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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Sequoiadendron giganteum 
(Lindl.) J.Buchh. 

İngilizcesi Giant sequoia, giant redwood, Sierra redwood, Sierran 
redwood or Wellingtonia 

Türkçesi Mamut ağacı 

Familyası Cupressaceae 

Synonim  Sequoiadendron wellingtonia 

 

Habitus   

Genel Görünüm Dev ağaçlar olarak bilinir. 50-85 m boy yapar. Konik form 
oluşturup genelde tepe çapı 6-8 m’dir. Kayıtlarda 95m ve 17 
m tepe taç genişliği dev ağaçlara da rastlanılmıştır. Orta 
hızla büyür. Yılda ortalama 30-60 cm büyür. Uzun ömürlü 
ağaçlardır. (Örneğin 3500 yaşında örnekle vardır.) 
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Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Ilıman deniz ikliminin ağacıdır. Bol güneşli ve yarı gölge 
yerlerde yetişir.  

Toprak Nemli derin ve geçirgen, humuslu baçlık topraklarda yetişir. 

Yükselti Kuzey Amerika’da (Kaliforniya/Sierra Newada dağları, 1000-
1500 m) yetişen görkemli bir ağaçtır. 

Su isteği Su isteği normaldir. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Kuzey Amerikada yetişir.  

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

 - 
 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Büyük alanlarda ve parklarda soliter kullanılır. 

İşlevsel  Büyük alanlarda ve parklarda soliter olarak kullanılır. 

Botanik Özellikler 

Yaprak Ana sürgünler üzerindeki iğne yapraklar 1,2 cm 
uzunluğunda, biz gibi sivri ve üç köşeli olup, sürgüne yatık 
değildir. Yan ve alt dallar üzerindeki yapraklar ise 6 mm 
uzunluğunda, üçgenimsi ve sürgünlere yatıktır. Üst 
yüzlerinde iki stoma bandı bulunur. Mavimtrak- yeşil renkli 
yapraklar, ikinci ve üçüncü seneden sonra, kahverengine 
dönüşmekte ve fakat uzun yıllar sürgün üzerinde 
kalabilmektedir.  

Çiçek  Dişi çiçekler sürgünlerin ucunda, erkek çiçekler ise sürgün 
ucu veya yaprakları koltuklarında kozalakçık şeklinde 
bulunur. 

Meyve  ve 
Tohum 

Yaklaşık 5-8 cm uzunluğunda 4-5 cm çapında yumurta 
biçimindeki dişi kozalak 25-40 adet peltat veya baklava silimi 
şeklinde odunlaşmış karpellerden meydana gelir. Kozalaklar 
uzun yıllar açılmadan ağaç üzerinde kalabilir.  Ovalimsi 
kozalakları iki yılda olgunlaşır. 2-5 cm uzun ve 2-4 cm geniş 
açık sarı, sarımsı kahverenklidir. Koni başına ortalama 230 
tohum verir. 

Gövde ve 
Sürgün 

Yaşlı gövdelerin kabuğu çok kalın (25-50 cm) boyuna derin 
çatlaklı, oluku, yumuşak lifli ve tarçın kırmızısı rengindedir.  

Kök Oldukça geniş yayılan bir kök sistemine sahiptir.  

Diğer  

 

 

 

 

 


