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Ağaç ve Bitki Türleri

Sevgili
İnnovalılar,
‘Yaşadığım çevreyi ne kadar tanıyorum’ sorusu genellikle aklımızı pek
meşgul etmez. Sahip olduğumuz alışkanlıklar ve deneyimle yaşadığımız
çevreye hâkim olduğumuzu düşünürüz. Bunda büyük ölçüde haklıyızdır
da. Çevremizde soluk alacağımız parkları, doğa ile içi içe alanları,
alışveriş ve kültürel aktivite noktalarını, kafeleri, restoranları iyi biliriz.
Genellikle farkında olmadığımız şey ise iyi bildiğimiz noktalardaki
detaylardır. Tıpkı çevremizdeki ağaçların, bitki örtüsünün türleri gibi.
Bugün paylaşacağımız içerikler çevremizde sıklıkla gördüğümüz, ağaç
ve bitki türlerini ele alacak. Belki de bu sayede gezerken çevrenizdeki
ağaçlara, çiçeklere başka bir gözle bakacaksınız.
Türkiye’nin toplam bitki çeşidi sayısı 12500 civarında. Bazı bitki türleri
tüm ülkede görülürken, bazıları sadece belli bölgelerde yetişiyor. Her
ne kadar son yıllarda yağışların azalması, kentleşme, çevre kirliğinin
artması gibi nedenlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağaç
ve bitki çeşitliğinde azalma yaşansa da Türkiye zengin bitki örtüsüyle
dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.
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Şehirlerimizde Görünen
Ağaç Türleri Bir Hayli Fazla
Ülkemiz birçok ağaç türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgelere göre kimi farklılıklar görünse
de genellikle şehirlerimizde ve şehir çevrelerinde bu ağaçların çoğunu görmek
mümkün. Gelin bu ağaçları hatırlayalım.
Ülkemizde en yaygın görülen ağaç olan meşe, dört mevsim yeşil geniş yapraklarıyla
dikkat çeker. Görkemi, yeşil yaprakları sayesinde kolayca fark edersiniz. Neredeyse
ülkemizdeki bütün ormanlarda bulunan çınar, şehirlerde de en çok rastlanan ağaçlar
arasındadır. İri yaprakları, geniş gövdesi, yayılmış dallarıyla ayırt etmesi son derece
kolaydır. Yine ülkemizin tamamında görülen kavak ağacını hepimiz bilir ve uzun yapısı,
ince gövdesi ile gördüğümüzde kolaylıkla tanırız. Çam ağacı türleri de çok yaygındır.
Kızılçam ile karaçam hemen hemen her bölgemizde görülür ama karaçam daha yüksek
alanları seçtiğinden kıyı şeridinde pek bulunmaz.
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Bahsettiklerimiz kadar çok karşımıza çıkmasa da sıklıkla gördüğümüz başka ağaçlar da
vardır. 40 farklı çeşidi bulunan, sadece 4 çeşidi ülkemizde yetişen göknar bunlardan
biridir. Daha çok yüksek alanlarda görülen göknar, kendine özgü formu, gövde kabuğu,
iğne yaprakları, hatta kokusu ile kolayca diğer ağaçlardan ayırt edilir. 40 farklı çeşidi
bulunan ladin ağacının ülkemizde gördüğümüz türüne doğu ladini denir. Sarkan dalları
ve piramide benzer tepesiyle dikkat çeker. Bilhassa Marmara Bölgesi ve Kuzey
Anadolu’da rastlan kestane, kış aylarında yemeği çok sevdiğimiz tohumlara sahiptir.
Kışın yapraklarını döken gürgen birçok şehrimizde, bölgemizde rastlanır.
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İstanbul 2200 Ağaç ve Bitki
Türüne Ev Sahipliği Yapıyor
Üç iklim ve flora kuşağının kesişme noktası olan İstanbul’un bitki çeşitliliği dikkat
çekicidir. Erguvan, nazende, zambak, meşe, siklamen, katır tırnağı, hindiba belki
yanından sıklıkla geçtiğimiz ama yeterince dikkat etmediğimiz İstanbul’un 2200
bitkisinden sadece bazıları. Yüzölçümü sadece 5,434 kilometrekare olan bir şehir için
2200 bitki çeşidi çok yüksek bir rakam. İstanbul tek bir kent olarak Polonya, İngiltere,
Hollanda gibi birçok ülkeyi bitki çeşitliliği açısında geride bırakıyor. Bu durum
İstanbul’un bitki çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunun göstergesi.
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İstanbul’un ılıman bir iklime sahip olması, yağışın yeterli olması gibi nedenlerle
Karadeniz, Akdeniz ve Orta Anadolu bitkileri burada yaşama alanı bulur. Yani
İstanbul’da gördüğümüz bitki türlerinin çoğu Anadolu ve Balkanlardan gelmiştir. Bu
nedenlerden dolayı da İstanbul’da oldukça az sayıda endemik tür var. Toplamda 56 tür
endemik bitki barındırır ama adını İstanbul’dan alan yalnızca 12 tane bitki var. Daha çok
Kilyos’ta görülen peygamber çiçeği, Kilyos moru, İstanbul düğünçiçeği, hoşkangal,
çiğdem bunlardan birkaçı.
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Çiğdem

