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sından

Kitap Yakın
gereken tohum,

Doğunun

kurak ve yarı- kurak ınıntakalarmda tatbiki
ve ağaçlandırma tekniğinden bahsetmektedir.
Şüphesiz, dünyanın benzer iklim şartları gösteren diğer bir çok romtakaları için de tatbiki değeri haizdir.
fidanlık

Yurdumuz bütünü itibariyle

Yakın Doğu nuntakası

içinde bulundu-

ğu gibi, kurak ve yarı- kurak iklim şartlarını haiz sahaları da buyük bir

Bilhassa Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege
ile Orta Anadolu'nun mühim bir kısmında yapılacak bozuk
ormanların ağa;!landırma yoluyla islahı, yeniden orman tesisi, erozyon
sahalarının ağaçlandırılması, bataklık ağaçlandırmaları, kum eksibelerinin tesbiti, rüzgar perdeleri ve koruyucu orman şe.ritlerinin tesisi, ve yol
kenan ağaçlandırmaları gibi çalışmalarda kitapta verilen esasların geniş tatbik sahaları bulacağı muhakkaktır. Bu düşünce ile kitap dilimize
çevrilmiş ve türk ağaçlandırmacılarının tetkik ve mütalaalarına sunulyekun

tutmaktadır.

romtakaları

muştur.
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ÖNSÖZ

Kıt'aların her birisinde geniş sahalar kaplayan kurak ınıntakalar
daima ormancılar için halli müşkül meseleler ortaya koymuşlardır. Muhtelif memleketlerde bu gibi sahaların ağaçlandırılması, gerek deneme
ölçüsünde ve gerekse geniş ağaçlandırma planları halinde ele alınmış
ve elde edilen başarılar değişik ölçülerde olmuştur. Bu çalışmaların
bir sonucu olarak ormancılar, bilhassa bu gibi kurak ınıntakalar için
elverişli ağaçlandırma sistemlerini geliştirmiş bulunmaktadırlar. Yakın
Doğu vejetasyonunun tarihçesi hakkında elde edilen bilginin mıntaka
daki ağaçlandırmaların başarılı olmasını teminde büyük yardımları dokunmuştur. Bugün, mesela Amanus ve Torosların kuzeyinden Sınai
yarımadasına kadar olan mıntaka yüzde ikiden daha az nispette bir
ağaç ve çalı vejetasyonu örtüsüne maliktir. Gerçi bu mıntaka hiç bir
zaman ormanla tamamen kaplı olmamıştır; fakat şüpheye mahal yoktur ki bir zamanlar çok daha geniş bir kısmı ağaç ve maki ile kaplı bulunmaktaydı. Tarihi deliller Milattan evvel üçüncü veya ikinci asırdan
zamanımıza kadar ziraat yapma, kereste ve ·yakacak temini, otlatma
gibi maksatlarla ormanların nasıl temizlendiğini, ve ınıntakayı bir baş
tan diğer başa kateden orduların sayısız hareketleriyle bir çok sahalarda vejetasyonun son kalıntılarının dahi ne şekilde tahrip edildiğini
gösterir mahiyettedir. Tahrip o kadar şümullü olmuştur ki, bir kısım
ağaç türlerinin kalıntilarına sadece bazı parçalarda tesadüf edilebilmektedir.

Vejetasyonun tahribi aynı zamanda toprak erozyonuna da sebebiyet vermiştir. Kalın ve zengin toprak tabakaları alçaklardaki düzlükle. re ve denizlere doğru taşınmış, bir çok hallerde sadece fakir ve dikenli
bir vejetasyon taşıyan ince toprak tabakaları kalmış, bazen ise kayalar
meydana 'çıkmış ve mikrokUmada kuraklığın daha ziyade hakim olmasına sebebiyet verilmiştir. Binaenaleyh, orijinal orman tiplerini tekrar yaratmak için umumiyetle kserofil çalı türleri gibi öncü ve toprağı
islah edici bitkiler kuÜ~mılmak suretiyle bir ara safhaclan geçilmesi mecburiyeti mevcuttur. Koru ormanı türleri ancak bundan sonra sahaya
muvaffakiyetle getirilebilir.
Bu

şartlar altında

ağaçlandırılabilir.

dahi, bozulmuş bu gibi sahaların bazıları yeniden
Ancak bunu temin için muayyen bazı bitki coğrafyası
V

hadiselerinin tetkik edilmesi gerekir. Mevcut vejetasyon artıklarından
orijinal ormanların durumunu tasavvur etmek mümkün olur, ve bunlar
kullanılması icabeden türlerin seçilmesinde bir rehber teşkil edebilir.
Ağaçlandırmalarda, usulüne uygun olarak dikilmiş yerli ağaç türleri
muvaffakiyetin en kuvvetli teminatıdır. Fakat doğru bir müşahede neticesine istinad edilerek ekzotiklerin takdimi de denenmelidir. Yeni Zelandada Pinus mdi.a.ta, Kaliforniyadaki kendi yetişme muhitinden daha
iyi gelişmektedir. Aynı şekilde bir çok okaliptüs türü Kaliforniyada Merkezi Avustralyadaki kendi tabii yetişme sahasından daha hızlı büyürler.
Bir kısım okaliptüs türlerinde, ekseri bitkilerde olduğu gibi kültürlerinin gelişme kabiliyetleri, tabiaten haiz oldukları gelişme kabiliyetlerinden daha yüksek olmuştur.
Çeşitli

türlerin bu gibi değişik şartlar altındaki muvaffakiyet ihtimalleri hakkında bir tahmin yapmak kabildir. Buna rağmen, mahalli
şartlara yakinen tevafuk eden malıallerden olmayan türlerin takdimi
için önceden denemeler yapmak akıllıca bir hareket olduğu gibi, yapı
lacak .ağaçlandırmanın başarılı olacağı hususunda da bir teminat teşkil
eder. Ağaçlandırılacak sahanın ekolojik şartlarını -toprak, iklim ve
vejetasyon- ve yetiştirilecek ekzotiklerin isteklerini mukayese ve tetkik etmeksizin ekzotiklerin takdimi hpsusunda bir çalışmaya girişil
memelidir.
Muayyen bazı ağaç türleri «müş'irıı olarak kullanılabilir ve bunların tabii yayılışları, takdim edilecek bazı muayyen türler için uygun
hudutları gösterebilir. Mesela bir sahada harnup (Ceratonia siliqua) un
bulunuşu, Eucalyptus gamphocephala'nın takdimi için uygun şartlardan
birisinin orada mevcudiyetine delil olarak kabul edilebilir.
Yakın
mından

üç

Doğunun
ınıntakaya

yukarıda

zikredilen
taksim edilebilir :

kısmı

bitki

coğrafyası

bakı

1. Akdeniz mıntakası, veyahut ağaç örtüsünü haiz sahalar.
2. İran ve Türkistan, veyahut step sahası (yarı çöl saha).
3. Mısır ve Arabistan, veyahut çöl sahası.
Bu üç mıntakadan Akdeniz ınıntakası arazileri ağaçlandırılmaya
tabiaten en müsait olan sahalardır. Burada çam, selvi, ardıç gibi birkaç ibreli ve harnup, menengiç, yaprağını döken ve dökmeyen meşe
gibi bazı yapraklı ağaç türleri mevcuttur. ,Bu ınıntakada yetiştirilmek
üzere mahalli ağaç türleri arasından geniş ölçüde bir seçme yapmak
imkanı mevcut olduğu gibi, diğer mıntakalardan buraya muvaffakiyetle takdimi kabil bir çok ekzotikler de vardır.
Vl
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2.

Yakın Doğ-unun

bitld

coğ-rafyası ınıntakalan

(M. Zohary'ye göre)

,Bu durum, bir miktar haşebi çalılar bir tarafa bırakılırs~, sad~e
yarım düzüne kadar tabii ağaç türüne sahip olan İran ve Türkistan
ınıntakası için aynı değildir. ıBu sahalara takdim edilebilecek ekzotiklerin seçimi çok daha müşküldür. Bu maksatla, bütün kıt'alardaki çölleri çevreleyen mıntakaların ağaç türleri nazarı itibara alınabilir. Bu
mıntakalardaki ağaçlandırmalar, esas itibariyle sulama da yapılarak tesis olunan rüzgar perdeleri ve koruyucu orman şeritleri şeklindedir.
Mısır

ve Arabistan ınıntakası ağaçlandırma bakımından hepsinin
en gayrı müsait şartları haiz olanıdır. Dolayısıyla ının
takada yetiştirilmek üzere seçilebilecek türler gayet mahduttur. Şim
diye kadar bu mıntakalarda ağaçlandırma maksadıyla yapılmış Çalış
malar pek azdır. Buralarda topografyası, yağış miktarı veya toprakları
nın kimyevi terekküpleri itibariyle tabiaten orman haline gelmesine
asla imkan olmayan sahalar mevcuttur. Bu gibi ağaçlandırma sahaları
. zamanla mer'a, step veya çöl halini alırlar.
arasında şüphesiz

Böyle sahaların ağaçlandırılması için yapılacak yüksek masraflar ve
bu gibi gayrı müsait şartlar altındaki ağaçlandırmanın başarılı olmasını
temin hususunda katlanılacak güçlükler, işe girişilirken alınan kararların
tecrübi mahiyetteki çalışmaların neticelerine istinat ettirilmesini mecburi kılmaktadır. Bir yerde muvaffakiyet temin eden ağaçlandırma metodlarının diğer yerlerde de başarılı olacağını peşinen kabul etmek doğru
değildir. Vasıfları bozulmuş sahalarla kurak mıntakalarda ağaç yetiş
tirilmesi bakımından şartlar umumiyetle o kadar değişmekte ve o kadar ·gayrı müsait durumlar hasıl olmaktadır ki, ağaçlandırılacak her
mahallin ve kullanılacak her türün temin ettiği imkanlar tecrübi ağaç
landırmalarla tam bir şekilde ortaya konuluncaya kadar geniş ölçüdeki ağaçlandırma programlarının tatbikine girişilmemek gerekir.
Birbirinden tam olarak tefrik edilebilen yukarıda zikredilmiş üç
hususi bitki toplulukları yaratan bataklıklar, nehir
kenarları ve sahil eksibeleri gibi sahalar da mevcuttur. Ağaçlandırılma
ları sırasında bunların oldukça değişik bir cepheden mütalaa edilmeleri gerekir.
mıntaka yanında

ıBir

ağaçlandırma

programı

hazırlanırken,

maksadının

programın

hazırlanma

zihinlerde tebellür etmiş olması lazımdır. Verimli ormanlar
bu mıntakaların ancak en iyi şartları haiz sahalarında yetiştirilebilir.
Fakat her hangi bir ağacı başarıyla yetiştirebilmek için, tohumun toplanmasından ormanın bakırnma kadar olan her safhada· en iyi olarak
bilihen tekniğin tatbikine ihtiyaç vardır.
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A.

TOHUMUN TOPLANMASI VE MUAMELESİ

1. Tohum

Tohum, erkek çiçeklerden gelen polenlerle dişi çiçeklerin ilkalıını
müteakip teşekkül eder. Erkek ve dişi organlar bazı türlerde aynı çiçek
üzerinde (Acacia (1) ve okaliptüslerde), bazı türlerde ayrı çiçeklerde
fakat aynı ağaç üzerinde (çam ve meşelerde), diğer bazı tü~lerde ise ayrı çiçeklerde ve ayrı ağaçlar üzerinde (menengiç ve harnupta) bulunabilirler. İlkalım vukuunu müteakip büyüme ve nesiderin inkişaf baş
lar. Neticede umumi olarak «tohum» ismi verilen şey husule gelir.
Tol:um bir embriyoyu ihtiva eder. Embriyo umumiyetle, ileride kök
halinde gelişecek bir büyüme konisini, fidenin gövdesini teşkil edecek
bir orta kısmı ve onunla beraber bir tomurcuğun iptidai şekli olan ken-:di büyüme konisini ihtiva etmektedir. Gövdeye bağlı olarak fide yaprak ve ibreleri (çenek'ler) mevcuttur. Bunlar, ya çam ve harnupta olduğu gibi çimienmeyi müteakip açılır gelişirler, veyahut meşe ve ceviz
(Juglmns regia) de olduğu gibi fideyi beslemek üzere toprak altında beklerler. Embriyo, endosperm denilen gıda nesieleriyle kuşatılmış olabilir.
Mesela endosperm harnupta mevcut olduğu halde Acacia'da yoktm.
Embriyo ve endosperm tohum kabuğu ·denilen bir mahfaza içindedir.
Bu kabuk ibrelilerde, okaliptüslerde ve meşelerde görüldüğü veçhile
suyu geçirmeye müsait yapıda olabileceği gibi; harnup, Acacia ve Cercis
siliquastrum gibi Legum'lerin ekserisinde tespit edildiği üzere suyu geçirmeye gayrı müsait vaziyette de bulunabilir. Muayyen bazı gruplarda
tohum veya meyvelerin bir lahika ihtiva etmesi oldukça umumidir. Sedir, çam ve selvi gibi ibrelilerde tohumlar kanatlıdır. Kanat veya tüğler
dişbudak, akçaağaç, kavak gibi yapraklı ağaçlar için de karakteristiktir.
Başlıca

üç tip tohum tasavvur edilebilir :

1. Hakiki tohumlar. Bunlar kuru meyva veya kozalaklardan elde
olunur, ve çam, ardıç, selvi gibi ibrelilerle kavak, söğüt, okaliptüs,
(1) Çevirenin notu: bu kitabın Türkçeye çevrilmesi sırasında «Acacia» kelimesi hakiki akasya türlerini ifade maksadıyla kullanılmış ve bu sebepten Latince
imlası ile yazılmıştır. Lisanımızda uınuıniyetle kullanıldığı manada bu kelime ile
yalancı akasya (Robinia pseudoo.cacla) türü anlaşılmamalıdır.

2
Acacia, harnup gibi yapraklılar tarafından istihsal olunan tohumlarda
görüldüğü

veçhile tohum bir kapsül içinde bulunur.

2. Kuru meyvalar. Burada tohum kendisine bağlı ve yapışık bir nesicle (meşe, dişbudak, akçaağaç) kaplanmıştır. Bu grubun tohumlan pek
ender olarak meyvasından ayrılır. Bütün meyva tohum olarak kabul
edilebilir.
3.

Etli meyvalar. Bunlar dutda,

alıç (Cmteagııs)

ve sandal

(Arbııtııs

andrachne) gibi Rosacea türleri ile ardıç gibi ibreli türlerinde görülür.

Tohumlar umumiyetle
gibi de ekilebilir.

meyvalarından ayrılırlar.

Fakat meyva

olduğu

Şekil

Altta :

3. Tohum tipleri (soldan sağa doğru). Yukanda : Arbutus
andrachne, Sorbus trilobata, Fraxinus syriaca.
Ortada: Quercus calliprinos, Juuiperus oxycedrus.
Pinus halepensis, Cupressus sempervirens, Ceratonia siliqua,
Acacia cyanophylla.

Bir ağacın tohum verme kapasitesi üzerinde çeşitli faktörler müessirdir. Yaşı, cesamet ve gelişme tarzı, polenlenme ve ilkalım vuku bulma
durumu ile iklim ve toprak şartları bu faktörler meyanındadır. Ekzotik
tüder için yeni yetişme muhitine intibak durumu da ağacın çimlenme
kabiliyetinde tohum vermesi üzerinde müessir olur. Tohum verimi gayrı
müsait hava şartları tarafından olduğu gibi parazitler, kuşlar ve böcekler tarafından da geniş ölçüde tesir altında bulundurulabilir. Tohum ve-

3
riminin başlama yaşı türe göre değişir. Halepçamı ve bazı okaliptüs
leri 3 - 4 yaşlarından itibaren tohum vermeye başlarlar. Harnup ve
şede bu daha geçtir. Bazı ağaç türleri her yıl bol tohum vermezler.
tohum yılları iki veya daha fazla sene arayla tekerrür eder. Bazı
türlerinde bol tohum yılları arasında beş senelik bir fasıla vardır.
a.

türmeBol
çam

Menşe

Orman ağaçlarında tohumun menşei, bir ağaç türünün malum bir muhitte yetiştirilebilme ve başarı sağlama kapasitesinin taayyünü hususunda çok ehemmiyetli bir mevkii haizdir. Gövde yapısı, daHanma durumu, odun yapısı ve dayanıklılığı, doniara karşı hassasiyet, kuraklığa
mukavemet ve büyüme hızı gibi çok mühim bazı vasıfların, malum bir
ağaç türünün bütün yayılma sahasında aynı olmadığı; fakat tohum menşeine bağlı olarak değişildikler gösterdiği bugün bilinen bir hakikattır. J3u, l;ıilhassa Pinus halepensis ve Pinus nigra gibi yayılma sahaları
geniş olan türler için doğrudur. Pinus nigra'da bazı vasıfları itibariyle
değişiklikler gösteren muhtelif coğrafi varyeteler tespit edilmiş durumdadır.
Ağaçlandırmada başarının temini bakımından tohum menşeının gayet ehemmiyetli olduğunu ispat hususunda kafi miktarda delil mevcuttur. Karşılaşılan bir çok muvaffakiyetsizlikler ve tatminkar olmaktan uzak neticeler, değişik yetişme muhitlerinde gelişen ağaçlarm tohumlarını kullanma yüzünden tahassül etmiştir. Bu sebeple ağaçlandır
malarda kullanılacak bir türün daima mahalli fertlerinden alman tohumları tercih olunmalıdır. Bu tohumlar toplanmış oldukları yetişme
muhiti ile mümkün olduğu kadar benzer iklim ve toprak şartları altında kullanılmalıdır. Tohum toplama mevzuunda aşağıda verilen prensipiere riayet edilmesi tavsiyeye şayandır :

1. Tohum seçme ve toplama
den tefrik olunmalıdır.

zonları mıntaka

iklim

şartlarına

istina-

2. Tohum ~toplanması mümkün olduğu kadar mahalli ve aynı zamanda menşeleri de belli ağaçlara inhisar ettirilmelidir. Ağaçlandırma
sahalarındaki bilinmeyen menşeli ağaçların tohumları kat'iyen kullanılmamalıdır. Bununla beraber, okaliptüs gibi ekzotiklerin kullanılma
sı halinde, mahalli ağaçların tohum menşeleri bilinmiyorsa dahi, bulundukları yerlerin yetişme muhiti şartları ağaçlandırılacak saha şartları
na mümkün olduğu kadar benzemekte ve bu ağaçlar da muhitlerine intibak etmiş olduklarını kat\ delillerle göstermekte iseler, bu ağaçların
tohumları alınabilir.
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Hususiyle kereste istihsali için yetiştirilen ekonomik önemi haiz türlerde tohumlar, tohum veren rastgele ağaçlardan toplanmamalıdır. Dikkatli· bir tohum ağacı seçimi yapılması şarttır ve tohumun yalnız en
iyi vasıflı ağaçlardan alınması gerekir. Bunlar meşcerenin diğer ağaç
larından gövdelerinin düzgünlüğü, dallarının ince ve narin yapısı ve
büyüme hızı gibi vasıflarıyla tefrik olunabilir. Tohumun sadece seçilmiş ağaçlardan toırlanması pahalı olabilir; fakat muhtelif denemelerin
göstermiş olduğu gibi, seçilmiş olan düzgün ve sür' atli büyüyen ağaç
ların dölleri çok daha değerli mahsul vermekte ve aynı zamanda iyi bir
şekil ve artım temin ettiklerinden bu masraf ağaçlandırmanın uzun ömrü boyunca kendi kendisini defalarca ödemektedir. Ufak, alçaktan dallanmış ve bozuk şekilli ağaçları;n tohumları, toplanmaları kolay ve ucuz
olsa dahi, alınmamalıdır. Acacia cyanophyLla gibi toprağın korunması,
kum eksibelerinin tespiti veya yakacak odunu temini maksadıyla yetiş
tirilen türlerde tohum ağaçlarının sadece kuvvetli olmaları ve iyi bir
büyüme göstermeleri kafidir.
b.

Toplama

Tohum toplama esnasında tohum ağaçlarının doğru olarak teşhisi
mühimdir. Bunu temin için hususi tohum toplama ekipleri yetiştirme
nin faydası vardır. Buna rağmen ·birbiriyle yakın ilgisi olan mesela çeşitli meşe ve çam türlerinin birbirlerine karıştırılması ihtimalini önlemek üzere bilinen tohum ve meyvelerden teşhise yardım edecek bir
kolieksiyon hazırlanması tavsiyeye şayandır. Kolleksiyona dahil örnekler ufak cam tüpler içinde muhafaza edilebilir. Muhtelif türlerin tohumlarıyla beraber birkaç ibre veya yaprağını, hatta mümkünse çiçek
ve kabuklarını da kolleksiyona dahil etmelidir. Tohum toplama kolleksiyonlarıyla yetiştirilmiş ekipler yarı kurak mıntakalarda fazlaca bulunan orman ağacı türlerinden arzu edilenlerin tohumlarının toplattırıl
masını temin bakımından kifayetlidirler. Ilgın ve okaliptüs türlerinin
bazıları gibi birbirlerinden ayrılması müşkül olan türlerin tohumlarını
teşhis ve toplama hususunda ise ancak yetişmiş bir botanikçi selahiyetli olabilir.
kadar toplattırılmamalı
dırlar. Olgunlaşmamış tohumun çimlenme kapasitesi düşük ve bozulmadan saklanması müşküldür. Binaenaleyh tohumların toplanma zamanlarını, olgunlaşma halleri ile dağılmaya başlamadan evvel ağaç
üzerinde veya toprak yüzünde bozulmadan bekleme müddetleri tayin
eder.
Tohumlar

bir

olgunlaşmaları

tamamlanıncaya

Tohum toplama zamanı muhtelif türlerde başka başkadır; ve her
ağaç türü için ancak takribi olarak bildirilebilir. Mesela okalptüs
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tohumları bütün sene boyunca, hatta ilkbahar ve sonbaharda tepe olgunlaşması sırasında dahi toplanabilir. Çam ve selvide tohumlar yaz
sonunda kozalakların açılmaya başlamasından evvel, yerli yapraklı ağaç

ve ağaççıkların bir çoğunda sonbaharda ve kış başlangıcında toplanır.
Retama roetam ve Acacia cyanophyiLa gibi diğer bazı türlerde tohum
olgunlaşması yaz esnasında vuku bulur. Olgunlaşmanın kat'i zamanı
şüphesiz hava şartlarına ve mahalle bağlı olarak seneden seneye ufak
değişiklikler gösterir. Her ahvalde, geniş ölçüde tohum toplamaya başla
madan olgunluk halinin ve hayatiyet durumunun kontrol olunması lazımdır. Hayatiyetin kontrol tarzından ileride bahsedilecektir. Toplama zamanının doğru olarak tayinine ait bazı kaideler ise aşağıda verilmiştir:

Tohum veya meyvanın rengi olgunluk halinin iyi bir müş'iridir.
Çam ve selvi kozalaklan ile palamutlar olguulaştıkları zaman yeşil renklerini kaybederek esmer- kahverengi bir renk alırlar. Juniperus oxycednıs'un bir yaşlı olgunlaşmamış meyvaları yeşil iken, iki yaşındaki olgun
meyvaları kırmızımtırak menekşe rengindedir. Arbutus andrachne tohumları da sarıdan kırmızımtırak menekşe rengine dönerler.
1.

2.
tıkları

Arbutus, Crataegus, Celtis gibi taze ve etli meyveler olguulaş
zaman sertliklerini kaybederler ve yumuşak bir hale gelirler.

3. Tamamiyle olguulaşır olgunlaşmaz dökülmeye başlayan bütün
tohumlar dökülme devresine mümkün olduğu kadar yakın bir zamanda toplanmalıdır. Dişbudak, çınar, sandal, alıç, meşe ve bilhassa sıcak
havaların hüküm sürdüğü sonbahar mevsimlerinde kozalakları açılan
ibreli ağaçlar için bu husus bilhassa mühimdir. Çam ve selvide olduğü
gibi kozalaklarm açılmasını müteakip tohumlar sür'atle dağılacakların
dan toplanacak tohum bulmak imkansız bir hal alabilir. Kozalak veya
meyvaları kurutmak için hususi tesisat mevcut değilse olgunlaşmış kozalak veya meyvalar güneşte kurutulmaları mümkün olacak şekilde
ve kabil olduğu kadar erken toplanmalıdır. Toplamaya başlamadan evvel çamlarda kozalakları kesmek, Acacia'larda tohum kaplarını açmak
gibi yapılacak basit denemeler tohumun olgunlaşma durumu ve toplanma zamanı hakkında kafi sıhhatte bir tahmin yapılmasını mümkün
kılar.

Verimli bir tohum toplama arneliyesi için lüzumlu malzeme toplanacak türe göre değişir. Başlıca tohum toplama malzemesi .arasında
merdivenler - ibreliler veya okaliptüsler gibi boylu ağaçlara tırmanmak
için-, kovalar, meyva veya kozalakları koparmaya mahsus kesme kancalan, küçük budama destereleri, muhtelif uzunlukta ağaç sırıklar,
muhtelif uzunlukta sırıklar ucuna takılan budama makasları, ayağa ta-
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kılabilecek tarzda tırmanma demirleri, emniyet kayışları, çuvallar, tenekeler ve branda bezleri vardır. Tohum toplama işinde kullanılacak
merdivenler hafif olmalı, biri diğerinin ucuna ilave edilebilen müteaddit parçadan teşekkül etmeli ve ağaç gövdesine zincirlerle tespit
olunabilmelidir.

Şekil

4. Tohum toplama malzemesi : tınnanma demirleri ve emniyet kemeri,
uzun saplı makaslar, baltalar, budama destereleri ve muhtelif tip
budama makaslan.

Tohum toplama metodları ağaç türüne tabi olarak değişmektedir.
Palamut ve erik gibi iri taneli olanlar yerden toplanabilir. Fakat bu
metoda umumiyetle iltifat olunmamalıdır. Zira dökülmüş olan tohumların böceklerin tasallutuna maruz kalmış olmaları muhtemeldir.
Meşe, alıç, sandal ve Acacia gibi yapraklı ağaçlarda tohumu el ile
bir kova içerisine toplamak veyahut bir branda bezi üzerine silkelemek
(şayet ağaç altında toprak yüzü çalı ve otlarla fazlaca kaplanmamışsa)
mümkündür. Ufak bir portatif merdiven bu gibi hallerde çok iş görebilir. Kozalaklar kesme çengeli veya sırık makası ile koparılabilir. Bunların el ile toplanması da mümkündür.

Bir emniyet kemeri takan ve telefon veya elektrik işçilerinin kullanbenzer bir tırmanma demiri ile teçhiz edilen yetişkin işçiler
okaliptüs gibi boylu ağaçlara kolaylıkla tırmanabilirler. Küçük bir destere
ile bu işçi olgunlaşmış tohumları taşıyan dalcıkları ağaçtan ayırır. Kapsüller dalcıklardan el ile kopartılır, ve derhal kaplar içine konur. Zira
tohum ambarına nakilleri sırasında kapsüllerin açılması ihtimali vardır. Şayet yalnız bir okaliptüs türünün tohumu toplanıyorsa bütün dallar (veyahut yalnız meyvaları taşıyan dalcıklar) oldukları gibi ambara
clıkiarına

nakledilebilirler. Orada derhal kurutulmalıdırlar. Kapsüllerin açılması
neticesinde tohumlardan bir kısmının zayi olması muhtemel bulunduğundan bu şekil, tohum toplanan yerin ambara fazla uzak olmadığı hallerde tatbik olunur. Şayet ambar oldukça uzakta ise tohumlar toplama
sahasının yakınındaki bir yerde kurutulmalı ve kapalı kaplar içine konularak ambara öylece nakledilmelidir.
Her tohum partisi toplanır toplanmaz hemen etiketlenmelidir. Etiket üzerinde tohumun ilmi ismi (şayet karıştırmak ihtimali yoksa mahalli ismi de olabilir), toplama yeri ve tarihi kaydedilmelidir. Etiketlerden birisi kabın üzerine iliştirilmeli, bir örneği de içine konulmalıdır.
c.

Çıkartma

ve temizleme

Hemen hemen bütün tohumlar depo edilmeden veya ekilmeden
evvel tamamen temizlenilmeye veya kurutulmaya ihtiyaç gösterirler.
Ekimden evvel tohumun göreceği bütün muamelelerin merkezi vaziyette bulunan, aynı zamanda çıkartma, temizleme, kurutma ve saklama hususunda bütün kolaylıkları haiz olan bir yerde yapılması tavsiyeye şayandır. Toplanmalarını müteakip etiketlerren bütün tohumlar
derhal, tohum evi ismi verilen bu merkeziere sevk edilirler. Menşe,
miktar, toplanma tarihi ve ileride gönderildiği yer de dahil olmak üzere tohumlara ait her türlü kayıtlar bu tohum evlerinde tutulur.
Tohum_ toplama işi ile vazifelendirilenlerin kurutnıa hakkında az
veya çok bazı bilgilere sahip olmaları lazımdır, Zira bazı türlerin tohumları bir kaç günde bozulabilirler. Ancak lüzumlu bazı hazırlıkların ikmalinden sonra nakledilmeleri gerekir.
Tohumların pek azı toplandıkları sırada hemen depo edilebilecek
kadar kurumuş bulunurlar. Ağaç üzerinde kuruyan tohumlar, mesela
legümin türlerinin tohumları bunun istisnalarını teşkrl ederler. Diğer
ekseri türlerin tohumları kuru bir havada iyice havalandırılmış olmak
ihtiyacını gösterirler. T_oplanan tohumu hemen toplandığı yerde meyvalarından ayırmak kabil değilse, taze olarak toplanmış meyvalar merkezi tohum evine sevkedilmeden evvel açıkta ince bir tabaka halinde
serilerek günlerce bekletilmelidir. Ancak bundan sonra meyvalar tohumlarının çıkartılmasına kadar muvakkaten depo edilebilirler.

Hemen bütün türlerin taze toplanmış tohumları öylece yığılır veya
torbalara doldurulur' ve karıştınlmadan bırakılırsa bir kızışmanın vukuu hemen hemen muhakkaktır. (Bu hal, hiç değilse tohumlardan bir
kısmının hayatiyetlerini kaybetmelerini intaceder. Tohum evine muvassalatı müteakip tohumların fermantasyona uğrarnalarını önlemek
üzere hususi bir itina sarfedilmesi şarttır.
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İbrelilerin

tohumlar serbest kalıncaya kadar doğrudan doğruya güneş ışığına maruz bırakmak suretiyle, tohumlarını ayırmak mümkündür. Bu metod Pinııs halepensis ve P. brııtia gibi
bazı çam türleri için tatbik olunabilir. Köknar kozalaklarının da aynı
tarzda veyahut kapalı yerlerde oda suhunetinde kurutulmaları mümkündür. Köknarların kozalak pulları da döküleceğinden tohumlar esaslı bir
temizlerneye ihtiyaç gösterirler. Sedir tohumları depolamadan evvel kozalaklarmdan çıkartılmamalıdır. Zira bunlar kozalaktan ayrılmayı müteakip hayatiyetlerini sür'atle kaybederler. Tohumunu çıkartmak için
kozalaklar evvela suda ıslatılır, müteakiben hafifçe kurutulur ve el
ile açılır. Fazla rutubetli mıntakalarda kozalak ve tohumların kurutulması maksadıyla sun'i olarak ısıtılan ve havalandırılan furunlar kulbir

çoğunda kozalakları

lanılır.

Şeldl

5. Tohumlann kurutulmasında kullanılan beton havuzlar. Kafes tenere ve
standard eb'addald camlı kapaklara dikkat ediniz. Solda Plnus halepensis
kozalakları. Sağda Prosopis juliflora tohum k:ı.psüllert

Okaliptüslerin tohum kapsülleri güneşe maruz bırakıldığı takdirde tohumların kolaylıkla ayrılması mümkündür. Esasen kapsüller daha
nakliyat esnasında açılmaya başlarlar. Bunun için, kapsüllerinden ayrılan tohumların kqlaylıkla toplanmasını teminen tasındıkları vasıta icine bir branda bezi yayılmak lazım gelir. Alıç, erik ,ve sandaim etli t·ohumları bir yerde ıslatılarak etli kısımlarının ayrılması kolaylaştırılma-
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lıdır.

Meyvalar yumuşatıldıktan sonra tohumlar etli kısımlarından ayMüteakiben tamamen kurutulmaları ve suda yüzdürülmek suretiyle tohumların temizlenmesi gerekir. Suda tohumlar batacak ve
yüzen etli kısımlardan kolaylıkla ayrılacaktır.
Legümin türlerinin ( Acacia, Cercis, Cytisus, Ceratonia gibi) tohumları şayet baklaları ile beraber depo edileceklerse evvela güneşte kurutulmalıdırlar. Sert kabuklu tohumlar toplanmalarını müteakip hemen meyvelerinden ayrılırlarsa ayrıca hususi bir kurutınaya ihtiyaç
göstermezler.
Pelitler yağmurlu havalarda toplanmışlarsa sadece sathi olarak kurutulmalıdır. Diğer hallerde kurutulmamaları, fakat rutubetli bir yerde
saklanmaları gerekir.
Kurutma güneş altında yapılmaktaysa, beton zeminierin kullanıl
ması -tohum kaybını önlemeleri bakımından- daha doğru olur.
rılabilir.

Şekil

6. Okalipttis

tohumlannın

miliveri

etrafında

dönen bir dolapt.a temizlenmesi.

ı

o

Tohum yiyen hayvanlar ve kuşlar tarafından ika edilecek zararlar
meyvaları kafes teli ile örtrnek suretiyle önlenebilir. Sonbahar ve hatta
kış mevsimi boyunca tohumları cam kapaklar altında kurutmak da kabildir.
İbreli tohumları

ekilmeden veya depolanınadan evvel kanatlarından
Kanatlardan ayırma işi tohumu bir elek üzerinde hafifçe
ovalamak veya sadece el ile ovalamak suretiyle yapılabilir. Elekten geçirmek veya hava ceryanında savurmak, kopmuş bulunan kanatları tohumdan ayırmaya blfi gelmektedir.
ayrılmalıdır.

Okaliptüs tohumlarını kapsüllerinden ayırma işinde mihveri etradönen ve üzeri elek teli ·ile kaplanmış bulunan bir dolap kullanı
labilir. Kapsüller elek telinin üstünde kalacak ve tohumlar telden geçerek aşağıdan kolaylıkla toplanabilecektir.
fında

d.

Saklama

·Bütün ağaç türleri her yıl bol miktarda tohum vermezler. Halbuki
ve ağaçlandıı·ma programlarının aksatılmadan tatbiki hususunda devamlı olarak tohum temini meselesi büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bu sebeple lüzumu kadar tohumun usulüne uygun olarak saklanması şarttır. Merkezi bir tohum deposunda çok ehemmiyetli türlere ait
tohumların daima ve fazla miktarda bulundurulması gerekir. Zira kötü
hava şartlarının veya mantar tasallutları gibi arızJ: sebeplerin bir neticesi olarak fidanlıklarda çimlenme ve yaşama nispetlerinin çok düşük
olduğu hallerin vukua gelmesi mümkündür. Binaenaleyh tohumu, kendisine ihtiyaç hissedilecek zamana kadar hayatiyetini muhafaza edebileceği şartlar altında saklamak zarureti mevcuttur.

fidanlık

Halen tatbik edilmekte olan tohum saklama usulleri sayesinde ağaç
türlerinden bir çoğunun tohumları hayatiyetlerinde ve çimlenme kapasitelerinde bariz bir kayıp vukua gelmeksizin muayyen bir zaman için
saklana bilmektedir ler.
Tohumlar en iyi şekilde alçak suhunet ve alçak rutubet şı;ırtları alAncak bu kaidenin istisnaları da mevcuttur. Yarı- kurak ınıntakanın yerli türlerinden ekseris! için ideal saklama şartları
üzerinde henüz çalışılmamış olmakla beraber, aşağıda verilen tavsiyeler
bu mevzuda faydalı olabilir :
tında saklanırlar.

