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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 
Bitki Latince 
Adı: 

Pyrus elaeagrifolia Pall. 

İngilizcesi Wild pear, Oleaster-leafed Pear 

Türkçesi Yabani Armut, Ahlat, çakal armudu, çördük  

Familyası Rosaceae 

Synonim  Pyrus communis var. Achras(Gaertn.) Wallr. 
Pyrus communis subsp.Pyraster (L.) Ehrh. 

 

Habitus   

Genel Görünüm Yabani armut ağacı tepeye doğru genişleyen ve 
olgunlaştığında 3-10 metreye kadar boylanabilen yuvarlak 
taçlı bir meyve ağacıdır.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Ilıman iklimleri sever. Güneş ışığını sever. -30 C kadar 
dayanıklıdır. Kuraklığa dayanıklıdır. 

Toprak Humusça zengin ve yarı nemli gübreli bahçe toprakları 
sever. Ağır killi topraklarda gelişir. Yüksek pH’ya çok 
dayanıklıdır. Kireçli ve kurak topraklara çok iyi uyum sağlar.  

Yükselti 0 – 1700 metre arasında yayılışı vardır.  

Su isteği Su isteği orta düzeydedir. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Doğal yayılışı Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Ukrayna’dır. 
Kuzey ve Güneybatı Anadolu ile Kafkasya yaygındır. 
Anadolu’da yaygın olarak yetişen ak ve boz görünümde 
farklı çesit ve formları bulunan yabani bir armut türüdür. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

 Pyrus communis Linnaeus subsp. caucasica 

 Pyrus communis Linnaeus subsp. communis 

 Pyrus communis Linnaeus subsp. sativa 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Meyve ve çiçek özelliği dikkate alınabilir.  

Botanik Özellikler 

Yaprak Yapraklar yumurtamsı-eliptikten, yumurtamsı-dairemsiye 
kadar değişen Şekillerde, kenarları düz veya kördişli-ince 
testere dişli, genç halde seyrek tüylü, daha sonra tüysüz, 
yeşil renkli, tabanı yuvarlak veya yarı kalpsi, yaprak sapı en 
fazla 5 cm boyundadır. Yaprakları dar, gri-yeşil yoğun tüylü 
ve tam kenarlıdır.  

Çiçek  Çiçek durumu 5-9 çiçeklidir. Çiçekler 2-3 cm çapında, çiçek 
sapı 1.5-3 cm boyundadır.  Nisan aylarında çiçeklenir. 
Yapraklanmadan önce açan çiçekler 5 beyaz taç yapraklıdır. 
Tomurcukken pembe lekelere sahiptir.  Çiçekler beyaz-krem 
rengindedir. 

Meyve ve 
Tohum 

Olgunlukta pembemsi sarı renkli küresel meyveler 2-4 cm 
çapındadır. 1-1.5 cm boyunda kalın bir sapa sahiptir. Sulu 
meyvenin tadı buruktur.  Dikildikten 4-7 yıl sonra meyve 
vermeye başlayan bir armut ağacı 8-10 yaşlarındayken 25-
50 kg meyve verebilir. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gri gövde kabuğu dikdörtgen levhalar halinde kavlar, 
sürgünler çoğunlukla dikenlidir. Sürgünleri dikenlidir. 

Kök Derine giden kazık kök yapar. 

Diğer Uzun ömürlü olup 50 -75 yıl yaşayabilir. 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Armut
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İşlevsel  Erozyona karşı etkilidir. Peyzaj onarım çalışmalarında kullanılır. Kireçli yüzeylerde yetişir. Yaban 
hayatı için önemlidir.  

Diğer   

 


