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30-40 metre boylanabilen, bazen de çalı 
durumunda bulunan, kışın yaprağını 
döken ve uzun ömürlü bir bitkidir. Er-
dişi olan çiçekler, yapraklanmadan önce 
gerçekleşir. Gövde kabuğu genç yaşlarda 

ince ve düzgün iken ileri yaşlarda derin 
çatlaklıdır. Yaprakları kısa saplı, asimet-
rik, ters yumurta biçiminde, kenarları 
dişli ve sivri uçludur. Üst yüzü pürüz-
süz, kaygan, tüysüz koyu yeşil, alt yüzü 
tüylü ve açık yeşil renklidir. Türkiye’de 
ve Ankara’da doğal olarak yetişir. Derin 
kök yapar. Öz odunu koyu kahverengi, 

diri odunu açık sarı renklidir. Iyi cila tu-
tar. Işık isteği fazla değildir. Anadolu’da 
dere içlerinde ve rutubetli vadilerde sık-
ça rastlanır. Kireçli toprakları sever.  Ters 
yumurta biçimindeki kanatlı meyve yas-

sı dairemsi, 1-2 cm çapında, tohum hafif 
uca kaymıştır. Tohumlar çimlenme yete-
neklerini kısa sürede yitirirler.  Sürgün 
verme yeteneği çoktur. Şamanlar kutsal 
sayarlar. Ankara’da Anıtpark kavşağında 
anıt ağaç niteliğindeki bireyi ile başka 
yerlerde örnekleri bulunmaktadır. Hızlı 
büyüyen bir türdür. Uyum sağlama ye-
teneği fazla olduğundan kurak yerlerde 
bile yetişebilmektedir. Ayrıca (Ulmus 
carpinifolia var. pyramidalis) piramit 
karaağaç örnekleri Bağlar Caddesi’nde 
ve  Mithatpaşa Caddesi’nde bulunmak-
tadır. 

Ova Karaağacı
Ulmus carpinifolia
Fr: Orme champétre; In: Common elm; Al: Feldulme, Gemmeine Ulme.
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30-40 metre boylanabilen, kışın yaprağı-
nı döken, hızlı büyüyen bir ağaçtır. Kısa 
saplı asimetrik yaprağı 7-10 cm uzunlu-

ğunda, kenarları dişli, ucu birden sivri-
lir. Üst yüzü pürüzlü, koyu yeşil, alt yüzü 
tüylüdür.  Sürgün verme yeteneği fazla-
dır, ısı isteği azdır. Daire şeklindeki mey-

ve zar gibi kanatlı olup, tohum kanadın 
tam ortasındadır.  Odunu ova karaağacı 
denli değerli sayılmaz. Çubuk ve Kızıl-
cahamam ormanlarında doğal olarak ye-
tişir. Ulus’ta ve Ziya Gökalp Bulvarı’nda 
(Kurtuluş Parkı karşısı) örnekleri vardır. 
Sonbaharda (kasım ayı) yaprakları sa-
rarınca kendine özgü görünüm sergiler. 
Parkçılık yönünden değerli olan sarkık 
karaağaç Ulmus glabra pendula ise bir-
çok yerde bulunmaktadır.

Sarkık Dağ Karaağacı
Ulmus glabra pendula

   

Dağ Karaağacı
Ulmus glabra
Fr: Orme de montagne; In: Scots elm; Al: Bergulme.




