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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Salix alba L. 

İngilizcesi White willow 

Türkçesi Ak Söğüt 

Familyası Salicaceae 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm Söğütgiller (Salicaceae) familyasına ait, 25-30 m. boylarında 

olup yuvarlak formu ile yaklaşık 8-10 m tepe çapı yapabilir.  
  

 

 

Ekolojik Özellikleri ve İstekleri 

İklim 
Nem oranı fazla olan yerlerde yetişir. Ekstrem donlara 
dayanıklıdır. Dere kenarları ve çayır alanlarında sıkça 
görülürler. 

Toprak Akarsu boylarında, derin ve nemli topraklarda iyi yetişir. 

Yükselti 0-1200 metre 

Su isteği Suyu çok sever. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya ile Ülkemizde Hemen hemen 
Tüm bölgelerimizde doğal olarak yetişir. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri) 

 

Salix alba  argentea  
Salix alba var aurea (sarı sürgünlü)  
Salix alba var. caerulea 
Salix alba var. calva 

 

Salix alba  var chermenisa 
Salix alba   var micans 
Salix alba var. vitellina  
Salix alba var. vitellina pendula  

 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Yapraklanmadan önce ve birlikte sarı renkli çiçekleri ile görsel etkisi vardır. Sonbahar 
renklenmesi sarıdır.   

İşlevsel  Park ve bahçelerde grup ya da soliter olarak kullanılır. Su taşkınlarına ve rüzgâra dayanıklıdır. 

Diğer   

 

 
 
 

Botanik Özellikler 

Yaprak 
Yaz yeşili yaprakları 6-10 cm uzun 1-3 cm geniş kama biçimli 
kenarları çok ince dişli üst yüzleri gri-mavi yeşil alt yüzleri gri-
beyaz tüylüdür.  Yaprak sapı 6-12 mm’dir. 

Çiçek  

Dişi ve erkek çiçekler başak kuruluşunda bir araya toplanmış 
durumdadır. Erkek çiçekler baharda oluşur.  Erkek çiçekler 
sarımtırak, dik ve kedicik şeklindedir. Dişi çiçekler 
erkeklerden daha küçüktür. Dişi başaklardan daha uzun ve 
iki evciklidir. Çiçeklenme yapraklanma ile birlikte başlar. 

Meyve ve 
Tohum 

Meyve kapsül meyve olup sırt tarafından yarılarak açılır. 
Tohumlar çok küçük olup diplerinde uçmaya yarayan tüy 
demetleri vardır. Tohumlar haziran ayında olgunlaşır. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde kabuğu uzunlamasına çatlaklı, esmer boz renklidir. 
Sürgünler oldukça ince ve elastik olup önceleri tüylü sonraları 
tüysüzdür.  

Kök 
Sık ince ve uzun bir kök sistemi geliştirir. Kolay ve oldukça 
istilacı kök yapabilme özelliğine sahiptir. 

Diğer  

 

 

 