L Kapalı kaplar içinde kuru ve soğuk saklama ibreli ağaç türleri
için olduğu kadar yaprağını döken türler içinde tavsiye edilir. Bu şart
lar altında tohumlar ne fermante olacak ve ne de filizleneceklerdir. Bu
usulle tohumların senelerce muhafazası mümkündür.

ll

Şeldl

7. Bir tohum deposunun iç görünüşü. Kapunun tecrit işini tam
olarak yapabilecek şekildeld yapısına dikkat ediniz.

Rutubetli- soğuk saklama meşe, ceviz, kestane gibi bazı yaptürleri için tavsiye edilmektedir. Tohumlar kendi hacimlerinin bir ila üç misli hacimele rutubetli kum, yosun veya benzeri maddelerle karıştırılmalıdır. Şiddetli soğukların ve kar yağışlarının muntazaman vuku bulduğu soğuk iklimlerde tohumlar açıkta toprak içine konulabilir. Üzerlerine bir saman tabakası serilir ve kafes tel ile tohum
yiyen hayvanıara karşı korunur. Açıkta saklama ancak ilkbahar ekiminin yapılacağı hallerde kullanılabilir. Aksi halde, kuru- soğuk saklamada olduğu gibi sandıkların soğuk bir odaya konulması gerekir.
2.

raklı ağaç

Soğuk saklama donma noktasının biraz üzerindeki bir suhunette ya~
pılmalıdır. ,Bir çok türler için ideal suhunet +4°C civarındadır. Geniş bir
ınıntakanın bütün tohumlarını muamele edecek qlan merkezi bir ma·
halde kurulmuş tohum evlerinde her hali karda soğutma tertibatını haiz
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ıyı tecrit edilmiş ve iyi havalandırılan bir soğuk oda inşa edilmesi

la-

zımdır. Şayet

mali sebepler dolayısıyla böyle bir tesişatın kurulması
iyi tecrit edilmiş ve havalandırılabilen bir tohum deposu
inşa olunabilir. J3u depo, ileride soğutma tesisatı ilave edilebilecek şe
kilde planlaştırılmalıdır. Az miktarda kullanılacak tohumlar için bir
ev buz dolabı maksada kifayet edebilir.
kabil

değilse,

3. En basit ve en eski bir tohum saklama metodu adi hava suhunetinde saklamadır. Akasya ve diğer legüminlerle okaliptüs gibi türlerin tohumları bu tarzda bilhassa kurak iklimlerde senelerce muhafaza
olunabilirler. Tohumlar kapalı kaplar içerisinde serin kilerlerde veyahut içindeki suhunet değişiklikleri dışardaki kadar şiddetli olmayan tecrit olunmuş binalarda saklanırlar. Fazlaca sıcak mıntakalarda derin çukurlar içinde serin tohum depolarının tesisi kabildir.
e.

Deneme

,Başlıca türlere ıı.it her tohum partisi, bir defa tohum evine geldiği
zaman ve bir defa da ekilmelerinden evvel denenmelidir. Tohum vasıf
larını tayin maksadıyla tatbik olunan çeşitli metodlardan birisi de çimlendirme denemesidir. Burada şu hususu hatırlatmak faideli olacaktır:
çimlenme ancak muayyen · mevsimlerde vukua gelir ve bir çok türler
iklim şartlarına ve iç yapılarına tabi olarak çimlenme kudretlerinde peryodik ve hafif değişmeler gösterirler.

Tohum denemelerinde kullanılacak örnekler tohum partisinin ortalama vasıflarını temsil edebilecek tarzda alınmış olmalıdır. Her kaptan
müstakil örnekler alınmalı, bunlar biribirleriyle iyice karıştırılarak nihai örnek oradan çekilmelidir. Her tohum denemesi en ai iki örnek üzerinde yapılmalıdır. Palamut gibi iri tohumlularda en az 25, okaliptüs ve
kazuarina gibi ufak tohumluklarda ise en az bir kaç yüz tohum tanesi
kullanılmalıdır.

Tohum denemeleri yalnız araştırma istasyonlarına düşen bir vazife
Her tohum evi kendi denemelerini kendisi yapmalıdır. Merkezi tohum evlerinde vazifeli olanların bu maksat için yetiştirilmiş bulunmaları arzı.iya şayandır. Böyle bir denemenin yapılabilmesi için temini icabeden aletlerin sayısı pek fazla olmadığı gibi, oldukça yaygın
türlerin denenınesinde hususi bazı güçlüklerle de karşılaşılmamaktadır.
Tohum vasıflarının tayini maksadıyla aşağıda verilen denemelerin yapılması lazımdır :
değildir.

1. Tohum cins ve türünün kontrolü. Az tanınan türlerin tohumları, bilhassa denenecek olan tohum henüz temizlenmemişse, evvelce teş
hisi yapılmış tohum örnekleri ile mukayese olunmalıdır. Okaliptüsün
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fazlaca yaygın türlerinde çiçek tomurcukları ve olgunlaşmış kapsüller
elde edilebildiği takdirde tohumun hangi türe ait olduğu vazılı bir şe
kilde tayin olunabilir.
Çeşitli

okaliptüs türlerini ihtiva eden bir ağaçlıktan tohurll toplanırken bunlardan bir kısmının melez olabileceğini ve yetiştirilecek bütün döllerin ana ağaç ile aynı vasıfları gösteremiyeceklerini hatırda tutmak gerekir. Aynı şey Cupressus sempe1·vir'ens'in horizontpJis ve pyramid.aLis varyetelerinin karışık olarak bulunduğu menşelerden toplanan
tohumlar için de -yabancı ilkalım bir neticesi olarak- vukua gele bi··
lir. Bu durum karşısında tohum toplamak üzere diğer türlerden kafi
uzaklıkta bulunan saf meşcereleri intihap etmek zarureti mevcuttur.
2. Saflık. Verilen bir ttirün saf tohumları ağadığının umum örnek ağarlığı (yani tohumlarla beraber yabancı maddelerin toplam ağar
lığı) yüzdesi olarak ifadesidir.
Saflık, örneği

dikkatli bir tetkikten geçirerek saf veya temiz tohumu bir yana koymak ve ayrı olarak tartmak suretiyle elde olunur. İb
reliler ve meşeler gibi iri tohumlu türlerde saflık nispetinin, okaliptüs
gibi küçük tohumlu türlerdekine nazaran daha yüksek olmasını. beklemelidir.
3. Beher ağ'arlık ünitesi başına isabet eden saf tohum sayısı. Bu,
çimlenme yüzdesiyle birlikte, arzu olunan miktarda fidan elde etmek
üzere ekilmesi gereken tohum miktarını tahmin etmeyi mümkün kıl
ması bakımından çok ehemmiyetlidir.

Beher ağarlık ünitesi başına isabet eden tohum sayısı tohum değe
rini tavsif etmesi bakımından da önem kazanır. Zira dolu tohumlar boş
olanlardan daha ağardır. Diğer taraftah ağar tohumlar daha kuvvetli
fidan verir olarak da bilinmektedir (Cetvel 1.).
4. Tohumun hayatiyet yüzdesi. !Bu, çeşitli türlerin hususiyetlerine tabi olarak çeşitli şekillerde tayin olunur. Kesme deneyi dolu tanelerin tespitinde sür'atli netice verir. Tohumu keserek ve embriyoyu tetkik ederek tohumun hayatiyet durumu kolaylıkla anlaşılabilir. Kesme
deneyi, pelit gibi büyük tohumlar için olduğu gibi PLatanus orientalis
tohumları kadar küçük olanlar için de tatbik olunabilir. Legum tohumları bazı . muamelelerden sonra kolaylıkla kesilebilirler. Bazı hallerde
kesme yerine kırma metodu kullanılır.
İbrelilerin bir çoğunda tohumun hayatiyet durumunu yüzdürme
deneyi ile tayin etmek de kabildir. HayatiyeÜ haiz tohumlar suyun dibine batarken, boş tohumların ekserisi suyun yüzünde yüzerler. Pinus
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Cetvel

'

Ağaç

ı.

Temizlenmiş

tohuınlann

ortalama

ağırlıkları

Kilo başına
tohum sayısı

türü

8,000
81,000
15 ,300
43,000
27 ,000
3,300
32,000
14,060
10,800
2,800
5,\/00
ı ,300

Abies cilicica
Acacia cyanoplıylla
Acacia raddiana
Acacia spirocarpa
A ·:1antlıus glandulosa
Atiıutus

andraclıne

Calligonum comosum
Cedrus atlantica
C'edrus libani
Celtis australis
Ceratonia siliqua
Crataegus azarolus
Cupressus arizonica

9ı,ooo

Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens

ı33,000

60 ,000-

Dalbergia sissoo

ı6,000

Ela.r:agnus angustifolia
Eucalyptus

camaldulensis

Gl~:riitsia triacantlıos

3,000-

Juglans regia
Melia azedarach

ıo,ooo

Pinus brutia
Pinus canartensis
Pinus halepensis
Pinus nigra
Pinus pinaster
ı

,200-

Pistacia atlantica
Platanus orientalis
Prosopis juliflora
Quercus calliprinos
Quercus in!ectoria
Retama roetam
Rhus coriaria
Robinia pseudoacacia
Tetraclinis articulata
Ulmus campestris
Ulmus pumila
Zizyphus spina-christi

11,400
290,000
4,500
90
ı,800

Parkinsonia aculeata

Pinus pinea

75 ,000

30,00075,000-

17,400
9,000
52 ,000
57,000
20,800
ı ,500
6,700
235 ,000
23,500
240
200
12,000 •
31 ,000
50 ,000
100,000
154.000
143,000
1,0GO
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brutia ve Pinııs pinea tohumlarında bu metod doğru netice verir. Fakat
Pinus nigra ve Pinus halepensis için durum böyle değildir.
Boş tohumları dolu olanlardan ayırmak hususunda tohumların rengi de bir kıstas teşkil edebilir. Boş olanlar ekseriya açık renklidir. Pin-ııs
halepensis'de keyfiyet böyledir. Pistacia atıantica'da kırmızı tohumlar
boş, koyu yeşil tohumlar ise doludur.

5. Çhnlendinne denemeLeri. Mümessil örneklerin standard şart
lar altında çimlendirilmesinden ibaret olup tohumların hayatiyet durumunu tayin hususunda hakikate en yakın netice veren bir metoddur.
Çimlendirme denemeleri, tohumların ebadlarına bağlı olarak, fidanlıklarda kullanılanlara benzer kaplarda veyahut petri kutuları gibi
cam kaplar içerisinde yapılabilir. Denenecek tohumların çimlenmesi için
kafi yer temin eden her hangi bir kabın bu iş için kullanılması mümkündür.
Tohumlar rutubetli kum, yosun veya filtre kağıdı üzerine yerleşti
rilmeli ve aynı madde ile üzeri haiifçe örtülmelidir. Petri kutuları içindeki
filtre kağıdı Acacia, okaliptüs ve çam gibi küçük tohumların denenmesi için ideal bir çimlenme yatağı teşkil etmektedir. Çimlenme yatağında
rutubetin mümkün olduğu kadar sabit tutulması ve yeteri kadar havalanmanın temini lazımdır.
Denemeye konulacak örneğin genişliği, denemenin maksadını tam
olarak temin e kifayet edecek kadar olmalıdır. Umumi. bir kaide olarak,
münferit bir deneme için hiç bir zaman 100 den daha az sayıda tohum
kullanılmamalıdır.

Çimlendirme denemesinin tamamlanması için umumiyetle 30 - 40
gün kafidir. Ancak denemenin münasip mevsim içinde yapılması gerekir. Bazı türlerde denemeye başlanılmadan evvel tohumun bir takım
muamelelere tabi tutulması gerekir. Okaliptüs gibi sür' atle çimlenen
türlerde denemenin 10-15 gün içerisinde tamamlanması mümkündür.
Denemenin

devamı

sırasında

çimlenmiş

tohumların

sayısı

muntazam fasılalada tespit ve kaydolunur. Deneme sonuna kadar çimlenen
tohumların deneme örneğine dahil bütün tohum sayısına nispeti ile
çimlenme yüzdesi hesaplanır. Çimlendirme denemesinin sonuna kadar
çimlenmemiş olan tohumlar, dolu olup olmadıklarını tayin maksadıyla
kesilmeli veya kirılmalıdırlar. Deneme neticeleri, arzu edilen miktarda
fide elde etmek üzere fidanlıkta ekilmesi icabeden tohum miktarını hesaplamak işinde kullapılır. Fakat şu hususun unutulmaması gerekir ki,
elde edilen canlı fide veya fidan sayısı, çeşitli sebeplerle, çimlenme yüzdesinden ve diğer tohum denemeleriyle istihraç edilen miktarlardan
büyük ölçüde tehalüfler gösterebilir.
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f.

Ekim öncesi muameleleri

·Bir çok türler ekimleri münasip mevsimde yapıldığı takdirde kafi
bir çimlenme gösterdikleri halde, bazı türlerin tohumları şayet ekimden evvel lüzumlu bazı muamelelere tabi tutulmamışlarsa ya hiç çimlenınernekte veyahut gayet yavaş bir çimlenme göstermektedirler.
Yavaş çimlenmeye sebebiyet veren faktörlere göre başlıca iki tohum
grubu mütalaa edilebilir. [Birincisi sert ve umumiyetle suyu geçirmez
tabiatte kabuklu tohumları ihtiva eder. Robinia pseudoacacia, Acacia,
Ceratonia bu grub~ dahildir. İkinci grupta çimlenme kabiliyetsizliği
tohumun haiz olduğu iç şartlardan ileri gelmektedir.

Legümin türlerinin ekserisini ihtiva eden birinci gruptaki tohumlar,
kabukları mihaniki olarak inceltme, asidle veya sıcak suyla muamele

etme metotUan ile ekime

hazırlanabilir.

Mihaniki inceitme tohum kabuğunun zedelenmesi veyahut törpülenmesi esasına dayanmaktadır. Büyük mikyastaki tohumların bu şe
kilde muamelesi için hususi makinelere ihtiyaç vardır. Tohumları kesif
sülfürik asidie muamele suretiyle de iyi neticeler elde edilmiştir. Fakat
bu muamele hususi dikkat ve itina talebeder. Sıcak su muamelesi hemen
hemen ilk iki metod kadar müessirdir; tatbik edilmesi de daha kolaydır. Tohumlar kaynama derecesine kadar ısıtılmış sıcak suyun içerisine konurlar ve bir gece müddetle yavaş yavaş sağuyan bu suyun içerisinde bırakılırlar. Bu muamele sert kabuklu tohumların bir çoğu için
kafi gelmekte ve tohum kabuğunu suyu geçirir bir hale getirmektedir.
Tohumlar sudan çıkar çıkmaz ekilmelidir. Bu takdirde umumiyetle çabuk ve tam olarak çimlenirler. Şayet tohumların hepsi ekilmeyecekse
kurumalarına meydan verilmeyecek şekilde rutubetli toprak içine konulmaları gerekir. Tohumlar suda ısıatıldıktan sonra kurumaya karşı
ziyadesiyle hassastırlar.
İkinci

gruba dahil olan tohumlarda, tohum bünyesindeki lüzumlu
kadar iç şartlar çimlenmenin vukuunu önler. Değişikliklerin vukuu suhunet, rutubet ve zamana bağlıdır. Deği
şiklikleri teşvik etmek için muayyen bir suhunet derecesinde ve belli
bir süre boyunca rutubetli kum veya yosun arasında soğuk katlama yapılması lazımgelir. Tohumu ekim öncesi muamelesine tabi tutmak manasında olan soğuk katlamayı, tohumu saklamak maksadıyla yapılan
katlama ile karıştırmamak lazımdır. Taze pelitler çimlenmek için ekimden evvel herhangi bir muameleye tabi tutulmak ihtiyacını göstermezler; fakat bunların soğuk katlama yapılmadan saklanmaları imkansızdır.
Aksi halde tohumlar ekim zamanına kadar hayatiyetlerini kaybederler.
değişiklikler tamamlanıncaya
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Tatbikatta, ekim öncesi muamelesi mahiyetinde olan katlama, tohumu saklamak için yapılan katlama ile aynı tarzdadır.Soğuk katlama
+4°C civarındaki suhunetlerde tatbik olunur. Bu sebeple suhunet kontrolü mümkün olmayan yerlerde soğuk katlama ancak malıdut bir mevsim içerisinde yapılmak kabilken, sıcak katlamayı senenin büyük bir
kısmında yapmak mümkün olur. Katlamanın devam müddeti ve o sıra
da temini gereken suhunet miktarı her tür için ayrı ayrı tayin olunmalıdır. Yakın Doğunun başlıca yerli ağaç türlerinde tohumların katlanma ihtiyacı ve bunun tatbikine ait teferruat henüz tespit edilmiş
değildir. Fakat çimlendirilmesinde müşkülatla karşılaşılan Pistacia, ardıç ve Cmtaegıts gibi türlerin tohumlarında soğuk katlama tatbik olunabilir.
Bir kolaylık sağlamak maksadıyla Yakın Doğuda kullanılan çeşitli
türlerin tohumları için toplama, meyvadan çıkarma, saklama, ekim öncesi muamele gibi hususlar hakkında tercih veya tavsiye olunan tatbikat tarzları «Ek. B)) de hülasa edilmiştir.

B.

ORMAN FİDANLIKLARI

Bir fidanlık yerinin iyi seçilmiş olması ve kuruluşu ile idare tarzının
maksada uygun bir şekilde tertiplenmiş bulunması, ağaçlandırmalarda
kullanılmak üzere birinci sınıf fidan temini ve bunların ekonomik olarak yetiştirilebilmeleri bakımlarından şarttır. Fidanlık yerinin seçiminde mevki, topografik durum, toprak, su ve işçi temini imkanları gibi
hususların hepsi birden dikkatle tetkik edilmelidir. Zira bunlar yalnız
mahsulün maliyetine değil, fakat aynı zamanda fidanların kalitesine ve
dolayısıyla ağaçlandırmanın başarılılığına tesir etmektedir.
Silvikültür bakımından olduğu kadar ekonomik sebepler dolayısıyla
da iklim ve toprağın fidanlar üzerindeki tesiri ve fidanların ağaçlandır
ma sahasına nakli icin katedilmesi gereken mesafe nazarı itibara alın
rr:alı ve fidanlık ağ;çlandırılacak sahanın içinde veya yakınında tesis
olunmalıdır. Kurulacak fidanlığın tipi, yani devamlı mı yoksa muvakkat
mı olacağı, ağaçlandırılacak sahanın vüs' atine ve projenin tamamlanması için lüzumlu zamana bağlıdır.
Ağaçlandırma

çalışmalarının

geniş

bir saha üzerinde ve senelerce
devam edeceği hallerde devamlı fidanlıklar kurulmalıdır. Devamlı fidanlıklar aynı zamanda, fidanlık bulunmayan veyahut içindeki muvakkat fidanlıklada fidan ihtiyacı karşılanamıyan ınıntakalar için de fidan temin ederler. Fidan veriminin daima aynı seviyede tutulabilmesini temin için bu gibi fidanlıklarda daha büyük tesisler yapılmasına ihtiyaç
vardır. Mebzul miktarda su temini emniyet altına alınmak gerekir. Devamlı binalara ve yollara ihtiyaç vardır. Ancak devamlı bir ağaçlandır
ma programının mevcut olduğu hallerde bu gibi yatırımlar düşünülebilir. Zira tesis olunan devamlı bir fidanlık ilk bir iki sene zarfında hemen karlı bir hale gelemez. Senevi olarak yetiştirilecek fidan miktarının
daimi fidanlık tesisi hususunda pek de büyük ehemmiyeti yoktur; yeter ki
her sene az dahi olsa muayyen miktar fidan talep olunsun. Fidanlığın
eb'adı bu asgari miktara göre tayin olunur. Fakat kuruluş planının, ilerideki gelişmelere muvazi olarak mahsulün arttınlmasını mümkün kılacak
şekilde tanzimi gerekir.
Muvakkat
laştırılmış

fidanlıklar

sadece bir kaç
olacaklarından ufak ölçüde

yıl

fidan

yetiştirmek

başlangıç

üzere planyatırımıarına ihtiyaç
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gösterirler. Toprak hazırlaması için daha az iş gücü sarfolunur. Fakat
kafi miktarda, ve şayet kabilse akar durumda su temini şarttır. İhtiyaç
hissolunan binalar da muvakkat mahiyette inşa edilebilir. Muvakkat
fidanlıklar ağaçlandırılacak sahanın mümkün olduğu kadar merkezine
yakın bir mevkide tesis olunmalı ve iş tamamlanır tamamlanmaz yeni
çal,ışma sahalarına nakledilmelidir. Bu gibi fidanlıklarda yetiştirilebilecek
fidan miktarı bilmecburiye az olacaktır. Büyük sayıda fidan yetiştirilmesi,
yeni sahalara nakli müşkül olacak şekilde büyük tesisler kurulmasını gerektireceğinden, umumiyetle büyük bir muvakkat fidanlık yerine müteaddit sayıda küçük muvakkat fidanlıklar tesisi tercihe şayandır.
, ıBununla beraber, daha ziyade daimi fidanlıkların tercih edildiği de
bir vakıadır. Zira beher 1,000 fidan başına yapılan masraf bu fidanlık
larda daha azdır. Aynı zamanda fideleri topraksız olarak ve genç iken
(üç aylık) kullanılabilen ağaç türlerinde nakil masrafları da yüksek değildir.

1.

Mevki

İster devamlı,

ister muvakkat olsun bir fidanlık sahasının seçilmesinde ilk olarak göz önünde bulundurulacak husus bunun bulunacağı
mahaldir. Fidanlık sahası, ağaçlandırılacak sahanın içinde veyahut hiç
olmazsa yakınında bulunmalıdır.
Fidanlığın merkezi bir yerde bulunmasını gerektiren başlıca iki sebep mevcuttur. Evvela Yakın Doğu şartları altında saksılar veya kaplar
içinde yetiştirilmesi zarureti mevcut topraklı fidanların ağaçlandırma
sahasına nakli oldukça masraflıdır. Bu iş ağaçlandırma bütçesi için ağı~·
bir yük teşkil eder. Bu ınıntakada ancak pek istisnai hallerde topraksız
fidanların dikimi tavsiye olunabilir. Diğer taraftan fidanların uzun mesafelere nakil sırasında kurumadan zarar görmeleri de muhtemeldir. Fidanlıkta fidanlar, mümkün olduğu kadar dikilecekleri ağaçlandırma sahasındakine benzeyen toprak ve iklim şartları altında yetiştirilmelidir.
Fidanların ağaçlandırma sahası şartlarına daha fidanlıkta iken alıştırıl
ması suretiyle iyi neticeler elde olunması mümkündür.

İşçi temini imkanlarının da göz önünde bulundurulması, bilhassa devamlı fidanlıklar

için, büyük ehemmiyeti haizdir. İşçiler bakımından
yerine kolaylıkla ulaşılabilme meselesi gayet mühimdir. Mümkün olan
hallerde devamlı bir fidanlık en azından ikinci dereceden bir yol üzerinde bulunmalı ve bunun vasıtasıyla birinci derece yol şebekesine bağ
lanmış olmalıdır. Muvakkat bir fidanlığın yeri, ağaçlandırma sahasına
olan mesafenin imkan nispetinde kısa olmasını temin edecek şekilde
intihap edilir. Saha, ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceği ınıniş
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taka ile ilgili orman yol şebekesi üzerinde bulunmalıdır. Mustakar satemini imkanlarının mevcudiyeti de aynı derecede ehemmiyetlidir. Devamlı bir fidanlık, insan iş gücünün uzağında asla tesis edilmemelidir. Zira kısa süren söküm ve şaşırtma mevsiminde çok sayıda muvakkat işçiye ihtiyaç hasıl olacaktır.
yıda işçi

Sulama için lüzumlu suyun mevcudiyeti ehemmiyetli diğer bir faktördür. Bu faktör fidanlığın yerini olduğu gibi büyüklüğünü de tayin
eder. Zira fidanlıklarda yetiştirilen bitkilerin hemen hemen bütün sene
boyunca sulanması gerekmektedir. Bu sebeple uygun bir fidanlık yeri
için ön planda gelen isteklerin en ehemmiyetlilerinden birisi iyi vasıflı
(tuzlu su umumiyetle zarar vericidir) ve miktarca kafi suyun mevctı
diyetidir. İhtiyaç bulunan günlük su miktarı dikkatla hesaplanmalı ve
bu miktarın bütün yıl boyunca emniyetle temin edilebileceği hususunda kat'i deliliere sahip olunmalıdır. Derin olmayan kuyulardan veyahut
yer yüzü sularından pompalamak suretiyle su temini ehemmiyetli ve
devamlı bir masrafı icabettirecektir. Ancak devamlı bil' fidanlık kurulmakta olduğu takdirde bu yola gidilmelidir. Suyun devamlı bir su akın
tısınd<:m veyaJ::ı_lt menbamdan pompalanmak suretiyle temini de mümkündür. Eaşka türlü su temin etmek imkanının mevcut olmadığı devamlı fidaı:hkla~·da derin kuyu motopompları kullanılabilir.

Şekil

8.

1\'leyilli arazide teraslar halinde tanzim

edilmiş

bir muvak.kat

fidanlık.
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İdeal fidanlık yerinin meyilsiz, arızasız ve taşsız olması gerekir. Dağ
lık arazide toprak yüzünün tesviyesi teraslar tesisi suretiyle yapılır. Bu
sırada ayıklanan taşlar terasları takviye işinde kullanılır.

Arazinin muayyen bir istikamette hafif meyilli

olması

arzuya _şayan

dır. Doğu veya ku;;eye bakan bir maile tercih edilmelidir. Batı veya güney- batı mailelerinden mutlak surette kaçınılmak gerekir. Zira bu gibi

maileler öğlenden sonraları ziyadesiyle sıcak olurlar. Fidanlık yeri rüzgarlara karşı tamamiyle mahfuz bulunmalıdır. Sırtlada çevrilmiş çukurluklarda donların teşekkülü muhtemel bulunduğundan bu gibi yerlerden kaçınılmak gerekir. Kış yağmurları sırasında rutubetin fazlaca biriktiği yerler, uygun bir drenaj sistemi tesis edilemiyecekse, fidanlık yeri olarak intihap olunmamalıdır. Fidanlık toprağı işlçmmesi kolay ve su geçirme kabiliyeti iyi, hafif veya orta yapıda bir kum toprağı olmalıdır. Sulama veya yağışlar neticesinde toprak yüzünden akacak suların kontrol
altına alınması gerekir. N ormal fidanlık çalışmalarında fidanlık arazisi,
sadece civar sahalardan getirilmiş toprakla doldurulan saksı ve kapların
yerleştirilmesi için bir zemin vazifesi görür. Kaide olarak, dışarıdan getirilen bu toprağın ağaçlandırma sahası toprağına mümkün olduğu kadar benzemesi icabeder.
Fidanlık yastıklarında

Ailanthus glandulosa, Robinia pseudoacacia
ve kavak gibi yapraklı ağaçlar yetiştirilmekteyse aşağıda verilen şartla
rı haiz topraklar tercihe şayandır: Üst toprak rutubeti iyi muhafaza eder
tabiatte olmalı, kt.tmlu veya çakıllı üst topraklardan kaçınılmalıdır. Sulamanın yağmurlama ile yapılması mümkün olduğu hallerde bu hususun
ehemmiyeti yoktur. Sulama arklar vasıtasıyla yapılmakta ise rutubetin
köklenme sahasında tutulması bakımından ağır topraklar tercih olunur.
Fidanlık üst toprağı iyi gübrelenıniş olmalı ve suda eriyen zararlı tuzlarla yabani: otlardan ari bulunmalıdır. Umumiyetle iyi bir zirai mahs'ıl
veren toprak fidanlık için de elverişli bir topraktır. Toprak çok yüksek
nispette kireci ihtiva etmemelidir. Fakat tamamen kireçsiz bir toprak
da maksada uygun değildir. Kireç topraklannda sadece, yüz.de muayyen
bir kireç nispetine dayandığı bilinen bazı ağaç türleri yetiştirilebilir.
2.

Fidanlık kuruluşu

Yetiştirilecek ağaç türü üzerinde bir karara vanldıktan sonra fidantipinin ve senelik veriminin ne olacağı ve fidanlığın nerede kurulacağı meseleleri mütalaa edilmelidir. Fidanlığın vüs'ati üzerinde ağaç türü
ile senelik verim miktarı müştereken ve doğrudan doğruya müessirdir.
Vüs'at diğer taraftan tatbik edilecek fidan yetiştirme metoduna bağlıdır.
Şayet bir fidanlıkta yapraklı ağaç yetiŞtirilecekse, ibreli ağaçlar için lüzumlu olan sahadan daha fazlasına ihtiyaç vardır. Diğer tarftan harnup

lık
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ve okaliptüsler saksılar veya kaplar içinde yetiştirildiklerinden yer {stekleri daha azdır.
Muhtelif türlerin talebettikleri fidanlıkta kalma müddetinin uzunhı
ğu da bu bakımdan ehemmiyeti haizdir. Ekseri yapraklı ağaçlar fidanlıklarda yedi ila dokuz ay kalmaktadır. Halbuki sedir fidanlarının iki sene veya daha fazla bekletümeleri gerekir.
Saksılar içinde yetiştirilen yarım milyon veya teneke kutular içinde
yetiştirilen bir milyon fidan bir hektar sahaya ihtiyaç gösterirken, aynı
sahada topraksız olarak kullanılmak üzere ve sıralar halinde ancak ikiyüz elli bin fide yetiştirilebilrnektedir.

Şekil

9. Devamlı fıdanlık. Sağda :
Ortada ve solda : Bürolar, tamir
atölyeleri, ambarlar, garajlar. Yol şebekesine ve dikdörtgen şekilli pa.ı:sellere
dikkat ediniz.
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· Fidanlığın genel kuruluşu üzerinde arazının topografyası, kabili istifade sahanın şekli ve - bilhassa salma su ile sulanan fidanlıklarda- fidanlığın her noktasına suyun ulaştırılması mecburiyeti gibi arniller müessir olur. Kuruluş, işçilerin çalışırken yapmak zorunda kalacakları lüzumsuz gidiş- gelişleri mümkün olduğu kadar azaltacak şekilde tertiplenmelidir.
Fidanlık

arazisinin hazırlanmasında ilk tevessül edilecek ameliye sahanın tesviyesi veyahut mailenin teraslanmasıdır. Bu sırada taşlar ayık
lanmalıdır. Büyük kayalar yerlerinde bırakılabilir. Mümkün olan her
yerde toprak tesviyesi buldozer veya scraper gibi ağır makinalarla yapıl
malıdır. Fakat dik mailelerele işin el ile yapılması mecburiyeti vardır.
Tesviye sırasında üst toprak tabakasını gene üstte tutmak, veyahut fidan
yetiştirme kaplarının doldurulmasında kullanmak gerekir.
Toprağın

veya fide kaplarının taşınmasında veyahut da fidanların
naklinde kullanılan kamyon ve traktörlerin fidanlığın her köşesine kolaylıkla ulaşabilmelerini temin edecek bir yol şebekesinin tesisi gerekir.
Mümkün olan her ahvalde parseller dik dörtgen şeklinde olmalıdır. Parseller, topraksız fide yeti~tirilmesine veya topraklı fide ve fidanların yetiştirildiği kapların yerleştirilmesi işine tahsis edilir.
Sulama şebekesi dikkatle planlaştırılmış olmalıdır, Suyun nakli yer
çekiminden faydalanılarak açık hendek ve kanallada veya borulada yapılabilir. Büyük fidanlıklarda borular içerisinde sevk edilen tazyikli suyun mevcudiyeti arzuya şayandır. Bu takdirde sulama tesisatı bütün fidanlığı kaplayan ana ve tali boru hatlarından müteşekkil tam bir şebeke
halinde olmalıdır. Yağınurlama tesisatıy la yapılan yukarıdan sulama,
geniş sahaların asgari iş gücü sarfıyla sulanmasını temin eden iyi bir
metoddur. Tesis masrafları fazla olduğu için böyle bir tesisat ancak daimi fidanlıklar için düşünülebilir.Küçük eb'addaki fidanlıklarda sulama
lastik hortumlada ve elle, veya lastik hortuma bağlanmış yağmurlama
tertibatıyla yapılmalıdır. Ufak muvakkat fidanlıklarda bir çok hallerde
süzgeçli kovalar da kullanılabilir. Topraksız fide yetiştirilen pars.ellere
suyun salma olarak verilmesi de mümkündür.

3. Tohum

yastıkları

Fidanlığın işlenınemiş olarak bırakılan kısımlarından gayrısı tohum
ve şaşırtma yastıkları halinde tanzim olunur. Umumiyetle yastıklarda
fide, fidan veya diğer çeşit bitkiler mütenavip olarak yetiştirilirler. İş
çilerin yer değiştirilebilmelerini ve ot alma işini kolaylıkla yapabilmelerini
temin için yastıkların bir yastık yolu ile çevre!enmeleri ve el ile her
noktalarına ulaşabilmek kabil olacak şekilde dar olmaları gerekir. İşçi-
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lerin yastıkların birinden diğerine geçmelerini güçleştirmeyecek şekilde
yastık boylarının da kısa olması lazımdır. Umumiyetle yastıklar 1.20 metre genişlik ve 5- 6 metre uzunlukta hazırlanırlar. Saksıların konulacağı
yastıklar o şekilde tertiplenmelidir ki saksıların üst yüzü yastık yolları
ile aynı seviyede olmalı ve bu suretle saksıların yan satıhlarından vaki
olacak tebahhurat önlenmiş bulunmalıdır. Teneke kaplar böyle bir görnıneye lüzum kalmadan doğrudan doğruya fidanlık zeminine dizilebilirler. Bitkilerin yastıklara ekildiği veya şaşırtıldığı hallerde yastıklar kendilerini çevreleyen yastık yollarıyla aynı seviyede bulunmalıdır. Yastık
ları fidanlık seviyesinden yüksekte veyahut kendilerini çevreleyen yastık yollarından alçakta tesis etme şekillerinin her hangi hususi bir avantajı tespit edilememiştir. Toprak işleme ve ot alma işlerinde makinelerin
kullanıldığı fidanlıklarda yastıkların uzun olması gerekir. Bu takdirde
uzunluk umumiyetle 50 metreden daha fazl<'}dır.

4.
Fidanlığın

Çitler ve binalar

heyeti umumiyesi dikenli tel veya kafes teli çiti ile çev-

rilmiş olmalıdır. Çitin münasip yerlerinde bir tane birinci derece ve bir

kaç tane de ikinci derece geçit bulunur. Rüzgar zararıarına karşı koruma, rüzgar perdeleri şeklinde ağaç sıraları dikilrnek suretiyle temin edilir. İlk senelerde sür'atli bir büyüme elde edilebilmesi için bu ağaçların

Şekil

10. Rüzgara

karşı

"Dodonea viscosa çiti ile
(teneke kaplar).

lwrunmuş

tohum

yastıkla.n.
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sulanması

tavsiyeye şayandır. Rüzgar perdelerinin tesisinde kullanılabi
lecek çeşitli ağ-:ı.ç türleri arasında CupTessus sempeTviTens en uygun olarak görülenidir. Dodonea viscosa ile tesis edilecek canlı çitlı:;r tohum yastıkları etrafının çevrilmesi işinde kullanılabilir.

Saksıların ve teneke kapların yerleştirilmesi ıçın fidanlıkta geniş
bir saha ayrılmış olmalıdır. Ayrıca kompost'un hazırlanması, meyvelerin kurutulması ve tohumun meyveden çıkartılması işlerine kafi yer
tefrik edilmelidir.

Binalar meyanında bir büro, bir tohum saklama ambarı, alet ve
malzemelerin konulması için bir depo, işçilerin yatacağı yıkanacağı ve
yemek yiyeceği bölümleri. ihtiva eden bir lojman bulunmalıdır. Ufak
tamirierin yapılabilmesi için bir tamir atölyesinin mevcudiyetide faydalıdır. Traktör ve kamyonlar için garaj, at ve katırlar için ahır temini
zaruridir.

C.

FİDANLIKLARDA BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİ

Yakın Doğuda fidanlık tatbikatı,

iklim hususiyetlerine ve bunun fibitkiler ile ağaçlandırma tekniği üzerindeki tesirlerine tabi
olarak, daha mutedil mıntakalarda geliştirilmiş bulunan fidanlık çalış
malarından büyük ölçüde ayrılmaktadır. Kullanılmakta olan metod hususiyetlerinin iyice anlaşılabilmesi için aşağıda belirtilen hususların göz
önünde bulundurulması gerekir :
danlıktaki

1. Yüksek suhunetlerle karakterize
simin mevcudiyeti.
2.

Yağmursuz

ve hatta

yağmurlu

olmuş

uzun bir

mevsimlerde

mev-

(yağış

sında geniş fasılalar bulunmasından dolayı) fidanlıktaki
ması

yağmursuz

devreleri arabitkilerin sulan-

zarureti.

Vejetasyon devresi boyunca hüküm süren yüksek suhunet ve sık
sulama neticesinde fidelerin istisnai bir şekilde sür'atli büyümeleri; dolayısıyla, ağaçlandırmalar Jçin 8- 15 aylık fide veya fidanların
kullanılması imkanının mevcudiyeti.
3.

sık yapılan

4. Dikim mevsimi süresince hakim olan iklim durumunun umumiyetl~ topraklı 'fide veya fidanların kullanılmasını -kök toprağının bir
miktar rutubeti muhafaza etmesi ve kökleri kurutucu rüzgarlardan .koruması dolayısıyla- mecburi kilması. Topraklı fide ve fidanların topraksızıara tercihi hususunda buna ilaveten ileri sürülebilecek diğer bir
husus da, fidanlık toprağının, ağaçlandırma sahasının vasıfları ekseriya
ziyadesiyle bozulmuş topraklarına mycorrhizae aşılamaya hizmet etmekte oluşudur. ıBu sebeplerle topraklı fide ;ve fidanlar bu ınıntakada çok
daha yüksek bir yaşama göstermektedirler~
Yukarıda belirtilen hususlar Yakın Doğu şartlarında tatbik olunagelen fidanlık çalışmalarının ana prensiplerini açıklamaya hizmet !edecektir. Umumiyetle ibrelilerin ekserisi ile Acacia ve Ceratonia türleri k~p
lar içerisinde yetiştirilir ve ağaçlandırma sahalarına öylece intikal )ettirilirler. Fakat yapraklarını döken yapraklı ağaçların ekserisi, bu arada
Melia uzedarach ve Robinia pseudoacacia türleri yastıklarda topraksız fide şeklinde yetiştirilir. Bitkilerin fidanlıklarda üretümeleri için tatbik
olunan çeşitli metodları aşağıdaki şekilde bir tasnife tabi tutmak kabildir:
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Tohumdan üretme
1.

