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Bu¤daygiller (Poaceae) ailesi, çi-
çekli bitkiler aras›nda, ekolojik ve 
ekonomik aç›dan önemli yere sahiptir. 
Tüm karasal ekosistemlerin esas örtü-
sünü oluflturan bu aile kapsam›nda; 
arpa (Hordeum L.), pirinç (Oryza L.), 
fleker kam›fl› (Saccharum L.), çavdar 
(Secale L.), bu¤day (Triticum L. ), m›-
s›r (Zea L.) gibi birçok ekonomik ta-
h›l cinsi yer al›r. Bu nedenle, hayvan-
c›l›k ve tar›msal üretim aç›s›ndan da 
önemlidir. Topra¤› tutma özelli¤ine 
sahip, güçlü rizomlu ya da saçak kök-
lü yap›daki aile üyeleri, erozyon ve 
çölleflmeye karfl› ekonomik önem tafl›r. 

Bu¤daygiller, 777 cins alt›nda 
11.461 kabul edilmifl tür say›s› ile 
dünya ölçe¤inde beflinci büyük ailedir. 
Ülkemizdeki zengin bitki çeflitlili¤in-
de, 135 cins ve 738 tür ile ikinci s›ra-
da yer al›r.

Bu¤daygiller ailesine mensup 
bitkinin, bahçede süs bitkisi olarak 
kullan›lmas›, ilk kez 1782 y›l›nda ger-
çekleflir. ‹ngiliz John Kingston Galpine, 
bahçesindeki koleksiyonda uzun, gös-
teriflli ve tüylü k›lç›klar› bulunan sor-
guçotu (Stipa pennata L.) türünü kul-
lanm›flt›r. Yaklafl›k yüz y›l sonra Willam 
Ronison (1838-1935), The English 
Flower Garden adl› kitab›nda Bu¤day-
gillerden 30 kadar türe yer vermifltir. 
Alman bitki yetifltiricisi Karl Foerster 
1930'lu y›llarda, dünyan›n birçok böl-
gesinden canl› bitki ya da tohumlar 
toplam›fl, bulufllar›n› ve gözlemlerini 
ticari de¤er olarak süs bitkileri paza-
r›na sunmufltur.

Süs bitkisi özellikleri 

Oldukça genifl ekolojik esnekli¤e 
sahip olan Bu¤daygiller, farkl› toprak, 
s›cakl›k, nem koflullar›na büyük ölçü-
de uyum gösterir. Bu türler bahçede 
yetifltirilen di¤er bitkilere göre hasta-
l›klar, böcekler, ars›zot ve mantar gibi 
zararl›lar konusunda daha dirençlidir. 

Bu¤daygiller peyzaj yap›lan 
alanda fazla bak›m istekleri olmad›¤›

için kullan›ma uygundur. Bahar buda-
mas› d›fl›nda sürekli bak›m gerekmez. 
Bitki kök sisteminin geliflmesi ve or-
tama tam al›flmas›n›n sa¤land›¤› ilk 
y›l iyi sulanmal›d›r. Daha sonra hiç 
sulama yap›lmadan, uzun dönem ya-
flam›n› devam ettirebilir. Özellikle ala-
na yerlefltikten sonra, su ihtiyac› ol-
dukça azd›r ve ek gübreye ihtiyaç 
duymaz. Saçak kök sistemi sayesinde 
topra¤› gelifltirir ve çürüyen kökleriy-
le organik madde bak›m›ndan zengin-
lefltirirler. 

Süs bitkisi olarak flekil, büyüklük, 
renk özellikleriyle al›fl›lm›fl›n d›fl›nda 
çeflitlilik gösterir. Örne¤in, alçak öbek-
lerde kullan›lan yumakotu türleri 
ile boyuna büyüyen karg› gibi türler, 
peyzaj için gereken derinlik etkisinin 
oluflturulmas›nda etkilidir. 

Birçok türde, özellikle büyüme 
dönemlerinde ortaya ç›kan doku ve 
renk çeflitlili¤i, görsel zenginlik olufl-
turur. Yeflilin her tonundan maviye, 
parlak k›rm›z›dan morun tonlar›na 
çok renkli yapraklar›n yan› s›ra; yaz 
bafl›ndan sonbahar›n sonlar›na kadar 
görülen çiçeklenme de çok farkl› bi-
çim ve renklerde çeflitlenir.

Yumakotu (Festuca sp.)

