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GlRİŞ 

Odunun en kusurlu vasıflarından biri az dayanıklı .olması, yani mantarlar 
tarafından çabuk tahrip edilebilmesidir. Mesela: Meşe traversinin tabii haldeki 
dayanma müddeti ortalama olarak 13,5, Çam tıraversinin 8 yıl olduğu halde Ka
yın traversi ancak 2,5 yıl kadar dayanabilmektedir. Bu tahrip olma keyfiyeti 
bilhassa çürüme şartları:ıım müsait olduğu maden ocaklarında daha briz olarak 
görqlmekte ve Kayın maden direği ancak 6 ay çürümeden kalabilmektedir. 1) 

Kayrndaki bu çürüme keyfiyetille dilimizde "Ardaklanına" ve çürükLüğe de 
"Ardal;:'' denilmektedir. Ardak diye ifade edilen bu çürüklük hattızatında bir 
birini takip eden iki safha arzeder. Birinci safha Boğulma (Almancası: Erstic
kung) olarak adlandırabileceğimiz sıcak aylar zarfında odun içinde bulunan 
Trahee"ve Traheidlerden ibaret olan su ve gıda nakil borularının içine Paranşim 
hücrelerinin Tyll denen torbacıkları teşkil etmeleri ve aynı zamanda bu hücre
ler içinde bulunan uvzi gıdanın kimyasal bir değişikliğe uğrayarak ~antarlar 
için kabili imtisas bir hale gelmiş olması keyfiyetidir. Bu safhada mantarların 
rolü pek fazla görülmemektedr. Odunun rengi Trahee ve Traheidlerin dolması 
neticesi daha fazLa koyulaşarak açık kül rengimsi kırmızı bir hal almakta ve 
bu renk tomrukta enine kesitlerden itibaren diller halinde ortaya doğru uzan
maktadır. 

İkinci safha esas çürüme safhasıdır ki gıda zemini mantarlarm yaŞamasına 
elverişli bir hal almış olan odunda, müsait iklim şartları, yani % 30-60 arasında 
rutubet, 3 ila 38° C. arasınd:: suhunet mevcut .olduğu ~aman mantarLarın faali
yete geçerek hücre zarı içindeki Liğnini tahrip edip bir beyaz çürüklük mey
dana getirmesidir. (2) 

Her iki safha Kayın odulıunun iktisadi değerini azaltmaktadır. Boğulmuş 
olan Kayının tabii rengi bozularak güzellik vasıflarına halel gelmiştir. Tıkalı 

oLan nakil boruları su buharının odun içersinde mütecanis bir şekilde yayılması
na mani olur, dolayısiyle husule gelen kırmızı renk her tarafta aynı olmaz. 
Tahnit edilmek istenirse, tahnit maddesi içeriye nüfuz etmez ve böyle travers, 
direk, kazık v.s. çabuk çürür ve tahnitten beklenilen netice elde edilmz. 

Beyaz çürüklük safhası odunun vasıflarını tamamen bozmaktadır. BiLhassa 

1) Toker, R. : Türkiye'de Okaliptüsün Maden Direği Bakımından Teknik Özellikleri 
Hakkında Araştırmalar, S. 23, Ankara 1953. 

2) Mahlke, Troschel, : Handbuch der Holzkonservierung, S. 78, Berlin 1928. 
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bir çok kullanılış yerleri için ehemmiyeti haiz olan muhtelif mukavemetleı::ini 
ve ihbar hassasını azaltmaktadır. Böyle tomruklardan elde edilen keresteLer az 
çalıştıkları için ancak kuvvet tesirlerinden azade kaplama altlarında kullanıl
maktadır. Bu sebeple ardaklanmış olan Kayın, kullanış yederi taleplerinin ço
ğuna cevap vermediği için ucuz fiatlar satılmaktadır. Mesela: Kaym kerestesi 
bugünkü fiatlada ortalama olarak 200 liraya satıl.ırken, ardaklı olan tomruk 
kısımlarından (Bu kısımlar umumiyetle ağacııı diri odun kısmı ve dolayısiyle 
birinci smıf mal imaline en elverişl.i olan yerlerdir) elde edilen biçilmiş parça
lar ıskartaya ayrılmakta ve yakacak odun fiatına tonu ortalama olarak 20 lira
dan kıymetlendirihnektedir. 

Bu yalnız devlete ait fabrikalarda böyledir. Hususi şahıslara ait fabrika
lar ve Kayın işiiyen diğer büyük ve küçük sanayi tesislerindeki zayiat· da nı:ı-zarı 
itibara· almırsa yekılnun bir :qayli yükseldiği görülür. 

Ayrıca bu malı, ardaklı olduğu için esas ihtiyaç yederinde kullanamaamk
tan mütevellit husule gelecek kayıp ilave edilecek olursa zararlll çok büyük ol
duğu açıkça aıılaşılır. 

Kayının çürümeye karşı olan hassasiyeti, çürümeden tevellüt eden zararlar 
çok büyük olduğu için, ormanlarımızdan Kaym tomruğu ve mamUlatı istihsali 
esnasmda ormanemın çok mllteyakkız bulunmasım ve işlerini ardaklanmanın 
vuku bulmayacağı kış mevsimi içinde yapmasını mecbur kılmaktadır. Fakat ha
len ormanlardaki yol şebekesi tamamlanmadığı, kış işçil.iği yerleşmediği, kafi 
miktarda su içi depoları ve pulvarize tesisleri· kurulmadığı için kesim ve nakli
yatın yazın yapılması za:rurl: olmaktadır. Bu dur~:m karşısında oduntın teknik 
ve güzellik vasıflarını bozmadan ormandaki istihsalden fabrikadaki işlenme ve 
burharlanma safhasına varmcaya kadar geçen müddet içinde memleket şartları
na gör-e sun'i müdahalelerle ardaklanmayı önleme çarelerinin araştıırılması ve ik
tisadi tesirinin incelenmesi büyük bir problem olarak ortaya çıkmış ve istasyona 
bir araştırma mevzuu olarak verilmiştir. 

([ 

Şube bu hususta dünyada yapılmış olan araştırmaları ve ilgili literatürii · 
inceledikten sonra araştırmaya ait planları hazırlamış ve 1954 yılının Ocak 
ayında Düzce Orman İşletmesinde araştırmalara başlamıştır. 

Araştırmalarda Kaym ormanlarımızın durumu, Kayın istihsal tekniği ve 
imal edilen mamulat, nakH sistenıleri, fabrikalardaki geçirdiği safhalar nazarı 
itibara alınarak buna göre tatbiki mümkün olan ardaklanmayı önleme imkan
ları üzerinde durulmuştur. Bu meyanda kullanılacak tahnit maddelerinin mem
leket içinde kolaylıkla ve bol olarak temini esası kabul edilmiştir. XYLAMON, 
BASILIUM V S, BASIMENT v.s. gibi daha tesirli ilaçlar mevcut olduğu halde 
kullanılışının güçlüğü, temini imkanının azlığı ve iktisadi olmayışı düşünülerek 
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bu gibi ilaçıardan sarfınazar ,~dilmiş, yalnız KREOZOT, GÖZTAŞI, KİREÇ gibi 
memleketimizde mebzul olarak 'bulunanları ile çalışılmıştır. 

Araştırma, kışl'n ve yazın kesilen iki gurup ağaç üzerinde yapılmış ve işlet
melerimizce ormandave depoda istihsaı edilenKayın mamullerine tatbik edilmiş 
olup, bu teknik bültende araştırmaların seyri ve neticeleri grafilc, cetvel ve fo
toğraflar la birlikte bildirilmiştir. 

Denemelerden elde edilen neticelerin geniş mikyasta tatbikat mehenginden 
geçtikten sonra vuzuhiyet kesbedeceği aşikardır. Bu geçiş esnasında bazı hata 
ve noksanlıklar zuhur edebilir. Onun için okuyucularımızın ilim ve tatbikat ışığı 
altındaki tenkidleri daima şükranla karşılanacaktır. 

Bültende, pratikte çalışan meslekdaşlarımızın ve Kayınla ilgili kimselerin 
umumi bilgisini tazelemek maksadiyle Doğu Kayını (Fagus orie'ntali~.) hakkın
da kısaca bilgi verilmiştir. 

Eserin tatbikatta çalışan arkadaşlara faydalı olmasını temenni ederken 
araştırmalar esnasında bil;fiil müzheretlerini esirgemeye nve ykın alaka gösteren 
Düzce Orman İşletmesi Müdürü Adnan Angın'a, Muavini Salih Sarıgöl'e ve Çi
çekli Bölge Şefi Hilmi İşgüzar'a burada teşekkürlerimi arzetmeyi bir borç bilirim. 
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I.- KAYIN HAKKINDA UMUMi BİLGİLER 

A. K ay ı n ı n T ü r k i y e 'd e Y ay ı ı ın a S a h a s ı 

Meınleketinıizde yetiştiği başlıca yerler, bütün Karadeniz bölgesi, Marmara 
havzası, Ege ve Şarki Akdenizdir. 

Karadeniz'de: Boğazın Anadolu yakasından itibaren bütün sahil boyunca 
ve sahile ınuvazi o1 ~rak uzanan kenar dağların denize bakan yamaçlarında ye
tişmektedir. Buralarda denizden itibaren çıkabildiği irtifa 300 -1800 m. dir Bern-

hard(1) "Kayın dağların en üst katına çok defa ulaştığı haLde, hiç bir zaman 
denize k~dar inmemektedir." Demekle bu hususu bir defa daha teyid etnıiştir. 
Boğaznı Trakya kısmında Kayın sahile daha yakıııdır. Belgrat ve Istranca or
ına:nlarında 100- 300 ın. arasında şakuli bir yayılına gösterir. 

Marmara havzasında: Kayın Bursa, İnt:göl ve Mustafa Kemal Paşa kazala
rında karışık ve saf ormanlar teşkil eder. Buralarda şakuli 2000 ın. ye "Uludağ" 
kadar yükselirse de bu irtifalarda münferit ve bodur bir halde ağaç sınılarında 

görülür. Asıl orman teşkil ettiği yükseklerde poo- 1500 ın. arasındadır. Bura· 
larda..."l daha aşağı ve yukarı olan yerlerde Kayın Abies Bornınülleriana, Meşe, 
Gürgen gibi ağaçlarla karışık mesçereler teşkil eder. 

E,ge Bölgesinde: Şimali şarki hududundaki Demirci, Murat ve Akdağ'da 
1600 - 1700 ın. arasında sarll ınesçereler halinde bulunur. Akdağ bu ağacın, ağaç 
sınırını teşkil etmektedir. 

Kayın'ın adacık halinde küçük bir yayılış sahası da, Cenup Şarki Anadolu
da, Hatay'da Gavur dağmda, Seyhan ve Maraş'da, Pazarcık kazasında, Zeytun 
ve Göksun dağlarmda bulunınaktdır. Toroslrda Pozantının şimali şarkisinde Pos 

ormanlarında Kayın vardır. Toros Göknarı ile karışık bir haldedir. Mıntıkada 
esas vadi Akdenize doğru alçalmaktadır. Bu vadinin yamaçları deniz rüzgar
ıarına açık bulunur. Kayın'ın Türkiye'de yayılma sahasını gösterir harita büLte
nin sonunda verilmiştir. 

1) Bernhard, : Grundlagen, Geschicte und Aufgaben der Forstwirtschaft in der 
Türkei, S. , Ankara 1935. 
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B. T ü r k i y e ' d e K a y ı n 'ı n E h e m m i y e t i 

Türkiye Ormanlarmda Kayın'm işgal etmiş olduğu saha nisbeti Enders'e 
göre takribçn % 11 (1), Ali Kemal' e nazaran% 8.5 dur. (2) 

Kayın Türkiye'de geniş sahalar üzerinde mütecanis mesçereler teşkil et
melde beraber ekseriyetLe karışık mesçereler halinde bulunmaktadır. Mesela:. 
Memleketimizin şimali garbisinde Meşe ile, esas intişar sahası olan şimalde Kara
Deniz mailesinde Abies Bornmülleriana ile (şekil: 1) aynı zamanda Abies 
Bornmülleriana) Piııu.s silvestris; Pinus nigra ile, Karadeniz mailesinin hümit 
bir iklimi havi olan şark kısmında da Abies nordmann·iana ve Picea orientali.s 
ile karışık mesçereler teşkil eder. Cenupta ise Kayın Abies cilicica ile karışık 
olarale bulu.ıunaktadır. 

Memleketimizde Mazhar Diker'e göı:e müteca:nis Kayın mesçereLeriııde hek
tar başına 300-500 m3 servet tahmin edilmiştir.(3) Kayın'ın aşağı yukarı opti
mumda bulunduğu Karabük İşletmesi Ormanları içinde bulunan Büyükdüz Tec
rübe Ormanında yapılan amenejnian planı ölçmelerinde Çam, Göknar, Kayın, 
Meşe karışık mesçeresinde hektar başına ortalama olarak 314 m3 servet tesbit 

edilmiştir. ( 4) KaradEmiz kıyısı ve Ardı Kayın koru ormanLarında yaş U.lllumi

yetle pek yüksek ve ağaç çapları oldukça fazladır. Bu da şimdiye kadar yol du
rumu dolayısiyle kalın tomrukların ormandan çıkarılamamasrndan ve geıniş 

çaplı göbek kısmının fazla olması, böyle gövdelerin mantar enfeksiyonuna maruz 
kalarak çabucak çürümesi ve i~lerinin kovuk bir hal alması dolayısiyle kıy
metlendirilmesinin güç ohnasından ileri gelmiştir. Fakat yapılan araştırmalar(5) 

bu göbek teşekkülünün Fagus orientalis'de herhangi bir tesirden sonra husule 
gelen arızi bir teşekkül olmayıp, bilakis diğer öz odunu olan ağaç türlerinde ol
duğu gibi tabii özodun yapısına malik bulunduğu anlaşılmıştır. Kayın, memle-

ketimizde gerek Türkiye'nin ormanca zengin olan Karadeniz ınıntıkası orman
larında mühim bir yer işgal etmesi, gerekse karışıklık teşkil ettiği Çam, Gök
nar'ın ormanlardan zamanla çekilmesi dolayısiyle aşağı yukarı saf Kayın mes-

12 

(1) Enders, : Handbuch der Forstpolitik, Berlin 1922. 
(2) Yiğitoğlu, A.K.: Türkiye'd,e Ormancılığın Temelleri, Şartları ve Kuruluşu, S. 44, 

Ankara 1936. 

(3) Diker, M.: Orman Siyaseti Ders Notları, S. 40, İstanbul 1942 (basılmamıştır). 

( 4) Etter, H. ve Küçükkoca, H.: Büyükdüz Tecrübe Ormanında Servetin ve Tecessü
mün Tayini Metodları ve Takip Edilen Usuller Hakkında 
Bazı İzahlar; S. 9 Ankara 1955. 

(5)Berkel, A.: Şark Kayın'ı (Fagus orientalis, Lipsky)nin Teknolojik Vasıfları ve 
İstimalİ Hakkmda Araştırmalar, S. 55 Ankara 1941. 



Şekil (Abb.) : 1 

Kayııı ve Göknar Karışık Meşçeresi 

(Phot. Toker, 1955) 
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çerelerinin teşekkülü, odunun vasıflarını muhtelif maddelerle muamele ,etmek 
suretiyle ıslah etmenin mümkün oluşu ve bu suretle memleket içinde ve dışmda 

kullanma sahalarının çoğalması (mesela: Orman İşletınelerimizde 1950 de ma
den direği, tomruk, tel direği, kereste ve travers olarak 147740 m3 Kayın istih
sal edildiği halde 1S52 de bu miktar 189123 nı3 çıkmıştır.) bakımından büyük bir 
önemi haiz bulunmaktadır. 

C. D o ğ u K a y ı n 'ı n ı n B o t a n i k V a s ı f ı a r ı 

Doğu Kayını'nın gövdesi yuvarlak, kabuğu gümüşi renkte ve düzdür. 
Tomurcuklar Pll.Uu, uzun ve sivri olup dal üzezrinde müteba:dil olarak irti

kaz etmiştir. Yaprakları ''Fagns silvatica"nınkine nazaran daha büyük, en ge-

niş olan yeri yaprağın ortasından daha yukarıda olup, umumiyetle yumurta şek
linde uçları uzunca veya kısa bir şekilde sivrilnıiştir. Keza "Orientalis"iıı yap
rağı "Silvatica"ya nazaran daha az damarlıdır. ( 1) 

Çiçekleri tek evli, erkek çiçek tomurcukların yanında sümbüle halinde sar
kık veyahut diktir. İstibar rüzgar vasıtasiyle olur. Dişi çiçekleri ise ikişer ikişer 
bulunur ve dört odacıklıdır. 

Meyvesi saplı ve dikenli, 2.5 cm. büyüklüğünde olan kadehcik içindedir. Ka
dehcik olgunlaşınca 4 parçaya ayrılır ve bu esnada meyve fırlar. Fagus orien-

talis meyve kadehi üzezrine ince uzun safihavi saçları, harşefleri ihtiva eder. 
Bilhassa Silvatica'dan ayıran en bariz fark budur. 

Doğu Kayını yüksek ve iyi tecessümü ile bir hususiyet arzeder. 40 m.'ye 
kadar boylu olduğu gibi 20 ·m. veya daha fazla yüksekliğe kadar da dalsız gövde
ye maliktir. Ağaç tepesi dar ve mahrutl bir şekilde yuakrıya yükselir. 

D. Kay ı n Ağa c ı n ı n K u 1 1 an ıl d ı ğı Yer 1 er 

Yapı marangozluğu, nıobilyacılık, · kontrplak, lignoston, araba imali, iş ve 

marangoz tezgahları, keman, ork ve piyal'O kısımları, alkolü olmıyan mayi mad
delerle kuru maddeler ambalaj fıçıları, zemin parkeleri, çamaşır mandalı, elbise 
askısı, kundura kalıpları, fırça tahtaları, oyuncak imali, mutfak aletleri, tüfek 

ağaç lı:ısımları, travers, maden direği, sandal kürekleri, fırın kürekleri, bayrak 
direği, takunya, ambal.aj sandıkları, elek ve makine kasnakları, ziraat aletleri, 

kdın ayakkabısı topukları, ağaç kesim kamaları, alet sapları, yakacak odun ve 
kömür, kağıt imalinde kullanılır. 

(1) Mattfeld,: Die Buchen der Chalkidike, S. 68, Berlin 1936. 
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IL- FAGUS ORIENTALIS ODUNU VE HAM ODUN V ASIFLARI 

A. O d u n u n M a k r os k o p i k v e M i k r o s k .opik Y a p ı s ı, 

Teknik Vasıfları 

ı- Makroskopik •yapı: 

Odun tabi halde kırmızımsı beyaz, su buharı ile muamele edilmiş haıde daha 
koyu renktedir. 80 -100 yaşını aşmış her yaşlı ağaç gövdesi içersinde normal 
olarak kırmızımsı kahverengi bir özodun (göbek) teşekkülatı bulunur. Trahee
ler yıllık halkanın her tarafına dağılmış olup küçüktür;_ doğrudan doğruya 

gözle görülmez. Arzani maktada 0,5-1 mm. uzunlukta ve muntazam aralıklarla 
parlak, kalın özışınları göze çarpar. YıUık halka sınırları barizdir, ve yaz oduııu 
ilkbahar odununa nazaran daha koyu renktedir. İki kalın özışın arasında yıllık 
halka biraz dışarıya doğru çıkık bir kavis teşkil eder. 

Tulan1 maktada özışınları levhaları parLak, daha koyu renktedir. Bu levha
lar kesit sathının takriben 1;ıo unu kaplamaktadır. 