Kaplarda.

(şaşırtma yapılmaksızın)

<>.)

Ekim

b)

Ş aşırtma

:
i)
ii)

2.

Tohum

yastıklarında.

a)
b)

Ekim

Kaplarda
Toprakta

(şaşı:ttma yapılmaksızın)

Ş aşırtma

:
i)
ii)

Kaplarda
Toprakta

Çelikten üretme
1.

Kaplarda.

2.

Toprakta, umumiyetle

şaşırtma yapılmaksızın.

Yabani fide kullanma ve fidanlık bitkileri yerine kök tomurcuklarını dikme metocfları yarı kurak ınıntakalar için hususi bir değer ifade
etmez olarak görülmektedir.
1.

Kaplar

Topraklı

fide ve fidan yetiştirilmesi için çeşitli tipteki kapların kulmümkündür. Dört köşe olanları ekseriya diğerlerine tercih
edilmektedir. Zira bunları aralarında boşluk kalmaksızın yan yana yerleştirmek kabildir. Kaplar arasında kalacak boşluklar sulama suyundan bir miktarınm kaybına sebebiyet vereceği gibi, yabani atların büyumesine de müsaade etmektedir. Fidanlıkta devamlı bir fidan istihsali, devamlı olarak kap teminini mücbir kllar. 1şlerin, şaşırtma mevsiminde bol miktarda boş kabın elde hazır bulunmasını mümkün kıla
cak şekilde tertipleurnesi zaruridir. Kap kifayetsizliği dolayısıyla fidanlık çalışmaları sekteye uğratılmamalıdır. Teneke kutu ve saksılar fidanlıklarda iki ila on sene müddetle kullanılabilirler. Kaplar temin edilirken bunların dayanıklı olmalarına ve bu suretle amortisman masraflarının mümkün olduğu kadar düş~rülmesine dikkat edilmelidir. Her kabın dibinde sulama suyu fazlasının akıp gitmesini temin için bir veya
daha fazla sayıda delik bulunmalıdır.
lanılması

Kullanılan başlıca

kap tipleri

şunlardır

:

1. Karton veya kontrplak tüpler. Bu tüpler içersinde yetiştirilen fideler ağaçlandırma sahasına kaplarıyla beraber dikildikleri ve toprak
içinde bir mevsimde çürüyerek kayboldukları için iyi netice vermektedirler. Kağıt veya kontrplak imal eden memleketlerde tüplerin ucuza mal
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edilmesi mümkündür. Bu kapların şekilleri umumiyetle 5 santimetre çapında ve 15 santimetre uzunluğunda tüpler halindedir.
2. Fişmiş-toprak saksılar. Fidanlıklarda münferit topraklı fide veya
fidan yetiştirmek için Yakın Doğunun her yerinde en uygun kap tipi olarak pişmiş- toprak saksılar düşünülmüş ve bunların kullanılışı geniş bir
sahaya yayılmıştır. Bu saksıların oldukça ucuza imali kabil olduğu gibi,
dikkatle kullanıldıkları takdirde her sene ancak yüzde 1Ounun yenilenmesi
ile ihtiyacın devamlı olarak karşılanması da mümkündür.
Pişmiş- toprak saksılar yalnız dayanıklıkları dolayısıyla değil, fakat
sahada dikim sırasında topraklı fidanı kaptan çıkartmanın kolay oluşu dolayısıyla da avantajlıdırlar. Bununla beraber ufak bir mahzurlarının mevcudiyetini de zikretmek gerekir : Bunların yuvarlak şekiileri dört köşe
bloklar halinde yerleştirilmelerini 'gÜçleştirmekte ve saksılar arasında
kalan boşluklarda yabani otların gelişmesine imkan bırakmaktadır. Yabani: ot büyümesi saksılar altına madeni levhalar konulmak veyahut saksıları beton zeminler üzerine yerleştirmek suretiyle önlenebilir.
Cetvel 2 de verilen eb' adlardaki pişmiş- toprak saksılar orman fidanlıkları için kullanışlıdır.
Cetvel 2.

Pişmiş

toprak

saksıların eb'adları.

Yükseklik

üst çap

12 cm.

13 cm.

7 cm.

9 cm.

9 cm.

4.5 cm.

8 cm.

ll cm.

5 cm.

Kullanılış

İbreliler

( Acacia ve okaliptüs gibi

L

yapraklı

türler

- toprak saksıların temini müşkül veya fazyerlerde beton saksılar kuilanılabilir. Beton saksıların
fidanlıklarda gayet ucuza imali mümkündÜr. Usta bir işçi günde 700 kadar saksı yapabilir. Bilhassa bu maksat için hazırlanmış ve inşaatlarda
kullanılmak üzere yapılan beton bloklarınkine benzer basit kalıplar bu saksıların imali hususunda gayet kullanışlıdır. Doldurulurken toprak ziyaı
na sebebiyet verilmemek maksadıyla beton saksıların kolaylıkla yan yana getirilerek bloklar halinde dizilmeleri mümkündür. Yabani otların
gelişmesine müsait boşluklar kalmayacağı için bu mahzur da asgari hadde indirilmiş olmaktadır. Dört köşe saksılar aynı eb'addaki pişmiş- toprak saksıların hemen hemen iki misli toprak alİrlar. Saksılar yüksekliklerinin yarısına kadar toprağa gömülmüş olmadıkça, cidarlarından vaki
olacak tebahhuratı karşılamak üzere daha fazla su ile sulanmalarına ihtiyaç
vardır. Beton saksılar pişmiş- toprak saksılara nazaran daha az dayanık
lıdır. Ağırlıkları dolayısıyla kullanılmaları çok daha meşekkatlidir. Bununla beraber bazı ağaçlandırmalarda beton saksılarda yetiştirilmiş bit3.

la

Beton

saksılar. Fişmiş

Alt çap

pahalı olduğu
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kilerle gayet iyi neticeler elde edilmiş bulunmaktadır. Beton saksılar için
tavsiye edilen eb'adlar şöyledir: İbreliler için 12 X 12X 12 santimetre ve
yapraklılar için 9 X 9 X ll santimetre.
Büyük eb' ad daki beton saksılardan 500 tanesinin imali için bir buçuk
torba (75 kilo) çimento dört misli temiz kumla, tercihan sahil kumu ile
karıştırılmalıdır. İki işçi 7 saatlik bir iş gününde 1400 kadar saksı yapabilir. Bir gün kadar kuruduktan sonra 12 gün müd.detle bolca sulanmaları
lazımdır. Bundan sonra kullanılmaya hazır vaziyete gelmiş olurlar.

Şekil

ll.

Fidanlıklarda

ekim ve

şaşırtına işlerinde kullanılan saksı

tipleri.

Tazyik edilmiş -toprak saksılar. Bunlar Güney Amerika fidanuzun zamandanberi kullanılmaktadır. Son zamanlarda Yakın
Doğuda da muvaffakiyetle kullanılmaya oaşlanı.lmıştır. Tazyikedilmiş
toprak saksıların diğerlerine nazaran bir çok avantajları vardır. Fide kökleri saksı toprağına nüfuz edebilir ve bizzat saksı fide kök sistemi tarafından -tutularak fide kök- toprağ·ı haline gelir. Bu saksıların kullanılışı
bu işe elverişli toprağın fidanlık içinde veya civarında bulunup bulunmamasına bağlıdır. En az yüzde 50 kum ve yüzde 50 den daha az kil ve
tın ihtiva eden her hangi bir toprak bu saksıların imali için elverişli
dir. Çok fazla kum ihtiva eden hafif topraklara tutmayı temin edici unsur olarak saman ilave edilmelidir. Diğer taraftan, çok fazla kil ve tın
ihtiva eden topraklara, tazyik için lüzumlu karışıklık elde olununcaya
kadar kum eklenir. Geniş ölçüde imalat yapılmadan ve kullanılmaya girişilmeden evvel bu gibi saksıların kullanılma imkanlarını ve bunların
fidanlıkta sulama, kök budama, söküm ve nakil sırasında_ki durumlarını
4.

lıklarında
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tetkik maksadıyla ufak ölçüde denemeler yapılması gerekir. Kuvvetli
bir sulamadan sonra saksılar dağılmamalıdır. 10 X 7 X 7 santimetre eb'at
okaliptüs yetiştirilmesi için uygundur. Saksıiar dörtköşe olabilir. Bazı
hallerde kesidi sekizköşe olanları tercih edilmektedir. İçlerindeki boşluk
5 santimetre derinlik ve 3 ila 4 santimetre genişliktedir. . Şaşırtma sı
rasında bu boşluk toprak ile doldurulur, ve şayet zaruret mevcutsa toprağa gübre de karıştırılır. Fide gelişmeye başlar başlamaz kökleri aşa
ğıya ve yana saksının cidarları içine doğru nüfuz eder. İbrelilerin şa
şırtılması iÇin daha büyük eb'adlı saksılar kullanılmalıdır.
Toprak saksılar basit bir kalıp kullanılmak suretiyle ve elle kolayca hazırlanabilir. İki işçi bir günde 800 saksı hazırlayabilmektedir. Toprak karıştırıldıktan ve ısıatıldıktan sonra tazyik olunur. Müteakiben tamamiyle kuruyuncaya kadar güneş altında bırakılır. Bundan sonra yastıklar halinde dizilir ve şaşırtmaya hazır vaziyete getirilir.
ıBu saksılarda

kök budaması, kökler yalnız aşağı doğru değil fakat
aynı zamanda yandaki saksılara doğru da nüfuz etmiş olabileceğinden,
oldukça pahalı bir iştir. Fakat bizzat kendilerinin ucuzluğu ve fidan
kökünün rahatsız edilmeden dikilmesini temin etmeleri bakımlarından
toprak durumunun müsait olduğu her yerde kullanılmaları tavsiye edilmektedir.
5. Teneke kutular. Gıda maddelerine ait bütün boş konserve kutuları, şayet eb' adça 7 santimetre çap ve 10 santimetre derinlikten daha
küçük değillerse, fidanlıklarda bitki yetiştirme işlerinde kullanılabilir.
Bu kaplar fazlaca bulundukları memleketlerde gayet ucuz bir topraklı
fide yetiştirme kabı olarak kıymetlendirilebilmektedir. Bunlar umumiyetle yalnız bir defa kullanılırlar. Zira içlerindeki fidan kök- toprağının çı
kartılabilmesi için kesilmeleri icabetmektedir. Kullanılmayan gaz veya
benzin tenekeleri ikiye bölündükleri takdirde bu işe elverişli bir kap teş
kil ederler. Bunların eb'adları umumiyetle büyüklednde 36 X 32 X 9 santimetre ve küçüklerinde 26 X 26 X 8 santimetredir. Eğer köklenme için
geniş yer isteniyorsa her tenekeden yalnız bir kap yapılabilir. Fidanlık
larda fide ve fidan yetiştirme işinde kullanılmak üzere fabrikalara husus! teneke kutu siparişleri de verilebilir. Bunların burda tenekeden imali
mümkündür. Bu takdirde maksada uygun bir eb'ad 24 X 24 X 12 santimetre kadardır.
6. Kamış tüpler. Bambu veya ona benzeyen içi boş bitkilerin kafi
miktarda temini mümkünse bu çeşit tüpler kullanılabilir. Dikim sıra
sında fide tüple birlikte toprağa dikilir. Tüp bir müddet sonra toprak
içinde çürüyecektir.
7. Plastik. torbalar, kreozota batırılmış husus! kağıt ve diğer çeşit
saksılar halen. muhtelif fidanlıklarda denenmektedir.
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2.

Ekim

Tohum. ekimi fidanlıklarda tatbik olunan çalışmaların en mühim
safhalarından birisidir. Bunda temin olunacak başarı veya karşılaşıla
cak başarısızlık, fidanlığın talep olunan miktarda fideyi temine ve ağaç
landırma planının aksatılmadan tatbikine kifayetli olup alamıyacağını
tayin edecektir. Binaenaleyh iyi hazırlanmış tohum yastıkları, fidanlik
çalışmalarının hey'eti umumiyesi arasında son <ilerece ehemmiyetli bir
mevki

işgal

eder.

Bütün türlerin tohumlarında ekim zanıanı aynı değildir. Ekim bakı
en müsait mevsim türe göre değişmektedir. Bununla beraber
benzer· vasıfları haiz türlerden, fidanlık tatbikatı göz önünde bulundurulmak suretiyle ekim zamanlarına göre bazı gruplar teşkili mümkündür:
mından

1. İbreliler ve Cemtonia'lar gibi oldukça yavaş büyüyen türler sonbaharda erken ekilirler; en uygun zaman Eylül ve Ekim aylarıdır. Bu
türlerin fideleri kış mevsimi devamınca şaşırtılırlar. Fidanları müteakip
dikim mevsimi için hazır duruma gelir.

2. Okaliptüs, Acacia, kazuarina gibi sür'atli büyüme itiyadında olan
türlerin tohumları ilkbahar sonunda Nisan ve Mayıs aylarında ekilir. Fideler takriben bir aylık oldukları zaman §aşırtılır. Fidanları aynı yılın
Kasım ayında dikime hazır vaziyete gelirler.

Robinia pseudoacaci-a, FTaxinus, Ace1·, Melia azedaTach, ve Ailanthus glandulosa gibi topraksız olarak yetiştirilecek ekseri yapraklı türlerin tohumları umumiyetle kış sonunda ve ilkbahar başlangıcında, Şubat
veya Mart aylarında ekilmelidir. Fideler müteakip kış mevsiminde dikilmek üzere hazır duruma gelirler.
3.

Yakın Doğuda kuvvetli kış yağışları vuku bulmakta ve bunların tohum yastıklarını şiddetli surette hasara uğı:attıkları görülmektedir. Şa
yet tohumların çimlenmeye başladığı sırada bu yağmurlar yağarsa ekimin tamamen mahvalması da mümkündür. Bu sebeple ibreli tohumlarının, yağmur mevsiminde fidelerin kendilerini tamamen kurtarabilecek
hale gelmelerini temin ~decek şekilde erken ekilmeleri gerekir. Buna mukabil ekim fazlaca.erken yapılırsa yüksek suhunetler, genç fideler arasın
da ölüme sebebiyet veren mantar tasallutları dolayısıyla şiddetli kayıp-'
ların vukuunda amil olabilir. Diğer taraftan, ibreliler şayet Ağustos gibi
erken bir .zamanda ekilecek olurlarsa çimlenmezler. Pinus halepensis, P.
pinea ve P. bTutia türleri böyle erken ekildiklerinde çimlenme göstermemektedirler. Bu sebeple ibrelilerin bahis mevzuu olduğu hallerde çimlenme gibi ekimin de ilk şiddetli yağışlardan önce vuku bulmuş olması
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gerekir. Büyümelerinin gayet yavaş olması yüzünden sonbahar ekimiyle yetiştirilmiş fidelerinin onu takip eden kış mevsiminde şaşırtılmak
için henüz çok küçük olduğu tatbikat sırasında görülen ibreli türlerinin
ilkbaharda ekilmeleri gerekir. Sedir, köknar ve ardıç gibi gayet yavaş
büyüyen bazı ibreli türlerde bitkileri fidanlıkta bir seneden daha fazla
bir müddetle tutmak zaruri olabilir. Bu gibi türlerin tohumları ilkbaharda ekilebilir.
Sür'atli büyüyen türler fidanlıklarda sekiz aydan daha fazla bekletilrnek ihtiyacında değildir. Bu sebeple ekimleri ilkbaharda geç yapıl
malıdır. Umumiyetle ekzotikler şu sıra ile ekilmelidirler : Kazuarinalar
- Okaliptüsler- Acacia'lar. Erken ekim tepenin çok gelişmesi neticesini
doğurur. Fazla sıcaklara rastlayan çok geç ekim düşük çimlenme gösterir ve mantar tasallutları dolayısıyla vuku bulan kayıplar artaı·. Okaliptüsler çok erken ve soğuk havalarda ekiliderse gayet yavaş ç:·mıenme gösterirler; hatta hiç çimlenmedikleri de olur.
Aniden gelen soğuklarla vuku bulacak kayıpları azaltmzık ve şaşırt
malar için devamlı fide t&min edebilmek maksadıyla bir türe ait tohumların hepsini birden aynı zamanda ekmemeli, bunun yerine tohumu kı
sımlara ayırarak birer hafta ara ile ekme şeklinde bir yol takip edilmelidir.
Tohumlar kaplara veyahut tohum yastıklarına ekilirler. Tohumu
kaplar içine ekmenin çeşili avantajları mevcuttur. Kap içinde yetistirilen
fideler kaplarıyla beraber şaşırtma yerine kolaylıkla nakledilebilirler ve
şaşırtma bitineeye kadar fideler kendi topraklarında taze olarak bekletilmiş olurlar. Şayet ele alınan bir gruptaki bütün fideleri aynı gün içinde şaşırtmak kabil olmazsa, bunların bir kısmının ertesi güne bırakılma
sında kuruma bakımından herhangi bir tehlike ile karşılaşılmaz. Tohum
yastıklarında maliyet daha düşüktür. Fakat hastalıkların sirayeti ve şa
şıı;tma sahasına nakilden sonraki kuruma tehlikesi çok daha fazladır. Çamlar, okaliptüsler, kazuarinalar ve selviler gibi bir çok türlerde
fidelerin evvela fidanlıklarda şaşırtılmaları lazımdır. Fakat diğer bazı
türlerde fideler doğrudan doğruya ağaçlandırma sahasına şaşırtılırlar.
Harnup ve Pinus pinea gibi kazık kök yapan türler ancak kaplar içine
ekilmelidir. Diğer yaprağını döken yapraklı ağaçlar, mesela Ailanthus
, glandulosa, Robinia pseudoacacia, F1·axinus, Acer, Dalbergia sissoo ve
meşe yastıklara ekilebilir. Kum eksibelerinin ağaçlandırılması için yetiştirilen acacia'lar fidanlıklarda doğrudan doğruya çizgilere ekilebilirler. Bunların fideleri fi~anlıkta şaşırtılmamalıdır.
Ekim yapılacak kaplar, mantar tasallutlarını önlemek makdasıyla,
evvelce hiç kullanılmamış hafif toprakla doldurulmalıdır. Toprak kabın.
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içine konulduğu zaman bir miktar sıkıştırılmalı ve dikkatle tesviye olunmalıdır. Daha sonra toprağın her tarafta kafi derecede rutubetiendirilecek tarzda sulanması gerekir. Fazla rutubet kabın alt tarafından sızıp
gittikten sonra tohumlar ekilmeli ve üzerıeri temiz kurola örtülmelidir.
Ekim derinliği tohumun çapına az- çok müsavi olmalıdır. Okaliptüs ve
kazuarina gibi küçük tohumlular ekilmelerini. müteakip üzerleri hemen
kurola örtülür; iri tohumlar, üzederi örtülmeden evvel toprağın ıçme
doğru hafifçe bashrılmalıdır. Tohumların üzerine örtülen kum tabakası hafifçe hastırılır ve sulanır.
Ekim tohum yastıklarında veya toprakta çizgiler halinde yapıldığ1
takdirde toprak dikkatle hazırlanmış olmalıdır. Toprağın iyi bir kırıntı
bünyeyi haiz bulunması oldukça ehemmiyetlidir. Toprağı hazırlama tekniği toprağın bünyesine göre değişir. Toprak hazırlanması makineyle
olduğu gibi el ile de yapılabilir. Büyük fidanlıklarda makine tercih edilmektedir. Sonbaharda veya kışın yapılan sürme 30 ila 50 santimetre derinliğe kadar nüfuz etmiş olmahdır. Fakat sürme işinin ilkbalıara kadar geciktirilmesi icabediyorsa bunun, toprak çok ıslak olmadığı bir sı
rada yapılması gerekir. İlkbahar sürmesini hemen diskleme takip etmelidir. Hatta disk doğrudan doğruya pulluğun arkasına da bağlana
bilir. Şayet sürnie sonbaharda yapılmışsa diskleme ilkbaharda ekimden
evvel, rutubet durumunun müsait olduğu bir zamanda yapılır. Çaprazlama sürme toprağın iyi bir kırıntı bünye almasına yardım edebilir.
Yastıklarcia

ileride şaşırtılmak üzere ibr eli türlerin fideleri yetiş
takdirde tohumların ekimi ve kapatılması işleri kapların kullanıldığı hallerdeki gibi yapılır. Fidanlıkta şaşırtılmayacak bitkilerin yetiştirilmesi için yapılan ekimlerde tohum Çizgiler halinde ekilmelidir.
Çizgiler arasındaki aralık, ileride toprağın çapalanmasında kullanılacak
aletlerin eb'adına bağlıdır. Eğer~ toprak traktörle çekilen bir pulluk ve
disk vasıtasıyla işleniyorsa çizgiler arasındaki mesafe 1,5 metre veya
daha fazla olabilir. Şayet at veya katıriarla çekilen küçük bir pulluk
kullanılmaktaysa daha az bir aralığa ihtiyaç hasıl olacaktır. Çizginin
uzunluğu 50 metreden daha fazla olmalıdır. Toprak işlemesi el ile yapı
lıyorsa çizgiler arasında 0.5 ila 0.7 metrelik bir aralık kafidir. Bazen
ekim, aralarında 20 santimetre aralık bulunan çift çizgiler halinde yapılabilir. Ekimden sonraki toprak işlemeleri sadece çift çizgiler arasın
da kalan ve yuk?rıdaki eb'adları haiz bulunan şerit halindeki sahalarda
yapılır. Şayet yağmurlama değil de arklar ile sulama yapılıyorsa çizgiler arasındaki aralık 40 santimetreden 100 santimetreye kadar değişe
bilir.
tirildiği

Ekim sıklığını tayin eden amiller arasında tohumun eb'adı ehemmiyetli bir yer işgal eder. Zira münferit her bir tohumun çimlenebilmesi
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için kafi bir aralığın bulunması şarttır. Vahit sahaya veya uzunluğa ekilen tohum miktarı diğer taraftan türe ve bilhassa tohumun vasıflarına
bağlıdır. 24 x 24 X 12 santimetre eb'adındaki teneke kapların kullanıl
dığı hallerde kap başına elde olunması arzu edilen fide sayısı 300 ila
500 d"(.i.r. Halbuki bu eb'addaki bir sahaya ancak 100
200 tane harnup
tohumu ekilebilir.

ila

Şekil

12.

Şaşırtılmaya hazır

tohmn

durumda ·Pinus halepensis fideler1ni ihtiva eden
(teneke kaplar);

yastıkları

Saksı başına 3 ila 5 tohum ekilmesiyle en aşağı 2 ila 3 fide elde olunabilir. Az tohum ekildiği takdirde bazı saksılarda hiç birisinin de çimlenmemesi yüzünden başka yerden fide nakletmek zorunda kalınması
muhtemel bulunduğundan, biraz fazla tohum ekip ileride çıkacak fazla
fidelerden arzu edilmeyenleri seyreltme ile uzaklaştırmak şekli tercihe
şayandır. Kaide olarak beher saksıya 3 ila 5 tohum ekilir.
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Şekil

13. Doğrudan doğ·ruya saksılara ehlm. Ceratonla siliqua'nın ehlminden
takriben üç hafta sonraki çimlenme durımıuna dikkat. ediniz.

Çizgiler halinde yapılan ekimde arzu edilen sıklık tohumun çim-,
lenme ve muhtemel yaşama yüzdeleri arasındaki münasebetlere göre
tayin olunur. Bu nispet tohum kalitesine, toprağın zenginliğine, çimlenme sırasındaki hava şartlarına, fidanlıkta tatbik olunan bakırnın tarz
ve şekli ile hastalık ve rekabet yüzünden husule gelen kayıplara tabi
bulunmaktadır. İlerideki muhtemel kayıpları karşılamak için ekimlerin bir miktar fazla olarak yapılması lazımdır. Bitkiler arasında asgari
20 ila 30 santimetre mesafe temin olunmalıdır. Fakat ekimin çok daha
sık yapılması icabeder. Aynı şekilde ekim derinliği de tohum eb' adına
bağlıdır. Tohumların toprak yüzünden akacak sular tarafından taşın
ması ihtimalini önlemek için ekimin biraz daha derin yapılması tercihe
şayandır. Tohumlar mahalli toprakla örtülmelidir. Ekim çizgilerinin açıl
ması, ekim ve tohumları örtme işleri el ile yapılır. Çizgilerin birbirine
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paralel olmalarını temin hususunda hususi dikkat sarfedilmelidir. Zira
aksi halde, ileride makine ile yapılacak toprak çapalamaları fidelerden bir
kısmını hasara uğratabilir:
Çimlenmeden evvel ve çimlenme sırasında alınacak bakım tedbirleri arasında fidelerin kuşlara ve fare gibi hayvanıara karşı korunması
da bulunmalıdır. Tohum kapları veya yastıkları 10 ila 15 milimetrelik
kafes telleri ile kaplanabilir. Kafes teli ile kaplanmış ahşap çerçeveler
bu maksat için gayet elverişlidir.

Şekil

14.

Kafes

tene·rı

ile

lmplanmış

çerçoveler

vasıtasıyla

korunan fideler.

Ekilen sahanın etrafına yerleştirilen korkuluklar veya rüzgarla müteharrik pervaneler kuşlara karşı umumiyetle başarılı neticeler vermektedir. Gürültü yapan vasıtalar ve parlak teneke parçaları da bu
maksat için kullanılabilir. Bazı hallerde salıayı korumak için bir av tüfeği ve yeteri kadar kuru - sıkı fişekle teçhiz edilmiş bir adam bekletmek maksadı temin eder. Karıncaların iri tohumları dahi alıp götürdükleri vakidir. Bunlar D.D.T. gibi bazı ticari mustahzarlar kullanılmak
suretiyle imha olunabilir. Fare ve benzeri tayvanların sayıları, striknin,
kurşun fosfat veya diğer bazı zehitli maddelerle muamele edilmiş buğ
day kullanılarak azaltılabilir. ·
«Damping-off»

doğrudan doğruya

arız

çeşitli mantarların

bitkilere

olan

tohuma veyahut yeni çimlenmiş
tevlit ettiği bir fide hastalığıdır.
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Bu gibi tasallutlara maruz kalmış fideler ya devrilmekte veya dikili
olarak kaldıkları halde tamamen kurumaktadır. Gövdede toprak sathı
seviyesinde husule gelen büzülme umumiyetle gözle görülebilir. Çürüklük kökün bir kısmıyla gövdede husule gelmektedir. Damping-off ibreli
fidelerinde ziyadesiyle vaki olur. Kimyevi muamelelerle veya ekimi
seyrek yapmak ve fideleri seyrelterek toprak yüzünde daha iyi bir havalanma temin etmek suretiyle mücadele edilir. Rutubetli ve sıcak havalar damping-off'un yayılmasını teşvik etmektedir. Bu sebeple tohum
sonbaharda çok erken veyahut ilkbaharda çok geç ekilmemelidir. Hastalıkla mücadele hususunda muhtelif kimyevi maddeler denenmiştir.
Damping-off topraktan doğma bir hastq,lık olduğu için toprağı ekimden
evvel formol veya sülfürik asid gibi kimyevi maddelerle sterilize etmek suretiyle önle:::ıebilmektedir. Bu maksatla ticari formol'ün yüzde
1 mahltllünü kullanmak kabildir. Toprak bu mahlulle sulandıktan sonra çuval bezleri ile örtülmelidir. Bu şekilde 10 gün kadar beklenildikten
sonra normal usullerle ekim yapılır. Fidelerde görülen damping-off bunların üzerine yüzde 4 bakır sülfat mahlulü püskürtülmek suretiyle önlenebilir. Püskürtülen mahlulün, hastalığın bulaşmasında amil olan toprak yüzü sahasına kadar ulaşması gayet ehemmiyetlidir. Hastalık önleninceye kadar püskürtmeye devam edilmesi gerekir.
<~

Fidelerin bakım tedbirleri arasında seyreltme işi de yer alır. Çimlenmenin çok sık olduğu yerlerde fazla fideleri oradan ayırmak iyi bir fidanlık tatbikatıdır. Bu muamele geri kalan fidelerin sıhhatli bir şekilde
büyümelerini emniyet altına alır. Saksılarda birden daha fazla fide bı
rakılmamalıdır. Sıralarda, fidelere sıra içinde iyi bir dağılış temin etmek
üzere fideler arasında en az 20 ila 30 santimetre mesafe bırakılacak şe
kilde seyreltme yapılır.
Çimlenme sırasında, geniş ölçüde tatbik edildiği takdirde pahalıya
mal olmasına rağmen, sun'i gölgeme yapılması faideli olabilir. Gölgelerne işi kafes teli ile kaplı standard ahşap çerçeveler üzerine çuval
bezleri veya bambu parçaları gibi materyaller konularak temin edilebilir. Yastıkların kötü havalanması damping-off'un yayılmasına müsait
olan sıcak ve rutubetli havanın teşekkülünü teşvik edeceği için, tohum
yastıkları üzerinde havanın iyi cereyan etmesini emniyet altına almaya
dikkat olunmalıdır.
Çimlenme sırasında ve fidelik safhasında zaman zaman ve dikkatli
bir sulamadan başka bir bakım işine ihtiyaç hasıl olmayacaktır. Yağmur
lama tertibatının mevcut olduğu hallerde dahi çimlenmeden evvel ve
çimlenme sırasındaki sulama, suyu iyi dağıtan süzgeçler vasıtasıyla ve
el ile yapılmalıdır. Tohum yastıkları ve kapları daima rutubetli olarak
tutulmalıdır. fBunun için sulamanın günde bir kaç defa tekrarlanması
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icabedebilir. Sulama yapılırken suyun akışı çinılenmekte olan fideleri
bozmayacak ve toprak yüzünün kabuklanmasına meydan vermeyecek
tarzda tanzim olunmalıdır. Çizgiler halinde yapılan ekimde gerek yağ
murlama ve gerekse ark ile sulama tatbik olunabilir. Burada dahi fazla
su kullanılmamak gerekir.
:Büyüme hızlanmaya başlayınca sulama ihtiyacı azalır ve bundan sonra yağmurlama tatbik edilebilir.
Türe tabi olarak fideler 1 ila 4 ay sonra umumiyetle şaşırtılmaya
duruma gelir. Şaşırtılmayacak fidelerin bundan sonraki bakım tarşaşırtılanlar için tatbik olunan:ıp aynıdır.

hazır
zı

3.

Şaşırtma

Dcı.ha

evvel de belirtildiği gibi ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere yetişti~·ilen ekseri ağaç türlerinin fideleri fidanlıkta şaşırtılır. Bu, yastıkta yetiştirilen fidelere olduğu gibi kaplar içinde yetiştirilen fidelere
de tatbik edilmektedir. Şaşırtma ibreliler, okaliptüsler ve kazuarinalar
gibi fazlaca ehemmiyetli türlerde kullanılan bir fidanlık tatbikatı safhasıdır. Bunun prensiplerinin ve şartlarının dikkatle mülahaza edilmesi icabeder. Fidanlık çalışmalarında şaşırtmanın zamanında yapılmış
olması lazım gelir.
Sık olarak büyümüş fidelerin şaşırtılması, kök sistemlerinin daha
iyi bir gelişme göstermesi ve hususiyle bitkinin gıdalanması için mükemmel bir köklenmenin temin edilmesi maksadını tazammun eder.· Şaşırt
ma neticesinde tepe büyümesi muvakkaten durdurulmakta, bu suretle
daha uygun bir tepe- kök münasebeti temin olunmaktadır. Bu husus
fidan kalitesi bakımından en ehemmiyetli bir unsuru teşkil eder. Şaşırt
ma münferit fidelere daha geniş bir yaşama sahası temin etmekte; rekabetin. azaltılması, köklenme için faydalanılacak saha ile toprak azotunun ve rutubetinin arttırılması neticesinde büyüme hızlanmaktadır.
Şaşırtma zamanı çeşitli

faktörlere tabi olarak büyük ölçüde deği
gösterir. Bu faktörler arasında ekim zamanı, büyüme hızı ve
iklim şartları zikre şayandır. Şaşırtma dikkatli bir organizasyonun mevcudiyetini şart koşar. Ye teri kadar iş gücü ve ş aşırtılacak fideler için
kafi yer hazır bulundurulmalıdır.
şiklikler

Pinus halepensis, P. brutia ve P. nigra fideleri çenek
teşekkül ettiği

yapraklarının

ve ilk hakiki ibreler teşekküle
başladığı sırada şaşırtılabilir. Bu safhada fidelerin gövdeleri kuvvetlenmiş ve kısmen odunlaşmış olacaktır. Aynı kaide selviierin şaşırtılmasın
da da tatbik olunabilir. Bu safhaya tohumların ekiminden itibaren iki ila
(kotiledon'lar) tamamiyle

üç ay sonra, umurriiyetle Aralık veya Ocak aylarında ulaşılır. Şaşırtma
Şubat ve Mart ayıarına kadar devam edebilir. Burada hatırda tutulması
gereken bir hu~us, şaşırtılan bitkinin ke~disini taparlamasından sonra
kafi derecede bir büyüme yapabilmesine imkan bırakacak şekilde şaşırt
manın erken yapılması gerektiğidir. Aksi halde bitkiler mevsim sonuna kadar (Ocak ayi) arzu edilen eb'adı elde edemiyeceklerinden fidanlık
ta bir yıl daha bekletümeleri mecburiyeti karşısında kalınacaktır.
Okaliptüs fideleri üç veya dört yaprağı ihtiva eder duruma geldikleri
zaman, ekilmelerinden takriben bir ay sonra, şaşırtılırlar. Bununla beraber okaliptüs fidelednin şaşırtılması Mayıs ve Haziran aylarında yapıl
malı, ve Temmuzda tc:mamlanmış olmalrdır. Aksi halde dikim zamanın
da fidanlar çok küçük olurlar. Kazuarinaların şaşırtılmaları da takriben
aynı aylarda, fideler 3 ila 4 santimetre boy aldıkları zam.an yapılır.
Acac:·ia ve diğer legü.minler için şaşırinıa, çenek yaprakları teşekkül
lerini tamamladık1 qrı ve ilk hakiki yapraklar görüldüğü sırada yapılır.
Şu hususun unutulmaması gerekir ki, Acacia cyanohpLia'da olduğu gibi
bir çok A.cacia türlerinde hakiki yapraklar çenek yapraklarının teşekkülü
tamamlandıktan sonra gelişirler; fakat bu hakiki yapraklar pek kısa zamanda foliaT yapıya, hakiki yaprak tabiriyle ifade edilerniyecek olan
«phyHodesn haline değişirler. Acacia cyanohpıia'da çeşitli yaprak formlarının teşekkül ve temadisini tetkik etmek ve şaşırtma zamanını ona
göre tayin etmek tavsiyey~ şayandır.
Yakın Doğu fidanlıklarında yetiştirilen çeşitli türler için her hangi
umumi bir kaide verilmesi kabil değildir. Ekseriya fide henüz kuvvetli
bir kök sistemine sahip olmadan fakat kafi derecede kuvvetli bir gövde
elde ettikten, yani çenek yapraklarının teşekkülü tamamlanıp ilk hakiki
yaprakların gelişmeye başlaması sırasında şaşırtılmalıdır. Fideleri kuvvetli bir kazık kök yapan meşe ve harnup gibi türler şaşırtma sı··
rasında fazlasıyla sarsılmaktadırlar. Hali hazır fidanlık tatbikatı bunların doğrudan doğruya kaplar içine ekilmek suretiyle üretümelerini ve
hatta ağaçlandırılacak sahaya doğrudan doğruya ekim yoluyla getirilmelerini icabettirmektedir. Köklerinin rahatsız edilmemesi için lüzumlu itina gösterildiği takdirde Pinus pinea fideleri üç aylık iken saksılara
veya yastıklara muvaffakiyetle şaşırtılabilmekte ve· buradan ağaçlandır
ma sahalarına başarılı bir surette intikal ettirilebilmektedir.