İstanbul’un çiçekleri genelde ormanlık alanların içinde, şehrin kenarlarında ve açık
alanlardaki kayalık yamaçlarda bulunuyor. Kayalık, taşlık ve üzerinde ağaç olmayan yer
yer de makiliklerle kaplı olan alanlar aslında İstanbul’un doğal bitki çeşitliliğini temsil
eden en önemli alanları. Önemli bitki alanlarının hemen hepsi İstanbul’un kuzeyindedir.
4 tanesi kıyı kumulları (Terkos, Kasatura Kıyıları, Ağaçlı kumulları, Kilyos kumulları ve Şile
Sahilköy kıyıları), diğerleri ise Batı İstanbul meraları, Kuzey Boğaziçi ve Ömerli
Havzası’dır.
İstanbul’u simgeleyen, dikkatli bakarsak çevremizde görebileceğimiz bitkiler arasında
İstanbul nazendesi, erguvanı, fıstık çamı, ıhlamur, meşe, düğün çiçeği, kum
zambağı, Kilyos peygamber çiçeği, Kilyos moru, kum şebboyu, hindaba, siklamen,
çuha çiçeği, çalılardan katır tırnağı, tüm mezarlıklarda simge ağaç olan servi başı
çekiyor. İstanbul’un bitki çeşitliliğine daha yakından bakmak isteyen İnnovalılar, Prof. Dr.
Ünal Akkemik’in “İstanbul’un Doğal Bitkileri” adlı kitabını edinebilirler.
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Kilyos Moru