Mümasi maktada özışmları 2 nim. ve daha fazla uzunlukta iki ucu sivri iğ 
şeklinde kırmızımtrak kahverengi çizgicikler halinde görülür ve bu çizgicikLer 
kesitin her tarafına dağılmıştır. 

2- Mikroskopik yapı: 

Kabule: Fazla miktarda taş hücrelerinden mi.iteşekkildir. Kabuk halkaları 
çok iyi tefrik edilebilir. Bir sene içinde o,ı8-0,25 mm .. genişlik yapar, sonra çok 
fazlasıkışarak ortada 0,05 mm. genişliğe kadar düşer, hatta 1 mm. kalnrlığmda
ki kabuğun 20 yıllık halkayı ihtiva ettiği de görülür. Dış kabuk tabakasında 

umumiyetle sıkışma daha fazladır. İlkbaharda teşekki.il eden bast tabakası hemen 
hemen elekli traheelerden müteşekkildir. YıUık halkanın tamamlandığı esnada 
ı-2 tabaka paranşim hi.icresi teşekkül eder. 

Yıllık halkalar : Yıllık halka sımrları kabukta olduğu gibi kolayca tefrilr edi
lebilir. 

Tralıeeler: Arzani maktada yıllık halkanın her tarafına mütecanis bir şe
kilde yayılmış olup, iştirak nisbeti % ı 7-47 arasında değişmektedir. Yıllık hal

kamu dışına doğru gidildikçe miktar ve büyüklüğü ki.içi.ilmektedir. Halevi sukbe
ler iki traheeııin birbirine temas ettiği yerde cidarlarmda elips şekıinde sık ola

rak diziimiş biır halde, odun paranşimi ve özışın paranşimi birleştik1eri yerde az 
ve çok uzun, bununla beraber basit bir şeki!de traheid veya libriform lifleri ile 
hemhudut iseler bu borulara uyacak şekilde bulunurlar. Traheelerin her iki uçu 
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kapalı ve umumiyetle sivridir. Fakat iki ucu birbirine kaynamış ve aradaki ci
dar eriyerek boydan boya açık olarak uzamış traheeler de vardır. 

· Diriodun tabakası içinde bulunan nakil boruları ağacın yüksek yaşl,rında 
dahi açıktır. Özodun tabakasında ise boruların içi "tyll" denen torbacıklada 
dolmuş vaziyettedir. 

T;Y;!~sidler: Umumiyetle ince ci dar h, llbriform liflerine nazaran kısa fakat 
traheelerden uzundur. Üzerinde bulunan halevi sukbelelerin şekli ve sayısı tra
heelerde olduğu gibi muhtelif durumlara göre değişmektdit. 

Libriforrn lifiri: Diğer odununkilere benzemektedir. 

Odıın parcmşirni: Paranşim hücreleri diğ·er unsurlarm arasına dağılmıştır. 
Hücre gışaları ince ve her iki ucu sivrilmiş olup 3-4 hücreden ibarettir. Hücre 
gışaları üzeJinde halevi sukbeler bulunur. 

Özışınlan paranşiıni: Muhtelif genişliktedir. Bazan 1-2, ekseriya bir çok sı
rab. (20-25) paranşim hücresinden müteşekkildir. Bu hücreler tuğla şeklinde 
olup kenardaki hücre ortadaki hücrelere nazaran daha yüksektir. Kalın özışını 
hücrelerinin ucu sivri, iğ manzarasmda gözükmektedir. 

3. Doğu Kayını Oclununıın Teknik Vasıfları: 

Doğu kayını odunu Avrupa Kay1nı odununa nazaran ortalama olarak daha 
dar yıllık halkaları ihtiva ettiği için umu_miyetle hfiftir. Kolay işlenir. Mutlak 
kuru özgül ağırlığı 0,572-0,664 g/sm3 arasında değişmekte olup ortalama ola .. 
rak 0,633 g/sm3 kadardır. Hacim yoğunluk kıymeti ise 493-561 kgrjm3 ara
sında değişmekte ve ortalama olarak 531 kgr/ın3 gelmektedir. Hava kurusu hal
deki inhina mukavemeti 870 kg/sm.2 ve elestikiyet modülü 125.000 dir. İzafi 
sikleti az olduğu için orta Avrupa'daki yüksek dağ ormanlarının Kayınından 
daha az hacmini genişletip küçültmekte yani tülan! istikamette % 0,5, arzanı is
tikamette % 5,0 nümas istikamette ise %10,5 nisbetinde çalışmaktadır. 

Su buharı ile muamele edilen veyahut edilmiyen takriben hava kurusu hal
deki odunların muhtelif mukavemetleri umumiyetle değişiklikler arzetmektedir. 
Su buharı ile muamele edilenler daha düşük mukavemetlere sahip olurlar. Haf
ner'in(l) Ayancık Ormanlarından Avusturya'ya götürmüş olduğu nümuneler 
üzerinde yaptığı araştırmalarda bulunan neticeler 1 numaralı cetvelde görüı
mektedir. 

'[ 

(1) Hafner,: Die Orientbuche - Fagus orientalis Lipsky, Der Holzmarkt Nr: 110, 
Wien 1937. 
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1 

ı 
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CETVEL: 1 

Doğıt Kay·ını':nın Bazı Muka·vemet V.a&ıflctrı 

Manche Festigkeit8eigen8charten der orientali8chen Buche 

K ayın odıınıı 

Bıwh (Holz) 

M1tkavemet nevileri Su buharı 1 Sıı buhan 
festigkeitsarten ·ile m namele ile muamele 

edilmi§ etlilnıemi§ 

Gedampft Ungedamft 

İ:nhına rnukavmeti. Kg 1 Sm2 

Biegefestikg kei't )) 650,0 -
)) )) )) 541,0 

Elycıfa ızıııvazi tazyike 

mııkavmet Kg/Sm 2 363,0 -
Druck paralel zıtr 

FaS'er Kg/Stnz 

" " - 310,3 

Ely.afa Amut tazyike 

ı mukavme_t Kg/Sm2 96,2 -
Dr1.u:k Se.nilvreclıt zıır 

Fa~e.r KgjSnı2 

)) )} - 121,6 

Elyafa mııvazi Katıa 
. (lVlakMlama) mukavernetı 117,8 

Schefe8tigkeit paralel zw· 

ı -

F.a8e.r Kg/Snı2 

)) )} 319,3 

Rııtııbet % 
FeıwhNg-

l~eit i. % d. 

Darr 

gewichtes 

17,97 
37,34 

17,60 

22,58 

16,02 

22,01 

16,10 

22,58 

Numıınenin 

Özgül ağırlığı 

gjsm3 Spez. 

Geıvicht der ı 
Probe 

i 0,633 

' 
0,645 

0,646 ı 
0,641 

0,619 

0,647 

0650 

0,641 

Kayın'ın hava kurusu haldeki haber venne hassası % 60 olup, bu nisbet 
emprenye edilmemiş odundan çabuk çürüme husule geldiği için azalmakta, umu
miyetle kıymıkıanmadan ve dolayısiyle çıtırdamadan kırılmaktadır. 

B. Ham Odun Vasıfları 

1. Özodun vey,a göbek teşekkülatı: Fagus orientalis normal bir göbek teşek-
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Şekil (Ahb.) : 2 

Yaralanmış Bir Dikili Kayın Ağacında Polyporus fomentarius ::Viantan 
(Phot. Toker, 1955) 

Polyporus fonıentarius an dem verletztenen Buchenbauın 



kühitını haizdir. Kırmızı göbek Kayın ağaçlarmda 80-100 yaşından itibaren baş
lar. Yapılan müşahedelere göre tam .optimumunda bulunan ve bilhassa tam şi
male bakan yamaçlarda ve buraLardaki dere içlerinde yetişen Kayın'larda göbek 
teşekkülatının azami olduğu, bu optimumdan uzaklaştıkça göbeğin odundaki 
iştirak nisbetinin düştüğü, Güney, Doğu ve Batıya bakan yamaçlarda göbeğin 
azaldığı ve bazan da hiç bulunmadığı müşahede edilmiştir. 

Ağaç gövdesinin tularu maktaıııda iğ şeklinde iki nihayetindeki uçları sivri 
olan Kayın göbeği, ağaç köklerinin gövde ile birleştiği yerden itibaren gövde 
irtifaının takriben 2/3 ne kadar yükselmektedir. Kayın göbeğinin kutru ağaç 
yaşımn fazlalaşması ile muntazaman genişler. Mesela; 150 yaşındaki ağaçlarda 
gövde hacmindeki iştirak nisbeti % 15 ·olduğu halde 250 yaşındaki ağaçlarda 
%30 dur. 

İhtiyar Kayın ağaçlarının kırmızı göbek teşekkülatı, diri odun!a daima 
koyu renkli bir hudut şeridi ile ayrılmıştır. Bu şeritler aynı zamanda kırmızı 
göbek dahilinde de mevcut olup Kayın göbeğiııi kısırolara taksim ederler. 

Kayın göbeği:ndeki kanallar tyller1e dolu olduğu ve tanenli maddeleri ihtiva 
ettiği için daha geç ardamaktadır. Kayın göbeği muhitindeki diri oduna nazaran 

daha az rutubet ihtiva etmektedir. Mesela: Diri odun ortalama olarak % 80 su 
ihtiva ettiği halde, göbek % 50 suyu havidir. Bu sebeple yaşlı dikili ağaçların 
göbeğine mantarlar kolaylıkla arız .olarak çürümekte ve kovuklar husule getir
mektedir. Kayın göbeğinin havi olduğu koyu şeritler dahiline tahnit maddesi 
nüfuz edemez. 

2. Budaklılık Derecesi 

Normal kapalı olan mesçerelerde dallar umumiyetk oldukça yukardan 
başlamaktadır. Mesela: Büyüdüz Tecrübe Ormanında O, 8- O, 9 kapalılı1: dere
cesinde olan kayın mesçerelerinde vasati olarak kalın dallar 10 m. den itiba-

ren başlamaktadır. Keza kabuk altında budağın bulunduğunu bildiren Çinli Bı
yığı dediğimiz iki uçu aşağıya doğru sarkık yarını ,ay şeklindeki kabuk buru
şuklukları az görülmektedir. Kayın da budama yapmak uınumiyetle iyi netice 

vermemektedir. Zira budanan dalların gövdedeki yarası zor kapanmakta ve 
buradan mantarlar kolaylıkla nüfuz ederek odunu çürütmektedir. (Şekil: 2) 
Kyında düşen budaklar görünmez umunıiyetle muhitindeld odunla kaynamıştır. 

: ~(}n?-.ı(j{f[ oa n(jmunt5zr~a u1-uopa}:D "f: 

Doğu Kayını normal kapalı olan ve optimum da bulunan koru ormanların
da düzgün gövdeler yapar. Halbuki baltalıklarda kütüklerden çıkan filiz1erin 
dip kısımları umumiyetle eğridir. Kütüklerden çikan filizler olduğu gibi bıra-
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kılır, bir bakım kesimine tabi tutulmazsa, bu eğrilik gövdelerin üst kısımları

na kadar devam etmektedir. 

4. Gövdenin Dolgıınluğu ve Cılızlığı : 

Doğu. Kayını koru ormanlarında .silindire yakın gövdeJer yapar. 20 - 30 
m. boyundaki ağaçlarda vasati ağaç şekil emsali % 57 dir. ( 1) 

5. Kayın Odunu'-tıda Görülen ÇatlakLar : 

Kayın odununda, bilhassa İlkbahar veyahut Yazın kesilen ağaçlardan elde 
edilen ve açık bir sahada depolanan tomruklarda öz çatiağı çevre çatlağı, iç 
çatiağı olmak 'Üzere üç türlü çatlak şeklini müşahede etmek mümkündür. Bu 
çatlakLarın derinlik ve genişlikleri muhit şartlarına göre değişmektedir. Bun
lar odunını mukavemetini azaltmaktan başka ardaklanmayı da kolaylaştırdılr
ları için. büyük bir önemi haiz bulunmaktadır. Çatıarnayı önlemek veyahut 
miktar ve şiddetini azaltmak için alınması icap eden pratik tedbırler aşağıda 
gösterilmiştir : 

a - Kayın ağaçlarının kesim zamanı mühim bir mecburiyet hasıl olma
dıkça İlkbahar ve Yaz mevsiınleriıne getirilmemelidir. 

d - İlkbahar ve Yaz mevsimlerinde kesrnek mecburiyeti hasıl olursa, 
ağaçlar kesildikten sonra enaz 15 - 20 gün yaprakları ile bırakılmalıdır. Ke
simden bir ay evvel dikili vaziyette ağacı boğmak ayni neticeyi sağlıyabilir. 

c - Gövde dallardan temizlendikten sonra he:ı:r:cn tomruldara. veya direk

Iere bölünmemeli transport imkanlar müsaitse uzun gövde ·halinde depoya ge
tir _;r;,elidir. Bu suretle kurumanın ençok vuku bulduğu enine kesit alanı aza~-

tılmış olur. 

d - Baltalıklarda uzun gövdeler, tomruklar ve maden direkleri traşlama 
kesim yapıLan çıplak sahada bırakılmamalı, kısa bir zamanda yol kenarında 
gölgeli bir yerde havadar olacak şekilde istif edilmeli ve enine kesitlerine 
mümkün olan yerlerde katran, kireç, killi toprak, hayvan tersi gibi tıla mad
deleri surülmelidir. 

e - İstifler hakim sıcak rüzgarlar istikametL'1e dik olarak yapılmalı, böy
lece rüzgarların, kurumanın daha ziyade vuku bulduğu enine kesit satıhları

na çarpmasına mani olmalıdır. Yer durumu itibarile bunu yapmak mümkün 
olmazsa, rüzgarın estiği taraftaki direkierin başları yapraklı dallar! muhafa
za edilmelidir. 

f - Eğer travers imal edilmişse istifler (Şekil : 3) de görüldüğü gibi 

yapılmalıdır. 

(1) Fırat, F.: Dendrometri, S. 93, İstanbul 1947. 
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/J.nsı'e h/ 111111 Vorn.

Öntien Gör/JnÜ$ 

Anou;h/ von rier Se i le 
Yarıdan Gör/Jnlk; 

Şekil (Abb.) ; 3 

Traverslerin İstif Şekli 

J.agenuıgsart der Schwellen 



Şekil (Abb.) : 4 

(Phot. Toker, 1955) 

D.üzce Merkez Deposundaki Toınruk İstifleri 

Die Blöcher auf dem Zentralholzlagerplatz von Düzcc 



Şekil (Abb.) : 5 
Tecrübe Sahasına Girmeyi Yasak Eden Levha 

(P.lıot. Toker, 1955) 
Auf diesem Schild heisst, Eintreten Verboten! 



Şekil (Abb.): 6 
Tecrübe Sahasında Tomrukların İstif Şekli 

(Phot. Toker, 1955) 
Lagerung auf dem Untersuclıungsgeiaeııde 



g - Kesimlerin yazın yapılmasında zaruret olan mıntıkalarda güneş ve 
hararetin çatlama üzeriıne yaptığı menfi tesirden korumak için tomruldarı ta
bii su birikintileri veya basit bir şekilde tesis edilecek havuzlar içinde muhafa
za etmek çatıarnayı kat'i surette önlemektedir. 

h - Fazla lif kıvrıklığını haiz olan ağaçlar kabuk manzarasına bakmak 
suretile kolaylıkla tefrik edilir. Fazla lif kıvrıklığı, çlışmayı pek düzensiz bir 
hale getirmesi dolayısiyle çatıanıayı artıırnıaktadır. Bundan dolayı fazla lif 
kıvrılrlığı ihtiva eden gövdelerden nıaden direği, tonıruk veya uzun gövde elde 
edilmemelidir. 

i - Kayın tonıruklarının kabukları unıunıiyetle soyulmadığı için erken 
kabuk soynıa nıevzu bahis değildir. Fakat traver.s ve dolaplarm kısmen suyunu 
kaybetmiş gövdelerden yapılınası lazımdır. Yaş kayının işlenınesi ve. yarılması 
her ne kadar kolay olursa da ileride husule gelecek büyük çatlaklara nıani ol
mak için bu tarzda hareket etmek uygun olur. 

j - Kayın travers, dolap ve sübyeler imal ·edilmiş ise, bilhassa kalınlıkları 
· fazlş. olanlarına S demiri çakmak suretile arzani nıaktaları takviye edilmelidir. 

6. Kayının Başlıca ÇürükWkleri : 

Dildli gövdelerde Poliporus fomentariıts denen .kav ınantarı ekseriya öz 
odun kısmında bir beyaz çürüklük husule getirir ve bu şekilde çürümüş olan 
Kay1n oduı.m kullanacak odun değerini kaybederek ancak yakacak odun olarak 
kullanılır. Bu: nıantarm konsülü büyük ve at tırmı:ğı şeklinde olup kül renkli
dir. Bu könslil sayesinde çürüklük dışarıdan kolaylıkla tanılır. 

Bundan başka kesilmiş ağaçlarda bir renk değişınesi ile başlayan ve kısa 
bir zamanda beyaz çürüklüğe tahavvül eden bır ardaklanma nıevcutturki. bu 

ardaldılık, kıynıetlendirnıek üzere hazırlanmış, yani ayrıca istihsal ve nakil 
masrafı ödenmiş sağlanı bir nıaJın. kesilnıe anından kıynıetlendirilnıe .safhası

na kadar ve hatta bazan kıymetlendirilmiş şeklinde dahi kısa bir müddet için
de iktisadi kıymetini düşürdüğü için bilhassa önemi haiz bulunmaktadır. 

Bu husus esas araştırma konusunu teşkil etmektedir. Onun için ilerdeki 
balıisierde mahiyeti, seyri ve önlenmesi imkanları hakkında tafsilatlı olarak 
izahat verilecelüir. 

Burada şimdilik dikili gövdelerin bilhassa göbek kısmında görülen beyaz 
çürüklük veya öz çürüklüğünü hangi silvikültiir ve muhafaza tedbirleri ile ne 
şekilde önlenebileceğini kısaca .anlatalım : 

a - Me.sçeredeki ağaçları çok yaşlı olunca ya kadar bekletmenıek, (Orman 
Um um Mdllrlüğüne göre Kayınıarda idare nıüddeti 120 sene olarak kabul edil
ru'iştir; Bu müddet 1•anaatınııza göre dikili haldeki çürüklüğün olmanıası }çinde 
uygundur.) 



b - Genç mesçerelerde budama yapmamak ve daima tabii budanınayı te
min edecek şekile.!: silvikültür tedbirleri almak. 

c - Yıldırım, don, insan, hayvan ve yangın tahribatı neticesi gövdesi, dal
ları ve kökleri yaralanmış ağaçlar varsa ormanda çok bekletıneden çıkartmak, 

d - Ormanın alt tabakasını temiz tutmak, bilhassa mantar sporlarının 

üremesine bir zemin teşkil eden enkaz ve artıkları temizlemek. 

III. MEMLEKET ŞARTLARINA GÖRE KAYININ ARDAKLANMASINI 
VE ÇÜRill.ıiESİNİ ÖNLEME İMKANLARI ÜZERİNDE ARAŞ'riRMALAR 

A. A r ,a ş t ı rm a m at e r y e l i v e e 1 d e 
edilmesindeki esaslar 

Herhangi bir ağaç türii odununa arız olan çlirüklüğüıı tesbiti, sebepleri
nin araştırılması ve önleme imkanlarının bulunması hususunda yapılacak de
nemeler için, alınan araştırma materyalinin seçilmesinde ve numunelerin alın
masında tesadüfierin değil, ilmi esasların ve istatistik metodlan gibi riyazi 
Imidelerin yer alması lazımdır. Ancak maksada uygun şekilde ve yeter sayıda 
alınan deneme ağ·açları ve bunlardan muayyen esas ve normlara uygun ola

rak elde edilen numunelerle daha sahih v:e şumullü neticelere ulaşılabilir. Fa
kat bu denemelere başlandığı esnada İstasyonumuzda istatistik metodları he
saplarını yapacak yetkili eleman bulunmadığı için, ancak aşağıda "Ağaçlardan 
Deneme tomruklarının Elde Edilmesi" bahsinde izah edilen aşağı yukarı -eni mÜ
him ihtimalleri ihtiva edebilecek sayıda, şekilde materyel hazırLanmıştır. 

