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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince Adı: Thuja occidentalis L.  
İngilizcesi Eastern White Cedar 

Türkçesi Batı Mazısı  

Familyası Cupressaceae 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 15-20 m boy boylarda, kalın ve genişçe destekli bir kaidesi 
olan, kısa dallı, piramit tepeli ve çoğu kez birkaç gövdeden 
oluşan bir mazı türüdür. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Soğuk iklim sever ama sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklıdır. 
Ilıman iklimden hoşlanır.  Nemli bataklık ve ıslak orman 
alanlarında bulunur.  Işık ihtiyacı fazla fakat yarı gölge 
yerlerde de yetişebilir.  Donlara dayanıklıdır. 

Toprak Asitli topraklar hariç tüm topraklarda yetişebilir. Tuza 
dayanıklı, derin ve balçık topraklarda da iyi gelişir. Kumlu ve 
kireçli topraklarda da yetişir.  

Yükselti 800m civarı rakımlarda doğal yayılış gösterir. 

Su isteği Su isteği azdır. 

Coğrafik Yayılışı  Kuzey Amerika’nın doğu kesimleri ve Orta ve Doğu 
Kanada’dır. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

Th. occidentalis globosa Geniş, yuvarlak gelişme gösteren 1.5-2 m boya ulaşan kültür formudur. 

Th. occidentalis fastigiata Geniş piramidal gelişme gösteren ve 12-15 m boya ulaşan formudur. 

Th. occidentalis filiformis Yuvarlak veya geniş piramidal, toplu gelişme gösteren, 1-1.5 m boya ulaşan bodur 
bir formdur. 

Th. occidentalis spiralis Dar piramidal gelişme gösterir, 10-15 m boya ulaşır. Dalları helozoni bükülme 
gösterir 

Th. occidentalis recurva nana Geniş, piramidal gelişme gösteren 1.5-2 m boya ulaşan bodur kültür formudur. 

Th. occidentalis umbraculifera Toplu, basık yuvarlak, üst kısmı şemsiye şeklinde 1.5 m boya ulaşan bodur bir 
formdur. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Botanik Özellikler 

Yaprak Pul yapraklar küçük, uçları sivridir ve ana sürgünde 4 mm, 
yan sürgünlerde 2,5 mm dir.  Pul yapraklar kiremit dizilişinde 
olup sırtlarında çıkıntılı halde yağ bezesi bulunur. Sürgünlerin 
üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü açık yeşil renktedir. Kışın kahve 
-yeşil bir renklenme gösterir. Tüm yapraklar donuk sarımsı 
yeşildir.  

Çiçek  Monoik çiçekler uzun veya yuvarlakça kozalak şeklinde ve 
sarımsı yeşil renktedir. Erkek çiçekler üç çift etaminden 
oluşur.  

Meyve  ve Tohum Kozalaklar kısa sürgünlerin uçlarında terminal olarak 
bulunmakta, yumurta biçiminde, ortalama 1 cm çapında, 8-10 
puldan oluşmaktadır. Bu pulların çoğunlukla 4 adedi 
üreyimlidir. Kozalak bir yılda olgunlaşır. Her bir kozalak pulu 
2 tohum içerir. 

Gövde ve Sürgün Gövdesi kalın ve genişçedir. Yaşlı gövdeler gayri muntazam, 
derin çatlaklıdır. Bazen çatallanma gösterir. Sürgünler kısa, 
yatay yönde uzanır. Genç sürgünler yassı, üst yüzeyleri açık 
sarımsı yeşil ancak daha sonra zamanla açık kırmızımsı 
kahverengine dönmektedir.  

Kök Sığ yaygın bir kök sistemine sahiptir, bu nedenle gövdenin 
dip kısımları düzensiz bir şekilde genişlemiştir.  

Diğer  
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Estetik Piramit veya konik formu ile fon ve vurgu amaçlı kullanılabilir. Renk kontrastı oluşturulabilir.  

İşlevsel  Çit ve perde amaç için idealdir.  Kaya bahçelerinde kullanılabilir. Budanarak farklı Şekiller 
verilebilir.   

 