Sahil çavdarı (Leymus racemosus) Isırçayırı (Molinia caerulea)Foto¤raf: Evren Cabi



Y›l boyu farkl›laflarak süren ve 
her mevsim için ayr› görsellik sunan 
peyzaj özellikleri ile Bu¤daygiller, 
özellikle çiçeklenmenin az oldu¤u 
k›fl bahçelerinde kullan›fll›d›r. 

Ekolojik aç›dan do¤al alanlar›n 
yarat›lmas›nda büyük öneme sahip 
olan Bu¤daygiller, do¤all›¤›n ön plana 
ç›kt›¤› peyzaj uygulamalar›nda önem 
kazan›r. Form ve renk çeflitlili¤inin 
yan› s›ra rüzgârla hareketlenme sonu-
cu oluflan farkl› ses ve görüntü özel-
likleri, bu türleri peyzaj de¤eri aç›-
s›ndan ayr›cal›kl› k›lar. Bitkilerin mev-
simlere göre de¤iflen zarif, ak›flkan, 
yumuflak hareketleri, peyzaj uygula-
malar›na do¤al ve yat›flt›r›c› ortam 
özelli¤i kazand›r›r. Ayr›ca kufllar, 
kelebekler vb canl›lara beslenme ve 
bar›nma olana¤› sa¤lanarak, do¤al 
peyzaj uygulamalar›nda kullan›m 
potansiyelinin artmas›na yol açarlar. 

Uygun bitki seçimi 

Bitki seçiminde, karakteristik 
özellikler iyi tespit edilmelidir. Bu¤-
daygiller ortalama bahçe topra¤›nda 
kolayl›kla yetifltirilebilir. Peyzaj uy-
gulamalar› için, topra¤›n geçirgenli¤i 
göz önüne al›narak çok iyi haz›rlan-
mas› gerekir. Genellikle bol güneflli 
alanlar› tercih ederler; baz› türler göl-
ge alanlarda da yaflayabilir. Mevsim-

sel dönemlere dayan›kl›l›¤› ile öne 
ç›kan bu¤daygillerin seçiminde, iklim 
koflullar› ve s›cakl›¤a ba¤l› olarak 
de¤ifliklik gösteren büyüme dönem-
leri de göz önüne al›nmal›d›r. Buna 
ba¤l› olarak grup üyeleri, serin ve 
›l›k mevsim bu¤daygilleri olarak 
s›n›fland›r›lmaktad›r. 

Serin mevsim türleri 

Erken baharda büyümeye bafllar 
ve k›fl boyunca k›smen yeflil kal›rlar. 
Hava koflullar›n›n de¤iflimine uygun 
olarak, do¤ru ve yeterli sulanmalar› 
halinde, daha iyi görünüme sahip 
olurlar. Kurak havalarda yeteri kadar 
sulanmazsa, genellikle uyku formu 
denilen metabolizman›n yavafllad›¤› 
döneme girilir ve yapraklar kahve-
rengi olur. 

Serin mevsim türleri, sa¤l›kl› 
ve göz al›c› görünüm için daha s›k 
bölünmelidir; aksi halde merkezden 
itibaren ölmeye bafllar. Bilinen serin 
iklim türleri aras›nda çay›rsaç›, yu-
makotu, parlak yulaf, bozk›r yu-
ma¤› yer al›r. 

Bu türler genellikle may›s-hazi-
ran aylar›nda çiçeklenir ve s›cak yaz 
günlerini uyku halinde geçirir. Yaz 
sonuna do¤ru, üstte taba rengi veya 
kahverengi çiçek durumu, altta yeflil 
yapraklar bulunan görünümdedir.

Il›k mevsim türleri 

Y›l boyunca s›cak zamanlar› 
tercih ederler; s›cakl›klar›n çok yük-
sek ve nemin yetersiz oldu¤u zaman-
larda bile yaflamlar›n› sürdürebilir-
ler. Hava s›cakl›¤›n›n de¤iflken olmas› 
ve topra¤›n ›s›nmamas› halinde, bü-
yüme periyoduna girmezler. Önceki 
sezondan kalan bitkiler, genellikle 
kahverengiye döner ve baharda 
kahverengi k›s›mlar›n budanmas› 
gerekir. 

Il›k mevsim bitkilerinin ayr›lma 
veya bölünme ihtiyac›, so¤uk mevsim 
bitkilerine göre daha azd›r. Peyzaj 
amaçl› kullan›lan baz› türler; deniz 
yulaf›, uslu flekerkam›fl›, çinsaz›, 
dar›, f›skiyeotu, k›rkordon. 