I Deneme Ağaçları ve Seçilmesi : 

a - Kayın odunı,ınun ardaklanma derecesi ve önleme imkanları üzerinde 
ortalama bir kıyınet elde edebilmek için deneme ağaçları Kayının optimumu olan 
Düzce İşletmesinin Çiçekli Bölgesi Mehtibey serisi Ormanlarından alınmıştır. 

Ormanın durumu "Deneme Mahalli" bahsinde izah edilmiştir. 
b - Ağaçların ekstrem vasıfları ha:iz olmamasına dikkıat ·edilmiş ve fazla 

dallı hudaklı ve pek geniş tepe1i ağaçlarla, diğer ağaçların arasına sıkışmış ve 
tepe teşekkülatı zayıf ola.ı.J: ağaçlar seçilmemiştir. Kısa bir değimle mesçer·enin 
orta ağaçları alınmıştır. 

c - Deneme ağaçlarının tepe ve gövde teşekkülatının çürüksüz sağlam olma
sına azaınl itina gösterilmiştir. Buna rağmen kesimden ve tomruklamadan son
ra bazı çürük olan gövdelere tesadüf edilmiş, bunlardan ·elde edilen tomruklarda
ki çÜrüklüğün mahiyeti, şekli ve ebadı şerh verilmek suretile cetvellere işlenmiş
tir. 
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2 - Ağaçlardan Dneme TomrıücZarının Elde Edilmesi : 

Yukarda izah edilen hususlar nazarı itibare alınmak üzere işaretlenen ağaç
lar Ocak 1954 ayı içinde ormanda 1-2 m. yüksekliğiınde kar tabakası mevcut ol
duğu, vasati suhunetin nakıs 3 derecede bulunduğu sırada kesim tek.."'liği kaide
lerine uyularak kesilıniştir. Bu suretle deneme tomrukları hazırlanınc,aya ve or
manda deneme vaz edilineeye kadar odunun herhangi bir ınantar enfeksiyonuna 
uğrarnaması da sağlanmıştır. 

Kesilen ağaçlar dal1arından temizleınmiş ve kıyınetlendirıne esaslarına göre 
toınruklanınıştır. Fakat denemelerde ağaç sarfiyatını fazlalaştırmaınak için as
gad tomruk boyu kafi görülerek, boylar 2 m. uzunluğunda hazırlanmıştır .. Ha
ziranda kesilen ağaçlar, denemeler başlamadan oıı gün önce toınrn~lanmış, ka
bukları soyuhııuş, balta mamulü hale getirilmiş ve depoya nakledilmiştir. Böyle~ 
ce toınruk rutubetiınİn % 60 dan aşağıya düşmemesi' temin edilmiştir. 

Tomruk çapı ve evsafına gelince: ağaçLarm seçihııesi bahsinde de izah edil
diği gibi Kayın odununun kıymetlendirihııe sahası göz önünde bulunduruhııug; 
ve çaplar üç gurupta toplanmıştır. 9-22 cm. çapta olanlar maden direği olarak, 
30-39 cm. olanlar kereste imaline elverişli, 50-59 cm. olanlar ise kontraplaklık 
kalı;n tomrukLar olarak tefrik edilmiştir. Böylece ayni zamanda odunun içinde 
bulunan ve daha geç ardayan göbek kısmının odun içindeki iştirak nisbeti de 
gruplandırılmış ve her tecrübeye muhtelif genişlikte göbeği ihtiva eden tomruk
lar ithal edilmiştir. Çünkii sayfa 10 da belirtildiği gibi göbek yaş ve çap ile ın'Ü
tenasip olarak fazlalaşmaktadır. 

Beher gruptan 24 er adedinin kabuğu balta ve bıçkı denen aletlerle kanbi
<.un tabakası da alınmak suretile derin soyulmuş, 24 er adedi dörtköşe balta m,a
mulü haline getirilmiş ve 132 tomruk kabuldu olarak bırakılmıştır. ;B:u suretle 
2 m. boyunda 72 adet kabuğu soyulmuş, 72 adet balta maınulü 396 adet kabuk
lu tomruk denemeye hazır bir hale getirilmiş ve tomruklar ormanda bulunduk
dır. Bundan .sonra 36 adet kabuğu soyulmuş, 36 adet balta mamulü, 180 .adet 
ları ısırada nasıl dağınık bir ~ekilde duruyorlarsa, aynı durumda bı.rakılmışlar
dır. Bundan sonra 36 adet kabuğu .soyulmu§, 36 adet balta mamulü, 180 adet 
kabuklu tomruk ormanda kalmış ,36 adet kabuğu soyulmuş, 36 adet balta ma
mulü ve 216 adet kabuklu toınruk Düzce Merkez deposur..s. hemen nakledilmek is
tenmişse de havaların yağışlı gitmesi yüzünden hepsi mantar enfeksiyonunun 
başlamadığı mevsim içinde depoya getirHememiş; bazı tomruklarda ardaklanma 
alameti görüldüğü için nakliyat durdurulmuş ve ancak 150 adet tomruk indi
ri1ebişmiştir. Bu 150 .adet tomruğun 36 adedi kabuklu ve hiç bh: ınuameleye 
tabi tutulma:mış olarak 36 adedi göztaşlı ve 36 adedi katranlı, 2 adedi kabuğu 
soyılimuş ve 2 adedi balta· mamulü, 36 adedi de biçilmiş bir halde denemeye 
vazdilrnek üzere tefrik edihııiştir. Yaz denemelerinde ise ayni çap ve boy nis-
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betleri muhafaza edilmek suretile ormanda 252, depoda 163 tom:ı:uk hazırlan
mıştır. 

B. Denenıe Mahalli 

1- Orman: 

Deneme sahası Düzce Devlet Orman İşletmesi Çiçekli Bölgesi Mehdibey se
risi 8 numaralı bölmesi içindedir. Ormanın umumi tavsifini daha şumullü yapa
bilmek için serinin vasıflaq hakkında kısaca bilgi verilecektir : 

a - Coğrafi nıevkii: 

Mehtibey serisi Bolu Vilayetinin Düzce Kazası mülki hudutları dahilinde
dir. Orma,n Kazanın cenubunda olup tahminen şehre en yakın' sınırı Eldivende
resi mevkiidir ki 10 Km. uzaklıktadır. En uzak sınır lise Geçitbaşı mevki olup, 
25 Km. mesafededir. 

Greenwıch mebdeine göre orman şark - garp istikametinde 34 g. 60- 34 g 
70 tul, şimal - cenup istikametinde 45 g 22' - 45 g 28' arz dereceleri arasında bu
lunur. 

b .--- Ornıanın sınırları : 

Şark H ııdudu : 

Geçitbaşı mevkiinden başlar, dik bir uçurumu çıktıktan sonra Kepez ana 
sırtı 'Üzerindeki yolu takiben Küçükyolak mahalline vasıl olur. Oradan Ordulu 
Hacı Hasan Mahallesinin üzerinden Çınar - dilzü'nün Yatak mahallesini hudut 
dışında bırakarak Eldiven derenin tam karşısındaki ufak kuruı, dereden Uğursu
yuna iner. 

Oenup Hududu : 

Harmancık mevkiinden başlıyarak garbi cenubi istikametine doğru tarla 
açıklıklarını takiben Fındık Çukuru mevkiindeki tarlaların altından Torkul de
resi'nin ilıca deresi ile birleştiği yere iner. Torkul deresi boyunca ilerler, Geçit 
başı mevkiinde sona erer. 

Şirnal Hududu : 

Eldiven deresinden sonra, Eldiven düzü ( 941 m.) tepesine onadan anasırt 
üzerindelı} yolu takip ederek cenubi şarki sırtından geçer, Meşelik tepesinden 
(973 m.) biraz sonra Hamam dağı sırtında sona erer. 

c - Topoğrafik Durunı : 

Silsile dağ ve tepeler : 

Bu seri ormanları Alıant ve HeremAli dağı silsilesi üzerindedir. Üç ana sırt 
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üzerinde yayılmıştır. Bunlardan biri şimal hududunu teşkil eden Güney dir ki en 
;y•üksek Meşelik tepe (973 m.) Eldivendüzü tepesi (94:1 m.) İkincisi Geçit ba
şından başlayıp Btly:ü.kyatak, Küçükyatak'tan geçerek Çınardüzü mahallesinden 
Beyköy'e inen sırttır. Bu sırt ÜZierinde küçük Yatak tepesi (1004 m.) dir. Üçün
C'ÜSÜ pek yüksek olmayan Yelsuyun'dan baŞlay;arak Derdin arazisile bu Orman 
sınırını teşldl eden sırtki bunun üzerinde pek yiiksek irtifalı yerler yoktur. 

d - Akar SuJar ve Dereler : 
Aksu, Uğur suyudur. 

Aksu: 
Geçit başmdan itibaren şimali şarkiye doğru serının cenup sınırım. teşkil 

eder. Fındık çukuru köyüne gelmeden büyük bir kavis yapar ve oradan Ilıcasu
yu'nu alır. Buradan şimale doğru akar Mehtibey köyünün önünde Uğursuyu ile 

birleşerek Uğursuyu namı altında akar. 
Uğur suyu: 

Serinin doğu sınırında Hamam mevkiinde Yersuyu, U ğursuyu ile birleşerek 
garbe doğru akar ve Mehtibey köyünde Aksu ile birleşir. Bu iki su senenin her 
ayında akmakta .olup suyu oldukça boldur. Yaz aylarında azaldığı ve dere ya
tağı temiz bulunmadığı i~İI!l nakliyata elverişli değildir. Fakat su içi deposu yap 
mağa elverişli yerleri mevcuttur. 

e- Yollar:. 
Bu seri içinde dekovil, toprak kamyon yolu, topra}': öküz aralıası yolu, adi 

yol ve patika gibi çeşitli yollar mevcuttur. Dekovil seri içinden geçer. Tahminen 
6 Km. kadar seri içinde Uğursuyu vadisini takip eder. 

Toprak kamyon yolu Mehtibey köyünden başlar, Aksu. der·esini ta:kip eder, 
dere boyunca ilerler. Bu yol yalnız yaz aylarında kurak zamanlarda nakliyata 
müsaittir. 

f- Jeolojik dumm : 

Volkanik, Plutonik ve paleozoik sahralar~olarak gösterilmektedir. Üst ta
bakalarda ana taş palaozoik kalkeı:leri, dere içieri ve alt tabaka.larda ise granit, 
dazit gibi taşlardır. 

g -İklim ve toprk : 
Mehtibey serisi ormam Karadeniz ardı ınıntıkası karekterindedir. Böyle 

olduğu ısı, yağış, rutubet ve nebat formasyonları bakımından. kendini gösterir. 
Bu seri ormanlarında hakim rüzgar şimali garbiden eser. Ormanın yüksekliği 
300 - 1200 m. arasLııda değişir. Kışın yağışlar ytlkseklere daima kar şelrlinde 
olur ve epeyce kalır. Buranın iklimi hakkında fazla malfunat edinmek için or
man içi rasatlar yapılamamıştır. Ancak denemeler esnasında 1üzumlu olan suhu
net, nisbi rutubet tesbitleri y;apılabilmiştir. Bu kıymetlerle Düzce yağış istas
yonundan alına..>ı aylık ortalama kıymetler (2 nolu) cetvelde gösterilmiştir. 
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CETVEL: 2 

ORMANDA 

AYLI K ORTALAMA SUHUNET VE RUTUBET İLE Y AGIŞ MiKT ARI 

i"Wonatliche Durchschnittstemperatnr, mittl1·ee 

T1·ockenheit und Regenswrnıne im W alde 

Sıthıtnet Nisbi Kapalı ve 

Telnpera- Rı~tnbet yağışlı Açık 
Yağış 

Aylar tur Relative günler günler 
menate F'eıtchtig- Bewölkte Unbewölk-

Regensumıne 

mm 
keit und Reg·en- te Tage 

ao % t·age -
Mayıs 1954 
M ai 

13 83 20 4 89 
ı 

Haziran » 

Jwıi 
19 75 18 12 32 

Temmuz » 

Juli 
18 82 8 23 4 

Ağustos » 

19 82 8 23 4 
August 

EylUl >) 

15 93 19 11 23 
Septenıbre 

Ekim » 

10 98 21 10 38 
Oktober 

Kasım » 

7 99 26 4 49 
Noveınbet 

Aralık » 

Dezembet 4 100 8 - 15 
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İklim faktörlerinin meydana koyduğu orman tipine bakacak olursak Ma
yer'in orman taksimine göre yazın yeşil, kışın çıplak olan Fagetum kısmına gi
rerse de Picetum'da bir parça kendini gösterir. Onu..."!! için burası Fagatum la Pi
cetum karışığı bir yerdir. Yani\ Fagetum'dan Picetum'a intikal sahasında bulun
makta ve karışık mesşereler meydana getirmektedir. Alçaklarda Kayın, Gür

gen, Meşe ve yükseklerde Göknar, Çam yayılmıştır. 

h- Toprak: 
Bu serinin anataşı üst tabakada rusubi, alt tabakada volkanik ve plütonik 

sahr,alardır. Bunların tecezzisinden killi, kumlu ve kireçli topraklar husule gel
miştir. Organik artıklada ve humus tecezzisinin karışmasından oldukça verim
li topraklar husule gelir. Toprak Iı:alınlığ1 yer yer değişmektedir. Sırtlarda ka
lınlığı daha az, derelerde daha fazladır. Su geçirme kabiliyeti iyidir. Toprağın 
fiziki vasıfları da yer yer değişir. Umumiyetle kum büyüklüğünde olup dere
lerde çakıl ve taşlaıra rastlanır. Bazı bölmelerde toprak satıhta olmayıp ana 
kaya meydana çıkmıştır. 

i - Ölii örtü : 
Butün bölmelerde devrik gövde ve dal enkazı, tabii budamalada dökülen 

dalcıklar, ibre ve yaprak döküntüleri ve humus tabakasından müteşekkildir. 

Bunlardan meydana gelen ölü örtü tabakası yer yer değişir. Bazı yerlerde çok 
kalın, dik ve açık yerlerde ise pek az, bazan hiç yoktur. Bu çlirük enkaz üze
rinde ardaklanmayı ten::ti;n eden mantarlar ve kabuk böcekleri bulunmaktadır. 

j - Diri ö1·tü = Flora : 

Haşişiler: Böğ'Ürtlen (Rubıts), Eğrelti (Pteridiunı), Kekik (Thynıu,s), 

Orman çileği (Fraga1·ia vesca), Çan çiçeği ( Canıpa:nul.a), Kara çöpleme (Helle

bor,us ni.gra) , Y ılaıı yastığı ( Dracunciüus vulgaris) , Baldıran ( Coniıım macula

tıını) , Mürver ( Sanıbucıts ebulus) , N ane (M entha) , Ahıdudu ( Rubus ideus), 

Dönbaba (Erodiunı laciniatunı)', Herdem taze (Ruscus aculeatus), Sarmaşık 
(Hedera helix), Mine çiçeği (Verbena officinalis), Kuzu kulağı (Oxalis cornicu

lata), P.apatya (Anthemi.s a1·vensis), Deve dikeni (Alhagi canıelorv.:m), Isırgaı.'l 

otu ( Urtica), Çuha çiçeğ,i (Primıüa auri,culata), gramvneae ve ca rex nevileri, 
yosun ve mantarlardır. 

Haşebiler : Kuzey yamaçlarda kesif orman gülü (Rhododendron ponticıım), 

Kadın tuzluğu (Berberis vulgari.s), Laden ( Cis';ıts creticns), Ayı üzümü ( Vacci

nicuın arctostaphylos), Supürge otu (Erica at·bonea), Şimşir (Buxus senıpeı·

virens), Çoban püskülü (İlex aquifoliunı), Yemişen ( Crat,aegus orientalis), Kara

çalı (Paliurus aculatus), Fındık (Corylus avellana), Kızılcık (Comnııs mass). 

k - Ornıanın Ağaç N evileri : 

Seri ornıiınları esasında koru ormanı isede bazı bölmelere tamamen Bo
zukkoru karakterindedir. 

Koruyu teşkil eden asli ağaçlar şunlardır. Kay ın ( Fagus or,ientalis) , M eşe 
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( Quercus sessili/Zora), ve ( Q. pedinculı4lora) , Göknar ( Abies Bornmillleriana) , 

Çam (Pinus sylvestri-s). 
Bunlardan başka dağınık olarak Kızılağaç (Alnus glutinosa), Kavak (Po

pulus tremulxı), Gürgen ( Oarpinus b et ulus) , Akçaağaç ( Acer campestris) Ka
raağaç ( Ulmus campestri-s) , Dişbudak ( Fraxinııs or:nııs), Kayacık ( Ostrya caı:

pinifolia), Ihlamur (Tili.a alba), bulunur. 
Bu ağaçların yayılışı şöyledir: Ka yın şimal yamaçlarında ve . dere içlerinde 

rutubetin fazla olduğu yerlerde ekseriya saf meşçere ve hakim olarak, 
Meşe, güney yamaçlarda ,sırtlarda rutubetin daha fazla olduğu yerlerde 

yan şimal ve yarı cenup olan kısımlarda bulunur. 
Göknar, Şimal ve yarı şimal yamaçlarm enyükseklerinde, bazen saf ekse

riya Kayın'la kanşık) olarak. 
Çam, ekseriya ccnup ve yarı cenup yerlerde sırt ve hattıbalalarda çok bu

lunur. Yayılışı ekseriya münf.erittir. 
Azlık olarak münferit hş,ldeki diğer ağaçlara serpili olarak ekseri rutu

betli derelerde rastlamr. Yalnız Kavak ve Akçaağaç yamaçlarda bulunur. 
Deneme sahası yukarıda bildirildiği veçhile serinin 8 numaralı bölmesin

dedir. Bu bölme .A:ksu deresinin Gölçük mevkiinde olup, şimali garbiye bakar; 
Ortalama % 20-25 derece meyillidir· Bölme 127 hektaır vusatında, 86,70 hektarı 
orman 40,30 hektan tarladır. Anataş dere içlerinde indi:Eai, sırtlarda rusubi olup 
toprak kumlu killi, kireçli, taşlı, az derin, suyu geçirir, yer yer sert ve gevşek'
dir. 

Enkaz, yaprak ve çürülıtü tabakası g1bi ölü örtü bulumnaktadır. 
Diri örtü orman gülü, eğrelti, mürver, böğürtlen, şimşir, kızılcılı:, sarma

şık, orman çileği, gramiıne ve çarex nevilerinden ibarettir. 
Bölme saf Kayın korusu olup münferit olarak Gürgen, Ihlamur Göknar bu

lunur. 
Tabü budanma ortadır. Kayınlarda göbek çürükltiğü v.ardır. Asli mesçereyi 

II, III, IV, çap sınıfları teşkil eder. 
Kapalılık 0,7, hektardaki servet 177,532 m3 olup umum sahada 15392 m3 

servet bulunur. Hektardaki artım 2,448, umum .sahada:ki artım 210 m3 dür. 
Umum sahadaki servet çap sınıfıarına göre şöyle dağılmıştır. I inci çap 

sınıfından 177 m3 II inci çap sınıfından 11163 m3 III üncü çap sımfından 5234 
m3, IV üncü çap sınıfından 8918 m3. 