Şaşırtma zamanı türe tabi olarak değişmekteyse de, şaşırtmanın kat'i
olarak yapılacağı tarihi hüküm süren iklim şartlarına göre kararlaştır
mak gerekir. Şaşırtma. için en iyi hava fazlaca rutubeti ihtiva eden bulutlu
günlerdir. Bu şartlar kış ayları zarfmda kolaylıkla bulunabilir. Okaliptüs
gibi yapraklı türlerin geç ilkbaharda şaşırtılmaları sırasında şaşırtma yal-

40
nız sabahın

erken saatlerinde

yapılmalı,

ve suhunet yükselir yükselmez
veyahut kaplardaki
toprak iyice sulanmalıdır. Şaşırtma sırasında köklerin kurum;:ısına meydan vermemek şarttır. Hamsin veya keşişleme rüzgarları veyahut herhangi bir çeşit sıcak rüzgar eserken yapılan şaşırtma yaşama nispetini
düşürecektir. Fidelerin kök ve emici kıllarının her hangi bir şekil ve surette güneşe kafiyen maruz bırakılmamaları zaruridir. Fidelerin yastık
lardan sökümü öyle bir şekilde yapılmalıdır ki, bir fide demeti kafi miktarda toprakla beraber bir kap içine konuimalı ve şaşırtmanın devam ettiği yere o şekilde nakledilebilmelidir. Fideler teneke kaplar içinde yetiş
tirildiği takdirde doğrudan doğruya teneke kaplar şaşırtma yerine götürülürler. Şaşırtma devam ederken bir miktar toprağı da havi olan ufak
fide demetleri teneke kaptan alınır ve ıslak bir çuval parçasının içine konur. Fidelerin gayet dikkatle ele alınması ziyadesiyle ehemmiyeti haizdir ve iş bilgili bir şekilde tertip ve idare olunmalıdır. Fidanlıkta büyük
sayıda fide şaşırtılmakta olduğu takdirde (bilhassa okaliptüs) şaşırtma
günün her saatinde devam edebilir. Bunu temin için faydalanılacak bir
gölgelik temin olunmalıdır. Gölgelenme, bir yerden diğer yere taşınabi
len siperlikler veyahut bağdadi çıtalarından yapılmış devamlı gölgelikler
vasıtasıyla temin olunabilir.
durdurulmalıdır.

Şaşırtmadan

evvel

yastıklardaki

Toprakda veyahut kaplarda şaşırtma, 20 santimetre uzunluk ve 3 santimetre çapta yuvarlak bir tahta veya madeni kısmı ihtiva eden, bir ucu
sivriltilmiş diğer ucunda bir tutarnağı bulunan küçük bir aletle (plantuar) yapılır. Bu iş kadın işçiler tarafından görülebilir. Kadınlar bu çeşit
işlerde erkeklere nazaran daha dikkatli çalışırlar. Plantuarla önce toprakta bir delik açılır. Sonra fideler rutubetli çuval parçası arasından alı
narak kökleri tımakla hafifçe budanır ve derhal bu çukur içine yerleşti
rilir. Kökler açılan çukurun şekline uyacak tarzda budanmalıdır. Toprak
plantuar vasıtasıyla fide köklerinin etrafına sıkıştırılır. Muayyen miktarda fide şaşırtılır şaşırtılmaz bunlar derhal sulanmalıdır. Şaşırtma teneke kaplar içine yapıldığı takdirde her bir düzüne kap tamamlanınca hafifçe sulanır lar.
İçierine şaşırtma yapılan teneke kaplar ve saksılar sıralar halinde
dizilmelidir. Sıraların uzunlukları sahanın müsaadesine bağlıdır.
Sıraların genişliği şaşırtmanın

ve ot almanın yastığın iki tarafından
da el ile kolaylıkla yapılabilmesi için 1 ila 1.20 metreden daha fazla olmamalıdır. Yastıklar arasında yastık yolu olarak 40 ila 50 santimetrelik yer
bırakılmalıdır. Her saksıya yalnız bir fide şaşırtılır. Fakat teneke kaplarda bulunacak fide sayısı bunların eb' adına bağlıdır. 24 X 24 x 12 santimetre eb' adındaki ten eke kaplarda bulunacak en uygun fide miktarı kap
başına 12 ila 16 dır.
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Şekil

15.

Salrsılara şaşırhlmış

fidelerin

Yastık yollannın genişligine

4.

sıralar halinde dizilmesi.
diltkat ediniz.

Çelikten üretme

Kavak ve ılgın gibi bazı yaprağını döken türler fidanlıklarda çelikten üretilirler. Çelikten üretilen diğer türler arasında söğüt ve incir de
vardır. Haloxylon persicttm ve Calligonum comosttm gibi çöl bitkileri <.le
bu şekilde çelikten yetiştirilebilir.
Çelikten üretme umumiyetle kolaylıkla köklenebilen türlere inhisar
eder. Bunların tohumdan üretümeleri daha müşküldür; veyahut, kavaklarda olduğu gibi, genetik bakımdan tavsiyeye şayan değildir. Çeliklerden
üretme bizzat ağaçlandırma sahasında da yapılabilir. Yapılmış bulunan
araştırmalar göstermiştir ki, ekseri türlerin çelikten üretilmeleri, çeşitli
hormonlada muameleleri suretiyle kabil olmaktadır. Fakat halihazır fidanlık tatbikatında çelikten üretme sadece yukarıda zikredilen türlere
inhisar ettirilmektedir. Bunların hiç birisi ayrıca hususi bir muameleye
tabi tutulmak ihtiyacını göstermezler.
Yakın doğuda ·yetiştirilen türlerde, kök çeliklerinin aksine olarak d.al
çelikleri ile üretme oldukça kolaydır. Çelikler kavaklarda olduğu gibi henüz uyanmamış olan dallardan veyahut ılgınlarda olduğu gibi yaprak gelişmesi durduktan sonra alınırlar. Bir senelik -ve bazen de iki seneliksürgünlerden alınan çelikler tercih olunur. İlkbaharda alınan çelikler her
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Cetvel 3.

comosıım

Kolaylıkla

köklenir, tohumdan da

yetişir

angııstijolia

Kolaylıkla

köklenir, tohumdan da

yetişir

Calligonıım

Ficııs

sycomorııs

Ficus türleri
Haloxylon
Platanııs

bazı Yakın Doğu ağaçlan

Düşünceler

Türler

Eleagnııs

Çelikten üretilen

persicıım

orientalis

Umumiyetle çelikten üretilir
Umumiyetle çelikten üretilir
Tohumdan da

yetiştirilir

Köklerrmesi güçtür, umumiyetle tohumdan
yetiştirilir

Populus türleri

Kolaylıkla

köklenir,

yalnız

çelikten üretilir

Salix türleri

Kolaylıkla

köklenir,

yalnız

çelikten üretilir

Tamarix türleri

Kolaylıkla

köklenir,

yalnız

çelikten üretilir

zaman başarı temin edememektedir. Zira köklenme başlamadan evvel
çelikler yapraklanabilirler; bu da kökler teşekkül edinceye kadar çelikierin hayatiyetlerini kaybetmelerine sebebiyet verir. Bu sebeple çelikierin
ilkbaharda çok geç alınmaması ve bu suretle köklenmenin yaprak geliş
mesi başlamadan evvel vukuunun temini gerekir.
Halihazır fidanlık tatbikatında çelikler fidanlıkta dikilecekleri sıra
larda temin olunmaktadır. Aağaçlardan kesilen dalların oldukları şekilde
fidanlığa nakilleri ve fidanlıkta arzu edilen uzunlukta kesilip mümkün
olduğu kadar kısa bir zaman içinde dikilmeleri gerekir. Dikimin derhal
yapılması mümkün değilse çelikler alçak suhunette ve rutubetli kum arasında katlamaya konularak saklama devresinde kök teşekkülatının önlenmesi gerekir. Bu saklama tohumların katlanmasında kullanılan kasalar
içerisinde yapılabilir. Çelikleri açıkta drenajı iyi olan bir yere gömmek
ve üzerierini rutubetli toprakla örtrnek şekli de ekseriya başarılı netice
vermektedir.

Çelik eb'adı türe göre değişir. Ilgınlarda 20 ila 30 santimetrelik çelikler başarılı netice verir. Kavak çelikleri en az üç ila dört tornurcuğu ihtiva etmelidir. Asgari çap ı santimetre civarında olmalıdır. ı ila 2 santimetre arasında çapı haiz çelikler daha iyi köklenmektedir. Çelikler küçük
'{e keskin makaslarla hazırlanmalıdır. Urnumiyetle kesim yeri tomurcuğa mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. Ilgınlarda dikimden evvel bütün yapraklar yolunmuş bulunmalıdır.
Çeliklerin dikimi sırasında dal dip kısmının toprak içinde aşağıya
gelmesine dikkat olunmalıdır. Kavak ve söğütlerde doğru istikamet tomurcuların durumuna göre kolaylıkla tayin edilebilir. Fakat ılgın
larda ekseriya tomurcukların hangi istikamette olduklarını görrnek müş
kül olduğundan daha dikkatli davranılmak gerekir.
doğru
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Çelikler kışın veya ilkbaharda dikilebilir. İlkbahar dikimi daha iyidir. Dikim ekseriya doğrudan doğruya toprağa yapılır. Bazı hallerde ılgın
çeliklerinin teneke kaplar veya tazyikedilmiş- toprak saksılar içinde yetiş
tirilclikleri vakidir. Çelikierin dikimi için yapılacak toprak hazırlanması
şaşırtma için yapılanın aynıdır. Çelikler takriben 3 santimetrelik kısmı veyahut bir tomurcuğu toprak seviyesi üstünde kalacak şekilde dikilmelidir.
Toprakda dikim yarığının açılması için uygun uzunlukta ağaç veyahut demir plantuarlar'kullanılır. Çelikler açılan bir yarık içine dikkatle yerleş
tirUmeli ve müteakiben çeliğin etrafındaki toprak iyice sıkıştırılmalıdır.
Toprak dikimden evvel fazlaca sulanmış olmalı ve dikimi müteakip bir defa daha sulama yapılmalıdır.
5.

Fidanlıklarda

fide ve

fidanların bakımı

Üretme ve şaşırtma işi tamamlandıktan sonra fidan yetiştirici yeni bir
mesele ile karşılaşır: fide ve fidanların bakımı. Fidanlıklardaki fide ve fidanlar arasında çeşitli yollardan yetiştirilen bitkiler bulunabilir; kaplar
içine veyahut doğrudan doğruya sahada çizgiler halinde ekilmiş ve şaşır
tılmayacak olan fideler, kaplar içinde veyahut sıralar halinde şaşırtılmış
fidanlar, ve en nihayet umumiyetle sıralarda ve bazen de saksılar içinde
dikilmiş çelikler bu meyandadır. Bu fide ve fidanlar üretilme tarzları bakımından oldukça değişiklik gösterdikleri halde, sulama,, çapalama, yabani ot mücadelesi, ve kök budaması bakımlarından hemen hemen aynı bakım tarzına tabi 'tutulmak ihtiyacındadırlar.
Eöcekler ve mantarlar tarafından husule getirilen hastalıklar - memnuniyetle kaydedilmek icabeder ki- Yakın Doğu veya kurak mıntaka fidanlıklarında oldukça nadirdir ve umumiyetle fide ve fidanlıkların bu gibi tasallutlara karşı korunmaları müşkül değildir. İklim faktörlerinden kuraklığa karşı himaye sulamayla temin olunur. Taze ve kıymetli fidelerin
hararete karşı himayesi için ufak fidanlıklarda bazı sun'i gölgelikler yapıla
bilir. Umumi olarak söylemek gerekirse, ekim şaşırtma, dikim ve sulama
işlerinin tam zamanlarında yapılması sun'i gölgelerneyi lüzumsuz kılmak
tadır.

a.
Fidanlıklarda yetiştirilen

Gübreleme

bitkilerin dikilecekleri yerler ekseriya zayıf
haizdir. Bu gibi yerlere dikilecek bitkilerin silvikültür bakımından daha fidanlıkta iken müşkülata alıştırılmalarının gerektiği düşünülerek gübre kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bununla
beraber bazı fidanlıklarda gübreleme yapılmaktadır. Burada hatırda tutulması gereken bir husus, fide ve fidanlar fidanlıklarda kaplar içinde yetiştirildikleri takdirde bu kapların içine konulan toprağın yalnız bir defa
yetişme

muhiti

şartlarını
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kullanılmış olduğudur. Bu gibi ahvalde gübre vermek yerine, kaplara konulmak üzere mümkün olduğu kadar az gübreli toprağın intihabına dikkat
olunmalıdır.

Yetiştirilen bitkiler doğrudan doğruya fidanlık toprağı içinde bulunmaktaysa mesele oldukça başkadır. İyi vasıflı toprakların dahi zenginliklerini ve verimliliklerini uzun bir devre boyunca, azot durumu takviye
olunmadan, idam e ettirmeleri beklenilemez. Yakın Doğu fidanlıklarında
bitkilerin büyümesi istisnai bir şekilde sür' atlidir. Bunda müsait iklim şart
larının ve sulamanın rolü büyüktür. ıBitkiler fidanlık toprağında yetişti
rildikleri zaman büyüme daha da hızlı olur. Toprak azotumin fidanlık bitkileri tarafından alınması, bu sebeplere eklenen vejetasyon devresinin
uzunluğu ve bitki kesafetinin fazlalığı dolayısıyla çok daha şiddetli ve sür'atlidir. Bu sebeplerden toprak veriminin muhtelif muameleler tatbiki suretiyle idamesi zarureti mevcuttur. Bu maksatla toprağın, sun'i gübreler
veyahut çiftlik gübresi vermek veyahut da yeşil gübre olarak kullanılabi
len legüminleri veya diğer bitkileri ekmek şekillerini de ihtiva eden çeşitli
muamelelere tabi tutulması mümkündür. Kompost yapılacak maddeler
mevcut olduğu takdirde bu da kullanılabilir.

Kimyevi gübrelerin kullanılışı mahalli isteklere uygun olarak değişik
likler gösterirler. Mesela toprakta azot noksan olduğu zaman amonyum sülfat veya amonyum nitrat, fosfor noksan olduğu zaman süper fosfat kullanılmak gerekir. Tatbik olunacak kat'i gübre miktarı toprak tahlilleri ne·
ticelerine göre tayin olunur. Hayvan gübresi kullanmak suretiyle toprağa kafi miktarda azot vermek kabildir. Verilecek miktar gıda maddesi durumuna olduğu kadar gübre tipine de bağlıdır. Hayvan gübresi ile toprağa azot vermek yerine münavebeli olarak legüminlerin yetiş
tirilmesi de mümkündür. Toprağın potasyumada ihtiyacı bulunabilir. Bazı
hallerde ise ticari gübrelerin karışık olarak verilmesi çok daha iyi neticeler temin edebilir. Bu suretle bitkilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri
için lüzumlu unsurlardan bazıları temin edilmiş olacaktır. Bir çok Yakın
Doğu fidanlıklarında toprak fazlaca kireç ihtiva etmekte olmasına rağmen,
bazen kireçlerneye de ihtiyaç hissedilebilir.
Hayvan gübreleri ve kompost çeşitli uzvi azot mürekkebatını ihtiva
ederler. Toprağı iyi bir kırıntı bünyesinde muhafaza etmek, su geçirme
ve su tutma kapasitesini arttırmak bakımlarından büyük bir değer taşı
maktadırlar. Hayvan gübreleri tatbik olundukları sırada tamamen yanmış
ve çürümüş durumda bulunmalıdırlar. Aksi halde arzu edilmeyen yabani
ot tohumları da gübre ile beraber sahaya getirilmiş olacaktır. Bazı hallerde taze gübre zararlı tesirler yapar ve bitkileri yakabilir. Hayvan gübreleri devamlı olarak yağmur altında kaldıkları veya uzun muddet güneş şua
larına maruz bulundukları takdirde haiz oldukları gıdai kıymetin yüzde
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mühim bir kısrr.mı kaybederler. Bu sebeple gölge yerlerde muhafazalan
gerekir. Şayet fidanlıklarda fazla miktarlarda kullanılıyorlarsa üzeri çatı
ile örtülmüş beton bir gübre çukurunun inşası tavsiyeye şayandır.
Hayvan gübresi ve kimyevi gübrelerle gübrelemeye ilaveten mahsul
münavebesi yapılması iyi bir fidanlık ameliyesidir. Her sene muayyen bir
parselde başka başka bitki türlerinin fideleri yetiştirUmeli ve her üçüncü
veya dördüncü senede buraya yeşil gübre değerini haiz bitki türlerinden
birisi ekilmelidir. Bu bitki türü bir legüm olabilir. Maksada en uygun türün seçiminde mahalli ziraat tatbikatı göz önönde bulundurulmalıdır. Bunun vereceği mahsul henüz yeşil iken sürülerek toprağa karıştırılır. Kullamlan türe ve malıalE ziraat tatbikatma muvazi olarak ekim sonbahar
veya ilkbaharda yapılmalı ve mahsul yaz içinde sürülerek toprağa karıştı
rılmalıdır. Mahsul kesif olduğu takdirde toprakla iyi karışabilmesini temin .
maksadıyla !JUllukla sürülmeden evvel üzerinden bir disk geçirilmesi faidelidir. Sahanın ekim·veya şaşırtma için kullanılmasından en az bir ila iki
ay önce sürme yapılmış olmalıdır.
Kcn>:!J:::ıst, mütenavip olarak üst üste yığılan hayvan gübresi ve saman,
yosun veya bazı legüminleriri (fasulye gibi) gövô.e ve yapraklarını ihtiva
eden tabakalardan müteşekkildir. Her tabaka 10 ila 20 santimetre kalın
lıktadır .. Kompostun beher tonuna 50 ila 100 kilo isabet edecek şekilde az
miktarda sun'i gübre de karıştırılmalıdır. Bu şekilde teşkil edilmiş yığın
muntazaman alt- üst edilir ve sulanır. Altı ay sonra kullanılmaya elverişli
bir hale gelmesi mümkündür.
Hazırlanması ve tatbiki pahalı olduğu içüı normal fidanlık çalışmala
rmda kompostun kullanılmasından sarfınazar edilebilir. Sadece hayvan .
gübresi, kimyevi gübre ve yeşil gübre üç ila dört senelik bir dönüş müddetiyle tatbik olunınakla kafi bir gübreleme yapılmış olacaktır.

b.

Sulama

Yarı- kurak mıntıkaların fidanlıklarında yetiştirilen bitkilerin hemen
bütün yıl boyunca sulanmaları zaruridir. Kış ayları devamınca sulamada
kullanılacak su miktarı ve sulama peryodu yağışın miktarına ve dağılışı
na bağlİdır. Fakat tamamen yağmursuz olan ve 6 ila 8 ay devam eden sı
cak mevsim süresince sulamanın belki de her gün yapılması zarureti mevcuttur. Sulama için ihtiyaç bulunan su miktarı toprak tipine, yetiştirilen
türe, bitkinin büyüklüğüne ve sıklığına bağlıdır. Bu aynı zamanda bitkilerin doğrudan doğruya toprakta veya kaplar içinde yetiştirilmekte oluş
Iarına ve kapların tip ve eb'adına göre değişir. İhtiyaç bulunan su miktarı,
diğer taraftan suhunet, rüzgar sür'ati ve hava rutubeti gibi iklim faktörlerinin de tesiri altındadır.
Uzun bir devre boyunca devam eden sıcak hava ile beraber tatbik olunan sulama fidanlıkta yetiştirilen bitkilerin sür'atle büyümelerini intac-
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eder. Bu sebeple sulamanın şiddeti o suretle ayarlanmalıdır ki, fidanlıkta
yetiştirilen bitki türlerinin ekserisi bir yıldan daha fazla fidanlıkta bekletilrnek ihtiyacını göstermesinler. Zira bitkilerin yetiştirilme masrafları,
bunların arzu edilen eb'ada ulaşmaları için geçmesi gereken müddete bağ
lıdır. Tatbikatta bu, kaplarda yetiştirilen bitkileri yaz ayları boyunca hemen her gün sulamak suretiyle temin edilir. Zira fidelerin kökleri etrafın
da bulunan toprak oldukça malıdut miktardadır ve ancak pek az rutubet depo edebilir. Kaplarda vuku bulan tebahhurat, hususiyle mesami cidarları
haiz ve yastıkların kenarına yerleştirilmiş bulunanlarda pek yüksektir.
Toprakta yetiştirilen bitkiler çok daha seyrek sulamaya ihtiyaç gösterirler. Kullanılacak su miktarı toprağın su tutma kapasitesine, onun derinliğine ve alt toprak tabakasının vasıflarına bağlıdır. Hafif kum toprakların. da yetiştirilen bitkiler, ağır killi veya tınlı topraklarda yetiştirilenlere nazaran daha fazla suya ihtiyaç gösterirler. Bu, kaplar içinde yetiştirilen bitkiler için de böyledir. Toprak derinliğinin de göz önünde bulundurulması
gerekir. Zira sığ topraklar derin olanlara nazaran daha az rutubet depo
edebilir. Sulama suyundan bir kısmının bu gibi hallerde toprak yüzünden
akıp gitmesine meydan verilmemelidir. Sulamanın sıklığı ve bir defada
verilecek su miktarı üzerinde alt toprak tabakasının bünyesi de müessirdir. Kabili nüfuz olmayan alt tabakayı haiz topraklarda yer altı drenajı
dolayısıyla vaki su kaybı azdır. Fakat çatlakları ihtiva eden sert kayalar
üzerindeki topraklarda su drenajla kaybedilecek veyahut toprak çabucak
su ile meşbu hale gelecektir. Ka·ide olarak, toprakta yetiştirilen fidanlık
bitkilerinin sulanmasında toprağın 40-50 santimetre derinliğe kadar tamamen ısıanmasını temin etmek gerekir.
Her bir sulamada verilen su hacmi yalnız mevsime değil, fakat aynı
zamanda bitkilerin eb' adına da bağlıdır. Ufak bitkiler için az miktarda suya
ihtiyaç olduğu halde büyük bitkiler daha fazla su talebederler. Bitkilerin
'toprak içinde yetiştirildiği hallerde ise toprağın daha derin seviyelere kadar ısıatılması gerekir.
Sulama metodu da ihtiyaç bulunan su miktarı üzerinde müessirdir.
Arkla yapılan sulamalarda, yağmurlamaya ve hatta horturola sulamaya
nazaran daha fazla su kullanılmaktadır.
Arkla sulamada suyun tevzii, yağmurlamaya nazaran çok daha gayri
her bitkinin kafi miktarda su alması hususuna dikkat edilmek gerekir.
muntazamdır. Arkın yakınından geçtiği

Lüzumlu sulama suyunun tutar miktarı türe göre de değişmektedir.
Kaide olarak Acacia, okaliptüs ve kazuarina gibi yapraklı türler fidanlık
ta sadece 8 ay kaldıkları halde, 15 ay kalan ibrelilelere nazaran daha fazla sulamaya ihtiyaç gösterirler. Bitkinin arzu edilen eb'adı hatırda tutulmalı ve bitkiler bu eb'ada yaklaştığı zaman sulama azaltılmalıdır. Geç şa-
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şırtma gibi bazı sebepler dolayısıyla fidanların dikim zamanına kadar arzu
edilen eb'adı alamıyacakları anlaşılırsa sulamanın kesifleştirilmesi lazım
dır. Kırıntı bünyesini kaybeden ve havalanma durumu bozulan çok ratıp .
topraklarda kök büyümesi yavaşlayabileceği halde, kesif sulama dolayısıy
la tepe büyümesi hızlandırılmış olabilir; bu sebeple bitkiyi zorlamanın da
muayyen bazı hudutları vardır.
Sulamanın

leh veya aleyhinde bir karar verilirken mülahaza edilmesi
gereken başlıca faktörlerden birisi hava durumudur. Suhunet, rüzgar sür'ati ve havanın rutubet muhtevası topraktan buharlanma suretiyle vaki
olan rutubet kaybını ve ayiı.ı şekilde bitkilerin yaprak veya ibreleri vası
tasıyla yaptıkları terlemeyle kaybolan su miktarını tayin hususunda kuvvetle müessir bulunmaktadırlar. Binaenaleyh sulamanın sıklığı ve bir defada verilecek su miktarı mevsime tabi olacak ve azami miktarda sulamaya yaz ortasında ihtiyaç hissedilecektir. Bununla beraber umumiyetle ilkbahar ve sonbaharda vuku bulan sıcak rüzgar ların esiş zamanları bu kaidenin istisnalarını teşkil ederler. Sulamanın bu gibi rüzgarlardan sonra, toprak ve fidan tarafından kaybedilen suyu karşılamaya yetecek nispette arttırılması lazımdır. Gündüzün vaki olan kuvvetli tebahhurat dolayısıyla sulama sırasında ve sulamayı müteakip vuku bulacak tebahhuratın azaltıl
ması için sulamanın sabahleyin erken veyahut geceleyin yapılması doğru
olur. Sulamanın otomatik olarak yapıldığı yerlerde bütün gece sulamaya
devam edilebilir.
Gerçi, sulama kesafeti azamisine sıcak rüzgar peryotları sırasında ve
yaz ortasında varmak suretiyle mevsimlere tabi olarak değişmektedir;
fakat fidelerin dikim zamanına kadar kafi miktarda odunlaşmış olmaları
icabettiğinden, yaz sonunda ve sonbahar başlangıcında dikim mevsiminden takriben bir ay önce sulama kesafetinin oldukça azaltılması icabeder.
Bitkilerin kuruyarak ölmelerini önlemek için ancak pek az miktarda suya
ihtiyaç vardır. Bu ((odunlaştırmaıı sonbaharda havaların serinlemeye ve
bir taraftan da hava rutubetinin artmaya başladığı sıraya tesadüf eder.
Sulamayı ve toprak çapalamasını azaltmak suretiyle bitkilerin gelişme
leri sona erecek ve bitki nesicleri odunlaşacaktır. Yapraklarını döken ağaç
larda yaprak teşekkülü inkitaa uğratılacak ve tabii yaprak dökümü vuku
bulacaktır. Erken donların teşekkülü muhtemel yerlerde odımlaşma, fidanları bu donlara karşı hazırlar; diğer taraftan yapraklarını döken türlerin topraksız fideleri ancak uyuklar halde iken dikilebileceğinden, bunlar da dikime hazırlanmış olurlar.
Toprak rutubetini ayarlamak hususunda müessir diğer bir faktör,
hususiyle bitkiler doğrudan doğruya toprakta yetiştirilmekteyse, ve bilhassa sulamanın azaltıldığı sırada, toprağın çapalanmasıdır. Fidanlık
bitkilerinin edunlaşması yalnız sulama kesafetini azaltınakla değil, fakat
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Şekil

16.

Devamlı

bir

fidanlıkta yağınurlama

tertib3.hyla sulama.

aynı zamanda her türlü toprak işlemesine nihayet vererek toprak rutubetini azaltmak suretiyle de temin olunabilir. Bazı hallerde buharlanmayı azaltmak için toprak yüzü bir kuru bitki döküntüsü tabakasıyla örtülür. Bu maksatla ibre döküntüleri, rende veya destere talaşı, saman ve
benzeri materyal kullanılabilir. Bunlarla tesis olunan tabakanın kalın
lığı 2 ila 3 santimetre olmalıdır. Kuru ot tabakası aynı zamanda iyi bir
hararet mücerrididir, ve büyürneyi azaltır.

Bir fidanİıkta 1000 adet bitkinin yetiştirilmesi için lüzumlu su mikiklime, toprağa ve rüzgar perdelerinin müessiriyet derecesine
göre değişmektedir. Şayet fazla su sarfedilmemek hususunda titiz davranılıyorsa aşağıdaki cetvelde Yakın Doğunun kumlu topraklı fidanlık
ları için verilen rakkamlardan faydalanılabilir:
tarı tutarı

1000 adet bitkinin
. ma suyu tutarı:.
Teneke kaplarda
))

))

Saksılarda
))

Yastıklarda
))

yetiştirilmesi

için 1 sene

ibreliler
yapraklılar

ibreliler
yapraklılar

ibr eliler
yapraklılar

12
7
12
7
12
7

zarfında

ay
ay
ay
ay
ay
ay

15
8.5
30
12
20
8

lüzumlu sulametreküp
metreküp
metreküp
metreküp
metreküp
metreküp
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Şayet yağmurlama tertibatı kullanılıyorsa

yüzde 40 ilave

verilen su

miktarlarına

olunmalıdır.

Fidanlıkta bütün yıl boyunca ihtiyaç hissedildiği her zaman ve her
hangi bir inkita göstermeksizin su bulunması, yetiştirilmekte olan her
1000 bitki için sıcak yaz günlerinde en az 150 litre su temin edilmesi hususlarına bilhassa dikkat olunmalıdır.

c.

Çapalama ve ot alma

Çapalama, doğrudan doğruya ekimden yetiştirilmiş veya şaşırtılmış
bulunsun, yalnız toprakta yetiştirilen bitkiler için tatbik olunur. Fide ve
fidanlar arasında kalan toprak şeritlerinin çapalanmasında başlıca iki
sebep vardır: yabani otları uzaklaştırmak suretiyle rekabeti azaltmak
ve; toprağı iyi havalanabilecek, yağmurlada veya sulamalarla gelen suları muhafaza edebilecek uygun fiziki şartlar içinde bulundurmak. İyi
fiziki şartlar aynı zamanda toprak bakterilerinin faaliyetini de çoğalt
maktadır. Bunların faliyeti toprağı kırıntı bünyesinde ve gıdai maddelerce zengin bir halde tutmak bakımlarından şarttır. Şayet fidanlık bitlerinin normal bir gelişme göstermeleri arzu ediliyorsa toprak sathı kabuklaşmasının asgari hadde indirilmesi zarureti mevcuttur.
Çapalamanın başarılı

olabilmesi toprağın ekim veya şaşırtma sıra
içinde bulunduğu şartlara ziyadesiyle bağlıdır; bidayette iyi hazırlanmış bir toprak ileride kolaylıkla çapalanabilir. Çapalamada kullanılan aletler toprağa 10 ila 15 santimetreden daha fazla nüfuz etmemelidir. Zira daha derin bir çapalama bitkilerin köklerine ve bilhassa emici
külarına zarar verebilir. Çapalamanın yapılma zamanının da ehemmiyeti büyüktür. Yabani otların rekabeti mümkün olduğu kadar. erken ortadan. kaldırılmalıdır. Yabani otların fazlaca büyümüş olması çapalamayı
ziyadesiyle güçleştirdiği gibi bundan beklenilen faydaları da azaltır. Çapalamanın uygun zamanda yapılması toprağın daha iyi fiziki şartlar altında kalmasını temin bakımından da önemlidir. Toprak yüzünün kabuklaşması, sıkışması veya sertleşmesi . önlenmelidir. Toprağın üst 5 santimetrelik kısmı kolaylıkla yumuşatılmaya müsaade edecek şekilde kurucluğu zaman çapa yapılmalıdır. Muhtelif toprak işleme aletleriyle techiz
edilmiş ufak bir bahçe traktöru bu maksat için gayet kullanışlıdır. Traktörün yanaşamadığı çift sıralar arasında veyahut bitkilerin çok sık olduğu kısımlarda çapalama el ile tamamlanır.
sında

Bitkilerin kaplar içerisinde yetiştirildiği yerlerde çapalama sadece
zaman zaman ((ot alma» dan ibarettir. Ot alma elle yapılmalıdır. Kaplar
içinde yetiştirilen bitkiler için ot alma zamanı, sıralar halinde toprakda
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yetiştirilen bitkilerde olduğundan daha da ehemmiyetlidir. Zira her fi-

denin faydalanabileceği saha esasen gayet dardır. Saksı ve teneke kaplar arasında büyüyen otlar, bu kapların dibinden çıkıp fidanlık toprağı
na nüfuz eden fide köklerinin budanınası sırasında el ile alınır. Yabani
otların yalnız toprak üstü kısımları değil, fakat bunların bütün kök sistemleri de sökülüp çıkartılmalıdır. Bu hususiyle ayrık (Cynodon dactylon) ve süpürge otu (Cyerus) türleri gibi rizom veya kök sakı yapan türler için ehemmiyetlidir. Ot alma daima otların çiçeklenmesinden ve tohumlarının olguulaşıp dökülmelerinden evvel yapılmalıdır. İbreli fidelerini ihtiva eden kaplardaki otlarla mücadele yabani ot öldürücü kiroyevi maddelerle yapılabilir. Bunlar ibrelilere zararlı bir tesir yapmamaktadırlar.

Saksıların veya teneke kapların arasında bırakılan yollarda ot mücadelesi buralara neft veya mağdeni yağlar püskürtülmek suretiyle yürütülebilir. Fakat yapraklı fidanlık bitkileri arasındaki yolların muamelesi sırasında büyük bir dikkat ve itina. sarfedilmelidir. Şayet püskürtülen maddeler bitkilerin üzerine damlarsa ağır zayiatla karşı karşıya kalınabilir. Bu sebeple püskürtmenin yalnız rüzgarsız günlerde yapılması
gerekir.

d.

Kök

budaması

Yakın Doğu fidanlıklarında

toprakta yetiştirilen bitkilerin kökleri,
gibi kazık kök yapan türler de dahil olmak üzere, umumiyetle budanmazlar. Bununla beraber cevizde yan köklerin geliştirilmesi maksadiyla yaz budaması ekseriya yapılmaktadır. Köklerin 20 ila 25 santimetre kadar derinden kesilmesi için kullanılan alet keskin ağızlı ve ((u)) biçimi levhalı bir beldir.
·

meşe

bitkilerin köklerinin budanması, halen Yatatbik edilen karakteristik bir ameliyedir. Fidanlıkta kesif bir kök büyümesi vuku bulmakta ve köklerin gelişebilme
si için ancak ufak bir sahanın mevcut oluşu dolayısiyle bir kısım kök
veya sadece kazık kök saksıların ve teneke kapların dibindeki delikten
geçerek büyümesine toprak içinde devam etmektedir.
Kaplar içinde

yetiştirilen

kın Doğu fidanlıklarında

Muayyen

.bazı

fidanlıklarda

saksıların

dibindeki delikler ufak bir
ve böylelikle bir taraftan köli:ün delikten geçerek büyümeye devam etmesi önlenirken diğer taraftan fazla
gelen suyun boşalıp gitmesine mü-sait durum muhafaza olunmaktadır.
Bummlfl. beraber bu deliğin tamamen kapanması halinde köklerin helezon! olarak büyümelerine sebebiyet verildiği anlaşılmıştır ki bu bilhassa ibreliler için arzu edilmeyen bir durum olarak kabul edilmektedir.
yassı taş parçasıyla kapatılmakta
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Şekil ı 7.

Cupressus sempervirens köklerinin budama

makasıyla budanması.

Kaplar içinde yetiştirilen bitkilerin toprak içinde gelişen kökleri
peryodik olarak budanmalıdır. Bu muamele gerçi oldukça pahallıdır, ve
aynı zamanda deliğe yakın bir kısımda kökün şişkinlikler meydana getirmesine veyahut kallus teşekkülüne sebebiyet verebilir. Her ne kadar bu kallus topraklı fideyi dikim zamanında saksıdan çıkarırken bazı
müşkülatın dağınasına sebebiyet verirse de, köklerin toprak içinde büyüyüp gitmesine müsaade etmektense bunları zaman zaman budamakyukarıda bahsedilen mahzura rağmen- tavsiyeye şayandır. Saksı içindeki fidelerden kökleri toprağa geçmiş ve orada gelişmekte olan fideler
daha sür'atle büyürler ve cesametlerine bakılarak diğerlerinden Jiolaylıkla tefrikleri mümkündür. Toprak içinde gelişmekte olan bu kök kıs
mının dikimden evvel kesilmesi şart olduğuna göre bu gibi fideler dikim sırasında matluba muvafık olmayan bir gövde - kök nispetine sahip
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olacaklardır. Geri kalan kök sistemine nazaran gövde kısmı fazlasıyla
gelişmiş durumdadır.

Okaliptüs ve Acacia gibi yapraklı ağaç türlerinde
suretiyle bu nispet ayarlanabilir. Fakat tepe
budaması bütün türlerde, hususiyle ibrelilerde mümkün değildir. Bu
sebeple peryodik olarak kök budamasının yapılması tavsiye olunmaktadır. Budamanın, kök kap dışında fazlaca
gelişmeden evvel yapılması
hususuna bilhassa dikkat edilmesi lazımdır.

tepe

budaması yapılmak

Kök budaması serin ve bulutlu bir günde yapılmalıdır. Budanan fideler arkasından hemen sulanmalıdır. Şayet okaliptüs ve Acacia'lar bu
müdahaleden sarsılırlarsa hafif bir tepe budaması da yapılabilir. Kök
budamasında kullanılan aletler keskin bir bıçak veya budama makasın
dan ibarettir. Her bir saksı veya kap yerinden kaldırılmalı ve kabın dı
şında büyümekte olan kök kesilmelidir. Tazyik edilmiş -toprak saksılar
da kök budaması yalnız alt" kısımda değil fakat aynı zamanda yan taraflarda da yapılmalıdır.
e.

