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TÜRKÇEYE ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 

Dr. F. Zednik, Türkiyedeki uzun yıllar devam eden arınancılık çalış
malarıyle ormancılığımızm her türlü problemlerini yakmen ve yerinde 
incelemek fırsatını elde etmiş, bu ,hususta bir doktora çalışması olarak 
hazırladığı ve Dr. Hasan SELÇUK tarafından Türkçeye çevrilmiş olan 
«Türkiye Ormanları, bugüne kadar tatbik edilen ve gelecekte tatbiki tav
siye edilen Silvikültürel muameleler» adlı eseriyle ormancılığımıza büyük 
hizmette bulunmuştur. 

Dr. F. Zednik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının bir Eks
peri olarak Tunus'ta ormancılık faaliyetlerinde bulunurken yazmış oldu
ğu «Akdeniz çevresinin özel silvikültürel problemlerh adlı bu son ese
riyle sadece Tunus'a değil aynı zamanda bütün Akdeniz ormancılığının 

ana problemlerine ışık tutacak nitelikte kıymetli bir hizmette daha bulun
muştur. 

Ormancılık Araştırma 'Enstitüsü Müdürlüğünün, gerek ormanları
mıza yapılacak silvikültürel müdahelelereve gerekse Akdeniz Rejiyonun
da yapılacak olan Araştırma çalışmalarının çözümüne ışık tutacak olan 
bu eserin tercümesini bana tevdi etmesine ve dolayısıyle ormancılığımıza 

naçiz bir hizmette bulunmak fırsatını balışetmesine medyunu şükramm. 

Viyana, 6 Şubat 1966 tarihli mektubuyla eserinin Türkçeye çevrilme 
müsaadesini veren Dr. F. Zednik'e bir Türk ormancısı olarak teşekkür 
eder, ve ormancılığımıza değerli hizmetlerinden dolayı takdirlerimi sun
ınayı şerefli bir vazife addederim. 

Eserin, Türkiye arınancılık tatbikatında ve arınancılık araştırmala
rında yararlı olmasını ve layik bulunduğu hüsnükabulü görmesini dile
rim. 

ANKARA, 
Mart, 1966 
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YAZARIN ÖNSÖZÜ 

Bu çalışmanın dayanaklarını uzun yıllardan beri devam edegelen ve 
halen de devam etmekte olan Türkiye ve Tunus'taki ormancılık faaliyet
lerim teşkil etmektedir. 

Türk - Belçika Orman Şirketinde, 1929 - 1935 yılları arasında henüz 
genç bir orman mühendisi >Olarak çalışırken Sinop'un batısındaki Pontus 
dağlarının tam manasıyle bakir orman karakterini muhafaza eden 
Göknar- Ka yın ormanlarını görmüştüm. Bu ormanların karmakarışık 

büyümeleri ve silvikültürel yönden ideal kuruluş terkipleri bu güne ka
dar hafızamda derin bir iz bıraktı. 

1956 -1960 yılları arasında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki
latının Silvikültür mütehassısı ( eksperi) olarak Türkiyede tekrar bulun
mak fırsatını elde ettim. Bu vazifem bana bir daha ele geçmiyecek im
kfmlar sağladı. Yaptığım sayısız seyahatlerle Türkiyenin mevcut büyük 
orman mıntakalarını ve bugünkü durumlarını yakinen tanımak, bir za
manların el dolnmulmamış bakir ormanıarına vaki her türlü insan mü
dahalelerini, ormanm tamamen tahrip ediliş sebeplerini, ve bunların son
raları hasıl ettiği menfi neticeleri bizzat yerinde incelemek fırsatını bul
dum. 

Tunus'taki çalışmalarım kasım 1960 da başladı. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilatının özel fonuna ait I. projesi için ayrılan yardım 
ile yağışça gayet fakir olan, «Sidi-Bou-Zid» ve «Ouseltia» mıntakalarının 
topraklarından daha iyi faydalanma imkanlarının araştırılmasına matuf 
olan bu çalışınam halen devam etmektedir. Birinci ve ikinci Türkiye se
yahatlerim arasında memleketimde geçen 19 yıllık mesleki çalışmalarım 
sırasında Orta Avrupanın araziden rasyonel faydalanma yönünde kay
dettiği inkişaf ve yenilikler nazari dikkatimi celbetti. Bu yeni düşüneeye 
göre gittikçe daralan faydalanma imkanları ve kesif iskana rağmen top
raktan elde edilen her türlü hasılanın devamlılığı işin hareket noktasını 
teşkil etmektedir. Eğer bu satırlar akdeniz memleketlerinde de aynı ha
reketi teşvik ederlerse gayelerine ulaşmış addedilirler. Bu vesile ile bana 
her türlü yardım ve alakalarını esirgemeyen Tunus Devlet Ormanları 
Müdürü Mahmut Badra'ya, Fasın Mütekait Orman Müdürü ve Tunus 
Devlet Müşaviri Sayın Pierle Harle'ye ve keza nebatların teşhisinde bü
yük yardımları olan Viyana Tabiat Tarihi Müzesinin Botanik Enstitüsü ele-· 
manlarından sayın Kurt Fritz'e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Tunus-İnsburck, Mart. 1965 
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GİRİŞ 

Akdeniz memleketlerinde silvikültür esasların uygulanmasında gay
ri müsait çevre faktörleri ve bunların husule getirdiği büyük güçlüklerin 
de gözönünde tutulması icabeder. Herşeyden evvel yüksek ısı derecelerine 
rağmen çok az miktarda yağışın düşmesi ve düşen bu yağışların da dü
zensiz olarak mevsimlere dağılışı ve diğer taraftan yağış miktarının her 
sene değişik olması ve aylarca devam eden kurak yaz peryodları, gayri 
müsait çevre faktörlerinin başında gelmektedir. Yukarıda zikredilen te
sirler sık bir bitki örtüsünün teşekkülüne engel olmakta, bilhassa sağ
nak halindeki yağışlarla meyilli arazi toprakları sürüklenip götürülmekte
dir. Meyilli olan bu gibi yerlerde ormana yapılan yanlış müdahaleler, bitki 
örtüsünün zengin ve tabii tensilin mevcut olduğu ve bu sebeple yaz yağışla
rında su erozyonuna karşı toprağın korunduğu sahalarda nisbeten daha bü
yük mikyasta menfi neticelerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Bu du
ruma bütün akdeniz memleketlerinin eski medeniyetlere sahne olmaları ve 
bumhalkının orman örtüsünden uzun müddet devam eden düzensiz fayda
lanma ve rastgele müdahaleleri sebep olmuştur. Çıplak kalmış olan bu top
rak nekadar ince taneli olursa, rüzgar ve suyun aşındırma tesiri o derece 
fazla olmuştur. Bir zamanlar ziraate elverişli olan bu yerler kısa bir müd
det zarfında toprağı taşınarak, taş ve kalker tabakalarının satha çıktığı 
verimsiz araziler haline gelmiştir. Zaman zaman toprak üst tabakalarının 
o derecede kuruduğu haller olmuştur ki fırtınalada bu toprak tabaka
cıkları kitleler halinde yerlerinden kaldırılıp başka tarafıara sürüklenmiş
lerdir. Bu kum fırtınalarının taşıdığı kum taneleri icra ettikleri mekanik 
tesirlerle genç fidelerin yapraklarını deler ve hatta koparıp sürükler ve
ya kum, fide çukurlarına dolarak fidanı tamamen gömerek ölüm tehlike
sine maruz bırakır. 

Nadiren düşen yağışların ekserisi umuıniyetle şiddetli sağnak halin
deki yağmurlar olup, toprak yüzünden akıp giden su miktarı, toprak ta
rafından emilen su miktarından daha fazladır. 

Toprağın en son örtüsünü teşkil eden ve zaten kifayetsiz bir sıklıkta 
olan orman kalıntılarının yok edilmesinde, kurak yaz peryodlarında esen 
kuzey rüzgarlarının, yerli ve bugün sayıları hayli kabarık olan göçebe 
halkın sürülerinin otlatma tesiri yanında, bugün sık sık vuku bulan or
man yangınlarının da rolü büyüktür. 

Bütün bu gayri müsait tesirierin sonunda bütün Akdeniz çevresi git
tikçe ileriiyen bir orman tahribatma ve hatta ormansıziaşma tehlikesine 
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maruz kalmıştır. Mesela 1954 senesinde Türkiye resmi çevrelerinin ver
diği istatistiki bilgilere göre genel sahanın sadece % 13.7 sinin orman ol
duğu tesbit edilmiştir. Bu sahanın da % 64 nün yukarıda bahsi geçen 
tahrip edilmiş bozuk evsaflı orman olduğu belirtilmiştir. Bu bozuk evsaf
lı ormanları sadece yakacak odun istihsaline ve devamlı otlatmaya yarı
yan makilikler ile baltalık karekterindeki meşe ve kayın ormanları teş

kil etmektedir. Akdeniz güneyi için bir misal teşkil eden Tunusta verilen 
resmi bilgilere göre memleket sahasının % 7 sine tekabül eden 493.000 
hektarlık bir saha .orman olarak tesbit edilmiştir. Genel orman sahasının 
ancak 270.000 hektarı işletme ormanı olarak, buna mukabil 223.000 hek
tar yani % 45.2 gibi büyük bir kısmı ise bozuk evsafta tamamen tahrip 
edilmiş orman olarak tavsif edilmektedir. Şayet her iki memleketin iç kı
sımlarındaki step ve salıraların tabii orman sınırları dahilinde olduklarına 
dikkat edilirse buralarda büyük miktarda ağaçlandırmalar ile ıslah edile
bilecek geniş ve elverişli çıplak sahalarrn bulunduğu ilk nazarda anlaşıl
maktadır. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının Akdeniz memleketleri
ne yardım proğramında (2/S. 130) 1960 -1980 yılları arasında yapılacak 
ağaçlandırma işleri için, Türkiyede 1.160.000 hektar, Tunusta 285.000 
hektarlık bir sahanın ön görüldüğü ve bu miktarın da mevcut orman sa· 
halarının % 58 olacağı tesbit edilmiştir. Aynı proğramın dördüncü sayfa
sında A.B.D. leri ve Akdeniz çevresi için aşağıdaki rakamlar mukayeseli 
olarak verilmektedir : 

Genel saha ...... Akdeniz çevresi 8.410.000 km2
, ABD 7.700.000 km2 

Kültür arazisi % 13 % 24 
Otlatılan % 15 % 33 
Ağaçlandırılmış olan % 6 % 33 
Stepleşmiş olan % 66 % 10 
Görüldüğü gibi A.B.D. lerindeki % 10 nisbetinde hiç bir hasılat alı

narnıyacak şekilde stepleşmiş olan sahaya karşılık Akdeniz memleketle
rinde arazinin 2/3 ü tamamen stepleşmiştir. 

Bu rakamlar Kuzey Afrika, ön Asya dahil olmak üzere Fırat nehri
ne kadar ve Kuzey Fransa ile Kuzey İtalya hariç olmak üzere Güney Av
rupa ile Arnavutluk ve Bulgaristan'ı kapsayan salıayı temsil etmektedir. 
Bu durumda Akdeniz çe~resinin ormanlık saha bakımından geri kalması
nı, buradaki ormaneılık faaliyetlerinde tatbik edilen Silvikültür tekniği
nin kirayetsizliğine ve ona riayetsizliğe bağlamak kabildir. Buralarda ol
duğu gibi hakim çevre tesirlerinden ötürü süratli bir şekilde tahrip olan 
ve hatta tabii orman sınırına yakın yerlerdeki ormanların dahi kendi ken
dilerine. tekrar bir düzen ve forın bulmaları çok uzun bir zaman istemek
tedir. Bu gibi yerlerin yetişme muhitine uygun ağaç türleriyle ağaçlan-
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dırılınası yakın zamanlara kadar muvaffak olunur ümidiyle tecrübe edil
miştir. Bu gün ise artık rutubet istekleri yerli ağaç türlerine nisbeten da
ha az olan bazı yabancı ağaç türleriyle yeni denemelere başlanmış ve böy
lece tabii orman sımrını steplere doğru genişletmek suretiyle buralardan 
orman sahası kazanmaya çalışılmaktadır. Bu denemelerin muvaffakiyeti 
için uygun ağaç türlerinin seçilmesi, gayeyi gerçekleştirecek ağaçlandır
ma metodlarımn tatbiki ve daha ziyade toprak işlemesi ile sulamayı kap
sıyan ilk iki yıllık hususi bakım şekillerinin tayin ve tatbiki kayıtsız şart
sız elzemdir. Eskiden temini güç olan ökaliptüs ve akasya türleri bugün 
artık koruyucu orman şeritlerinin tesisinde geniş ölçüde kullanılmak su
retiyle rüzgarın süratini kesrnek toprağın başka tarafiara taşınmasına 

ve rutubetinin buharlaşmasına engel olunmak hususunda başarı sağlayan 
doğru bir yola girilmiş bulunmaktadır. Step mıntıkalarında halen yürü
tülen ve fakat elverişli olmıyan iklim tesirlerinden ötürü yüksek masraf
lara yol açan yeni silvikültürel araştırmalar hakikaten takdire şayan ça
lışmalardır. Fakat gelecek için önemli olan bu çalışmalar yanmda tabii 
orman sınırları dahilinde daha az masraflada yapılması imkan dahilinde 
olan silvikültürel çalışmalar kat'iyen ihmal edilmemeli ve öncelikle yapıl
malıdır. Bu suretle mevcut orman kalıntılarımn tamamen yok olmaları
nın önüne geçilir, bozuk evsafta olan bu ormanların imarına gidilerek ge
leceğin verimli ormanlarımn tesisi ve gittikçe genişiernekte olan çıplak 
sahaların tekrar devamlı bir bitki örtüsüne kavuşmaları sağlanmış olur. 
Bütün bu çalışmalara ilaveten buralarda alınan silvikültürel tedbirlerin 
gayelerine ulaşabilmeleri için otlatma probleminin de esaslı bir şekilde 
çözümlenmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar devam edegelen otlatma tar
zı yani herhangi bir yemlik bitki yetiştirilmeksizin nadasa bırakılan tar
lalarda ve .ormanda sürülerin otlatılınası alışkanlığı, ormanlarm tahrip 
edilmesini gittikçe süratlendirmiştir. Şiddetli yaz sıcaklarının tesiriyle 
çayır ve otlaklar kurumaya başlar başlamaz çobanlar hemen gerek ibreli 
gerekse yapraklı ağaçlardan sonbalıara kadar yem toplamaya girişirler. 

Yem bitkileri yetiştirme işini, bütün su stoklarının hizmete arnade ol
duğu sulanabilen araziye inhisar ettiren eski düşünce tarzı yerine artık 
yeni fikir ve çalışma tarzına uygun olarak yem ihtiyacını karşılayacak 

ormanlarm tesis edilip çoğaltılması zaruret haline gelmiştir. 

İnsanoğlu, ta eskiden beri, çayır köklerinin toprak altı su tabakaia
rına erişemiyerek yaz kuraklığınm tesiriyle kuruyup gittiği yerlerde, kök
leriyle derinlere inerek toprağın rutubetinden faydalanan ağaçlarm yap
raklarını daima yem olarak kullanmıştır. Elverişli çalı türlerini ve ağaç
ları yemlik değerlerine göre seçip uygun dikim metodlarıyla yetiştirmek 
ve bu usulü benimsernek yerinde bir tedbir olur. Diğer taraftan bir tesa
düf eseri bugüne kadar hayatiyetlerini devam ettirebilmiş olan yemlik 
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değ·eri gayet düşük zayıf ve cılız makiliklerin esaslı bir şekilde imar ve 
ıslah edilmeleri, yapılması lazımgelen işlerin en başında gelir. Bu sayılan 
tedbirler arasında kurak ve uzun yaz peryoUarında yapılan usulsüz ke
simlerin de önüne geçmek suretiyle ormanlık sahaların stepleşmesi en
gellenmiş olur. Akdeniz çevresinin takriben yarı sahasını kaplıyan ve şüp
hesiz ki otlatma ile bugünkü durumuna gelmiş olan bu orman kalıntıları
nın islahı, hakikatte, otlatma problemlerinin yeniden düzenlenmesi ma
nasını haizdir. 

1962 yılında Dubrounik'te yapılan FAO kongresinde bu problemler 
üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Burada toplanmış olan FAO Tetkik 
ve İstişare Komisyonu namına, Zagrep - Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
müntesiplerinden Petar Ziani, kendisinin «Ağaçlandırma işlerinde ve ot
latma sahalarında ağaç ve çalıların kullanılması imkanları» adlı yazısıy
le evvela kısaca mevzua temas etmiş ve sonra FAO'nun Tunus projesi
nin geçen ilkbahardaki tatbikatında, aynı zamanda erozyona karşı mü• 
cadelede de bir vasıta olarak kullanılan yem ihtiyacını karşılayacak or
manlar tesisinin ilk pratik denenmesinin yapıldığını etraflıca açıklamış
tır. 

Birkaç bin senelik iskanlarla verimliliğini tamamen kaybetmiş olan 
Akdeniz çevresinin toprak ve rutubet münasebetlerini düzenleyici yegane 
çarenin geniş ölçüde tatbik edilecek çok taraflı silvikültürel işlemler oldu
ğu ve ancak bu yoldan bu mıntıka topraklarının veriminin yükseltilebile
ceği artık münakaşa kabul etmez bir hakikattir. 

Plato, M. ö. 4 cü yüz yılda gayeye uygun bir ormanın bir arazi mu
hafazası için en uygun bir emniyet faktörü olduğunu görmüş ve demiş
tir ki : «Bugünkü Atina çevreleri «Attika» ilk durumunun ancak çıplak 
bir kalıntısı sayılabilir. Dağlık kısımlardan devamlı olarak toprak taşın
mış ve geriye kalan sadece hastalığın emip çökerttiği bir vücudun iskele
tine benzemektedir. Bütün verimli topraklar taşınıp götürüldü ve yalnız 
bir deri ve kemikten ibaret boş bir saha kaldı. Attika çevresi, henüz step
leşmemiş iken dağları sık ormanlarla örtülü idi ve her tarafta zümrüt 
gibi yemyeşil çayırlar adeta fışkırıyor, hayvanlar buralarda oburcasına 
büyük bir iştahla otluyorlardı. Bugünki gibi senelik düşen yağışların he
men çıplak zemin üzerinden denize akıp gitmesine o bitki örtüsü müsaade 
etmiyor, bilakis düşen yağışın her damlası bütünüyle toprağın bağrına 

emilip kil tabakasında birikiyor ve böylece bütün arazinin sathına bere
ketli su veren kaynaklar haline geliyor, ırmakları ve dereleri besliyerek 
onların rejimini düzenliyordu.» Platonun belirtiniş olduğu bu hususlar 
bugün de tamamen o vakitki gibi hakikattir. Fakat ne varki aradan ge
çen bu zaman zarfında zarar tevlit eden bu şikayet unsurları bugün ol
dukça vahim neticeler hasıl eder şekilde çoğalmışlardır. 



TABİİ ORMAN SINIRLARI 

Ormanlarının büyük bir kısmı uzun bir zamandan beri insanlar 
tarafından tahrip edilen Akdeniz çevresinde alınacak ağaçlandırma 

tedbirleri için en makul çözüm yolu evvela bu mıntıkalarda steplere 
göre tabii orman sınırlarının kat'i olarak araştırılıp tespit edilmesidir. 

Bugün bu sınırın kat'i geçiş ıyerini tesbit etmek bir çok hallerde zor 
olacaktır. Zira orman yangınları ve otlatmalar, açmalar ve usulsüz 
kesimler hayret verici derecede namütenahi çıplak sahalar meydana ge
tirmişlerdir. Orman kalıntıları da ıekseriya biribirinden çok uzak me
safelerde bulunan adalar halinde yer yer varlıklarını devam ettirebilmiş
lerdir. Düz arazide tabii orman sınırını belirtmek için komşu ve aynı 

ağaç türlerini ihtiva ıeden orman kalıntılarını ikişer ikişer birleştirmek 

kafi ise de, yüksek dağ tepelerine kadar çıkmış olan orman kalıntıları 
ve düz sahalardan muayyen yükseklikteki orman adalarının birleştiril

·mesiyle belirtilecek olan bu sınır thattının en aşağı üç istinat noktasının 
araştırılıp bulunması icap eder. 

Teorik olarak bu sınır, üç noktası belli olan bir arazi düzlemini 
temsil edecektir. Bu durumda memleketin iç taraflarına doğru orman 
sınırlarının gittikçe yükselmesinin imkan dahiline gireceği farkedilecek
tir. 

Louis, Anadolu için alt orman sınırının Kuzeyde 1000 m ye, !An
kara civarındaki Hasan dağda 1200 m ye ve Büyük Tuz gölünün güney 
doğusunda 1300 m ye kadar çıktığını tespit etmiştir. (5/S. 48) 

Louis, orman alt sınu:ını, yağış anında ısının ve buharlaşmanın en 
yüksek bir dereceye vardığı ve her türlü ağaç yetişmesinin artık im
kansız olduğu yer olarak tarif eder. Umumiyetle denizden uzaklaşıldık
ça yağışların azalması, buna mukabil buharlaşmanın fazlalaşmasıyla ik
lim karasal bir karekter kazanacaktır. İşte bundan dolayı da teorik ola
rak orman iç sınırlarının tam olarak tespit edilip islah edilmesi icap et
mektedir. İnsan oğlunun vegetasyonu değiştirici müdahalelerinden evvel 
komşu olan bir çok sahanın orman alt sınırını teşkiletmek kabil olduğu 
takdirde, böylece çizilen sınır hattının hasıl ettiği düzlem parçası arazi 
üzerinde step ile orman arasındaki sınırın tabii geçiş yerini temsil eder. 
Uslu'nun bu hususta yapmış olduğu tarifin tam olabilmesi için ancak 
aynı tür ağaçların geçiş sınırı bakımından birbiriyle olan münasebetleri
nin de tarife sokulması şarttır. 
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Uslu, (6/S. 53), Louis'in Ankara dolaylarında orman sınırı yüksek
liğini 1200 m olarak verdiğini belirttikten sonra kendisi Ankara'nın 20 
km kadar kuzeyindeki Bağlumda, bu kıymeti 1400 m olarak tesbit etti· 
ğini bildirmiştir. Aynı zamanda, Bursa'nın güneyinde orman alt sınırı~ 
nın 1040 m de olduğunu ve buna karşılık, Ankara'nın batısındaki Atdere
sinde 980 m den ve bunun doğusunda Kosunlarda denizden 1000 m 
yükseklikten geçtiğini tesbit etmiştir. 

Şayet, yegane Karaçam yetişme muhiti olan Bağlum bu yapılan tes
bitten ayrı olarak müşahade edilir ve bilhassa Louis'in de Anadolu için 
bulınuş olduğu gibi, orman sınırının kuzeyden güneye ve batıdan doğuya 
olan devamlı yükselişi gözönünde ıtutulursa, meşe ormanları kalıntıları

na rastlıyan diğer üç rakam gayet iyi bir şekilde biribiriyle bağdaşmak
tadır. Artık şurası muhakkaktır ki, yağış, sıcaklık ve buharlaşma değer
lerinin ağaç yetişmesini durdurduğu ölçüler her ağaç türünün isteğine 
göre değişiklik göstermektedir. Bu husus, Ankara çevresinde Karaçam ve 
meşe yetişme muhitleri arasında 400 m lik bir irtifa farkı bulunmasından 
da anlaşılabilmektedir. Uslu'nun, öncü bitki karakterine haiz olan or
man açmaları kalıntılarıyla bir zamanlar büyük bir yayılış göstermiş olan 
ormanları karıştırması ve böylece yanlış bir sınıdandırmaya gitmesi, 
benim bir ve aynı ağaç türlerinin kendi optimumundaki ve optimumu 
haricindeki yetişme gücüne ait edindiğim bilgilerle pek bağdaşmamak
tadır. Mesela optimumlarında 35 m boy, dolgun ve düzgün gövdeler yapan 
Karaçamlar, Ankara'nın 40 km güneyindeki Beynam ormanlarında 8-9 
m boy, eğri büğrü ve ökse otları tarafından istila edilmiş gövdeler, nor
mal bir kapalılık teşkil etmeyen ve aralarında sadece yer yer gençlik 
kümelerinin bulunduğu bozuk evsafta ormanlar halindedirler. Uslu, arazi 
ve orman yayılışını göz önünde tutmak ve orman alt sınırlarındaki tür
leri detaylı olarak tefrik etmek suretiyle, aşağıdaki üç tekiifte bulun" 
maktadır: 

1. Alt orman sınırı : Bu, iklime tabi bir sınır olup dağ yamaçların· 
da az veya çok bir kapalılık teşkileden ormanlar için karekteristiktir. 

2. Karasal orman sınırı : Ovalarda az veya çok bir kapalılık 

teşkil eden ormanların kuraklık sınırıdır. 

3. Mutlak karasal orman sınırı: Ovalardaki orman adacıklarının 
en dışta kalan kuraklık sınırıdır. 

Benim görüşüme göre kapalı veya ada şeklinde bulunan orman re
zervi orman sınırlarının geçirilmesinde herhangi bir önemli rol oynama
dığı ve keza dağlık veya düzlük yerlerdeki yayılışda orman sınırının ka
rakterini değiştirmediği göz önünde tutularak, tarifin aşağıdaki gibi ba
sitleştirilmesi ve aynı zamanda tamamlanması daha yerinde olur : 
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Kara içlerine doğru tabii orman sınırı, aynı yetişme gücüne sahip 
olan komşu ormanların biribiriyle olan bağıntılarında veya aynı yayılışı 
gösteren ormanların sınırlarının geçirilişinde olduğu gibi, memleket içine 
doğru en fazla yayılış gösteren ağaç türünün iklim tesiri ile belirmiş olan 
kuraklık sınırıdır. 

İskanlada ve bunlara bağlı olarak yapılan açmalar neticesinde mey
dana gelmiş olan biribirinden uzak iki orman kalıntısı arasındaki orman 
sınırının geçişini bulmak zorunluğu olursa, karakteristik çalılıkların ya
yılışından ve mevzubahis ormanıara refakat eden bitkilerden kıymetli bir 
müş'ir olarak faydalanmak mümkündür. Umumiyetle step kenarlarında 
kullanacak ve yakacak odun istihsaline elverişli ağaçların az oluşu .bun
ların uzun senelerden beri tahrip edilerek yok edilmelerine sebep olmuş, 
fakat buna mukabil bu bitki türlerine ait alt vejetasyona el sürülmemiş
tir. işte bu gibi türlerin yer yer varlıklarını idame ettirme durumuna sık 
sık tesadüf edilmektedir. 

Mesela Ankara çevresinin bir zamanlar Karaçam yetişme muhiti 
olduğunu Cistus laurifolius1 Berberi.s crataegina ve Pirus elaegrifolia 
gibi halen mevcut türler göstermektedir. Türkiye'de «ahlat» denilen 
Pirus elaegrifolia yukarda söylenen kaide için bir istisna teşkil eder. Zira 
Saban, o zamanki orman topraklarının örtüsü olan çalılık ve bitkileri 
söküp götürürken, bugün Ankara'nın kültür steplerinin ıssız tesirini ha
fifletici bir rol aynıyan Ahlat, gerek bir gölge barınağı oluşundan ve ge
rekse aşılanmaya müsait olması yüzünden hala tarlalarda münferit ağaç
lar halinde bulunmaktadır. Bir yerde orman sınırının tayininde çeşitli 

ağaç türlerinden faydalanma halinde hataya düşülme tehlikesi ile ilgili 
olarak, Uslu tarafından yapılan orman sınırı tarifinde hernekadar bir 
eksikliğin olduğu vaki ise de, Büyük tuz gölü civarında kendisinin yap
mış olduğu orman sınırının tesbitinde böyle bir eksiklik yoktur. Zira 
bu sınırın tayini sadece orada halen mevcut olan meşe ormanlan kalınti
larına istinat etmektedir. Kendisinin ilk olarak 42 adet bu gibi orman 
kalıntıları hakkındaki kayıtları, insan müdahalesi neticesinde orman 
örtüsünü tamamen kaybetmiş sahalara ait bilgilerimize bir başka zen
ginlik katmaktadır. Halil Gökmen'in bendeki değerli «Türkiye'de ağaç tür
lerinin dağılışı haritasına>.> Tuz gölü kuzeyindeki Beynam sahaları hariç 
olmak üzere, güneyde Karacadağdan Hasandağına kadar olan sahaya bu 
42 mahalli noktayı işaret ettim (7). Eskiden bilineniere ilaveten yeni
den tesbitedilen bu orman kalıntılarına göre step bölgesinin sınırları daha 
da daralmıştır. Ankara kuzeyinde bugün ormansız olan arazinin 1000 m 
rakımı aşan yerleri' eskiden Meşe ormanlarıyla kaplı idi. Konyanın kuze
yinde 26 - 28 ve 41 - 42 numaralada gösterilen Meşe reservleri, batıda 
da orman sınırının Tuz gölüne doğru bugüne kadar bulunduğundan daha 
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geride olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumda Konya'dan başlayıp 
Tuz gölü üzerinden Sakarya üst vadisine ve oradan Eskişehir yakınlarına 
kadar daralarak uzanan bir step bölgesi geriye kalmaktadır. Bu tabii 
orman sınırlarında yapılacak ağaçlandırmalarda, yetişme muhitinin yerli 
türlerinden olup, çok uzun bir zamandan beri lokal iklim şartlarına alış
mış, ve bu sebeple muvaffakıyet sağlıyacak olan Quercus pub. ve 
Quercus Gerr. gibi meşe türlerinden istifade etmek en iyi yoldur. Böy
lece yabancı ağaç türlerinin intibaksızlığından ve ekseriya ortaya çıkan 
hastalık tahribatları korkusundan da uzaklaşılmış olunur. 

Tabü orman sınırları hariciııdeki sahaların ağaçlaııdırılması 

Bundan evvel izah edildiği gibi, tabii orman sınırlarının steplere 
göre geçiş yeri tayin olunduğu takdirde sınır hattının dahilinde yapı
lacak ağaçlandırmaların yerli ağaç türleriyle ve gayet az masraflara mal 
olacak şekilde yürütülmesi muvaffakiyet sağlıyacaktır. 