Deneme salıasının enıniyet ve muhafazası bekçi istihdam etmek levhalar 
asmak, muhit köyl'üleri haberdar etmek suretne temin edilmiştir. 

Ormandaki mevcut enkaz üzerinde mantar, konsül ve şapkaları görÜlmüş-
tür. 

2- Depo: 

Depo Düzce şehrinin garbinde, Düzce kereste fabrikasının yanında bulun-
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maktadır. Şimali ve garbi hususi şahıslara ait tarla1ar, cenubu Ankara - İstan

bul şosesi, doğusu ise Düzce kereste fabrikası ve depolarıyla çevrilmiştir. Ra
kımı 140 m. dir. Saha düz olup içinde.kamyon ve dekovil yolları vardır. Tomruk 
parsellerinin zemini gramineae, carex, leguminosae'ler ve deve dikeni ile örtü
lüdür. Depo sahasının kenarın ıböğilrtlenler kaplamıştır. Bilhassa bu otlar ilk
baharda tecrübelerin vazedildiği esnada fazla miktarda bulunmaktaydı. Bu se
beple "Triamino-fenil asitik asit" den ibaret olan otlan öldürücü bir ilaç pul
varize edilmiştir. Böylece 24 saat kadar bekletildikten sonra otlar öldürülmüş
tür. 

Toprak kumlu ikillidir, taban .suyu yakındır, rlizgarlar ·ekseriyetle şimali 
garbiden eser, depooun iklim durumunu tesbit etmek üzere denemelerin deva
mı esnasında yapılan suhunet, rutubet rasatlarile Düzce Yağış İstasyonundan 
alınan yağmur miktarlarını gösterir cetvel aşağıda verilmiştir : 
CETVEL: 3 

-

DEPODA 
AYLlK OR~~ALAMA SUHUNET VE RUTUBET İLE Y AGIŞ MİKTARI 

M onatliche Durchnitttstemper.atur, mittkee 
Trockenheit und Regensumme im W alde 

Nisbi Kapalı ve 

Suhı{,net 
Rutubet yağışlı Aç ılı: ı Yağış 

Aylar 
Tempera-

Relative günler günler j f?,egensumrne 

Monate Feuchtig- Bewölkte Unbewöllc·ı m nı 
tur 
co keit und Regen" te Tage 

% tage ı 
Mayıs 1954 i M ai 

17 83 13 11 89 
1 

Hazirwn }) 

i 
23 80 15 16 1 32 

Juni ı 
1'emmuz )) 

25 78 10 21 
1 

93 
Juli 

----~---

1 

Ağustos )} 

24 69 6 26 4 
August 

Eylul )} 

1--·· 
23 70 9 21 23 

September 
·--

Ekim )J 

15 79 15 16 38 
Oktober 

Kasını 
)) 

Novneber 
11 86 24 6 49 

Aralık )} 

Dezember 
8 90 9 - 15 ı 
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Depoda yumuşak, sert ağaçlar yanyana is:tif edilmektedir. 

(Şekil : 4) Umumiyetle depoda bir sene beklemiş ve ardaklanmış Kayın 
tomrukları mevcut olduğu için ardaklanmaya sebep olan mantar sporları faz

la miktarda bulunmaktadır. 
Depo tel ör:gü ile çevrilmiş olup malıfuz bir halde bulunmakta ayrıca gece 

ve gündüz bekçilerile emniyeti temin edilmektedir. Ayrıca deneme sahalarına 
girilmemesi, tomruklara bir zarar verilmemesi, istifledn bozulma_ması için levha 
konularak durum yanından geçeniere hatırlatılmıştır. (Şekil : 5) 

Depodaki istifler nakliyat, yükleme v:e boşaltma kolaylığı bakımından te
kovil hattına muvazi olarak yapılmakta enine kesitleri doğu ve batı istikameti

ne gelmektedir (Şekil : 6) 

C- Mantarların Yaşama Şartları. , 

I - Lüzumlu ola,n gıcla) !Utnumiyetle odunun dıtnmıu ve Kayın/ın ihtivcı et

tiği gıda 1niktarı : 

cı. Lüzwnlu olan gıda ve umıınıiyetle odımun dunmıu : 

Her canlıda aynı uzvi maddeler bulunur. Bu bakımdan mantarların uzvi 
madde ihtiyaçları diğerlerinden farksız olup yalnız tercih ettikleri madde mik
tarları arasında farklar vardır. Yapılan kimyasal analizlerde mantarırın ter
kibinde çiçekli nebatların ihtiva ettiği ayni madeni maddelerin mevcut .olduğu da 
tesbit edilmiştir. Şu halde : 

Odun içinde bulUı..11an gıda maddeleri mantarların yq,şaması içL11 kafidir. 
Odunu teşkil eden hücrelerin gışasmda fazla miktarda nışasta şeker ve yağlar 
halinde karbon mürekkepleri mevcut olup, ayrıca odun paranşim hü'creleri için
deki protoplasmada da kafi~ miktarda azot mürekkepleri, fosfor> asidi, kükürt, 
potasyum, kalsiyum ,mağnezyum gibi madeni maddeler vardır. Mantarlar bu 
gıda maddelerini muhtelif miktarlarda ihtiva ederler. Hepsi büyük ölçüde odun 
hücresinin içindeki protoplasmada mevcut olup, bununla kendi özel protoplas
_malarını yaparlar. Mesela Agaricus melleus Quel şapkası içinde yalnız kuru 
ağırlığınm % 25 inden fazla azotlu madde ihtiva eC.er. 13u da odun hücreleri 
içinde bulunan albuminli maddelerin mantarlar için olan önemini açıirça anla
tır. Fakat diğ·er gıda maddeleri de mantarlar için büyük bir ehemmiyeti haiz
dir. Yapılan araştırmalarda (1) ev süngeri mantarınm şapkasındaki madeni 
maddelerin % 80 :iıni erimiş halde potasyum fosfatın teşkil ettiği tesbit edil
miştir. Bu bakımdan yatık gövdelerde daima ilk defa kabuk, kambium tabaka-

(1) Malılke - Troschel, : Handbuch der Holzkonservierung, S. 46, Berlin 1928. 
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sı ve diri odun paranşimi hücreleri mantar istilasına maruz kıalırlar, yaşıyan 
sıhhatli gövdelerdeki diri odun, fazla su ihtiva ·etmesinden ve hayatı faaliyet
te bulunmasından ötürü mantar istilasına karşı mahfuzdur. 

Hücre içinde bulunan karbon hidratlardan. şeker nevileri, nışasta çolı: faz
la tercih edilir. Fakat hücre gışası odun maddesi, mantarlar için büyük bir gı
da kaynağıdır. Teneffüsleri ile ayni zamanda yaşamaları için lüzumlu enerjiyi 
alırlar. Bunun alınması çok muhtelif şekillerde cer·eyan etmekte ve bu tam ma

nasile bilinmemektedir. Yalnız ştirası malumdurki her bir mantar tamamen bir 
maddeyi tercih etmektedir ve diğ·erlerini terketınektedir. Bir çok mantarla
rının mesela: Evslliıgeri (Merilius lacrimans) bilhassa gıdasını selüloz teşkil 

eder ve buna mukabil diğer mantarlar mesela: Trametes p1ni ilk defa liğnini 
yer~ sonra sel.'Ülozu tahrip eder. Mantarların bu isteklerine göre tefrikleri müm
kündür. 

Mantarlar ıçın lüzumlu olan gıda odunun hr tarafında aynı nisbette da
ğılmamıştır. Muayyen yerlerinde daha kesif olarak bulunmaktadır. Yapraklı 
ağaç gövde kısmında odnn paranşimi hucrelerinin iştirak nisbeti % 26-40 ol
duğu halde, kök kısmında %ı 50-60 dır. Bu hücreler hayatta iken ve kesildikten 

sonra dahi protoplasma v-e mahlül halinde karbon hidratlarla doludur. Onun 
için yapraklı ağaçların kök odunları, odunu tahrip eden mantariara gayet mü
kemmel bir gıda zemini teşkil eder. Özodunu ihtiva eden odunlarda bu gıda 
maddeleri yalnız diri odun içinrl.e, en fazla kambium tabakasında olmak üzere 
bulunmaktadır. Halbuki özodun içinde bulunan maddeler umumiyetle mantar
far için gayri müsaittir. Bu bakımdan mantr,rlar özodunu dirioduna nazaran 
dalıa yavaş tahdp etmektedirler. Şüphesiz mantarlar arasında özodunu tercih 
eden mantarlar da vardır. Mesela: Centiınus squmosus çamlarda özodunu tah
rip etmektedir. 

Yukarıda verilen kısa izahattan anlaşıldığı v·eçhile daha ziyade odun içinde 
bulunan az?tlu ve proteinli maddeler mantariara önemli bir gıda teşkil etmek
tedir. 

b. Kayın odunun ihtiva ettiği gıda miktarı : 

Fagus ocientalis'e arız olan mantar cinslerini tesbit etmeiı: ve bunların arız 
olma sebeplerini ineelemeir maksadiyle, Kayın odununun kimyevi bir analize 
tabi tutulması araştırma programınııza dahil edilmiştir. İstasyonumuzda henüz 
böyle analizi yapabilmek için gerekli laboratuvar mevcut olmadığından bu bap
ta Ankara Fen Fakülte.sine ve İzmit Selüloz İşletmesi Müdürluğüne müracaat 
edilmiştir. Alınan cevaplardan böyle bir tahlilin bu günkü imkanlar içinde ya
ı:ıılanııyacağı anlaşılmış bulunmaktadır. Bunun için bir fikir edinmek maksa-
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diy1e botanik vasıfları bakımından aynı olan F;agus silvatica'nın gıda durumu
nu gösterir, Schwalbe ve Becker cetveli (1) diğer ağaç cinsleriyle mukayeseli 

olarak verilmiştir. (Cetvel : 4) 

CETVEL: 4 

ODUNLARIN KİMYASAL ANALİZLERİ 
Analysen der Hölzer 

Tmıı kı~n~ odıtn mad-

desinin kimyasal 

terkibi 

Bestandteile (Prozent 

der wasserfreien 

Sııbstanz) 

% 
Kül (Asche) 

Reçbne) mnm ve yağ

lar 

(Harz) Wachs ıınd 

Fett) 

Metil (Methylzahl) ı 
1W.etil alkol (!rfethyctl-

kohol) 1 
Pektin 

Sirke asidi (Essigsd

ııre) 

Azot (Stickstoff) 

Protein 

Pentozan (Pe.ntosan) 

l.Y!etilpontoza~ı (Meth

ylpentosan) 

SelZiiJoz (Cellulose) 

Penta,-ıcınsuz sellüloz 

(PentosCT;nfreie Cel

lu,lose) 

Liğnin ( Lignin) 

Ladin 

Picea 

excelscı 

0,77 

2,30 

2,36 
0,122 

1,22 
1,4'1 

0,11 
0,69 

11,30 

3,00 
63,95 

57,84 
28,29 

Sarıçcwı 

Pin us 

Silvestris 

0,39 

3,45 

2,fw 
0,111 

1,11 
1,40 

0,13 
0,80 

11,02 

2,23 
. 60,54 

'54,25 

26,35 

K ayın 

Fagus 

Silvatka 

1,17 

1,78 

2,96 
0,175 

1,75 
2,34 

0,17 
1,05 

24,86 

1,02 

67,09 

53,46 

22,46 

Huş 

Betula 

VeıYucosa 

0,39 

1,80 

2,77 
0,161 

1,61 
4,65 

0,12 
0,74 

27,07 

0,84 
64,16 

45,30 

19,56 

Titre lı; 

KavQk 

Popıüus 

ı trenıııla 
r 
' 

0,32 

3,16 

2,57 
0,182 

1,82 
4,17 

0,10 
0,63 

23,75 

0,72 
62,89 

47,11 

18,24 

(1) Schwalbe, C. G. ve Becker, E : Z. Angw. Chem .. B.d. 32 Sayfa 229 Berlin 1919. 
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Cetvel incelenecek olursa: Kayın odunu % 0,17 azot, % 11,05 protein ihti

va etmekle ,diğer ağaçlardan farklı bulUllı-naktadır. 

Gaumann'ın 1) araştırmalarına göre Kayın'ın diri odun kısmındaki azot 

nliktarının % 0,13-0,17 arasında değişmekte, öz odununda ise % O, 111- O, 14 

arasında bulunmaktadır. 

Buradan şu iki mühim neticeyi çıkarmak mümkündür : 

1 - Kayın odunu diğer odunlara nazaran mantariara daha müsait bir gı

da zemini teşkil etmektedir. 

2 - Kayın'ın diri odunu bilhassa kainbiyum tabakası uygun rutubet ve 

suhunet şartlarında özoduna nazaran mantariara daha elverişli bir vasat ol
maktadır. Netekim yatık gövdelerde diriodun özoduna nazaran daha çabuk çü
rümektedir. 

2 - Rııtııbet (Deneme Tomntl~larının Su Muhtevası) : 

Mantarların yaşaması için evvelce de bildirildiği veçhiyle umumiyelte odu
nun kuru odun veznine nazaran % 30 - 60 arasında su ihtiva etmesi lazımdır. 
Bu bakımdan tomrukların hangi aylar zarfında ne kadar su ihtiva ettiklerini 
tesbit mksadı ile, her ay y;apılan periyodik ölçme esnasında ormanda ve. depoda 
hiç bir muameleye tabi tutulmamış tomrukların ortasından 5 cm. kalınlığında 
tekerlek çıkarılmıştır. Bu tekerlek şimal, cenup şark ve garp istikametlerinde 
yongalara taksim edihniş ve bu yongalardan 5 - 10 adet yonga alınarak vakit 
kaybetmeden ağırlıkları mğ. kadar hassas olmak 'Üzere tartılmıştır. Bilahare. la
boratuvara getirilerek kurutma dolap1arında tam kuru hale gelinceye kadar 
kurutuhnuştur. Sonra ihtiva ettiği su miktarı. 

Su Miktarı % 
İlk tartı - Tam kuru tartı 
--ı-------- x1oo 

Tam kuru tartı 

formülü yardımı ile bulunmuştur. Her ay tomrukların ihtiva ettiği su miktarı 
aşağıdaki cetvelde gösterihniştir. 

(1) Gaumann, E. : Bern, Schweiz. Botan. Ges. Bd. 44, 1935, S. 157. 
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CETVEL: 5 

1 

1 

Kayın Tomruklarıııın Deneme Periyodu içinde Tamkuru Odun Veznine 
Nazaran İhtiva Ettikleri Ortalama Su Miktarı 

Verfuıderung des durchschnittlichen W,assergehaltes der Buchenblöcher 
wahrend der Ver.suchperiode. (Prozent des Trockengewichtes) 

Aylar Ormancla Depoda 

Die Moncde.n İ m Walde Auf dem Lagerplatz 

% % -

Ocak 1954 ( J anıw.r) 

Kesim Tarihi '103,4 103,4 
(Fôollungszeit) 

Mart 1954 (Marz) 82,6 75,8 

Ni.san 1954 (April) 80,4 71,3 

Mayıs 1954 (Mai) 78,5 65,2 
-

Haziran 1954 (Juni) 75,0 57,0 

Temmuz 1954 (Juli) 72,3 51,0 -Ağustos 1954 (August) 65,7 42,4 

EylUl 1954 (September) 64,6 40,6 

Ekim 1954 ( O ktober) 65,0 41,8 

Kasım 1954 (Novernber) 65,8 43,4 

~4.ralık 1954 (Dezember) 66,0 44,5 

NOT : Bu ortalama kıymetler tomrukların oı·ta kısırnlarındaki rutubet mik

tarıdır. Yanvardaki 1'Utubet miktan ise orta kısma nazarcm % 5 - 15 nisbetinde 
daha noksan tesbit edilmiştir. 
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Cedvel tetkik edilirse ormandaki kurumanın depodaki kurumaya nazaran 
daha yavaş olduğu görülür. Ormandaki Temmuz ayı içinde rutubet miktarı %72 
den aşağı düşme:diği h,alde, depoda %51 rutubet derecesine kadar kurumuştur. 
Bu sebepten ileride görüleceği gibi tomruklarda ardaklanmanın seyri depoda da
ha hızlı ve başlaması daha erkendir. 

3- Suhunet : 

Mantarlar umumiyetle 3- 38°C arasında faaliyet gösterir1er. Ormanda ve 
depodaki suhu:neti tesbit maksadile deneme periyodu zarfında sabah, öğle, akşam 
rasatları yapılmıştır. Böylece ölçülen aylık ortalama suhunet1er 6 No.lu ce.dvel
de görülmektedir. 

CETVEL: 6 

ı 
ı 

Deneme Periyodu İçinde Tesbit Edilen Aylık Ortalama Sullunetler 
Durchschnittliche Temperatur in den Monaten Wiihrend der Versuchs-periode 

Aylar 

ı 
o rm anda ı Depoda 

Morzıaten hn Walde Auf deTtı Lagm·platz 
-------· 

M art ( M·arz) - -
Nis.an (April) - -
Mayı.s (M ai) 13 17 

H aziran ( J ıüi) 19 

1 
23 

Ternmuz (Juni) 18 25 

Ağustos (August) 

ı 
19 24 

EylUl (September) 15 23 

Ekim (Olctober) 10 15 

Kasım (November) 7 ll 

Aralık ( Dezmnber) 4 8 

NOT: Deneme periyodu müddetine bilhassa suhunet tesir etmektedir. Ormandave 
depoda kar Aralık 10 dan itibaren yağınağa başlamış ve suhunet vasati 
.ol.arak sıfır altına düşmüş, böyl-ece Şubt sonU'na kadr dev:am etmiştir. 

Cedvel incelenecek olursa ormandaki suhunet değişmeleri depoya nazaran 
daha .azdır. Keza suhunet depodaki kadar yükselmemektedir. 

Dneme sahalarında, gerek civarındaki Bolu meteoroloji istasyonunun rasat
lrı ve gerekse bu yönde muhitte yapmış olduğumuz soruşturmalar diğer yıllarda 
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da Aralık ~Mart ayları arasmda suhunetin ekseriya sıfırın altına düştüğünü gös
termektedir. 

Dr-Doğu Kayınında Ardaklanmay Sebep Olan 
Mantarlar 

1- Tesbiti : 
Doğu Kayınına arız olan ve ardaklanmayı husule ge.tiren mantarları tesbit 

etmek üzere ardaklı Kayın tomruklarmın muhtelif yerlerinden nümuneler alınmış 
ve istasyoııa getirilmiştir. İstasy.onda rutubetli, suhuneti çok düşük olmayan 
mahzen katında saklanmıştır. Mantar kültürü yapabilmek için kültür dolapları, 
etüv, gerekli malzeme mevcut olmadığı için nümuneler fazla bekletilmeden kül
türü yapılmak üzere Ankara'da Ziraat Veka.leti Mücadel·e Enstitüsüne götürül
müştür. Oradan alınan cevapta Xlaria cinsinin arız olabileceği bildirilmiştir. Ay
rıca istasyonumuzu ziyaret eden Viyana Toprak Kültürleri Yüksek Okulu Orman
cılık Fitopatoloji EnstitÜsü MüdürÜ Prof. Dr. Kurt Lohwag ve Na:ncy Onnan 
Mektebi Müdürlerinden Botanikçi Prof. Ph. Guinier Düzce'deki tecrübe sahasın
da yaptığı geziler esnasında Kayın tomrukl.arı üzerindeki ma:ntar mycel. ve şap
kalarını teşhis etmiş ve şu mantar cins ve nevileri:nin arız olabileoeğini bildir
miştir: (Şekil: 7) 

Hypoxylon coccineum Bull) Bispora monilioides Corda) Streuın purpııı·eu?n 
Pers) Schi.zophyllum cmnmune Fr) Xlaria) Polyporus vapora:rius) Polysticus versi
color) Plıoliota gibi. 

