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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) 
Holmboe 

İngilizcesi Anatolian Black Pine 

Türkçesi Toros (Anadolu )Karaçamı 

Familyası Pinaceae 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 20-35-50 m. boy, genç ağaçken piramidal (Ø 6 m.) yaşlı 
durumda yaygın bir tepe (Ø 8-15 m.) yapar.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Genellikle karasal ikliminin ağacıdır. Değişik iklim ve toprak 
koşullarına çok dayanıklıdır. Sıcak ve kurak Akdeniz ikliminin 
ağacı, Işık türü, ama biraz gölgeye dayanıklıdır.  Soğuğa, 
dona, rüzgâra ve kirece dayanıklıdır. 

Toprak Toprak isteği azdır. Serin ve derin balçık toprakları üzerinde 
iyi gelişir. Sığ, fakir ve kireçli topraklarda da yetişebilir. 

Yükselti Ülkemizde 400-2100 m yükseltilerde yer alır.  

Su isteği Kuraklığa dayanıklıdır. 

Coğrafik Yayılışı  Anadolu’da Trakya, Kıbrıs, Suriye ve Kırım’da yetişir; 
özellikle Anadolu’nun Karadeniz, Ege ve Toros dağlarının içe 
bakan taraflarında görülür.  Türkiye’de 2,2 milyon ha yayılış 
alanı vardır. 

Diğer Rüzgâra ve kirece de dayanır. Kanaatkârdır. Hava kirliliğine 
dayanıklıdır. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

P.n. subsp. pallasiana “Şeneriana” 

Saatçioğlu Yalt. (Ebe Çamı): 
 

Bolu ve Tavşanlı yöresinde 10-15 m. boy yapar, toprağa yakın dallanma, 
kompakt bir doku ve şemsiyemsi bir tepe, iğne yaprak dokusu ve plastik bir 
görünüm gösterir. Endemik ve tehlike altındadır. 

P.n. subsp. pallasiana “Pyramidata” 
Acatay Yalt.  
(Ehrami Karaçam) 

Tavşanlı yöresinde yetişir; 10-15 m. boy ve piramit (Servi gibi) bir tepe 2-3 
m. Ø lı yapar. Toprağa yakın bir dallanma ve gövdeye bitişik ya da eğimli 
dal durumu gösterir. Endemik ve tehlike altındadır. Sarı renkteki erkek 
çiçekleri silindiriktir. 4–8 cm uzunluğundaki iğne yapraklar koyu yeşil ve 
serttir. bol reçineli tomurcuklar büyük, silindirik ve uçları sivri, tomurcuk 
pullarının kenarları kirpiklidir. Sürgün ucunda bulunan yapraklar tomurcuğa 
doğru yönelmiş olduğundan "çanak" görünümünde bir boşluk oluşturur. 
Soğuk yerlerde yaşayabilirler. 

P.n.  subsp. pallasiana 

yaltıriakina (Büyük Kozalaklı Karaçam) 
Endemik ve tehlike altındadır. 

 

Peyzaj Amaçlı Kullanımı 

Botanik Özellikler 

Yaprak (2’li) iğne yaprakları, 8-15 cm. uzun, koyu-yeşil sert, kenarları 
ince dişli,  hafif kıvrık, sürgünlerin ucunda çanağımsı toplu ve 

uçlar batıcı ve serttir.  
Çiçek  Erkek çiçekleri soluk sarı renkte ce silindiriktir. Dişi 

kozalaklar sapı yok denecek kadar az olup parlak açık sarı 
esmer renkte ve simetriktir. Kalkan çıkık, göbek koyu 
renktedir. 

Meyve  ve Tohum Tomurcukları 12-24 mm. uzun silindirik, sivri ve reçinelidir.  2 
yılda olgunlaşan kozalakları, 5-8 cm. uzun, 3 cm. Ø lı, oval-
konik, kısa saplı, parlak sarımsı-kahve (bej) ve simetriktir. 
Tohumları koyu esmer, 3-4 mm. uzun ve 2-3 mm. geniş, sivri 
uçlu, dar uzun kanatlı ve açık kahve renklidir. 

Gövde ve Sürgün Gövdesi düz, kabuğu kalın ve iri plakalı, koyu-gri renkli ve 
derin çatlaklı; Dalları başta düzenli, yeşilimsi kahve renkli, 
düz ince kabuklu,  Sürgünleri parlak sarımsı-yeşil-kahvedir. 

Kök Güçlü kazık kök yapar, oldukça hızlı gelişir. 

Diğer  

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A7ine
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yaprak
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Estetik Özellikle yuvarlak ve piramit formlu çeşitler vurgu etki açısından dekoratif etkisi vardır. Bu 
çeşitler koyu yeşil yaprakları ile fon bitkisi olarak ta kullanılabilir.   

İşlevsel Yol ağacı olarak uygun değildir ancak dar ve geniş refüjlerde ve kavşaklarda özellikle piramit 
formlular kullanılabilir. Rüzgar perdesi olarak, kirli hava ortamlarda kullanılabilir. Yuvarlak 
formlu olanların gölge etkisi yüksektir.  

 


