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Akdeniz iklimi özelliklerinin gö-
rüldüğü Altınoluk’ta, çeşitli yabancı 
kökenli (egzotik) süs bitkileri yetişir. 
Yabancı kökenli bitkiler, doğal yayı-
lış alanları dışında yetiştirilen ve bu-
lunduğu çevrenin ekolojik koşullarına 
uyum sağlama özelliğine sahip türler-
dir. Gösterişli ve hoş kokulu olmaları 
nedeniyle, park, bahçe ve yeşil alan-
larda beğenilerek kullanılırlar. 

Yaşamaları için uygun ortam ve 
koşulların bulunduğu Altınoluk bel-
desi; çeşitli ağaç, çalı ve otlardan olu-
şan yaklaşık 100’e yakın yabancı kö-
kenli bitki topluluğuna sahiptir. Yöre-
de, özellikle sarılıcı-tırmanıcı bitki-
ler, yoğun biçimde yetiştirilmektedir. 
Altınoluk’taki sarılıcı - tırmanıcı eg-
zotik bitkilerden, yaygın görülen ve 
ilgi çeken türleri kısaca tanıyalım. 

Acem borusu 
(Campsis radicans L. Bureau)

Anavatanı, Güney Amerika’nın 
doğu bölgesidir. Katalpagil-

Altınoluk Yöresinin 
Sarılıcı Egzotik Bitkileri

Kazdağları, 79’u endemik olmak üzere, yaklaşık 800 bitki türüne evsahipliği yapan 
ve çevresindeki bitki çeşitliliğini de etkileyen önemli bir doğal alandır. Bölgede 
bitki örtüsü, Kazdağları’nın doğal zenginliği kapsamında çeşitlenen yerlerden biri 
de Balıkesir ilinin Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesidir. 

ler (Bignoniaceae) ailesinden, kı-
şın yapraklarını döken, sarılıcı bitki-
dir; 15 metreye kadar boylanabilir. 
Yaprakları, 9-10 yaprakçıktan oluşur. 
Boru şeklindeki gösterişli çiçekleri; 
4-7 cm boyunda, hafif kokulu ve tu-
runcu renklidir. Çiçeklenme dönemi, 

haziran-eylül aylarına denk gelen bitki, 
genellikle duvar ve çitlerde kullanılır.  

Hanımeli 
(Lonicera periclymenum L.) 

Anavatanı, Avrupa ve Asya’nın 
batı bölgesidir. Hanımeligiller 

Hanımeli (Lonicera periclymenum)   Çarkıfelek (Passiflora caerulea) 

Acem borusu (Campsis radicans) 
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(Caprifoliaceae) ailesinden, 6 metreye 
kadar boylanabilen sarılıcı bitkidir. Çi-
çekleri sarı ve beyaz renkli, güzel gö-
rünümlü ve hoş kokuludur. İlkbahar 
aylarında çiçeklenmeye başlayan bitki, 
yaz sonuna kadar çiçekte kalır. Bahçe 
girişleri, çitler ve teraslarda görülür. 

Çarkıfelek 
(Passiflora caerulea L.)

“Saat çiçeği” ve “saat gülü” 
adlarıyla da bilinir. Anavatanı Gü-
ney Amerika olan bitkinin çiçekle-
ri, Paraguay’ın ulusal simgesidir. 
Çarkıfelekgiller (Passifloraceae) 
ailesinden, herdem yeşil, sarılıcı-
tırmanıcı bitkidir; 9 metreye ka-
dar boylanır. Yaprakları, 5-7 loplu 
ve koyu yeşil renklidir. İri ve gös-
terişli çiçekleri, yuvarlak ve ergu-
vani renklidir. Bitki, yaz ve son-
bahar aylarında çiçeklenir. Çitler-
de çokça kullanılır. 

Begonvil 
(Bougainvillea glabra Choisy)

“Gelin duvağı”, “rodos sarmaşı-
ğı”, “konsolos çiçeği” adlarıyla da 
bilinir. Anavatanı, Güney Amerika-
Brezilya’dır. Gecesafasıgiller 
(Nyctaginaceae) ailesinden, dikenli, 
odunsu bitkidir; 9 metreye kadar boy-
lanabilir. Bitkiyi gösterişli kılan, mor 
ya da pembe renkli taşıyıcı yaprakları 
(brakte), gerçek çiçek izlenimi vermek-
tedir. Oysa, bu taşıyıcı yaprakların ta-
banında bulunan çiçekleri; soluk sarı 
renkli, gösterişsiz ve kokusuzdur. 

Arap yasemini 
(Trachelospermum jasminoides Lem.) 

Zeytingiller (Oleaceae) ailesin-
den, herdem yeşil, sarılıcı - tırmanı-
cı bitkidir; 12 metreye kadar boylana-
bilir. Yaprakları, karşılıklı diziliş gös-
terir; sivri uçlu ve tam kenarlıdır. Ye-

şil renkli yaprakları, deri gibi sert ve 
cilalı gibi parlak görünümdedir. Uç-
larda dik duran başçık halindeki çi-
çekleri, 2-5 adet, beyaz renkli, kes-
kin ve hoş kokuludur. Çiçeklenme, 
mayıs-temmuz aylarında gerçekle-
şir. Taç yaprakları, yıldız biçiminde-
dir ve adını da bu özelliğinden almış-
tır. Park ve bahçelerde, girişlerde, çit-
lerde ve teraslarda görülür. 

Mavi yasemin 
(Plumbago auriculata Lam.)

“Kurşunkök” adıyla da bilinir. 
Anavatanı, Güney Afrika, Asya ve 
Amerika’nın tropikal bölgesidir. Di-
şotugiller (Plumbaginaceae) ailesin-
den, herdem yeşil, sarılıcı ve sarkık 
formlu bitkidir; 5 metreye kadar boy-
lanabilir. Yaprakları, elips biçiminde 
ve küt uçludur. Çanak yaprağı, tüp 
biçiminde, uzun ve üzeri salgı tüylü; 
taç yaprakları, beş adet ve mavi renk-
lidir. Yer örtücü olarak da kullanılır. 
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