Netekim a;yni cins v;e :ne.vide olan mantarları Tuzson (1) Yugoslavya'da Fa
gus silvatica'nm ardaklanmasını önlemek üzere yapmış olduğu araş::ırmalarda 
da tesbit etmiştir. 

Bu mantarlardan bazılarının şekilleri ve yaşayış tarzları hakkında aşağıda 
kısaca bilgi verilecektir. 

2 - Kayın)ıa Arız Olan Mantaı· Cins ve Nevilm·inden Bazılarının Şekil ·ve 
Yaşayış Tarzları : 

a - Hypoxylon coccineum Bull. 
Çürüınüş Kaym odı.ı:nlarındaşapkaları çok görüıür. Kayın'ın ardaklanması

na ve çürümesine sebep olur. Bilhassa çürüıı:ıe bununyüzünden meydana gelmek
tedir. Şapkahr gubbeva..-ridir. (Şekil: 8) 

Umumiy;etle. bezelye büyüklüğündedir. Fakat daha büyük olanları da mevı 
cuttur. Ekseriya gruplar halinde sıkışık bir halde bulunurlar. Kalın kabuk teşkil 
ederler. Genç şapkalar yeşil, lacivert, gri ve sarımsı renkte olup bu anda Hyme
niumu konidileri teşkil eder. Bilahare kiremi: renginde kırmızılaşır ve kırmızımsı 
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Şekil (Abb.): 7 
Kayın Tonuuğunda 1\Iantar Şapkaları 

Die Fruchtschuppe der Pilzen auf dem Buchenbloch 



Şel.:il (Abb.): 8 
Hypoxyloıı coccineum Bull Mantarının Şapkaları 

Die Frtıchtsclıuppe von Hypoxylon coccineum Bull 



Şekil (Abb.): 9 
Bispora monilioides Corda 1\'lantarının Şaılkaları 

Die Fruchtschuppe voıı Bispora moııilioi<les Corda 



Şekil (Abb.): 10 
Schizophyllum commune Fr. Mantarının Şapkaları 

Die Fruchtschuppe von Schizoph~·llunı conımune Fr. 



Şekil (Abb.): ll 
Stereum purpureum Pers Manarının Şapkalan 

Die Fruchtschuppe von Stereum purpureum Pers 



kahverengi bir hal ıalır. Odun içindeki rengi ise siyahtır. Bu şapkalar unnuniyet~ 
odunun arzan kesitinde görülmektedir. Bilahare muhitinde ve kabukta da görü
lür. Şapkanın yakınında bulunan kahv·er.engi mycel 2-4 m. kalınlıktadır. 

Mycel odıına derin ve çabuk nüfuz etmektedir. Bu mantar umumiyetle oduna 
Streum purpurreıun mantarı arız olduktan sonra tesir etmektedir. 

b - Bispora moniliodes Corda 
SporLar taze haldeki oduna kolayca arız olamaz V·e konidi zi'ncirleri odu

nun arzani ve tulani maktaında siyah bir örtü teşkil ederler. Bu mantar Streum 
veya Hypoxylon gibi oduna derin olarak nüfuz edemez. Konidi zincirleri başlan" 
gıçta bilhassa arzani maktada küçük ve bilahare büyük lek>eler husule getirmek" 
tedir (Şekil: 9) . Bunlar uçıarı sivri veya elip s şeklinde olup, arzani maktada öz 
şuaları istikametinde yayılırlar. Bir çok lekelerin beraberce. husu1e gelmesinden 
ötürü bazan üst üste duran örtüler de hasıl olur. 

Siyah konidi toplulukları aynı zamanda odunda ınycelin yayıldığını gösterir. 
Eğer böyle bir odun destePe ile kesilirse burada lekenin devam ettiği ve lekenin 
başla..11gıçta ardaklı odunda olduğu gibi kahverengi bulunduğu, bilahare beyaz 
çüriiklük hasıl oıduğu müşahade olunur. Konidiler uzunca, her iki nihayetleri 
kütleşmiş olup 13-20 uzunluğunda, 7-8 m. kalınlığında kahverengi siyah r.enk 
gösterirler. İkiz sporların her yarısında ortasında bir daire şeklinde şeffaf kısım 
vardır. Fakat ekseriya bütün sporlar ayni şekilde kahverenklidir. 

Konidi zincirleri siyah l,ekeleriıı yakınında aynı zaı.""llanda odun içinde, nakil 
borularında bulunurlar. Onun için hyfelerle konidi zincirleri arasında muhtelif 
geçit şekiller~ne rastlanır. Mycel muhtelif kalınlıktadır. İnce myceller renksizdir 
ve odunda büyük bir büyütın.e esnasında dahi zor farkedilirler. 

c .-- Schizophyllum Commu;ne Fr. 
Bu mantarda kayın odununun çürümesine sebep olur. Taze kesilmiş .oduna 

arız olabilir. MyceUeri vasıtası ile büyür. Aynı zamanda tomruğu·ve kullanılmak
ta olan kayın mamulatını da tahrip edebilir. 

Şapkası başlangıçta (Şekil: 10) da görüldüğü gibi küçük beyaz gubbecikler 
halindedir. Ortada bir çukurluk hasıl olur. Buradan gri mavi renkte hymeneum 
meydana gelir. Burada ortadan şapkanın kenarına doğru 'düz tabakal.ar bulunur. 
Şapka:nın üst kenrı keçe gibi olup şekill,eri muhteliftir. Bazan geniş ve eğik ve 
bazan da saplıdır. 

d - Stereum purpureum Pers 
Kaym odununun boğulmasına ve çürümesine sebep olan mantarhrın başın

da gelir. Bu Stereum cinsinin bir kaç nev'i vardır. Stereum purpurr,e.Ut""ll P·ers 
nev'i yapraklı ağaçlara arız olur. Mesela: Kavak'ta, Gürgen'de çürük!ük yapar. 

(Şekil: 11) 
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Şapkası deri gibi, alt. kısmı yayvaıı, üst kısmı köşeli veya aşağıya doğru 
kıvrıktır. Büyüklükleri muhtelif olup 1-3 cm. genişlikte ekseriya daha büyük ve 
daha küçük de olabilirLer. Şapkanın teşekkülü beyaz ve lacivert renkte .olan 
küçük, yuvarlak mycel tabakasının teşekkülü ile başlar. Şapkanın üst kısmı keçe 
gibi sarımsı veya gri r~ktedir. İlk anlarda beyazımsı laciverttir. Hymeneumu 
diizdür. Sporları tek hücrelidir. Uzunca silindirik, yumurta şeklinde uçlaırı küt 
bir manzara göstermekte olup reııksizdir. 5-7 mik. uzunluğunda, 2,5-4 mik. ge
nişliktedir. Myceli renksiz muhtelif kalınlıktadır. Arız olduğu odunda 2-4 mik. 
Jcalınlıkta iplikçİkler meydana getirir. Odunun derinliğine nüfuz ettikçe nınu
rniyetle 0,4 mik. kadar incelir. Yeni kesilen oduna hemen arız olabilir. Mycel
leri odunun boyunca çabuk nüfuz eder. Başl&"lgıçta boğulma ve bilahare beyaz 
çürüklük hasıl eder. Muhtel:if şartlar altında ilerleme seyri değişir. Mesela: 
Ormanda veya depoda bulunan kabuklu odunu 3-4 ayda ardatıır. işlenmiş 

odunları, mesela: traversleri kış kesiminden 5~6 ay sonra boğar ve 1-2 ay 
sonra da çürütür. 

e - P.olyporus vaporaius ( Pers.) 
Bu mantar parazit ve saprofif olarak yaşar. Meyvesi odun üzerinde bir 

deriye müşabih tabaka şeklinde görülür. MyceUeri gözle görülebHecek büyüklükte 
olup umumiyetle ufk1 olarak odun içersinde ilerler ve çapları' 1/4 ve 1/2 mm. 
kadardır. Ve kenarları keskin köşelidir. 

İlk zamanlarda meyvesi saf beyaz, bHahare sarı renktedir. Büyüklükleri 
ınuhteliftir. Sporları böbrek şeklinde, renksiz, beş ila altı ınikron uzuııluğu;nda 
ve üç mikron genişliğindedir. Yaşaması için optimal suhunoet derecesi 25°C dır. 

f- Pholiota 
Bu mantarın en fazla tercih ettiği ağaç nev'i kayındır. Arız olduğu odun 

biçilir veya yarılırsa, dar, sarımtırak renkten, ten rengine. ka:dar değişen Mycel 
ipliklerine rastlanır. Bunlar çekilirse odundan kolaylıkla ayılır; yerlerinde dar 

ve gayrı muntazam boşlukLar kalır. 
Meyveleri yumuşak, sarı sapLıdır. Üst yüzleri yapışkan, sarınıtrak renkte 

olup hafif pulludur. Alt yüzündeki safillalar ise sarınıtrak kahve rengidir. 

E-Ardaklanmayı Önleme 
birler, Tatbik Şekli 

Hususunda Alınan 

v·e Neticeleri 

Te d-

Ardaklanmayı önleme hususU'nda ,alınan tedbirlerde bilhassa memleket şart
larımızıa uygun olanları tercih edilmiştir. Bu meyanda orınanda işçi postalarının 
tatbik edebileceği metodlar, orınanlarımızda imal edilen malın cinsi, dahili piya
sadan bol ve devamlı olarak temin edebileceğimiz .emprenye maddeleri gibi husus
lar nazarı itibara alınmıştır. Daha tesirli oldukları literatürce tesbit edilen ya
bancı menşeli maddeler, bunları oduna zerkederken l'l'erhangi bir makine ve 
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tesisin kurulması.nı icap ettiren metodlar tercih edilmemiştir. 
Tedbirleri umumiyet~e fiziki ve kimyevi tedbirler olmak üzere ikiye ayıra

biliriz: 
1 .- Fiziki Tedbirler : 

Mevcut imalat şekillerine göre mallar yalnız balta, yalnız destere veyahut 
balta ve destere ile kesilmek suretiy~e hazırlanmaktadır. Bu bakımdan kesiş şek
linin mantar enfeksiyonuna olan tesirini incelemek maksadiyle her iki hal göz 
önünde bulundurulmuş ve ayrıca umumiyetle yapraklılarda tatbik edilmediği 
hal.de, kabuğun ardaklanma ile olan mü:nasebetini tesbit maksadiyle bir kısım 
tomrukların kabuğu soyulmuştur. 

a - Kabukları Soyulmuş Tomruklar 

Kabu,k Soyma: Ocak ayı içinde kesiren tomrukların kabukları kambium ta
bakasına yapışık olduğu için kabuğu kolayca kaldırmak mümkün olmamış, kalın 
tomruklarda ba~ta ve kabuk soyma demiri, ince tomruklarda ıçkı tabir edilen 
kabuk soyma bıçağı ile tomruklann kabuğu derin olarak, yani kambium taba
ksı da alınmak suretiyle kabuk soyulmuştur. Haziran ayı içinde kesilen tomruk
larda ise kabuk, balta ve kabuk yontma demiri yardım: ile .kolayca kaldırılmış, 
kambium tabakasına dokunul;ınamıştır. 

Kb·uk Soyma için Sarf Eelilen iş Gücü: Bıınu tesbit maksadiyle zaman kro
nometre ile dakika olarak ve iş miktarı, kabuk sathı metre kare olarak ölçül
muştur. İşe bir müsabaka kaarkteri vermemek için işe başlamadan evvel beş 
tomruk üzerinde mümarese yaptırılınış ve böylece bir çalışma ahengi, normal bir 
tempo sağlanmıştır. 

Bu sırada iş gücü sarfiyatı üzerine aşağıdaki hususl,arın tesir ettiği müşa-
hade edilmiştir : 

Tomruk Çapı 
Tomruk Boyu 
Kabuk Kalı'nlığı ve Soymanın Derinliği 
Tomruğun Budaklılık Derecesi 
Havanın Suhuneti 
Tomruğun Bulunduğu Yerin Çalışmaya Müsaade Derecesi 
Çapın Tesiri: Bilhassa ağırlığı bakımından olmuştur. Ağır tomruhların çev

rilmesi ve bir sehpa ü:z;erine alınması fazıa enerji sarfı ve zaman kaybı husule 
getirmiştir. Diğer taraftan kalın çaplı tomruklar daha geniş bir kabuk sathına 
malik olduklarından m2. olarak bir tomruk üzerinde bıçak, balta, soyma demiri 
tesiriyle fazla kabuk soymak mü:mkün olmuştur. Bu duruma göre: 

İnce çaplı ( 30 sm. kadar) o~anların sehpa üzerinde ıçkı ile ( 30 sm. yukarı) 
kalın çaplı tomrukların ç.evirme çengeli yardımı ile, k>abuk soyma demiri ve 
balta ile soyulmasının daha rasyonel olacağı tesbit edildi. Nitekim ayni hususu, 
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Mayer-Wegelin(1) tarafından kayın kağıt odunlarında yapüan kabuk soyma 
araştırmaları da teyit etmekte ve kalın tomruklarda balta kullanılmasım tavsiye 
etmektedir. 

Tonırıü-c Uzunluğıuıun Tesiri: Denemelerde tomruk boyunu iki metre olarak 
standart kabul ettiğimiz içir.. boy.un tesiri incelenememiştir. 

Kabuk Kalınlığının ve Soyma Derinliğinin Tesiri : 

Ağaçların kabuk kalınlığı her ağaçta ayni değildir. İşçi kabuğu J>jalın olan 
tomruklarda derine nüfuz .e.tmemekte, tomrukları kabuklu olarak bırakmamak
tadır. Halbuki soymadan maksat kabukla beraber kambium tabakasım da kal
dırmak olduğuna göre, iş gücü hesapl.anırken ınıntakada yetişen kayınıarın va
sati kabuk kalınlığı hakkında bir fikir sahibi olmak gerekmektedir. Ayni zaman
da soyına derinliği de belirtilmelidir. 

Budaklılık Dereces·inin Tesiri: Bu husus uınuıniy·etle toınruğun ağaç üze
rinde alındığı yere. göre değişmekte, alt kısımlardan alınan tomruklar hudaksız 
olduğu için daha kolay soyuldukları halde, üst kısımlardan alınan tomruklaır 

daha güç soyulmaktadır, Bu sebeple kabuk soyma, işini işçiye taksim 
ederken tomruhlar üzerinde. değil, bilakis tam ağaç olarak tevzi etmelidir. Ancak 
böylece vasati bir iş taksimi yapılmış olur. 

Suhunetin Tesiri: Çok soğuk olan günlerde aleti tutmak, tomrukları kal
dırmak ve çevirmek çok güç olmakta ve donmuş ,olduğu için aletin odun içine 
'n.üfuzu ve. kabuğu kaldırınası zorlaşmaktadır. Kabuk soyına işini donsuz za
manlarda yapmak en uygundur. 

Ağacın BulunduğM Yerin Tesiri: Bilhassa orınangülü gibi alt floranın bu
lunduğu ormanlarda, karlı zamanlarda arnelenin basacağı yeri tayin· etınesi 
mümkün olamaınaktdır. Toınruğun çevrilmesi esnasında kara saplanması gibi 
haller zuhur etmektedir. Bu bakımdan böyle yerlerde mümkün mertebe gövdeyi 
parçalamadan kabuğunu soyınalıdır. 

Ortal.ama olar.cılc 1 m2. EJabuğım Soyulma Zamanı : Tecriibede kullandığımız 
tomruklar evvelce de belirtildiği veçhile ince, orta, kalın çaplı v.e iki metre bo
;ırunda idi. Ağaç1arı:n kesUdiği esnada kar seviyesi y.er yer 0,50-1,00 m. arasında 
değişiyordu. Suhunet 3° ve güneşli bir hava vardı. Çalışma sahasında ormangülü 
bulunan ve bulunmayan yerler mevcuttu. 

Bu duruma göre, 21 Toınruk üzerinde yıapılan tetkiklerde 1 m2. kabuk orta· 

la:ma olarak 10 dakikaikı soyıünıuştur. 
Yazın kesilen Toınruklarda kabuk soyına, yal.nız kabuk kaldırmaktan ibaret 

olduğu için yarı yarıya kolay olmuş, muhtelif çapta iki metre uzunluğunda, 
36 tomrukta 1 m2. kabuk 5 dakikada soyıümuştur. 
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Şekil (Ab b.) : 12 
Kaymda Boğulma Safbasma Ait Lekeler 

Erstickungszunge im Buchenholz 



Şekil (Abb.) : 13 
Ormanda Ardak Lekelerinin Ölçülmesi 

(Phot. Toker, 1955) 
Vermessung der Erstickungszunge im Walde 



Kabıtğun Sayıılan Tmnruklarda Ard.,ağın Seyri : Ormanda kış ve yaz mevsimi 
içersinde denemeye vazedilen tomruklar üzerindeki ardağın seyri her ay tesbit 
edilmiştir. Bunun için tomruhlar ikiye ve bazan dörde yarıLnıış, böylece ortaya 
çıkan enine kesitten ortalara doğru diller şeklinde iledeyen kahve renkli müsel
lesi lekeler nım. olarak çelik metre ölçülmüştur. (Şekil: 12, 13) Her iki enine 
kesitte tesbit edilen üçgenlerin sahaları toplamı tomruğun ortasında husule g·e
len dikdörtgenin a1anına nisbet edilmiştir. Ardak nishe.tinin tayini en doğru ola
rak enine kesitl-erden içeriye doğru al.man odun nümunelerini kimyasal bir ana
lize tutarak, husule gelen gıda tahavvülatı ve. tahrip edilen ligni:n nisbeti ile ifa
de edilmektedir. F1akat böyle bir analizi yapmak için laboratuvar imkanlarımız 
müsait olmadığından yukarıda bildirilen usul kabul edilmiştir. 

Elde edilen neticeler aşağıdaki grafiktee görülmekte'dir: (Grafik: 1) 

Ormanda Kahuğu SoyulırlUŞ Tomruklarda Ardalcianma 

Erslickuno dsr enirindelerı Buchenhlöcher im Wa/de, 

'fa ff)(l 

So 

8IJ 

70 

<:ı 6<! fi <>, 

"' " "' " ~"' 
"" u "' ·- so .,_ 
... ., 

<ı: ... 
t,ı 

1,0 

30 

.20 

fO 

o 

f-

1--

r-

1--

1-

1-

-
1-

2 

-- Yozkc.simi 
Soaımer-{tiUunJ 

_ l\1ş kc:.imi 
Win{er/ijl/un§ 

6 

Aylar 
Mo nafe 

, , 
1 , 

1 

8 

J 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

~ 
1 

1 
1 

/ 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
ı 
1 
1 
1 . 

1 , , 
1 , 

1 

fO f2 

Grafik...:{ 

39 



Graf'ik inceletıi:f'se : 

1 - Kışın kesilen toınruklarda bir sene iginde ardak görülmediği halde, 
yazın kesilen tomruklarda ardak gabuk haşlamakta ve süratli ol.a:ı:ıak seyretmek
tedir. 