Gölgelerne

Y etiştirilmekte olan fide ve fidanlar bazı fidanlıklarda fazla ısınma
ya ve güneşin direkt şualarına karşı korunmalarını temin maksadıyla
gölgelenmektedi:r. Kuraklıkla beraber vaki olmadığı takdirde sıcaklığın,
yerli ve iklim şartlarına intibak etmiş bitkiler üzerinde - büyürneyi biraz geeiktirmesi ihtimali istisna olunursa- tehlikeli bir tesiri yoktur.
Sulamayla ve tercihan yağmurlamayla beraber yapılan gölgeleme, büyümede hareret dolayısiyle vaki olan geci.kmeyi azaltmaya yardım edebilir. Fakat bu pahalı bir su şebekesine ihtiyaç göstermesi dolayısiyle
pratik bir iş değildir. Tabii gençleşmeleri daha ziyade meşcere siperi altında vukubulan köknar ve sedir gibi mukavim olmayan türler istisna
edilirse, diğer türlerde çimlenmenin vukuu sırasında siperlemenin zaruri olduğuna dair kat'i deliller mevcut değildir. Fidan yetiştirme tekniğinin gayesi mevsim içinde kabil olduğu kadar erken gürbüz ve odunlaşı'nış gövde elde etmek olmalıdır. Şu husus hatırdan çıkartılmamalıdır
ki, bitkiler ağaçlandırma sahası için elde etmeleri gereken mukavemeti
ancak açıkta yetiştirildiği takdirde kazanabilirler.
Gölgelerneye ihtiyaç gösteren bitkilerin yetiştirildiği büyük fidaü.lıklarda bu maksat için devamlı tesisler kurulabilir. 2 ila 2.5 metre yüksekliğindeki direkler üzerine tel germek ve teller üzerine de bambu
veya kamış hasırlar serrnek suretiyle, ihtiyaç olmadığı zaman kaldırıl
ması kabil iyi bir gölgelik temin etmek mümkündür. 2 ila 2.5 metre
yüksekliğindeki gölgelikler altlarında yağmurlamanın kolaylıkla yapıl
masını temin ettikleri gibi, işçilerin hareketlerini de kolaylaştırırlar.
Gölgelikler 1 metre yükseklikte olduğu takdirde yalnız yastıklar üzerine
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yerleştirilmelidir. Yastıklar ar asındaki yolların, işçilerin gidiş geliş
lerine mani olmamak maksadıyla siperlenmemiş olarak bırakılması gerekir. Gölgeliklerin altında hava cereyanının serbestçe vuku bulması
çok ehemmiyetli bir husustur. Bu sebeple yanlarının hava cereyanını
kolaylaştırmak· maksadıyla açık bırakılması lazımdır. istisnai şekildeki
sıcak günlerde bu yan tarafların da kapatılması mümkündür.

6.

Söküm ve tasnif

Bitkilerin ağaçlandırma sahasına nakledilmek üzere söki_ilmesi arneliyesinin azami verimle yürütülmesi ve tamamlanması arzu edildiği
takdirde dikkatli bir planlama ve iyi bir organizasyona ihtiyaç vardır.
Söküm ekiplerinin bitki tasnifi hususunda yetiştirilmiş olmaları ve
eığaçlandırma için lüzumlu fidanları seçmeye muktedir bulunmaları gerekir.
Kaide olarak kaplar içinde yetiştirilmiş olan bitkiler, nakil sırasın
da ve dikime kadar geçecek müddet zarfında kurumaları ihtimalini önlemek üzere, fidanlıktan çıkartılmadan evvel iyice sulanırlar. Kaplar
içinde yetiştirilmiş ve kökleri icabettiği şekilde budanmış bitkilerin yerlerinden kaldırılması sırasında hususi meseleler ortaya çıkmaz. Fakat
sökümle beraber kök budaması da yapılmak gerekirse kayıplar husule
gelecek ve iş verimi düşecektir. Bu sebeple kök budamasının söküm ve
nakilden uygun bir müddet evvel yapılmış olması tavsiyeye şayandır.
Fide köklerinin budanınası için çeşitli mekanik aletler mevcuttur. Bunlar ekseriya, at veya traktörlerle çekildiği zaman kökleri arzu edilen derinlikten kesen disk veya bıçaklar şeklinde olurlar.
Yastıklarda veya sıralar halinde yetiştirilen bitkiler ağaçlandırma
mevsimi boyunca her hangi bir. zamanda emniyetle sökülebilirler. Fakat toprağı, kolayca kazılmaya müsait şekilde yumuşamasmı temin ve
köklerin yolunmasını önlemek maksatlarıyla, iki ila üç gün önceden
sulamak iyi bir tatbikat şeklidir. Şayet söküme tekaddüm eden günlerde yeteri kadar yağmur yağmışsa ayrıca hususi bir sulama.. yapılmasına
lüzum yoktur. Bitkiler erkenden söküldükleri ve dikime kadar görnil
yerinde bekletildikleri takdirde bir takım tehlikelerle karşılaştırılmış
olacaklardır. Söküm işini dikimden hemen evvel yapmak daha emniyetlidir. Fakat zaruret hasıl olursa Melia azaderach, dişbudak, akçaağaç,
kavak gibi yapraklarını döken türler vejetasyonlarının durduğu sıralar
da sökülerek gömüye alınmak suretiyle kolaylıkla depo edilebilirler. Bu
maksatla bitkileri hendekler içine kök boğazı 5 santimetre kadar toprak
yüzü seviyesinin altmda kalacak şekilde yerleştirmek ve hendeği ıs
lak toprakla doldurup ayakla sıkıştırmak lazımdır.
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18.

Topralı:sız

fide demetlerinin gömüye alınmak suretiyle depo edilmesi.

Tasnif işi bitkiler demetleurneden evvel yapılmalıdır. Bir demette
50 ila 100 bitki bulunur. Yapraklarını döken bitkilerin bazılarında söküm ve depolamadan evvel yaprak budamasının yapılmasına ihtiyaç
hasıl olabilir. Yaprağını döken fidelerin söküm, nakil ve dikimleri ilkbahardan evvel tamamlanmak gerekir. Zira sıcak havaların gelmesiyle
bunlarda uyanma başlar. Kaide olarak sökümün kışın erken yapılması
tercihe şayandır. Bu sayede bitkilerin şartlar müsaade eder etmez sevkedilmeye hazır vaziyette depolanınalan imkan dahiline girer. Sökümün erken yapılmasıyla ilerideki sene mahsulünün yetiştirileceği saha
toprak hazıdaması veya kapların yerleştirilmesi için serbest hale getirilmiş olacaktır. Söküm bütün kış boyunca devam edebilir. Yarı- kurak
mıntakalarda buna mani olacak şekilde toprağın donması ihtimali azdır. Topraksız olarak sevkedilecek fidelerin sökümü bıçak levhası «Uıı
şeklinde olan mekanik aletlerle yapılabilir. ıBıçak ağzının keskin olması
şarttır. Temiz ve düzgün bir kesim sathı kökün kesilen ucundaki yaranın kolaylıkla şifa bulmasını temin edecektir. Köklerin kesilmesini müteakip bitkilerin toplanması gerekir. Uygun bir dikim yapılabilmesi için
uzun yan köklerin keskin bir makasla budanınası lazımdır. Bundan sonra bitkiler tasnif edilir, sayılır ve demetler halinde bağlanır.
İbreli türler fidelerinin topraksız olarak dikilmesi metodu Orta Doğuda yalnız

fazla

yağışlı

olan

mıntakalarda

tatbik edilmektedir. Söküm
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ve tasniften sonra bitkiler münasip eb' adda sandiklar içinde anbalajlan:r. Sa:1dığın dibi ve y~anları rutubetli yosun, destere talaşı veya sair
rutubeti muhafaza edebilE:n ve fide köklerinin kurumasını önleyecek olan
ır=ıddelerle beslenir. Candık kapatılmadan evvel bitkilerin üzeri bir yosun veya rutubetli talaş tabakasıyla örtülmelidir. N aldiden evvel san-dığın ~yice sulc:nması laz:mdır. Aksi takdirde ambalajlı bitkileri müteaddit günleı- boyı.~_nca iyi durumda muhafaza_ etmek müşkül olabilir.
Top~·aksız fideler sandıklar içinde ambalajlandıkları takdirde nakil ma:>rafları büyük ölçüöe azalmaktapır. 40 X 40 X 60 santim2tre
eb' admd8.
bir sandek 15 aylık ibreli fidanlardan - cesametlerine bağh olaraktakrioe:ı 50G kadarını istiabcdebilmektedir.
Söküm sırasında veyahut hemen sökümden sonra bitkiler ta::nif edilir ve \.likime elverişli olanları seçilir. Eu suretle fide ve fidanların elden
iki defa geç:.rilmesi mecburiyeünden kurtulunmuş olur. Sadece ağaçlan
clırma sahasında kullanılnbilecek fidanlar sevkedileceğinden bu sayede
fazla nakliye masrafı ödenmesi ihtimali de önlenmektedir. Kaplarda yetiştirilmiş bitkilerin tasnifi diğerlerininkine nazaran çok daha zordur.
Ekseriya teneke kapların her birisi 10 tane veyahut daha fazla sayıda
bitki ihtiva eder. Bunlardan bazıları dikim için talep olunan vasıfları
haiz olmayabilirler. Fakat buna rağmen bütün kabın ağaçlandırma sahasına nakli icabeder ve bu yüzden nakil masrafları yükselir. İhtiva ettikleri elverişsiz fide nispeti yüzde 50 yi geçen teneke kaplar ağaçlan
clırma sahasına gönderilmemelidir.
Yastıklarcia veya sıralar halinde toprakta yetiştirilen topraksız fidelerde tasnif başlıca gövde çapına ve kök sisteminin~gelişme durumuna
istinaden yapılır. Kabuğu fena halde soyulmuş veya kökü kırılmış bitkiler ile arzu edilmeyen eb'adda olanlar ve yarık gövdeliler atılmalıdır.
Kaplar içinde yetiştirilen bitkilerde kök sisteminin tetkiki, kök uzunve gelişme durumunun anlaşılması maksadıyla bazı bitkiler
kaptan sökülerek çıkartılmalıdır. İyi bir kök sistemini ve sıhhatli bir
rengi haiz bulunan gürbüz bitkiler, sarımtırak renkteki ince ve boylu
bitkilere tercih edilmelidir. Kaide olarak, bitkinin haiz olduğu eb'ad
onun sıhhatli renk ve iyi gelişmiş kök sistemiyle anlaşılan sağlık durumu yanında daha az ehemmiyetlidiL
luğunun

Fidanlıkta yetiştirilen

bitkilerin tasnifi hususunda en iyi ölçü çeeb'ad ve vasıftaki bitkilerin ağaçlandırma sahasında gösterdikleri
yaşama durumudur. Yaşama bakımından talep olunan vasıflar ağaçlan
clırma sahası şartlarına olduğu kadar ağaç türüne de tabi bulunduğun
dan, fidanlık bitkilerinin tasnifi hususunda umumi bazı kaidelerin verilmesi mümkün değildir. Kum eksibelerinin tespitinde çok büyük ebadlı bitkiler talep olunurken ağır toprakların, dağlık arazinin veya erozşitli
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yona maruz kah;nış sırtların ağaçlandırılmasında fidelerin gürbüz' olması kafidir. Kum eksibeleri için uzun bir gövde talebedilmesi, köklerin
40 santimetre kadar derine gelecek şekilde dikilmesinden ileri gelmektedir. Umumi bir kaide olarak zayıf köklü ve küçük eb'adlı bitkiler, ve
ibreliler bahis mevzuu olduğu takdirde bunlara ilaveten bozuk renkli
fidanlar -fidan ihtiyacının ne kadar olduğuna bakılmaksızın- ağaç
landırmalarda kullanılmamalıdır. Zira bu gibi bitkiler ağaçlandırma sahasında pek az bir yaşama şansına sahiptirler. Bu gibi bitkileri fidanlıkta bir yıl daha b ekietme. yÔluna gitmek de hatalı bir harekettir. Fidanlıkta en iyi yetişme şartları altında yetiştirildikleri halde emsallerinden zayıf ve cılız kalmışlardır. Gösterdikleri bu başarısızlıkta ırsi bir
takım vasıfların amil olmuş bulunması ihtimali kuvvetlidir. Ağaçlan
clırma sahasına dikildikten sonra -bu sırada iki yaşında olsalar dahigene de ölmeleri muhtemeldir. Bununla beraber yetiştirilen bitkilerin
yüzde mühim bir kısmı, kötü bir bakım veya tabii olarak yavaş büyüme neticesi ufak kalmışsa bunların bir yıl daha büyürnek üzere fidanlıkta bırakılınaları mümkündür.
7.

Fide ve fidaniann nakli

Topraksız

olarak dikilecek bitkilerin demetler halinde veya sandık
olarak nakilleri sırasında her hangi bir müşkülatla
karşılaşılmamaktadır.
Saksılar içinde yetiştirilmiş bitkiler taşınırken,
nakil vasıtalarının hareket halinde bulundukları sırada sananmalarına
meydan verilmeyecek şekilde iyi yerleştirilmeleri ve kırılmalar vuku
bularak saksı ve bitkilerin ziyaa uğramasına sebebiyet verilmemesi gerekir. Teneke kaplar kamyonlara bunlardan birisi diğer ikisinin kenarları üzerinde durabilecek şekilde yerleştirilirler. Bu takdirde içlerindeki fideler hasara uğramayacaktır. Bu sistem saksılardaki bitkilerin nakli .sırasında da kullanılabilir. Fakat saksılar çok fazla yer kaplayacaklarından nakil işi pal1alıya mal olacaktır. Saksı veya teneke kapların yerleştirilmesi için kamycinlara hususi ranzalar ilave olunması da düşünü
lebilir. Her bir kap sırası ranzalardan birisi üzerine yerleştirilir. Ranzalardan birisi diğerinden 40 santimetı~e kadar yüksekte olmalıdır. Mamafih her hangi hususi bir tertibat yapılmadan da teneke kapların üç ila
beş tabaka teşkil edecek şekilde yüklenmeleri kabildir. Bitkilerin naklinde kapalı kamyonlar tercih olunur.
lar içinde

ambalajlı

Bitkiler ağaçlandırma mevsiminin devam ettiği .müddet boyunca tercihan serin, bulutlu ve hatta yağışlı günlerde nakledilirler. Bu suretle
nakliyat sırasında kuruma ihtimali hertaraf edilmiş olur.
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8.

Fidanlık

masraflan

Fidanlıklarda yetiştirilen bitkilerin maliyetleri fidanlığın vüs' atine,
sulama kolaylıklarına; yetiştirilen çeşitli türlerin sayısına, tohum bedeline, bitkilerin yaşına, işçi gündelilderine ve kapların dayanıklılığı ile
toprak işleme mevzuunda sahip olunan kolaylıklara bağlıdır.

Şekil

19. Saksıların veya teneke kaplarm yerleştirilmesine mahsns ranzaları haiz
bnlnnan bir kamyon (Kıbns Orman Uronın l\'lüdürii G. W. Chapman'ın kıymetli
yardmılanyla temin edilmiştir.)

Az miktarda

yetiştirilen

bitkilerin maliyeti yüksektir. Halbuki az

sayıda türle geniş ölçüde istihsal yapıldığı takdirde masraflar tatminkar

bir

şekilde

alçak tutulabilir.

Fidanlık çalışmalarında

her türlü dikkat ve
ve gayrımüsait giden
iklim şartları maliyeti yükseltebilir. Bu sebeplerle Yakın Doğuda. yetiş
tirilen bitkilerin maliyetleri hakkında kat'i bir miktar vermek müşkül
dür. Mamafih (Cetvel 4) deki rakamlar bu hususta faideli olabilir.
Saksılarda yetiştirilen bitkiler için r~kamlar biraz daha yüksek olaemeğin sarfedilmiş

caktır.

olmasına rağmen hastalıklar
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Cetvel 4.

İşin

Fidelerin
Yastık

1000 adet bitkinin yetiştirilmesi için fidanlıklarda sarfedilen
iş günü militan
İbreliler

nev'i

15

yerleştirilmesi

Kapların

daldurulması

O~aliptüsler

8

ı.

o

ı.

Ot alına
Sulama
Kök budaması
Mımzaın masraflar
Muhtelif
Söküm ve yükleme

0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.5

o.:~

0.3
o5
Toplam

6.2
iş

günü

o

].;)

1.2
0.9
O. 5
0.3

Şa~nrtına

aylık

0.3
0.4
0.5

0.3
0.4
0.5

hazırlanınası

hazırlanınası

Kapların

aylık

iş

4.9
günü

Yakın doğuda yapılacak ağaçlandırmalar için kullanılması mümkün
muhtelif ağaç türlerinin ekim ve şaşırtma zamanı ~le tekniği ve büyüme hızları hakkında «EK C» de bilgi verilmiştir.

D. AGAÇLANDIRMA
Bütün memleketlerin milli ekonomilerinde kereste oldukça ehemmiyetli bir mevki işgal etmektedir. Buna mukabil her memleketin kereste istihsaline elverişli ormanları iktisadi bir şekilde yetiştirmesi kabil değildir. Yakın Doğuda yalnız" Akdeniz ınıntakası kereste istihsaline elverişli şartları haizdir. Burada dahi müsait sahanın ancak bir kıs
mı ağaçlandırmaya tahsis olunabilmektedir. Zira orman için ayrılacak
sahalar üzerlerinde her hangi bir şekilde ziraat yapılması mümkün olmayan yerlerdir. Umumiyetle fazla meyilli (yüzde 20 ve daha fazla) ve
kayalık (yüzde 50 kaya) yerlerin orman sahası olarak tefriki gerekir.
İşin ekonomik olabilmesi için bu sahalar 15eniş, kesintisiz olmalı ve belirli hudutları bulunmalıdır. Bu gibi geniş orman sahalarının yanında,
vasıfları bozulmuş olduğu için ağaçlandırılmak üzere tahsisi mümkün
eski ziraat sahaları veyahut çiftlilderin ziraat yapılmasına elverişli olmayan arazileri üzerinde küçük ağaçlıklar tesisi imb'mları daima mevcuttur.
Kurak ve yarı- kurak mıntakalarda cadde ve bahçelerdeki münferit veyahut küme halindeki ağaçlar, veya rüzgar perdeleri~ ve koruyucu orman şeritleri ekonomik bulıranlar sırasında memleketlerin kereste
ihtiyaçlarını karşılamak bakımından faideli olabiErler.
ağaçlandırmanın gayesini verimli ormanlar
etmelidir. Maamafih buralarda dahi himaye maksadına matuf ormanların ve koruyucu orman şeritlerinin tesisi hususu mülahaza edilmelidir. Rüzgarlara maruz araziler, fena şekilde erozyona uğ
ramış ve aşağıdaki ziraat arazisini tehdit eder vaziyette bulunan dağlık
sahalar, hareket halinde bulunan kum eksil:ıeleri hep ağaç dikilmesi gereken sahalardır. Buralarda ağaçlandırma yapıldıKtan sonra uzun bir
müddet toprağa hiç clokunulmamak gerekir. Toprak sabit bir hale gelinceye ve bitki örtüsü iyice yerieşineeye kadar toprak sürmeyi ve hayvan otlatmasını kat'i surette önlemeli, bundan sonra yapılacak her hangi bir toprak işlemesi veya hayvan otlatması ise dikkatli bir kontrol al-

Akdeniz

ınıntakasında

yetiştirmek teşkil

tında tutulmalıdır.

Mısır ve Arabistan ile İran ve Türkistan ınıntakalarmda ormanların başlıca

tesis maksadı toprak muhafazasıdır. Ziraat arazilerinin kum
istilasından ve kurutucu rüzgarların kötü tesirlerinden korunması için
koruyucu orman şeritleri ve rüzgar perdeleri tesis edilmektedir. Bu ının
takalarda ağaçlar besi hayvanıarına gölge temin ederler ve oralarda yerleşmiş insanların yaşayışiarını daha zevldi bir hale getirirler. Gerçi bu
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ınıntakalar

orman tarafından veya ((savanahıı lar şeklinde ağaç veya
hiç bir zaman tamamen kaplı olmamışlardır. Fakat muayyen
bazı elverişli kısımlarının uygun bir silvikültür metodu tatbik edilmek
suretiyle çöl veya yarı çöl şartlarından kurtarılarak daha kolaylıkla. barınılması mümkün yerler haline getirilmesi kabil olabilir. Bu gibi ağaç
landırmaların esas gayesi koruma olmakla beraber, aynı zamanda çit
kazığı, odun kömürü, hayvan yemi ve yağlar temini, ve hatta mahalli
arıcılara faideli olma şeklinde planlaştırılmaları da mümkündür. Bununla beraber, bu mıntakalardaki ağaçlandırmaların başlıca gayesi koruma olduğuna ve ağaçlandırma sahasına yapılacak her hangi bir müdahale onun sür'atle bozulmasını tevlit edebileceğine göre, diğ~r şekiller
deki faydalanmaların, ağaçlandırmanın kök sürgünleriyle veyahut dikim yoluyla kısa zamanda yenilenmesine imkan verecek tarzda planlaştırılması gerekir.
çalılarla

Ağaçlandırmanın ekim veya dikim yollarından birisiyle yapılmasını
icabettiren asli şartlar ayni ınıntakanın muhtelif sahalarında birbirinin
aynı gibi görülürse de, bunların tatbikatma mahalli şartlar o kadar kuvvetli bir şekilde tesir eder ki, ormanemın bunların her malıaldeki tatbik
imkanları üzerinde ayrı ayrı çalışması lazımdır. Her yeni ınıntakada evvel& iklim ve toprak üzerinde dikkatli bir tetkik yapılmak gerekir. Mahalli vejetasyon etüd edilmeli, evvelce yapılmış ağaçlandırmalar varsa
bunların neticeleri doğru bir şekilde tefsir olunmalıdır. Kurak mıntaka
ağaçlandırmaları gibi üzerinde bu. kadar büyük bir dikkat sarfedilmesini
icabettiren ormancılığın başka bir branşı yoktur.

Kurak ve yarıkurak mıntakalarda arazi umumiyetle kayalık, tuzlu,
veya hareket halinde bulunan kum eksibeleri ve üzerlerinde ağaçlandır
ma yapılma imkanlarının gayet malıdut olduğu hakiki çöl şekillerinde
bulunmaktadır. Şüphesiz bu mıntakalarda sulama ile çeşitli zirai mahsullerin yetiştirilmesine elverişli duruma getirilmesi kabil verimli sahalar da mevcuttur. Bu gibi sahaların ağaçlandırılarak iklim ekstremlerinin
tadili suretiyle daha kolaylıkla barınılabilir hale getirilmeleri mümkün
olur. Ağaçlar sahanın sadece güzelliğini arttırınakla kalmaz, fakat aynı
zamanda dökülen yapraklarıyla toprağı islah eder; bu da sahanın ekolojik
seviyesini yükseltir. Diğer taraftan istihsal olunan yakacak odunu tezek
yakma ihtiyacını hertaraf edecek ve hayvan gübresinin tarlalara verilmesini mümkün kılacaktır.
1.

Ağaçlandırmada kullanılacak

•

türlerin seçimi

İklim ve toprak durumu dikkatle tetkik olunduktan sonra malum bir
saha için en elverişli ağaç türü, yalnız yetiştirilmeye elverişliliği bakımın
dan değil fakat ay;nı zamanda bunların dikilmeleriyle temini güdülen ga-

.
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yeye hizmet edip edemiyecekleri hususu da göz önünde tutularak seçilmelidir. Bahse konu mıntaka için kereste istihsaline elverişli ağaç türleri
gayet mahduttur. Bazı hallerde evvela ((öncü türler» in dikilmesi gerekir. Bunlar zayıf topraklarda kolaylıkla yetişebilen bitkilerdir. Dikimleriyle temini güdülen gaye toprağın islah edilmesidir.

Bir türün bilinen bir sahada yetiştirilmeye elverişliliği onun toprağa
intibak durumuna ve bilhassa kurak mıntakalarda ziyadesiyle görülen
tuzluluğa dayanıp dayanamıyacağına bağlıdır. Bitki esas itibariyle kurağa mütehammil olmalıdır. Şakuli veyahut ufki olarak ilerleyen iyi geliş
miş bir kök sistemini haiz bulunması gerekir. Bu suretle derin toprak tabakalarında muhafaza olunan taban suyundan veyahut hafif yağmurlada
teşekkül eden sathi toprak rutubetinden faydalanması imkan dahiline girer.
Bazı topraklarda muhtelif toprak tabakalarının yapısına tabi olarak bir
veya daha ziyade ana kökten çıkmak suretiyle iki veya daha fazla tabaka
halinde ufki kök yapan bitkiler mevcuttur. Bu ufki kök sistemleri toprağın rutubet muhafaza eden tabakalarına tesadü.f ederler. Çok fazla derin
olmayan taban suyunun bulunduğu yerlerde yetiştirilecek bitkilerin "daha kolaylıkla bulunması mümkündür.

HMycorrhizae» lerin mevcut olup olmayışı, bilhassa kökleri muayyen
mantarlada ortak yaşayan türlerin yaşama ve müst~kbel büyüme
durumları üzerinde müessir olmak suretiyle, ağaçlandırmanın başarılılı
ğına büyük ölçüde tesir edebilir. Mycorhizae'lerin tabii Pinus halepensis
meşcerelerinde mevcut oluşu, Pinııs pinea ağaçlandırmalarında evsaf veya sağlık durumu üzerinde gösterdikleri tesirler, aynı şekilde çam ve meşe fidelerinde (Quercus calliprinos ve Q. aegilops) mycorrhizae'lerin gelişmesi ile evsaf ve sağlık durumu arasında mevcut münasebet, bunların:
Yakın doğuda yapılacak ağaçlandırmalar için haiz oldukları eheinmiyeti
ortaya koymaktadır. Mycorrhizae'lerin gelişme durumu bir mahalden diğerine değişiklik göstermektedir. Bu durumun eski ağaçlandırma veya
ormanlardan kalma kök aksarnı dolayısıyla vuku bulmakta olması muhtemeldir.
bazı

U:!numiyetle kurak ınıntakalar aynı zamanda sıcak da olan mıntaka
Bununla beraber çöllerde donların veya hiç değilse oldukça alçak
suhunetlerin teşekkül ettiği bilinen bir hakikattir. Bu sebeple bu gibi
mıntakalara yeni türler getirilirken, toprak durumu iyi ve su temini mümkün dahi olsa, orada vaki olan suhunet değişikliklerinin de nazarı itibara
alınması gerekir. Nitekim tropik mıntakalara ait kserofit bitkilerin çöllerde yetiştirilmesi hususunda sarfedilen müteaddit gayretler vaki olan
düşük suhunetler dolayısıyla başarısızlığa uğramış bulunmaktadır.
lardır.

Koruyucu orman şeritleri tesis edilmekte olduğu takdirde maksat
ve mücavir ziraat arazisindeki mahsulü korumaktır; binaenaleyh

toprağı
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şerit ağaçlarının, zararlı rüzgarları önlemeye ve böylece bunların verdikleri zararları haddi asgariye indirmeye kifayet edecek asgari bir boyu haiz olmaları gerekir. Ağaçların boyları arttıkça koruyucu orman şeritleri
nin rüzgar aksi istikametindeki koruma mesafeleri de uzamaktadır.
Sırık

veya direk elde etmek maksadıyla yetiştirilen ağaçlarda odunun şu vasıfları haiz olması talebedilir: düzgünlük, selabet ve dayanıklı
.lık. Odun kömürü veya yakacak odunu elde edilmek istenen hailerde baş
lıca mülahaza edilecek husus odun kömürü veya yakacak odununun hacmi ve kalitesidir. Bu arzu edilen bir zaman zarfında ancak muayyen bazı
türler tarafından temin edilebilir.
Bazı rnuayyen hallerde iki veya daha fazla maksada hizmet edebilecek türlerin seçilmesi kabil olabilir. Mesela uzun boylu olm2kla ber:ıber
çiçeklP.ri arılar tarafından sevilen ağaç, veyahut hem odun kömürü ıçın
kıymetli ve hem de yapraklan ekonomik değeri haiz yağ veren veya hayvan yemi olarak kıyınet .ifade eden çalı türleri mevcuttur.

Sadece arıcılık için ağaç yetiştirmek yapılan masrafı karşılayacak bir
olmaz. Bu gayeyede aynı zamanda hizmet etmek üzere yapıla
bilecek en iyi şey bol polen ve nektar veren ağaçları diğer maksatlar için
yetiştirmek ve bal istihsalini tali derecede bırakmaktır. Arıcılık için ağaç
yetiştirildiği takdirde bütün ağaç türlerinin aynı zamanda çiçeklenmediklerini ve çiçeklenmenin de aynı müddetle devam etmediğini hatırla
mak lazımdır. Bazı türler ancak altı hafta kadar çiçek taşıdıkları halde
diğerleri senede yedi aydan daha fazla çiçeklenebilirler. Bir kısmı kış aylarında, diğerleri ise yaz aylarında çiçek açarlar. Gene bir kısım türler
istisnai olarak kendi normal mevsimlerinin dışında da çiçeklenebilirler.
Aynı şekilde ekzotik türler de yeni yetişme muhitlerinde, kendi tabii intişar sahalarında çiçeklenmek itiyadında oldukları mevsimlerden gayrı
mevsimlerde çiçeklenebilirler. Bal istihsali için ağaç türlerinin seçimi sı
rasında bunların müştereken mümkün olduğu kadar uzun bir devre boyunca çiçekli kalmalarını temin hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
Cetvel 5 de bazı Yakın Doğu ağaçlarının çiçeklenme devreleri gösterilçalışma

miştir.

Ekzotikler arasında muayyen bir maksadı karşılamak üzere seçilebilecek pek çok tür mevcuttur. Bunlardan her hangi birisinin ileri sürülen
bütün istekleri karşılayabileceği ve mevcut bir sahada yetiştirilmek üzere uygun vasıfları haiz bulunduğu nazari olarak tespit edilmiş olsa dahi,
ağaç sahaya fllen dikilip orada tatminkar bir müddet boyunca hayatiyetini muhafaza etmedikçe tatbikat bakımından elverişliliği hususunda
kat'i bir hükme varılmamalıdır. Böyle bir hükme vanlmak için geçecek
10 veya 20 senelik bir müddetin pek de uzun acidedilmemesi gerekir.
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Cetvel 5.

Yakın doğuda yetiştirilen bazı ağaç

türlerinin çiçeklenme devreleri.

Senenin
Türler

ş/M

o

?'I

ayları

HITIA

M

--1--

--~·-----

Arbutus
Eleagn1ıs

an:~:~2t

Eucalyptus

'fo ii.:

cancl.:::lc;:,_"::fs

Grevillea robusta
Sclıinus

ıııolle

Prosopis

juliflora

-

-

andraclıııe

C ere is siliquastrum

ı

'

-

1

-

X

1

ı

ı

ı

-

-

-

-

ı

-

EjE

K

A

--~----

1

- - -

1

1

-

ı-

X

1

1

Yakın doğuda çiç::ık:enme zamanı.

X

Avustralyanın

Victoria

mmtakasında

çiçeklenme

zamanı.

mıntakalara getirilecek ekzotik türlerin seçiminde esas prensip
muhitler.i şartlarının benzerliği hususuna büyük bir dikkat sarfedilmesi olmalıdır. Fakat bazı muayyen türlerin intibak edecekleri ümid
edilmeyen yeNerde daha iyi netice vermeleri ihtimalinin mevcut olduğu
da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu gibi türlerin kendi tabii yetişme muhitlerinden oldukça farklı iklim ve toprak şartlarını haiz sahalarda gayet iyi geliştikieri vakidir. Umumi olarak serin ve ratıp sahalarda yetişen bazı türler daha sıcak ve kurak mıntakaiara getirilebilirler. Pinus
brutia kendi tabii intişar sahasının çok daha güneyindeki mıntakalarda
muvaffakiyetle yetiştirilmiş bulunmaktadtr. Eucalyptııs camaldulensis (2)
senelik yağışı 300 milimetreden daha aşağı clan ve su baskınlarına maruz
bulunmayan sahalarda gayet iyi yetişmiştir. Halbuki bu tür Avustralyadaki kendi tabii intişar sahasında 450 milimetrenin üstünde senelik yağış alan ve buna ilaveten her sene altı haft~ veya daha fazla devam eden
su taşkınlarına maruz bulunan yerlerde yetişir olarak bilinmektedir.

Yeni

yetişme

Yakın doğuda yapılacak ağaçlandırmalar
verişli

türleri

sınıflandırmak

(2)

için tatbikat
muhiti isteklerine göre Cetvel 6 da
mümkündür :

yetişme

bakımından
görüldüğü

elgibi

Eucalypts for Planting. F. A. O. Forestry and Forest Products Study, No 11.
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Cetvel 6.

Yakın doğudaki ağaçlandırınalarda kullanılınaya elverişli

türlerin

AI

Türler

--

Abies cilicica

yetişme

muhlti istekleri

All

A III

!T

X

X

X

Acacia cyanophylla
Acacia melanoxylon

X

X

Acacia raddiana

X

Acer negundo
Ailanthus

glandulosa

X
X

X

X

Argania spinosa

X

Braechychiton populneum
Castanea vesca

X
X

Casuarina , equisetijolia

X
X

X

Celtis australis

X

X

Ceratonia siliqua

X

X
X

C ed rus türleri

s

MA

X

X

Cupressus arizonica

X

X

Cupressus macrocarpa

X

X

X

X

X

X

X

Cupressus sempervirens
Dalbergia sissoo

X

Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus gomphocephala

X

X

Eucalyptus hemiphloia

X

X

X

X

Eucalyptus robusta

X

X

Eucalyptus rudis

X

X

Eucalyptus sideroxylon

X

Eucalyptus tereticornis

X
X

Ficus sycamorus
Fraxir.ıus

angustitolia

X

X

X
X

Grevillea robusta

X

X

X

X
X

Haloxylon persicum
Juglans regia

ı

X

Fraxinus syriaca
Gleditsia triacanthos

X

X

X

Juniperus excelsa
Laurus nobilis

X

X

Liquidambar orientalis

X

X

X

X

llforus alba

X

X

X

X

llforus nigra

X

X

Meıia

X

X

X

X

X

X

azedarach

p arkinsonia

acııleata

p icea orientalis

X

p in us brutia
p in us canariensis
p in us halepensis

p in us nigra
p in us pinaster
p in us pinea

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cetvel 6 devam

All

A III

Pinus radiata

X

X

Pistacia atlantica

X

X

AI

Türler

İT

MA

X

Platanus orientalis
Populus

s

X

türleri

X

Prosopis juliflora

X

Quercus aegilops

X

X

Quercus calliprinos

X

X

Quercus ithaburensis

X

X

Quercus. suber

X

X

X

Quercus intectoria

Retama roetam

X

Rhus coriaria
Robinia pseudoacacia

X

X

X

X

X

Salix türleri

X

Saptum sebi/erum

X

X
X

Schinus molle

X

X

Tamarix arttcuZata

X

X

X

·x

Taxocıium

Tetracltnis

X

distichum

X

articulata

Ulmus pumila

1

Zizyphus spina-christi

/

X

X

X
X

X

N o t : Yakın Doğuda yetiştirilecek türler :
ı.
Akdeniz ınıntakasında :
a) 1000 metrenin üzerindeki rakımıarda ve/veya 1000 milimetrenin üzerın
de yağış alan mıntakalarda (!)
b) 400-1000 metre rakımlar arasında vejveya 600 ila 1000 milimetre yağış alan sahalarda (AI!)
·
c) 300 ila 600 milimetre arasında yağış alan sahalarda (AI!!)
2. tran - Türkistan ınıntakasında (İT)
3. Mısır·- Arabistan ınıntakasında (MA)
•
4. Sulak topraklarda ve n ehir kenarlannda (S).

2.

Ağaçlandırma salıasının lıazırlanıniası

Başarılı bir ağaçlandırma yapılabilmesi için fidanlıkta söküm anın
dan ağaçlandırma sahasında yerlerine dikilineeye kadar devam eden bütün ameliye esnasında bitkilerin, mevcut zaruretler dışında ve icabından
daha fazla tedirgin edilmemeleri gerekir. Fide veya fidanlar topraksız
olarak dikileceklerse fidanlıktan sökülmelerinden itibaren köklerinin kurumamasını temin edecek bir tarzda muhafaza ve nakledilmelidirler. Şa
yet topraklı fidanlar kullanılıyorsa kök toprağı daima ıslak olarak muhafaza olunmalı, çatlama veya dağılmasına meydan verilmemelidir. Bu
sebeple bitkilerin sökümüne başlanılmadan evvel bütün ameliyele.rin gayet
iyi tertip ve tanzim edilmiş bulunması tavsiyeye şayandır. Her şeyden
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mühim olan husus, fide veya fidanlar sahaya getirildikten sonra ve hava
şartları müsaade ettiği takdirde her hangi bir gecikmeye mahal kalmadan dikimin hemen yapılması mümkün olacak şekilde toprak hazırlığının
evvelden tamamlanmış bulunmasıdır.
Ağaçlanduma sahasının hazırlanabilmesi

için saha tesbit edildikten
sonra önce mevcut bütün yabani ot ve çalılar temizlenmelidir. Temizleme tarzı diri örtünün tipine göre taayyün eder. Şayet sahada canlı olarak terkedilmesi icabeden ağaçlar varsa etrafıarını çevreleyen diri örtü
kesilmek suretiyle bunlar tecrit edilir. Yabani otlar ve çayır otları uruurniyetle dikimden hemen önce yakılarak bertaraf edilirler. Bu sırada ateşin ağaçlandırma sahası dışına sirayet etmemesi hususunda gayet dikkatli
davranılması lazımdır. Şayet saha çalılarla .kaplanmışsa bunların köklerini, yakma ameliyesinden sonra sökmek daha kolaydır. Kökleri sökülmediği takdirde çalılar umumiyetle tekrar sürerler, ve kökleri toprak rutubetini sarfetmeye devam ederler. Fazla meyilli yamaçlarda tatbik edilmesi gereken tarz toprağı muhafaza maksadıyla diri örtünün şeritler halinde ve
icabeden yerlerde bırakılmasıdır. Bu takdirde diri örtü yakılınamalı fakat kesilmek suretiyle sahadan uzaklaştırılmalıdır. Toprak yüzü ağaçlan
clırma için temizlendikten sonra fidanların dikileceği çukurların kazılma
sına başlanabilir.

a.

