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AĞAÇ BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Prunus mahaleb L. 

İngilizcesi Mahaleb cherry 

Türkçesi Mahlep, İdris 

Familyası Rosaceae 

Synonim  Cerasus mahaleb (L.) Miller 

 

Habitus   

Genel Görünüm 8-10 m boy yapabilen gevşek, yuvarlak ve yaklaşık 5-6 m 
tepe çapı yapar. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri ve İstekleri 

İklim Ilıman iklimleri sever. Soğuğa dayanıklıdır. 

Toprak Her türlü toprakta yetişmekle birlikte tercihi, drenajı iyi, taşlı, 
kireçli topraklardır. 

Yükselti 300 – 1900 metre 

Su isteği Su isteği normaldir. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Türkiye geneli ile Orta ve Güney Avrupa, Güneybatı ve Orta 
Asya yayılışlıdır. 

Diğer Aşılanacak kiraz çeşitleri için iyi bir anaçtır. Üzerine kiraz 
aşılanır. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

 Cerasus mahaleb (L.) Miller var. alpina Browicz  

 Cerasus mahaleb (L.) Miller var. mahaleb 

  

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Kokulu ve bol çiçeklenmesi ile küçük meyve özelliklerinden dolayı görsel etkisi vardır.  

İşlevsel  Araç ve yaya yolu kenarında yol ağacı olarak ideal değildir. Ancak refüjlerde kullanılabilir. Kitle 
ve gölge etkisi ile park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında vb.  kullanımı uygundur. Kentin kirli 
havasına dayanır. Tek ve gruplar halinde yol şevlerinin sağlamlaştırılmasında, bozuk 
ekosistemlerin yeniden kazanılmasında kullanılabilir. Rüzgar perdesi olarak ta kullanılabilir.  

Diğer  Meyveleri kurutularak baharat olarak kullanılır. Fidanları kiraz aşılamak için anaç olarak kullanılır. 
Kokulu ve kırmızı odunu ise iyi cila aldığı için baston ve oyuncak gibi çeşitli eşyaların yapımında 
değerlendirilir. 

 

 
 

Botanik Özellikler 

Yaprak 3-7 cm boyunda, 2-3 cm genişliğindeki geniş yumurta biçimli 
yapraklar sivri ya da küt uçludur. Kenarları hafif ondülelidir. 
Üst yüzü parlak koyu yeşil, tüysüz, alt yüzü ise mat yeşildir. 
Orta damar hafif tüylü olup, yaprak sapı 2-3 cm boyundadır. 

Çiçek  6-8 mm çapındaki çiçekler tek veya genelde sık gruplar 
halinde, çanak ve taç yaprakları 5 adet ve güzel kokuludur. 

Meyve ve 
Tohum 

6-10 cm çapındaki küresel meyveler önceleri yeşil, daha 
sonra kırmızı, olgunlukta siyah renklidir. 3-5 cm uzunluğunda 
sapa sahiptirler. Seyrek salkımlar oluştururlar. Yenebilir, 
önemli bir kuş besini olup, özel aromalı ve buruk tatlıdır. 

Gövde ve 
Sürgün 

Morumsu gri gövde ince levhalar halinde kavlar, çok ileri 
yaşlarda çatlaklanır. Genç sürgünler ince tüylü, yapışkan ve 
grimsidir. 

Kök Derinlere fazla inmeyen kök sistemi oluşturur. 

Diğer  

 

 

 