2 - Yazın kesilen tomrukların kabuğu derin, y,ani kambium tabakası da 
alınarak soyulmadığı, üzerinde kışın kesilen tomruklara nazaran enfeksiyona 
elverişli olan daha fazla çatlak husule geldiği için, odun içinde nusgun henüz 
hareket halinde bulunması dolayısiyle mantarların yaşamasına müsait bir gıda 
zemini teşkil .ettiği ve muhitteeki faz\a hararet ve nisbi rutubet azlığından ötürü 
odunun su muhtevasın1n kısa bir zamanda mantarların yaşaması için elverişli 

olan % 30--60 arasına düşmesi bakımından daha gok ardaklandığı kanaatı hasıl 
olmuştur. 

Şu halile: Kayın tomruklarının ardamadan muhafaza edilmesi igin kışın 

kesilmesi ve hemen kabuklarının derim olarak (kambium tabakası da dahil. ol
ması) soyulması lazımdır. Bu neticeler Almanya'da :Nl.ayer Woegelin tarafıııdan 
yapılan araştırmada da tesbit edilmiştir. (Soym bahsinde verilen literatür.) 

1 

Böylece kağıt odunlarının ardağın il.k safhası o1an kahve rengi lekelerden 
kurtularak temiz bir sellüloza sahip olması mümkün olmuştur. 

Çatlamaları önlemek için de kabuğu soyulan wmrukların ormanda gölgeli 
yerlerde istif edilmesi lazımdır. Çatlama ve ardağın doğurduğu mahzurların mu
kayesesİ ayrıca araştırılacaktır. 

b - Biçilmiş Tomruklar : 

Tomrukl.arın biçilmiş halde denemeye vazerilmesi işi Düzce merkez deposun
da yapılmıştır. Zira meınleketimizde kayın t,omrukları orman'da biçilerek mamul 
hale getirilmemoektedir. 

Depoya indirilen tomruhlardan 1/3 ü ince, 1/3 ü orta ve 1/3 ü kalın olmak 
üzere 36 tomruk tefrik edilerek Düzce Kereste Fabrikasında katraklarda 12 X 12,. 

17X17 v.e 22X22 sm. olmak üzere dört köşe halinde biçilmiştir. 

Biçilmiş mallarda iş verimi metre küp ol::-.rak ölçülmekte.dir. Tomrukların 
biçilmesi esnasında kesiş sür',atı normal katraklarıııki kadar olup, günde 20 m3. 

idi. 
Böylece hazırlanan dört köşe mallar depoda iki tomruk üzerine aralarına 

çıtalar konarak istif edilmiştir. Fabrika alanında biçilmiş malların üzeri yağmur 
sularına voe şidde.::li güneş tesirlerine karşı umumiyetle bir örtü ile örtüldüğü 
için, tecrübe istifinin üstü de ayni şekilde dört tarafı .açık olacak şekilde kapak 

tahtaları ile örtülmüştür. (Şekil: 14) 
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Şekil (Ab b.) : 14 
Tecrübe Sahasında Biçilmiş Kayıniarın İstüi 

(Phot. Toker, 1955) 
Lagerung der Buchenschnitthölzer auf dem Untersuchungsgelaende 



Gerek kışın ve gerekse yazın kesilen ağaçlardan ·elde edilen biçilmiş mallar 
ardamamıştır. 

Burada gıda zemini olan kambium tabakasının biçilme esnasında ortadan 
kaldırılması ve biçilen malların havadar bir şeküde istif edilmesi netic.esi kısa 
zamanda su muhtevalarının % 30 dan aşağıya düşerek kurumaları ardağın zu
hur etmeyişi sebebi, ,olarak tahmin edilmiştir. 

Biçme esnsında odun liflerinin destere ile kesilmesinin, dolayısiyle pürüzlü 
odun sathının ardağın husulünde bir rolü olmadığı müşahade edilmiştir. 

c- Balta. Mamıılü Mallar: 

Deneme to:ın:ı:uklarının .aynı çap nisbetleri muhafaza edilerek 36 adedi balta 
ile yanları yonulmak ve 'dü:aeltilme.k suretiyle dört köşe hale getirilmiştir. 

Sarfedilen iş gücü kabuk soymada olduğu gibi, elde edilecek malın eb'adı, 
ağacın hudaklılık derecesi, yontma esnasındaki hava dununu, çalışılan yerin mü
saitliği v.s. gibi hususlara göre değişmektedir. Bunlardan başka bilhassa lif kıv
rıklığı ve ondüle lik balta. ile yonmağa tesir etmekte ve yongalama daha güç ol
maktadır. 

İş verimini tesbit etmek üzere yapılan çalışmanın bir müsabaka vasfını .al
maamsı için önceden üç tomruk üzerinde mümarese yaptırılmış, böylece bir ça
lışma temposu sağlanmıştır. Keza işçi ötedenberi bu işlerde çalışan işçilerden 
seçilmiştir. Baltası da y.onma işine elverişli, geniş ağızlı iyi bilenmiş bir durunı
da bulunuyordu. Bu sur,eUe yapılan çalışmalarda: 

1/3 ü ince (9-30 sm.), 1/S ü orta (3ı-40 sm.) ve ı;3 ü kalın (40-60 sm.) 
olan deneme tomruklarmdan ı m3. dört köşe balta mamulü (Azman) sekiz saat
lik çalışma müddeti içinde hazırlanabilmiştir. Yazın kesilen ağaçlarda ise 7 saat
lik bir müddet içinde ı m3. balta mamulü imal edilmiştir. 

Kışm v-e yazın kesilen tomruklardaki ardağın seyri (Grafik: 2) de görül

mektedir. 
Grafik incele:nirse: Her iki kesimde ard.al;ın seyri aşağı yukarı ayni süratte 

gitmektedir. Fakat Haziran ayında hazırlanan tomruklar ancak Eylül ayında 
ardamıştır. Bu müddet orm.anda nakliyatın en uygun bir mevsim olması dolayı
siyle malların ardamadan ormandan çıkarılması mümkündür. 

Buna göre balta mamUlünün ardamadan ormandan çıkarılınası için, yazın 
kesilmesi, işlenınesi (Nusg harekette olduğu için daha kolay yarılmakta ve yon
galanmaktadı;r.) ve orman içinde gölge bir yerde, y.ol kenannda istif edilmesi 
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Ormanda Bafla !1amu!lerinde Ardaklanma 

En:;/ıckung der Buchenspalfwann im Wald.e 
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ve burdan doğruca satışa arzedilmesi ~azımdır. Aksi halde hemen ormandan çıka
rılır, açık arazide istif edilirse fazla miktarda çatlamakta ve çarpılmakta:dır. Zira. 
odun rutubetini tedricen kaybetmektedir. (Çatlamanın şiddeti hakkında araş

tırmalar yapılacaktır.) 

Gerek kış ve gerekse yaz kesimlerinden elde .edilen tomruklarda beyaz çü
rüklük Ekim ayında başlamıştır. 

d- Tabii Haldeki Tomruklar: 

Fiziki ve kimyevi tedbirlerin temin ,e.ttikleri faydaları mukayese edebilmek 
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ve ölçebilmek için bir kısım tomruklar olduğu gibi kabuklu olarak bırakılmıştır. 
Bur,ada da çap nisbetLeri ayni şekilde muhafaza edilmiştir. 

Grafik: 3) de Kış, yaz kesimli, ormanda ve depoda bekletilen tomruklarda 
ardağın seyri görülmektedir. Ormandaki tomruklar dağınık olarak, altlarına 

herhangi bir altlık konmadan tabii halde terkedilmiştir. Depodaki tomruklar ise 
iki tomruktan ibaret oLan bir altlık üzerine depolarda cari olan istif şekillerine 
göre istif edilmiştir. 
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Grafik İncelenirse : 

1 - Yaz kesimlilerde ardak, kış kesimiilere nazaran daha süratli ve depo
daki ardak, ormandaki ardağa nazaraıi daha s.eri olarak ilerlemektedir; 
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2 - Kış kesimllerde ardak, ormanda ve depoda Ağustosta başlamıştır. 
3 - Ardak, beyaz çürüklük için en müsait ay, deneme esnasındaki hava 

şartl.arına göre, Ağustos-Ekim aylarıdır. 
4 - Yaz kesimli tomruklarda ormanda beyaz çürüklük Ekimde başladığı 

halde, depoda Eylül de daha erken; kış kesimli tomruklarda ise ormanda Ekim 
ve depoda Ağustosta başlamıştır. (Şekil: 15) 

Bııradan Şu Neticeyi Çıkarabiliriz: 
1 - Tomruklara hiç bir muamele yapıl.amadığı zaman ormanda Ağustos 

ayına kadar bekletilmemeli, bu aydan evvel çıkartılarak ya hemen işlenıneli veya' 
su içinde muhafaza etmelidir. 

2 - Kayın tomrukları satışlarını orman içinde gölgeli yerlerde, havadar 
bir şekilde istif edilen rampalarda yapmalı, açık arazide olan son depolarda 
yapmamalıdır. Bu hususta zuhur edecek idaıri, Ticari ve orma,n koruması 
problemleri gerekli tedbirler alınara,k halledilmelidir. Böylece hem ardaktan 
ve he mde çatlaklardan mümkün mertebe kaçınılmış olur. 

3 - Ardak umumiyetle tomruğun enine kesitlerinden itibaren ilerledi
ğine göre bu sathı azaltmak için mümkün :ıııertebe a:ğacı tomruk halinde değil 
uzun gövde halinde muhafaza etmelidir. Bilahare nakliyat esnasında tomruk
lara bölünebilir veyahut yol imkanları müsaitse uzun gövd'e haline nıakledile
bilir. 

2 - Kimyevi Tedbirler : 
Ardaklanmayı önlemek ·üzere diğer memleketlerde Göztaşı, Çinkoklorür, 

Civaklorür, Kreozot, Kiıreç, Ticari adları Wolmann, Albert, Cobra v. s. olan 
SodyomflorÜr ve Fanollerden ibaret tuz1arı, Xylamon, Basıllım v.s. Basiment 
ve benzerleri gibi tıla ve zehirli maddeler kullanılmaktadır. Bu maddelerden 
birçoğu halen memleketimizde imal edilmemektedir. Bu bakımdan bilhassa tec
rübelerde kullandığıınız ilaçları seçerken memleketimizde bol ve devamlı ola
rak tmin edilebilecek, ucuz olan, insan ve hayvanlar için mümkün mertebe 
zehirsiz olan, odun içine nüfuzu iyi ve mantariara karş ıtes;iri fazla olan, bir 
orman işçisi tarafJ.>ndan kolayca hazırlanacak Kreozot, Göztaşı, Kireç nazarı 
itibare alınmıştı;r. Mesela Xylamon, Basıllum VS, Basıment gibi maddeler kul
lanılmamıştır. Anca:k Wolına:nn, tuzimmdan Thanalth memle.kette tanındığı 

ve işletme, fa:brikalarımızda: ta:hnit işlerinde istimal edildiği için tesir derecesi 
ve maliyetini memleketimizden temin edilen maddelerle mulra:yese etmek ma:k
sa:diyle -kullanılmıştır. 

a- Kireç: 

Bu ma:ksat1a söndürülmüş, ·üst ükumla örtü'ıü bir kuyu içinde muha:faza 
edilmiş, rutubetini oldukca kaybederek kaymaklaşmış kiıreç [Ca (OH

2
) ] alın-
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mış, 3/4 teneke (13 litre) ;sud::t 4 .kilosu eıritilıniştir. Sonra bu koyu mahllıl 
bir badana fırçası ile tomruğu.n enine kesülerine, yaralanmış yerlerine, budak 
yataklarına sürülmü§tür. 

Bu miktar kireçli su 1/3 u ince, 1/3 ü orta ve 1/3 ·ü kahn olan iki metre 
uzunluğunda kabuklu 36 adet tomruğun (takriben 5 M3 odunun) açıkta kalan 
yerlerinin örtülmesine kafi gelmiştir. SarfediHen kireç miktarı ve sürme için 
sarfedilen zaman tomruğun çapına, uzunluğuna çok hudaklı olup olmadığına, 
yaralılık, yani kabuğun zedelenme ve dökülme derecesine göre değişmektedir. 
V.asati olarak 150 desimetre küplük bir tomruğun sürülmesi için, tomruğun 

çevrilmesi işi bir yardımcı tarafından yapılmak suretiyle iki daktka içinde 
başarılmıştır. Böylece orman da ve depoda terkedilen tomruklarda periyodik 
olarak her ay tesbit edilen ardak aşağıdaki ~rafikte gösterilmiştir .. (Grafik : 4) 

Kireçli Kaym Tomruklannda Ardaklanma 
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Grafik İnoelenirse : 
ı -Tabii halde bırakılan tomruklaa:da olduğu gibi seyretmiş, ardağın 

başlaması bakımından önemli bir rol oynamamıştır. Kışın kesilenlerde Mayısta, 
Yazın kesilenlerde Ağustosta başlamıştır. 

2 - Her iki kesimde de ardağın seyrinde b·üyük bir fark yoktur bunun 
sebebini şöylece izah edebiliriz : 

Kireç odun içine nüfuz etmemiş, sathı mihaniki olara..k kaplamış ancak 
sürme esnasında mevcut mantar sporlarının üstte bulunanlarını öldürebilmiştir. 
Tomrukta husule gelen kireç tabakas.ı dökülünceye kadar çatlamaya cüzi nis
bette mfuü olmuştur. 

Yağ·mur suları ile çabuk yıkanmış ve kuruduğu zaman tomruk satlımdan 
kolayca ayı:ılarak dökülmüştür. 

Çatlama ve kabuk dökülme esnasında da enfeksiyon olmuş ve ilerlemiştir. 

h - Thanalinı : 

Bu madde sarı bir toz halinde bulunmaktadır. Tarifnamesine göre bu gibi 
maksatlar için c7c 5 lik bir mahlülun hazırlanması icap etmektedir. Bir teneke 
soğuk su içine (17 kilo) 850 gram Thanalith karıştırmak suretiyle mahlul ha
zırlandı. Fırça ile alınarak tomruklam sik'üldü. Kireçte olduğu gibi 3/4 tene
ke ( ı3 litre) mahlUl 37 aciet (takriben 5 M3) tomruğun yaralanmış, budak 
yerlerini, enine kesitlerine kafi gelmiştir. Sürme işide kireçte olduğu gibi 150 
desimetre küp hacminde bir tom~ukta iki dakilm deva..'ll etmiştir. Kullanılan 
maddeler arasmda en pahalısı budur denemeler esnasında bir kilo gramı ıo -
15 lira arasında idi ve Avrupadan ithal ediliyordu:. TB.hnit maddesinin tesiri 
aşağıdaki grafikte görülmektedir. (Grafik : 5) 

ı- Yaz ve kış kesimleri arasında büyük bir fark göze çarpmanıaktadır. 
Ardağın seyri her iki kesimli tomruk1ard:ı da aynidir. Ancak yaz kesiminde 
umum ardak nisbeti Aralık ayında % 60 olduğu halde, kış kesiminde % 95 ka
dar çıkmıştır. 

2 - Tabii haldeki tomruklara nazaran ilk aylarda daha yavaş ardamış
tır. Sonra bu ardak seyıri arasında fark kalmamış ve şiddetli olara~ devam 
etmiştir. 

Sebepleı·i : 

Kireç gibi oduna fazla nüfuz etmemiştir. Zamanla kabuk dökülmesi ve 
çatlama dolayısiyle enfelrsiyon ilerlemiştir. 

Tomruğa .sürüldüğü esnada vuku bulan yağmur dolayısiyle yıkanmıştır. 
Pahalılığına mukabil bu metodun ardağı önleyici tesiri yeter derecede ol

mamıştır. 
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Thanali/h k Kaym Tomruklarmda f!rdaklanma 

Erslickung dermil Thanali/h behandelten Buahenhlo'cher 
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GrOtfik: S 

Kıristal halinde bulunan göztaşı (Cu S0·1 ) ndan %' lik, yani 3/4 teneke 
(13 litre) suya 600 gram konularak mahlül hazırlandı. Göztaşının erimesi so
ğuk havada güç oldu. Ateş yakılarak su ilik hale getirildi mahlii.I fasılasız 

olarak 20 dakika kadar tenekenin dibinde kristal parcaları kalmayıncaya ka
dar karıştırıldı. Bu esnada mahlul:ün tenekeyi delmeye başladığı görüldü ve 
hemen bir bakır kap temin edileırek, bu kaba aktarıldı. 

Thanalıth de olduğu gibi 112 litrelilf mahlfıl 36 adet (takriben 5 M3) 

muhtelif çapta tomruğun sürülmesine kafi geldi ve bu iş vasati olarak 150 
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desimetre küp hacminde olan bir tomrukta çevirici ayrı olmak şartiyle iki da
kika devam etti. Deneme esnasmda bir kilo göztaşının fiatı 3 - 4 lira arasında 
idi. 

Göztaşının tesir derecesi (Grafik : 6) da görülmektedir. 
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Grafik: 6 

1 - Kıs kesimli tomruklarda ardak yaz kesimli tomruklara nazaran ilk 
sıralarda daha yavaş seyretmiştir. 

2 - Yaz kesimli tomruklarda ardak, ormanda depoya nazaran bir ay 
sonra başlamıştır. 

3 - Tabii haldeki tomruklarla. mukayese edilirse gerek ardağın başla
ma zamanı ile gerekse seyri arasında büyük bir fark müşahede edilir. 
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Sebepleri : 

'Jihanalith de olduğu gibidir. 

d - Kreozot (Karabük Katranı) 
Kireozot piyasada mayi halinde bidonlar veya tenekeler içersinde satıl

maktadır. Ua:numiyetle Karabük'te tren yolu şebekesinde olan yerlere büyük 
tankerler içinde sevkedilmektedir. Denemeler esnasında bir kilosunun fiatı 

40 - 50 kuruş idi. Ayrıca bir fırça ile kesafeti bozulmadan tomrukların enine 
kesitlerine, yaralanmış ve budak yerlerine sürülmüştür. Sürme esnası:nda bü
tün diğer zehirli maddelerde olduğu gibi işçi daima dikkatli bir şekilde bu
lunmuştur. Mümkün mertebe ellerine değdirmemeye çalışmıştır. Herne kadar , 
bu maddenin insanlar için zehir tesıiri göztaşı gibi şiddetli değilse de yazın 
işçinin teriediği esnada ellerine bulaşıirsa, ellerini de zaman zaman yüzlerine 
götürdi.ikleri içiı.'l: umumiyetle yakıcı ve tahriş edici bir tesir i cra etmektedir. 

36 adet takriben ,5 m 3 toınruğun muamelesi için 3/4 teneke (13 litre) 
Kreozot kafi gelmiştir. Bu iş ortalama olarak 150 dm3 lük bir tomrukta çe
viırici ayrı olduğu halde iki dakika kadar devam etmiştir. Yani bir kiŞi 1 m3 
tomruğun enine kesitlerine, yaralanmış ve budak yerlerine çevirici ayrı ol
duğu halde (Yürüme için geçen zaman hariç) 15 dakikada ,sürme işini ta
mamlamıştır. Böylece o zamanki işçi rayici 5 lira, Kreozotun litresi 40 kuruş 
olduğuna göre, 1 m3 tomruğun kıreozotla muamelesi için 150 kuruş sarfedil
miştir. 

Kreozotıı..rı tesir derece?i aşağıdaki grafikte görülmektedir. (Grafik : 7) 
1 - Kış kesimli ve or:nanda terk edilen tomruhlarda Kreozot ardaklan

mayı tabii halde bırakılan tomruklara nazaıran iki ay geçiktirmiştir. 

2 - Yaz kesimli tomruklarda ardağın başlama tarihi itibariyle bir tesir 
yapmamıştır. 

3 - Kış ve yaz kesimli tomruklarda ormanda ardak yavaş s.eyrettiği 
halde, depoda daha s-üratli olarak seyretmiştiır. 