Misal olarak, Akdeniz çevresinde genel sahanın % 66 sı olarak he
saplanan ve hakiki step ile iyi orman toprağı arasında bir geçiş böl
gesi teşkileden bozkırlarda kısmen de olsa iyi evsaftaki ziraat toprağı
m rüzgarın kurutucu ve taşıyıcı tesirlerine karşı koruma problemi mev
~uttur. Yerli ağaç türleri güdülen gayeye kafi gelecek yükseklikte boy 
yaptıklarından buralarda bu problemin çözilinü için tesis edilecek koru
yucu orman şeritlerinde tereddütsüzce kullanılmaya elverişlidirler. 

Tabii orman sınırları haricine çıkan hakiki step sahalarının ağaç
landırılmasında çeşitli yabancı türler, ökaliptüsler ve Akasyalar denen
miştir. Değişik yetişme muhitlerinden veya ayrı iklimlerden olan ve 
yerli ağaç türlerine nazaran rutubet istekleri az olup uzun müddet ku
raklik peryodlarına tahammül eden bu gibi türler ile steplerde yapılan 
ağaçlandırmalar muvaffakiyeti arttırmıştır. Uygun ağaç türlerinin seçi
minde bilhassa ağaçlandırma metodları ve bakım şekilleriyle bu gibi 
çalışmaların umumiyetle istinat ettiği ilk iki yıllık toprak işlenmesi ve 
sulama işleri en mühim merhaleyi teşkil etmektedir. 

Şimdiye kadar bitki örtüsünden mahrum olan step mıntıkalarının 
çeşitli ağaç türleriyle ağaçlandırılabilmesi için, ilk nazarda yüklü gibi 
görülen toprak işlemesi, sulama ve zararlı yabani otlardan temizleme 
işlerini kapsıyan ilk iki yıllık masraflara umumiyetle katlanmak icap 
eder. Step mıntıkalarında yapılacak işler için gereken fazla masraflar 
nekadar iyi tesbit edilir ve ölçülü olarak sınırlandırılırsa, işler daha 
kolaylıkla yapılabilir. Bu demektir ki tabii orman sınırı nekadar sıhhatli 
olarak tayin edilirse, yerli ağaç türlerinin ve steplerin ağaçlandırılmasın
da kullanılınası icap edecek yabancı ağaç türlerinin de zamanında tes-
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bit edilmesine yardımcı olacak, onların teminini kolaylaştıracaktır. Diğe:r 
taraftan dikilen fidan miktarı sulama masrafıarına tesir ettiğinden, bu 
çeşit ağaçlandırmalarda güdülen gayeyi ve yapılan planları ekonomik 
şekilde sağlayacak metodlar tatbik edilmelidir. Bu gibi hususi haller 
için inceden ineeye düşünülerek bulunmuş olan bir çok metodların için~ 
den, geniş ve dar ağaçlandırma şeritleri veya şebekeler halindeki ağaç
landırıua metodlarından birinin seçilmesi tavsiyeye şayandır. Gaye edi
nilen tesir derecesine ulaşmak üzere, daha evvel de zikredildiği gibi şe
ritlerdeki ·fidan sıralarının miktarı imkan olduğu nisbetle az tutulursa, 
bu gibi koruyucu orıuan şeritlerl. ağaçlandırmalarının oldukça yüksek 
masrafa malolan ilk tesislerinin maliyet fiatları mühim bir miktarda 
düşürülür. Bütün bunlardan başka, bu arada koruyucu orman şeritleriyle 
meydana gelmiş olan koruyucu tesirin azalacağı dikkate alınmasa dahi, 
genellikle okaliptüs türlerinde görülen sürgün verme kabiliyeti ve bu sa
yede her 15 - 20 senede yapılacak kesimlerle elde edilecek odun hasılatı, 
kuruluş masraflarında büyük bir tasarruf sağlıyacaktır. Koruyucu or
man şeritleri korunmuş olan sahanın % 10 unu kaplamaktadır. Geriye 
kalan sahadan Zirai alanda faydalanılarak hektar başına sarfedilen ağaç
landırma masraflarının 1/9 u daha bu suretle tasarruf edilerek tesis 
masrafları tahmin edildiğinden daha çok azalmaktadır. Koruyucu orman 
şeritleri tesislerinin bu gibi usullerle azaltılan maliyet masrafları endirekt 
olarak eroziyon tehlikesinden koruma suretiyle daha çok düşmektedir. 
Bu suretle halkın şimdiye kadar yaptığı gibi yakacak odun ihtiyacını ve
jatasyonun son kalıntılarını da kökleriyle beraber sökerek karşılamaları 
usulünün önüne geçilir. Böylece hem örtüsüz kalan toprağın su ve rüzgar 
tesirleriyle sürüklenip gitmesi önlenir, ve hem de yakacak odun ihtiyacı 
koruyucu orman şeritlerinden temin edilir. Jeolojik bakımdan diğer su 
havzalarıyle bağlantısı bulunınıyan çukur arazilerde yapılacak büyük 
ağaçlandırıualar için kullanılabilecek su stoklarının sıhhatli olarak tes
biti, işin önceliğini teşkil etmelidir. Zira insan ve hayvanların ihtiyacına 
dahi yetmiyen kaynak ve çeşmeler, baraj tesisleri de mevzubahis ol
madığına göre ve aynı zamanda o güne kadar yapılan sondajlarla da su 
çıkmamışsa mesela Orta Tunusun mevcut şartları muvacehesinde, böyle 
büyük çapta bir ağaçlandırmada ağaç başına ilk iki sene . için yılda 
ortalama 300 - 400 litre olan su ihtiyacına cevap vermek imkansızdır. 
Tunusta olduğu gibi, münferit halde bulunan bentlerdeki su stoklarına 
bağlı olarak araziden faydalanma planlamaları yapılıp böylece ağaçlan
dırılabilecek sahalardan istifade edilmeye gayret edilmelidir. 

Bu planlama sayesinde arteziyen ve inşa edilebilecek bentlerle su
lanabilecek arazi, bütün araziden çıkarılınca geriye sulanarnıyan ku
ru ziraat, otlak, ağaçlandırma arazisi ve hiç bir şeyin yetişmediği çorak 
araziden müteşekkkil bir kısım kalmaktadır. 
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Tabii orman sınırları haricinde bulunan bu sahalar ancak şu şart
lar dahilinde ağaçlandırılabilinir : 

a) Sulanabilen ziraat arazisi için kullanılan su miktarından daha 
fazlasının mevcut olması halinde, b) Bu gibi arazide sun'i sulama ya
pılmaksızın yetişebilecek yabancı ağaç türlerinden faydalanmak suretiyle 
koruyucu orman şeritlerinden bir ağ şebekesi tesis edilir. Bunun için, ev
vela sulanabilen sahalarda yapılacak ağaçlandırılmalar için başlangıçta
ki ilk iki senelik su ihtiyacı, ziraat kültürlerinin su ihtiyacından kolayca 
ayrılabilir. Bu miktar ancak ziraat kültürleri su ihtiyacının on kısmında 
biri kadar olacaktır. 

{8/S. 27) de belirtildiği gibi yerli ağaç türleri için Akdeniz çevre-
sinde 400 - 500 mm lik yağış miktarına lüzum vardır. 

1 - hektar - Zeytin kültürü için . . . . . . . . . . . . Senede/2.000 m 3 yağış 
1 - » - Badem kültürü için ...... ... .. . » 2.000 ma » 

1 - » - Kayısı kültürü için .. . . . . . . . . .. » 2.000 ma » 
1 - » - İlkbahar patatesi için . . . . . . . . . » 3.700 ma » 
1 - » - Kış sebzeleri için . . . . . . . . . . . . . . . » 5.000 m 3 » 

1 - » - Domates vs. için . . . . . . . .. . . . .. . » 6.000 ma » 
1 - » - Kış buğdayı için . . . . . . .. . . .. . . . » 1.000 m 3 » 

Buna mukabil, koruyucu orman şeritlerindeki 1 hektarlık ökaliptüs 
sahası için sadece senede 327 m3 suya ihtiyaç vardır. 

Bu rakam FAO'nun 1964 yılındaSidi- Bou- Zid- deki IV No. lu de
neme sahasında kurak şartlar altında kullanılmış ve kifayet etmiştir. 

Koruyucu orman şeritlerinin tesirleri 

Her müellifin görüşüne göre koruyucu orman şeritlerinin tesir şekli 
biribirinden ayrıdır. Bu husus kısmen koruyucu orman şeritlerinin muh
telif şekillerde tesis edilmeleriyle de izah edilmektedir. Bunun için verilen 
malumatıarda rüzgar sür'ati değişmesine ait yapılan ölçüler ve bilhassa 
buharlaşmaların gözönünde tutulması önemli bir husustur. Werner Nageli 
1934 yılında «Koruyucu orman şeritlerinde rüzgar münasebetleri üze
rine araştırmalar» isimli çalışınasiyle bu durumu açıklamıştır. {9) 

W. Nageli, Villenueve ve Bex arasındaki Rohnebene ve Chur yanın
daki «Rossboden» de 1.40 m uzunluktaki bir sırık üzerinde taşınan Robin
son tipi çapraz anemometrelerle rüzgar süratlerini ve aynı anda atmomet
relerle de buharlaşma miktarlarını ölçüp şu hususları tespit etmiştir : 

a) «Epinette» Koruyucu Orman Şeridi : Ağaç türü, ladin, kavak, 
weymut çamı, 20 m yükseklik ve kapalılık iyi. 
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1) Şeritin rüzgar tarafında, rüzgar hızı şerite 100 metrelik bir me
safede, açık arazideki hızına göre bir zaman fasılası araya girmeden 
% 97 nisbetinden %70 e kadar düşmektedir. (9/S. 239) 

2) Koruyucu orman şeritlerinin içinden geçişte rüzgar hızı iyice 
azalır. 90 m genişliğindeki «EPinette» şeritlerinden geçişte % 70 ten 
%40 a düşer. Enteresan bir husus da bilhassa rüzgar hızının şeritlerin 
rüzgara maruz olmıyan taraflarında dahi firenlenip azalmasıdır. Rüzgar 
hızının mutlak minimum miktarı meşcere içinde değil, aksine orman 
kenarından 50 metre mesafedeki rüzgara maruz kalmayan taraftadır. 

(Bu miktar açık arazideki sür'atin% 24 ü nisbetindedir.) 

3) Rüzgar hızı açık arazidekine nisbeten şeridin rüzgara aksi ta
rafında 200 m mesafede % 50 - ve 400 m mesafede de :% 86 dır. 

b) Champ- Bonnet Koruyucu Orman Şeridi: 25 m boy yapınış 
ladin meşceresidir. Açılmış olan sahaları halen 16 nı lik bir boya erişmiş 
olan kavak, dişbudak ve meşelerle ağaçlandırılmıştır. 

1) Arka taraftaki tesir sahası, koruyucu orman şeritlerinden 150 
m mesafeye kadar devam etmektedir. (Bu mesafe ise meşcere orta boyu 
olan 23 m nin 6.5 mislidir) . 

2) »Epinette» sahasındakine nazaran meşcereden geçiş anında rüz. 
garın firenlenmesi daha azdır. 

3) Rüzgar hızının minimum miktarı şeritlerin arkasından 50-80 
m mesafededir. Rüzgarın en hafif olduğu yer açık arazideki rüzgar hı
zınİn % 34 nü göstermiştir. Bu en düşük noktadan sonra rüzgar hızı 
tekrar birden bire yükselir. Fakat rüzgar aksi tarafında 530 m mesafe
deki meşcere kenarından başka, herhangi bir mani'in olmadığı yerde 
ri.izgar hızı gene de açık arazideki rüzgar hızının tam miktarına erişe
memiştir. 

Koruma zonu ancak meşcere boyunun 25 - 30 misli bir mesafeye 
varır. Burada meşcere yüksekliğinin 23 mislindeki bir mesafede tespit 
edilmiş olan rüzgar sür'ati daha yüksek olmuştur. (9/S- 244) 

4) Her iki şeritin koruma tesiri, ortalama m eşeere ·yüksekliğinin 
25- 30 misli mesafe dahilinde «Epinette» şeritlerinin arkasındaki koru
ma tesiri (şerit geniş ve sık olduğundan) «Champ- Bonneb şeritlerinin 
ortasındaki koruma tesirinden daha iyidir. 

«Epnitte» ve «Champ - Bonneb in Rohn ovalarında yapılmış olan 
ölçmelerden, elverişli koruyucu orman şeritleriyle bir ınıntıkada rüzgarın 
çeşitli hız durumlarına farkedilir bir şekilde tesir icra edebileceği anla
şılmaktadır. (9/S. 252) Burada tesbit edilen diğer bir husus da rüzgar 
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hızının değiş"tirilmesiyle rutubet münasebetlerinde değişiklikler hasü 
eden bir buharlaşma farklılığının ortaya çıkmasıdır. Nageli değişmeler 
için aşağıdaki rakamları vermektedir : 

a) % 95 85 76 67 56 45 36 27 
b) 95" 91" 86" 80" 78" 70" 67" 59" 
a) Açık arazideki hıza göre % olarak hesaplanmış olan rüzgar 

hızını, 

b) Açık arazideki buharlaşmaya göre% olarak aynı rakamlara ait 
ortalama buharlaşma değerini göstermektedir. 

Nageli, Churdaki «Rossb~den» isimli koruyucu orman şeritlerinde 
rüzgar hızinı:ri, şeritin rüzgar · tarafında ağaç yüksekliğinin 5 - 7 misli1 

rüzgarın aksi tarafında ağaç yüksekliğinin 25 - 30 misli bir sahada te 
. sirinin azaldığını tesbit etmiştir. 

·Bu koruyucu orman şeritleri 10 - 12 m yükseklikte olup 6- 10 sıralı 
ladin ve sarıçam ile tesis edilmişlerdir. 

Rüzgar· hızının Maximum değeri, şeritin rüzgar aksi tarafında 400 m 
lik hir mesafe dahilinde açık arazidekine nazaran % 86, minimum hız ise 
şeritin rüzgar aksi tarafındaki meşcere kenarından 50 - 80 m mesafede 
vııku bulur. Koruyucu orman şeritlerinin uç kısımları rüzgar hızının 

en yüksek olduğu zonlardır. 

Buralarda açık arazideki rüzgar hızına nazaran % 126 nisbetinde 
yüksek bir değer tesbit edilmiştir. 

Prof. A .. Molchanov da Rus steplerinde yapmış olduğu 50 yıllık ça
lışmalarından elde ettiği tecrübelere dayanarak aynı hususları tesbit 
ettiğini açıklamıştır ... 

Hernekadar iklim şartlarına dair verilen kıymetler, bilhassa mik
tarca fazla olan don günleri itibariyle Akdeniz çevresi iklim münase
betleriyle tam olarak bağdaşmıyorsa da, yapılan müşahadeler koruyucu 

. orman şeritlerinin rüzgar hızı, suyun akışı ve ısı değişimleri üzerine olan 
tesiri yönünden genellikle cari olabilecek deliller vermesi bakımından 
faydadan uzak değildir. 

Araştırmalar özellikle yağış bakımından zerigin olan yerlerde ve 
don tesirlerinin olmadığı zamanlarda, 4 ayrı iklim zonunda yapılmış
tır. 

Ocak 
Ortalamaları 
------

1- Orman stepleri -10° 
2- Stepler -ıoo 
3 - Yarım sahralar -ıoo 

4- Sahralar _;_ go 

Temmuz 
Ortalamaları 

20° 
22° 
25° 
27° 

Dondan ari 
Perdeol 

160 
ıso 
ıso 
ıso 

Yağış 

310mm 
250mm 
150mm 
60mm 
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Bu araştırmalar neticesinde aşağıdaki tesirler tesbit edilmiştir : 

1. Koruyucu orman şeritlerinin ön tarafında hasıl olan sukunet· 
ten rüzgar hızının azaldığı tespit edilmiştir. Bu sukfı.net ağaç boyunun 
5 misli bir uzaklıkta vuku bulmaktadır. 

2. Koruyucu orman şeritlerinin arkasında rüzgar hızının ağaç bo
yunun 20 misline kadar olan sahada azaltıldığı 1isbat edilmiştir. 

3. Rüzgar hızının azalması 18 m yüksekliğindeki Koruyucu Orman 
şeritlerinin arkasında şeritlerden 200 m lik bir mesafeye kadar olan kı
sımda 5- 6 ım/saniye lik bir hıza tekabül etmek üzere % 55- 80 nisbe-
tinde olmaktadır. · 

4. Rüzgar hızının en büyük düşüş kaydettiği yer koruyucu orman 
şeritlerinin hemen arkası olmayıp, ağaç boyunun ,6 misli bir uzaklıkta
dır. 

5. Stepte havanın birbirine karışması ........................... % 100 
Koruyucu orman şeritleri arkasında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 30 
Ağaç boyunun 5 Jmisli !olan mesafede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 35 

6. Rüzgarın, koruyucu orman şeritlerinin yönüne dikey olarak veya 
30°C den daha az bir meyille gelmesi halinde, hızın düşmesi en büyük 
miktardadır. 

7. 4.1 m/ saniyelik rüzgar hızında şeritler arasındaki 50 m lik bir 
mesafede maximum şiddet, açık steplerdeki rüzgar şiddetinin : i% 3 dür 

lOOm .............................................................. % 12 
200m .............................................................. %40 
600 m . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '% 72 si dir. 

8. Koruyucu Orman şeritlerinden itibaren ağaç boyunun 25 misli ol
duğu mesafede, açık steplere nisbeten % 25 nisbette toprak rutubetinin 
buharlaşma miktarının azaldığı tesbit edilmiştir. 

9. Koruyucu orman şeritleri sis, çiğ ve kırağıdan daha fazla su 
buharının yoğunluğunu yükselterek, havadan daha fazla rutu"Qet topla
maya yardım ederler. 

10. Ara sahalarda, korunmamış yerlere göre, daha fazla kar birik
mekte, donlar daha az derine. işiernekte ( 40 cm ye karşılık açık stepte 
80 cm) ve toprakta daha fazla rutubet (% 40'a ikadar) birikmektedir .. 

11. Koruyucu orman şeritlerinin, toprak yüzünden akan su mik
tarına da mühim tesiri vardır. 

%100 orman örtüsü olan bir sahada ············ %0.08 sathi akış, 
% 30 » » » » » ············ %0.20 » 
% o » » » » » .............. %0.70 » 
akışın olduğu tesbit edilmiştir. 
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12. · Bu faktörler hektardaki hububat verimine şu şekilde tesir eder
ler: 

3.4 Kental/hektar, Şeritler arası 300 m, toplam olarak 5.2 k/ha. 
3.0 » 
2.8 » 

2.5 » 

» 340m » 
» 
» 

400m 
600m 

» 

» 

» 4.6 k/ha. 
» 4.2 k/ha. 
» 3.4 k/ha. 

20 Ekim 1948 tarihinde Rusya'da yürürlüğe giren bir kararname ile 
güdülen gayelere göre koruyucu orman şeritlerine ait aşağıdaki gibi çe
şitli genişlikler tayin edilmiştir. 

Muntazam bir kar depolaması .için . . . . . . . . . . . . 5 - 6 m genişlik 
Rüzgar süratinin azaltılması için ... ...... ... .. . 10-20 m » 
Su aşındırmalarından kıyıların korunması 

için ..................................................... . 20-50 m » 
Su baskınlarının olduğu yerlerde su akışının 
düzenlenmesi ve su sev ki için .............. . 20 - 60 m genişliklerin 

kifayet edeceği tesbit edilmiştir. 

Sırtlarda vuku bulan erozyonla mücadelede alttan itibaren genel sa
hanın 1/3 üne tekabül eden sahada geniş şeritH bir sistem ve su ayırımı 
sınırı yakınında da 5-6 m genişlikteki şeritler tavsiye edilir. Molchanov 
raponında bu gayeler için en iyi ağaç türleri olarak şunları vermekte
dir : Ailantus gland, Betula ver., mmus camp., Sorbus term., mmus 
primila, Pyrus com., Qeurcus ped., Oeltis eec., Acer neg., Acer tart., 
Eleaganus ang., Morus alb., Fraxinus americana, Ribes aur. 

Fidanlar arasındaki mesafeye dair herhangi bir rakam verilmeden 
fidan sıklığıyle ilgili olmak üzere sıralar arasında 3 - 4 metre aralık bı
rakılması tavsiye edilmektedir. 

Birinci ve ikinci yıllarda, fidanların gelişebilmesi için sıralar ara
sındaki toprağın 4 - 5 defa işlenmesi şarttır. 

Georg, 1967 yılında Kuzey Dakota, Güney Dakota, Montana ve 
Wyoming düzlüklerinde başlıyan büyük koruyucu orman şeritleri ağaç
landırmaları hakkında şu bilgileri verir. (10/S. 27). Hakim ikiimin yıllık 
ortalama kıymetleri olarak : 

Min. to Max. to Ortalama to yağış mm dondan · ari 
peryot 

-32°C (-18 ... -50) 39°C (30, 50) TC (1, 13) 375 (90,1020) 130 (50,200) 

8 yıl zarfında miktarı 200 milyonu aşan muhtelif menşeli 40 ağaç 
ve çalı türü dikilmiştir. 
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Resmi sektör tarafından yürütülen uzun vadeli ağaçlandırma işle
rinin çok zor olduğu 1954 :yılında yapılan kontrollada tesbit edilmiş 
olup, buna rağmen şahıslara ait ve koruma sistemi içerisine alınmış olan 
koruyucu orman şeritlerinin daha iyi ve devamlı olarak bir muhafaza 
edebilme karakteri gösterdikleri de tesbit edilmiştir. 

Genel dikim sahalarının % 30 unun otlatma ile ciddi surette tah
rip edildiği tesbit edilmiştir. 

Verilen iklim şartları altında en elverişli türlerin : 

Frax~nus pennsylvanica, Acer neg., Ulmus parvifolia, Pinus pond., 
Janiperus virginiana ve bodur bitkHerden de prunus virginiana, oaragana 
arboresoens olduğu görülmüştür. 

George, ilerde yapılacak koruyucu orman şeritlerinin tesisinde, 

1. Şerit genişliğinin 5 - 10 m, sıralar arasındaki mesafenin, 4 - 5 m 
olmasını, 

2. Fidan aralıklarının 2-2.5 m olmasını, 

3. Dikimden evvel ve dikim yapıldıktan bir kaç sene sonra saha
nın zararlı otlardan temizlenmesini, 

4. Tamamlama dikimlerinin lfı.zumlu olduğu yerlerde, sahada mev
cut ve nisbeten yaşlı olan bitkilerin yeni gelecek fidanları baskı 
altına almaması için vakit kaybetmeden tamamlama dikimleri
nin yapılmasını, 

5. Otlatmalara karşı sahanın çit veya tel örgülerle çevrilmesini, 
tavsiye etmektedir. 

Mevcut suni sulama imkanları vasıtasiyle hernekadar başka ağaç 
türlerinin kullanılması mümkünse de, daha evvel ismi geçen ağaç türle
ri sulamaya ihtiyaç göstermediklerinden dolayı tercihan kullanılmalıdır. 

Yol boylarında yapılacak dikimlerden, yangın tehlikelerini yükselt
meleri, araba kullananlar için fena bir görüş zaviyesi hasıl etmeleri ve 
kar fırtınaları tehlikelerinden dolayı vazgeçilmiştir. 

Pontin bataklıklarında tesis edilmiş olan koruyucu orman şeritleri 

dikimlerine dair verilen malfı.matla Kuzeybatı ve Güney rüzgarıarına 
karşı dikdörtgen biçiminde koruyucu orman şeritlerinin parmaklıklar 

halinde tesis edilmesinin şart olduğu belirtilmektedir (11/S. 24). 

Burada şeritler arası 400 m olup her şerit 5 - 12 sıradan ibarettir. 
Ve her 100 m de bir 1 veya 2 sıralık perdeler tesis edilmiştir. 

Diğer taraftan genel olarak sıra aralıkları 3 m ve fidan aralıkları 
2 - 2.5 m dir. Buralarda Eucalyptus Camaldulensis en iyi intibakı yap
mıştır. Koruyucu orman şeritlerinin tesisi ile ilgili olarak şekilleri üç 
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köşeli dikey kesit olmak üzere, dış sıralara çalılıkların, ondan sonraki 
sıraya ağaçcık, ortaya da oranın iklim şartlarına göre en yüksek boy 
yapabilen ağaçların dikilmesi rüzgar tesirini azaltmak bakımından bil .. 
hassa gayeye uygun görülmüştür. Bu şekildeki tesislerde sadece 1 veya 
2 fidan sırasının tesis edilmesinin de ayni tesirleri gösterdiği açıklan .. 
mıştır. 

Kendisinden çok bahsedilen yeni bir usule göre, rüzgara karşı bir 
duvar gibi çıkan, kasırga anında tekrar eğilen sık ağaçlandırmalardan 
vazgeçilerek, rüzgarın geçmesi için bitkiler seyreltilmekte ve bu suretle 
bu ağaçların tarak dişleri şeklindeki boşluklarından geçen hava akımı 
firenlenmekte ve dolayısiyle kasırga meydana gelmemektedir. 

Yukarıda belirtilen 2 veya sadece 1 ağaç sırasını ihtiva eden riiiz
gar perdelerinin üzerinde önemle durulmaktadır. Zira bunlar her bakım
dı:ı-n gayeye uygun olup ilerde bu gibi tesislerden geniş ölçüde faydalanı
lacağı ümit edilmektedir. 

Ağaç sıraları arasından eşit miktarda hava akımının geçmesi, an
cak havanın sık yapraklanmış tepe çatısına ve dallardan tamamen ari 
gövdelere çarpmadığı müddetce meydana gelebilecektir. 

Tunus'ta çiftliklerde, ışık tesiriyle gövdelerinin her iki tarafından da 
dal düşürmiyen ve böylece dallardan temizlenıniyen Cupressus pyr. veya 
horizontalis bu iş için en çok itibar gören türler olup, gayeyi en iyi 
bir şekilde gerçekieştirirler. Bu münasebetle Avusturya'da çığların dur
durulmasiyle ilgili olarak yapılan başarılı bir mücadele şekli olan ve 
(Hassen teufel) tabir edilen tesisler hatırıma geldi. Bu mücadelede kayan 
kar kütlesi akımı, taş karnalada bir kaç kısma bölünerek karşılıklı akan 
bantlar haline getirilirler. Böylece akım şiddeti kesilen kar olduğu yerde 
kalır. özgül ağırlığı az olan ekseriya düşük hızda ve devamlı bir yarıcı 
tesir altında kalmayan hava akımı ise ne selviler ve ne de bir taş kama 
ile. olduğu yerde .durdurulamamakta ve fakat hızı oldukça düşürülmüş 
olan kar kütlesinin basıncı altında hasıl olan havanın yönü değişineeye 
kadar rüzgar halinde akımına devam etmektedir. 

İşte gaye bu şekilde eşit kısırnlara bölünmüş ve hızı asgariye in
dirilmiş hava akımını yaratmaya çalışmaktır. Dikimler yapılırken bazı 
işlerin ihmal edildiği, kaidelere tam olarak riayet edilmediği ve bu 
suretle işin kolayca yürüdüğü her zaman görülen hallerdir. İşte bu yüz
den meydana gelmiş permeabl yani hava akımını geçiren ilikimlerin bü
yük faydası, havanın sakin olduğu günlerde hasıl olan şiddetli toprak 
ısınmasının arttırdığı buharlaşmanın önüne geçmesidir. Bu durum bil
hassa ziraat yapılan tarlalarda çok mühimdir ve tarla tarafında bulunan 
ağaçların -permeabilitesi bu hususu kolayca sağlamaktadır. 
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Tunus'ta çoğu zaman çit olarak dikilen İncir kaktüsleri rüzgar üze· 
rine çok kuvvetli bir fırenleme tesiri yaparlar. Dikilen bu kaktüsler bazen 
bir ve çoğu zaman bir çok sürgün vererek ufki durumda bir yayılma 
yaparlar. Rüzgar bu sürgünler arasından geçerken kendiliğinden süra· 
tinin azaldığı bir takım kollara dağılır. Her kum fırtınasından sonra 
2 m yi geçmeyen bu kaktüs çitlerinin önünde veya arkasında kum fırtı
nasının sür'atinin düşmesi yüzünden beraberinde sürüklediği ince top
rak zerrelerinden meydan gelen bir toprak birikintisi görmek mümkün
dür. 

Materyalin taşınması üst toprak tabakalarında en büyük miktarda 
ve tıpkı kuvvetli kar fırtınaları gibi vuku bulmaktadır. Adeta kum şua
ları gibi eserek taşınan bu kum fırtınaları genellikle bazı ökaliptüs tür
lerinin deri gibi sert olan yapraklarını parçalayıp ve genç fidanları da 
tamamen tahrip ederler. Yukarda da belirtildiği gibi fırtınalada beraber 
sürüklenen kumları tutup, etrafında yığılınasını sağlıyan ve çölün kena
rında dahi kolayca yetişen incir kaktüslerinin bu büyük özelliklerinden 
başka, bilhassa ot sıkıntısının olduğunu kurak zamanlarda hayvanlar için 
yem olarak kullanılmaları da ayrıca sağladıkları büyük faydalardan 
biridir. 

Çoğu zaman, zirai bakımdan bir problem teşkil eden kök rekabeti, 
tabii olarak bulunan veya koruyucu orman şeritlerinin tesisinde kullanı
lan ağaç türlerinin kök sistemleri teşekkülatının büyüklüğüne bağlıdır. 
ökaliptüs türlerinin uzaklara kadar yayılan horizontal kök sistemleri, 
komşu kültüre doğru ağaç boyunun bir buçuk mislini bulan bir uzaklığa 
kadar yayılabilirler. Fidan sıralarından müsait bir mesafede kanallar 
açılarak veya bu hat boyunca makinalarla tekrarlanacak kök kesimi 
usulü ile bu rekabet durumuna mani olmak kabildir. Bu suretle diğer 
taraftan ökaliptüs türlerinin vertikal kök sistemleri kuvvetlendirilerek 
kuraklığa karşı da dayanıklılıkları arttırılmış olunur. Ve dolayısiyle kül
türlerin zarar görmesi ve kök rekabetinin önlenmesi yanı sıra koruyucu 
orman şeritleri ağaçlandırmaları için önem taşıyan arazi zayiatının tah
didini mümkün kılacak bir tedbir de 1tahakkuk ettirilıniş olur. 

Açılacak olan bu kanallar ve tesis edilen şeritler genişliklerine göre 
bütün arazinin % 7 - 20 sini kaplayabilirler. Sayılan bu faydalara ]rar
şılık bu miktar sahadan feragat etmek göze alınmalıdır. 