Ankara Sanılanın Aksine Zengin
Bitki Çeşitliliğiyle Dikkat Çekiyor
Ankara denilince aklımıza İç Anadolu bozkırlarının ortasında sınırlı sayıda bitkinin
yetiştiği büyük bir metropol akla gelir. Ancak çevreye biraz dikkatli baktığınızda
durumun böyle olmadığını anlarsınız. Ankara, bitki çeşitliliği yönünden hayli zengin bir
kenttir. Ankara, bölgede yetişmez sanılan manolya, defne, zeytin, zakkum, sığla,
yasemin, fıstık çamı gibi birçok türe ev sahipliği yapar.
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Ankara’nın parklarında bahçelerinde, caddelerinde, mahallelerinde, semtlerinde,
Elmadağ, Nallıhan, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar gibi kırsal alanlarında, dağlık ve
ormanlık bölgelerinde, bozkır-orman ekosistemleri geçiş zonlarında birçok farklı ağaç,
çalı ve çiçek türüne rastlamak mümkün. Bunlar arasında dikkat çekenlere yakından
bakalım. Küçük formuyla fark edilen, birçok türü bulunan ardıç ağacı sıklıkla görülür.
Kışın yapraklarını döken, çalı ya da 6-7 metre boylarında yuvarlak taçlı ağaç formunda
olan oya ağacı, yaz ortalarında açan ve göz kamaştıran eflatun, pembe çiçekleri, zarif
görünümü ile büyüleyicidir.
Yine çalı veya ağaç formunda olabilen, kış aylarında yapraklarını döken kurt bağrı,
salkım şeklinde beyaz, krem renkli çiçekleri ile dikkat çeker. Laleye benzeyen çiçekleri,
ilginç yaprak şekli, etkileyici sonbahar renklenmesi ile son derece dekoratif görünen lale
ağacı, çok hızlı gelişir. 60 metreye ulaşan örnekleri vardır. Bahar sonunda portakal renkli
nakışları olan lale şeklinde açan çiçekleri çok güzeldir. Açık yeşil, dört loplu, ilginç
yaprakları sonbaharda parlak sarı renge dönüşür. Herdemyeşil’in ülkemizde yetişen pek
çok türü vardır. Renkli, başak ve kümeler şeklinde kokulu çiçekleri ve üzüme benzeyen
meyveleri ile Ankara sokaklarını, parklarını renklendirir. Mahonya, 1-2 metre
boylanabilen, salkım sarı renkli çiçekleri ve sonbahar renklenmesi ile ilgi çekici bir çalıdır.
Sonbaharda yaprak renkleri bronz-koyu kırmızıya dönüşür. Süs elması, 6-10 metre arası
boyu yaygın dallanma özelliği, çiçek rengi, meyveleri ve sonbahar renklenmesi ile
olağanüstü güzellikte bir ağaçtır. Nisan-Mayıs aylarında açan çiçekleri tomurcuk
halindeyken kırmızı daha sonra pembe ve beyaz renkli, hoş kokuludur. Amerikan
sarmaşığı, yapraklarının sonbaharda sarı, turuncu, kırmızı renklere bürünmesiyle son
derece etkileyici bir görünüme sahiptir.
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Ağaç ve Bitkileri Tanımamızı
Kolaylaştıran Uygulamalar
Doğa Kâşiﬁ
TEMA Vakfı, ağaç ve çalı türlerinin kolay bir şekilde teşhis edilebilmesini sağlayan
bir telefon uygulaması hazırlamış, “Doğa Kâşifi”. Bu uygulamayla gördüğünüz
bitkilerin özelliklerini öğrenmek mümkün. Doğa Kâşifi uygulaması ağaçları nasıl
tanıyabileceğimizin adımlarını öğretiyor. Yönlendirmeleri takip ederek bir ağacın
ismini öğrenebilir ve onu daha yakından tanıyabilirsiniz. Kişisel gözlem listenizi
oluşturarak kayıtlarınızı harita üzerinden takip edebilirsiniz.

PlantNet
Doğa yürüyüşlerinde, ormanlık alanlarda rastladığınız yabani bir bitkiyi görür
görmez tanımak ister miydiniz? PlantNet uygulaması bu zorlu görevi yerine
getiriyor. PlantNet, bitkileri akıllı telefonunuzla fotoğraflayarak tanımlamanızı
sağlıyor. PlantNet aynı zamanda büyük bir bilim projesi; fotoğrafladığınız tüm
bitkiler bitki biyo çeşitliliğinin gelişimini daha iyi anlamak ve daha iyi korumak için
dünyadaki bilim adamları tarafından toplanıp, analiz ediliyor.

PlantSnap
Dünyanın her yerinde her türlü bitkiyi tanımlamamızı ve tanımamızı sağlayan bu
uygulama Earth.com tarafından tasarlanmış. Hayli büyük bir veri tabanına sahip. Bu
mobil uygulama sayesinde çiçekler, ağaçlar, sulu meyveler, mantarlar ve daha
fazlası hızlı bir şekilde tanınabiliyor. PlantSnap, Google Play’de ücretsiz, App
Store’dan da ücretsiz indirebiliyorsunuz ama uzun süre kullanacaksınız küçük bir
ücret ödemeniz gerekebilir. Kullanırken bir bitkinin, çiçeğin veya ağacın resmini
çekip uygulamanın algoritması tarafından tanınmasını sağlamanız yeterli. Böylece
kolayca bitki ismine, konumuna ve hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