4 Kışın kesilen tomruklarda ardak ve çürük nisbeti daha çok yazın 
kesilenlerde ise daha azdır. 

5 - Kış ke.simli tomruklarda depoda altıncı ayda ardak başladığı halde 
ormanda yedinci ayda başlamıştır. 

Sebepleri: 

Kreozot odun ıçıne diğer maddelere nazaran daha iyi nüfuz etmiş, (Va
sati olaırak 4 cm.) yağınur sulariyle yıkanmamıştır. 

Kreozot sürülen tomruklarda diğer tomruktakiler kadar çatlak müşahede 
edilmemiştir. 
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Grafik: 7 

F. - Ardaklanmayı Kat'i Olarak Önlemek Üzere Alınması 
Lazım Gelen Tedbirler 

Bu tedbirler umumiyetle odunun rutubet muhtevasım % 60 tan aşağıya 
düşürmeden işlemek, buhadamak ve kurutaın:k esasına dayanmaktadır. Bir 
kısmı ise .odunun her trafını mantarlar için Antiseptik olan maddelerle mua
mele etmek amacını kabul etmektedir. Fakat bu husus odunun içinde liflerle 
birleşmeyi temin ettiğinden odunun güzellik vasıflarına halel getirmektedir. 
Bu bakımdan daha ziyade kazık, maden direği, telefon direği gibi işlenınemiş 
ağaçlar için mevzubahistir. Bu tedbirleri dö,rt grupta toplayabiliriz. 

1 - Kışın kesrnek hemen nakletmek, fabrika civarında su içi, .sun'i yağ-
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mudamalı depolarda muhafaza etmek veyalıut üzeri ıslak saman ve ot örtülu 
istiflere almak, 

2 - Kışın kesmek, hemen nakletmek, fabrikada işlemek, 
3 - Yazın nakliyat kapasitesi .nispetinde keserek, 

işlemek, su içi, yağmurlamalı depolarda muhafaza etmek, 

hemen nakletmek, 

4 - Orman içinde kurulabilecek ve tatbik edilebilece:\r basit emprenye 
metodla<dyle antiseptik maddelerin odun içine nüfuzunu iyice temi:n Btmek. 

1 - Kışın Kesmek, Hemen Nakletnvek, Fabrik:a Civctrında Su İç,i, Sımı)i 

Yağmurlamalı Depolarda Muhafaza Etmek Veyahut Üzeri Islak Saman ve Ot 

Örtülü İstiflere Alınale s 

Bu bölümü üç paragrafta inceleyyebiliriz : 

a- Su Içi Depolan : Bunlar fabrika civarında veyalıut Yaz Kış nakli
yata müsait olan, su bulunan mıntakalarda inşa edilir. Eb'dı içinde muhafaza 
edilecek malın miktarına göre değiş;;r. İdaresi, malııı yükleme ve boşaltılması 
gibi husus'Lar için çok büyük yapılması mahsurludur. Bu bakımdan yer mü
sait olduğu takdirde 500 - 1000 m3 liik havuzlar yapılması daha uygtı' 
Derinliği 3 metreyi aşmamalıdır. Havuzlardan suyun uzun müddet beklememe
si ve ceryan etmesi lazıındır. Aksi takdirde civarda koku neşredeı:r, yosun tut
masına sebep olur. 

Havuzun kenarında yükleme ve boşaltma yapmak için vinç ve tomruk ele
vatörleri bulunur. Ayni zamanda bir dekovil veyahut yol şebekesine bağlanır. 
Yükleme ,boşaltma yerlerini ayrı ayrı yerle;rde }r.apmalı yan yana yerlerde 

yapmamalıdır. Böylece her iki işi ayni zam:mda görmek mümkün olur. Havu
zun ortasında tomruğun su içinde hareket ettirilmesi için bir işçinin rahatça 

yürüyebileceği kalas köprüler yapmalıdı;r. Havuzun tabanı çamurlu olursa, 

tomruk kısa bir zamanda battığı için çamura sapla..,ur. Bu itibarla mümkün 
mertebe taban beton veya taş olmalıdır. 

Burada tomruk su içinde kaldığı için hava almadığından ve rutubet % 

60'tan fazla bulunduğundan mantarlar tomruğa tesir edememektedir. En mü
him olan nokta, tomıruğun ormandan ardaksız olarak bu tesisiere kadar geti
rilmesidir. Gelen tomruklar ardaldan.11'laya başlamışsa, ardak olduğu yerde 
kalır. Böylece ardağı frenleme bakımından da rolleri vardır. Devrek'teki ha
vuzda muhafaza edilen tomruklar ormandan aırdaklı olarak gehnesine rağmen 
dışarıda bekleyen tomruklara nazaran % 20 nispetinde daha iyi randıman sağ
lamıştır. 1) Bu da frenleyici tesirini açıkça izah eden bir misaldir. Ayrıca 

(1) Devrek Kereste Fabrikası Randım.an Cedveli 1954- 1955. 
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··bu havuzlardan yaş olarak çıkan tomrulı:lar kolay işlenider ve üzerinde de.s
tereleri tahrip eden çamur ve kum bulunmaz ve çatlakları ihtiva etmedikleri 
için yüksek randuman sağlarlar. 

b - Sım'i Yağınurlama Tesisler·i : Bu tesisler mütemadi olarak istiflere 
su pükiiırtüldüğü takdirde iyi neticeler vermektedir. Ayancıkta yapılan tesis
l~r fabrikaca yapılan tespitiere göre %; 40 nispetinde yüksek bir randuman 
sağlamıştır. Suyun pükürtühnesi ile odunlar ısıanarak rutubetleri % 60'ın 

üstüne çıkmakta ve istifin etrafında puskürtme sahası içerisine giren havanın 
nisbi rutubeti %' 100 meşbu olmakta ve dolayısiyle odundan rutubet alama
maktadır. Bu ~ebeple yağmurlama sahasının bütün istifi örtecek kadar geniş
likte olması arada ve yanlarda boşluklar bıırakmaması lazımdır. İstif yük
sekliğ·i 4 metreden daha fazla olmamalı ve muntazam bir şekilde yapılmalıdır. 
Zira tomrulı:lardan bazıları ıslanmaz ve böyle tomruhlarda ardak devam edebi
lir. Tomruklann kolayca istif edilmesi ve taşınmas ıiçin depo alanında sey
yar vinç ile dekovil bulunmalıdır. 

Faydcıları : Tesisat masrafının pahalı olmaması, ihtiyyaca göre kurulup 
bozulması ve tomrukları ardaktan başka çatlamaktan, çamur ve pislikten 
kurtarmasıdır. 

lVlahsurZarı. : Tazyikli suyu bulunan bir yerde kuruluşu, bulunmadığı tak
dirde tazyik yapan bir motaır.a ihtiyaç göstermesi, motorun anza yaparak uzun 
müddet yağmurlamanın yapılamaması, çok su sarfetmesi, istif altındaki top
rak sathı üzerine beton, kaldırım yapılmadığ·ı, su akıtma olukları bulunmadığı 
takdirde depo alanını çamur yapması, kısa müddet istif sahasında buluna..n 
':omrukların en altında bulunanlara suyun tesir etmeyerek buralarda ardak
anma ihtimalinin her zaman için mevzubahis oluşudur. 

Tesisler : Sabit, seyyar olmak üzere ikiye ayrılır. 

Sabit tesisieri : Bunlar tazyikli su olan yerlerde kurulur. Uç kısımdan 

ibarettir. Elektrik, benzin veya dizel motoru ile akuple vaziyette su tulumbası, 

Sun'i yağ·mm· yağdıran alet (Puskürtücü meme ve fırıldak) 

Otomatik olarak ta..'kılıp sökülen, hafi fhususi olarak yapılmış mafsallı, 
galva,nizli veyahut aliminyum borular. 

Fırıldak v~ memenin su ihtiyacı ve sıtılayabildiği salıayı gösterir cetvel 
aşağıda verilmiştir. 1) 

(1) Haznedar, İ.: Ardaklanmaya Karşı Pratik Çareler, Orman ve Av, Cilt 27, Sayı 8, 
Ankara 1955. 



()ETVEL: 7 

Meme genişliği 

mm. 

10 

12 

14· 

Tulumba 
tazyiki 

atmosf·er 

3 
4 

5 
3 
4 

5 
3 
4 

5 

Atış S't~ ihtiyacı Suladığı 

mesafe Litre 1 Dakiket sahd, m2. 
si m. 

22 125 1500 

25 132 1938 

26 145 20G5 
23 155 1662 

25 180 1963 
27 210 1290 

26 210 2123 
'27 240 2290 

29 280 2642 

Fırıldak ve memeleri havi olan kısım borulara keten ve lastik hortumlarUj, 
bağlanır. Memelerden çıkan su fırıldaklaır vasıtasiyle dağıtılır. 

Seyya1· sun'i yağmurlama tesisi : Bu tesis su bulunan her yerde kısa bir 
zamanda kurulup çalıştırılabilir. Tazyiki, benzin ve dizel motoru ile işleyen 
tulumba temin eder. Borular galvanizli olup, bir kişi tarafından kolaylıkla 

taşınabilecek ağırlıkta, takıriben 8 - 15 Kgr. kadardır .Ayni fırıldak ve meme~ 
ler bu tesislerde de kullanılır. 

Ayaııcıktaki tesis fabrikanın tazyikli su şebekesine bağlanınıştır. Boru
lar birbirlerine mafsallarla raptedilmiş ve muayyen yerlerine memeleri havi 
şakuli borular yerleştirilmiştir. Memelerin ucuna ayrıca fırıldak konnıamış ve 
hemen yanına bir siper yerleşticilerek suyun yayılması ve dağılması temin 
edilmiştir. İlk anda memelerin sulayabileceği saha iyice hesaplanmadığı için 

sık sık tesisatı bozmak ve değiştirmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Tazyik, bo
ru ve meme maktalarına göre ayarianmadığı için patla.111alar da vuku bıil 

muştur. Saha da;r olduğu için istifler yüksek olarak yapılmış, ayrıca viriç bu
lunmadığından istif masrafları fazla olmuştur. İstiflerin altmda kaldırım mev
cut olduğu için çamur yapmamıştır. Ziyaretimiz esnasında püskürtme arneliye
si yalnız gündüzleri yapılıyordu. Swak yaz günler,inibe bumda. ve Ka1·adeniz 
ardı ınıntakaları olan Düzce, Bolu, Devrek, Yenice gibi ye;rierde gece de püs
kilrtmenin doğru olacağı kaııatindeyiz. Zira istiflerin üstündeki tomruklar ru
tubetini kısa bir zamanda kaybeder ve ardak mantarları faaliyetlerine devam 
edebilirler. 
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Müşahede ettiğimiz tomırukların hemen hepsi ardaklı idi. Ormandan ar
daklı olarak gelmişti. Onun için bu tesisin randıman bakımından sağladığı ne
tice ancak % 40 ka kadar olmuş ve daha fazla bir fayda temin edememiştir. 
Halbuki ormandan gelen tonıruklar ardaksız olur ve yukardaki esaslara ta
mamen riayet edilirse, % 90 - 100 ni;s,petinde bir netice temin edilebilir. 

c - Tomruklan Ot ve Sarnan ile Örterele Üzerine Zaman Zaman Su 

Püskürt'mek : 
Amerika'da su sarfiyatından tasarruf etmek, su kesildiği ve motor arıza 

yaptığı zaman husule gele nmahzurları .önlemek üzere istiflerin üzerine saman 

ve kuru ot konma:kta ve bunlara su püskürtülmektedir. 1) Böylece il:'Utubetli 

va.Sat daha muntazam ve devamlı olarak muhafaza edilmektedir. Memleketi
mizde icabı halinde ve bilhassa yağmurlama tesisinin arızası esnasında bu 
tedbirin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

2 - Kışın Kesmek) Herrıen Nakletmek ve Fabrikada Işleme: 

En emin olan yollardan biridir. Kışın mantar enfeksiyonu için umumiyet
le müsait suhunet ve rutubet şartı yoktur. Kayın odunu ayni zamanda gıda 
muhtevası bakımından İlkbahar ve Yazın kesilen oduna nazaran daha fakir
dir. Onun için ardaklanma zuhur etmez. Bu işin tahakkuku da ancak orman 
yolhmnm mükemmeliyetine, vasıtalarır.. bolluğu ve elverişliliğine, kış işçiliği

nin yerleşmesine bağlıdır. Kanaatimize göre yol şebekesi planları yanında işçi 
yetiştirme hususu da ele alınaırak kısa bir zamanda tatbikat mevkiine intikal 
ettirilmelidir; 

3- Yıazın Nakliyat Kapasitesi Nispetinde Keserek Hemen Nakletmek) 

Fabirikada İşlemek, Su İçi, Yağmurlama Tesisi Bulunan Depolarda Muhafaza 
J!Jtmek : 

Bu usul de .sıhhatli netice verir. Fakat işin organizasyonu oldukça güçtür. 
İşçi, yol ve nakil vasıtasını buna göre ayarlamak lazımdır. Her ütrlü hava 
şartlarında çalışma imkanına sahip bulunınalıdır. Kanaatimize göre bu ancak 
daimi işçi istihdaını, işletmeye ait nakil vasıtaları ve tesislerin mevcudiyetiyle 
mümkün olur. Böylece hem ardak ve hem de çatlaktan kurtulllllmuş olur. 

4 - Orman Içinde Kurulabilecek Basit Emprenye Tesisleriyle Bazı An

ti.<;f!ptik Maddeleri Odıın Içine Zerketmek : 
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Kayın odununun .sathına fırça ile s-ürlilen veyahut pülvarize edilen enp-

(1) Scheffer, T.C. ve Zabel, A.R.: Storage of Beech Logs and Bolts in the Northeast 
1951. 



renye maddeleri umumiyetle odun içine iyi nüfuz etmemekted~ır. Bu bakımdan 
tekrar işlenıniyecek maden direği~ kazık, telefon ve telgraf dirği, çit kazıkları, 
traver.s v . .s. gibi emvali odun nuskunu tard (Boucherte) Osmoz usuleriyle or

man içinde kolayca emprenye edebiliriz. 
~ 

a - Odun Nuskunu Ta1·d Usıüu (Boucherie M.etodu) 

Bu metod odun içiDile bulunan gıda ve su nakil boıruları içindeki suyu çı
kararak, bunun yerine emprenye maddesinin gelmesini sağlar. Bunun için ku
rulaca ktesis,at çok basit olup, 10 - 12 m. yükseklilrte odundan yapılmış bir 
kuleden ibarettir. Kulen1n aşağısında büyük kaplarda hazırlanan ve depo edi
len % 1-1,5 luk göz taşı (CuS04) mahlu:l'Ü tulumba vasıtası ile bir boru dahi

linde kulenin üzerinde mevcut saçtan yapılmış ve .sülyen boya ile boyanmış 

bir depoya sevkedilmektedir. Deponun ebadı muhtelif olup, umumiyetle 1,5 

x 1,5 x 1,5 m. dir. Bilhassa taşma imkanlarına ,takılacak kapsül miktaırının 
azlığına ve çokluğuna göre bu eb'at değişmektedir. Göztaşı mahlfı.J:ü yukarda 
bulunaııı bu depodan 1 - 1,5 atmosferlik bir basınç ile bir boru dahilinde aşa

ğıya iner. 

Bu borunun ucunda kapsüller mevcuttur. Emprenye edilmek istenilen di
reklerin kalın ucu bu kapsüllere r.aptediHır. KapS~ülün vazifesi emprenye mad
desini sevk eden boruya direği kalın ucundan raptetmek ve ayni zamanda 
emprenye maddesini dışarıya sızdırınamaktır. Bu suretle muayyen bir basınç
la kulenin yu1mrısından gelen emprenye maddesi gövde içindeki nusku tar
deder ve yerine kendisi kaim olur. Emprenye ameliyesinin nihayete erdiği, 

emprenye edilen direğin serbest olan ucundaın mavi ren1rteki göztaşı mahlfı.lü
nun depodaki mahlfı.lün haiz olduğu yoğunlukta, yani aşağı yukarı aynı renk
te sızmasJ. ile ,anla~ılır. 

Emprenyenin devam müddeti, emprenye edilen odun nevine, vasıflarına 

ve uzunluğuna göre mulıteHf olup, takriben 8 - 14 gün arasındadır. Emprenye 
bittikten 5 - 8 gün sonra gövdenin kabuklaırı soyulınak icap ederse, soyulur. 
Takriben 4 haftalık bir kurutma müddetini müteakip kullaıııılabilir. 

Tesisatın yapılınası için lüzumlu olan alet ve malzeme aşağıda gösteril
miştir : Miktarı inşaatı yapacak mühendis veya usta tarafından arzu edilen 

· kapasiteye göre tayin ve tahmin edilebilir. 

Kulenin yapılması için direk, çivi, blon 

Deponun yapılmas,ı için kalın saç, kaynak, sülyen boya 

Galvanizli demir boru (Vana v .. s. teferruatiyle birlikte) lastik veya ke
ten boru, kapsül ,kapsülün tesbiti için bir tarafı ka.ı.-ıcalı blonlar. 
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Mahl"fılü yukarıya çıkarmak için emme basma tulumba 
Mahlulün hazırlanacağı sülyen ,boyalı saçtan yapılını§ kap. 
Bu tesis mahlftl hazırlama. bakımından su bulunan, direkleri kurutma ba

kımından havadar, açık bir yerde ve direkierin kolayca nakli için yol kena-
0' 

rıııda kurulmalıdır. Aynı zamanda bu metodla odun taze halde iken emprenye 
edildiğinden tesisatın kes•im yerine çok yakın ohnası lazımdır. 

b - Osmoz Usulü (Pasta Metodu) : 
Direkierin emprenye edilmesinde kuTianılan metodlardan biri olup, bu me

todda da direkierin taze halde bulunması icap etmektedir. Kesimden sonra va
kit geçirmeden empırenye etmek lazımr1ır. Mamafih icabına göre en çok 3 haf
talık bir zaman geçebilir. Direkierin evvela bast tabakası çıkarılineaya kadar 
derin soymaya tabi tutulması lazımdır. Sonra bir fırça ile yağlı boya taba
kası kalınlığında olmak üzere bütün yüziine emprenye maddesi sürülür. Emp
renye maddesi madeni tuzların suda eritilmesiyle husule gelen bulamaçlar
dır. En fazla NaF ve fenollerden ibaret olan ve ticarette Wohnan, Co~ra, Al
bert v. s. gibi adlarla anılan maddeler kullanıhnakta olup, 10 kg. tuz 6 litre 
s.uda karıştırıhnak .suretile mahlftl hazırlanır. 1 m 2 odun yüzeyi için takriben 
180 Gr. emprenye maddesi sarfediliır. Emprenye edilen direkler 'Üçgen çatı 

şeklinde birbiri üzerine istif edilir ve bu istiflerin üzerlerine su geçirmiyen 
kağıtlar sıkıca örtülür. Böylece istifler en az 3 ay kadar bırakılır. Antiseptik 
madde bu müddet içinde odun içe;rsine osmoz tarikiyle nüfuz eder. Bilahare 
istiflerin örtüsü kaldırılarak direkler alınır ve üzerlerinde kurumuş halde bu
lunan emprenye bulamacı artığı bir tel fırça ile sürtülerek temizlenir. Direkler 
telefon ve telg;raf direği olarak kullanılacaksa tepe ucu ile toprakla temas 
eden kısımlarına katran sürülür. 

Yukardaki izahattan anlaıııldığı veçhiyle bu metod. ayrıca biır tesisata lü
zum göstermemektedir. Lüzumlu alet ve malzeme : 
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Kabuk soyma işinde kullanıhnak uzere içki 

İ§çinin kabuğu rahatça soyabilmesi için çapraz destek 

Bulamaç hazırlanması için çinko kap 

Bulamaç nakli için çinko kova 

Emprenye maddesi olamk Wohnan, Cobra, Albert v. s. tuzları. 