Koruyucu orman şeritlerinin pratik olarak tesisinde, bugüne kadar 

edinilmiş tecrübelerin ışığı altında, bunların en az masraflada tesisi ve 
kültür bitkileri için en yüksek ve devamlı koruma tesirini sağlaması gaye
leri güdülınelidir. 
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Yabancı ağaç türlerinin seçimi 

Tabii orman sınırları haricinde yapılacak .ağaçlandırmalarda, her
şeyden evvel uygun dikim metodlarının ve kullanılacak ağaç türlerinin 
seçimi ve daha evvel de zikredildiği gibi ilk iki ,yıllık bakım işlerinin 
yürütülmesi ön şartıarı teşkil etmektedir. Yıldan yıla büyük değişmeler 
gösteren cüz'i yağışlara ve aylarca devam eden kurak yaz peryodlarına 
sahip olan Akdeniz çevresi için rutubet isteği az olan ve takriben 700 
ayrı türü kapsıyan zengin Avusturalya ökaliptüs Familyası bu gaye 
iç.in elverişli görülmüştür. 

Tabii orman sınırını teşkil eden yerli ağaç ti.j.rleri ihtiyaca kafi 
gelmediği, toprak ve ısı şartlarının uygun olduğu hallerde tabii orman 
sınırları dışında yapılacak olan ağaçlandırmalar için kanaatkar olan 
bu ağaç türlerinden istifade etmek düşünülecek bir husustur. Böyle bir 
seçimi kolaylaştıracak bazı mütalaaları birleştirerek aşağıdaki ökalip
tüs ,türleri listesini hazırlamış bulunmaktayım. Listede verilen esaslar 
(ll), (12) ye ve diğer literatür bilgilerine istinaden Tunus'ta kullanıl

mak üzere tertip edilmişlerdir. (Cetvel 1) 

Dar bir sahaya yayılmış ve rutubet istekleri düşük olan Microtheca, 
Sargenti ve Flocktoniae türleri genellikle en kurak mıntıkalarda kulla
nılmaya çok elverişlidirler. Bu üç türün her birinde de boyların ancak 
1Q - 15 m ye varması bu hususta kullanılmaya elverişli olduklarının bir 
delili dir. A vustralya':Qm Canberra üniversitesi ökaliptüs mütehassisı 

Prof. L.D. Pryer benim belirtmiş olduklarıma karşılık, Oleosa, intertexta 
ve dumosa türlerinin Avustralya'da kuraklığa en fazla tahammül eden 
türler olduğuna işaret etmiştir. Bu türler aynı zamanda rutubet ekono
misine göre boylarını 5 - 6 m ye kadar ayarlayabilirler. Zikredilen bü
tün türler-8oC den düşük ve +500C den yüksek ısı derecelerine karşı 
hemen hemen aynı hassasiyeti göstermektedirler. Bunlardan sadece 
0a'mald., Sider. ve melnod.J türleri, 500 m lik rakımda verilen bu rakam
ların üzerindeki bu suhunetlere de dayanmaktadırlar. Prof. Pryer bu üç 
türün de Tunus'ta tabii orman sınırları haricinde yapılacak ağaçlandır
malar için elverişli olmıyacağına işaret etmiştir. Bilhassa Sargenti, 
torguata, occidentalis ve astringens türlerinin tuz ihtiva eden toprak
larda iyi inkişaf gösterdikleri tesbit edilmiştir. Fazla tuzlu topraklarda 
kullanılacak türlerin hususiyetlerinin bilinmesi çok mühimdir. Şayet 

daha başka türler de astringen türünde olduğu gibi kabukta % 50 nis
betinde bir tanen ihtiva ederek ikinci bir faydalanma imkanı bahşeder
lerse, kendilerine Tunus'ta ve daha başka memleketlerde şimdiye kadar 
çıplak kalmış arazilerde yeni yayılış sahaları bulmaları mümkün olacak
tır. ökaliptüsler içinde de Gunii ve Jonstonyi türleri gibi -17, -22oC ye 



Nr. Ökaliptüs türü 

ı 

2 

3 

nıicrotheca 

Sargenti 

D undasi 

4 Pyrijornıis 

5 Salubris 

6 Oleosa 

7 Salnıonophloia 

8 intetexta 

9 Dıımosa 

ıo Canıaldıılensis 

ll 

12 

13 

14 

gillii 

Brockwayi 

F locktonia 

torquata 

15 zeucoxylon 

16 

17 

18 

19 

20 

occidentalis 

astringens 

Sideroxylon 

nıelliodora 

gonıphoceplıala 

Yağış 

mm 

175- 270 
200-250 
200- 300 
200- ? 
200- 46() 
225-400 
200-510 
225-400 
225-400 
225-640 

225-400 
230-300 
230-430 
300- ? 

Ağaç 
Boyu 

m 
Isı 

Min-Max 

10-15 
10-15 
15-20 

-8°C +45°C 
-5 +45 

? ? 
5-? -5 

10-20 -5 
6-10 -6 
15-25 -5 
5-17 -6 
6-10 -6. 

20-40 -4 

6-10 
15-20 
10-15 
6-8 

-6 
-4 
-4.5 
-6 

+45 
+38 
+45 
-1-50 

? 
+45 
+50 

.+45 
+43 

? 
? 

Cetvel: ı 

Rak ı m 
m Toprak 

Kütük sürgünü 
verme 

kabiliyeti 
Müşahadeler 

-----
500 Kil 
300 Kum/BalÇık 

? Kum 

Çok iyi 
? 
? 

250 ? ? 
300 Kil ? 

280 Kil İyi 

400 Balçık/KH ? 
280 ? Çok iyi 
280 Kil ? 

O - 300 Balçık Az 

280 
300 KumjBal'çık 
430 Kum/Balçık 
350 Kil 

Az 
Az 
İyi 

Odun termitlere karşı dayanıklı 
Tuzlu toprağa mütehamınil 

Kalkere müteham.mil ve sığ toprağı sever. 

Çözünen tuzu ve kalkeri sevmez. 300 mm 
nin altında yağış alan yerlerde taban su
yunmı satlıa yakın olduğu yerlerde. 

Demir toprakları tercih eder. 

Tuz nıuhtevasına tahammüllü, varyetesi 
yok. 

300 - 400 20 - 25 -5.5 1+45 150 - 500 Balçıl{/Kil İyi. Yan dallar sürmediğ.inden, ana sürgünü 
lwsıneye tahammülü yoktur. 

300-500 
360-560 

380-640 
380-650 
400-525 

15-22 
10-25 

20-25 
.20- 25 
20-35 

-4 
-3 

-8 
-9 
-3 

40 
+45 

+150 
+38 
+40 

200 Kum/Balçık 
270- 380 Kum/Balçık 

800 Balçık/Kil 

O - 800 Kum/Kil 
150 Balçık 

İyi 

Çok cüz'i 

İyi 

İyi 
İyi 

Tuzu sever. 
Tuza mütehammil, kabuklar % 50 tanen 
ihtiva eder. 
İyi kullanacak odun verir. 
Çiçekler zengin bal özü verir. 
Kall,ere tahammülü - Tuza mukavim. 
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kadar devamlı düşük ısılara dayanıklı olan türler mevcuttur. Fakat bu 
türler ancak toprağın kısa fasılalar halinde vuku bulan geçici donma 
durumlarına tahammül ederler. Hızlı büyüyen ökaliptüs türleri içinde 
Euc. Saligna yılda hektar başına 35 m3 azami artım yapar. Ancak bu 
yüksek verim yılda 890 mm üzerinde yağış alan rutubetli iklimlerde 
kabildir. Euc. camald türünün hakikaten hayreti mucip iyi bir büyüme 
kabiliyeti vardır. Mesela yağışı az olan, Sidi- Bou- Zid köyünde yapı
lan araştırmalar, taban suyunun 2-3 m derinde bulunduğu ve senelik 
yağışın ortalama 250 mm olduğu bu muhitte ağaç boyunun 20 - 25 m yi 
bulduğunu göstermiştir. Euc. Oamuldulensis için luzumlu yağış mik
tarı alt sınırının 225 mm, üst sınırının da 640 mm oluşu nazarı dikkati 
çekmektedir. Tunus'un Sidi- Bou- Zid ınıntıkasında yapılan müşahade

lere göre bir çok Euc. Oamaldulensisin ölmesi bu faraziyenin doğruluğunu 
göstermektedir. Fakat bir taraftan da bu hususun belki de buranın diğer 
iklim faktörlerinin tesiri altında hasıl olduğu akla gelmektedir. Nitekim 
Tunus'un step mıntıkalarında Euc. Oamaldulensis ile yapılan sayısız 

dikimlerde meydana gelen ölümler bu faraziyeyi doğrulamaktadır. Or
man sınırları haricinde yapılacak olan ağaçlandırmalarda ökaliptüs tür
lerinden başka Akasya türleri de kullanılmaya elverişlidir. Bu hususta 
yardımcı mütalaalar Cetvel 2 de görülmektedir. 

Tabii orman sınırları dışında yapılacak olan ağaçlandırmalarda kul
lanılması tavsiye edilen Akasya türlerinin rutubet isteklerinin gayet cüz'i 
olduğu hayreti muciptir. Prof. Pryer Avusturalya'da step sınırlarını 

ökaliptüslerin değil bilakis Akasyaların teşkil ettiğini belirtmektedir. 
Acacia eyan. hariç diğer türlerin Akdeniz çevresinde kullanılması henüz 
başlangıç halindedir. Fakat ilerde gerek tür ve gerekse yayılış sahası 

bakınundan bir artışın olacağı tahmin edilmektedir. 

Kuzey Afrika'nın yerli türü olan Acacia raddiana (tirtilis) nın ya
pılacak ağaçlandırmalarda büyük mikyasta kullanılması tavsiyeye şa

yandır. Söylendiğine göre Anibal'ın savaş fillerini otlattığı bir zamanla
rın büyük Akasya ormalarından bugün geriye sadece 440 adetten müte
şekkil etrafı çevrilerek muhafaza edilen küçük bir orman kalmıştır. Bu 
orman Bouhedma yakınlarında, Gafsa ve Sfaks arasında bulunan ve 
790 m yükseklikte olan Bouhedma dağının eteğinde bulunmaktadır. 

Shell'in 1/750.000 lik Tunus haritasında bu mevki işaretlenmiştir 

(Şekil 1). M.E. Pelissier, 1853 te <<Description de la Regence de Tunis» 
isimli eserinde Bouhedmadaki bu akasya ormanıarına dair ilk bilgiyi 
vermiştir. Keza Doumet - Adamson 187 4/75 yıllarında buraya yaptığı 

seyahati müteakip bu ormanı teşkil eden 40.000 adet ağaçtan bahset
mektedir. Aynı zat, 1884 yılında buraya yaptığı ikinci seyahatinde or
manın büyük bir kısmının Fransız ordusu tarafından tahrip edildiğini 



Cetvel 2 

Yağ"ış 
Ağ" aç 

Isı Rakım Sürgün verme Nr. Ağ"aç türü Boyu Toprak Müşahadeler mm m Min-Max m kudreti 

---
Cyanophylla 127-635 7-8 -3 ? 0- Kum İyi İnce taneLi kumlar bağ-lamada elverişli. 

2 Ligulata 150-250 7-8 -5 ? 300 Kum ? 
3 acuminata 200-300 5-8 -5 ? 200 Kum ? Meyvaları gayet iyi hayvan yemi olarak 

kullanılır. 

4 radı'liana 200 8 -6 :+53 250 Balçık/Kil ? 
5 aneura 230-300 !? ? ? ? Kum ? Hayvan yemi olarak kıymetıendirilebilir. 
6 Pistacia atı. 150-200 20 dona mukavim 2000 m Balçılt İyi Pist. vera. ya islah edilir. 
7 Casuarina dec. 150-250 10 -8 ? 600 Kum/Balçık ? Tuz muhteviyatına dayanıltlı. 
8 Casuarina glaııca 200- 300 10 -5 ? 300 Kum/Balçık ? 
9 Tamarix artic 200-400 10-15 -5 ? 300 Kum Çok iyi Tuz muhteviyatına dayanıklı. 



1 
HARIT,I/SI 

Şekil ı. Tnnus haritası. 
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görmüştür. Bütün bu tesbit varakaları Tunus Orman Genel Müdürlüğü'
nün arşivinde mevcuttur (14). Bonnet ve Barattenin «Plan tes de la 
Tunisie» isimli eserinin 147. S. smda Acacia raddiana hakkında aşa

ğıdaki bilgileri vermektedirler : 

Acacia tortilis7 Oled Tahlada, Sfax ve Gafsa arasında takriben 
35.000 hektar vüs'atinde bir orman teşkil etmekte ve ayrıca Biar- Mta
el - Arneb de Oued-leben kenarlarında, Bouhedma dağları eteklerinde, 
Mahamlanın Djebel - Eddedj su birikin tilerinde ve Khanget'in Oum- el 
--oguel yakınlarında münferit ve küçük gruplar halinde lokal dağılışlara 
sahiptir. Bu küçük gruplar bu akasya türünün Kuzey Afrika Arabistan, 
Mısır, Fizan, Gamad ve diğer Kuzey Afrika memleketleri için ve keza 
yayılış yeri olan Ouled - Tahla için en kuzey sınırı teşkil etmektedir. 
Bütün deliller bu türün burada tabii bir yayılış yaptığını göstermişler
dir. 

1848 yılında ilmi bir komisyonun buraya yaptığı tetkik seyaha
tini müteakip verdiği raporda Ouled - Tahla ormanlarının hissedilir bir 
şekilde tahrip edilmesi neticesinde azaldığını ağaçların birbirlerinden 
50 - 100 metre mesafede bulunduğunu ve hektarda sadece 1 - 4 adet ağaç 
kaldığını belirtmiştir. 

Gelişimi en iyi gövdelerin 12 - 15 m boyda ve toprak seviyesinden 
1 m yükseklikte 30 - 40 cm çap yaptığını kaydetmektedir. Her nekadar 
ağaçların büyük bir kısmı zengin meyveli ise de genç ağaçlarda aşağıdaki 
iki sebepten ötürü meyva nadir olarak görülmüştür : 

1) (Bruchus/Mylabris/ Aurivillii Blanc) denen küçük bir böceğin 
Krizalitinin hemen hemen bütün tohumlara arız olup çenek yapraklarını 
ve çoğu zaman embriyoyu da yemesinden, 

2) Deve, Koyun ve keçilerin otlatılınası sebebiyle genç fidanların 
tahrip edilmesinden. 

Bugün Tunus'ta, Sbeitla - kap - Bon sahasına kadar uzanan ve Pinus 
halepensis tarafından teşkil edilen orman sınırı, bir zamanlar Sfaxs -
Gafsa hattı boyunca bir Acacia radianna orman sınırının mevcudiyetine 
delil teşkil etmektedir. 

Akasyanın Orman - Step sınırında gösterdiği bu yayılış durumu 
Prof. Pryer'in Avustral'ya için zikrettiği mi.işahadelerine uygunluk gös
termektir. Uzak yetişme muhitlerinden getirilen ağaç türlerine nazaran 
daha az risk taşımasına rağmen şimdiye kadar Kuzey Arika' daki ağaç
landırma çabalarında yerli olan Acacia radd. türünün ne kadar ihmal 
edilmiş olduğu açıkça görülmektedir. Tunus orman işletmesinde bulunan 
2 yaşında 20 cm lik bir sUrgüne ve 150 cm .uzunlukta kazık köke sahip 
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olan Acacia radianna numunesi bu türün kurak peryodlarda yavaş fakat 
ihtiyatlı büyüme yaptığını gayet açık bir şekilde göstermektedir. 

Fidan yetiştirme, toprağın hazırlanması ve dikim metodları 

Tunus'ta ziyaret ettiğim bütün fidanlıklarda rüzgar ve güneşe karşı 
koruyucu tedbirler alınmış ve sulama imkanları temin edilmiştir. Fidan
lar genellikle plastik torbalar veya kil saksılar içerisinde dikim malıal
lerine sevkedilmektedir. 

Ağaçlandırma işlerinin süratle başlatılması, kolaylıkla yürütülmesi 
ve muvaffak olabilmesi için su tesislerinin ikmalini müteakip hemen fi
danlık tesis edilmesi zaruridir. 

Ekseriya fidanlıklarda parsel ve yol kenarlarına 0.5 ile 1 m ara
lıklarla Cupressus Horizontalis veya Pyramidalis dikilmektedir. Daha 
sonra yastıkların ebadında ve rüzgar şiddetine göre aralıklar tekrar 
servi ile takviye olunmaktadır. Fidanların kamyonlar ile nakli için ge
rekli giriş yolları yastıkların hemen yanına tesis edilmiştir. 

İlk senelerde tam olarak faydalı olmıyan bu servi perdeleri yerine 
çoğu zaman kolayca tesisi mümkün olan tel çitlerin arasına hasırlar 

gerilm ektedir. 

Korumanın hatasız olarak ikmaline, çevre şartları tesirinde toprak 
ve fidanların büyük miktarda su kaybına uğramalarmın önlenmesi, kum 
fırtınalarının mihaniki tesiriyle, fidan yapraklarını parçalamasına mani 
olunması için koruma tedbirlerinin noksansız olarak alınması zaruridir. 
Ve ancak bu taktirde yeterli faydalanma sağlanabilir. Bu tesisler aynı 
zamanda fidelerin ilk çıkmaları sırasında ve şaşırtmadan sonraki gün
lerde kavurucu öğlen güneşinin tesirini azaltmak yönünden de son derece 
önemlidirler. Gölgeye ihtiyaç hasıl olur olmaz demir çubuklardan yapıl
mış ve üzerlerine hasır gerilmiş olan sehpalardan istifade edilir. Genel
likle ibreli fidanlar devamlı olarak, yapraklı fidanları ve bilhassa Oka
liptüs fidanları ise başlangıca inhisar etmek üzere gölgede yetiştirilir

ler. 

Yastıklar bizim yaptığımızın tersine yol seviyesinden daha yüksekte 
değil, ya daha aşağı bir seviyede veyahutta yol ile ayni seviyede olmak 
üzere yapılırlar. 

Fidanlar genel olarak, 6 cm çap. 20 - 25 cm uzunluktaki plastik 
torbalarda veya ağız genişliği 12 cm ve derinliği 12-13 cm olan bildi
ğimiz toprak saksılar içerisinde yetiştirildiğinden yastık derinliği bu 
fidan kapıarına göre ayarlanmaktadır. 
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Pinus hal.) Oupressıuı Hor.) Juniperus phoenJ ve Oerathonia Sil. nın 
tohumları doğrudan doğruya saksılar içerisine ekilir ve fidanlar burada 
yetiştirilir. Kazık kök yapan bu türler saksının tabanındaki delikten 
kolayca toprağa intikal edebilmektedirler. Bu suretle her hangi bir kök 
kıvrılmasının önüne geçilmektedir. Plastik torbalarda ise kök kıvrılması; 
fidanlar yaşlandığında bir unutkanlık sebebiyle torbada delik açılmamış 
olması veya delikierin küçük açılması veyahutta toprağa temas etme
yecek şekilde delikierin yüksekte kalmasından ileri gelmektedir. Eğer 
fidan kökleri saksının dip tarafından dışarı çıkmış ve saksı kenarı ile 
toprak arasına sıkışmış ise kökün tahrip olmaması için en iyi yol sak
sının kırılarak fidanın sağlam bir şekilde alınmasıdır. Bu gibi fazla 
gelişmiş olan fidanların uzun mesafelere nakil sırasında kökleri kuru
maktadır. Dikimlerde en iyi netice, gayet iyi gelişmiş fakat kökleri 
torbadan ve saksıdan çıkacak kadar uzamamış ve spiralleşmemiş fidan
lardan alınmaktadır. İşte plastik torbaların 30 - 35 cm olan uzunlukları, 
bu şekilde en iyi gelişmeyi yapabilen fidanlar vermesi bakımından büyük 
fayda sağlarlar. Zira gelişmiş olan bir kök yapısına paralel olarak 
gövdenin de iyi bir gelişme yapacağı aşikardır. Bu durum boyu 10 cm 
olan geliş~emiş Okaliptüslerin araziye dikilmelerini müteakip kısa bir 
zaman sonra kurumalarından anlaşılmıştır. Gerek naylon torbalarda ge
rekse saksılarda yetiştirilen fidanlar yerlerinden kaldırılmadan evvel 
iyi bir şekilde sulandıkları taktirde Afrikanın kavurucu sıcağında yapı
lan nakliyata dayanabilmektedirler. Bu durumda sulamanın yastıklarda 
yapılmasına dikkat edilmelidir. Zira nakliyat esnasında plastik torba
ların hepsini tam şekuli olarak muhafaza etmek imkanı olmadığından 
su ağızdan aşağıya sızarak kaybolabilir. Nakliyat esnasında vukubulan 
terlerneye mani olabilmek için gelişmiş fidanların yaprak adedini 4 • 5 
adete indirecek şekilde, daha ziyade gövdenin alt tarafındaki zayıf yap
raklar alınmalıdır. 

· Yatığım tecrübeplerde Eucalyptus Leuc. da ana sürgünü keserek 
kısaltmak zararlı neticeler vermektedir. Yan dallar bir yıllık budama
dan sonra dahi ana sürgünün fonksiyonlarını yürütebilecek kadar geliş-

memekte, çatallaşmakta ve kesilen kısımdan ,başlıyan çürüklük zamanla 
gittikçe ilerlemektedir. Tunus Ormancılık Araştırma Enstitüsü eleman

larından bay Franclet ile yaptığım konuşmada kendisinin Eucalyptus 
ad-ringens türünde yaptığı budamanın da ayni sonucu verdiğini açık

lamıştır. Böyle hallerde ana dalın etrafındaki dal ve yaprak sayısınm 
yarısının karşılıklı olarak alınması en uygun yoldur. Plastik torba ve 

saksılardan başka 1 yıldan beri «Godets fertilles» tabir edilen fransız 
yapısı çimlendirme saksıları da kullanılmaktadır. 
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Bunlar 18 cm uzunluğunda 8 cm çapmda olup gübre maddeleriyle 
emprenye edilmiş ve köklerin kolayca geçebileceği kağıt kaplardır. Bu 
kaplarm kullanılması halinde, diğer kaplarda acele ve tedbirsiz olarak 
yapılan fidan sökümleri sonucu hasıl olan kök zedelenmeleri ve diğer 
zararlar önlenebilmekte ve gerek dikim malıaline nakilde ve gerekse di
kim esnasında erişilmesi zor faydalar sağlamakta ve böylece iş zayiat 
vermeksizin yürütülmektedir. Bu konik kaplar, içindeki fidanlarla bir
likte yastıklara yan yana dizilirler ve esasen yuvarlak olan bu kaplarm 
ağız kısımları, etrafına gelen toprağın sıkıştırması neticesinde kare 
şekli olarak alt kısımda meydana gelen boşluklar bu suretle üstten kapa
tılmış olur. Böylece dışarı çıkan kökler uçlarından kurumaya başlar ve 
kap içinde yeni kökler meydana getirerek bol köklü bir fidan elde edil
miş olunur. Bu kaplarm mahsurlu tarafları ise fidanlarm ancak 18 cm 
uzunluğunda kökler teşkil edebilmesi, bu gibi kısa köklü fidanların or
mancılıkta iyi neticeler vermemesi ve kaplarm 1 yıl içinde bozulmasıdır. 
Bir diğer zararı da köklerin bir arada kalmasından ötürü dikilineeye 
kadar biribirierine yapışmaları ve bozulmalarıdır. 

Uzun nakliyeyi icap ettiren ve gölgelerne tesislerinin zayıf olduğu 
sıcak yerlerdeki fidanlıklar için, plastik torbalar, kök kuruması ve su 
kaybına karşı en iyi garanti olmaktadırlar. Bu gaye için kullanılan 

torbalarm boyları 30-35 cm olmalı, dip kısımlarmda kök, yan taraf
larda da hava delikleri bulunmalı ve köklerin boyu torba kenarlarma 
yaklaşınca hemen fidanlar dikilmelidir. Zira daha fazla bekletilirse 
Spiral bir kök teşekkül eder. Süratle vuku bulan su kaybını önlemek 
için, rutubetli iklimlerde kullanılan Torf muhafazaları yerine sıcak 

yerlerde su kaybını daha iyi bir şekilde önliyen muhafazaların kullanıl
ması gereklidir. Bu durumda plastik torbalar en iyi bir şekilde ihtiyaca 
cevap verirler. Keza ağırlıkları az olduğundan nakliyatı da kolaylaş
tırırlar. Fidanlara hiç bir zarar verilmeksizin bir kamyon kasasına 2000 
adet yerleştirmek kabildir. Aynı miktar saksının nakledilebilmesi için 
bunların üst üste konulmaları gerekmektedir. Bu durumda fidanlar 
bazen zarara uğrarlar. Saksı ve tarbalara konan toprağın yapışma ka
biliyetinin yüksek olması arzuya şayandır, zira muhafaza çıkarıldıktan 
sonra dikilineeye kadar toprağın dağılmaması gerekir. 

Toprağın dikime hazırlanması 

Akdeniz çevresinde, yeni dikilen fidanlarm kökleri derin ve ıslak 

toprak tabakalarına nekadar çabuk erişirse, muvaffakiyet o nisbette 
artar. Sert bir toprağa nazaran, gevşetilmiş derin bir toprakta kökler 
daha iyi beslenme ve dolayısiyle büyüme imkanı bulduğundan dikimden 
evvel toprağın hazırlanması son derece büyük bir ehemmiyet taşımak-
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tadır. 60 - 80 cm derinliğe kadar yapılması zaruri olan bu toprak işlemesi 
«international Harvester Company- Chicago» firması imalatından olan 
TD - 20 Caterpillarların «Traktörlerin» arkasına takılarak çekilen çelik 
pulluklar yardımiyle yapılmaktadır (Şekil 2). Gaye ve toprak yapısına 
göre bir geçişte araları 2,5 veya 1.25 m olan 1 - 2 veya 3 adet dikim 
çizgisi çekilebilmektedir. Toprağın bu şekilde işlenmesi tabakaların tabii 
durumlarını da bozmamaktadır. Çizgilerin her iki tarafında hasıl olan 
toprak çatlamasından ötürü kök gelişmesini destekliyecek bir ortam 

Şekil 2. Caterpillar vasıtasiyle fidan dikim sıraları istikametinde 
toprağın gevşetilmesi. 

meydana gelmektedir. Toprağın işlenmesi ve dolayısiyle gevşetilme işleri 
toprağın kuru olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Zira toprak ıslak olduğu 
taktirde çizgilerin her iki tarafında husule gelen çatlamalar meydana 
gelmemekte, buna mukabil pulluğun geçtiği kıs1mlarda bir toprak sert
leşmesine meydan verilmektedir. Bu durum kendini yapışkan toprak~ 

larda daha iyi hissetirmektedir. Tunus'ta, tüf veya kalker tabakaları 

üzerinde bulunan 10 - 15 cm kalınlığını geçmiyen sığ topraklarda bu 
tabakalar pulluğun geçmesiyle kırılmakta ve altta bulunan toprak ta
bakalarına fidan köklerinin erişmesi sağlanmaktadır. Bu gibi sığ top
raklar işlendikten sonra Greyderler vasıtasiyle toplanıp bir nevi yüksek 
yastık haline getirilmesi ve fidanların bunlar üzerine dikilmesi daha 
iyi neticeler vermiştir. Her nekadar masraf artmakta ise de hızlı büyü
yen okaliptüs türleri bu masrafı karşılamaktadır. Bu yığına topraklar 
üzerinde yapılan dikimlerde gelişmenin arttığı aşikar olarak gözükmek
tedir. Meyilli arazide tesviye münhanilerine paralel olarak açılan bu çiz-
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giler ve dolayısiyle yapılan bu dolgulu yastıklar gerek erozyonu dur
durma ve gerekse su toplama bakımından önemli bir rol oynarlar. 

Toprak işlenmesi için elde mevcut makina yoksa uygun genişlik 
ve derinlikte sulama çukurlarının açılması gerekmektedir. Sfazer ının
tıkasında tesis edilen zeytinliklerde ekseriya 1 m 3 hacminde olan sulama 
çukurları tercih edilmekte ve bu durumda gayet kuvvetli bir kök geliş
mesi temin edilmektedir. Buralarda Okaliptüs ve Akasya türleri için 
asgari 60 cm3 hacminde sulama çukurları açılmaktadır (Şekil 3). 
Caterpiller ile kırılması mümkün olmayan daha kalın kalker tabaka
ları üzerinde yapılacak dikimler için önce üst toprak tabakası bir tarafa 
sıyrılır ve sonra kalker dinamitle atılır bilalıere alttaki toprak tabakası 
meydana çıkarılarak dikimlerine başlanır. 

Şekil 3. 70 x. 70 ebadında sulama çukurlarının hazırlanması. 

Taş tabakaları içinde her istikamette meydana gelen bu çatlaklar 
ve yarılmalar köklerin daha derinde bulunan iyi vasıflı toprak tabaka
sına ulaşmasını sağlamaktadır. Dikim yapılacak yerlerde toprağın iyi 
bir şekilde gevşetilmesi ile birlikte yabani otların da temizlenmesi lazım
dır. Ekseriya derin toprak tabakalarına kadar giden yabani bitki kök-
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lerinin mutalaka toprak içinden alınması gereklidir, aksi taktirde fidan
ların sulanmasını müteakip bunlar tekrar kuvvetlenerek fidanın geliş
mesine mani olurlar. Erozyon tahribatma uğramış ve verimliliği düş
müş olan topraklara dikimden sonra ne kadar çok masraf yapılırsa ya
pılsın bu mahzurları telafi etmek güçtür. Bilhassa Oynodon dactylon 
(Köpek dişi) (Ayrık) bulunan dikim sahalarının fasılalı olarak bir kaç 
defa sürülmesi ve köklerin alınarak yakılması faydalı bir mücadele şekli 
olarak tesbit edilmiştir. Pulluk veya kültüvatörlerle yapılan toprak 
işlemesi ve temizlenmesinin bir kaç defa tekrar edilmesi sahada kalmış 
bulunan kök parçalarını sökmek bakımından uygun olur. Bilhassa ol
dukça ağır olan Massey Ferguson - 526 Kültüvatörlerinin Kırlangıç 

kuyruğu şeklinde ve el genişliğindeki toprak işleyici aksamları toprak 
içinden geçtikleri zaman yabani ot köklerini tamamen sökmekte ve te
mizlemektedirler. Bu şekil çalışma sadece kuru topraklarda faydalıdır. 

Nemli topraklarda sureti kat'iyede bu tip çalışma yapılmamalıdır. Zira 
toprak içinde kalan kök parçaları tekrar yeşererek salıayı kaplar ve 
yapılan masraflar heba olur. 