Tüm özellikleriyle uygun flekilde 
de¤erlendirilmeleri halinde, maliyeti 
düflük, sürdürebilirli¤i yüksek ve kâr-
l› peyzaj sunabilirler. 

Bu¤daygillerin, rizom ya da sto-
lon oluflturanlar olmak üzere iki bü-
yüme formu vard›r. Rizom oluflturan-
lar, toprak alt›nda h›zl› yay›lma po-
tansiyeline sahiptir. Özellikle do¤al 
olmayan istilac› bitkiler, peyzaj alan-
lar› için tehdit oluflturabilir. Kanyafl 
gibi istilac› bitkiler yerine, do¤al tür-
ler tercih edilmeli; egzotik bitki tercih 
edilecekse, istilac› olup olmad›¤› dik-
katli izlenmelidir.

Pampasotu (Cortaderia selloana)Çinsazı (Miscanthus sinensis)



Koca ikisakalotu (Andropogon gerardii Vitman)
Çay›r yulaf› (Arrhenatherum elatius [L.] P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl)
Karg› (Arundo donax L.)
Yanal çim  (Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.)
Kand›raotu (Calamagrostis arundinacea [L.] Roth)
Sakall› kam›fl (Calamagrostis x acutiflora [Schrad] DC. 'Karl Foester')
Mavi yulaf (Chasmantium sp.)
Deniz yulaf› (Chasmanthium latifolium [Michx.] H.O.Yates) 
Sinek çimi (Chondrosum gracile Kunth.)
Pampasotu (Cortaderia selloana (Schult.&Schult.f.)Asch. & Graebn.)   
Çay›rsaç› (Deschampsia caespitosa [L.] P.Beauv.)
Putaotu (Elymus elongatus (Host) Runemark subsp. elongatus)
Mavi bu¤dayotu (Elymus glaucus Buckley)
Yumakotu (Festuca sp.)
Helva çimi (Glyceria aquatica ‘Variegata’)
Ala tatl›çim (Glyceria maxima ‘Variegata')
Parlak yulaf (Helictotrichon sp.) 
Yeflil yulaf (Helictotrichon sempervirens [Vill.] Pilg.)

K›z›l çardakotu (Imperata cylindrica [L.] Raeusch. ‘Rubra')
Mavi k›rnal (Koeleria glauca [Spreng.] DC.)
Sar› tuzçavdar› (Leymus arenarius [L.] Hochst.) 
Sahil çavdar› (Leymus racemosus [Lam.] Tzvelev ‘Glaucus')
Cüce çinsaz› (Miscanthus floridulus [Labill.] Warb. ex K.Schum. & Lauterb.)
Dev çinsaz› (Miscanthus x giganteus J.M.Greef, Deuter ex Hodk., Renvoize)
Çinsaz› (Miscanthus sinensis Andersson) 
K›z çinsaz› (Miscanthus sinensis Andersson ‘Gracillimus') 
Japon çinsaz› (Miscanthus sinensis Andersson ‘Gracillimus Nana') 
Gümüfl çinsaz› (Miscanthus sinensis Andersson ‘Morning Light') 
Nipon çinsaz› (Miscanthus sinensis Andersson ‘Nippon') 
Alacal› çinsaz› (Miscanthus sinensis Andersson ‘Variegatus') 
Zebra çinsaz› (Miscanthus sinensis Andersson ‘Zebrina') 
Is›rçay›r› (Molinia caerulea [L.] Moench)
Pembe bulut (Muhlenbergia capillaris [Lam.] Trin.)
Dar› (Panicum sp.)
K›ranahtar› (Panicum virgatum L. ‘Heavy metal')
K›ranahtar› (Panicum virgatum L.)
K›z›l k›ranahtar› (Panicum virgatum L. ‘Redbraun')
Al k›ranahtar› (Panicum virgatum L. ‘Rubrum')

Süs bitkisi olarak kullan›lan türler

Kullan›m alanlar›na göre türler

Yer örtücü türler 
Çay›r yulaf› - Çay›rsaç› - Yumakotu - Ala tatl›çim - Mavi yulaf - 
Mavi k›rnal - Sar› tuzçavdar› - Sahil çavdar› - Is›rçay›r› - F›skiye çimi -  
K›rm›z› f›skiye - Çizgili kanyafl - Güz bozk›ryuma¤› - Zarif bozk›ryuma¤› - 
‹nce bozk›ryuma¤› - K›rkordonu - Çorakçimi

Bu¤daygillerin ço¤u, iyi yer örtücüdür. Yer örtücü-
lerden k›sa boylu, uzun ömürlü, ›l›man iklimlerde yeflil 
kalabilen bozk›ryuma¤› türlerinden; güz bozk›ryuma¤›, 
zarif bozk›ryuma¤›, ince bozk›ryuma¤› ile çorakçimi uy-
gun örneklerdendir. Bu türler küme oluflturabilen, derin 
kök sistemine sahip, alana yerlefltikten sonra kurakl›¤a 
karfl› çok dayan›kl›, uzun y›llar boyunca bak›m gerek-
tirmeyen yer örtücülerdir. 