Yağlı boya fırçaları 

Yağlı kağıt, paket teli 

Tel fırça 

Kreozot veya 4 asfalt bitumu 



ARDAGI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 

Kat'i tedbirler ve geciktirici tedbirler olmak üzere ikiye ayırabiliriz : 

A. Kat'i Tedbirler 

1 - Kışın kesmek, hemen nakletmek, satmak veya Fabrikada işlemek, 
2 - Kışın kesmek, hemen nakletmek, su içinde, sun'i yağmurlamalı, depo

larda muhafaza etmek veyahut üezri ıslak saman ve ot örtüsü bulunan istif
lere almak, 

Bu tedbirler yol, nakil vasıtası, kış işçiliği, fabrikanın genişletilmesi, su 
içi deposu ve yağmurlama tesisatınlll yapılsma bağlıdır. Bu günkÜ şartlaıra 

göre Fabrika genişletilmesi, su içi deposu ve yağmurlama tesisleri kısa bir 
zamanda yapılabilirse de, ormanlarda yol şebekesinin genişletilmesi ve mükem
melleştirilmesi ile kış işçiliğinin yerleştirilmesi uzun zamana mütevakkıftır. 
Bu bakımdan tatbiki kısa zamanda mümkü'n olan tedbirleri şöylece toplaya

biliriz : 
a) Yazm nakliyat kapasitesi nisbetinde keserek hemen nakletmek, fab

rikada işlemek, fabrika kapasitesinden fazla olanını su içi, yağmurlama tesisi 
bulunan depolarda muhafaza etmek, 

b) Fabrikamn çalışmasım yaz aylarmda kayma tahsis etmek, katrak
lan bütün kapasıitesiyle çalıştırmak, buna göre bullarlama ve kurutma fırım, 
kapalı depo sayısını fazlalaştı.u."lUak. 

c) Fırınlar hemen genişletil em ez veyahut sayıları çoğaltılamazsa biçil
miş malı buharlanıncaya kadar gölge yerlerde istiflere almak1 

Yapıla naraştırmalarfia bu gibi emvalin ardamadığı tesbit edilmiştir; 

Çatlaklar zuhur etmektedir. Bmıu önlemek için istiflerin etrafını öırtmek su
retiyle gerekli tedbirler almabilir. Buharlamada taze kesilmiş mal kadar kı

zarınazsa da bundan mütevellit kayıp ardağa nazaran çok küçüktür. 
d) Kışm kesilen, arınanda bırakılan tomruklarm kabuğunu derin ola

rak soymak, orınan içi gölgeli · rampalarda istif etmek, hakim sa cak riizgar is
tikametlerini yapraklı dallada veya çadırlada öırtmek, ( Çatlakların derecesi, 
nevileri, ardak ve ırandırnan üzerine tesJ.ri ayrıca araştırılacaktır.) 

e) Kullanılacak mal direl{ halinde ise arınanda hemen Boucherie veya
hut osmoz metodu ile emprenye etmek. 

B. Geciktirici Tedbirler : 

1 - Kayın emvalinin .satışını mümkün mertebe orman içi rampalarda 
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yapmak, açık arazideki depolarda uzun müddet bekleterek yapmamak, satış 
formalitesini mümkün olduğu kadar kısaltmak, bu yüzden husule gelecek ida
ıri, ticari mahzurları halletme.k, 

2 - Ormanda bırakılan emvali tomruk ha:linde değil, uzun gövde ha
lhde \ıulundurmak, yol ve vasıta imidinları müsaitse uzun gövde halinde, 
değilse nakledileceği esnada tomruklamak, 

3 - Ormanda kayın emvalini evvela, bunlardan da bilhassa kabuklu ka
yın tomruklarını daha önce, balta mamUlünil (Labut, Travers Dolap, Azınan 
v. s.) bilahare nakletmek, 

4 - Tomrukların enine kesitlerine, yaralanmış yerlerine, budak yatak
larına Kreozotu (Karabük katranı) fırça ile sürmek veya pülvarize etmek. 

HtJLA.SA 

1 - Kayında ardaklanmanın önlenmesi denemeleri Düzce Orman İşl·etme
sinin Çiçekli bölgesi Mehtibey serisi ormanlarmda ve Düzce Merkez deposunda 
yapılmıştır. 

2 - Denemeler kış ve. yaz kesimi i tomruhlarda ol,mak üzere iki : safhada 
yapılmıştır. 

3 - Denemede kullanılan tomruldar 1/3 ü ince ( 9-30 sm.), 1/3 ü orta ( 30-40 
sm.) ve 1/3 ü 40 dan yukarı olmak üzere üç çap sınıfına ayrılmış, böylece Göbek 
teşekkülatının Ardağa olan tesiri göz önünde bulundurulmuştur. BoyLar 2 m. 

4 - Memlek·etimizde imalat şekli ve ormanda tomruklara yapıla:n muamele 
nazarı itibara alınmış ve iki safhada yapılan denemede 36 şar adet tomruk oldu
ğu gibi kabuklu olarak, 36 şatr adet tomruk kabuksuz olarak, 36 şar adet tomruk 
balta mamulü dört köşe halinde ve 36 şar adet tomruk fabrikada biçilerek dört . 
köşe halinde orman ve depoda bırakılmıştır. 

5 ,.--- Kullanılan kimyevi maddelerin intihabında bugünkü şartlara göre 
memleketimizden bol ve devaml;ı olarak temin edilebilecekler ü:zıerinde durulmuş, 
bilhassa Kireç, Göztaşı, Kreozot kullanılmış ve mukayese içinde W olman tuz
larından Thanalith tatbik edilmiştir. 

6 - Tomruhlara tatbik edilen muamelenin ve emprenye maddelerinin tesir 
derecesi her ay yapıl.an peryodik ölçmelerle, tesbit edilmiştir. 

7 - Tesbitler, tomruhların yarılması, enine kesitlerden itibaren ilerleyen 
müselles şeklindeki. dillerin, kaide irtifaının mm. cinsinden ölçülmesi, satılılan 
toplamının tomruğun ortasında h usule gelen müstatil (dik dörtgen) sathına 

nisbeti suretiyle yapılmıştır. Laboratuvar imkanlarımız müsait olmadığı için 
alınan nümuneler kimyevi bir analize tabi tutularak, tahrip edilen liğnrn miktarı 
ölçülememiştir. 
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8 - Denemelerin devamı müddetince nisbi: rutubet, suhunet, yağış miktarı 
ve havanın kapalı ve açık oluşu tesbit edilmiş ve periyodik ölçmeler esnasında 
da 'tomrukların ortasında nümuneler alınarak odunun rutubet muhtevası bulun
muştur. (Cetvel: : 2, 3, 5) . . 

9- Odunların gıda muhtevası ve kayınıara arız olan mantarların teşhisine 
ait laboratuvar tahliUeri ve kültürleri imkanlarımız müsait olmadığı için bizzat 
yapılamamış ve literatür bilgisine ve Prof. Dr. Kurt Lohwag, Prof. Ph. Guinier 
gibi bazı fitopatologların deneme mahallinde mantar şapkalarından yaptıkları 
teşhisiere münhasır kalmıştır. 

Teşhis edilebilen mantar cinsleri şunlardır: Hypoxylon, Bispora, Stereum, 
Schizophillum, Xlaria, Poyporus, Pholiota. 

10 ~ Boğulma safhası: Ocak ayında kesilen, orınarrda bırakılan ve depoda 
istife .alınan Kayın tomruklarında Mayıs, 

Haziranda kesilen, oirnanda bırakılan ve depoda istife alınan tomruklarda 
Ağustos ayında, 

Beyaz) çüTüklük safhası: Ocakta kesilen ve orınanda bırakıl~larda Ekim, 
depoda istife alınanlarda Ağustos, 

Hziranda kesilen ve ormanda bırakılanlar da Ekim, depoda istife .alınanlar
da Eylürde başladığı, 

Gerek boğulma ve gerekse beyaz çürüklük safhasının odun içindeki seyrinin 
arınanda yavaş, depoda ise daha hızla seyrettiği tesbit edilmiştir. (Grafik: 3) 

11 - Kışın kesilen kabuğu derin, yani kambium tabakasıda alınarak soyu
lan. ve arınanda terkedilen tomruklarda ardak müşahade edilmemiştir. 

12 - Kızşın kesilen ve balta mamfılü dört köşe haline getirilen ve ormaırda 
bırakıLanlar diğer tomruklara nazaran daha az ardaklanmıştır. (Grafik: 2) 

13 - Kışın ve yazın kesilen Katrakta biçilerek dört köşe haline getirilen 
ve depoda havadar bir şekilde istif edilerek üzeri kapak tahtaları ile örtülen 
Kayın emvali ardamamıştı.r. 

14 - Kışıın kesilen, Kreozotla muamele edilen ve arınanda bırakılan Ka
ın tomruhlarında Göztaşı, Thanalith, Kireçle muamele edilenlere nazar:an .ardak 
iki ay sonra görülmüş ve .odun içindeki seyri yavaş olmuştur. (Grafik : 7) 

15 ı- Iş gücü sarfiyatı : 

Yulmrda çapları ve uzunluğu bildirilen tomruklarda vasati olarak: 
Bir kişi t m3. dört köşe balta mamulünü 8 saatte imal etmiştir. 
Bir kişi 1 m2. kabuğu 10 dakikada derin olarak soymuştur. Tomruğu çevi-
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ıcı ayrı olmak üzere bir kişi ı m3. tomruğun enine kesitlerine, yaralaımıış ve 
budak yerlerine ı5 dakikada ( yürüille için geçen zaman haıriç) fırça ile emprenye 

nacldesini sürmüştür. 

ZUSAMMENFASSUNG 

ı - Die Untersuchungen über die Verhinderung der Buchenerstickung 
wurden auf dem Zentralholzlagerplatz von Düzce, im Abschnitt Mehtibey, im 

Revierförsterbezirk Çiçekli, im Forbstbetrieb Düzce ausgeführt. 

2- Diese Untersuchungen wurden sow,ohl im Winter, als auch im Sommer, 
an den zugerichteten" Blöchern durchgeführt, das heisst in zwei Phasen. Das 
Ergebnis wird hier ausgezeigt. 

3 - Die Wirkung des Rotkerııs bei der Erstickung wurde bei drei Staerkek
lassen untersucht, naem]jch bei ı;3 dünnen (ı9-30), ı;3 ınittlerı;:n (30-40 cm) 
und ı/3 grossen (mehr als 40 cm). Auf diese wurde der Rotkerııanteil in den 
Blöchern festgestellt. Laenge all er Blöcher: 2 m. 

4 - Unter Berücksichtigung der Herstellungart in der Türkei und 
Behandlungsart des Buchenholzes im Wald liess man waer rend diesen in zwei 
ausgeführten Untersuchungen 36 Stück Blöcher in der Riııde, 36 Stück ohne 

Rinde, 36 Stück als Spaltware (mit der Axt zugerichtete Kanthölzer), 36 Stück 
Schnittholz (mit der Saege geschnittene Kanthölzer) im Wald und auf dem 
Lagerplatz liegen. 

5 - Chemische Praeprate, die angewendet wurden und die dauerııd und in 
genügender Menge zur Verfügung stehen, sind besonders Löschkaklk. Kupfer..: 
vitriol und Kreosot. Zwecke Ver15leichung · ist Thanalith ein W olmansalz ange
weııdet worden. 

6 - Die Wirkung der angewendeten Methoden ıind Impraegnierungsstoffe 
int in jedem Moııat durch periodische Messung festgestellt wurden. 

7- Waehrend der Feststellungen wurden die Blöcher in der Laengsrichtung 
in zwei, nötigenfalls in vier Leile gespaltet. Auf den so entstandenen rechteckigen 
Schnittflaechen, erscheint die erstickte Zone als zwei Dreiecke, mit Basis am 
untern bezieehungsweise oberen Ende der Blöcher und Spitze gegen die Mitte 
der Blöcher. Die Fl.aechen diser Dreiecke wurden vermessen und ihr Prozentan
teil an der gesamten Rechtecksflaeche berechnet. 

8 - Solange die Untersuchungen dauerten, sind die relative Luftfeuchtig-
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keit, Temperatur, Niederschlagsriıenge und Witterung (heiter oder bewölkt) 
staendig fetgelıalten worden. 

Im Verlaufe dieser periodisehen Messungen wurden auch aus dem Zentrum 
der Blöcher Probestücke genommen und ihr Wassergehalt gemessen. (Tabellen: 
1, 3, 5) 

9 - Mengels genügerrder Ausrüstung des Laboratoriums haber wir uns 
weder mit dem NaehrstoffgehaLt des Holzes, noch mit Kultur-Laboratoriumsun
tersuchungen über Pilze, welche die Buchen angreifen, beschaeftigen können. 

Daher benutzte man die Literatur und liess sich manche Arten identifizieren. 
Wir sind dafür den Phytapathologen Prof. Dr. Kurt Lohwag und Prof. Ph. Guinier, 
welche das Untersuchungsgelaende besnchten zu Dank verpflichtet. 

Folgerrde Pilzarten sind festgestellt worden: 
Hypoxylon, Bispor,a, Stereum, Schizophillum, Xlaria, Polyporus, Plıoliota. 

10 - Beginn der Erstiokııng in den une:ııtrindete:ıı Blöolvern 
Januarfaellung, Lagerung im Wal:de: Mai 
Januarfaellung, Lagerung auf dem Lagerplatz: Mai 
Junifaellung, Lagerung im Walde: August. 
JunifaeUung, Lagerung auf dem Lagerplatz: August. 

Beyinnder W eissfaeule in den ıınentrindeten · Blöohern ; 

Januarfaellung, Lagerung im Walde: Oktober. 
Januarfaellung, Lagerung auf dem Lagerplatz: August. 
Junifaellung, Lagerung auf dem Lagerplatz: September. 

Sowohl die Erstickungsphase als auch di eWeissfaeulephase tritt auf dam 
Lagerplatz schneller ein als im Wald (Kurve: 3) 

11 - Man hat an den im Winter gefaellten und tief, beziehungsweise mit 
Kambium abgeschaelten Blöcher, welche im Wald liegengel.assen wurden, keine 
Erstickung feststellen könen. 

12 .--Im Walde ist die Erstickung an der vierkantigen Spaltware geringer 
als an den unentrindetenBlöchern. (Kurve: 2) 

13 - Erstickung ist nicht eingetreten an den vierkantigen, im Winter und 
Sontrner gef.aellten durcl1 das Gatter gesaegten, luftig gel.agerten und mit Brettern 
bedeckten Kanthölzern. 

14- Erstickung an den im Winter gefaellten, mit Kreosot impraengnierten, 
im Wald liegengelassen unentrindete.n Blöchern begann zwei Monate spaeter als 
in den mit Kupfervitriol, Thanalith und Löschkalk impraengnierten. Die 
Entwicklung im Holz ist auch 1angsam gewesen. (Kurve: 7) 
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15 - Aufgewandte Arbeitskraft: 

Bei den Blöchern mit den obenangegebenen Staerken und Langen ist sie im 
Durchschnitt: 

lin Person brauchte 8 Stunden um einen Kubikmeter vierkantige Spaltware 
herzıistellen. 

Ein Arbeiter hat in 10 Minuten einen Quadratmeter Rindemit Kambium 
abgeschaelt. 

Eine Person konnte in 15 Minuten die horizontalen Schnittflaechen und die 
nich mit Rinde bedeckten. Stellen der Mantelflaeche mit der Bürste anstreichen 
(Kreosot, Thnalith, Löschkalk und Kupfervitriol). Ausserdem benötigte man 
einen weiteren Arbeiter zum Wenden der Blöcher. 

SUMMARY 

1 - Experiments on preventing beech logs from decay, have been conducted· 
in the Central Depot of Düzce and in the forests of Mehti Bey Block, Çiçekli 
District .of the Forest the Forest Enterprise of IJüzce. 

2 - The experiments w ere carried out in two phases: In one of these 
phases, logs harvested an winter, ware used and in the other logs harvested in 
summer were tested. 

3 The logs used in the above experiments were divided L.'lto three diamete!' 
classesin the following manner: 1/3 of the logs were thin, having the d1ameter of 
9-30, cms, 1/3 of them were medium logs with the diameter of 30-40 cıns and 
the reınaining 1/3 with the diameter of orer 40 cıns. The lengtlı of each log was 
two meters. In this way, the effect of lıeartwood constitution on decaying was 
studied. 

4 - The method of production used in .our couintry a..lid the teratment of 
ıogs in the forest were studied from the standpoint of decay in an experiment 

consisting of two plıases in whiclı 36 logs witlı bark 36 logs without bark, 36 
logs prepared with axe, .and 36 logs fabricated in rectanguler from in the 
saw-mill, were left in forest and in the depot. 

5 - The chemicals used in the experiment on wood preservation were spe
cially chosen from those which can be regularly obtained in large quantities in 
o ur conutry at present. They are l.iıne, cupper sulfate and creosote; wolman 
salts and tanalith are applied for comparison. 

6 - The effect of th~ chemicals and the process of preservation applied to' 
the logs, was determined by periodical measurements made every month. 
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7 - The results are determined by the cleaving of logs, the measurement 
of the heights and basis of the triungular shapes extending from the cross · -

sections and the proportion of their total area to the area 1of the rectangle in 
the middle of the l,og. Since we do not have sufficient laboratory facilities, it has 

not been possible to apply chemical analyses to these samples and to measure 
the amount of lignin destroyed. 

8 - During the time covered by the experiırıents, the relative humidity, 
the temperature, the amount of rainfall and the weather conditions were deter
mined .and samples were taken from the middle part of the log and dampness of 
the wood was measured. (Tables: 2, 3) 

9 .- The laboratory analyses of the nutricion content and identification .of 
fungi w hi ch attack the beeches could not be made because of the lack ·of labo
r.atoryfacilities. Such information was obtained from literature .on this subject 
and from the identificaition of fungis made by the phitabologs like Prof. Dr. 
Kurt Logwag and Prof. Ph. Guinier. 

Following species of fungis could be identified: 

Hypoxylon, Bispora, Stereum, Schizophyllum, Xlaria, Polyporus, Pholiot.a. 

10 -The initial stage of decay was observed in may on beech logs which 
were cut in January and left in the forest ,or piled in the depots. It began to 
appear in august on the logs cut in june and left in the forest and piled in the 
depo ts. 

The stage of wlıitıe stain started in october on the logs cut it january and 
left in the forest whereas it appeared in august on those piled in the depot. 

It w.as observed that the processes of both the :initial stage of decay and 
the white stain w ere slower on the logs. left in the forest and quicker on those 
piled in the depot. (Graphio: 3) 

IŞ - No decay was observ:e.d on the logs which were deeply barked, their 
cambium layer removed and then left in the forst. 

12 - The logs cut in wintoer and prepared with axe in rectangular forrr.. 
decayed less comp.ared to the others. (Graphic: 2) 

13 - Beech hunber prepared in rectangular form with gang-saws from 
the logs cut in summer and wiııter and pHed in a manner open to the air and 
cover.ed with wood, did not decay. 
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14- The decay of beech logs cut in winter, treated with creosote and left 
in the forest appeared two months later and its process in the wood was slower 
than that on the logs treated with cupper culphate, tanalith and lime. ( Graphic 7) 

15-Man hours spent for the above work 

One man could deeply peel one square meter of bark from the logs in t-en 

minutes. Apart from one man who was employed to turn the logs one man could 

apply preservation chemical"to the cross-sections injured parts and knots of the 
logs in fifteen minutes. 
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