Dikim 

Bundan evvel belirtilen şekilde toprağın gevşetilip temizlenmesinden 
sonra dikim işine geçilir. Eğer fidanlar saksılarda yetiştirilmiş ise sak
sının yan çevrelerine bir kaç defa vurmak suretiyle fidan kökleri yer
lerinden gevşetilir ve fidanın toprakla birlikte saksıdan alınması sağ

lanabilir. Eğer fidanlar plastik torbalarda bulunuyarıarsa sadece tor
baların dibi kesilmekte ve fidan torba ile birlikte dikilmektedir. Fidanın 
plastik torba ile birlikte dikilmesiyle güdülen gaye, plastik torbanın 
ufki kök gelişimine engel olmak suretiyle derine giden kazık kök sis
teminin gelişimine fidanı zorlamaktır. 

Ben de Tunus'ta yaptırdığım ilk dikimleri bu klasik metot'a göre 
yürüttüm. Fakat çık kısa bir müddet sonra aşağıda saydığım sebep
lerden dolayı dikim yapılırken plastik torbanın fidandan ayrılmasının 
şart olduğu kanaatine vardım : 

1) Fidan toprağının dikim çukuru toprağından arzu edilmeyen 
bir şekilde ayrılması veya kesek halin,i alması suretiyle spiral 
kök teşekkülüne sebebiyet verme ihtimalinin bulunması, 

2) Bilhassa okaliptüs türlerinde irsi bir özellik olan ufki kök ge
lişiminin bu durumda şakuli olmayan zorlanmasıyla sonraları 

kurumalara ve zararlı bir takım neticeler hasıl eden durumlara 
sebebiyet vermesi, 
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3) Toprağın üst sathını ancak bir kaç cm derinliğe kadar ısıata
bilen serpinti halindeki yağışlarda, ancak ufki ve sathi olarak 
gelişen yan kök saçakları vasıtasiyle faydalanılmakta olması 

ve fidanlar plastik torbalar çıkarılmadan dikildiği hallerde bu 
ciı.z'i nemden fidanın istifadesine engel olunması. 

Bunun için bir jilet ile evvela torba kesilerek dibindeki toprak alınır. 
Sonra silindir halindeki muhafaza, uzunluğuna kesilir. Fidan düzgün 
bir şekilde çukura oturtulup etrafına yumuşak toprak doldurulur ve 
muhafaza dikkatli bir şekilde çekilerek alınır ve böylece toprağından 
oynamamış olan köklerin etrafı toprakla daldurularak basılır (Şekil 4). 
Toprak fidanın etrafında ayakla iyice çiğnenip sıkıştırıldıktan sonra 
70 x 70 veya daha geniş bir ebatta sulama çukuru hazırlanır (Şekil 3). 
Ve imkan olduğu nisbette dikimden hemen sonra sulama yapılır. Tunus'ta 
toplu fidan yetiştirmede halen 20 - 25 cm uzunluğu olan plastik torbalar 

Şekil 4. Selvi dikimlerinde plastik torbamn alnıması görürunektedir. 

kullanılmaktadır. Gelecekte transport ve köklerin korunması bakı

mından her hangi bir menfi tesiri olmıyan 30 - 35 cm uzunluğundaki 
plastik torbalar kullanılacak olursa, bu suretle 30 cm derine gidebilecek 
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kuvvetli köklerin teşekkülü sağlanmış olacaktır. Bu fidanlar kendi kök 
uzunluklarından 10 cm daha derin olan çukurlara dikildikleri taktirde, 
köklerin kolayca erişeceği 40 - 45 cm derinlik sağlanmış olur. Bu değişik 
metot, dikimi müteakip gelen yaz kurakliklarında fidan köklerinin kuru 
toprak tabakalariyle karşılaşmalarından ileri gelen oldukça yüksek mik
tardaki fidan ölüm nisbetini ehemmiyetli miktarda azaltacaktır. Zira bu 
gibi çukurlarda fidan kökü toprağın sert ve kuru tabakalarına henü::: 
erişemeyecektir. Zayıf fidanlar için derin dikim elverişli değildir. Çünki.i 
kum fırtınaları bu çukurları hemen doldurur ve bu durum uzun sürdüğü 
taktirde de fidanların ölümüne sebep olur. Kum fırtınalarının çukurları 
doldurma ve fidan yapraklarını tahrip etme tehlikelerine karşı fidandan 
50 - 80 cm mesafede Palmiye yapraklarİyle bir kaç sıralı yarım daire 
şeklinde olan kum perdeleri tesis edilir. Sahalarda her yıl Palmiye yap
raklarının en alt dal halkaları budandığından bunların kafi miktarda ve 
ucuz bir fiatla temini mümkündür. Yapraklar üç parçaya bölünüp sap 
kısımlarıyla toprağa gömülerek rüzgarın ana yönüne karşı 50 cm yük
sekliğinde şemsiye şeklinde bir korunak elde edilir. Bu şemsiye şeklin
deki korunakların mahzurlu tarafı, kum fırtınalarıyla fidanların üzerine 
düşüp fidan çukurlarının yabani otlardan temizlenmesini güçleştirme
leridir. 

Dikim zamanı 

Sonbahar dikimlerinin tavsiye edildiği müstesna haller hariç, genel 
olarak vaktinde gelen İlkbahar mevsımı en uygun dikim zamanıdır. 
Güney Tunus'un iklim münasebetlerinde, geç donlar memleketin iç kı
sımlarında takriben Şubat ayı ortalarında nihayet bulur. Sıcağı seven 
Okaliptüs türleri büyürnek için ihtiyaç duydukları sıcaklığı Gafsa, Kair
oun da Şubat ayı ortalarında (10.8 ile 11.8 c) bulurlar. Sulanan Oka
liptüs dikimlerinin bu devrede süratle büyümeye başladıkları ve sürgün 
verdikleri görülmüştür. Büyüme, takriben Mayıs ayı ortalarında durak
lama devresine girer (Gafsa ve Kairuanda, 22.3°- 20.6oc). Bu durak
lama Ekim ayı başlarına kadar devam eder (Gafsa ve Kairuan'da 20.8° 
- 21.2oc). Ekimden- Kasım ayı ortalarına kadar kültürlerin tekrar bü
yüdükleri görülmektedir. Gafsa ve Kairuan'da Kasım ayı ortalarında 

ısı 14.8°- 15.9oc olmaktadır. Bundan sonraki zamanlarda, gittikçe artan 
Kum fırtınaları ve başlıyan erken donlar büyürneyi zorlaştırır. Yaz ku
raklıkları başlamadan evvel, fidanların büyüyebilmeleri için ilk bahar 
da takriben 3 - 3,5 aylık müsait bir tenebbüt devresi mevcuttur. Buna 
mukabil sonbaharda fidanların sadece kök salmasına müsaade eden 
1 - 1,5 aylık kısa bir süre vardır. Bu mevsimde vukuu muhtemel kış 

kuraklık peryodları da nazarı dikkate alınmalıdır. Bu hallerde sulama 
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ve bakım yapılması mecburiyeti doğacak, diğer taraftan bunlara ek ola
rak mevsim icabı başlıyan kum fırtınaları ve erken donlar da önemli 
miktarda zayiata sebebiyet verecektir. Bu sebeple tabii orman sınırları 
haricindeki yerler için ana dikim mevsimi olarak ilkbaharın ve mübrem 
olan tamamlama dikimleri için de sonbaharın tercih edilmesi her ba
kımdan gayeye uygun düşmektedir. 

Verilen ısı değerleri 50- yıllık müşahedelerin ortalama kıymetleridir. 
(16). Tabii orman sınırları dahilinde sun'i sulamayı icap ettirmeden yü
rütülen ağaçlandırmalarda bütün hazırlıklar kurak yaz peryodlarından 
sonra mutad olan ve asgari 30 mm yi bulan yağışların düştüğü belli 
peryodlardan faydalanılacak şekilde tamamlanmaktadır. 

Bu orman ınıntakalarmda başlıca yağışlar Aralık ayından Şubat 

ayı sonuna kadar olan devTede düşmektedir. Bu aylar zarfında az mik
tarda vuku bulan don tesirlerine Okaliptüslerden daha mukavim olan 
yerli Çam ve Selviler kullanılmak suretiyle, düşen müsait bir yağıştan 
istifade edilerek dikim yapmak mümkündür. 

Sulama 

Tabii orman sınırları haricinde yapılan bir ağaçlandırmanın mu
vaffak olabilmesi için, daha evvel de belirtildiği gibi, uygun ağaç tür
lerinin seçilmesi, fidan yetiştirme ve dikime ait özel metodların tatbiki 
ve bilhassa sulama ve toprak işlemesini de içine alan ilk iki yıllık ba
kımların uygulanması zaruridir. Ağaçlandırma sahalarında kullanılan 

ağaç türleri rutubet ihtiyaçlarının, teorik olarak, düşen yağışlarla kar
şılanması düşünülecek bir husustur. Ancak henüz kafi derecede gelişme
miş olan kök sistemleri ve yıldan yıla önemli değişmeler gösteren yağış 
miktarlarından dolayı husule gelen gayrı müsait şartlar fidanların ölü
müne sebep olmaktadır. Bu durumda fidanları ölüm tehlikesinden kur
tarabilmek için, Orta Tunus şartları dahilinde fidan başına yılda 300 -
400 litre su verilmesine ihtiyaç vardır. Bu su miktarı değişen yıllık ya
ğış durumlarına göre yükselecek veya azalacaktır. Dikimden sonra her 
fidanın etrafına çanak şeklinde bir sulama çukuru açılmaktadır. Çok 
fazla meyilli olmayan ağaçlandırma sahalrında, dikimler 2,5 - 4 m ara
lıklı paralel sıralar halinde yapılmaktadır. Bu sıraların arasında 3 - 4 
tonluk sulama araçlarının «Arazözlerin» geçmesine müsait yollar tesis 
edilmektedir. (Şekil 5). 

Suyun hayvanlarla taşınması halinde 500 litrelik bidonlardan isti
fade edilir. Münferit sulamalarda fidan toprağı, kök ucunun eriştiği de
rinliğe kadar iyice ısıanmış olmalıdır. Bu gibi kuvvetli sulamalar için 
fidan başına 30-40 litre su harcanmaktadır. Az miktarda su verilmesi 
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Şekil 5. 3 - 4 tonluk su tankları vasıtasiyle dikiıni müteakip yapılan suianıa işleri. 

halinde ancak toprak üst tabakaları ıslanahilmekte ve bu durumda yaıı 
kök sistemi kazık kök olmaya doğru zorlanmaktadır. ilkbahar kültür
lerinde, yaz mevsimi gelmezden evvel fidanın tutma ve büyümesini sağ
lamak için, Mart ve Mayıs ayları arasında takriben 5 defa su vermek 
tavsiyeye şayandır. Haziran, Temmuz ve Ağustosa rastlayan ve fidanın 
dinlenme peryodunu teşkil eden kurak yaz aylarında fidanı kuruma teh
likesinden korumak için sadece üç defalık bir sulama kafi gelir. 

Sıcakların azaldığı ve yağışların büyük bir kısmının düştüğü Eylül 
ile Şubat ayları arasındaki yılın en serin zamanlarında fidanı vukuu 
muhtemei kuraklık peryediarına karşı korumak gayesiyle takviye mahi
yetinde sadece iki defalık bir sulama kafi gelmektedir. Netice olarak 
yılda 10 defada fidan başına 300 - 400 litre toplamında su verilmekle 
maksada uygun bir sulama sağlanmış olur. Ancak bu sulama işi fidan 
başına 30 - 40 lt su olmak üzere, ilkbaharda 5 defa yazın 3 defa ve sene
nin geriye kalan kurak zamanlarında da 2 defa olmak üzere tanzim edil· 
melidir. Yağışların elverişli bir şekilde mevsimlere dağıldığı hallerde bu 
sulama masraflarından yarı yarıya tasarruf etmek mümkün olmakta
dır. ikinci yıldan sonra fidanlar kuvvetli bir mukavemet kazandıkları 
için normal olarak verilenin yarısı ile, yani 150 - 200 litrelik bir su mik
tariyle iktifa edilir. Bilhassa dayanıklı ağaç türlerinin seçimi ve yeni bir 
metod olan toprak derinliğinde yapılan sun'i sulamalar vasıtasiyle bü
yük bir tasarruf sağlamak kabildir. Sayılan bu tedbirler pratik çalışma
ların kararlaştırılmasında üzerinde hassasiyetle durulması icap eden hu
suslardır. 
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Bir bitkinin, civarında bulunan sudan greği şekilde faydalanmasını 
sağlamak üzere sarfedilen her türlü gayret sun'i sulama tedbirlerine da
hildir. 

Satıhta akan her türlü suyun toplanıp fidan sıralarına sevki, daha 
aşağıda bulunan ağaç sıralarına verilmek üzere arazinin müsait yer
lerinde yağmur suyu biriktirme yerleri yapılması, her ağacın dibindeki 
sulama çanaklarının su tutacak şekilde düzenlenmesi, tesviye münhani
lerine paralel ağaçlandırılmış dolgular halinde toprak setleri yapılması 
yukarda ismi geçen sun'i sulama tedbirlerinden olup bunlar suyu top
lıyarak bitki için bir depo vazifesi görürler. 

Toprak bakımı 

Sulamadan sonra kuruyup sertleşerek çatlaklar teşkil eden sıkı top
rak sathının, gerek bu çatlama ve yarılmalar sebebiyle gittikçe artan 
buharlaşma yüzeyini ve dolayısiyle buharlaşmayı ve gerekse toprak üst 
tabakalarında yüksek olan ısı tesirini azaltmak gayesiyle parçalanıp 

ufalanması gereklidir (Şekil 6). 

Şekil 6. Sulamadan sonra toprağın ~apalanması arka pHtnda kwnullar üzerinde 
büyüyen Zizyphus lotuslar görülmektedir. 

Sulama ile beraber hemen kuvvet bulup gelişen yabani otların da 
toprak işlemesi esnasında kökleriyle birlikte sökülüp temizlenmesi şart
tır. Toprak işlemesi için, koruyucu orman şeritleri dikimlerinde kulla
nılan işçi postalarının takriben yarısı kadarına ihtiyaç vardır. Burası 
işsiz işçilere bir çalışma zemini olmak bakımından da bir fayda sağla-
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maktadır. Koruyucu Orman Şeritlerinin tesisinde, sonradan yapılacak 
toprak işlemesi ve temizlenmesinin kültüvatörlerle yapılabilmesi için fidan 
sıralarının aralık mesafeleri uygun bir şekilde tertip edilmelidir. Bu su
retle el ile yapılacak olan işler sadece yastık aralarındaki temizleme ve 
toprağın gevşetilmesine inhisar edecek şekilde azaltılmıştır. 3 metre ara
lıklı fidan sıralarında, 2 m lik bir saha kültüvatör ile işlenir ve her iki 
taraftan 50 şer cm lik sahalar dikim sıralarının yarısını teşkil eder. Me~ 
yilli ağaçlandırma sahalarında, dikim sıraları :% 2 yi geçmeyen bir eğim 
ile tesviye mürrhanileri istikametinde tesis edildiği taktirde, traktör te
kerlek izlerinin ve kültüvatör tarafından çekilen çizgilerin sonradan su
yun toplanarak akmasına yarayacak kanallar haline gelmesine mani 
olmak mümkündür. Koruyucu orman şeritleri tesisinde fidan sıraları 

meyil hattı istikametine doğru çekilmişlerse, kültüvatörle toprağın iş

lenmesinden sonra tekerlek izlerinin rastladığı sahalardaki toprak sular
la taşınacaktır, bu durumda dikimler şaşırtma halinde yapılmamalıdır. 

Koruyucu Orman Şeritleri ağa~landırmalarınm 
pratik olarak yürütülmesi 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının özel fonuna ait birinci 
projesinin Tunus'taki tatbikatı 1961 yılında başlamıştır. (Şekil 8). Gaye, 
yağışca fakir olan Sidi - Bou - Zid mıntıkasının değişik şartları muvace
hesinde elverişli ağaç türleri ve uygun teknikle koruyucu arıman şerit
lerinde yapılacak dikimleri ve bunların zirai verim üzerine olan tesir
lerini pratik olarak incelemektir. 

Deneme sahası, Zidi - Bou Zid Köyünün güney - doğusunda takriben 
30 km ınesafede ve Sfax- limanının 110 km batısındadır. (13). Saha, 
Güneybatıdan, kuzeydoğuya doğru uzanan Atlas dağlarının arasına 

sıkışmış durumdadır. Ve kuzey batıdan 793 m yükseklikte Djebel Kebar 
ve Güney doğudan da deniz rüzgarlarının getirdiği nemi tutarak civa
rm kuraklığında büyük amil olan 716 m yükseklikteki Djebel - Bondinar 
dağları tarafından çevrilidir. Saha 3000 hektar plup, bunun bir kısmı 
arazinin hemen kenarında yükselen ve eski Romalıların bir zamanlar 
yerleşmiş olduğu bir tepenin etrafında bulunan Ouled M' Harnet köyü 
sakinlerinin merasıdır. Başlangıçta saha, Zizyphus lot·us' adındaki dikenli 
çalılıklar ile örtülmüş sayısız miktarda küçük eksibelerle kaplı buluııu
yordu. Dikim işlerine başlamadan evvel arazi, Caterpiller yardımı ile 
düzeltilmiştir. Sidi- Bou- Zid- Maknassy yolu deneme sahasını iki kısma 
ayırır, bu kısımların birisi batıdaki düzlük arazi, diğeri de Bondinar dağ
larına kadar uzanan tatlı meyilli doğudaki sahadır. Doğudan iki adet 
kuru dere yatağı vadiye doğru inmektedir. Bunlar aşağiya doğru iner-
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ken salıayı katederek geçerler. Yol batı tarafta dereyatağını takip eder 
ve burada meyli oldukça düşmüştür. Yağış olduğu zamanlar bu derelerden 
düzlüğe doğru sular akıp orada gümüş gibi parlıyan bir birikinti ya
parlar. Su, toprak alt tabakalarına sızarak ve buharlaşarak zamanla 
tükenir. Suyun çekilmesini müteakip sahada tuz ve jips muhtevasından 
dolayı üzerinde hiç bir bitkinin yeşeremediği ve kuruyunca çatıayan 

kahve rengi bir toprak tabakası meydana gelir. 
Toprak münasebetlerinin dikkatli bir etüdünden sonra proje tatbi

katı için arazi şekil (7) de görülen II- ve IV- numaralı parsellere ayrıl
mıştır. Bu her iki parselin toprağı gayet iyi vasıflı derin ve yumuşak 
löslerden ibarettir. Ve buralarda meşhur Sfax zeytin kültürleri bulun
maktadır. Sahaya ait hava fotoğrafında görüldüğü gibi 331 ha salıayı 
kaplıyan (II ... 210 hektar, IV ... 121 hek.). II ve IV- numaralı parseller 
de tesis edilmiş koruyucu orman şeritlerinin sonradan yapılan müşahe
delere göre rüzgar hızı üzerine /ne gibi değişiklikler yaptığını göster
mektedir. 4- 8 fidan sırasından ibaret olan II numaralı sahanın şerit
leri, 3 fidan sırasından ibaret olan IV. numaralı sahanın şeritlerinden 
daha geniştir. ıli numaralı parselde Koruyucu orman şeritleri genel sa
hasının % 11.44 ünü, buna mukabil IV. numaralı parselde ancak % 7.17 
sini işgal etmektedir. Çalışma sahası tabii orman sınıfları haricinde 
bulunmaktadır. Bu yüzden koruyucu orman şeritlerinin dikiminde sun'i 
sulama imkanlarının mevcudiyeti başta gelen şartlardan olup, bu husus 
Oulet. M. Hamed de Mart 1961 de açılan kuyulardan tesadüfen çıkan 
su ile tahakkuk etmiştir. 

48.7 m derine inildiğinde saniyede 80 litre su veren bir kaynak 
bulunmuş, ve bu kaynak kendi basıncı ile suyu 26 m yüksekliğe çıkarmış
tır. Geriye kalan 26 m içinde pompalama tesisatının kurulması lüzumu 
hasıl olmuştur. II numaralı sahanın 1 - 8 inci şeritleri 1961 Mart ayı için
de dikilmiş, fakat tam bir ağ şebekesi halindeki kuruiuşun sağlıyacağı 
faydalar üzerinde çıkan bazı fikir ayrılıklarından ötürü a- j şeritlerinin 

dikimi 1961 sonbalıarına kadar geri bırakılmıştır. IV - numaralı saha 
üzerinde yapılması lazım gelen koruyucu orman şeritleri şebekesinin 

tesisi, malıdut olan sulama imkanlarından dolayı ancak 1964 yılı ilkba
harında ele alınabilmiştir. 

Pratik çalışmaların ana esaslarına geçmeden ıevvel, tabii orman 
sınırlarının çalışma sahasıyla. olan durumunun ve buraların iklim mü
nasebetlerinin yakinen müşahede ve tetkik edilmesi şarttır. 

, Tunus'ta, steplere göre tabii orman sınırı, Kairouan ve Sbeitla düz-. 
lyklerinin güney batı- kuzey doğu istikametlerinde toplaru~ıış olup dağ. 
boyunca uzanan Pinus halepensisjJuniperus phoenicea ormanları tarafıri-
d~nteşkil edilir. · · · . 
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Şeltil 7. FAO'nun özel fonuna ait orta Tunus projesi. (Siidi-Bou-Zid) 
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Haritada bir sınır şu noktalarla tesbit edilmiştir : 
Djebel Selloum (12- 18 m), Sbeitla, Djebel Mrhila (1378 m), Djebel 

Trozza (966), Djabel Bo u - Dabouss ( 816 m), Djabel Fkirine (988 m), 
Djebel Zaghouan (1295 m). Doğuda bu sınır Kairouanın ağaçsız düz
lüklerine, Sbeitla ve Sidi- Bou- Zid'e doğru genişlemektedir. Haritada 
Sfax ve Sousse etrafında yeşil ile gösterilen sahalar zeytin kültürleri olup, 
ormanlık saha değildir. (Şekil 1) 

Kairouan ve Maktarın tabii orman sınırları içindeki iklim münasebet
leri elde mevcut malumatlara göre yaklaşık bir ortalama değer olarak 
aşağıda bulunan tabloda görüldüğü gibidir : 

Yağış Ocak - Ağustos - Yıllık Min. Max. 
Saha mm ortalama sıcaklıkları mutlak ısı 

Kairouan 286 10.4 28.6 19.1 -4.5 49.0 C0 

Maktar 473 5.1 25.0 14.3 -7.0 45.0 C0 

Ortalama 379.5 7.8 26.8 16.7 -5.8 47.0 C0 

Oulet Harnet için hesaplanan aynı değerler şunlardır: 

Gafsa 152 9.1 29.6 19.3 -6.0 53.0 C0 

Kairouan 286 10.4 28.6 19.1 -4.5 49.0 C0 

Ortalama 219 9.8 29.1 19.2 -5.3 51.0 C0 

Bu tablolardan da görüldüğü gibi yüksek ısı derecelerinde yağışlar 
çok azalmaktadır. Yukarda verilen malfunatlar 1901-1950 yıllrı arasın
daki 50 yıllık rasatlara istinat etmektedir. 

Kairouan ve Maktar arasında bulunan Ousaltia'daki deneme çiftli
ğinde tesbit edilen Klimatik değerler yukarıdaki rakamlarla büyük bir 
benzerlik göstermektedir. 

Yağış Ocak - Ağustos - Yıllık Min. Max. Seneler 
Saha mm ortalama sıcaklıkları mutlak ısı 

Ouseltia 344.5 7.7 23.8 -2.0 42.6 VII/61- VI/62 
» 234.9 8.7 26.9 -2.0 41.0 VII/62- VI/63 
» 529.4 7.6 25.9 0.0 42.0 VII/63- VI/64 

Ortalama 369.6 8.3 25.5 -1.3 41.9 

Oulet M'Hamed'de yapılan 3 yıllık müşahede neticeleri : 

Oulet M'H. 153.7 VII/61 - VI/62 
» 362.2 2.3 34.9 -4.5 44.2 VII/62 - VI/63 
» 276.7 4.9 37.1 0.0 47.0 VII/63- VI/64 

Ortalama 264.2 3.6 36.0 -2.3 45.6 

Orman sınırından Oulet - M'Hamed' e kadar ufki olarak sadece 53 
km lik bir mesafede olan steplerde yapılacak ağaçlandırmalar ancak 
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matlup olan müsait şartların, yani elverişli ağaç türlerinin, hususi dikim 
metodlarının, 2 senelik sulama ve bakım işlerinin temin edilebilmesiyle 
mümlründür. Yıldan yıla yağ·ışın büyük ölçüde gösterdiği karekteristik 
değişiklik, yukarıda verilen ortalama rakamlardan açıkca görülmek
tedir. 

Dikime, Caterpiller DT. 20 ile, bütün fidan sıraları boyunca 60 cm 
derinlikte bir toprak işlemesi yapılarak başlanmıştır. 

II numaralı saha üzerindeki ı - 4 üncü şeritlerde 3 m aralıklı (6 sıra 
teşkil edilmiş ve fidan aralıkları da 3 m olacak şekilde dikim yapılmış
tır. Dikim şaşırtmalı yapılmış olduğundan 2,4 ve 6 ncı sıraların başlangıç
ları fidan mesafelerinin yarısı olan bir mesafe kadar kaydırılmıştır. 
Dış taraftaki 2 sıra alçak boylu Microtheca türüyle ve keza 4- cü şerit 
kısmen küçük boy yapan Euc. oleosa türüyle tesis edilmiştir. Buna 
karşılık içteki 4 sıra yüksek boy yapan Euc. Salmonophloia ile tesis 
edilmiştir. 5 ve 6. cı bantlar 7 sıra halindedir. Sıra ve fidan aralık me
safeleri 3. m dir. Burada da 2 sıra Euc. microtheca !ve 4 sıra da Euc. 
Sideroxylon' ile tesis edilmiştir. Rüzgarın ana yönüne karşı fidan aralık 
mesafeleri 2 metre olmak üzere 7 nci sıraya Acacia cyanophylla dikil
miştir. 7 nci şeridin iç tarafına 5 sıra daha Sideroxylon dikilmiştir. 8 ci 
şerit, en dışta 2 sıra Acacia cyanophylla, ve :bundan sonra 2 sıra Oleosa 
ile çevrili 4 sıra Syderoxylon ihtiva etmektedir. ı96ı yılı sonbaharında 

. eklenmiş olan a - j şeritleri sadece 4 sıradan meydana gelmişlerdir. 2 dış 
sıra tekrar Euc. microtheca ve iki iç sıra, a- ve b- şeritlerinde Euc. 
Sideroxylon, ve c- j- bantlarında ise Euc. salubris türünden müteşekkil
dir. Şosa ile A ve B su yolları boylu boyunca 2 sıra Euc. leucoxylon 
ve B su yolu üç tsıra daha Tamarix articulata dikilrnek suretiyle takviye 
edilmişlerdir. 

Batı taraftaki LN. ve LS- kenar dikiminde değişik miktarda Euc. 
leucoxylon sıraları tesis edilmek istenmiş, fakat fazla su isteği karşısında 
dikim durdurulmuştur. ı- 8 numaralı esas şeritler rüzgarın geliş yönüne 
dikey olacak şekilde tesis edilmişlerdir. Bunların arasındaki mesafe 300 
m yi bulmaktadır. Nageli'nin verdiği malfunata göre, gelecekte koru
yucu orman şeritlerinin boylarının ı5 m yi bulacağı düşünülürse, bu du
rumda gayeye uygun bir koruma tesiri sağlanmış olur. Dikey sıralar 

arasında mesafeler 300 - 400 ve 500 m arasında değişmektedir. 3 ve 
4. cü şeritler arasında, ağ şebekesi halindeki tesisle yüksek ısıların mey
dana gelip gelmediğini tesbit edebilmek için hiç :bir dik şerit tesis edil
memiştir. II. Numaralı sahada, arazinin meyli % 2 yi geçmemektedir. 
Ağ· şebekesi bu yüzden sadece hakim olan rüzgara göre düzenlenmiş olup, 
tertipte tesviye münhanilerinin gidiş yönü gözönünde tutulmamıştır. 

(Şekil 7). 
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Şekil 8. Mart 1961 tarihinde dikimierin başlaması. 

Sulama masraflarını asgariye düşürmek üzere, IV. numaralı sahada, 
şeritler sadece 3 sıralı olarak tesis edilmiştir. Ağaç !türlerinin saha iti
bariyle dağılış şekilleri projede gösterilmiştir. Arazi meylinin % 2 den 
az olduğu yerlerde dikdörtgen şekilli 330 m ;x 275 m ebadında ;parseller 
tesis edilmiş ve etrafı şeritlerle çevrilmiştir. Meyilin % 2 yi geçtiği yer
lerde, Koruyucu Orman Şeritleri tesviye münhanilerinin istikametini ta
kip etmiştir. Dikine şeritlerde bu meyilli yerler giriş yerleri olarak 
tefrik edilmiştir. Meyil yönünde vuku bulan erozyon önlenmesine kültü
vatör ile fidan sıraları arasında (ki bu sıralar arası en az 3 metredir) 
yapılan toprak işlemesi ve açılan kısa su toplama hendekleri hizmet 
ederler (Şekil 9). Bu durumda tesis tesviye münhanileri istikametine 
doğru bir hal alıncaya kadar devam eder. Sıralar arasında 3 metre ve 
bir sıra üzerindeki fidanlar arasında 2.5 m lik mesafe vardır. Yalnız, 

dikey olan a- ve e- şeritleri kültüvatörlerin geçiş yeri olduğundan fidan 
aralıkları 3 m olarak tertip edilmiştir. Dikim sıraları tekrar caterpiller 
vasıtasiyle işlenip gevşetilmektedir. Makina, 60 cm derinliğinde işlediği 
bir kilometrelik fidan dikim sırası için 0,51 saat, veya koruyucu orman 
şeritleri dikimlerinin her hektarı için 1.71 saatlik bir zamana ihtiyaç 
gösterir. Kullanılan fidanlar dikim sahalarına komşu olan Gafsa, Sidi -
Bou - Zid ve Sbeitla Devlet Fidanlıklarından temin edilmiştir. Bunlar yük
lenıneden evvel fidanlıkta iyice bağlanmış, sulanmış ve akşama doğru 
kamyonlada Oulet M'Hamede getirilip ertesi sabah hemen dikilmişler
dir. Dikim, daha evvel · de zikredildiğL tarzda mümkün olduğu kadar 
kökleri tahrip etmeden, plastik muhafazalar çıkarılmak suretiyle yapıl-
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mış, fidanlar dikimden hemen sonra sulanmıştır. Sık olarak yapraklan
mış olan fidanlarda yaprakların takriben yarısı dikimden evvel alınmış
tır. Bu ameliye yapılırken ana sürgünün kat'iyen zedelenmemesine dikkat 
edilmiş ve hatta sürgüne elle dahi dokunulmamıştır. Bilhassa Eıw. 

leucoxylon da kapçıklardan çıkan ana sürgüne dikkat etmek gerekmek
tedir. 