Serpme yönteminde kullan›fll› olan sar› tuzçavdar› 
ile koca tatl›çim kültür formlar› oldukça iyi yer örtücüdür. 

Yer örtücü süs bu¤daygilleri, özellikle nergis ve lâle 
gibi so¤anl› bitkilerle uyumludur. Erken dönemde çiçek-
lenen so¤anl› bitkilerden sonra, yeflil renkli yerörtücü 
bu¤daygiller göz al›c› peyzaj oluflturur. Erozyon aç›s›ndan 
riskli yerlerde kumlu alanlar›n sabitlenmesi için, kanyafl 
ve sahil çavdar› uygun bitkilerdir.

Perdeleyici türler 
Koca ikisakalotu - Karg› - Sakall› kam›fl - Çinsaz› -  Cüce çinsaz› - 
K›ranahtar› - F›skiye çimi

Bu¤daygillerin baz› türleri, y›l boyu çal› ve a¤açlarla 
kombine olarak perde oluflturabilir. Örne¤in karg›, 4 m'ye 
ulaflan boyu ile mükemmel perdeleyicidir. Koca ikisakal-
otu, çinsaz› ve cüce çinsaz› önemli perdeleyicilerdendir. 

Daha k›sa boylu perdeleme ve arka plan fonu olufl-
turmak için f›skiye çimi, k›ranahtar› ve sakall› kam›fl 
kullan›labilir.

Saks›daki türler 
Pembe bulut - K›z›l f›skiye - fielale çimi

Bu¤daygiller saks› bahçecili¤inde, tek bafl›na ya da 
di¤er bitkilerle grup halinde, çok amaçl› ve hofl seçimler 
sunar. Özellikle, al›fl›lagelmiflin d›fl›nda renklere sahip 
baz› türler ile sark›k görünümlü tek y›ll›klar tercih edilir. 
Örne¤in saks›daki tek y›ll›k k›z›l f›skiye, viflneçürü¤ü ren-
ginde kavisli ayalar›yla çarp›c› görünüm sunar. Tek y›ll›k 
pembe bulut bitkisinin bileflik salk›mlar›, ad›na uygun 
pembe bulutlar gibidir. Alacal› sar› renkli yapraklar› olan 
flelale çimi, saks›da flelale görünümündedir.

Su kanyaflı (Phalaris aquatica)
Foto¤raf: Evren Cabi

Putaotu (Elymus elongatus)
Foto¤raf: Evren Cabi



Bahçe f›skiyesi (Pennisetum alopecuroides [L.] Spreng. ‘Hameln')
F›skiye çimi (Pennisetum alopecuroides [L.] Spreng.)
Cüce f›skiye çimi (Pennisetum alopecuroides [L.] Spreng. ‘Little Bunny')
K›rm›z› f›skiye (Pennisetum setaceum [Forssk.] Chiov.)
K›z›l f›skiye (Pennisetum setaceum [Forssk.] Chiov. ‘Rubrum')
F›skiyeotu (Pennisetum sp.)
Su kanyaflı (Phalaris aquatica L.)
Kanyafl (Phalaris arundinacea L.)
Çizgili kanyafl (Phalaris arundinacea L. var. picta L.)
Uslu flekerkam›fl› (Saccharum ravennae [L.] L.)
‹nce mavifl (Schizachyrium scoparium [Michx.] Nash)
Güz bozk›ryuma¤› (Sesleria autumnalis [Scop.] F.W.Schultz) 
Zarif bozk›ryuma¤› (Sesleria caerulea [L.] Scop.) 
‹nce bozk›ryuma¤› (Sesleria nitida Ten.) 
Bozk›r yuma¤› (Sesleria sp.)
Hint çimi (Sorghastrum nutans [L.] Nash)
K›rkordonu (Spartina pectinata Bosc ex Link)
Çorakçimi (Sporobolus heterolepis [Gray] A.Gray)
fielale çimi (Stenotaphrum secundatum [Walter] Kuntze ‘Variegatum')
Sorguçotu (Stipa pennata L.)