Çukurlar

Dikim yapılacakçukurlar 30 X 30 X 30 santimetre eb'adda açılırlar. De·
riniikierinin lüzumu halinde değiştirilmesi mümkün olduğu gibi yumuşak
topraklarda daha küçük eb'adlı çukurlar damaksada kifayet edebilir. Toprak taşlı olduğu takdirde çukurun içinden çıkan topraktaki taşlar ayık
lanmalıdır. Kurak mıntıkalarda ·bu taşlar bitkiyi çevreleyen toprak parçasından vaki olacak tebahhuratı azaltmak maksadıyla dikimi müteakip
bitkinin yanına konulabilir.
Senelik yağış miktarının 6-80 milimetre veya daha fazla olduğu yerlerde çukurların kazılmasıyla çıkan toprak çukurun bir kenarına yığılır.
Yağınur suları çukurlara dolar ve ci darlarını ıslatır.
Yağışın

daha az olduğu yerlerde yapılacak iş çukuru kazmak ve katekrar içine doldurmak şeklinde olmalıdır. Bu suretle kazılan
toprak yığınının ve çukur cidarlarındaki toprağın güneş ve rüzgar tara. fından dikim zamanına kadar kurutulması ihtimali önlenebilir. Çukurların yağmur mevsimi başlangıcında hazır olması icabeder.
zılan toprağı

Düz sahalarda çukurlar arzu edilen aralık ve mesafe ile ve bir sıra üzerinde bulunacak şekilde hazırlanırlar. Çukurların sıralar halinde bulunuşu
ileride ycı.pılacak toprak çapasını, bilhassa çapalama hayvan veya traktör-
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le çekilen kültüvatörlerle yapılacaksa, ziyadesiyle kolaylaştırır. Fakat
ağaçlandırılmak üzere tefrik edilen sahalar ekseriya kayalık mailelerdir.
Bu gibi yerlerde dikim kayalar arasındaki toprak durumu müsait olan kı
sımlarda, arzu edilen aralık ve mesafe az ç.:ık muhafaza olı.;_narak yapılma
lıdır. Şayet arazi kayalık değilse çukurlar, aralarından akacak yağmur sularını bir su yarıntısı teşekkül etmeden tutabilecek şekilde maile üzerinde
dağıtılmalıdır. Veyahut çukurların, tasviye münhanileri istikametinde ve
suların çukurlar arasında dağıtılınasını temin maksadıyla henclekl2rle birbirlerine bağlanmış şekilde tesisleri de mümkündür.
Bir

işçi

bir günde takriben 75 çukur
b.

hazırlayabilir.

'I'erasln·

Meyilli arazilerde çukurların açılmasına başlanılmadan e;vvel, toprağın
ilkence yarraç tarafırdan kazılarak alt kısma yığılması snetiyle bir kademe tesis edilmesi lazım gelir. Bu kaderneye teras denilmektedir. Kademenin üst yüzü basamak ismini alır.
Umumiyetle terasın basamak kısmı sırt tarafına doğru hafif meyilli yapılır. Bu sayede yağmur suları teras üzerinde toplanır. Şayet teras dar
ve sırt tarafına doğru yüzde 20 ila 30 meyli haiz ise gradoni ismini almaktadır. Basamak kısmının genişliği arazinin meyil derecesine ve toprak yapısına bağlı olarak değişir. Meyil fazlalaştıkça teraslar darlaşır
ve teraslar arasındaki mesafe azalır.
.

Şekil

20. Bir teras enine kesidinin şematik olarak göriinüşü. Sağda kesik
altında kazılmış kıs~ solda yığılmış haldeki yumuşak toprak ve
husule gelen basamal•.

Ağaçlandırma sahasındaki

hattın

bütün ağaç ve çalı vejetasyonu tamamen
kaldırıldığı ve bu gibi vejetasyonun kısa bir devre zarfında yeniden toprak yüzünü kaplaması mümkün olmadığı takdirde terasların tesisi bilhassa zaruridir.

6S
Teras tesisinden maksat teraslar

arasında

kalacak sahada

aşağı doğ

ru akan bütün yağmur sularının hızını kesrnek ve bunları biriktirmektir.

Çok meyilli mailelerde kafi· miktarda taş mevcut olduğu takdirde bunlar terasın aşağıya gelen kenarını teşkil edecek bir kuru duvar şeklinde
istif edilirler. Fakat bu oldukça masraflı bir ameliyedir ve ormancılıkta
pek nadir olarak tatbik edilir. Bazı hallerde taş duvarlı terasları ihtiva
eden terkedilmiş meyva bahçeleri veya tarlalar orman ağaçları dikilrnek
suretiyle ağaçlandırılabilirler. Çok fazla meyilli ve erozyona maruz yamaç arazilerde de taş duvarlı teraslar kullanılmakta~ır. Fakat bu takdirde yapılan ameliye ·esas itibariyle koruyucu mahiyettedir ve alçak kısım
lardaki vadileri muhafaza için alınan tedbirlerin bir kısmı olarak mülahaza olunmak gerekir.
Ekseri ahvalde teras duvarları topraktandır. Şayet yamacın kazıl
üstteki canlı toprağı ayrı olarak muhafaza etmek ve bunları terasın duvarları ve basamak kısmı üzerine yaymak hususunda dikkatli davranılırsa her iki satlım da vejetasyon tarafından sür'atle kaplanması mümkün olur.
ması sırasında

Basamak

kısmındaki

vejetasyon, terasiara dikilen fidanlada rekabet yapmalarına meydan verilmeyecek şekilde devamlı olarak çapalanmalıdır. Fakat terasın duvarlarındaki vejetasyon, toprağın aşağı* akmasına veya erozyona maruz kalmasına mani olunmak üzere olduğu gibi
bmikılır.

Şekil 21. Terasıanmış ve bun1ann üzerine çaın dikilmiş bir saha. So.ıdaıu yangın
şeridille ve sırtlardaki tabii vejetasyonun tamamiyle kaldınlmış olduğuna

emniyet

dikkat ediniz.
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Toprak olan teras duvarları 1.5 ta 1 ila 4 te 1 meyilli olarak tesis
edilirler. Otlar gelişineeye kadar vaki olacak erozyona mani olmak için
bu duvarlar mümkün olan ahvalde dal ve çalı parçaları ile örtülmelidir.
Teras duvarları kuru taŞtan ise meyilleri 0.5 metre de 1 metre olarak
inşa edilir. Hiç bir zaman duvarlar şakuli olmamalıdır. Zira bu gibi duvarlar ilk şiddetli yağmurlarda yıkılacaklardır.
Teraslar sadece 2 ila 3 metre gibi kısa bir boyda olabilecekleri gibi
yüzlerce metreye de varabilir. Kısa teraslar yamaçlar üzerinde müsait olan kısımlara, aralarında arzu edilen mesafe muhafaza
edilmek suretiyle dağıtılırlar. Uzun teraslar tesviye münhanilerini takip
· ederler. •Bazı hallerde bunların bütün tepe veya dağı çevrelediği vakidir. Umumiyetle yüzde 0.5 ila 1 meyilli olarak tesis edilirler. Terasların
uzun oldukları hallerde teras boyunca akması muhtemel suları durdurmak maksadıyla teraslar içinde 3 ila 4 metre aralıkla eşikler yapılır.
Böylece suyu tutacak bir seri tekne vücude getirilmiş olur. Tekneleri
birbirinden ayıran eşiklerin üst yüzleri teras dış kenanndan az miktarda alçak tesis edilmek suretiyle teknelerin biribirleriyle irtibatta bulunması temin edilir. Bu suretle şiddetli yağmurlarda suların bir tekneden diğerine geçmesi temin edilmiş ve terası yararak aşağı akmaları önlenmiş olur. Bir işçi bir günde sarp ve kayalık yerlerde 10 metre
uzunluğunda ve müsait topraklarda 40 metre uzunluğunda teras yapabilir.
Tesviye mürrhanileri boyunca düz teraslar yerine hilal şekilli teraslar tesisi bazı hallerde tercih edilmektedir. Bu sel
yarıntılarının
(gally) teşekküle başladığı derin topraklar üzerinde tatbik olunan bir
şekil dir.
uzunlukları

Hilal şekilli terasların iki ucu sırt tarafına doğru olup esas itibariyle düz terasiara benzerler. Aralarında değişik aralık mesafeler bıra
kılmak suretiyle tesis olunurlar. Yağışları az olan mıntakalarda aralık
ve mesafeleri daha fazladır. Ekseri hallerde hilal şekilli terasların arazi üzerinde dağıtılışı, yukarıda bulunan iki tanesi arasından geçecek ve
aşağı doğru gelecek yağmur sularını aşağıda bulunan üçüncüsünün tutmasını mümkün kılacak tarzdadır. Toprak taşınmasıyla teşekkül etmiş
sel yarıntılarında da hilal şekilli teraslar yapılabilir. Bunlar daima yamaca veya suların akış istikametine dik olarak tesis edilirler. Derin ve
yamaçları fazlaca dik olan sel yarıntılarında yamaçlar meyilleri azaltı
lacak şekilde hafifçe düzeltilirler, bundan sonra
yamaçlarda tesviye
münhanilerine muvazi olacak şekilde ve su ile vaki toprak taşınmasını
önleyebilecek kadar sık hilal şekilli teraslar tesis edilir.
Bundan sonra terasların basan:ı.ak kısımlarında Çukurların kazıl
geçilir. Çukurlar arasında bırakılacak aralık vahit sahaya mü-

masına
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22.

Şiddetli

eı·ozyona

cyanoph:ylla

maruz

dikilmiş

lmlmış aı-azide üzerlerine Aeacia
hiliU fiCkim teraslar.

r~asip miktarda fidan dikilmesini mümkün
lidir. Çukurlar umumiyetle teras basamak
da kazılır.

kılacak

sekilde tertiplenmeen alçak kenarın

kısmının

Bir işçi bir günde 3 ila 4 metre uzunlukta ve her biri 3 ila 4 çukur
ihtiva eden hilal şekilli teraslardan 10 tanesini hazırlayabilir.
Kayaların teras tesisine müsaade etmediği yerlerde münferit çukurlar kazılır. Üzerlerinde. çukur bulunan terasların ve münferit çukurların arazi üzerinde dağıtılmasında ve eb' ad ve durumlarının hesaplanmasında teraslar arasına düşmesi muhtemel azami yağmur suyunu
toplayabilmeleri ve bunları tutabilecek genişliği haiz olmaları zarureti
göz önünde bulundurulmalıdır.
Aşağıda

verilen rakamlar umumi olarak 600 ila 800 milimetre arasenelik yağış alan mıntakalarda teraslar arasında temin edilecek
mesafeyi göstermektedir.
sında

Yamaç dikleştikçe teraslar arasındaki şakuli mesafe artmakta ve
ufki mesafe azalmaktadır. Bu mesafeler teraslar arasındaki sahaya düşen yağmur miktarına göre ayarlanmıştır.
c.

Tesviye

şeritleri

Kuru taş duvarlı teraslar veya gradoniler, başka her hangi bir şe
yin yapılmasına imkan kalmamış hallerde tesis olunurlar. Arazi meyli-

ii
Cetvel 7. Meyile tabi olarak teraslar arasına verilecek mesafe
Teraslar
Meyil yüzde

3
6

10
15
25
35

Şakuli

2.0
2.5
3.0
3.4
4.0
4.5

m.

arasındaki

mesafe
Ufki m.
67

42
30 •
23
16

13

nin veyahut erozyon tehlikesinin fazla olmadığı yerlerde halen tesviye
münhanilerine muvazi olarak işlenmiş şeritler kullanılmaktadır. Bu şe
ritler tesviye münhanilerini takip ederler ve 2 ila 2.5 metre genişlikte
dirler. Üzerlerindeki vejetasyon temizlenmiş ve toprak 15 ila 20 santimetre
derinlikte işlenmiştir. işlenmiş olan bu şeritler arasmda temizlenmeden
bırakılan 5 metre genişliğinde şeritler mevcuttur.
Şeritler içinde arzu edilen aralık ve mesafe ile ekim veya dikim yapılır. Çalılarm yan rekabetinden kurtulmak maksadiyle toprak işlemesi
nin yeteri kadar yapılmış olması şarttır.
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Yarı kurak mıntaka şartları altında; 10 ila 15 santimetre derinliğe kadar tamamen çapalanmış sahalardaki 60 X 60 santimetre çapında çukurlara
dikilmiş fidanlarla, 1.5 metre genişlikte terasiara dikilmiş fidanların yaşama durumları arasında yapılan mukayeseler çapalanmış arazide-toprak
içinde muhafaza olunan fazla rutubet muhtevasının bir neticesi olarakdaha yüksek ,bir yaşama nispeti ve daha kuvvetli fidan elde edildiğini
göstermiştir. Doğrudan doğruya çukurlara yapılan dikim eri az muvaffak
olmuş, teras dikimleri ise sadece fazla meyilli arazilerde iyi netice vermiştir. Yağışların fazla olduğu sahalarda teraslar üzerinde yetiştirilen fidanlar, temizlenmiş ve çap_alanmış sahalardakilere nazaran çok daha
kuvvetli büyümüşlerdir.

d.

El aletleri

Sahanın ağaçlandırılmak

üzere hazırlanmasında, çukurların kazılma
sında, terasların tesisinde ve çapalamada elle yapılacak işler için üç
tip aletin kullanılması tavsiye edilmektedir : kazma, dar levhalı çapa
ve geniş levhalı çapa. Çalışmaların daha verimli olması için bu aletlerin her birisi muayyen ameliyelerde kullanılmalıdır.

i
ı

B

c

Şekil

24. Kazı ve çapalama işlerinde kullanılan el aletleri.
A. Kazma, B. Geniş - Ievhalı çapa, C. Dar- levhalı çapa.

Kazmanın levhalarından

birisi 25 santimetre uzunluktadır, ve uca
sivrilir. Diğer levhası takriben 20 santimetre uzunlukta olup
yassıdır ve uçta 5 santimetre genişliğinde bir ağızia nihayetlenir. Kazmanın her iki levhası birbiriyle muvazene halinde bulunmalıdır. Sahanın taşlık olduğu, terasların fazla meyilli arazilerd~ hazırlandığı vedoğru
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ya toprağın ağır olduğu hallerde kazma ile çalışılmalıdır. Bu alet aynı
zamanda çalı köklerinin sökülmesinde de kullanılabilir.
Dar levhalı çapanın levhası 20 santimetre uzunluk ve 10 ila 12
santimetre genişlikte veya bazı hallerde çatal halinde olup çukurların
kazılmasında ve dikimden sonra yapılan ilk çapalamada kullanılmak
tadır.

Geniş .levhalı çapanın 25 santimetre uzunluk ve 20 ila 25 santimetre genişlikte bir levhası vardır. Ikinci defa yapılan çapalamada kullanılır.

Aletlerin daima keskin olarak
lidir.
e.

Ağaçlanduma sahasının

bulundurulmalarına

mekanik

itina edilme-

olanık hazırlanması

Ağaçlandırılmak üzere tefrik edilmiş olan sahalar ekseri ahvalde
dikimden evvel sürülmekte veyahut tırmıklanmaktadır. Bu gibi ağaç
landırmalarda ayrıca çukur açılmasına lüzum yoktur; fideler doğru
dan doğruya çizgilere ekilir veya dikilirler.

Traktör veya buldozerlerle çe!ülen kazıcı makineler mayilli arazilerde yamaçlardaki toprağı kazarak teraslar haline getirmek işinde
kullanılmaktadır. Yumuşak kayalı arazilerde ağır buldozerler iş görebilir. Teras istikameti arazi üzerinde
işaretienelikten sonra tesviye
mürrhanisi boyunca bir kademe açılır. Buldozer bıçağının bir ucu yamaç toprağını keserken çıkan toprak kademenin diğer tarafına doğru
itilerek orada yığılır.. Terasların yapıldığı yamacın üst kısmında suyun
tutulması ve teras du.varlarımn teşkil ettiği cUı:: yamaçlardan aşa
ğı akıp gitmesinin önlenmesi için ufak bir hendek veya toprak seddin
bulunması lazımdır. Birikecek sulara bir akıntı vernı.ek zaruri ise su
terasların nihayet uçlarından veyahut toprağın yıkanması tehlikesi bulunmayan malıallerden serbest bırakılmalı, bu suretle terasların aşa
ğı doğru yıkanması veyahut sel yarıntılarının teşekkülü önlenmelidir.
Terasın doldurma olan kısmı, toprağın yerleşerek oturması neticesinde hacmen yüzefe 20 ila 30 nispetinde çökeceği gözönünde tutularak,
temini arzu edilen seviyenin yeteri kadar yükseğinde tesis edilmelidir.
f.

Yol ve

patİkaların inşası

Ağaçlandırma çalışmaları heyeti
umumiyesinin verimini arttırmak bakımından iyi bir yol ve patika şebekesinin tesis edilmiş olması
zaruridir. Dikimden evvel arazinin topoğrafyası tetkik edilmeli ve saha ağaçlandırma bölümlerine ayrılmalıdır.
Ağaçlandırma bölümleri-
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nin vüs'atleri değişebilir. Takriben 40 ila 50 hektarlık bölümler maksada uygundur. Bu bölümlerden herbirini patikalar kat etmelidir.
Ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak bir orman yolunun, bitkilerin ve işçilerin naklinde kullanılacak vasıtaların seyrüseferine müsait yapıda olması lazımdır. Ağaçlandırma çalışmalarında faydalanılacak
yol adeta bir belkemiği mahiyetinde mütalaa edilmeli, ve ağaçlandırma
sahasının merkezinden veya arazi topoğrafyasının müsaadesi nispetinde bu merkeze yakın bir noktadan geçmelidir. Bu ana yoldan her tarafa
patikalar ayrılmalı ve bu suretle bütün ağaçlandırma bölümlerine kolaylıkla ulaşılabilmelidir.

Anayol sathı kışın fazla kaygan ve yazın fazla kumlu olmayacak
ve hava şartları yüzünden nakliyatı aksatmayacak şekilde maksada, uygun bir materyal ile kaplanmış bulunmalıdır. Yolun meyil durumu müsait olmalı ve azamisi yüzde 9 u geçmemelidir. Tepelik ve dağlık memleketlerde ağaçlandırma yolları 2 ila 2,5 metre genişliktedir. Sırtın yamaç kısmında hafir ve alçak kısmında imla yapılmak suretiyle, umumiyetle terasların hazırlandığı şekilde inşa olunurlar. Yol kenarları taşla
ve ekseriya kuru- taş duvarlada takviye edilir.
Patikalar yolların yapıldığı şe~ilde inşa olunurlar. Fakat genişlik
lerinin sadece 1 metre olması kafidir. ıBunların orman yollarıyla aynı
meyil münasebetlerini haiz olmaları gerekir. Fakat bazı zaruri hallerde
patikaların meyli yüzde 15 e kadar çıkartılabilir. Patikaların duvarları
sağlam bir şekilde inşa edilmeli ve iyi bir drenaj sistemleri bulunmalı
dır. Böylece kuvvetli yağmurlada bozulup gitmeleri önlenmiş olur. Mütemadi olarak kullanılmasalar dahi daima iyi bir durumda muhafaza
edilmeleri de imkan dahiline girer.
3.

a.

Dikim

Dikim mevsimi

Dikim kış başlangıcında, ilk yağmurlar toprağa ıyıce nüfuz ettikten sonra yapılmalıdır. Gerek dikim sırasında ve gerekse dikimden sonra vukuu muhtemel kuruma tehlikesi havanın müsait olduğu kapalı,
bulutlu ve hatta hafifçe yağışlı günlerde dikim yapılmak suretiyle önlenebilir. Sıcak ve kurak günlerle şiddetli rüzgarların estiği günler içinde dikim yapılmamalıdır. Yakın Doğuda dikim normal olarak Aralık
ayında başlamalı ve Şubatın
sonuyla beraber tamamlanmış olmalıdır.
Erken dikim, bitkilere, dikimi müteakip düşen bütün yağışlardan tam
faydalanma imkanını verir. Kasım ve Aralık dikimleri Ocak ayına 'kadar bir miktar kök gelişmesinin vukuuna imkan vermektedir.
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Yağış miktarının

az olduğu . mıntakalarda toprak yeteri kadar ısla
hemen dikim yapılması hususuna husus! bir dikkat sarfedilmelidir. Bazı ahvalde yağmur mevsiminin başlangıcı olan Aralık
ayına kadar henüz yağışlar vaki olmamış bulunabilir. Bu takdirde fazla beklenilmeden dikimin yapılması, fakat aynı zamanda dikilen fidanların sulanması icabeder.· Gayet pahalı
olduğu şüphesiz bulunan bu
ameliyenin yalnız senelik yağış miktan 300 milimetreden daha az olan
ve dikim geciktirildiği takdirde dikim mevsiminin tamamen kaçırılma
sı ihtimali kuvvetli ola'Q. yerlerde tatbik edilme zarureti
vardır. Yağış
miktarının gayri muayyen olduğu yerlerde fidanların dikildikleri yerlere yerleşmeleri ve kök gelişmesinin başlıyabilmesi için her fidana iki,
üç ve hatta dört defa ve her seferinde ikişer litre su verilmesi icabedebilir.

nır ı:slanmaz

Yağışın

300 ila 400 milimetredeD' fazla olduğu sahalarda dikimin
mevsimi başlangıcında yapılması o kadar mühim değildir. Yakın Doğuda dikim yağmur mevsiminin ortasına ve hatta Şubat ayının
sonuna kadar devam edebilir.

yağmur

Kum eksihelerinde dikim 30 santimetre veya daha fazla derin yaumumiyetle yağmur mevsiminin sonunda dikime
başlanılınalı ve son yağmurlardan biraz evvel tamamlanmış olmalıdır.
Kum rutubeti iyi muhafaza ettiği ve kurnun alt tabakalarından vaki
olan buharlanma gayet cüz'i olduğu için bu tarz dikim imkan dahilindedir.
pılmakta olduğundan

Ekim yoluyla ağaçlandırma en iyi şekilde kış başlangıcında topraiyice ısıanmış olduğu sıralarda veyahut kış mevsiminin ikinci yarı
sında don tehlikesi tamamen geçtiği ve iklim değişikliklerinin ekimi
müteakip çimlenmenin hemen. vukuunu teşvik ettiği zamanlarda yapı
labilir. Bu son halde tohum yiyen hayvanların çimlenmenin vukuundan
evvel tohumlara musaHat olabilmek için bulacakları müddet kısaltılmış
olacaktır ..
ğın

b.

Aralık

ve mesafe

Kurak mıntakalarda bütün türler için aralık ve mesafenin geniş tutulması tavsiye edilmektedir. Bazı mutedil mıntakalarda orman ağaçlan
dırmalş.rı için tavsiye olunan 1.5 X 1.5 metrelik aralık ve mesafe kurak
ınıntakalar için ziyadesiyle sıktır. Buralarda 2.5 X 2.5 metre veya 3.5 x 3.5
metre ve hatta daha geniş aralık ve mesafe normal olarak kabul edilir.
Aksi halde bitkiler arasında rekabet erkenden başlamakta ve bunu önlemek için tatbiki gereken mükerrer ferahlandırmalar masraflı olmaktadır. Kayalık topraklarda bitkiler elverişli toprak parçaları üzerine di-
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kilmelidir. Bu takdirde bitkiler arasındaki aralık ve mesafeler yer yer
değişecektir. Teraslar üzerinde bitkiler umumiyetle 2 metre mesafe ile
yerleştirilmektedir. Fakat şayet teraslar arasındaki aralık 3 metrenin
üzerinde ise teraslar arasında münferit çukurlar tesis ve buralara fidan
dikilebilir. Düz arazide bitkiler sıralar halinde dikilirler. Temini gödülen gaye, ağaç türüne ve senelik yağış miktarına bağlı olarak hektar
başına 1000 ila 1500 fidanın dikilmiş olmasıdır. Çok kurak mıntakalarda
buharlanma fazlasıyla şiddetli olacağından ağaçlar çok geniş, 5 X 5 metre
ve hatta 7 x 7 metre aralık ve mesafeyi haiz olaı:rı,p.lıdırlar. Bu sayede elde edilecek kereste hacmi daha fazla ve mahsul kalitesi daha yüksek
olacaktır.

Topraksız

fidelerin kullanıldığı yerlerde dikimin daha sık yapılması
tavsiye edilmektedir. Fidan yerine fide kullanılmasıyla temin edilen
avantaj fidelerin daha ucuza temin: edilebilmesinden doğmaktadır. Bunların fidanlıklarda yetiştirilmeleri, nakilleri ve dikimleri çok daha ucuzdur. Buna mukabil ölüm nispetleri çok daha yüksek olur. Bu sebeple
fideler çok daha sık dikilmekte ve şayet hektar başına 2000 ila 3000 tane
dikilirse birinci vejetasyon devresi sonunda yaşayan fidanların miktarı,
hektar başına temini arzuya şayan olan 1000 ila 1500 sayısının üstünde
kalmaktadır. Buna rağmen fide dikimi şaşırtılmış fidanların dikimine nazaran daha ucuza mal olur. Fakat gayri müsait hava şartları ve kafi itina gösterilmeden yapılan söküm, nakil ve dikim arneliyeleri neticesinde yaşama nispetinin büyük ölçüde düşmesi muhtemeldir. Bu hal sadece aynı mevsim içinde tekrar dikim yapılmak zaruretini doğurmak suretiyle ağaçlandırmanın maliyetini yükseltmekle kalmayıp, bütün bir
dikim mevsiminin kaybına dahi sebebiyet verebilir.
c.

Bitkilerin dikilmesi

Ağaçlandırma sahası çalılar

temizlenmek, teraslar (şayet zaruri ise)
ve çukurlar açılmak suretiyle dikime tamamiyle hazır duruma getirildikten sonra bitkiler ana yol vasıtasıyla dikilecekleri sahaya en yakın bir yere getirilmeli ve buradan asıl dikilecekleri sahanın
içine nakledilmelidir.
hazırlanmak

içinde bulunan topraksız fide sayısı ambalajın dış
Bu takdirde dağınık halde bulunan sahalara lüzumu kadar ambalaj tevzi edilerek fide ihtiyaçlarının karşılan
ması kolaylaşır. Ambalajlar, işçiler sahada hazır bulunduğu ve havanın topraksız fide dikimine müsait olduğu bulutlu veya yağışlı zaman:larda açılmalıdır. Ambalajlar açıldığı vakit 25 ila 50 fidelik demetierin
kökleri bulamaca batırılmalı ve sonra ıslak bir çuval parçasının arasıHer

ambalajın

tarafına işaret edilmiş olmalıdır.
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Bundan sonra fideler işçilere teslim edilir. Dikim tamamlanıncaya kadar fide köklerinin güneş veya rüzgara maruz kalmaması hususunda işçilerin gayet dikkatli davranmaları şarttır.
na

konulmalıdır.

Fidelerin fidanlıklardan sökülmesiyle ağaçlandırma sahasına bilfiil
dikilmesi arasmda mümkün olduğu kadar kısa bir zaman geçmiş olmalıdır. Şayet meteorolojik tahminler havanın kurak gideceğini gösteriyorsa spküm arneliyesi tehir edilmelidir. Herhangi bir sebeple, fide ihtiva eden anbalajlardan birisinin bozulmuş olduğu veya hasara uğradı
ğı görülürse içindeki fidelerin dikimde kullanılmayarak atılması icabeder.
Yapraklı ağaçlarm topraksız

fideleri ağaçlandırma sahasına getirilzaman derhal gömü hendeklerine konulmalı, kökleri topra!da örtülmeli ve sonra sulanmalıdır. Dikim için kullanılacakları zaman demetler gömü hendeğinden alınırken, kökleri ıslak bir çuval parçasıyla sarı
lır ve dikim yerine kadar elde nakledilirler. Fidelerin eb'adına tabi olarak bir defada 50 ila 200 tanesinin taşınması mümkündür. Topraksız
köklerin güneş veya rüzgara maruz kalması yapraklarını döken ağaç
larda ibrelilerde olduğu kadar zarar verici olmamakla beraber bunları
da yukarıda bahsedilen tesirlere fazlasıyla maruz bırakmamak hususuna dikkat edilmelidir. Fidelerin imkan bulunur bulunmaz hemen dikilmeleri gerekir.
diği

Saksı içinde yetiştirilmiş bitkiler de ağaçlandırma sahasına hususi
ambalajlar içinde nakledilir. 24 ila 48 saksılık bir ambalaj umumiyetle
iki kişi tarafından taşınabilir. Bir çok ahvalde topraklı fidanlar saksılar
dan çıkartılır, kök toprağı kağıtlara sarılır ve anbalaj içine öylece yerleştirilir. Kullanılmış her hangi bir kağıt bu işi görebilir. Bu maksat için
urrıumiyetle gazete kağıdı kullanılmaktadır. Ambalajların umumiyetle
iki tutamak yeri vardır. İki kişi, saksılardan çıkarılmış topraklı fidanlardan, saksılı olanlara nazaran bir misli fazlasını taşıyabilir. Şayet kök
toprağı iyice sarılmış ve anbalajın içine iyi yerleştirilmişlerse dikim neticeleri, saksıların teker teker çukur başına getirildiği haldeki kadar başarılı olmaktadır.

Bütün
ne

topraklı

vardıkları sırada

bitkiler daha dikilmelerinden evvel, ya dikim yeriveyahut dikime tekaddüm eden zamanda iyice su-

lanmalıdır.

Bitkilerin hepsi dikim çukurlarının başına getirildikten sonra çukurun orta kısmında, umumiyetle 12 ila 14 santimetre genişlikte levhalı
çapa kullanılmak suretiyle bir oyuk açılmalıdır. Oyuğun derinlik ve genişliği dikilecek olan bitki kökünün veya kök toprağının eb'ad ve şekli-
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ne bağlıdır. Topraksız fide ve fidanların kökleri için hazırlanan oyuklar, kök boğazından kök ucuna kadar ölçülen kök uzunluğundan 5 ila
10 santimetre daha derin olmalıdır. Bitki oyuğa yerleştirildiği zaman
kök boğazı çukur satlımdan hafifçe aşağıda tutulmalı, kökler aşağı doğ
ru sarkınalı fakat oyuğun dibine dokunmamalıdır. Bitki, kök boğazının
biraz üzerinden şakuli olarak tutulurken toprak bir çapa yardımıyla bütün. kenarlardan çekilmek suretiyle oyuğa doldurulur ve el veya ayakla
hafifçe hastınlarak sıkıştırılır.
Müteakiben çukurun sathı düıeltilir.
Bir işçi bir günde 150 ila 200 tane topraksız fide veya fidan dikebilmektedir.
Fazla arızaiı olmayan veyahut toprağı içinde kaya kütleleri veya
bulunmayan arazide ve hususiyle açık düzlüklerde koruyucu
orman şeritleri tesis olunurken traktörle çekilen pulluk veya dikim makineleri kullanılabilir. Düz arazilerde ağaçlar kare dikimi ile dikilirler.
Buralarda toprak umumiyetle derin olduğundan mekanik toprak işle
mesi mümkündür. Traktörle. çekilen bir disk, yeni işaretlenmiş bir dikim hattı boyunca toprağı hazırlar. Bu gibi hatlar tesviye münhanilerine tamamiyle muvazi olarak tesis edilmelidir.
ırı taşlar

Fideler çlikim makineleriyle de dikilebilir. Bir dikim makinesi top·
süren bir pulluğu, toprağı yaran bir bıçağı, toprağı gevşeten bir ka·
rıştırıcıyı, gevşetilmiş toprağı yarık içerisine ve fide kökleri etrafına
bunların normal duruşlarını bozmaksızın iten bir doldurma demirini ihtiva etmektedir. Ayrıca en geride mevcut tekerlekler yeni dikilmiş bitki etrafındaki toprağın sıkıştırılmas1na hizmet eder.
rağı

Yeni dikilen ağacın etrafında bir çanak tesis olunur. Çanaklar düz
arazide yuvarlak, yamaçlarda açık kısmı yukarı doğru bakan hilal biçiminde yapılır. Vazifeleri yağmur sularını bitkilerin etrafında toplamak
ve tutmaktır. Eb'adları yağması muhtemel yağmur miktarına göre değişir. Çapı umumiyetle 50 santimetrenin daha üstündedir.
4.

Ekim yoluyla

Ağaçlandırma masraflarını

ağaçlandırma

büyük ölçüüde azaltmak maksadıyla bazı türlerin doğrudan doğruya tohumdan ekim yoluyla sahaya getirilmesi cihetine gidilmektedir. Bu sayede bütün fidanlık masrafları ortadan
kaldırılmış olur. Diğer taraftan tohumların ağaçlandırma sahasına nakli masrafları da fidanlarınkine nazaran gayet azdır. Sahanın hazırlan
ması dikimde yapılan şeklin hemen hemen aynıdır. Ocakların derin olmasına lüzum yoktur. Kazılan toprak ocaktan çıkarılmayarak içinde bı
rakılır. Bazı hallerde toprak şeritler halinde işlenir ve tohum ocaklara
ekilir.
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Umumiyetle, iri tohumlu ağaç türleri doğrudan doğruya ağaçlan
clırma sal:!asma ekilmektedir. Bu iri tohumlar ekseriya çimlenen fidenin
kökleri gelişineeye ve topraktan su ve azot almaya başlaymcaya kadar
beslenmesine yetecek miktarda depo edilmiş gıda maddesi ihtiva ederler. Bununla beraber şu hususun tebarüz ettirilmesi gerekir ki, çam
Acacia ve meşe ile yapılan tatbikatm aksine olarak okaliptüste ekim yoluyla ağaçlandırma ratıp arazilerde dahi pratik bir netice vermemiştir.
;Bazı

ekime hazır durumdadır. Diğerlerinin çimlendirilmeden evvel bir uyuklama safhasın
dan gr1-;meleri gerekir. Diğer bir kısmı da sülfürik asid içinde bekletilrnek veyahut kaynar su ile ıslatılarak bunun içinde sabaha kadar sağu
maya terk edilmek gibi muayyen bazı ekim öncesi muamelerine tabi tutulmak ihtiyacındadırlar. Ekim öncesi muamelesine tabi tutulmuş tohumların muamelenin tatbikiyle, muhtemel ekim ve çimlenme zamanları arasmda kurumalarına meydan verilmemek hususunda çok dikkatli davranılmalıdır.
türlerin

tohumları ağaçtan toplandıkları sırada

Arazide tohumlar ocaklara veya çizgilere ekilirler. Ocak ekiminde
ocak başına 3 ila 4 den 8 ila 10 a kadar tohum ekilir. Teraslarda tohumlar 10 ila 20 santimetre aralıkla ve münferit olarak, bir sıra halinde ekilider. Beher ocak başına ekilecek tohum sayısı veyahut çizgi ekiminde
tohumlar arasında bırakılacak mesafe ağaç türüne ve tohumun çimlenme yüzdesine göre değişiklik gösterir. Bazı hallerde tohumlar tam saha
üzerinde serpme olarak ekilebilirler ve bu suretle iyi neticeler alınmış
tır.