Koruyucu Orman Şeritlerinin tesis masrafları 

IV- numaralı saha üzerindeki çalışmalar bir defada ve sahada her 
hangi bir tesviye yapılmaksızın yürütüldüğünden., burada yapılan mas-
rafları, Koruyucu orman şebekesinin dikim masraflarına bir misal olmak 
üzere vermek mümkündür. 

Çalışmalar için sarfedilen iş günlerJ: 

·ı:: 
ı ı Q) a Q) <ii~ s 

Yıl ~ Q Q ... o:l Q) o:l'"' 
Q) Q) s ~sgı ~ 'N ::::S 

\Ay fo ~ s o:l ·s ro ı;: 

::ı .... ;g ::ı eli ;:; §' §ro 
~ ~ 

:::ı Q) 

::4§ w. o w. .::1 s. w. o E-t 

1963 
Ekim 27 9 18 
1964 

8 56 Şubat 121 39 18 
Mart 345 24 99 35 68 294 
Nisan 521 41 51 119 77 58 10 
Mayıs 57 2 40 5 
Haziran 371 24 ll 115 221 
Temmuz 123 6 89 28 
Ağustos 2 2 
Eylül 604 46 52 24 482 

Yekün 2171 160 18 206 158 324 270 731 304 
%olarak 100 7.37 0.83 9.49 7.28 14.92 12.44 33.67 14.00 

Su tankı çalışma 
Yıl/ Ay saatleri Sulanan fidanlar Su - Litre olarak 

1964- Şubat 64 4.581 153.000 
Mart 142 8.358 353.000 
Nisan 253 14.475 630.000 
Mayıs 153 969'6 417.000 
Haziran 45 1.840 99.000 
Temmuz 334 14.136 788.000 
Ağustos 2 46 3.000 
Eylül 202 9.013 463.000 

Yekün 1.195 62.145 2.906.000 
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Şekil 9. 526 nolu Massey - Ferguson kültüvatörü ile fi<lan sıraları 
arasında yapılan toprak işlemesi. 

Dikim yapılan saha- IV. nolu parsel 
A, B, a, b, c, d, e, 1.2, R, . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 8.68 hektar. 
İş günleri yekfuıu ........................ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . · 2.171 

IV. nolu parsel haricindeki işler 43.42 (% 2) . 
--------~----------------~-----

IV. nolu parseldeki iş gUnleri ........... . 

tş günü/hektar ................................ . 
Su tankı saatleri/h ek. ....................... . 
Kültüvatör saatleri/hek. . ................ . 
Caterpiller saatleri/hek. . ................... . 
Dikim/hek. . .................................. . 
Sulama postaları/hek. ....................... . 

2.128 /8.68 
1195 - % 2/8.68. 
18.5 - % 2/8.68 

14.82 /8.68 
10.833 /8.68 

324 /8.68 

Buradan hektardaki masraflar şu şekilde olur : 

İş günleri ························ 245,16 x 0.350 Dinar = 
Caterpiller saatleri ............ 1.71 X 5.700 » 

Su tankı saatleri ............ 134.92 x0.900 » 

Kültüvatör saatleri ............ 2.09 X 0.900 » 
Fidan maliyet masrafları ... ,1.248 X 0.004 » 
Fidan transport masrafları .. 1.248 X 0.005 » 

ilk yılın · yaz mevsimi sonuna kadar yapılan 

2.127.58 

245.16 
134.92 

2.09 
1.71 
1.248 

37.33 

85.806 Dinar 
9.747 » 

121.428 » 

1.881 » 

4.992 » 

6.240 » 

dikim ve bakımlar ....... ~~ : ......................... . 
Avustury:;ı.. Şilingi olarak (1 Dinar= 50 .A,.Ş.) .. . 

= 230.094 » 

=11.504.70 A.Ş. 
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Eğer bu masraflar ağaçlandırılan sahaya göre değilde, ağaçlandırma 
suretiyle korunupta ziraat arazisi olarak faydalanılan saha bakımından 
hesaplanırsa, bu durumda 121 hektarlık genel sahada ve ı:S.68 ha. ağaç
landırma sahasındaki masraflar/hektarda korunmuş saha olarak şu şe
kilde hesaplanır : 

1997.216 230.094 X 8.68 

121 -8.68 
------= 17.781 Dinar/hektar korunmuş saha 

112.32 = 899.05 Av. Şilingi/Hek. » olur. 

Sulama masrafları, genel masrafların yükselmesinde büyük bir tesir 
icra ettiklerinden bunları ayrı olarak hesaplamak lazımdır. Bu masraf
lar, hortumlada sulama yapan işçi postaları ve sarfedilen su tankı saatleri 
(Traktör sürücüleri iş saatleri) olarak hesaplanırlar. 

Sulama tankı masrafları/Hek. .......................... . 121.428 Dinar. 
Sulama postaları/Hek ......................... 37.33 x 035 13.066 » 

Sulama masraflarının yekfı.nu .......................... . 134.494 Dinar. 
veya masrafların %58.47 olarak .................... . 230.094 » tutar. 

Bu arada, IV. numaralı parselin ağaçlandırılması sırasında Şose boyun
ca, üç ayrı yerde su ikmal tesislerinin bulunması ve bundan ötürü su 
nakliyat durumunun müsait olması da hesaba katılmalıdır. Buna rağmen 
II. numaralı parselin sulama masrafları, 3.2 km lik ortalama bir nak
liyat farkından ve bilhassa 1961 senesinde görülmemiş şekildeki kurak
lıktan dolayı genel masrafların % 71.64 ü nisbetine yUkseLmiştir. 

Dikimierin ilk yaz mevsimi sonundaki durumları ekte bulunan 1. 
numaralı tabelada tesbit edilmiştir. Dikilmiş 10.686 adet fidandan, 
30/9/1964 tarihinde 8.411 adedi yaşamakta olup zayiat% 21.29 zu bul
muştur. 

Kullanılan 16 ağaç tUründen 4 ünün ölüm miktarı % 10 civarında
dır: 

Euc. microtheca ........................................ .. 
» occidentelis ...................................... . 
» soueffi ............................................ . 
» dumosa ............................................ . 

%7.43 
» 7.85 
» 8.33 
» 9.09 

E·uk. toTquala, % 17.67lik bir zayıatla beklendiğinden daha geride kal
mıştır. Halbuki dikim sahası sayısız cynodon dactylon'larla kaplı oldu
ğundan bu türden daha iyi bir sonuç beklenmekteydi. özellikle A vus
turalyalı okaliptüs mütehassısı Prof. Pryor tarafından tavsiye edilen ve 
IV numaralı parselin belirtilen evsaftaki kumlu toprağına dikilen okalip 
tüs türlerinden intertexta (% 54.55) ve sargenti (% 35.04), Acacia 
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acuminata ile Acacica ligulata ,% 42.86 ve % 67.74 gibi büyük bir nis
bette zayiat vererek bizleri sukutu hayele uğratmışlardır. Bu neticeler, 
1964 Şubat ayından Eylül sonuna kadar, her defasında 47 litre su ver
mek ,suretiyle 7 defalık sulamadan sonra elde edilmiştir. 

2.906.00 
Bir fidan yekün olarak = -------= 304.34 litre su ve her 

10.686 - 8.411 

2 

2.906.000 
sulamada - 46.76 litre su almıştır. 

62.145 

İlerde yapılacak olan dikimlerde zayiatları % 10 - dan aşağıda kalan 4. 
okaliptüs türünün kullanılması tavsiyeye şayandır. Bunlara ilaveten ilk 
dikimlerde mevcut olmayıpta, sonradan yetiştirilen ve ayni zamanda 
tamamlama dikimlerini de icap ettirmeyen Torquata ve Salmonophloia 
türleri de kullanılmaya elverişlidirler. Bu türler, Orta Tunus şartlarına 
iyi intibak ederler. Ve ilk yıl bakımlarından sonra iyice kuvvetlenerek 
artık ikinci yıl bir bakımı icap ettirmezler. !Bu türler kullanılmak su
retiyle yukarda hesaplandığı üzere 230 Dinar/hek. lık bir masrafla Ko
ruyucu Orman Şeritlerinin tesisi mümkündür. % 21.29 ortalama zayiatla 
bir tamamlama dikimine ihtiyaç gösteren IV. cü parselde yapılacak ta
mamlama masrafları, yüksek derecede zayiat gösteren II numaralı par
seldekilerine nazaran dalı cüz'i bir miktar te'şkil etmiştir. 

İkinci yılda II numaralı parselde ya:9ılan tamamlama ve bakım mas
rafları : 

İkinci yılda korunan sahaya inhisar eden masraf 
Şu halde IV numaralı parseldeki yekün masraflar 

125.295 Dinar /h ek. 
17.725 » » 

230 » » 

125 » » 

Yekün= 355 » » 

olarak hesaplanır. Gelecekte, muhit şartlarına uyabilen ağaç türleri se
çildikleri taktirde tamamlama dikimlerine lüzum kalmayacağından, di
kimler hektarda 230 dinarlık bir masrafla yapılabilecektir. 

Sulama Denemeleri 

Fas'ın mütekait Orman Müdürü ve Tunus Orman Genel Müdürlüğü 
fuüsteşarı bay Harlenin (17) yaptığı bir tekliften sonra Ouled- M'Hamed'
te toprak derinliğinde sulama suretiyle bir deneme vazedilmiştir. Bu 
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usülde su fidan köklerinin altına kadar direkt olarak, 50 cm toprak 
içine inen borular vasıtasiyle nakledilmektedir. Bu iş için, dipsiz şişe
leri andıran borular bir tuğla ocağında imal ettirilmiştir. Şişe şeklin

deki bu sulama borularının boyu 35 cm, taban çapı 7 cm dir. üst 
kısma doğru gittikçe daralırlar ve ağız çapları 4,5. cm ye düşer. Kilden 
yapılır ve ocaklarda pişirilerek hazırlanırlar (Şekil 10). 

Şekil 10. Toprak .ılerinliğinde yapılan sulamada k-ullauılan sızdırma borularının 
biribirine eklenmesi görülmektedir. 

Bu boruların ikisi biribirine eklenmek suretiyle 55 cm lik uzunca 
borular meydana getirilir ve bunlar, 10 cm lik kısımları toprak sevi
yesinden yukarda kalacak şekilde dikey olarak araziye yerleştirilirler. 

Boruların içine kum girmesine ve buharlaşmaya mani olmak gayesiyle, 
betondan yapılan kapaklada ağız kapatılır. Borunun hemen yanına 25 cm 
boyu olan saçak köklü fidanlar dikilir (Şekil ll). 

Boru su ile doldurulduğunda suyun büyük bir kısmı 55 cm derin
liğe kadar iner. Boruların biribirine eklendikleri yerlerden su sızıntı 

yapmaktadır. Borunun yakınına dikilmiş olan fidanın kök uçları sızan 

bu sudan hemen istifadeye başlamak suretiyle derinde kalan sulamanın 



46 

ilk zamanlar hasıl edebileceği tehlike hertaraf edilmiş olur. Böylece 
herhangi bir buharlaşma zayiatı olmadan ıslanan toprak kök uçları ta
rafından istila edilerek kökün derine doğru gelişmesi sağlanmış . olur. 
Bilhassa sıkı topraklarda sulamadan sonra hasıl olan çatlamalar ve 
bunların çapalanma mecburiyeti bu şekil sulamalarda hertaraf edilmiş
tir. Ayni zamanda sulama zamanında hasıl olan fidan tahribatlarının 
da, bu usulde, suyun borulara akıtılması suretiyle tamamen önüne ge
çilmiştir. 

Şekil ll. Sızdırma borularımn hemen yaruna fidamn dikimi görülmektedir. 

Lös topraklarının ortalama geçirgenliğinde bu şekilde biribirine ekli 
1 

bir çift boru, kapasitesi olan su miktarının ---nu emer. Bu emilen 
10 

miktar 70 - 10 cm boyundaki bir fidanın su ihtiyacı kadardır. 

Bir sulama denemesinde : 
toprak üstü sulamalarında 

A . . . . . . . . . 120 Euk. Flooktoniae 
120 » lntertexta 
120 » Sargenti 



c ......... 120 » 

120 » 
120 » 

Soueffi 
Torqu,ata 
Dundasi 
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Aşağıdaki şekilde toprak derinliğinde ekli borularla sulanan B. par
selinde: 

B . . . . . . . . . 120 Euk. Flocktoniae 
120 » intertexta 
120 » Sargenti 

ilk yaz sonunda aşağıdaki neticeler tesbit edilmiştir : 

(Her fidana üstten sulama 113 litre, dipten sulamada 11 litre su 
verilmektedir) . 

Yaz boyunca, her parselin 1 - 6 cı sıralarma 2 şer defa 7 - 8 ci sı

ralarına 3 er defa (her fidan üstten sulamada 163 litre, dipten sulamada 
16 litre su) ile sulanmıştır. 

Daha önceden 1. ve 2. sıralarda 1 sulama 

3. » 4. » 2 » 

5. »: 6. » 3 » 

7. » 8. » 4 » 

şeklinde bir sulama tertibi yapılmış ise de, benim bir kaç aylık ayrı
lışım esnasında bu tertip değiştirilmiştir. Toprak derinliğinde sulamada 
fidan başına normal su miktarının 1/10 nu kadar su verildiği halde her 
üç ağaç türü de büyük bir boylanma yapmıştır. 2. numaralı· tablo bu 
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boylanma durumunu, toprak derinliğinde sulama denemelerinin düşük ve 
tashih edilmiş zayiat yüzdeleriyle beraber göstermektedir. 

Tablo 2 

Normal metod ile toprak üst sathının sulanması 113 litre -1-6 sıralara 
163 » - 7 - 8 » 

Flocktoniae Intertexta Sargenti 

46.8ı - 48.ı4 43.67 - 48.48 40,23 - 48.09 Ortalama Boy. cm 

8ı 28 63 25 64 22 30/9/964 tarihinde yaşıyan 

9 2 27 5 26 8 30/9/964 tarihinde ölenler 

90 30 90 30 90 30 Toplam tarihinde » 

%ıO %6,7 %30 %ı6,7 %28.9 %26.7 %ölüm nisbeti 

ı-6 7-8 ı-6 7-8 ı-6 7-8 Fidan sıraları 

Toprak derinliğinde yapılan sulamada . . . . . . . . . 11 litre - 1 - 6 sıralara 
16 » - 7 - 8 sıralara 

Flocktoniae Intertexta Sargenti 
---

52.55 - 49.39 46.08 - 42,39 49.49 - 46.ıO Ortalama Boy. cm 

84 28 86 30 85 29 Yaşayanlar 30/9/64 tarihinde 

6 2 4 o 5 ı Ölenler » » 

90 30 90 30 90 30 Yekün » » 

%6.7 %6.7 %4.4 %0 %5.6 %3.3 %olarak ölüm 

ı-6 7-8 ı-6 7-8 ı-6 7-8 Fidan sıraları 

Normal metod ile toprak üstünden yapılan sula-

mada ··········'··········································· 113 litre- 1- 6 sıralara 
163 » - 7 - 8 » 

Du.ndasi Sou.ejji Torqu.ata 
--------

49.75 - 52.89 53.66 - 55.20 60.49 - 63.76 Ortalama Boy. cm 

71 27 86 30 83 29 Yaşayanlar 30/9/64 tarihinde 

ı9 3 4 o 7 ı Ölenler » » 
90 30 90 30 90 30 Yekün » » 

%2ı.ı %ıO %4.4 %0.0 %7.8 %3.3 %olarak ölüm 

ı-6 7-8 1-6 7-8 1-6 7-8 Fidan sıraları 



Deneme Sahalarının Tertip şekli : 

A B c 
40 Flocktoniae 40 Flocktoniae 40 Dwndasi 
40 intertexta 40 intertexta 40 .Soueffi 
40 .Sargenti 40 .Sargenti 40 Torquata 

40 Flocktoniae 40 Flocktoniae 40 Dundasi 
40 intertexta 40 intertexta 40 .Soueffi 
40 .Sargenti 40 .Sargenti 40 Torquata 

40 Flocktoniae 40 Flocktoniae 40 Dundasi 
40 intertexta 40 intertexta 40 .Soueffi 
40 .Sargenti 40 .Sargenti 40 Torquata 

8 Fidan sırası 8 Fidan sırası 8 Fidan sırası 
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Intertexta ve .Sargenti türlerinde her iki metodla yapılan 3 defalık 
sulamalarda zayiat; toprak derinliğinde sulamada '% O-% 3, toprak 
yüzünden sulama'da % 16.7-% 26.7 olmuştur. 

Bu elverişli neticelere göre koruyucu orman şeritlerinin tesisinde 
toprak derinliğinde sulamaların yapılmasiyle masrafların daha çok düş
mesi beklenmelidir. 45 inci sayfada verilen malilmatlara göre; hektardil 
230 Dinar olan genel masraflara oraııla sulama ve diğer masraflar aşa
ğıda gösterildiği gibidir : 

% 58.47 Sulama masrafları .................... . 
% 41.53 Diğer masraflar ....................... . 

% 100 

134 Dinar/hektar. 
96 Dinar /hektar. 

230 Dinar/hektar. 

Eğer IV. numaralı saha sızdırma boruları vasıtasiyle derinde sula
ma yapılarak ağaçlandırılmış olsaydı, bu suretle su miktarının 9/10 nu
na tekabül eden sulama masrafları tasarruf edilecekti ve masraflar aşa
ğıda hesaplandığı gibi olacaktı : 

Sulama masrafları 
Hektara 1248 fidan - her fidan 2 boru x 0.012 
Fidan ve boru transportu 1248 x 2 
Kapak masrafı 1248 x 0.004 
Dikimde meydana gelen zorluklar 

(350 mill: 80.1248 

Yekün 
% 41.53 diğer masraflar 

Toplam olarak 

13 Dinar /h ek. 
30 Dinar /he k. 
20 Dinar /he k. 
5 Dinar /h ek. 

5 Dinar /h ek. 

73 Dinar /h ek. 
96 Dinar jhek. 

169 Dinar /h ek. 
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TABLO No: ı 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilil.tının Hususi fonuna ait proje 
Ouled-M' Hamed Saha IV. 

Euc. microtheca Euc. Occidentalis Euc. Torquata E uc. Sideroxylon 
B and Yaşa- Top- Yaşa- Top- Yaşa- Top- Yaşa- Top-
No yan Ölü lam yan Ölü lam yan Ölü lam yan Ölü lam 

Cad de 
Sıra ı 47 + 22 = 69 

)) 2 43 27 70 
ı) ı 326 35 36ı 

2 338 + 23 = 36ı 
3 343 ı8 36ı 

2) ı 68ı + 113 = 794 
2 705 87 792 
3 744 47 79ı 

a ı 262 6 268 
2 25 8 33 
3 25 8 33 

b ı 23ı 6 237 
2 
3 

c ı 258 6 ı64 

2 140+ 36 = ı76 
3 14ı 35 ı76 

d ı 99 2ı ı20 

2 74 46 ı20 

3 38 2 40 
e ı 256 5 26ı 

2 25 9 34 ı6 8 24 
3 22 ı2 34 ı2 ı3 25 

A ı 

2 
3 372 3 375 

B ı 227 ı4 24ı 

2 
3 

s 3835 + 308 = 4143 728 + 62 = 790 466 + ıoo = 566 42ı + ı40 = 56ı 
% 7.43 7.85 ı7.67 24.96 

ı. Numaralı sıra daima her bandın Kuzey tarafında bulunan veya her bandın 
Caddeye taraf duran ilk sırasıdır. 
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Koruyucu rüzgar şeritlerinin dikimi Şubat/Mart/ 1964, 30/9/1964 
tarihindeki son durum 

Euc. Salubris 
Yaşa- Top
yan Ölü lam 

55 + 20 = 75 
60 17 77 

274 131 405 
263 142 405 
289 113 402 

941 + 423 = 1364 
31.01 

Euc. Sargenti 
Yaşa- Top
yan Ölü lam 

104 + 64 = 168 
91 77 168 

156 88 244 
183 59 242 

156 88 244 
183 59 242 

534 + 288 = 822 
35.04 

Euc. İntertexta 
Yaşa- Top
yan Ölü lam 

15 + 18 = 33 
]fi 18 33 

30 + 36 = 66 
54.55 

Euc. Brockwayi 
Yaşa- Top-
yan Ölü lam 

24 + 
21 

45 + 

4 = 33 
6 27 

10= 55 
18.18 
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TABLO No: 1 Devamı 

Euc. atringens Euc. Flocktoniae Euc. dumosa Euc. dundasi Euc. Souetti 
Yaşa- Top- Yaşa- Top- Yaşa- Top- Yaşa- Top- Yaşa- Top
yan Ölü lam yan Ölü lam yan Ölü lam yan Ölü lam yan Ölü lam 

306 + 261 = 567 
318 248 566 

123 147 270 
159 lll 270 

906 + 767 = 1673 
45.85 

39 + 14 = 53 
40 13 53 

79 + 27 = 106 
25.47 

26 + 
24 

ı= 27 
4 28 

50+ 5= 55 
9.09 

12 + 
9 

4 = 16 
7 16 

21 + ll= 32 
34.38 

5+ 
6 

1= 
o 

6 
6 

ll+ 1= 12 
8.33 
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Acacia acuminata Acacia ligulata Euc. leuroxylon 
Umumi Toplam B and 

Yaşa- Top- Yaşa- Top- Yaşa- Top-
yan Ölü lam yan Ölü lam yan Ölü lam Yaşayan Ölü Toplam No. 

40S + 303 711 Cad de ı 
421 292 713 2 
600 166 766 1) ı 

601 165 766 2 
632 131 763 3 
6Sl 113 794 2) ı 

705 S7 792 2 
744 47 791 3 
262 6 26S a ı 

129 45 174 2 
125 49 174 3 
231 6 237 b ı 

104 64 16S 2 
91 77 16S 3 

25S 6 264 c ı 

140 36 176 2 
141 35 176 3 

99 21 120 d ı 

74 46 120 2 
..ıs+ 21 = 49 10 + 21 = 31 76 44 120 3 

256 5 261 e ı 

155 + 26 =ısı 213 4S 261 2 
151 29 ıso 200 61 261 3 

123 147 270 A ı 

159 lll 270 2 
372 3 375 3 
227 14 241 B ı 

156 ss 244 2 
1S3 59 242 3 

2S + 21 = 49 10 + 21 = 31 306 + 55 = 361 S411 + 2275 =106S6 s 
42.S6 67.74 15.24 21.29 
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IV. nolu parseldeki zayiatlar, Euc. Flocktoniae % 25.47 
normal toprak sa thı sulamala- Euc. Intertexta % 54.55 
rıyla görüldüğü gibi yüksek ol- Euc. Sargenti % 35.04 
duğu halde 

Toprak derinliğinde yapılan su-
lamada tesbit edildiği gibi za- Euc. Flocktoniae l% 6.7 
yiat sınırı, % 10. u geçmemek- E uc. İntertexta % 0.0 
tedir. Euo. Sargenti % 3.3 

Toprak derinliğinde yapılan sulamalar, Okaliptüs türlerinin büyük 

miktarda kullanılmalarını emniyete alması, çeşitli türlerin odun verimi
nin, kabuklardaki tanen maddeleri muhtevasının ve sürgün verebilme ka
biliyetlerinin artması bakımından büyük bir iktisadi anlam taşımakta
dır. 

Orta ve Güney Tunusun kurak ınıntakalarmda (senede 219 mm yi 
bulan yağışta) koruyucu orman şeritlerinin tesisi için bu usulle müm

kün olan tasarruflar bu günkü giderlerin yarısına tekabül edecek durum
dadır. Görüldüğü gibi : 

Tamamlama dikimleri ve bakımla 
birlikte ,masraflar, 47.5 ...... 355 Din/hek. % 100 

Tamamlama dikimleri olmaksızın 

yapılan masraflar, 47.5 ...... 230 Din/hek. % 65 

Toprak derinliğinde sulama 
masrafları 49.5 ...... 169 Din/hek. ,% 48 

Koruma ve ziraat arazisi olarak faydalanılan her sahanın masrafla

rı kat'i olarak aşağıdaki gibi hesaplanır : 

Tamamlama dikimleri ve bakımla 

birlikte tesis masrafları 

Tamamlama dikimleri olmaksızın 

yapılan tesis masrafları 

Toprak derinliğinde sulama ile 

yapılan tesis masrafları 

355x8.68 
112.32 

230x8.68 
112.32 

169x8.68 

112.32 

27.43 Din/hek. 

17.78 Din/hek. 

13.06 Din./hek. 
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Erozyon tesiriyle tahrip edilmiş ziraat sahalarından devamlı ve da
ha yüksek bir faydalanma sağlamak üzere, rüzgar erozyonunu azaltmak 
ve buharlaşma miktarını düşürmek suretiyle toprağın yükselen rutubet 
muhtevasında ve dolayısiyle çoğalan bir verimlilikte ifadesini bulan ko
ruyucu orman şeritlerinin tesis masrafları Avusturya şilingi olarak 
653. S -1.372 S/hektar arasında değişmektedir. Bu denemede toprak 
derinliğinde sulama metodu ile yapılan dikimierin daha ucuza mal olma
larından ötürü büyük bir önem kazandıkları tesbit edilmiştir. Fidanlar 
büyüdükten sonra drenaj borularının büyük bir kısmını yeni yapılacak 
olan dikimlerde tekrar kullanmaları imkanı varsa da, muayyen bir kırıl
ma payının da dikkate alınması gerekeceğinden bu hususun hesaba ka
tılmasından sarfınazar edilmiştir. 



II. NU MARALI SAHADAKi ÖKALİPTÜS TÜRLERİNİN 
BOY İNKİŞAFI : 

II. numaralı sahadaki çeşitli okaliptüs türlerinden müsavi miktarda 
boy inkişafı yapan Euc. rnicrotheca ve Euc. Salrnonophliea türlerinin 1., 
2. ve 3 cü yıllardan sonra boyları ölçülmüş ve aşağıdaki rakamlar tesbit 
edilmiştir : 

Euc. microtheca Boy cm Adet % Adet % Adet % 
--- --- -------

ı- 30 2 2 
30- 49 ı4 2.8ı 66 ı0.67 

50- 69 8ı 16.2ı 68 ı0.99 

70- 89 ı5ı 30.32 ll4 ı8.42 ı ı 

90- ıo9 ı64 32.93 ıo3 ı6.64 6 6 
llO- ı29 72 ı4.46 78 ı2.60 ı o ı o 
130- ı49 ı4 2.8ı 71 ll.47 4 4 

ı5o- ı69 2 0.40 57 9.2ı 8 8 
ı70- ı89 40 6.46 ı2 ı2 

ı90- 209 8 1.29 5 5 
2ıO- 229 2 0.32 ı2 12 
230-249 4 0.64 ı6 ı6 

250-269 5 0.8ı 6 6 
270-289 4 4 
290-309 3 0.48 ı ı 

3ıO- 329 4 4 
330-349 2 2 
350-369 5 5 
370-389 ı ı 

390-409 
4ıO- 429 ı ı 

Nakil ı3 

87 

3 Yıl ıoo ıoo 

Euc. Salmonophlaia Boy ·cm Adet Adet % Adet % 
-~----·- -·--· ----

ı- 30 
30- 49 30 5.75 ı ı 

50- 69 ı75 33.52 178 30.90 6 6 
70- 89 26ı 50.00 218 37.85 8 8 
90- ıo9 52 9.96 67 11.63 ı5 ı5 

llO- ı29 4 0.77 43 7.47 ı7 ı7 

ı30- ı49 39 6.77 ll ll 
ı5o- ı69 20 3.47 6 6 
ı70- ı89 7 1.2ı ll ll 
ı90- 209 2 0.35 7 7 
2ıo- 229 2 0.35 8 8 
230-249 7 7 

Yekün 522 ıoo 576 ıoo ıoo ıoo 

ı ya§ında 2 yaşında 3 yaşında 
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Tutulan listeye göre, II numaralı sahaya dikilen Leucoxylon~ Side
roxylon ve gomphoceplıala okaliptüs türlerinin daha yüksek derecede bir 
su istekleri vardır. Fakat bu sahaya nazaran daha kurak bir saha olan 
Ou1ed-M'Hamed de ayni türier iyi bir gelişme göstermişlerdir. Bunlar ya
vaş büyüyen microtheca ve Salm-:mophloia tUrlerinin takriben iki misli 
boy yapmışlardır. Bu suretle de bu türler okaliptüslerin elastiki durum
ları hakkında ileri sürülen iddiaları teyid etmiştir. 

Bilhassa Euc. gomphocephala türünde göze çarpar tarzda, gövdesi 
etrafında hasıl olan gölgelerne tesiri ağacın kolayca iklime intikbakını 
sağlamaktadır. 

MiorotlıeoajSalmonophloia türleriyle tesis edilen şeritler bu gün her 
ne kadar ayni boy ve kapalılığı gösteriyorlarsa da, kurak olan iklim şart
larından dolayı büyüme hemen hemen durmuş gibidir. Bu sebepten ötü
rü bu turler çok dallı ve sivri uçlu bir tepe çatısı teşkil etmişlerdir. 

Fakat buna rağmen geniş bir sahaya yayılmı~ olan bu türleri de di
ğer hızlı büyüyen türler arasında zikretmek yerinde olur. (Şekil 12). 

Şeki1 12. Eucalyptus Salınonophloia'larm dikimi müteakip 2 nci yıl içinde 
gösterdikleri büyüme <lurumu görülmektedir. 



TABİİ ORMAN SINIRLARI DAHİLİNDE YÜRÜTÜLEN 
AGAÇLANDIRMALAR 

Tabii orman sınırları, nerelerde yerli ağaç türleriyle muvaffakiyeili 
bir çalışmanın yapılabileceğini ve nerelerde kanaatkar yabancı ağaç tür
lerinin yardımından istifade edilmesi mecburiyetinin olduğunu tayin et
mek bakımından önemli bir rol oynarlar. Diğer taraftan bu sınırlar çev
reledikleri sahalar dahilinde bulunan çeşitli yetişme muhitleri ve ağaç 
türleri hakkında da yardımcı bilgiler verirler. 