Renkli yaprakl› türler
Karg› - Mavi bu¤dayotu - Yumakotu - Ala tatl›çimi - Mavi yulaf - 
K›z›l çardakotu - Alacal› Çinsaz› - K›ranahtar› - K›z›l k›ranahtar› - 
Çizgili kanyafl - Al k›ranahtar›

Renkli ya da alacal› yapraklara sahip olan bu¤day-
giller, alandaki koyu yeflil renkli çal› bordürleri ile kon-
trast oluflturur. Özellikle sar› ya da beyaz ebruli yaprakl› 
türler, peyzajdaki koyu bölgeleri ayd›nlatarak hofl görü-
nüm kazand›r›r. Do¤ada k›rm›z› ve sar› renkler genellikle 
yak›nl›k hissi verirken, maviler uzakl›k hissi uyand›r›r. 
Bu nedenle mavi ve gri tonlardaki bu¤daygiller, bahçede 
derinlik kazand›rmak için görüfl aç›s›n›n en uzak nokta-
s›nda; sar› ve k›rm›z› tonlardakiler ise hem dikkat çekmek 
hem de yak›nl›k hissi vermek için girifle yak›n yerlerde 
kullan›l›r.

Çok y›ll›k bordür türleri
Çay›r yulaf› - Kand›raotu - Deniz yulaf› - Yumakotu - Mavi yulaf - 
Parlak yulaf - Çinsaz› - K›z çinsaz› - Japon çinsaz› - Gümüfl çinsaz› - 
Nipon çinsaz› - Alacal› çinsaz› - Zebra çinsaz› - K›ranahtar› - 
Bahçe f›skiyesi - K›z›l f›skiye - ‹nce mavifl - Hint çimi

Bu türler çok y›ll›k bordürlerde boyut ve renk katar, 
görünüm süresinin uzamas›n› sa¤lar. Serin iklim bitki-
lerinden çay›r yulaf› ve yumakotu ile parlak yulaf tür-
leri genellikle erken baharda aç›¤a ç›kar. Kand›raotu, y›l 
boyunca görünümünü kaybetmeden kalabilir. 

Baz› ›l›k mevsim bu¤daygilleri, özellikle yaz sonu 
ve sonbahar bafl›nda kullan›l›r. Çinsaz› türleri gösterifllidir; 
boyut ve renk katma özellikleriyle be¤enilir. Bu nedenle, 
birçok kültür formlar› oluflturulmufltur. Bunlardan k›z 
çinsaz› ve alacal› çinsaz› oldukça uzun boyludur. Di¤er 
peyzaj bitkileriyle uygun biçimde kullan›labilir ve bor-
dürlerde arka plan s›n›r bitkisi olarak tercih edilir. 

Orta boylu olan zebra çinsaz› ve gümüfl çinsaz›, bor-
dürde orta alanlarda kullan›l›r. Bordürün ön s›n›rlar›nda 
ise cüce formlu, japon çinsaz› ve nipon çinsaz› tercih edilir.

Sulak alan türleri 
Karg› - Kand›raotu - Çay›rsaç› - Helva çimi - Koca tatl›çimi - 
Dev çinsaz› - Is›r çay›r› - K›ranahtar› - K›rm›z› f›skiye - K›rkordonu - 
Su kanyafl›

Bu¤daygiller su bahçeleri çevresinde uygun fon olufl-
turmak için ideal bitkilerdir. Yo¤un kök sistemleri saye-
sinde, dere ve göllerin etraf›ndaki topra¤› ba¤layarak top-
ra¤›n dura¤an kalmas›n› sa¤larlar. Bu amaçla düflünüle-
bilecek helva çimi, k›rkordonu, su kanyafl› uygun ör-
neklerdir. 

Kaya bahçesi türleri
Çay›r yulaf› - Yanal çim - Sinek çimi - Çay›rsaç› - Yumakotu - 
Mavi yulaf - Koca tatl›çimi - Mavi k›rnal - Dev çinsaz› - Çinsaz› - 
Is›r çay›r› - Cüce f›skiye çimi - Uslu flekerkam›fl›

Bu¤daygillerden küçük boyutlular, kaya bahçeleri 
için ideal bitkilerdir. Örne¤in yanal çim, sinek çimi, cüce 
f›skiye çimi ve baz› yumakotu türleri uygun örneklerdir.

Evren Cabi
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