Tohumlar umumiyetle kendi çaplarının iki misli derinlikte ekilirler. Bunları kaparnada kullanılan toprak taşsız olmalıdır. Çimlenmenin
iyi olması için talep olunan ilk şartlar arasmda rutubet durumunun sabit olması ve yüksek bir suhunet derecesinin mevcudiyeti zikredilebilir.
Umumiyetle yağmur mevsiminin ikinci yarısı ekim yoluyla ağaçlandır
manın yapılmasma uygun bir zamandır.
Fideler çok sık olarak çıktıkları takdirde bunlar iki ila üç aylık bir
devre boyunca ve kökleri iyice teşekkül edinceye kadar dakunulmadan
bırakılabilir.. Fidelerin ilk seyreltilmesi çapa mevsimi başladığı zaman
yapılmalıdır. Beher ocakta iki ila üç fide ve teras çizgilerinin beher 50
santimetre uzunluğundaki kısmı için bir fide bırakılması uygundur.
İkinci seyreltme, fideler ikinci vejetasyon devresini de selametle geçirdikten sonra yapılmalıdır.
·
Tohum yiyen hayvanların zararlarından korunabilmek için palamut
ve çam gibi bazı tohumlar yuvarlanmış bir kafes tel içine konuimalı
ve öylece ekilmelidir. Fide kökleri aralıklarından geçip büyümeye baş-
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layınca

kafes tel toprak içinde çürüyerek dağılmaktadır. Bazı tohumlar, fidanlıklarda da yapıldığı gibi zehirli maddelerle muamele edildikten sonra ekilirler. Ağaçlandırma sahasının içine ve etrafına zehirli yem
serpmek te mümkündür.
Yarı- kurak mıntakaların gayri .müsait hava şartları altında ekim
yoluyla ağaçlandumanın muvaffak olması pek şüphelidir.
Çimlenen
fidelerin ölüm nispetleri ekseriya o kadar yüksektir ki, birinci yaz mevsiminin sonunda ancak bir kaç fide hayatta kalabilir. Tohumların yüzde mühim bir kısmı çimiense dahi çıkacak fidelerin ekserisi yazın sı
cak rüzgarların estiği ve toprağı kuruttuğu sıralarda telef olacaktır. Bu
gibi fideleri sulamak ekonomik değildir. Çalı ve dallada bunlara temin
olunan gölge de ekseriya tesirli olamamaktadır. Bu sebeple fideleri himaye mevzuunda pek az bir şey yapılabilir. Zaruri hallerde, ekimleri
sulamak yerine ekimden evvel toprağı gayet iyi. işlernek ve bütün yabani ot ve çalıları araziden uzaklaştırmak suretiyle daha başarılı neticeler
alınabilir.

Bazı yağışlı

mevsimlerde, hususiyle yağışların mevsimlere iyi bir
ve rüzgarların ne çok şiddetli ne de çok sık olduğu hallerde fidelerden bir kısmının hayatiyetlerini muhafaza etmeieri ve gelişmeleri mümkündür.
şekilde dağıldığı

5.

Ağaçlandırma sahalarının bakımı

a.

Tamamlama

'Bazı hallerde dikim matery~linin ki)tü muamele görmüş olması veya kötü hava şartlarının hüküm sürmüş bulunması dolayısiyle dikimden
sonra bitkilerin muayyen bir kısmı ölebilir. Şayet dikim, dikim mevsimi başlangıcında yapılmışsa ölmüş fide veya fidanların yerine yenilerinin aynı mevsim içinde dikilmesi imkanı mevcuttur. Ölü veya kurumakta olan bitkiler diğerlerinden kolaylıkla tefrik edilebilirler. İbreti
lerde tepe aşağı doğru bükülür, sararmaya ve ibrelerini dökmeye başlar.
Yapraklı bitkilerde gövde büzülür ve rengi kahverengine döner. Zedelenmiş olan gövdelerde de aynı araz görülmektedir. Bazen bu araziara
rağmen bitkiler yaşamaya devam eqebilirler. Bu sebeple kurumakta olduğu tahmin edilen fidanları söküp atmak yerine bunları sahada muhafaza etmek ve yenilerini hemen yanıbaşlarına dikmek şekli tavsiyeye
şayandır.

Geniş

ölçüde yapılacak tamamlama oldukça pahalıdır. Zira bütün
arneliyelerinin -daha az miktarda fide veya fidanla olmakla beraber- tekrarlanması icabeder. Bundan dolayı ölüm nispeti her
ağaçlandırma
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hangi bir ağaçlandırma bölümünde yüzde 25 ten fazla olmadığı takdir~
de, hususiyle hektar başına yaşayan fidan sayısı kafi olduğu ve bunlar
bir «seyrek orman örtüsüıı temin edecek şekilde sahada iyi dağılmışlar~
sa tamamlama yapılması tavsiye edilmez. Okaliptüste ve hı.zlı büyüyen
diğer ağaç türlerinde birinci seneden sonra yapılacak
tamamlamanın
faidesi yoktur. Daha geç dikilen fideler daima komşu ağaçların baskısı
altında kalacaklardır.

Ağaçlandırılmış

olan sahanın dikimden üç ila dört hafta sonra yeve tecrübeli elemanlar tarafından kontrol edilmesi tavsiyeye şa
yandır. Bu şahıslar beraberlerinde iyi vasıflı fide veya fidanlar taşırlar.
Ölü veya kurumakta olan fidanların yanlarına ·birer tane yenisini di~
kerler. Hususiyle ölümün bir yerda kesafet peydalı etmiş olduğu görülürse bu tamamlamaya ihtiyaç vardır. Bu iş ağaçlandırma sahasında geniş açıklıklar kalmayacak şekilde yapılmalıdır. Bazı hallerde h.Lırumak
ta olduğu görülen fidanların hemen yanına tohum ekilmek suretiyle de
tamamlama yapılabilir.
tişmiş

b.

Çapalama ve ot alma

Sulama suyunun temini güç ve pahalı olduğundan ağaçlandırma sa(dry farming) ıı metoduna ehemmiyet
verilmesi lazımdır. Umumiyetle dikimden altı hafta ila iki ay kadar
sonra yabani otlar yeni dikilmiş fidanlada rutubet mücadelesi yapabilecek kadar büyümüş olurlar. Bu zamanda bitkilerin bilhassa kendileri
de çapalamadan fazla zarar görmeyecek şekilde oldukça kuvvetli köklere sahiptir ve yerlerine iyice yerleşmişlerdir. Bu sebeple çapalamaya
dikimden altı il~ sekiz hafta sonra başlamak en iyi şekildir. Bu ameliye
sırasında bütün otlar, takriben 14 santimetre genişlikte levhası bulunan
çapalar yardımıyla kökleriyle beraber sökülürler. Mutlak temizleme
bütün sahada veyahut şerit veya teraslarda, tesisi takip eden ilk iki veya üç yıl boyunca devam etmelidir. Ağaçları çevreleyen toprak yüzü
yabani: otlardan mutlak surette temizlenmiş olarak muhafaza edilmelidir. Bitkilerin sıralar halinde dikilmiş olduğu yerlerde yabani otların
temizlenmesi için bütün şerit kazılabilir. Umumiyetle ilk çapalamadan
sonra yağışlar vaki olur ve yabani otlar tekrar büyür. Bu sebeple çapalama ameliyesinin ilk çapadan üç ay kadar sonra bir kere daha tekrar
edilmesi tavsiyeye şayandır. Fakat bu ikinci çapalamanın otlar tohum
bağlamadan evvel yapılmasına dikkat olunmalıdır. Bu suretle otlar sahadan tamamen uzaklaştırılmış olur. Çapalama başka maksatlara da
hizmet etmelidir. Toprak sathının kırılarak ufalanması şariyetl bozar.
Hususiyle ağır topraklarda sıcak havalar başlar başlamaz toprak çatlar
ve çatlaktaki rutubet buharlanarak kaybolur gider. Bunun için bu gibi
halarında ııkurak mıntaka ziraatı
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arazilerde bitkilerin ölüm nisbeti yüksektir. Toprağın sürülmek, diskaro geçirilmek ve çapalanmak suretiyle erkenden işlenmesi çatıarnayı ve
buharlanma suretiyle vaki olan rutubet kaybını azaltır. O derecede ki,
anormal olarak kurak geçen senelerde dahi yeni ağaçlandırılan bu gibi
sahalardaki kayıplar çok azdır.

Şekil

25. Terasiara

dih'ilmiş

okaliptüslerln

çapalamnası.

Otlar ikinci çapalama ile sahadan tamamiyle uzaklaştırılmakta ve
bu sayede yangın· tehlikesi de büyük ölçüde azaltılmış olmaktadır.
Şayet

otlar ikinci çapalamadan sonra tekrar büyüyorlar ve toprak
dikimi takip eden ilk senede üçüncü bir çapa yazaruridir.

çatıarnaya başlıyorsa
pılması

Bir işçi bir günde 150 ila 200 bitkinin etrafındaki bütün otları çapalayabilir veya kazabilir. Düz sahalarda otları imha etmek için toprak
yüzü disklenmektedir.
c.

Sulama

Yağışın 400 milimetreden fazla olduğu yerlerde
topraklı fidanlar
dikimden evvel bir defa sulanmalıdır. Yağmurun dikimden sonra 10 ila
15 gün kadar gecikmesi ihtimali bulunsa dahi bu sayede dikimin muvaffakiyeti emniyet altına alınmış olmaktadır. Böylece yağmur gelene
kadar dayanma imkanı bitkilere temin edilebilmektedir. Yağışların da-
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ha az

olduğu mıntakalarda

bitkilerin. dikimi müteakip bir defa daha
sulanmaları zaruri olabilir. Akdeniz ınıntakasında 300 ila 400 milimetreden fazla yağış alan yerlerde bitkiler dikimden sonra sulanmak
ihtiyacını göstermezler. Fakat Mısır - Arabistan ve İran - Türkistan
ınıntakalarmda ·dikimden sonra bitkilerin müteaddit defalar sulanmaları gerekir. Sulamaya bitkiler kendi kendilerine hayatiyetlerini idame
ettirebilinceye kadar devam olunur. Kurak ve yarı - kurak mıntaka
larda iki ila dört hafta arayla bitkilere su verilir. Yağış miktarı tutarına
göre ayarlanması gereken bu sulamalar sırasında bitki başına 2 ila 4 litre su verilmelidir. Çok sık yapılan sulamanın sathi bir kök sisteminin
gelişmesine sebebiyet vermesi muhtemeldir. Kurak mıntakalarda sulama ilk vejestasyon devresi boyunca yapılır ve yağmur mevsimi gelinceye kadar devam eder. Bazı hallerde aynı şekilde ikinci vejetasyon devresi boyunca da sulamaya devam olunur. İkinci seneden sonra bitkilerin artık iyi gelişmiş bir kök sistemine sahip olmaları ve yerlerine k&fi
derecede yerleşmiş bulunmaları gerekir. Ağaçların güzelleştirme veya
araştırma maksatlarıyla veyahut da bizzat kendi güzellikleri dolayısıy
la yetiştirildikleri haller hariç, diğer ağaçlandırmalarda ikinci seneden
sonra sulamaya devam etmek pratik kabul olunmamaktadır.
Su, agaçlandırma sahasına tanklar veya bidonlar içinde getirilmelidir. Bundan sonra ağaçlara kovalar veyahut lastik hortumlarla verilir.
Ağaçlandırma sahası civarında münasip bir su membaı mevcut olduğu
takdirde membadan ağaçlandırma sahasının merkezi bir yerine kadar
portatif borular döşenir, bu noktadan itibaren su kova veya lastik hortumlada bitkilere tevzi edilir.
d.

Otlatmay;a ve

Ağaçlandırma

çalışmalarının

Yangına karşı

koruma

planlaştırılması

sırasında

ağaçlandır

ma sahasının hayvan otlatmasına karşı korunması için gerekli tedbirler
de mülahaza olunmalıdır. Şayet hayvanlar ağaçlandu-ma sahası civarın
da otlatılıyorlarsa ve serbest otlatmaya kanunen müsaade edilmişse,
fazla emek isteyen ve pahalıya mal olan ağaçlandırma çalışmalarına girişmekten sarfınazar edilmelidir.
·
Keçiler Yakın Doğuda dikilecek her çeşit orman ağacına zarar verebileceklerinden ağaçlandırma sahalarına girmeleri menedilmelidir. Koyun, sığır ve atlar, ağaçların büyüme hızına bağlı olarak tesisten itibaren altı ila on sene sonra ağaçlandırma sahası içine bırakılabilirler. Ağaç
ların bu yaşlarda olduğu hallerde dahi otlatma kontrol altında tutulmalıdır. Otlatmanın yalnız ilkbalıara ve ancak sahada
yenebilir atların
mevcut olduğu devreye inhisar ettirilmesi gerekir. Aksi halde otlar tamamiyle yenilip bitirildikten sonra koyun ve sığırlar genç ağaçları ısır
maya başlayacak ve onlara zarar vereceklerdir.
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Ağaçlandırma sahaları için tehlikelerin en büyüğü yangındır. Bütün ağaçlandırma sahasını yangından korumak maksadıyla her türlü
tedbir alınmış bulunmalıdır. Yangın kontrolünün mevcut olmayışı ekseriya bütün ağaçlandırmanın kaybına sebebiyet vermektedir. Hemen
bütün yangınlar halkın dikkatsizliği veyahut zaruri olan ihtiyatkarlığa
riayet etmemesi yüzünden çıkmaktadır. Yangın tevlidine karşı dikkatli
ve ihtiyatlı bulunulmasını temin için halkın irşad edilmesine acil ihtiyaç
vardır.

ağaçlandırma sahalarında çıkacak örtü yangınları sahada tervaziyette bulunan ot ve çalılada beraber genç ağaçları da yakabilir. En tehlikeli mevsim yaz başında atların kurumaya başladığı zamandır. Sonbahara, ve hatta kış başlangıcında otlar yağmurlada iyice
ıslanıncaya kadar bu tehlikeli durum devam eder. Ekseri ahvalde yan-

Genç

kedilmiş

gın ağaçlandırma sahasının dışından başlar. Şayet ağaçlandırma sahası
nın etrafında yangının geçemiyeceği şekilde temizlenmiş

ve kafi geniş
yoksa, kurak mevsim boyunca cıvarda çıkacak yangınların ağaçlandırma sahasına sirayet etmesi ve burada zararlar ika
etmesi tehlikesi daima mevcuttur.

likte

yangın şeridi

Geniş

ve devamlı sahaların ağaçlandırılması halinde araziyi 10 ila
parçalara bölmek ve bunları bir birinden yangın şeritleriy
ayırmak tavsiyeye şayandır. Yangın şeritleri yamaçlarda
yukardan
aşağıya doğru, sırtlarda ise hattı taksimi takip edecek şekilde tesis edi-

15
le

hektarlık

Şekil

26.

Ağaçlandınlmış

Bititi örtüsünün

bir mailede

temizlenmiş olduğuna

yangın şeridi.

dikkat ediniz.
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lirler. Genişlikleri sekiz ila on metre kadar olmalı, üzerlerindeki yanabilecek her türlü materyal temtzlenmeli ve kurak mevsim boyunca bu
şekilde temizlenmiş olarak muhafaza edilmelidir.
Dar patikalar, yollar veya bazı sıralar arasındaki sahalar da çapalanarak bitki örtüsünden temizlenmelidir. Yanabilecek materyalden temizlenmiş oldukları hallerde bunlar da örtü yangınlarını durdurabilirler. Ancak, bir yangın şeridi, ister dar ister geniş olsun, yalnız başına
yangının sirayetine karşı bir emniyet sigortası teşkil etmez. Hususiyle
kuvvetli rüzgarların estiği sırada yangın genişlemeye başlamadan evvel yangın söndürme techizatının kullanılması zaruri hale gelebilir.
Toprak yüzünün kuru yaprak ve ibrelerle kaplı olduğu yerlerde yaklaş
makta olan bir örtü yangınının önünde yangın çevirme şeridinin açıl
ması için kullanılacak en iyi alet tırmıktır.
Ot yangınları umumiyetle ilerlemekte olan aleviere ıslak çuvallarla
veya uçlarına çuval veya teliz raptedilmiş sopalarla vurmak, veyahut
da ateşin üzerine küreklerle toprak atmak suretiyle söndürülür.
Su temin edilebilen yerlerde kaplarla yangın yerine su taşınıp orada el pompaları yardımıyla ateşin üzerine püskürtülür. Yangınin ağaç
landırma sahasına vereceği zararları asgari hadde indirmek için, alarm
verilmesinden mümkün olduğu kadar kısa bir zaman sonra yangın söndürme ekipleri yangın yerine yetişebilmelidir. Bunun için de her ağaç
landırma bölümüne kolayca ulaşılmasını mümkün kılacak yolların ve
oto park yerlerinin tesisi birinci derecede ehemmiyetlidir.
6.

Ağaçlandumanın

maliyeti

Ağaçlandırmaların

ortalama maliyeti
üzerinde kat'i rakkarnların
Masraflar ağaçlandırılacak sahaya, toprak hazırlama şekline, hektar başına dikilen bitki sayısına, ağaçlandırmanm
tamamlanma, bakım ve korunma tarzıarına bağlı olarak büyük ölçüde
değişiklikler göstermektedir. Mesela terasların elle hazır lan m ası gayet
masraflı bir iştir. Yüzde 10 meyilli bir arazide 5 metre aralılda tesis edilecek terasların hazırlanması hektar başına 400 iş gününün sarfedilmesini icabettirir. Buna mukabil toprak hazırlanması, dikim ve bakım gibi
işlerde motörlü vasıtaların kullanılmasıyla maliyetler büyük ölçüde düşürüle bilmektedir.
verilmesi gayet

müşküldür.

Bununla beraber, yukarıda bahsedilen arneliyelerin el ile yapıldığı
hallerde maliyetin hesabı için aşağıdaki cetvelde verilen rakamların
kullanılması mümkündür:
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Cetvel 8.

Ağaçlandırmamn

maliyeti
!ş günü
hektar başına

Ameli ye

Birinci sene
Sahanın

15

temizlenmesi

Toprağın hazırlanması

(çukurlar,

25

şeritler ı

15

Dikim, tamamlama
Birinci çapalama ve ot alma
!kinci çapalama ve ot alma
Yangın şeritleri, patikalar

İkinci

Toptam

25
20
5
---1-,-05

Toplam

15
30
5
50

sene

Tamamlama
Çapalama ve ot alma (iki defa)
Yangın şeritleri

7.

Husus i
a.

ağaçlandırmalar

Erozyonu önleme

Bir kısım dağlık mer'alar sel tevlit eden aralıklı yağmur ve sağnak
lara maruz yerlerde bulunmaktadır. Bu gibi mintakalarda şayet ağaç
örtüsü yanmış veya gelişi güzel kesilmiş ve saha şiddetli bir otlatmaya
tabii tutulmuşsa toprağın bitki örtüsü tamamiyle imha edilmiş olabilir.
Bu hal yağmur sularının toprak yüzünden akışını .ve bunların sırtlarda
ki iyi toprakları da beraberlerinde sürükleyip aşağılardaki düzlüklere
taşımalarını hissedilir bir şekilde sür'atlendirmektedir, Dolayısiyle aşa
ğıdaki düzlükler dağlardan büyük ölçüdeki erozyonlada inmiş allüvyal
toprakları ihtiva ederler. Bu gibi zengin topraklar üzerinde çeşitli zirai
işletmeler yerleşmiş bulunmakta, fakat diğer taraftan sık sık sel feEı
ketleri vukua gelmektedir.
Sağnakların teşekkülü
tamamiyle tesadüfi değildir. Umumiyetle
arazi topografyasının bunların teşekkülü üzerinde tesiri vardır. Senelik
yağış miktarı ortalama 300 milimetre gibi gayet az olan mıntakalarda
dahi hava şartları kısa bir müddet içinde ani ve şiddetli yağmurların
yağmasına sebebiyet verecek şekilde olabilir. Bu gibi yerlerde 50 milimetreye kadar varan yağmurun, yani senelik yağışın altıda birine
muadil bir miktarın, bir saatten daha kısa bir müddet zarfında düştüğü
haller tespit edilmiştir.
Böyle yağışlara maruz dağlardan gelen sel suları büyük hasariara
sebebiyet verirler. Her su taşkınından sonra verimli ziraat arrazileri kalın mil ve moloz tabakaları altında kalabilir.
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Su taşkınlarının sebepleri tetkik edildiği sırada, toprak taşınması
na maruz kalmış yamaç ve sırtlarda sel yarıntılarının teşekkül etmiş olduğu kolaylıkla görülebilir. İyi bir bitki örtüsünün mevcut olduğu yerlerde bu gibi erozyon emareleri mevcut değildir, Her şiddetli yağmur
dan sonra hareket haline geçen ıslak bir toprak kütlesi, beraberinde kayaları ve ağaçları da taşıyarak çıplak yamaçlardan · aşağıya kaymakta
ve neticede alçaklardaki düzlüklerde birikmektedir. Hasar asıl sel suyu
tarafından değil, fakat suyun beraberinde getirdiği bu çamur ve molozlar tarafından ika edilmektedir. Enkazı sel suyundan ayırmak kabil olduğu takdirde, kanallar tesisi suretiyle suyu kontrol altına almak güç
değildir.

Ekseriya büyük masraflar ihtiyar edilerek sel yataklarının aşağı
tersip barajları ve kanallar inşa edilmektedir. Bunlardan
beklenilen vazife sellerle beraber gelecek çamur ve moloz akmtısmı
tutmak veya bunları zarar veremiyecek şekilde ufak kollara bölmektir.
Bu tesislerin inşasıyla beraber diğer lüzumlu tedbirler de alınroadıkça
- devamlılıklarını temin hususu nazarı itibara alınmasa bile- müessiriyet durumları ekseriya ehemmiyetsiz ölçüde kalmaktadır. Sel suları alçaklardaki düzlüklere ulaşınca sür'atleri azalır. Beraberlerinde getirdikleri kum, çakıl ve molozlar teressüp eder. Barajların arkasındaki saha enkazla dolar ve sel suları normal dere yatağını terkeder. Sellerin
kontrol altında tutulabilmesi için erozyona maruz arazinin bir bitki örtüsüyle kaplanması mutlak surette şarttır. Bu sebeple alınacak ilk tedbirler arasında böyle sahaların uygun ot türleriyle yeniden tohumlanması, otlatmanın düzenlenmesi, yangına karşı lüzumlu tedbirlerin alın
mış olması, üzerlerine ağaç dikilmiş tesviye hendekleri veya terasların
hazırlanması gibi hususlar bulunmalıdır. Suyun tamamını arazi üzerinde tutahilrnek için yukarıda sayılan tedbirlerin hepsi de zaruridir.
kısımlarmda

Bu gibi arazilerde teraslar umumiyetle kısa kısa yapılır. Uzun teraslar tesis edilmişse bunların muayyen aralıklarla tesis edilecek toprak setlerle kısa parçalara bölünmeleri gerekir. Bu suretle her teras su
tutma kapasitesi fazla olan bir seri tekneyi ihtiva edecektir. Bu sayede
şiddetli yağışlardan sonra dahi yağmur sularının hepsini veyahut mühim bir kısmını tutabilirler, sel suları tamamen durdurulmuş veyahut
haddi asgariye indirilmiş olur. Müessir bir ağaç örtüsünün sür'atle teessüs edebilmesi için ilk yağışları müteakip mümkün olduğu kadar kı
sa bir zaman zarfında terasıara uygun ağaç ve ağaçcık tüderi dikilir.
Sellerin teşekkülünü muvaffakiyetle önlemek bakımından teras veya gradonilerin su havzasının en üst kısımlarından itibaren haslamaları
gerekmektedir: Bu gayet ehemmiyetli bir nokta olup, yapılan i~in başa
nya ulaşahilmesi ona bağlı bulunmaktadır. Her biri dar bir şerit halin~
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Şeldl 27. Kasabayı çamur akıntılarına karşı korumak ve erozyonu önlemek
maksadıyla teraslar tesis edilmiş bir maile. Terasiara EucaiYJ?tus
gomphoceplıala dikilmiş

olup fidanlar iki

yaşındadır.

deki arazi parçasının sularını tutan çok sayıdaki teraslar sel sularının
bir araya toplanmasını önlemektedirler. Su bir defa bir araya toplanma
ya başladı mı, hiç bir mania onun akmasını ve toprağı beraberinde taşı
yıp götürmesini önleyemez.
Teras sistemi bitkiler için islah edilmiş yetişme şartları· temin ederler. Teraslarda evvela bir toprak birikmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan su durumu çok daha müsaittir. Zira yağışların mühim bir kısmı
teraslarda tutulur, ayrıca terasın üst tarafında kalan dar arazi şeridinin
toprak yüzünden akan suları da burada birikir. Dolayısiyle terasiara dikilecek 'ağaç türlerinin seçiminde, aynı ınıntakada yetişen bitkilere nazaran rutubet isteği biraz daha fazla olan türlerin de nazarı itibare alın
ması mümkündür. Pinus halepensis ve
okalfptüs 300 milimetre yağış
alan yerlerdeki teraslarda muvaffakiyetle yetiştirilm1ş bulunmaktadır.
ıSırtlarda

teşekkül

etmiş

sel yarıntılarında teras tesisine ihtiyaç
yoktur. Fakat bunları kat edecek şekilde bentler inşa edilebilir. Bentler taş duvarlardan, kazıklarla tutturulrriuş çalı, dal v. s. den, veyahut
suyun alt kısmını aşındıramayacağı başka her hangi bir meteryalden
yapılabilir. Suların bu bentlerin kenarlarından veyahut altından sızma
larını önlemek için kenarlarının araziye iyice yerleştirilmesi ve temellerinin yatak içinde kafi derecede derine indirilmesi gerekir. Sel yarmtılarının tabanları kaldırımlanmalı veyahut suyun sızmasını önleyecek
şekilde bentin alt kısmını çalı ve dallardan yapılmış bir malımuz ile ko-
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rumalıdır. Aynı

sel yarıntısında bulunan bentlerden herbirisinin duvar
üst seviyesi bir yukarıdaki bentin alt seviyesinden yüksek olmalı, böylece molozlar biriktiği zaman sel yatağı tabanı birbirini takip eden ufki
hatlardan müteşekkil bir hale getirilmelidir. Sel yatağı tabanı muvazenesini bulduktan sonra, kenarlardan vaki olacak sızmaları önlemek
maksadıyla ağaçlandırılmalıdır.

b.

Bataklıklar

Batak araziye ağaç dikilrnek suretiyle temini güdülen gaye evvelce verimsiz olan topraklardan kereste istihsalinde faydalanmaktır. Drenajı zayıf nlan topraklar umumiyetle bataklıkların, nehirlerin veya göllerin kenarlarında, yahut ıslak düzlüklerde bulunmaktadır. Esas itibariyle ham humustan müteşekkil zayıf drenajlı topraklara ise her hangi
bir yerde rastlamak kabildir. Yakın Doğunun ekseri sahalarında sür'atli büyüme bakımından tahdit edici faktör rutubet fıkdanı olduğundan
yukanda bahsedilen sahalar usulüne uygun olarak ağaçlandırılabildiği
takdirde fazla mikta~da mahsul almak imkan dahilindedir. Devamlı olarak ratıp olan veyahut periyodik olarak su altında kalan arazilerde hemen hemen inkıtasız bir büyüme beklenilebilir. Dikime başlanılmadan
evvel bu gibi sahaların toprağı tahlil ettirilmiş olmalıdır. Zira Yakın
Doğunun bir çok yerlerinde mevcut bataklıklar acı veya tuzludur. Suda eriyebilen tuzun miktarı ve terkibi dikilrnek üzere seçilecek ağaç türü üzerinde olduğu gibi, ağaçlandırmanın yapılıp yapılamayacağı üzerinde de müessirdir.
Batak topraklarda yetiştirilebilecek türlerin sayısı mahduttur. Fazla suyun akıtılması için ekstansif bir drenaj §ebekesinin tesisi de icabedebilir. Çeşitli ılgın türleri ile bütün boylu çalılarm tuzlu topraklarda
herhangi bir drenaj yapılmasına lüzum kalmadan yetiştirilmeleri mümkündür. Eucalyptus gomphocephala, E. occidentaiis ve E. cornuta milyanda 5000 kısma kadar tuzluluğa dayanmaktadırlar. Bununla beraber,
ekonomik değeri haiz bataklık ağaçlandırmaları yalnız tuzlu olmayan
toprak üzerinde düşünülebilir ve ancak bu takdirde dikilen ağaçlardan
iyi bir gelişme beklenilebilir. Bu durum, Eucaliptus camaldulensis veya
E. robusta gibi diğer bir kısım okaliptüs türlerinin kullanıldığı haller
içinde varittir. Taxodium disticum ve Casuarina equisetifoıia türlerinin
bataklıklarda yetiştirilmeleri
mümkündür. Kavaklada da iyi netice
alınması muhtemeldir. Tabii olarak yetişen bazı söğütler, bu gibi yerlerde kavakların muvaffakiyet temin edip edemiyecekleri hususunda istifade edilmesi kabil birer müş'irdir.
Ağaçlandırma

için lüzumlu toprak işlemesi - şayet zaruret mevcutsa- vasi bir drenaj sisteminin tesisiyle başlar. Üzerieri açık olan drenaj
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kanallarının el ile hazırlanması mümkündür. Kanalların açılması, içlerindeki toprağın çıkartılması ve etrafa yayılmasında bel kullanılır.
Traktörlerle çekilen geniş pulluklardan faydalanılmak suretiyle de kanalların açılması mümkündür. Küçük kanallar 25 ila 50 santimetre derinlikte olmalıdır. Toplanan sular temin edilen hafif meyil sayesinde
daha geniş kanallara doğru akar. Drenaj kanalları arasında bulunacak
aralık boşaltılması
icabeden su miktarına bağlı olarak değişir. Şayet
mümkünse drenaj kanalları birbirlerine muvazi olmalı ve yüzde 2 nispetinde bir meyli haiz bulunmalıdır.
"

Kurutma tamamlanınca toprak yüzündeki bitki örtüsü yakılır ve
bunu müteakip dikime başlanır. Mümkün ahvalde kurutma dikimden
en az bir kaç ay evvel ve hatta iki sene kadar önce yapılmış olmalıdır.
Dikim umumi metodlar dahilinde yapılır. Dikilmiş ağacın etrafındaki
bütün bitkileri temizlemek maksadıyla sık sık çapa yapılmalı ve bu hususa bilhassa itina gösterilmelidir. Bu gibi rutubetli sahalarda yabani otlar mebzul miktardadır ve gayet sür'atli büyürler; yeni dikilmiş bitkileri baskıları altına almaları muhtemeldir. Kurutma kanalları temiz tutulmalı ve drenaj müessir bir şekilde devam ettirilmelidir. Şayet toprak senenin uzun bir devresi boyunca su ile meşbu bir halde bulunursa
ekseri ağaçlar köklerini geliştirme imkanından mahrum kalırlar.
Arazi iyice kurutulduğu ve ağaçlar büyüyüp topraktaki fazla suyu
kullanmaya başladıkları zaman saha sivrisineklerin barınması ve yumurtlaması için elverişsiz hale gelir. Bu sebeple sıtma mücadelesi çalışmaları bataklıkların ağaçlandırılması faaliyeti ile yakından ilgilidir.
c.

Kum eksibelerinin tespiti

Hareket halindeki kum eksibeleri verimli toprakları, şose ve demirtelgraf hatlarını, kısaca yolları üzerine çıkan hemen her şeyi
daimi olarak tehditleri altında bulundururlar.

yollarını,

Hareket halindeki eksibelerin menşeleri bazı ahvalde denizdir. Bu
takdirde bunlara sahil eksibeleri denir. Bazen eksibeler, denizle ilgisi
olmayan arazilerde tecezzi etmekte olan kayalardan teşekkül eder.
Hareket halinde bulunan eksibelerin tespiti işi
planlaştırılırken
kurnun terkibi, rüzgarın esiş istikameti ve tekerrürü, şiddeti, yağışların
tutar miktarı, devam müddeti ve dağılışı hakkında etüd yapılmak ica. beder. Yağmurlu mevsim üç veya altı ay devam edebilir. Bu sıradaki
yağışın 200 milimetreden az veyahut 600 milimetreden
fazla olması
.mümkündür. Burada, kurnun rutubeti tutma hassasının gayet iyi oldu~
ğunu hatırlamak lazımdır. Yağmurlu mevsimin sadece üç ay devam ettiği ve yekün yağış miktarının 200 milimetreden daha az olduğu yerler-
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ele dahi kurnun 50 ila 60 santimetre derinlikten itibaren rutubetli bulu:rı
mümkündür. Kum eksibelerinin üzerinde veyahut yakınında her
hangi bir vejetasyonun mevcut olup olmadığını bilmek de ehemmiyetlidir. Yukarıda zikredilen faktörlerin bazıları üzerinde, kum eksibeleri
menşeinin de tesirleri bulunabilir.
Yakın Doğuda kumların hareketi kışın şiddetlenir ve kurutu cu rüzgarların estiği kısa devre boyunca büyük ölçüde kum taşınmaları vuku
bulur. Bununla beraber kumlar, yazın şartların en ziyade kurak olduğu sırada da devamlı rüzgarların esiş istikametinde muntazaman taşın
maktadır. Hareketleri önlenmemiş olan kum tepelerinin bir tek ay içinde hemen hemen 1 metre ve bir senede 3 metreden daha fazla ileriiyebildikleri yapılan ölçülerle tespit edilmiş bulunmaktadır.
Kum eksibelerinin tespitinde esas prensip, sahaya tabii veyo sun'i
olarak getirilecek vejetasyonun kendi kendisine tutunabilmesini müm··
kün kılacak kafi bir müddet boyunca kurnun hareketini önlemektir.
ması

Vejetasyonun kum eksibelerini tabii tohumlama ile kaplayabilmesi,
ancak eksibelerin hareketi mutlak surette önlendiği ve buna ilaveten civard'a tohumlamayı yapacak vejetasyonun mevcut olduğu hallerde bahis mevzuudur. Kurnun hareketini önlemek maksadıyla uzun çit veya
tahta perdeler tesis etmek, yahut dal, hasır ve çuval gibi kurnun uçmasına mani olabilecek her hangi bir materyali kum sathına serrnek evveldenberi kullanılagelen usullerdendiL Tesis edilmiş çit hareket halinde bulunan kum tarafından kaplanınca aynı çiti veya bir yenisini birikmiş olan kum üzerine dikmek suretiyle yavaş yavaş bir tepe teşekkül
ettirilir. Bu suretle rüzgarın aksi istikametindeki bitkilere bir siper temin edilmiş olacaktır. Çitler kısa mesafelerle (takriben 40 metre) ve
birbirlerine paralel, fakat devamlı rüzgarlara amut istikamette tesis edilirler. Şayet rüzgarlar değişik istikametlerden esiyorsa çapraz şeritler
tesis olunarak eksibeler üzerinde şatranç tahtası biçiminde bir tertip
teşkil edilir.
Bu karelerin içinde bulunan kum civardaki her hangi bir tabii vejetasyonun tabii tohumlanınayla kendi kendine tutunabilmesini mümkün. kılacak gibi tespit edilmiş durumdadır. Tabiatiyle, vejetasyon tamamiyle tutununcaya kadar çitlerin iyi durumda muhafazaları şarttır.
Hayvanların sahaya girmeleri ve orada otlarnaları tamamen önlenmiş
olmalıdır. Bazı hallerde eksibeler doğrudan doğruya kum üzerine serilen bir çalı ve dal tabakasıyla örtülür ve dikim örtünün arasından yapı
lır. Bu gibi ağaÇlandırmalar, hususiyle Acacia ile yapılanlar gayet başarılı olmuştur.

Tahta perde veya dal gibi ölü materyal kullanılmak suretiyle çit
tesisi yerine kumu tutan otl arın veyahut sür' atli büyüyen ağaçların çe-
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liklerini dikmek de mümkündür. Bunlar kum kafi derecede ıslakken ve
kurnun harekete geçeceği zamana kadar çelikierin köklenmiş olacağı
tahmin edilen bir sırada derin olarak dikilmelidirler. Pikilecek otların
sıraları arasındaki aralık, çitler tesis edildiği halde bunlara verilen aralıktan daha az olmalıdır. Zira rüzgara karşı korumada otların çitler kadar müessir olamıyacakları tabiidir. Fakat bu otlar bir defa iyice tutunurlarsa çabucak etrafa yayılmaya başlarlar ve bir yandan kumu tespit
ederken bir yandan da etrafıarına tohum serprneye devam ederler. Yakın
Doğuda kumların tespiti bakımından en elverişli otlar AmophilLa arenaria ve Artemisia monosperma'dır. Kullanılan ağaç çelikleri umumiyetle ılgın (Tamarix articulata) dan alınmaktadır. Sacdıarum aegypticum'da çıplak eksibelerin tespitinde ekseriya kullanılmaktadır.
Civarda kafi miktarda ağaç varsa, tespit
dallarla örtülmesi mümkün olabilir.

edilecek bütün

sahanın

Eksibeler şu veya bu metodla bir defa tespit edildikten sonra uygun
bitki türleriyle kaplanmaları gerekir. Yakın Doğuda eksibelerin tespiti
işi için en uygun türler Acacia cyanophyıLa, Tamarix articuiata, Pinus
halepensis ve Pinus pinea'dır Muayyen bazı eksibelerin haiz olduğu hususi şartlar altında başarı temin edebilecek diğer türler de mevcuttur.