Bütün silvikültürel vazifelerin başarılması ve doğru kararlara varıl
ması için tabii yetişme muhitlerine ait bilgilerin elde mevcut olması ge
reklidir. Türkiye için bu hususun, iklim değişikliklerine dayanan orman 
vejetasyonunun terekküp tarzına bağlanmasının mümkün olduğunu tes
bit ettim (19). Tunus için ise yetişme muhiti sınırlarının aşağıdaki şekil
de tesbit edilmesinin uygun ve en doğru tertip olacağı kanaatındayım. 

Yetişme muhiti A - Step kenarlarındaki Pmus halepensisjJunipe
?'u.s phoenica ormanlarından ibarettir. Bu yetişme muhiti 41 ci sayfada 
belirtildiği gibi, Orman - Step sınırını teşkil etmektedir. Bu sınırın geçi
şi, Güney - Batı, Kuzey - Doğu istikametinde Djebel Sellaun dan Djebel 
Zaghouan'a kadar uzamaktadır. 

Burada, sınır dar bir açı ile Djebel Srrj (1357 m) - Djebel Direno 
(1419 m) - Djebel Es Sif (1352 m) ye doğru bir dönüş yaparak buradan 
Djebel Seiloum'a geri dönmektedir. Bu yetişme muhitinin iklimi 41 ci 
sayfada Kairouan ve Haktar'da hakim iklim şartlarına ve Ouseltia için 
tertip edilmiş olan kıymetiere göre değerlendirilmiştir. Bu sahaya düşen 
397.5 mm lik yıllık ortalama yağış miktarı senenin en az yağış miktarına 
ve 16.7 co lik ortalama ısı ise senelik en yüksek ısı ortalama derecesine 
tekabül etmektedir. Sahada orman kalıntısı olarak halen mevcut olan 
münferit ağaçlar bilhassa ışık, kesim ve otlatma tesiriyle kısa boylu eğ
ri büğrü gövdeler haline gelmişlerdir. 

Buralarda umumiyetle Thaumetopoea pityocampa Schiff. in kesele
rine rastlanmaktadır. Bu böcek ağaçların dallarındaki ibrelerin hemen 
hemen hepsini yer ve ibresiz kalan dallar adeta kurumuş bir durum gös
terirler. Bir ağaçta bütün ibrelerin yenilerek gövdenin çıplak bir halde 
kaldığı ve neticede ağacın hayatının sona erdiği nadir hallerden değil
dir. Çam ormanlarında Juniperus Phoen, ile birlikte mebzul miktarda 
Oeratoni-a siliqna (keçi boynuzu) da bulunur. Keçi boynuzunun dökülen 
yaprakları toprakta müsbet bir tesir icra ederek toprağın vasıflarını iyi-
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leştirir. Bu durumu, her gövdenin etrafını çevreliyen siyah renkteki iyi 
vasıflı topraktan müşahede etmek kabildir. Ağaçlandırmalarda bu hu
sus göz önüne alınarak çarnlara muayyen bir miktarda keçiboynuzu da 
karıştırmak tavsiyeye şayandır. Toprak % 50 den daha yüksek bir nis
bette Rosrnarinıı,m ofticinalis ile örtülü olup, büyük miktarda Pistacia 
lentiscus, Phillyra latifolia, Ole·um oleastery Rharnrnus alaternus türleri 
de çalılıklar halinde sahada mevcuttur. Bu bitki türlerinden başka Oistus 
rnonspeliensis, Asparagus albus, Periplaca laevigata, Arternisia officina·· 
lis gibi türlerin de yer yer yayılış gösterdiği tesbit edilmiştir. 

Yetişme muhiti B - Çam ormanlarının iç taraflarındaki sahalara 
rastlayan, Pinus halepensi.s/Quercus ilex- yetişme muhitidir. Daha ev
vel bahsi geçen Djebel Es Sif- Djebel zaghouan sınır hattından ve 
Djebel zaghouan'dan takriben - Medjez el Bab'a ve buradan da Medjer
da vadisinden yukarıya Souk-el.:Arba ve Chardimaou'ya kıvrılan bir 
hatla geçerek Cezayirin batı sınırına kadar uzanır. 

ikliminin tesbitinde Zaghouan, Maktar ve Thala ya ait rasatlar el
de mevcuttur. Buralar yağış miktarı bakımından hayreti mucip bir şe
kilde biribirierine benzerlik gösterirler. Isı bakımından, daha çukurda 
olan Zaghouan diğer yüksekte bulunan iki ınıntıkaya nazaran daha sı
caktır. 

Mevki 

'Zaghouan 
Maktar 
Thala 

Ortalama 

Yağış 

mm 

496 
490 
473 

Ortalama 
___Q_cak ~ğustos Senelik 

9.6 27.0 ı 7.9 
5.1 
5.9 

25.0 
26.1 

14.3 
15.3 

486.3 6.9 26.0 15.8 

Min. 
Mutlak ısı 

-3.0 
-7.0 
-9.0 

-6.3 

Max. 
Mutlak ısı 

48.0 co 
45.0 co 
48.0 co 
47.0 co 

ikinci yetişme muhitinde, bilhassa denize bakan yamaçlarda karak
teristik Pinus halepensis/Quercus ilex karışımı görülmektedir. Bitki ör
tüsü Cupressus hor., Juniperus Oorn. ve Orataegus rnon. türleriyle ta
mamlanmaktadır. Bir zamanlar Maktar- havalesinde gayet iyi bir ya
yılış göstermiş olan serviierden şimdi ancak isminin hatırlanmasına ya
rıyacak cüz'i bir miktar, Ouseltia - Siliana şosesi boyunca kalmıştır. 

Refakat florası olarak 23.4.1962 tarihinde Maktar yakınlarında bir Pinu.s 
halepensis orman kalıntısının içinde sahanın,% 60 ını Oistus salv.,% 20 
Rosrnariurn of!., % 10 Juniperı1.,s oxycedrus,% 10 Phillyrea Lat. nın kap
lachğı, tespit edilmiştir. Bu türlerden başka Globularia alypum, Pistacia 
lent., Spartiıtm Junc., Thyrnus alg., Oalicotoma vill., Asparagus acutifo
liurn gibi daha bazı türler de tespit edilmiştir. Yukarda zikredilen sınır
lar bu günkü Pinus hal. rezervinin etrafını çevirmiş bir durum arzeder. 
Tunus civarındaki Zaghouan- Medjez..:...... el- bab hattının Kuzeydoğu-
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sunu ve Kap - Bon yarım adasının güney yarısını teşkil eden sahalar 
440 mm. lik yıllık ortalama yağışa rağmen bugün tamamen ormansızlaş
mış oldukları halde, B- yetişme muhiti bölgesine dahildirler. 

Yarım adanın kuzeybatı kısmı daha fazla yağış almakta ve ada ha
linde bulunan Quercus coccifera sahası ile beraber meşe yetişme bölge
sine dahil olmaktadır. 

Yetişme muhiti C- Batıda Quercus sub.) ve doğuda Quercus cocc. 
dan ibaret olan meşe ormanları bu yetişme muhitini teşkil etmektedir. 
Mantar meşesi dar bir şerit halinde Cezayirden Bizerta dolayıarına ka
dar yağışca zengin dağ mailelerini kaplamaktadır. Sahanın güney sını
rını Chordimaou - Madjez-el-Bab- Bizerta hattı teşkil eder. Deniz se
viyesinden takriben 700 m den itibaren, Quercus Myrbeckii -Mantar 
meşesine karışır ve yükseklere çıkıldıkça miktar olarak daha da fazlala
şır. Bu yetişme muhitinin iklim kıymetleri aşağıdaki tabloda görüldüğü 
gibidir. 

Yağış Ortalama ısı Min. Max. 
Mevki mm Ocak Ağustos Senelik Mutlak ısı Mutlak ısı 

Fedja 1155 6.2 24.0 14.4 -4.0 49.0 co 

Ain Draham ı ">34 6.6 24.9 15.0 -5.0 43.0 co 
Ortalama 1344.5 6.4 24.45 14.7 4.5 46.0 co 

Mantar meşesinin yayılış ve inkişafı için minimum yağışın 700 mm 
civarında olması lazımdır. Fakat sahanın Bizerta yakınlarına kadar do
ğuya doğru uzanan kısmına ancak 650 mm yağış düşmektedir. 

Yağış miktarının 700 mm den daha düşük olduğu Kap - Bon ınınta
kasının kuzeybatı .yarısında Quercus cocc. lar ancak adacıklar halinde 
meşcereler teşkil edebilmektedirler. Zira buradaki rutubet durumu man
tar meşesi için yeterli değildir. Bu yetişme sahasına bilhassa yüksek 
mıntakalarındaki yağış miktarı Quercus Myrbeckii'nin fevkalade bir şe
kilde büyümesini imkan dahiiine soktuğu görülmüştür. Taze kesilmiş bir 
ağacın kütüğünde 60 cm lik bir çap ve 115 adet yıllık halka tesbit edil
miştir. Gövde boyu 25 m ye varmıştır. İkinci bir kütiikte, çap 70 cm, 140 
adet yıllık halka ve 27 m boy tesbit edilmiştir. Mantar meşesi hiç bir yer
de bu şekilde iyi bir gelişme yapamamıştır. 

Diğer bir tesbitte : 

Yetişme Ortalama ısı Min. Max. 
sahası mm Ocak Ağustos Senelik Mutlak ısı Mutlak ısı 

M eşe 1344.5 6.4 24.45 14.7 -4.5 46.0 co 
Kie/Stei. 486.3 6.9 26.0 15.8 -6.3 46.0 co 
Kie;wach. 379.5 7.8 26.8 16.7 -5.8 47.0 co 
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Yetişme sahası C deki çalı tabakası tamamen rutubetin yükselmesi~ 
ne uygun bir şekilde form bulmuştur. Sahada ayrıca şu türler görülmüş
tür: 

Arbutus unedo (800 m den itibaren), Erica arborea (800 m den iti
baren), Pteridiımı aqu., Oyclamen afr., Daphne knid., Rubus, Orateagus 
mon., Urginea marit., Arbutus veErica'lar ormanın birçok yerlerinde sık 
bir şekilde alt florayı teşkil etmektedirler. Mantar meşesi odununun kul
lanacak odun bakımından değeri çok düşüktür. Quercus Myrb.'in ağaç
landırmalarda kullanılması halen deneme halindedir. 

Tetişme muhiti A'da Pinus Iıalepensis- Juniperus plıoenicea 

ile pratik ağaçiandırma tatbikatları 

Orta Tunus'ta, Ouoseltia'nın doğu tarafında FA O. nun ikinci araş
tırma sahası bulunmaktadır. Bu saha, 1kuzeyde Djebel - Serj ve güney
doğuda Djebel Ousselat sıradağları arasında uzayıp, takriben 1800 hek
tarlık hafif dalgalı yüksekce bir durum arzetmektedir. Buralarda halen 
mevcut eski zamanlardan kalma teras bakiyeleri, ağaçlandırma saha
sıP-dan takriben 50 metre daha yüksekte bulunmaktadırlar. Bu teraslar 
çevre tesirleri altında aşınmış bugün artık şekil ve meyillerini baybet
mişlerdir. Toprağın görünüşü ise değişik mukavemette tüf manzarası 
arzetmektedir. 

Teras kenarlarından yer yer çıplak kaya uçlarının sıralar halinde 
dışarıya fırladığı görülür. Genellikle .sıkı bir toprağı olan bu sahada 
P·inus lıalepensis/Juniperus phoenicae ormanlar_ı, sık bir şekilde adeta 
moloz yığınları halinde yayılmışlardır. Sahanın denizden ortalama yük-
sekliği 450 m yi bulmaktadır. · 

Araştırma sahasının hava fotoğraflarında görüldüğü gibi, Oeseltia 
- Koirouan şosesi salıayı ortadan kat' eder. Kuzeybatısındaki kısmında 
bulunan Blok I de, 1961 sonbaharında ormancılık çalışmalarına baş

lanmıştır. Bu çalışmalar meyilli sahaların ağaçlandırılması, koruyucu 
orman şeritleri tesisi, yem ağaç ve çalılarıyla yapılan dikimleri içine al
maktadır (Şekil 13) . 

Meyilli saha ağaçlandırmaları 

Blok I de, otlatma sahalarından teras kalıntilarına doğru yükselen 
sırtlarda, esas ağaç türü olarak Pinus lıalepensis, ve tali ağaç türü 
olarak Cupressus hor. kullanılmak 13uretiyle dikim yapılmıştır. Bu bü
yük sahalardaki dikimler arasına bir veya çok sıralı selvi ve okaliptüs
lerden meydana getirilen ağ şebekesi halindeki koruyucu orman şeritleri 
tesis edilmiş ve bu suretle rüzgar hızı kesilerek toprağın taşınması ve 
toprak kuruması azaltılmıştır. 
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Şekil 13. Orta Tunus için verilen özel fona ait Ouseltia projesi 
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Hatırlanacağı gibi, Ouseltia, tabii orman sınırları dahilindeki mın
tıkalardan biri olduğu için buranın yerli türleriyle yapılan ağaçlandır
malar sun'i bir sulamayı icabettirmemiştir. 

Tunus, Birleşmiş Milletler Gıda ve fl'arım Teşkilatının Akdeniz 
çevresi için tatbik ettiği kalkınma projesinin bütün tavsiyelerini yerine 
getirebilmek hususunda bütün çabaları göstermektedir. Bu durumda 1960 
- 1980 yılları arasında 285.000 hektarlık çıplak bir araziyi tekrar ağaç
landıracaktır. Bu sebepten de şimdiye kadar denenmemiş olan ağaç tür
lerini kullanmaktan doğacak riske girmemelidir. Zira bu husus ayrıca 
kat'i olarak sınırlandırılmış olan ağaçlandırma masraflarıyla de alaka
dardır. Ağaç türleri seçiminde karşılaşılması muhtemel riskten, bilinen 
ve denenmiş yerli ağaç türlerini kullanmak suretile kaçınmak mümkün
dür. Burada giderlerin tesbiti ve bir tasarrufun yapılıp yapılamıyacağını 
araştırmak gayesiyle işler, üç ayrı metod dahilinde yürütülmüştür. 

1) Ağaçlandırma işlerinin el ile yapılmasında 205 iş günü/ha ica-
beder. 54: hektar ........................ 90. Dinar/hektar. 
Genel giderler = 4:.500 Avusturya Şilingijhektar. 

2) Ağaçlandırma işlerinin orınan sabanı yardımıyle yapılmasın

da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 iş günü/hektar. 
27 hektar 75. Dinar/hektar. 
Genel giderler= 3.750. Avusturya Şilingijhektar. 

3) Ağaçlandırma işlerinin caterpiller yardımiyle yapılmasında 33 
iş günü/hektar. 
14 hektar 39 Dinar/hektar. 
Genel giderler= 1.950 Avusturya Şilingijhektar. 

Şayet muvaffakiyet % 10 u geçerse, bütün bu fiatlara, 2. ci senede 
yapılacak olan tamamlama dikimleri ve bakım işleri için ll Dinar veya 
550 Avusturya Şilingi daha eklemek icabeder. 

Ağaçtandırma işlerinin el ile yapılınası 

Ağaçlandırına yapılacak sahanın büyük bir kısmı meyillidir. Bu yüz
den erozyon tehlikesi üzerinde hassasiyetle durmak icapetmektedir. Akan 
suyu durdurmak veya akışını hiç değilse mühim bir miktarda yavaş
Iatmak gereklidir. Bütün bu gayeleri gerçekleştirınek için, tesviye mün
hanileri istikametinde 0.50 m genişlik, 0.30 m derinlik ve 10 - 15 m uzun
lukta olan hendekler kazdırılmıştır. 

Kazı ile çıkan materyal vadi tarafına doğru eşit yüksekliği olan 
set halinde yığılarak yağışlı zamanlarda suyu tutacak yüksekce te
sisler elde edilmiş ve kanallar bu iki yüksek dolgu arasındaki düz satha 
düşecek yağmur sularını tutacak kapasitede hazırlanmıştır (Şekil 14). 
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Şekil 14. Elle fidan dil{im hendeklerinin açılması. Hendelder arasındaki bitki 
örtüsü muhafaza edilmelrte<lir. 

İki hendek arasındaki mesafe 2.50 m, hendekler içindeki fidanlar 
arası mesafe 2.00 m olup ayni seviyede bulunan hendekler biri birlerin
den 1.00 m genişlikte kazılmamış kısımlada ayrılmıştır. Hendekler ara
sındaki bu kesintiler suların birleşmesiyle hasıl olabilecek büyük taşıma 
gücünün sürükleyeceği toprak, taş vs. gibi şeylerle hendekierin dalma
sına veya tahrip edilmesine engel olmaktadır. Fidanlar hendek şivleri

nin dipten itibaren üçte birine ve hektar başına 2000 adet olarak dikil
miştir. Bu suretle kuvvetli yağışlarda genç fidanlarm su birikintisi içinde 
kalma veya sökülmelerine mani olunmuştur. Hendekierin son kısımları 
komşu hendekierin baş kısımlarıyla karşılıklı gelecek şekilde tanzim edil
miştir. 

Sadece el ile yapılan ağaçlandırmalarda yapılan işler : 

Posta başı, Bekçiler ................................... . 412,5 l.ş günü % 3.55 
Mesafelerin tesbiti ................................... . 4 0.04 
Hendekierin kazılması 8.000.5 68.84 
Fidanlarm sökülmesi ................................ . 1.267.- 10.90 
Toprak çapalanması, yabani ot temizliği ..... . 729.- 6.27 
Fidan çukurlarının hazırlanması ................. . 621.- 5.34 
ödenen tatil günleri ............................... .. 432.- 3.72 
Yol tesisleri ............................................ . 82.5 0.71 
Fidanların sayılması ................................ . 74.- 0.63 
!'54.22 hektarda ......................................... . 11.622.5 100.00 



65 

ücretli tatil günleri, yollar, Sayma işi . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . -.588.5 
30.9.1964 tarihine kadar, iş günü 
Kullanılan mübrem iş günleri .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . .. . 11.034.
Bu tarihten sonra, iş günü .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . + 84.5 
dikimin tamamlanması için iş günü çalışmak gereklidir. 
54.22 h ek. lüzumlu olan . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 11.123.5 

11.123.5 
İş günü/hek. ------ ............................................ . 205.14 

54.22 

Masraflar /Ha. : 

İş günü 305.14 X 0.350 Dinar = 71.80 Dinar 
Dikim masraf. 2000 X 0.004 » = 8.00 » 

Fidan. sevki 2000 X 0.005 » - 10.00 » 

1 hektar ağaçlandırma 89.80 Dinar 

1 Dinar - 50 Avusturya Şilingi 4.490.00 A.Ş. 

54.22 hektara dikilen fidan miktarı : I, II, III 1964 : 

Dikilen Bunlardan 
Ağaç türü fidan yaşıyan Kuruyan 30.9.1964 e kadar 

Pin us hal. 76.710 60.024 16.686 21.77 
Cupr. hor. 29.556 22.008 7.548 25.47 
E uc. occid. 410 60 350 85.37 
Ceratonia s. 1.716 191 1.570 89.15 

---
Toplam 108.437 82.283 26.154 24.11 

Bu zararlar ilk yılın yaz sonlarında tamamlama dikimlerinden önce 
hesaplanmıştır. Okaliptüslerdeki yüksek zayiatın, geç dikimden, yani di
kimin Mart sonlarına kalmasından dolayı meydana geldiğine işaret et
mek lazımdır. Söylenen ayni şeyler Ceratonialar için de caridir. Zira 
plastik torbalarda muhafaza' edilen fidanların kökleri çabuk büyüdü
ğUnden kıvrılır ve bunu önlemek için de bakım yapılması zorunluluğu 
hasıl olur. 

Hendekler arasında tesviye mürrhanileri yönünde uzanan sahada tabii 
bitki örtüsü olan, Rosmarin, Artemisia, Globularia vs. olduğu gibi bıra
kılır. Daha evvel yapıldığı gibi dikimden evvel yabani toprak örtüsünün 
kaldırılması mecburiyeti burada mevzubahis değildir. 

Ağaçlandırma sahasında fasılalı olarak tertipedilen hendekler, 30 
Ekim 1964 tarihinde 2 gün süre ile hiç beklenmedik bir şekilde yağan 
160 mm lik yağışa hiç bir tahribata uğramadan mukavemet etmişler
dir (Şekil 15 - 16). Buna mukabil eski metoda göre kesiksiz olarak tes-
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Şelı:il 15. Ouseltia'da lF 1 parselilnde tesviye münhanileri istikametinde Pinus 
halepensis ağaçlandırması için açılmış olan fasilah dikini 

hendekleri görillmelı:tedir. 

viye münhanilerine paralel yönde yüzlerce metre uzanan ve en aşağı yeni 
yapılan hendeklerden 2 - 3 misli daha yüksek olan ve «Tabya» tabir 
edilen toprak setler geniş miktarda tahribata uğramıştır. Tabya'lardaki 
bu tahribat, ya dolgunun enine kesitinde vuku bulan herhangi bir zayıf
lamadan veya ufak bir seviye hatasından dolayı meydana gelen yüksek 
su seviyesinden veyahutta tarla fareleri tarafından açılan deliklerden 
akan suyun zamanla dolguyu zayıflatması neticesinde hasıl olmuştur. 

Bundan maada ufki olarak uzanan Tabya'lar arasında toprak örtü
sünün kaldırılmış olması dalayısile çıplak kalan toprak, akan su tara
fından kuvvetli bir şekilde taşınıp gitmiştir. 

Yeni dikim Şekli : Kesik hendekler, 

Eski metot ise 

Hendek sonlarının başka şekilde tertibi, 
Dar hendek mesafeleri, 
V adi tarafında alçak bir dolgu. 
Dikimin alt taraftaki 1/3lük kısma inhisar et
tirilmesi hususları metodun her tarafta tatbi
kat sahasına girmesini sağlamıştır. 

: Alabildiğine uzanan hendekler, 

Büyük hendek mesafeleri vadi tarafına büyük 
dolgu şeklinde bir yüksekliğin yapılması, 

Tabyalar arasındaki toprak örtüsünün kaldırıl-
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ması gibi masraflı işleri icabettirmeleri ve da
yanıklı olmamaları sebebile hemen terkedilmiş
tir. 

Şekil 16. Dolgulu dikim hendeklerinin enine kesiti. 

Fidelerin içinde yetiştirildiği ve dikim yerlerine sevk edildiği plas
tik torbalar, okaliptüs dikimlerinde anlatıldığı gibi, dikimin yapılacağı 
an derakap fidandan sökülüp alınmalıdır. Bu husus çam ve serviierde de 
tatbik edilmelidir. 

Çam dikimlerinde en sona kalan fidanlar 10 - 12 adetlik gruplar ha
linde dikHmelidirler. 20 - 25 cm boy yapmış ve kadem:eli bir büyüme gös
teren fidanlar ağaçlandırma gayesine uygundur. Büyük fidanlar ek
seriya ölürler, budama kat'iyyen yapılmamalıdır. Zira yükselen trans
pirasyondan ötürü derhal kurumalar vuku bulur. 

Servi fidanlarının 30 cm den uzun olması halinde, uç sürgünde bir 
kuruma varsa, dal tomurcuklarından birinin hemen üstünden budama 
yapılabilir. Bilalıere vertikal olarak uzamış dallar kesilmek suretne to
murcuğa en yakın dal, ilerde tepe sürgününü teşkil etmek üzere tak
viye edilmiş olur. 

Dikim zamarn 

Çam ve serviler kış soğuklarına karşı pek hassas olmadıklarından, 
bunların dikimlerinde Eylül sonlarından itibaren başlayan ve toprak yü· 
zünü ıslatıp rutubet şartlarını iyileştiren 40 m:m lik yağışlardan istifade 
etmek uygun olur. Bilhassa bu yağışlar Ocak ayı içinde vukubulursa 
kültürlerin büyümesi en iyi bir şekilde sağlanmış olur. 

Şayet dikimierin bu şekilde erken yapılma imkanı varsa, yaz mev
simine rastlayan yağışca fakir ve kurak peryotlar başlamadan evvel 
fidanların köklerini geliştirmiş olmaları garanti edilmiş olur. Sonbahar 
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yağış peryotlarından sonra daima 1 - 2 aylık bir kuraklık peryodunun 
vuku bulması ihtimali olduğundan sun'i sulama imkanı olmıyan yerler
de fidanların kuruma tehlikesi daima iffievcuttur. Umumiyetle Eylül 
ve Mart sonu olarak belirtilmiş olan dikim zamanında, Kuzey Afrika'nın 
düzensiz iklim şartları dolayısıyle yeteri miktarda yağış düşmediği tak
tirde dikim yapmak mümkün olmamakta ve fidanlıklarda dikim için ha
zırlanan fidanlar kullanılmadan kalmaktadır. Bu gibi fidanları bir yıl 
sonra yapılacak ağaçlandırmalarda artık kullanmamak gerekir. Zira bu 
fidanlarda artık spiral kök yapısı teşekkül etmiş ve fazlaca büyümüş
lerdir. Kullanıldıkları taktirde zayiat yüksek olur. Bu gibi hallerde fi
danlıkların bir yıllık yapmış olduğu masraflar heba olmakta ve dola
yısiyle ağaçlandırma masrafları da yükselmektedir. Fakat bereket ver
sin ki böyle bir kuraklığın bütün memlekette birden vukuu nadir haller
dendir. Böyle kuraklık hallerinde bir yer için hazırlanmış ve sayıca hayli 
fazla olan fidanları, yağışın düştüğü ve dolayısiyle iyi rutubet şart
larının hasıl olduğu yerlerde zaman geçmeden kullanmak imkanları araş
tırılmalıdır. . 

Fidanların bakımı ve tamamlama dikimleri 

Ağaçlandırma sahası umumiyetle sığ topraklıdır ve bu yüzden de 
yabani ot örtüsü zayıftır. Ouled- M' Hamedde dikimin yapıldığı yerler 
basılıp sıkıştığından genellikle % 45 kadar olan temizleme ve işleme 

masrafları burada ancak %6 gibi düşük bir miktarda kalmaktadır. Fa
kat derinveratıp topraklarda umumiyetle Oynoden dactylon (ayrık otu) 
mevcut olduğundan, şayet bunlar dikimden evvel sökülmez ve saha bun
lardan temizlenmezse, ilerde büyüyerek fidanların boğulmasına sebep 
olurlar. Bunların kaplamış olduğu sahalar bir daha büyümelerine mani 
olunacak şekilde, ya kurak yaz peryoUarında ya sonbahar dikimlerin
den sonraki kuraklık peryoUarında veyahutta ilkbahar dikimleri biraz 
geciktirilerek temizlenmelidir. Bu suretle bunların sebep olduğu % 25 
nisbetindeki ölüm önlenmiş ve dolayısıyle tamamlama dikimlerine lü
zum kalmamış olur. ölüm miktarı % 10 dan daha düşük olursa hektar
da 2000 fidanın dikildiği sahalarda tamamlama dikimlerinden feragat 
etmek mümkündür. 1961-1962 yıllarında Orman Sabanı kullanılarak 

yapılan ağaçlandırmalarda ölen fidanların yerine tamamlama dikimleri 
yapılmış olduğundan giderlerin hesaplanmasında bu hususa dair malu
mat verilmiştir. 

Orman sabanından faydalanarak yapılan ağaçlandırma işleri 

Bu ikinci ağaçtandırma metodu da diğer metodlarda olduğu gibi 
araları kesik olan hendekiere istinat etmektedir. 58 ci sayfada bulunan 
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krokide gösterdiği gibi, dolguların aşağıdan itibaren 1/3 ine isabet eden 
yere dikim yapılır. Metotlar arasındaki yegane fark bu metotta hen
dekierin elle değil orman sabanı ile açılmasıdır. Orman sabanı ile tes
viye münhanileri yönünde açılan bu hendeğin kesik hale getirilmesi 
için, her iki tarafa ayrılan toprağın dikimden sonra tekrar hendeğe 
doldurulup tepelenerek düzeltilmesi zorunluğu vardır. 

Orman sabanıyla yapılan ağaçlandırmalar için aşağıdaki iş gücüne 
ihtiyaç vardır : 

Posta başları, Bekçiler ............................. . 210.5 iş günleri % 4.2 
Mesafelerin tesbiti ................................ . 43.- » 0.9 
Hendekierin düzenlenmesi ....................... . 2.199.5 » 43.9 
Dikim .................................................. . 807.- » 16.1 
Dikim çukurlarının hazırlanması .............. . 142.- » 2.8 
Toprak çapalanması, Temizleme işleri ........ . 885.5 » 17.7 
Hendekierin ve Dolguların düzeltilmesi ..... . 2.- » o 
Tamamlama dikimleri ............................. . 19.- » 0.4 
Tabii gençliğin gelmesi için toprağın işlenmesi 483.- » 9.6 
Juniperus phoen. dan tohum alma ........... . 23.- » 0.5 
ücretli ta til günleri ................................ . 111.- » 2.2 
Böceklerle mücadele ................................ . 85.- » 1.7 
ölenlerin hesaplanması 2.- » o 
27.42 Hektar'da ...................................... . 5.012.5 iş günü % 100 
Tabii gençliğin gelmesi için yapılan toprak 
işlemesinden kesintiler ............................. . 
Juniperus'tan tohum toplama ve tatil günleri 
Böceklerle mücadele, Sayım .................... . 

27.42 Hektar. Lüzumlu iş günü 

4.308.5 
Hektarda/iş günü -----= 157.13 

27.42 

63 

483.- » 

134.- » 
87.- » 

4.308.5 iş günü 

Hektardalorman sabanı çalışma saatleri ---= 2.3 Hek/saat 
27.42 

Hektarda masraflar 0.8 
İş günü 157.13 X 0.350 Dinar= 54.99 Dinar 
Orman sabanı 2.3 X 0.900 » = 2.07 » 

Fidan masrafları 2000 X 0.004 » = 8.00 
Fidanların transport masrafları 2000 X 0.005 » = 10.00 » 

Orman sabanı ile 1 ha. lık sahanın ağaçlandırılması 75.06 Dinar 
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1 Dinar = 50 Avusturya şilingi x 75.06 Dinar - 3753 Avusturya şilingi 

27.42 Hektarlık bu sahada 1961/62 Aralık- Şubat arasında aşağıdaki 
türlerle dikim yapılmıştır : 

Toplam olarak(3.9.1962 de yapılan tesbitte) Tutma 
Ağaç türü Dikilen Yaşıyan Ölenler nisbeti '% 

Pin us hal. 38.075 = 28.118 + 9.957 26.15 
Cupressus hor. 9.902 = 7.317 + 2.585 26.11 
Euc. occid. 5.660 = 3.160 + 2.500 44.16 

Yekfuı 53.637 = 38.595 + 15.042 28.04 

Bu metotla yapılan çam ve sedir ağaçlandırmalarındaki zayiat el 
ile yapılan dikim metodundakinden biraz daha yüksektir. Okaliptüsler
deki zayiatın çarnlara nisbeten daha yüksek oluşu bunların Aralık ayın
da dikilmiş olmaları ve kış dikimlerine pek intibak edememelerinden ileri 
gelmektedir. 

İkinci yıldaki tamamlama dikimleri ve bakım işlerine ait masraf
lar aşağıdaki gibidir : 

Posta başı - iş günü .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . 13 
Toprak çapalanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Toprağın yabani otlardan temizlenmesi . . . . . . . . . . . . 72 
Tamamlama dikimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

% 3.19 
13.27 
17.69 
65.85 

31.11 hektarda 407 iş günü % 100 

İş günü/hektarda 
407 

31.11 

22.829 

= 13.08 

Dikim hektarda ----- = 734 Tamamlama dikimleri 
31.11 

Masraflar /he ktarda : 

lş günü 
Fidan masrafları 
Fidanların sevki 

0.8 

13 X 0.350 Dinar = 4.778 Dinar 
734 X 0.004 » = 2.936 » 

734 X 0.005 » = 3.670 » 

1 Hektarda yapılan tamamlama dikimleri 
ve 1 yıllık bakım işleri = 11.384 Dinar 

31.11 hektarlık sahada 1964 yılı Ocak- Mart ayları arasında 16.314 
Pinus hal . ., 5.015 Cupressus hor. ve 1500 Euc. occid. tamamlama dikimi 
yapılmış olup tesadüfi örnekleme ile fidanların durumu 30.9.1964 tari
hinde aşağıda görüldüğü gibi tesbit edilmiştir. 



Yaşamakta 
Ağaç türü Toplam !Y"f olan 

Pinus hal. 42.517 37.352 
CUpr. hor 12.942 11.054 
Eluc. oc ci d 5.564 3.461 

Yekün = 61.023 51.867 

+ 
+ 
+ 

ı 
T 

Ölenler 

5.165 
1.888 

% 
12.15 
14.59 

2.103 37.80 

9.156 15.00 % 
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30.9.1964 tarihinde 
yapılan tesbitte 

Caterpillar (Tralüörler) yardımiyle yapılan ağaçlaııdırma işleri 

Parsel 16 da 100 X 600 m eb' adlı olan bir sahada deneme dikimi 
yapılmıştır. 6 hektarlık sahanın 3 hektarı Pinus hal. kullanılmak üzere 
çeşitli el ile dikim metodları kullanılarak ağaçlandırılmış, diğer 3 hek
tarlık saha da «<nternational harvester Comp» Chikoga mamulu DT/20 
Caterpillar ile Dolgulu-Hendek dikim şekli kullanılarak ağaçlandırıl

mıştır. Bu metotta tesviye münhanilerine paralel olmak üzere toprak 
içine 50 cm inecek şekilde dikim hatları çekilmiştir. Keza 11.03 hektar 
büyüklüğünde olan 2 F' 10 sahası da ayni şekilde muameleye tabi tutul
muştur (Şekil : 17). 

Şelül 17. Ouseltia'da 3F 1 parselindepirrus halepensis ağaçlandırması içhı caterpillar 
yanlnniyle tesviye münhanileri istil•ametinde gevşetilmiş toprak görülmektedir. 

Her iki sahada da sığ toprak tabakasının altına ağır çelik tarak
lada parçalanabilen 15- 25 cm kalınlığında bir tüf tabakasına rastlan
mıştır. Farklı metotlarla işlenip ayni yıl içinde ağaçlandırılan sahalarda 
Pinus 7ıa1epensis'lerin farklı büyüme göstereceği tahmin edHir. 50 cm 
derinlikte işlenerek gevşetilen toprak, yalnız derinlikteki büyümeyi ko-
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laylaştırmakla kalmayıp tüf tabakalarının parçalanmasİyle dikim hat
tınm her iki tarafına doğru çatlamalar meydana getirmektedir. Bu 
çatlamaların bitkinin ilk yıllarda kök salmak için faydalandığı alanı 

genişletmek suretiyle hızlı büyürneyi teşvik edeceği muhakkaktır. 

Bu metotda daha önce bahsedilen iki metodda olduğu gibi su topla
yıcı hendekierin tesis edilmesinden sarfınazar edilmiştir. Zira 50 cm de
rinlik ve bir okadar da genişlikte tesviye mürrhanileri istikametinde açı
lan ve aralarında 2.50 m mesafe bulunan fidan dikim şeritleri, kuvvetli 
yağmurlardan sonra toprak yüzeyinde akması muhtemel olan suyu mas
sedecek kapasitededir. 30 Ekim 1964 tarihinde düşen 160 mm lik ya
ğış ağ·açlandırma sahasında her hangi bir erozyon tesiri yapmamak su
retiyle görüşün doğruluğunu ortaya koymuştur. 

Catepiller'ın kazıcı dişleriyle yarılan toprak parçaları, kazıcı diş
Ierin ge~işinden sonra tekrar yerlerine otururlar. Fakat bu toprak par
çaları arasında birbiriyle bağlantı teşkil etmiş olan tüf tabakaları ara
sında boşluklar kalmış olur. 

Dikimden evvel fidenin dikileceğ·i yerdeki bu boşlukları doldur
mak ve taş parçalarını hendekten çıkarıp temizlemek icap eder. Çamur
laşmadan dolayı hasıl olacak herhangi bir toprak sıkışmasından evvel 
dikim yapılırsa kültürler ilk tehlikeyi atıatmış olacak ve sonraları top
rak altında birikecek olan suyun pek menfi bir tesiri görülmeyecek
tir. 

3 hektarlık deneme sahasında Caterpillar kullanılarak yapılan 

ağaçlandırmalar için aşağıdaki masraflar yapılmıştır : 

Posta başları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 2 iş günü 
Dikim hendeklerinin hazırlanması ............................. . 
Dikim ................................................................. . 
Caterpillar için yardımcı işçiler .................................. .. 

Yektın 

İşçi postaları/Hektarda ......................................... . 
Caterpiller iş saatleri/ha. . ..................................... . 
Fidan ad./Ha. . .................................................... . 

Masraflar /he ktarda 

30 » 

57 » 

2 » 

91 » 

91: 3 = 30.33 
5:3 = 1.67 

= 2000 

İş günü 30.33 X 0.350 Dinar = 10.616 Dinar 
Caterpiller iş saatleri 1.67 X 5.700 » = 9.519 » 
Fidan fiatları 2000 X 0.004 » = 8.000 » 
Fidan transpor masrafları 2000 X 0.005 » = 10.000 » 

Caterpillar ile 1 hek. sahanın ağaçlandırılması = 38.135 Dinar 
veya 1 Dinar= 50 Avusturya Şilingi 1.906.75 A.Ş. 
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11.03 hektar vüs'atindeki 2F10 büyük saha için keza Caterpillar ile 
çalışmada aşağıdaki masraflar hesaplanmıştır: 

Posta başları 20 iş günü 
Dikim hendeklerinin hazırlanması 195 » 
Dikim ................................................................... . 179 » 
Fidan sevk ve DT /20 için yardımcı işçiler .................... . 7 » 

Yekün ..................................................................... 4:01 İş günü 

İş günü/Hektar 4:01 : 11.03 = 36.36 İş günü 
Caterpillar iş saatlerijhek. 19.5:11.03 = 1.77 
Fidanjhek. 2000 adet 
Masraflar/hektarda 
İş günü 
Caterpillar iş saatleri 
Fidan maliyet masrafları 
Fidan taşıma masrafları 

36.36 X 0.350 Dinar = 
1.77 X 5.700 » 
2000 X 0.004: » 
2000 X 0.005 » 

12.720 
10.089 

8.000 
10.000 

Dinar 
» 
» 

» 

Caterpillar ile 1 hektarın ağaçlandırılması 
Veya 1 Dinar 50 Avusturya Şilingi 

80.809 Dinar 
2.040.4:5 Av. Şilingi 

Caterpillar DT/20 nin yardımiyle ağaçlandırılan sahalar için yapılan 
masraflar: 

38.135 + 4:0.809 
= 39.4:72 Dinar/Hektar veya 1973.60 Avusturya 

2 Şilingi olmaktadır. 

Ağaçlandırma 1964: yılı Sonbaharında yapıldığı için zayiat miktarı 
sonra tesbit edilecektir. 

Bu durumda ağaçlandırma masrafları aşağıdaki şekilde tesbit edil
miştir : 

El yardımıyle yapılan ağaçlandırmada 
Orman sabanı yardımiyle yapılan ağaç. 
Caterpillar yardımiyle yapılan ağaç. 

89.800 Dinar 205 İş günü 
75.060 
39.4:72 

» 

» 
157 

33 
» 

» 

Her metodu ayrı ayrı yerlerde tatbik etmek, işsiz olan yerli halkın 
muayyen bir kısmına iş teminini sağlıyacaktır. İmkan nisbetinde fazla iş
çi istihdam edebilmek için, hektarda 205 iş gününe lüzum gösteren elle 
ağaçlandırma metodu tercih edilmelidir. Zira buna karşılık Caterpillar ile 
yapılan ağaçlandırmalarda ancak hektarda 33 işçi günü istihdam etmek 
mümkündür. Bu gibi mülahazalar Caterpillar'ın çalışahileceği arazinin 
mevcudiyeti ile de ilgilidir. Caterpillar ve orman sabanının çalışmasına 

müsait olmıyan meyilli yerlerde elle ağaçlandırmaların yapılması mecbu
riyet halindedir. 
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Büyük sahaların ağaçlandırma planlamalarında mevcut para, maki
na ve boş iş gücü imkftnlan göz önünde tutularak el ile ağaçlandırmala
ra verilecek yer hesaplanmalıdır. Yukardaki gider rakamlarına ilaveten 
61 ci sayfada hesaplandığı gibi 2 yıl müddetle yapılacak bakım ve ta
mamlama dikim giderleri olan hektarda 11 dinar veya 550 Av. Şilingi 
(birinci yıl sonu zayiatı % 25- 30 arasında olduğu taktirde), giderlere 
ila ve edilmelidir. Daha evvel de zikredildiği gibi, tabii orman sınırları da
hilindeki büyük sahaların ağaçlandırılmaları ilk önce sadece yerli ağaç 
türleri ile yapılmalıdır, yabancı ağaç türlerinden geniş manada istifade 
etmeden evvel bunlar ilk önce küçük deneme sahalarında bir denemeye 
tabi tutulmalıdırlar. Bu suretle ağaç türlerinin hastalıklara karşı muka
vemeti, büyüme kudreti öğrenilmiş ve sonradan beklenıniyen tehlikeler
le karşılaşma ihtimali önlenmiş olur. 

Koruyucu orman şeritleriinin tesisi 

Deneme sahasının Kuzeybatısındaki kısmında rüzgarın kurutucu te
sirine karşı otlak sahasının korunması hususu denenmiştir. Ekte bulunan 
Ouseltia haritasında görüldüğü gibi Pinus halepensis ve Cupressus hori
zontalis ile ağaçlandırılmış olan 1 Fı -1 Fs sahaları 1 Pı -1 P.ı, 1 Zı --
1 Zıı ve 1 Gı- 1 G, koruyucu orman şeritleriyle her tarafı kapalı olan 
bir ağ şebekesi halinde çevrilmiştir (Şekil: 18 19). 

168 hektar vüs'atinde olan bu saha ayni zamanda şeritler vasıtasıyla 
münferit otlaklara da ayrılmıştır. Şeritler 3 veya 4 sıralı Eucalyptıts 

Şekil 18. Ouseltia'<la lF, parselinde 3 yaşında olan pinus halepensis Cupressus 
horizontalis ve arka pozisyonda salıanın etrafnu çevreliyen Eucalytus 

gomphocephala ağaçlandırmalarr görülmelı:tedir. 
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Şelı:il 19. Ouseltia'da l.F 1 parselinde 3 yaşında olan Cupressus horizontalis/Pinus 
halepensis ağaçlamhrması ve arka pozisyonda selvi sıralariyle biribirinden 

ayrılmış olan otlak sahaları görülmektedir. 

gornphoceplıala, 1 sıralı Cupressus horizontalis veya Casuarina cunning
lıamiana dikimlerinden ibarettir (Şekil: 20- 21). Sıralar arasındaki me
safe 4 m dir. Sıralar içinde fidan aralıkları 3 m olup yalnız serviler ve 
Casuarina sıralarında aralıklar 1 m ye indirilmiştir. 

Bütün bu Koruyucu orman şeritleri şebekesi 1961 Eylül ve Ekim ay
larında yağan ilk kuvvetli yağmurlardan sonra tesis edilmiş ve sun'i su
lama da yapılmıştır. 

9.69 hektarlık bir salıayı kaplıyan 4.16 m genişlikteki şerit ve 24.2 
km uzunluğundaki münferit sıraların ilk yıl için (1.9.1961 - 31.8.1962 
arası) giderleri aşağıdaki gibidir : 

Posta başı ve kolcular ······························ 107 İş günü % 4.90 
Fidan aralıklarının tesbiti ························ 4 » 0.18 
Fidan çukurlarının açılması ····················· 741 » 34.86 
Fidan çukurlarının yarıya kadar doldurulması 29 » 1.33 
Fidan çukurlarının sulanması ····················· 117 » 5.36 
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~eldi 20. Ouseltia'<la IP 1 parselinde Eucalytus gomphocephala ile tesis edilerek sıra 
araları }{ültivatör ile i!:ılenmiş ve devamlı olarak sulanmış olan 3 

yaşmdaiii koruyucu orman şeritleri görülmektedir. 

Şelril 21. Ouled 1'1' Hameddc II numar:ıh p::ırselin 6 ncı bandmda, Eucalytus 
I,eucoxyliıı ve Si<leı·oxyloıı ile tesis edilmiş olan lmruyucu orman 

şeritlerinin dikimi müteakip 3 üncü yıl içindeki 
durumu göriilmekteclir. 



Dikinı ................................................... . 
Dikim sahasının etrafına sulama tesisleri-

nin yapılması .................................... . 
Fidanların sulanması .............................. . 
Toprağın çapalanması ............................. . 
Yabani atların temizlenmesi ..................... . 
Sulama depolarının tamiratı .................... . 
ölen fidanların sayılması ......................... . 
ödenen tatil günleri ................................ . 
Tamamlama dikimleri ............................. . 

9.69 hektarda ................................... . 

ücretli tatil günleri ................................ . 
Fidanların sulanması .............................. . 
ölen fidanların sayılması ........................ . 

Mübrem postalar .............................. . 

İş günü/Hektarda 

Sarniç iş saatleri 

Fidan/Hektar 

Giderler /Hektar da : 

1.937 

9.69 

763 

9.69 

- 199.90 

78.77 

1.017 

169 

41 
109 
637.5 

49 
24.5 
i 

128 
6 

2.183 

128 
117 

1 

1.937 

İş günü 199.90 X 0.350 Dinar 
Sarniç iş saatleri, sulama 78.74 X 0.900 » 
Fidan masrafları 1.017 X 0.004 » 
Fidanlarm sevki 1.017 X 0.005 » 

1 yılda 1 hektarlık sahanın dikim ve bakımı 

Sulamada sarfedilenler : 

Litre olarak su 
Sarniç saatleri 
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» 7.74 

» 1.88 
» 4.99 

iş günü 29.20 
» 2.25 
» 1.12 
» 0.05 
» 5.86 
» 0.28 

İş günü % 100 

» 

» 
» 

» 

69.915 Dinar 
70.866 » 

4.068 » 
5.085 » 

149.934 Dinar 

Sulanan fidan sayısı 
Bir sulamada ölçülen su 

981.000 
763 

32.400 
981.000 32.28 Litre 

32.400 

981.000 
İlk sene bir fidanın aldığı su -----

9.171 
106.97 Litre 
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9.705 Dikilen fidan sayısı 
150 Tamamlamada kullanılan fidan sayısı 

1.218 Yaz mevsiminden sonra ölen fidan sayısı 

Sulanan fidanların ortala- 9.707 + (9.705-1218 + 150 
ma sayısı 9.171 

2 
Ortalama olarak sulama 
miktarı ....................... . 3 

9.69 hektarlık koruyucu orman şeritlerinde dikilen ağaç türleri ve 
tesbit edilen hususlar : 

ölüm 31.8.1962 tesbitleri· 
Ağaç türü Toplam Yaşıyan ölen %olarak ne göre 

Euc. gomph. 5.805 4.809 + 996 17.16 
Oupr. hor. 3.650 3.342 ı 308 8.44 T 

Oasuor. Ou,m. 250 186 + 64 25.60 

Yekfın 9.705 - 8.337 + 1.368 14.10 

iki yıl zarfında 31.8.1963 e kadar tamamlama dikim ve bakımları için 
yapılan masraflar : 

Posta başı, Bekçiler ......................................... . 124 İş günü 
Fidan çukurlarının açılması ............................. . 592.5 » 

Fidan çukurlarının yarıya kadar daldurulması ..... . 41 » 
Tamamlama dikimleri ...................................... . 87 » 

Sulama çukurlarının tesisi ................................ . 55 » 
Toprağın çapalanması ...................................... . 881.5 » 

Yabani otların temizlenmesi ............................ .. 692 » 
Sulama çukurlarının tamir masrafı .................... . 100 » 

Sulama ........................................................ . 50.5 » 
Taşların toplanması ........................................ . 92.5 » 
Fidanların budanınası ...................................... . 8 » 

ödenen tatil günleri ........................................ . 34 » 

9.69 hektarda ............................................. 2.758 İş günü 
ücretli tatil günleri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 34 » 

Sınır bekçileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 » 
Taşların toplanması . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . 92.5 » 

İş günü/hektarda 
2.598.5 

9.69 

2.598.5 İş günü 

268.16 



352.5 
Sarniç iş saatleri/hektar 

9.69 

Kültivatör -- Saat/hektar 

Tamamlama dikimleri/hektar 

Giderler/Hektarda : 

36.38 

59 

9.69 

1.456 

9.69 

6.09 

150 

iş günü ............................................ . 268.16 X 0.350 = 93.856 
S arn iç - Saatleri, Sulama .................... . 36.38 X 0.900 = 32.742 
Kültivatör- Saatleri, toprağın Gevşetil-

mesi ............................................... . 6.09 X 0.900 = 5.481 
Fidan masrafları ................................ . 150 x0.004 = 0.600 
Fidanİarın taşınma masrafları ........... . 150 x0.005 = 0.750 

1 hektarlık Koruyucu orman şeridinin 
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Dinar 
» 

» 
» 
» 

ikinci yılda tamamlama dikim ve bakım şeritleri için= 133.429 Dinar. 
Ouled M'Hamed'deki koruyucu orman şeritlerinin ikinci yıldaki Bakım ve 
tamamlama dikimleri de hemen hemen ayni miktarda, 125.295 Dinar 1 
hektar masrafı icap ettirmiştir. Fidanların sulanması için 352.5 saatte 
Traktörlerle çekilen sarnıçlar vasıtasıyle getirilen 579.000 litre su kul
lanılmıştır. Toplam olarak 22.057 fidan sulanmıştır. 

579.000 
Her sulamada fidan başına düşen su miktarı = ----- = 26.25 Litre 

22.057 
579.000 

Her fidana düşen su toplamı = = 63.36 Litre 

30.9.1964 tarihinde 9.69 hektarlık orman şeritlerinde yapılan tesbit
ler: 

Ölüm 
Ağ'aç türü Toplam Yaşıyan Ölen %de olarak 

Eua. gomph 5.322 = 5.254 + 68 
Cupr. hor. 3.660 = 3.587 + 73 
Casuar. aum. 249 = 203 + 46 

Umumi Yekün 9.231 = 9.044 + 187 

Burada sulama için yapılan masraflar : 
32.742 Dinar Sarniç- İş saati 

1.28 
1.99 

18.47 

2.03 

71.925 » Sulama için lüzumlu olan iş günü 

30.9.1964 



so 

104.667 Dinar 
70.866 » 

48.125 » 

118.991 » 

İkinci yılda toplam olarak . . . . . . . . . . . . . . . 133.429 Dinar ve 
Sarnıç'in- İş saati 
Sulamada lüzumlu olan 137.5 iş günü için 
İlk yılda toplam olarak .................. 149.934 Dinar 

223.658 Dinar ilk ve ikinci yıllarda toplam olarak ... 283.363 Dinar. 

Bu duruma göre 2 yıllık umumi masrafları 283 Dinar'dan 60 Dinar'a 
düşürmek için gelecekte tabii orman sınırları dahilinde tesis edilecek 
koruyucu orman şeritlerinde sulamaya ihtiyaç gösterıniyecek ağaç tür
lerinin kullanılması tavsiye edilir. 

Bu husus sağlandığı taktirde daha evvelki bölümde hesaplandığı gibi, 
Caterpillar yardımı ile yapılan dikimlerde iki yılda sarfedilen 50 
Dinar/ha. (39 11) lık masraflara yaklaşılmış olunur. 

Ouseltia havalisindeki selviler rüzgardan korunma gayesi için lü
zumlu asgari boya ulaşabilmektedir. Bir zamanlar Fransızlara ait Çift
lik olan Mancharry de bulunan ve halen araştırma sahasının içine alın
mış olan 35 yaşındaki 4 adet servinin boyları 13 m ve göğüs yüksekliğin
deki çapları 27 cm yi bulmuştur. 

Koruyucu orman şeritleri ve onları tamamlıyan çam ağaçlandırma
ları ne kadar boylanırsa, rüzgar hızı o nisbette azalacak ve buharlaşma 
miktarı da evvelce tesbit edilene nazaran büyük bir düşme gösterecek
tir. Bu durumda eski ölçülerin büyük nisbette menfi olan c urumlarının 
kaale alınmaması lazımdır. 

Her iki faktörün otlaktaki tesirlerini, korunmamış olan otlak saha
larının verimlilikleri ile ilerde yapılacak bir mukayese neticesinde mey
dana çıkarmak mümkün olacaktır. 

Yaprak işletmeleri 

FAO nun 1958 yılında yaptığı açıklamada (11.5 - 43), alışılmamış 

lokal şartlar hariç olmak üzere müsait yerlerde, sadece yem gayesiyle 
ağaç ve çalı halindeki bitkilerin yetiştirilmesine önem verilmesi lazım 
geldiği fikrini kabul etmiştir. Bu problem 1962 yılında toplanan Komis
yonda daha detaylı ve daha önemli bir şekilde ele alınmış ve proğram
lanmıştır. · 

Bu yıl Dobrovnik'te toplanan FAO Komisyonu, çeı:ıitli ağaç ve çalılık
lardan istihsal edilen yemlik yaprağın değer ve miktarını teyin etmek, 
bunların tür ve üretilme durumlarını araştırmak kararına varmıştır. 

Zagrep Ormancılık Araştırma Enstitüsünden Petar Ziani, yaptığı 
araştırmalar neticesinde : «Çayırlara nisbeten ağaç ve çalılıklardan is-
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tifade edilerek daha fazla miktarda hayvanın beslendiğini, halbuki çayır
ların yetişip büyümesini temin etmek gayesiyle, mer'a sahalarının tah
rip edilmemesine itina edildiği halde yem değeri daha yüksek olan çalı
lara hiç bir ihtimam gösterilmediğini» açıklamıştır. 

Sürülerin kurak zamanlarda orman ağaçlarının yapraklarıyla bes
lenmesi sistemi muhakkak ki çok eskidir ve yaz başlangıcıyla beraber 
mer'aların kuruduğu her yerde bu usul ile hayvanıara yem temini yo
lu'na gidilmektedir. 

Bütün Akdeniz sahillerini kaplıyan bu makilikler, bir zamanların 
ormanlarından, insanların usulsüz müdahelesi ve hayvan sürülerinin at
latılması tesiriyle meydana gelmiştir. Bugün ancak onlardan, orman alt 
tabakalarını teşkil eden ve sürgün verme kabiliyeti olan çeşitli meşe tür
leri, yer fıstıkları, küçük boyda taş ıhlamurları ve yabani zeytinler ge
riye kalmıştır. Akdeniz orman sahalarının % 50 sini teşkil eden ve maki 
olarak tavsif edilen bu tahribat görmüş orman sahaları da tamamen 
düzensiz otlatmanın neticesidir. Herşeyden evvel, bu gibi düzensiz ot
latmaların bir düzene sokulması ve böylece hem yerli halkın hayat stan
dardının yükseltilmesine ve hem de geriye kalan orman sahalarının em
niyete alınması, üzerinde gayret sarfedilmesi icap eden bir problemdir. 

Avusturya'nın, maruf, eski işletme Müdürlerinden Josef Wessely 1876 
yılında Zagrepte yayınladığı «Hırvat ordusunun karst bölgesi» isimli 
eseriyle, şimdiye kadar devam eden, yapraklardan yemlik olarak vahşice 
istifade şeklinin düzenlenmesi meselesine ilk olarak temas ettiği hemen 
hemen herkesee malil.mdur. 42 ci sayfada derki : «Ben yaprak işletme
sinin rasyonelleştirilmesi ve genelleştirilmesini en önemli karst kültür 
vasıtası olarak telakki etmekteyim. Bu Hırvatistanın deniz kıyısı karst
larında uygulanabilecek yegane ıslah çaresi olup bütün bu sahaların yem 
ihtiyacını karşılamak maksadiyle işletilmesi icap eder» ve 38 ci sayfa
da tavsiyelerine şöyle devam eder : «Çalılıklarla kaplı olan sahaları traş
lama kesip, kütükler arasında boş kalan sahaları uygun türlerle ağalan
dırmak suretiyle taşlı bir otlak sahasını iyi büyüyen bir orman haline 
çevirmek, en iyi bir hal çaresi olacaktır. Bu kesim şeklini de «Resurrek
tionshiebe» (basübadelmevt; «Öldükten sonra diriitme kesimleri») olarak 
isimlendirmektedir. 

Yaprak işletmesine dair de şu tavsiyelerde bulunmuştur. «Şayet or
mancıların fikri arınanın sadece bir odun istihsal menba'ı olduğu mer
kezinde değilse, yaprak talebinin büyük olduğu yerde, yem ihtiyacını kar
şılamak maksadiyle işletilen ormanları tamamen baltalık veya korulu 
baltalık orman formuna sokarak, sürgün verme durumuna göre kısa fa
::ıılalarla bunları işletmek mümkündür. Dökülen yapraklar toprağı kuv:-
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vetlendirip yeniden yapılacak ağaçlandırmalara en yüksek bir garanti 
temin ederler». Sayfa 40 da en uygun zaman hakkında da şunu söyler: 

«Baltalık karakterini haiz ormanlarda her 5 veya 7 senede bir, yaz 
mevsiminin bitimine yakın ve hatta imkan olan yerlerde daha erken 
bir kesim yapılmalıdır. Zira bu peryoUarda hem yapraklar en yüksek 
besin değerine sahiptir, hem kütük veya kökler sürgün verebilirler ve 
hem de genç sürgünler don tesirlerinden zarar görmiyecek şekilde odun
laşmaya zaman bulabilirler». 

Aşağıda boy kademelerine göre sınıflandırılmış yerli yem ağaç tür
lerine ve keza kullanılan yabancı tür yem ağaçlarına dair kısa bilgiler 
verilmek suretiyle kitap pratik tavsiyelerle tamamlanmaktadır. 

Bütün Akdeniz çevresi için edindiğim tecrübelere göre alışılmış olan 
otlatma şeklinin yeniden bir düzene sokulması, mevcut orman artıklarının 
korunması için en önemli ön şartı teşkil etmektedir. Şayet otlatmanın 
geliştirHip düzenlenmesi konusunda ormancıların yaptıkları bütün araş
tırmalar yaprak işlemesi tesisine tevcih edilir ve bu çözüm şekli ormanı 
muhafaza eden tedbirlerden telakki edilirse, bu hususların pratik ba
kımdan tahakkuku da imkan dahiline sokulmuş olur. 

Diğer taraftan, ağaç ve çalılardan faydalanırken yem temini ya
nında erozyonu önleme gayesi de göz önünde bulundurulursa, erozyon 
tesiriyle bugün tamamen çıplak kalmış olan sahaların ağaçlandırılması 
bakımından yaprak işlemeleri layık oldukları önemli mevkii almış ola
caklardır. 

Bu düşüncelerden sonradır ki 1964 ilkbaharında Ouled M'Hameddc~ 
ilk yaprak işletmesi tesisine başlanmıştır. Orta derecede meyilli olan IV 
numaralı sahada tesviye münhanileri boyunca 6 m lik aralıklarla dar 
şeritler halinde Caterpillar yardımiyle toprak işlenmiş ve karıştırılmış

tır. Bunu müteakip bu dar şeritler üzerinde 3 m mesafe ile aşağıdaki 

ağaç türleriyle dikim yapılmıştır. Sahada 30.9.1964 tarihinde tesbit edilen 
hususlar şöyledir : 

Ağaç türü Yaşıyan Ölen % 30.9.1964 ---
Acacia radd. 211 + 83 = 294 28.2 
Atriplex halim us 154 + 14 = 168 8.3 
Argania spinosa 54 + 183 = 237 77.2 
Calligonum comus 160 + 87 = 247 35.2 
Gleaitschia triac. 262 + ı = 263 0.4 

--~---

Yeklin 841 + 368 =1209 (%30.4) 

Fas menşeli ağaçcıklardan, yaprakları iyi bir yem teşkil eden mey
valarından yemek yağı çıkarılan ve odunu çok iyi kömür verme kabili-
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yetinde olan Argania spinosa'nın dikimindeki zayiatın yüksekliği hayret 
verici derecede büyük olmuştur. Büyük nisbetteki bu zayiat, diğer ağaç 
türleri sahaya dikimle getirildiği halde Argania spinosa'nın fidanları 

bulunmadığından bu türün ekim yoluyla getirilmiş olmasından doğmuş 
olmaktadır. Bu kıymetli ağaç türüyle daha başka denemelerin yürütül
mesi tavsiye edilmiş ve bilhassa Tunus Araştırma Enstitüsünün Fasta 
şimdiye kadar tesbit etmiş olduğu 11 muhtelif menşe ile çalışmalara baş
lanmıştır. 

Atlantik sahillerinde karaya doğru girmiş olan Argania adalarındaki 
karasal iklim sebebiyle, bu menşeli ırklar ilk çalışmada tohumluk olarak 
kullanılmış olan sahil yakınındaki Argania ırkına nazaran, don tehlikesi 
olan Güney Tunus'un iç bölgeleri için daha uygun tohum menşei teş
kil etmektedir. 

Gledit-schia. triac. türünün zayiatsız olarak iyi bir şeblde yetişmesi 
bilhassa bir sürpriz olmuştur. Bu türün fidanları tıpkı Galligenum com
mosu1n da olduğu gibi tavşanlar tarafından kuvvetli surette kemirilmiş
lerdir. 

Tesviye münhanileri istikametinde sıralar arası 6 m olarak tertip 
edilen yaprak işletmelerinde, hayvan sürüleri otlama yönlerinin de keza 
tesviye münhanileri istikametinde olmasına dikkat edilmeli ve bilhassa 
hayvanlar bu yöne gitmeye zorlanmalıdır. Bu surette sonraları erozyon 
hatları haline gelmesi muhtemel tesviye münhanilerine dik keçi yolla
rının meydana gelmesi önlenmiş olur. 

Otlak sahalarının düz kısımlarda saha IV de her Blok'a 5 ayrı ağaç 
türünden 100 er adet (her tür için 6 metre aralıklı 4 sıraya, 3 metre 
mesafe ile 25 er adet) fidan dikilrnek suretiyle bir deneme vaz'edil
miştir. 

30.9.1964 tarihinde yapılan kontrolda aşağıdaki hususlar tesbit edil
miş bulunmaktadır: 

Ağ'aç türü Miktar Ya§ıyan· Ölen :% Ortalama boy m 

Gleditschia triac 100 89 + ll ll 36.20 
Calligonunı com. 100 56 + 44 44 44.94 
Atriplex hal. 105 92 + 13 12.38 46.50 
Acacia ra deLiana 100 89 + ll ll 28.85 
Argania spinosa 100 2 + 98 98 9.00 

Argania spinosa burada da daha evvel zikredildiği gibi sahaya ekim 
yoluyla getirildiği için büyük nisbette zayiat vermiştir. 

Gleditsohia triao. boylanmada Atriplex hal. den geri kalmış ve fakat 
% 11lik ölüm nisbetiyle Acioia rad. ile ayni seviyede kalmıştır. Tesis 
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edilmekte olan bir arboretumun öncelikle ağaçlandırılması lazım gelen 
iki deneme sahası, bu 5 tür ve ilaveten diğer 7 ağaç türü ile her bloka 
12 adet geelcek şekilde ayni zaman zarfında ağaçlandırılmıştır. Arbe
retum sahasında 30.9.1964 tarihinde yapılmış ara kontrolde aşağıdaki 

hususlar tesbit edilmiştir : 

Ağaç türü 

Gleclitschia tri. 

Calligonum com. 

Atriplex hal. 

Acacia rad. 

Argania spin. 

Drosopis jul. 

C eratonia sil. 

Pistasia atı. 

Acacia scylopis. 

Acacia ligulata. 

Acacia acuminata. 

Acacia fornesiana 

Yekün 

Miktar 

12 
12 
24 
12 
24 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

168 

Yaşıyan 

11 + 
7 + 

20 + 
11 + 
12 + 
10 + 
12 + 
11 + 

2 + 
9 + 

11 + 
10 + 

126 + 

Ölen 

ı 

5 
4 
1 

12 
2 

o 
1 

10 
3 
1 
2 

42 

% . Or~~ı1ama boy~ ---
8.33 41.91 cm 

41.67 92.14 » 
16.67 74.15 )) 

8.33 44.73 » 
50.00 12.92 » 
16.67 56.30 » 

0.00 20.33 » 
8.33 19.09 » 

83.83 25.00 » 
25.00 51.44 )) 

8.33 48.73 » 
16.67 59.80 » 

25.00 

Denemeye alınan ağaç türlerinin zayiat yüzdeleri ve boyları muka
yese edilecek olursa, ilk yılın yaz mevsimi sonunda yapılan tesbitiere 
göre kullanılacak iyi türler aşağıdaki sırayı teşkil ederler : 

Gleditschia triac. 
Acacia mddiana 
Atriplex hal. 

% 8 nisbetinde ölüm 
% 11 » » 
% 12 » » 

ve 39 cm ortalama boy 
» 36 » » » 

» 60 » » » 

Fakat nihai ve objektif bir karara varabiirnek için don'dan zarar 
görme durumunu da öğrenmek üzere, ilk kış mevsiminden sonra yaşayan 
fidan miktarının yeniden tesbit edilmesi lazımdır. 

Fas'ın çeşitli menşelerinden gelen Argania spin. ile yapılan deneme
nin uzaması dikkati çekmiştir. Geratonia'da zayiat yüzdesinin düşük 

oluşu yeni tesbitierin yapılması mecburiyetini doğurmuştur. Zira Pinus 
lıal.jJuniperus phoen. yetişme muhitini seçen bu türde de okaliptüs tür
lerinde olduğu gibi çeşitli iklim şartlarına uyabilme hassasının mevcut 
olması imkan dahilindedir. Güney Tunus'ta umumiyetle geniş sahalarda 
yayılış gösteren incir kaktüslerinden, yem kıtlığı olduğu zaman dikenleri 
alınmak suretiyle yem olarak faydalanılmakta oluşu da ayrıca dikkate 
değer bir husustur. 

Bu tür ile sıralar halinde yapılan dikimlerde, sıraların zamanla tes
viye münhanileri istikametinden saptığı ve böylece yukarda önemine işa
ret edilen yamaçlardaki erozyona karşı korunınayı tam olarak temin 
edememek şikayet konusu olmaktadır. r 
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incir kaktüslerinin en iyi tarafı sun'i sulamayı icap ettirmeyişi

dir. Oval bir sürgün parçasının daha evvelden gevşetilmiş toprağa sokul
ması bunların üretilmesine kifayet etmektedir. Dikildikten sonra kenar
ları hemen kubbe gibi kabarmakta ve alt taraftan kök salarak teşkil 

ettikleri kök şebekesinin ortasına doğru kafi miktarda su ifraz etmek 
suretiyle gelişmektedirler. Nemlenen kök şebekesi henüz kuruyup ölme
den evvel üst tarafta hemen taze, yeşil bir sürgün şebekesi teşekkül et
mektedir. 

Projenin Ziraat Mütehassısları, çok iyi yetişen incir kaktüsünün 
şimdiye kadar kullanılmamış olan dikensiz bir varyetesinin üretilmesi 
metotlarını aydınlatmaya hizmet edecek büyükce bir deneme dikimini 
Oulet M'Hamed de vazetmiştir. 

Tunus'ta büyük bir yayılış gösteren zeytin ağaçlarının budanınası 

ile düşen yapraklar da iyi bir yem olarak kullanılmaktadır. 

Ouseltia deneme sahasında 1961 Sonbaharından beri meyvesine ila
veten besleme değeri yüksek ve fazla miktarda yem veren Geratonia 
S'iliqua 12 x 12 m aralık -mesafe ve deneme gayesiyle dikilmiştir. Dikim
ler ilk yılın yaz mevsimi sonunda aşağıdaki neticeleri vermiştir. 

Dikim tarihleri Saha hektar Adet Yaşıyan Ölen % 
1961/62 17.18 1193 959 + 234 19.61 
1962/63 3.45 240 215 + 25 10.40 
1963/64 7.27 505 167 + 338 66.13 

Yekün 27.90 1938 1341 + 597 30.80 

2 yaşındaki dikim materyalinin kullanıldığı ve büyük miktarda fidan 
ölmelerinin vuku bulduğu son dikimden sarfı nazar edilirse, ilk iki dikim 
için tamamlama dikim masrafları ve bir ikinci yıl bakım masrafları da 
eklenmek suretiyle ağaçlandırmanın toplam maliyeti aşağıdaki gibi bu
lunur: 

İş günü ... ...... ...... ...... ...... ... ... ... 95.50/Ha. 
Sulama - saatleri % olarak .. .. .. .. .. .. 19.02/ » 

-------------------------------------
Dikim masrafları ...... ..... ............. 38.761 Dinar/Ha. (1 ci yıl) 
Tamamlama dikimleri masrafları . . . 12.567 » (2 ci yıl) 

-----------------------------------
Yekun olarak masraflar .. ... .... .. . 51.328 Dinar/Ha. (2 ci yıl için) 
Sulama başına su miktarı . .. ... . . . .. . 8662 litre 43 litre/sulama 
Fidan başına sarfedilen su miktarı 329 litre (2 yıllık yekun) 

Genellikle tüf tabakalarının kazma ile kırılması icap eden yer
lerde, fidan çukurlarının 80- 90 cm eb'atlı kareler şeklinde ve bir 0 

kadar derinlikte açılması da bu masraflara dahildir. «Ekmek ağacv: 
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veya «Keçi buynuzu» tabir edilen Cerat.on·ia siliqua) Leguminosea fa
milyasının Caesalpinea alt familyasındandır. 

Latince ismi Yunancadan gelir ve meyvasının şekli itibariyle gös .. 
terdiği benzerlikten dolayı "Keçi buynuzu" tabir edilmiştir. Son zaman
larda bu ağaç türü Akdeniz çevresinde büyük bir ehemmiyet kazan
mıştır. 

Kıbrıs, Ceratonia sil. kültürlerinin yetiştirilmesinde bilhassa ileri 
bu durumda olup, oradaki tecrübelere ait sonuçlar FAO Bülteninde 
Jones ve Ruck (20) tarafından kaleme alınmıştır. Kıbrıs'ta iyi ağaç
lardan her iki yılda bir 250 kg lık bir meyve mahsulünün alındığı 

tesbit edilmiştir. Kıbrısta bu türün yayılış sınırını denizden 665 m yük
sekliğe kadar çıktığı vakidir. 

Ouseltianın kuzey- batısında 1357 m yükseklikteki Djebel Serdj 
dağlarında yaptığım bir gezi sırasında, 900 m lik rakımda Ceratonia sil. 
nin son birkaç numunesine tesadüf ettim. Fakat yapraklarının bir 
kısmı don tesiriyle yanmıştı. 

Bu tabii tür tuzlu topraklar hariç, hem kalker ve hemde alüvyon 
topraklarda yetişir. Akdeniz çevresinde halkın geçimi için ayni derece
de önemli olan ve hayat standardında önemli bir yükselme sağlayan, 

Pinus pinea ve Pistacia vera türlerinin de burada zikredilmesi yerinde 
olur kanaatindeyim. 

1956 yılında Türkiye'nin Bergama Kuzeyindeki 10.000 ha. lık en 
büyük Pinus pinea tabii orman sahasım görmüş ve bunun ile ilgili 
olarak bir makale yazmıştım (19). Bu ormanlar çevre köy halkının 

numune olmaya layik bir şekilde fıstık istihsali için işlettikleri Tür
kiye'nin yegane özel ormanlarıdır. İşletme şekli olarak küçük saha siper 
kesimi tatbik olunmaktadır. Tabii tensil sahalarında tohum ağaçları 

bırakılarak bir siper teşkil edilir. Tensil salıalarının otlatmaya karşı 

korunması için 10 yıl müddetle etrafları dallardan yapılan çitlerle veya 
dikenli çalılar dikilrnek suretiydle çevrilir. Zengin tohum yıllarında her 
ağaç 50 kg. kadar mahsul vermektedir. Fıstık çamları Akdeniz çevre
sinde köylü halkın hayat standardının yükselmesini sağlar ve odun is
tihsalinin artmasına da yardım ederek umumiyetle ormanı ağır yükler
den kurtarır. İlave edilecek bir hususta : Yangınlar vasıtasiyle hasıl 

olan tuzlu topraklara ve tuzu havi deniz havasına dayanıklı olduğun

dan, Akdeniz sahil şeridini ve sabit kurnuHarı ağaçlandırmada bu türün, 
Pinu.s brutia ve Pinus halepensiten daha iyi olduğu ve buralarda ter
cihan kullanılabileceğidir. 
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Bilhassa, FAO Mütehassısı P. Jasquy özel fonun II numaralı pro
jesi dahilinde (Merkezi Tunus'un Zirai Planlaması), Pistacia vera'nın 
kültürlerinin genişletilmesi için bütün imkan ve kuvvetini sarfetmiştir. 
Tarafıından yardım gayesiyle kaleme alınıp ta henüz yayınlanmamış 
olan notlara göre, iyi toprak şartlarında ve cüz'i yağışlarda sun'i su
lamalar yapılmaksızın, ortalama olarak her ağaçtan 75 - 100 kg ve su
landığı taktirde 1 ton'a kadar mahsul alınabileceği anlaşılmaktadır. 

Pistacia vem'nın yağış isteği 150 - 250 mm olarak tesbit edilmiş 
olup, ayrıca 150 mm nin altında bir yağışa tekabül eden 2 defalık yaz 
sulamasıyla iyi sayılan bir mahsul alınması garanti edilmektedir. Kurak 
arazilerin bir çok kısımlarında şimdiye kadar sadece zeytin ve badem 
yetiştirilmiştir. Fakat zeytin don tehlikelerine karşı çok hassastır. Buna 
mukabil yeşil fıstık, gerek rutubet isteğinin gayet düşük olması ve ge
rekse- 20 co ye kadar mütehammil bulunması sebebiyle bu gibi kurak 
yerlerin bilhassa yüksek yayıalarında bir hakimiyet temin etmiştir. 

1964 ilkbaharında Ouseltiada bir Arboretum ve yem veren ağaç ve 
çaiılardan ibaret korular tesis edilmiştir. Koruları, 12 fidandan ibaret 4 
sıra halindeki bloklar teşkil etmektedir. Sıra aralıkları 6 metre, fidan 
mesafeleri 3 m dir. 41 ve 42 numaralı otlatma parsellerine dağıtılmış 

olup 5 ağaç ttirünün kullamldığı 2 ci bloka 48 zer adet fidan isabet et
miştir. 

30.9.ı964 tesbitlerinde 
Ağaç türü Adet Yaşıyan Ölen % Ortalama boy cm Nr. 

Gleditschia tria. 48 38 + ı o 20.83 33.6 2 
ll 48 42 + 6 ı2.50 32.5 7 

Tipuana speciosa 48 38 + ı o 20.83 30.6 4 
)) 48 38 + ı o 20.83 32.5 8 

Ceratonia siliqua 48 ı5 + 33 68.84 11.4 ı 

l> » 48 22 + 26 54.ı6 ı4.0 5 
Kochreuteria pan. * 48 47 + ı 2.08 26.8 3 

}) }} 48 47 + ı 2.08 25.ı 6 
Eleagnııs angust 48 35 + ı3 27.08 35.6 9 

}) }) 48 33 + ı5 31.25 25.2 ı o 

* Yanlışlıkla Geltis aust-ralis'in yerine dikilmiştir. 1963/64 yıllarında 

yapılan dikimlerde, Geratonia siliqua'da vukubulan yüksek zayiat, daha 
evvel de zikredildiği gibi yaşlı ve spiral kök yapmış olan fidanların kul
lanılması sebebiyle hasıl olmuştur. 

Fidan çukurları 60 x 6 x 6 cm ·eb' atlarında açılmıştır. 30.9.1964 
tarihine kadar 34 er litreden 8 defa sulama yapılmıştır. Bundanmaada 
22 numaralı parselde, her tür için 3 metre aralıklı 8 fidanı ihtiva eden 
ve aralıkları 4 m olan 3 sıradan ibaret bir Arboretum tesis edilmiş
tir. 



88 

30.9.1964 de Boylar 
Ağaç türü Adet Yaşıyan Ölen % cm 

-- --~-------. 

Gleditschia tria. * 24 22 + 2 8.33 47.23 
Kochreuteria pan. 24 24 + o 0.00 46.96 
Ceratonia siıiqııa. 24 20 + 4 16.67 21.00 
Tipuana speciosa. 24 24 + o 0.00 43.62 
Quercus ilex 24 3 + 21 87.49 22.66 
Eleagnus angustif 24 16 + 8 33.33 26.69 
Oleum oleaster 24 13 + ll 45.83 22.62 
Pistacia Zentiscus ** 24 ı + 23 95.83 ı3.00 

Morus alba 23 22 + ı 4.17 140.32 

* Yanlışlıkla Celtis australis'in yerine dikilmiştir. 
** Fidanlıkta 2 yaşında iken sökülüp dikilmiştir. 

Burada kullanılan türlerin zayiat yüzdeleri ve boyları dikkatle göz
den geçirllirse ölüm yüzdesinin fazlalaşmakta olduğu anlaşılacaktır. İlk 
yılın yaz mevsimi sonunda yapılan tesbitlere göre aşağıdaki türlerin en 
elverişli oldukları anlaşılmaktadır. 

Morus alba % 4.17 70 cm boy 
Tipuana speciosa ................................ . %10.42 38 » 

Gleditschia triac. . ............................... . %12.50 40 » 
Eleagnus angustif. . ............................ . %31.25 29 » 

Ceratonia siliqua. . ............................ . %39.08 17 » 

Tecrübelerden elde edilen genel neticeye göre Ceratonia, takriben 
% 15 gibi düşük bir zayiat vermektedir. Eğer iyi vasıflı dikim mater
yali kullanılırsa düşük bir zayiat ile zahmetsizce iyi bir netice alınabilir. 
Ve bu taktirde Ceratonia yukardaki cetvelde 4 cü sırayı işgal edebilir. 

Qıwrcus ilex, Oleum oleaster ve Pistacia lentiscus ta meydana gelen 
büyük zayiat, diğer bütün türler 1 yaşında fidan olarak dikildikleri halde, 
bunların derin kök yapmış olarak kullanılmasından ileri gelmektedir. 
Oleaster ve Pistacia lentiscus, Ouseltia yetişme muhiti (Pinus hal./ 
Juniperus phoen. yetişme muhiti) türlerinden olduğuna ve Quercus ilex 
ayni sahaya komşu olan (Pinus hal./Junipe'tus phoen.) yetişme muhitin
den geldiğine göre muvaffakiyet sağlanıncaya kadar deneme dikimlerin
de değişik metotların tatbik edilmesi gereklidir. 

İspanyanın mühim yem bitkilerinden olan Quercus ilex ile yapılan 
denemenin gösterdiğine göre denizden 600 m den daha yüksek yerlerde 
muvaffaldyet sağlanmaktadır. Ouseltia yakınlarında Djebel Serdj etek
lerindeki eski maden ocaklarında Que'tcus ilex 640 m lik rakımda tabii 
olarak yetişmektedir. 

Yem ormanlarının dikimi üzerine yapılan denemelerde daha fazla 
sayıda ağaç ve çalı türlerinin seçimi ve bunlara uygun yetiştirme me-
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totıarının tesbiti yapılacak işlerin başlangıcını teşkil etmektedir. Morus 
alba münferit ağaçlar halinde bir zamanlar Fransız Çiftlikleri olan yer
lerde halen mevcuttur. Yeterli bakım görmemiş olmalarına rağmen iyi 
bir büyüme göstermektedirler. Gleditschia ve Tipuana'lar daha ilk yıl 
tavşanlar tarafından kemirilmişlerse de güdülen gayeye çok iyi bir uy
gunluk göstermişlerdir. Oeltis australis ve Robinia pseudcaccacia ile ya
pılması planlanmış olan denemenin de şimdi vaz'edilmiş olması lazım

dır. 

özet 

Çalışmanın ana gayesi, Akdeniz çevresinin ihtiyaç duyduğu özel sil
vikültürel kapların vuzuha kavuşturulmasıdır. Tabii orman sınırlarının 
araştırılıp tesbit edilmesiyle ormancılık çalışma sahaları iki büyük kısma 
ayrılmıştır. Bunlardan biri, ormanı muhtevi veya alışılmış metotlar da
hilinde az veya çok masraflada yerli ağaç türleri kullanılmak suretiyle 
yeni ormanların tesis edilebileceği orman sınırları dahilindeki kısımdır. 
Buna mukabil ikinci ormancılık çalışma sahası ise; orman sınırı haricinde 
olup sadece iklim istekleri bakımından kanaatkar olan yabancı ağaç tür
lerinin özel yetiştirme ve dikim metotları, toprak işlemesi ve sulama iş
lerini içine alan ve 1 - 2 yıllık bakmılarla ağaçlandırılabilecek kısımdır. 

Tabii orman sınırlarını da aşarak steplere doğ-ru ormanın genişleme
sini sağlayacak olan bu pahalı çalışmalar, ancak hayat standardının yük
selmesine yardımcı olacağı beklenen ve müsbet tesirleri arasında rüzgar 
süratini ve fazla miktardaki buharlaşmayı azaltmak gibi faydalar sağ
lıyacağı tesbit edilen hallerde girişilmeye cüret edilmelidir. Gelecek gene
rasyonlar için toprağın verim gücünü muhafaza etmek üzere toprağın rüz
garla taşınıp götürülmesini önlemek gayeyi teşkil etmelidir. 

Zikredilen yüksek masraflar ağaçlandırma sahasında sulanacak fidan
ların sayısı ile arttığından buralarda en iktisadi şekil olan paralel şerit
ler veya ağ şebekesi teşkil edecek koruyucu orman şeritlerinin tesiri mak
sada uygundur. 

Werner Naegelinin açıkladığı gibi, umumiyetle koruyucu orman şerit
lerinin tesirleri hakkında gösterilen tereddütleri izale için, mevcut koru
yucu orman şeritlerinde, rüzgar sür'atinin ve buharlaşmanın değişme duru
muna ait kat'i neticelerin ölçülüp tesbit edilmesi üzerinde bilhassa durul
malıdır. 

Yabancı ağaç türlerinin seçimine, toprağı hazırlayıcı ön çalışmalara, 
dikim metodlarına ve orman sınırları haricinde kullanılacak türlere ve lü
zumlu olan nihai bakım usullerine ait umumi kaideler tesbit edildikten 
sonra, Orta Tunus'ta koruyucu orman şebekelerinin pratik olarak tesisine 
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geçmek yerinde olur. Oulet M. Harnet Tecrübe çiftliği bölgesinin çok cüz'i 
ve ayni zamanda yıldan yıla da değişmeler gösteren 220 ının yağıştan 
ötürü burada yapılan çeşitli ormancılık faaliyetleri muvaffak olmamış
tır. 

Bir taraftan işçi gündelikleri ve makina çalışma saatlerinin para ola
rak maliyeti ve diğer taraftan da 331 hektarı bulan korunmuş sahanın 
her bir hektarında yapılan dikim sahasının değeri hesaplanmalıdır. 

Bu masraflar ilk yaz mevsimini müteakip % 21 ortalama bir zayiatla 
aşağıdaki miktarlara bağlı olmuştur. 

ilk yıl yapılan dikim ve bakım masrafları . . . . . . . . . . . . : 
2 ci yılda yapılan tamamlama dikimleri ve bakım 

masrafları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Yekiln ........................................................ . 

230 Dinar /Ha. 

125 » 

355 Dinar /Ha. 

tık yıldan sonraki ölüm miktarı % 10 un altında olan türlerle ileride 
ayni sahalarda bir dikim yapılacak olursa, ancak herhangi bir tamam
lama dikimine lüzum hissedilmemesinden ötürü bir tasarruf sağlanabi
lecektir ve bu taktirde maliyet toplam olarak : 230 Dinar /Hektara 
kadar düşecektir. 

Sızdırma boruları vasıtasile toprak derinliğinde sulama denemele
rinden edinilen neticelere göre bütün sulama masraflarında 9/10 nisbe
tinde ve toplam olarak : 169 Dinar/hektar lık bir tasarruf daha yapıla
bilecektir. 

Koruyucu orman şeritleri dikiminin pratik olarak yürütülmesinde 
en elverişli ağaç türleri, dikim metotları ve masraf toplamları hakkın
da edinilen bilgiler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının Ak
deniz çevresi için tatbik edeceği proğramın tahakkukunda çok büyük 
önemi haizdir. 

Tabii orman sınırlarındaki orman tiplerinin tavsifi, Tunus'un tabii 
yetişme sahalarına göre taksimatını önceden düzenlemeye yaramıştır. 

Bu suretle 3 ayrı bölge tefrik edilmiştir : 

Yetişme Muhiti A. Pinus halepensisjJuniperus phoen. dan müteşekkil 

step kenarı orınanları, burada 380 mm lik yıllık ya
ğış ve 16.7 co yıllık ortalama sıcaklık hakimdir. 

Yetişme Muhiti B. Pinı(;S halepensis)/Quercus ilex (alt tabakasında) in 
teşkil ettiği iç kısımlardaki çam ormanları, burada 
490 mm lik yağış ve 15.8 co yıllık ortalama sıcaklık 
hakimdir. 
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Yetişme Muhiti C. Batıda Quercus sııb;/Quercus myrbekii ve doğuda 
Quercus coccifera dan müteşekkil meşe ormanları

dır. Burada 1340 mm lik bir yıllık yağış ve 14.7 co 
yıllık ortalama sıcaklık hakimdir. 

Bu yetişme muhitlerinde mevcut yerli ağaç türleriyle yapılan ağaç
landırmalarda her hangi bir riskle karşılaşıimamış olur. Riskin yanısıra, 
kullanılan ağaçlandırma metotları ve bunların maliyetleri de Akdeniz 
projesi çerçevesinde yapılan planlamaları ilgilendiren bir husustur. Bu 
sebepten dolayı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının Quseltia'
daki 2 numaralı deneme sahasının A yetişme muhitinde 3 ayrı ağaçlan
dırma metodu dikkatli bir şekilde denenmiştir. 

1) Elle ağaçlandırma ... 205 işçi postası/hektar 90 Dinar /Ha. 54.22 
hektarlık bir sahada, 

2) Orman sabanı yardımıyle ağaçlandırma 157 işçi postası/ha. 75 
Dinar/ha. 27.42 hektarlık bir sahada. 

3) Caterpillar yardımiyle ağaçlandırma 33 işçi postası/ha. 39 Di
nar/ha. 14.03 hektarlık bir sahada. 

Geri kalmış ülkelerde iş arıyan insanların sayısı bugünkü gibi yük
sek olduğu müddetce bu işsiziere iş temin etme gayesiyle elle yapılan 
ağ-açlandırmalar daima makinalarla yapılacak ağaçlandırma metotlarına 
tercih edilmelidir. 

Fidanların ölüm nisbeti % 10 u aştığı taktirde, ilk yıldaki dikim ve 
bakım masraflarına, tamamlama masrafıarına tekabül eden hektarda 11 
Dinarlık bir ek daha yapmak icap eder. Ouseltia da sulama yardımıyle 

tesis edilen koruyucu orman şeritleri, Ouled M' Hamed'de ayni şekilde 
yapılan işlerden daha ucuz olmamıştır. Aşağıda görüleceği üzere : 

O ıüseltia)da 

1 ci yılda yapılan dikim ve bakım işleri 
2 ci yılda yapılan tamamlama, dikim ve 

bakımları 

149.934 Dinar/hektar 

133.429 » » 
Y ekim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.363 » » 

ve Ouled için 230 125 = 355 Dinar/hektar masraf yapılmıştır. 

A- Yetişme muhitinde yapılacak bu gibi tesisleri sulama yapılmak
sızın çam ve bilhassa selvi ile yürütmek muvaffakiyet sağladığından, ile
ride tabii orman sınırları dahilinde yapılacak olan ağaçlandırma işlerin
de sun'i sulamadan tamamen sarfınazar edilmesi gerekir. Bu yoldan ta
sarruf edilen paranın, tabii orman sınırları haricinde yapılacak ağaçlan-
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dırmaların mübrem olan sulama masrafları için kullanılması imkan da
hiline girecektir. 

Çalışmaların önemli bir kısmını bölgede yaprak işletmesi tesisi prob
leminin incelenmesi teşkil etmiştir. 1962 yılında Dobrovnikte toplanan ve 
yaprak işletmeleri konusuyla ilgilenen FAO Komisyonunun nihai kara
rında, 1876 yılmda Avusturyanın eski maruf Orman İşletme Müdürlerin
den Josef Wessely'nin yaprak işletmeleri için aşağıdaki sözlerle ifade et
miş olduğu görüş kabul edilmiştir. 

«Ben yaprak işletmesinin rasyonelleştirilmesi ve genelleştirilmesini 
en mi.ihim karst kültür vasıtası olarak telakki etmekteyim. Bilhassa bu 
husus Hırvatistanın sahil karstlarında yapılacak yegane ıslah çaresi olup 
bütün bu sahaların yaprak işletmesine irca edilmesi icap eder». 

Ouled M' Hamad'te 12 ve Ouseltia da 9 ayrı yaprak ağacı ve çalısı 
deneme mahiyetinde dikilmiştir. Bu arada yüksek bir hasıla değeri gös·· 
teren Ceratonia siliqua, Pistacia vera, Argania spinosa ve Pinus pinea üze
rine dikkatler celbedilmiştir. Ve ayrıca incir kakti.isünün kurak yaz per
yoUarında bilhassa yem olarak kullanılması hususunun gerçekleştirilme
si üzerinde durulmuştur. 

Burada şu hususu tekrar belirtmek lazımdır: Yaprak işletmelerinin 
gelecekte taşıyacakları kıyınet ve ifade edecekleri mana sadece kurak 
yaz peryotlarında yem darlığına karşı bir tedbir olmalarına inhisar etini
yecek ayni zamanda bugün erozyon tehlikesine maruz bölgeleri derhal uy
gun tür ve metotlarla ağaçlandırarak rüzgar - ve su taşmasına karşı 

muhafaza etmek gayelerini de kapsamına alacaktır. 

Gerek koruyucu orman şeritleri ve yaprak işletmesi tesisi ve gerekse 
diğer bütün ağaçlandırmalar, gün geçtikçe münbitliğini kaybeden topra
ğın bu ileriiyen hastalığına bir son vermek gayesini gütmelidirler. 

Bütün çalışmalar bu ana problemi hal etme gayesine teveccüh etme
lidir. Eğer Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının Akdeniz çev
resi. için hazırlamış olduğu Planın teknik esasları dahilinde bu özel silvi
kültürel çalışmalar her yönüyle tatbik sahasına konur ve genişletilmesi 
başarılırsa, silvikültUrel çabalar neticesinde to:;>rak verimliliğinin yüksel
diğini yakın zamanda görmek mümkün olacaktır. 
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