Şekil

28. Kurali ınıntakada (senelik yağış miktarı 150 milimetreden daha az)
Tamarix articulata, Acacia. cyanophylla ve Eucalyptus camaldulensis
türleri kullanılarak yapılmış bir kum eksibesi tespiti çalışması.
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Henüz Yakın Doğuda kullanılmamış bulunan bir çok, çeşitli tür!0rle ve bu arada bilhassa Avustralyanın kumluklarında ve çöllerinde yeüşen çalı karakterli (müteaddit gövdeli ve kısa boylu) okaliptüslerle haJen denemeler yapılmaktadır.
Eksibeler üzerinde ekim yoluyla ağaçlandırmaya mükerreren teşeb
büs edilmiş fakat her defasında muvaffakiyetsizlikle karşılaşılmıştır.
Kun1 yağmurlada meşb'u hale gelince tohumlar kolaylıkla çimlenerek
çıkma göstermekte, fakat taze sürgünler kum danelerinin mekanik tesirleriyle sür'atle hasar:a uğramak veyahut kum birikmesi neticesinde gömülü kalmak suretiyle imha olunmaktadır.
Kum eksibelerinin ağaçlandırılması tekniği halen gayet iyi bir şekil
de geliştirilmiş durumdadır. Evvelce dikimde muvaffakiyetİn sahanın
önceden ve masraflı bir şekilde çit veya kumu tutan otlarla veyahut yukarıda anlatıldığı gibi serilen çalı ve dallarla tespit edilmesine bağlı olduğu düşünülmekte ve iş o şekilde ele alınmaktaydı. Hakikaten, eski metod tatbik edildiği takdirde bu gün de aynı yola gidilmek mecburiyeti
mevcuttur. Zira çıplak kum üzerinde yapılan ağaçlandırmalarda karşıla
şılan muvaffakiyetsizlikler umumiyetle küçük bitkilerin kullanılması yüzünden, kum hareket etmeye başlayınca bunları kolaylıkla gömmelerinden veyahut köklerinin civarındaki kurnun taşınıp kökleri açıkta bırak
masından ileri gelmektedir.
Bu keyfiyet göz önünde bulundurularak yeni bir dikim, tekniği geBu teknik sayesinde hareket halinde bulunan
çıplak kurnun muhtelif metodlardan her hangi birisiyle önceden tespit
edilmiş olmasına lüzum kalmamıştır. Boylu bitkiler (0.80 ila 1.20 metre)[
gövdelerinin 40 ila .60 santimetrelik kısmı kum içerisinde ve 40 santimetrelik kısmı kurnun üstünde kalacak şekilde dikildikleri takdirde kurnun
Lormal hareketi bitkiyi örtmeye veyahut altındaki kumu sürükleyip köklerini açıkta bırakmaya ekseriya kafi gelmemektedir. Bu maksat için kullanılacak bitkiler, eksibeler arasında kafi miktarda su temin edilebilecek
rüzgardan mahfuz yerlerde kurulacak fidanlıklarda yetiştirilebilir.

liştirilmiş bulunmaktadır.

Fideler teneke kaplarda yetiştirilir ve zamanı gelir gelmez saksıla
ra şaşırtılır. Saksılar içine toprak- kum ve hayvan gübresinden müteşek
kil bir halita doldurulmalıdır. Bitkilere yeter! kadar su verilmeli ve buharlanmayı azaltmak maksadıyla saksılar kum içerisine gömülmelidir.
Senenin nihayetine doğru bitkiler 1 metreden daha fazla boylanacak ve
saksılar, kök ve topraktan müteşekkil bir kütle ile dolmuş bulunacaklardır. Yağmur mevsiminin ikinci yarısı başlangıcında bitkiler saksılarıyla
beraber ağaçlandırma sahasına nakledilmeli orada saksılarından çıkar
tlldıktan sonra kök toprağı suya batınımalı ve 40 ila 60 santimetre derinli-
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29. Kum eksibesi

fidanlığı

ğindeki çukurların

dibine dikilerek çukurları kurola kapatılmalıdır. Tepe
sürgününün takriben 40 santimetrelik kısmı kurnun üstünde kalmalı, aralık ve mesafe takriben 2.5X2.5 metre olmalı veyahut hektar başına 1000
ila 1500 bitki dikilmelidir.
Bu metodun bir icabı olarak saksılarda yetiştirilmiş boylu bitkilerin
derin çukurlara dikimi masraflı bir çalışma gibi görülmekteyse de, eksibe üzerinde önceden pahalı tespit tesislerinin kurulmasına lüzum göstermediği ve aynı zamanda 'bakım ve tamamlama masrafları da tasarruf
edildiği için neticede ağaçlandırmanın daha ucuza ınal olduğu yapılan
bir çok tatbikat neticesinde tespit edilmiş durumdadır.
Dikimden itibaren üç yıl içinde kumların hareketi umumiyet itibariyle kontrol altına alınmış olur. Bu suretle kum eksibelerini tespit
çalışmalarının birinci safhası tamamlanmış kabul edilebilir. Bu safhadan itibaren, şayet saha iyi bir şekilde korunmakta ise, ağaçlardan dökülen yaprak ve sürgünler humus haline inkiiabeder, yavaş yavaş toprakta birikir ve bundan sonra dikkatli bir amenajman ile sahaya daha
kıymetli ağaç türleri getiriİebiUr. Bu türler sadece yakacak odun, odun
kömürü, dabagat maddeleri, sırık, kazık ve muhtemelen kereste temin
etmekle kalmayıp mıntakadaki arıcılar için de faideli olabilir.
d.

Rüzgar perdeleri ve koruyucu orman

şeritleri

Yarıkiırak ve kurak şartlar altında yapılan ziraat için rüzgar perdeleri ve koruyucu orman şeritleri üstün bir ehemmiyeti haizdir. Malı-
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sul bunların mevcudiyetinden muhtelif bakımlardan faydalanır. Başlıca
rolleri rüzgarların sür'atini azaltmaktır. Böyle yapmak suretiyle mahsulün yere yatırılmasını önler, toprağın uçmasına ve rüzgar erozyonuna
mani olur, toprak rutubetinin buharlaşmasını ve bitkilerin yaptığı tebahhuratı azaltır, suhuneti - ekstremlerini tadil ederek- kontrolü altın
da bulundurur. Rüzgar perdeleri aynı zamanda binalara ve hayvan barınaklarına siper temin eder. En nihayet her ikisi de ağaçtan mahrum
sahalara estetik değerler kazandırır.
Rüzgar perdesi bahçe veya meyveliklerin etrafını çevreleyen himaye edici bir ağaçlandırmadır. Koruyucu orman şeritleri ise tarlaları koruyan uzun ağaçlık şeritlere verilen isimdir. Koruyucu orman şeritleri
nin arzu edildiği veçhile müessir olabilmeleri için diğerlerine nazaran
daha dikkatli bir şekilde planlaştırılmaları gerekir.
Bir bahçenin veya meyveliğin etrafını çevreleyen rüzgar perdesinin
dikimi oldukça basit bir ameliyedir. Umumiyetle mülk sahibi tarafın
dan tahakkuk ettirilebilir. Rüzgar perd€leri, ağaç türüne bağlı olarak
0.7 ila 1.5 metre arasında değişen mesafe ile dikilmiş bir ila iki ağaç sı
rasından ibarettir. Bazı mülk sahipleri büyük fidanları tercih ederlerse
de normal olarak bir yaşındaki fideler kullanılır. Sulama, gübreleme ve
çapalama suretiyle sür'atli bir büyüme temin edilebilir. Akdeniz ve Yakın Doğu ınıntakalarmda bahçe veya meyveliklerin etrafına rüzgar perdesi olarak en çok dikilen ağaç türü Cupressus sempe1·virens'tir. Ehrami
tipi (var. p.yramidalis) dar ve kesif tacı dolayısıyla, dağınık tipine (var.
horizontalis) tercih edilir. Halen dağınık varyetesini kullanmaya doğru
bir temayül mevcuttur. Zira yana doğru açılan dallarıyla rüzgar perdeliği vazifesini daha iyi görmektedir.
Rüzgar perdelerinde kulianılan diğer ağaç türleri meyanında Cupressus arizonica, C. macTocm·pa, Casuarina equisetifolia ve Tamarix aTticulata vardır. Okaliptüsün kullanılması her zaman için tavsiye edilmez. Zira
yan kökleri dolayısiyle kültür bitkileri ile kuvvetli bir kök mücadelesi
yapmaktadır. Bazen kavak, Dalbe-ı:gia sissoo ve Robinia pseudoacacia gibi yaprağını döken ağaçlar lsullanılırsa da, herdem yeşil ağaç türleri bunlara tercih edilmektedir. Ağaçların kökleri dikildikleri sıranın dış tarafına doğru muayyen bir mesafeye kadar uzanmakta olduğundan meyve
ağaçlarının ve bahçe mahsullerinin rüzgar perdelerine 4 ila 5 metreden
daha fazla yaklaştırılmamaları gerekir. Toprağın hazırlanması, dikim ve
müteakip bakım işleri daha evvel izah edildiği veçhile yapılır ..
Koruyucu orman şeritlerinin kendilerinden beklenilen faideleri temin edebilmeleri için dikkatli bir tertip kurulması lazım gelir ve bu talepleri dolayısiyle basit rüzgar perdelerinden ayrılırlar. Bazı hallerde ko-
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30. Bir

portaımı

bahçesini çevreleyen Cupressus sempervirens
var. Pyramidalis rüzgar perdesi.

ruyucu orman şeridi tesisi için münferit bir sıra ağaç kullanılırsa da urourniyetle müteaddit sıradan teşekkül ederler. Kuraklık şartlarının hüküm
sürdüğü yerlerde koruyucu orman şeritleri tesisi zarureti orman idarelerine büyük bir külfet yüklemektedir. Step veya çöl zıraatının gelişmesi
hususunda bir temel teşkil e::lecek şe~dlde çalışmanın mahalli veya ınıntı
kavi idarelerle işbirliği halinde planlaştırılması gerekir.
bir kuruluş şekli koruyucu orman şeritlerinin
biçiminde tertiplenmesidir. Bu suretle tarlaların her birisi bütün istikametlerden gelecek rü::::garlara karşı korunmuş olmaktadır.
En ziyade

kullanılan

şatranç tahtası

Şeritler arasındaki aralık doğru

olarak seçildiği takdirde bu kuruluş
bütün tarlalara tam bir korunma temin etmektedir. Kaide olarak şerit
lerin arasındaki aralık yüksekliklerinin 20 mislinden daha fazla olmayacak şekilde tertiplenirse kafi bir korunma temin edilebilir. Bununla beraber şeritler arasındaki aralık, dikilen ağaç türünün büyüme hızına olduğu gibi yetişme muhiti şartlarına da uyulmak suretiyle tayin edilmelidir.
Bir koruyucu orman şeridi çe~itli türlerden teşekkül eder. Enine
kesidinin üçgen şeklinde olması lazımdır. «Çatınnın zirvesini teşkil edecek olan boylu ağaçlar ortaya getirilir. Bunların yanında dışarıya doğru
sırasıyla kısa boylu ağaçlar ve boylu çalılar bulunmalı ve en dış kenan
en alçak boylu çalılar teşkil etmelidir. Bu tip bir koruyucu orman şeridi
rüzgara karşı en gayrikabili nüfuz şerittir. Uygun bir ağaç türü karşıklığı-
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Zira her türün büyüme hızı ve tepe yapısı
halde sadece bir veya iki ağaç türünden teşekkül
eden şeritler de tesis edilmektedir.
Fazla ratıp şartlar altında, yuka:·ıda zikredilen metoda uygun olarak
koruyucu orman şeritlerinin çeşitli türler dikilrnek suretiyle tesisi mümkün olabilir. Fazla kurak şartlar altında, l:.ususiyle kuru - zir.aat ınınta
kalarında ise seçilebilecek uygun türler gayet mahduttur. Yavaş büyümesi ve dağınık yapısı Acacia cyanophylla'yı koruyucu orman şeritleri
nin en dış sıralarına dikilrnek için gaxet elverişli hale getirmektedir. İç
sıralar ılgın, kazuarina ve okaliptüslerden terekküp edebilir. Bütün bu
türler kolaylıkla kök ve gövde sürgünü verdiklerinden arzu edilen «çatı»
şekli, dikkatle tekrar edilen budamalar vasıtasıyla temin ve idame edilebilir.
temini arzuya

şayandır.

başka başkadır. Bazı

Şekil

31. Yarı- kurak ınıntakada Acacia cyıınophylla ve Eucalyptus
camaldulensis ile tesis edilmiş bir koruyucu orman şeridi.
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Şeritlerdeki ağaçların sık

dikilmesi, halen kullanılmakta olan ve tepelerin çabucak k·apanmasını temin eden bir tatbikat şeklidir. Sıralar
içindeki mesafeler çalılar için 1 metre ve ağaçlar için 2 metre olmalıdır.
Arazi topoğrafyası müsaade ettiği takdirde bu sayede toprak bakımının
mekanik olarak yapılması imkan dahiline girer. İyi bir korunmanın temini için 5 sıranın mevcudiyeti zaruri görülmektedir. Rüzgarı parçalayarak rüzgar aksi istikametinde daha büyük bir arazi parçasının korunmasını temin eden kavak gibi gevşek tepeli ağaçlar kullanılmak suretiyle koruyucu orman şeridinin çok kesif olmasına meydan vermemek
mümkündür.
Mahsule siper temin etmek üzere şeridin sür'atle tesisi için talep olunan hususlar itinalı bir toprak hazırlaması, iyi bir dikim ve devamlı çapalamadır. Dikimin tesviye münhanileri istikametinde yapılması ve terasların tesisi zaruri olabilir. Dikim umumiyetle elle yapılmaktaysa da,
koruyucu orman şeritleri dikimlerinin makinelerle yapılması da mümkündür. Toprak hazırlaması ve dikim gibi çapa işi de makine ile yapılabi
lir. Bu maksat için, fidanlıklarda yetiştirilmiş normal fide veya fidanlar
kullanılabilir. Şeritlerdeki ağaçların büyümelerini hızlandırmak maksadıyla ·le gürnin türleri gibi toprağı islah edici türlerin ilk senelerde sıralar
arasına ekilmesi kabildir. Kurak mıntıkalarda koruyucu "Ürman şeritleri
nin tesis edilebilmesi için il]): iki yllda bir miktar sulama yapılması icabedebilir. Yağışların gayet kıt olduğu sahalarda toprağın devamlı olarak
çapalanması gerekir. Ağaçların tepeleri birbirlerine ulaştığı andan itibaren toprak çapalamasını bırakmalıdır. Genç şeritlerin hayvan otlatmalarına karşı dikkatli bir şekilde korunması da başarı için talep olunan şart
lardandır.

Him ay e etmeleri beklenilen mahsulle kökleri mücadele edecek olan
uzun yan köklü ağaç türleri koruyucu orman şeritleri için elverişli değil
dir. Selviierin kökleri yana doğru iki ila üç metreden fazla uzamadığı
halde okaliptüslerin kökleri 70 metre öteye kadar gidebilmektedir.
e.

Yol

kenarı ağaçlandırm!alan

Şehirler ve köyler arasındaki yolların kenarlarını ağaçlandırmakla temini güdülen maksat çeşitlidir. Ağaçlar yollarda seyyahat etmenin rahatlığını arttırırlar. Seyahat edenlere gölge ve hoşa giden bir manzara
temin ederler. Evvelden tahmin olunarnıyan her hangi bir kereste kıtlı
ğını tahfif etmek suretiyle yol ağaçları ekonomik bir faide de temin edebilirler.

Yol kenarına dikilen ağaçlar yolun istikametini ve genişliğini belirttikleri için, uygun bir dikim yapıldığı takdirde, trafik de kolaylaştırılmış
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olacaktır.

Bunlar aynı zamanda yolu hareket halinde bulunan kurnlara
karşı korurlar. Bitişiklerindeki tarlalar için bir rüzgar perdesi vazifesini
görmeleri de mümkündür. Kereste ve yakacak bakımından fakir olan
memleketlerde yol kenarları boyunca ağaç dikimi ehemmiyetli bir ekonomik faktör haline gelebilir. Yol kenarlarındaki ağaçlar yenebilen meyveler verebileceği gibi tanen ve benzeri tali orman mahsullerini de temin
edebilirler. Köy yolları boyunca yapılan ağaçlandırmalar manzaranın tabii güzelliğini arttırırlar. Ağaçlar kuşlar için gıda ve barınma imkanları
temin ederler ve arıcılık bakımından ehemmiyetli bir faktör haline gelebilirler.
Karayolları kenarlarına dikilecek ağaç türleri, yerli ağaçlar, veya ~k
zotiklerin değerleri evvelce denenmiş olanları arasından dikkatli bir şe
kilde seçilmelidir. Seçilecek ağaçların sıhhatli bir görünüşü ve hoşa giden bir tesiri haiz olmaları kafi değildir. Türlerin bu maksada uygun
olabilmeleri için aşağıda zikredilen vasıfları taşımaları gerekir :

1. Açık yerlerde ve umumiyetle yol inşası sırasında meydana çık
madeni toprak üzerinde yetişebilmeli, kuvvetli bir kök sistemi geliş
tirme kabiliyetini haiz olmalı ve parazitlerle güneş şuası, hararet, rüzgar
veya kar gibi iklim faktörlerine karşı mukavim olmalıdır.
mış

kolay olmalı, sür' atle ,büyümeli, muayyen şekil
alt dört ila beş metrelik kısmı tercihan dalsız gövde
yapmalıdır. Şayet ağaçların gövdesi dalsız ise güney - kuzey istikametlerindeki yollarda birden daha fazla sıra ağaç dikilmeli, böylece gövdeler
arasından sızan ve şoförlerin gözünü alması rı;ı.uhtemel bulunan ziya şe
ritleri ortadan kaldırılmalıdır.
2.

Yetiştirilm el eri

li ve düzgün

olmalı,

3. Budamaya mukavim olmalı ve yol kazalarından vukua gelecek!
zarar görtnelere karşı koymaya kadir bulunmalıdır.
4. Kereste, veyahut ekonomik
vermelidir.

bakımdan değerli diğer

bir mahsul

5. Yolu bozması muhtemel kök sürgünleri vermemeli veya kökleri
yana doğru çok fazla gelişmemelidir. Kökler komşu tarlaların içine doğ
ru da uzayıp gitmemelidir.
Kafi miktarda yağışın mevcut olduğu sahalarda kış yağmurlarından
ve kar yağışlarından sonra yol sathının kurumasını kolaylaştırmaları bakımından yaprağını döken ağaçlar tercihe şayandır. Yakın Doğuda yağ
murları daima sıcak havalar takip ettiğinden herdem yeşil türler de dikilebilir.
Yakın Doğuda
yalnız

bu vasıfları ancak bir kaç tür üzerinde toplayabilir ve
bunlar yol kenan dikimine müsaittir. Bunlar düzlüklerde ibreliler
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ila

ve kavaklar, dağlık arazilerde zeytinlerdir. Yağışların 400
500 milimettenin üzerinde olduğu düzlüklerde Ceratonia siliqua, kazuarina, Grevillea
:obusta, okaliptüsleı·,- Fraxin:us angustifoıia, Robinia pseudoacacia ve kavaklar kullanılabilir. Çok kurak şartlar altında okaliptüsler ve A.cacia'larla ılgın gibi yerli türler dikilebilir.

Şekil

32. Eucalpytus camaldulensis ile yapılmış üç
yol kenarı ağaçlandırması.

yaşındaki

bir

Yetişme

muhiti şartları müsaade ettiği müddetçe yol kenarında aynı ağaç türü mümkün olduğu kadar uzun sıralar halinde dikilmelidir.
Yol inşası ve bakımıyla çok yakın alakası dolayısiyle yol kenan ağaç
landırmasını yapmakla vazifeli idare ile yol idaresi arasında sıkı bir
işbirliğinin temadi ettirilmesi gerekir. Bu bilhassa
ağaçlandırma işi
. planlaştırılırken ehemmiyetlidiL Ağaçların tel hatlarına zarar vermeyecek tarzda dikilmeleri hususuna da dikkat edilmelidir.
Ağaçları

birbirine yakın ve yola bitişik
bertaraf edilmelidir. Ağaçlar yoldan, ileride

şekilde

dikmek temayülü
yapılması muhtemel bir

101
genişletmeye mani olmayacak şekilde uzağa dikilmeli ve su hendekleri
için lüzumlu yer de bırakılmış olmalıdır. Bu mesafenin mümkün olduğu kadar fazla olması tercih edilir. Islandığı zaman kaygan olan yollarda ağaçların tıkları yolun pek fazla üstüne gelmemelidir. Bu tepelerin
yol üzerine gelmesi hali ya ağaçların kafi miktarda geriye dikilmesi, veyahut ehrami tepe yapan ağaç türlerinin kullanılması suretiyle önlenebilir. Sıralar içinde ağaçlar arasındaki mesafe muhtelif olabilir. Tavsiye
olunan miktar ortalama 6 metredir. Ağaçlandırma işi planlaştırılırken
virajlarda ve yol kesişme yerlerinde a;z;ami görüşün temini hususu göz
önünde tutulm.alıdır. Şayet yolun her iki tarafında da birden daha fazla ağaç sırası dikilecekse sıralar arasındaki aralık mekanik toprak işlemesı
yapılmasına müsaade edecek şekilde olmalıdır. Sıraların birbirlerine karış
masına meydan veı·ilnıemelidir. Yol boyunca bir değişiklik yapmak ve
düzlüğün görünüşüncieki monotonluğu bozmak maksadıyla yer yer ağaç
kürneleri tesis edilir. Zira devamlı ağaç sıraları da hoşa gitmesi gereken
manzaraları can sıkıcı bir hale sokabilir.
İbreliler ve Ceratonia siliqua'lar iki ila üç yaşlı fidanlar halinde dikilebilir. Yapraklı ağaç türlerinde ise daha genç fidanların kullanılması
mümkündür. Yol kenan ağaçlandırmalarının tekniği ve dikim sonrası
bakımı normal orman ağaçlandırma tatbikatında olduğu gibidir. Dikimden sonra ağaçlar muhtemel zarar görmelere ve takviye edici kazıkiara
bağlanmak suretiyle rüzgara karşı korunmalıdır. Ağaçların kazıkiara
bağlanması sırasında ağacın hafif hareketler yapabilmesine imkan bı
rakılmak gerekir.
İlk iki yıl boyunca sulamak suretiyle sür'atli bir büyümenin temini
mümkündür. Sulama işi bir tankere raptedilmiş hortumlar vasıtasıyla
kolaylıkla yapılabilir. Her sene ortalama dört ila altı defa su verilinesi
lazımdır. Her sulamada ağaç başına verilecek su miktan takriben 10 litredir. Gübrelemek suretiyle de hızlı büyümenin temini mümkündür. Bir
kaç sene sonra gövdeler budanmalıdır. Kuvvetli bir kök ve gövde teşek
külünü teşvik etmek bakımından budamanın mümkün olduğu kadar
uzun bir müddet devam ettirilmesi gerekir.

EK A
YAKIN DOGUDAKİ AGAÇLANDIRMALARDA
KULLANILAN TÜRLER
•

Yakın

kullanılan türler daha evvel verilen 6 numaralı
ve yağış miktarına istinaden kaba olarak tasnif
edilmiş, yetişme muhiti şartlarına intibak ve istekleri bakımından
sıralanmış bulunmaktadır. Muayyen bir ağaçlandırma sahasına intibak
edebilecek türün seçilmesj sırasında ayrıqa onun hassaları hakkında
muayyen bir bilgiye de sahip olmak gerekir. ,Bu hususun ehemmiyeti nazarı itibara alınarak, Yağın Doğuda yapılacak ağaçlandırmalar
bakımından değer taşıyan türlerin kısa birer tavsifi aşağıda verilmiştir.
Tali ehemmiyette olan yerli ağaç ve ağaççı-k türleriyle süs ağaçlarından,
bunlar geniş bir intişar sahasına sahip olsalar dahi, bahsedilmemiştir.

cetvelde

doğuda

rakım

Listeye dahil ve tavsif olunan türlerin seçimi az çok indi olmuştur.
Zira Yakın Doğu şartları altında başarı temin edebilecek bütün türleri
listeye dahil etmek mümkün değildir. Mesela Yakın Doğuda muvaffakiyetle yetiştirilmiş okaliptüs türlerinden sadece yedi tanesi listeye dahil
edilmiş bulunmaktadır. Halbuki en az daha yirmi tür Yakın Doğuda
ve Akdeniz havzasıyla aynı şartları haiz mıntıkalarda muvaffakiyetle
yetiştirilmiştir. Kavak, Callitris, kazuarina ve diğer cinslerin buradaki
listeye dahil edilmemiş bulunan türleri mevcuttur. Bu ihmalin, ileride
daha mükemmel listelerin hazırlanmasını teşvik ihtimali mevcuttur. Diğer taraftan kullanılmadan evvel ufak ölçüde denemelere tabi tutulması
tavsiye olunan türler de listede zikredilmemiştir. Bu gibi türlerin mahalli şartlara intibak kabiliyetleri evvela geniş iklim ınıntakalarmı temsil eden mevkilerdeki arbereturnlarda denenmelidir. Bundan sonra ağaç
lanciırma sahası ile aynı şartları haiz deneme sahalarında yetiştirilerek
büyüme hızlarının, muayyen topraklara intibak durumlarının ve kuraklığa mukavemet hassalarının tetkiki gerekir.
Bununla beraber, aşağıdaki listeye dahil edilmiş olan türler arasın
dan dikkatli bir tetkikle seçilecek yeni türlerin, herhangi bir denemeye
ihtiyaç kalmadan ağaçlandırmada kullanılabileceklerine ve başarı da
sağlayacaklarına inanılmaktadır. Yalnız muayyen bir sahaya dikilecek ye-
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ni bir türün tayininde iklim ve toprak şartlarının her ikisi· de dikkatle
mülahaza olunmalıdır.

Abies cilicia - Toros köknan
20 metreye kadar boy yapan ve Toros dağları ile Suriye ve Lübnanda tabii olarak yetişen bir ağaçtır. Umumiyetle diğer ibrelilerle ber.aber
çok kayalıklı kızıl toprak (te1-ra rossa) tipi kalker toprakları üzerinde,
deniz seviyesinden 800 ila 2000 metre yükseklikler arasında, kışları bol
karın mevcut olduğu ve yaz mevsiminde yağmursuz devrenin iki aydan
daha fazla sürmediği yerlerde yetişir. Ekseriya Lübnan sediri ile karışık
olarak bulunur. Odunu yapı maksatları için kullanılır.
Acacia cyanophyUa -Kıbrıs akasyası- Mavi yapraklı akasya
Doğu

boylu bir çalıdır. Bazı hallerde Eucaı
alt tabaka halinde bulunur. Güneybatı sahil şeridinin kireç taşı üzerinde yayılmış veya kireç taşı ile karış
mış kum veya kumlu topraklarında, senelik yağış miktarının 750 ila 1000
milimetre olduğu yerlerde yetişir. Yakın Doğuda sahil eksibelerinin tespiti, erozyonun önlenmesi ve yakacak odun temini gibi maksatlada hemen her çeşit toprak üzerinde, hatta hafif tuzlu topraklarda dahi geniş
ölçüde dikilmiştir. Kuraklığa karşı gayet mukavimdir. Senelik yağış
miktarının 300 milimetreden az olduğu yerlerde dahi iyi yetişmektedir.
Erozyonu önlemek maksadıyla, ekstrem iklim şartlarının çam ve emsali
türlerin dikimine müsaade etmediği dağlık arazilerin alçak suhunetler
vaki olmayan kısımlarında kullanılmalıdır. Kurak sahalarda rüzgar perdeleri tesisi ve yol kenan ağaçlandırmaları için elverişlidir. Hareket halindeki kumların tespitinde kullanılabilecek en uygun türdür. Kesildiği
zaman bol miktarda kütük sürgünü verir.
Avustralyadan

gelmiş

yptııs gomphocephaıa ormanlarında

Acacia cydops
Doğu Avustralyanın doğu sahil kısmından Güney Avustralya sahillerinin kurak olan doğu kısmına kadar yayılmıştır. Çalı yapısındadır. Senelik yağış miktarı 750 milimetreden daha az olan şartlar altında yetişir.
Sahil eksibelerinin tespiti için gayet elverişli bir tiitdür.

Acacia farnesiana
Amerikanın
~lıdır. Yeşil

Acacia

tropik mıntıkalarında tabii olarak
çit tesisinde geniş ölçüde kullanılır.

yetişen

dikenli bir

meıanoxyıon

30 metreye kadar boy yapan herdem yeşil bir ağaçtır. A vustralyada
tabii olarak bulunur. Orta veya fazla yağışlı mıntakalarda ve daha ziyade ratıp zengin topraklarda yetişir. Dona karşı mukvim değildir, fakat
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kurağa oldukça dayanır. En az 700 milimetre tutarında yağışı haiz olan
iyi vasıflı yetişme muhitlerinde yetiştirilmeya elverişlidir. Sür' atli büyür.

Odunu

kıymetlidir; mobilyacılıkta,

demiryolu

vagonlarının

imalinde ve

inşaat işlerinde kullanılır.

Acacia raddiana (A. tortilis)
Ufak bir ağaçtır. Sudanda tabii olarak bulunur. Yakın Doğunun Güney Arabistan ve Kuzey Afrika çöllerinde, kış yağışlarının 200 milimetre
veya daha az olduğu yerlerde yetişir. Sıcak ve kuru bir yaz ile mutedil
bir kış ister. Tuzlu toprak üzerinde yaşamaz. İyi odun kömürü verir ve
yapraklarını develer yer. Çöl mıntıkalarındaki ağaçlandırmalar için elverişlidir.

Acacia spirocarpa
A. raddiana'ya benzer
daha hassastır.

vasıfları

haiz bir türdür.

Kış

suhunetlerine

karşı

Acer negundo- Mürekkep

yapraklı akçaağaç

Devletlerinde tabii olarak yetişen orta cesamette
bir ağaçtır. Kuraklığa ve donlaı·a karşı ehemmiyetli derecede mukavimdir. Süs ağacı olarak ve yol kenan ağaçlandırmaları için elverişlidir.
Amerika

Birleşik

Acer syriaca - Suriye

akçaağacı

ve Lübnan taraflarında yetişen tipik bir
600 milimetre olduğu orta rakımlarda, fazla kayalık
arazide ve daha ziyade kuzey mailelerinde bulunur. 6 metreye kadar boylanır. Kıymetli odunu vardır.
Akdeniz

ınıntakasının İsrail

ağaççığıdır. Yağışın

Ailanthus glandulosa - Kokar

ağaç

Kuzey Çinden gelmiş yaprağını döken cüsseli bir ağaçtır. Değişik iklim ve toprak şartlarına intibak edebilir. Kesildiği zaman bol kütük sürgünü verir. Kök sürgünleriyle tabii tensil yapar. Selluloz için elverişli hafif ve yumuşak bir odunu vardır. Erozyona maruz kalmış yamaçlarda iyi
yetişir. Küçük çiftlik ıJrmanları için elverişlidir. Kök sürgünlerinin civardaki tarlaları istila etmesi mümkün olduğundan yol kenan ağaçlan
dırmalarında kullanılmamalıdır.

Alnus orientalis Doğu

Doğu kızılağacı

Akdenizde tabii olarak yetişen, orta cesamette ve yaprağını döken bir ağaç türüdür. Vadilerde su menbaları yakınında ve nehir boylarında, alçak veya orta rakınılarda yetişir. Nehir civarlarına ve su kanalları kenarına dikilrnek için elverişlidir. Odunu mobilyacılıkta, doğrama
cılıkta ve döşeme parkesi imalinde kullanılır.
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Araucaria excelsa
50 metreye kadar boy yapar. Avustralya kıt'ası yakınındaki Norfolk
adasinda tabii olarak yetişir. Herdem yeşil l;ıir ağaçtır. 600 milimetrenin
üzerinde yağış talep eder. Sür'atli büyüyen ve kuraklık ile dona karşı
hassas olan bir ağaçtır. İyi vasıflı yetişme muhiti şartlarını haiz sahalarda yapılacak ağaçlandırmalar için ve parklarda süs ağacı olarak kullanıl
mak üzere elverişlidir. Rüzgara karşı mukavimdir.
Arbutus andmchne
Doğu Akdeniz makiliklerinde
oldukça yaygın olarak bulunan bir
ağaçcıktır. Çeşitli topraklarda yetişir. Umumiyetle gölge ister. Mobilyacılık bakımından kullanışlı ve arıcılık bakımından değerlidir.
Argania spinosa
Orta çapta, dağınık tepe yapılı bir ağaçtır. Fasın yarı kurak mıntaka
larinda tabii olarak bulunur. 100 ila 150 milimetre arasında yağış alan
yerlerde 1500 metre rakıma kadar gevşek meşcereler teşkil eder. Sıcağa
ve kuraklığa tam manasıyla mukavimdir. Donlara dayanamaz. Hareket
halinde bulunan kumlar müstesna, her çeşit toprak üzerinde yetişir. Kesildiği zaman bol kütük sürgünü verir. Kum ınıntakaları için gayet elverişli bir hayvan yemi ağacıdır. Yenebilen bir yağ da verir.
Bmchychiton populneum - Japon kavağı
Şişkin gövdeli ve normal cesamette bir ağaçtır. Bütün Avustralyada
geniş ölçüde yayılmıştır. Zengin topraklarda sür'atle büyür. Aynı şekilde
kurak şartlara dayanır ve kurağa mukavimdir. Yarı kurak ınıntakalar
için faydalı bir hayvan·yemi ağacıdır. Süs ağacı olarak kullanılır; yol kenarlarına dikilebilir.
Calligonum comosum
Yakın Doğu çöllerinde yağışın 50 ila 2CO milimetre arasında bulunduğu yerlerde yaygın bir ağaçtır. Boyludur. Ekseriya kum eksibeleri üzerinde bulunur. Denizle ilgisi olmayan kum eksibeleri için kıymetli bir
kum tespit edicidir.
Castanea vesca (Castanea satival) - Kestane
Fazla yağış alan ve aralıklı yaz yağınurlarına sahip olan ınıntakalar
da asid toprak üzerinde yetişir. Boylu bir ağaçtır. Mutedil iklim talebeder. Kesildiği zaman bol kütük sürgünü verir. Odunu kıymetlidir. Meyveleri yenir.
Casuarina equisetifolia - Bataklık kazuarinası
İri cüsseli, sür'atli büyüyen ve herdem yeşil.bir ağaçtır. Uzun ömürlü değildir. Tabii intişar sahası Burma'dan Hindistan ve Malaya, Kuzey
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Avustralya ve Queensland'a kadar uzanır. Esas itibariyle sahil türüdür.
En iyi şekilde deniz kenarlarındaki gevşek kumlar üzerinde saf meşcere
ler halinde yetişir. Tabii olarak yetiştiği sahalarda 2500 milimetre veya
daha fazla yağış almakta ise cle, kış yağışının 300 ila 400 milimetrenin üstünde olduğu kurak iklirrııere de intibak edebilmektedir. Kesildiği zaman
bol kütük sürgüriü verir. Odunu gayet serttir. Fakat yarılmaya ve çatıa
maya müsaittir. Gayet mükemmel bir yakacak odunudur. Bazen sırık ve
kazık olarak da kullanılır. Kurak mıntakalarda yol kenan ve koruyucu
orman şeritleri dikimleri için gayet elverişli bir türdür. Her toprak üzerinde yetişir. Kirece ve suda münhal tuzlara karşı mukavimdir. Hafif
kumlu topraklar üzerinde büyümesi gayet iyidir.

Casuarina glauca - Bataklık kazuarinası
15. metreden fazla boy ve 60 santimetreden daha fazla çap yapabilen
bir ağaçtır. Tabii intişar sahası Queensland'dan Doğu Avustralya'ya kadar uzanır. Gerek sahil ve gerekse iç mıntakalarda bulunur. Met - cezir'e
maruz nehir yataklarında ve bazan tuzlu su içerisinde yetişir. Kötü hava ve toprak şartlarına Casum·ina equisetifolia'dan daha iyi intibak eder .
görülmekte ve halen Yakın Doğu memleketlerinde geniş ölçüde yetişti
rUmektedir.
Cedrus

Atıantica

- Atlas sediri

40 metreye kadar boy yapar. Kuzey Afrika dağlarında, Cezayir ve
Fas'ta deniz seviyesinden 1400 ile 2000 metre yükseklikler arasında tabii
olarak yetişmektedir. Akdeniz tipinin daha ziyade ratıp ve serin iklimini talep eder. Alçak suhunetlere ve kara mukavimdir. Yağışın 500 ila 1700
milimetre arasında olduğu yerlerdeki çeşitli topraklarda gayet kuvvetli
bir kök sistemi geliştirmek suretiyle yetişir. Saf veya meşelerle karışık
meşcereler teşkil eder. Bilhassa gençlik çağında sipere ihtiyacı vardır.
Gayet kıymetli odun verir. Yüksek rakımlarda, oldukça serin ve ratıp
şartlar altında, rutubetli rüzgarlara açık mailelerdeki ağaçlandırmalar
için kullanışlıdır.

Ced1·us brevifolia -

Kıbrıs

sediri

Ortalama 20 metreye kadar boy yapan düzgün gövdeli bir ağaçtır.
tabii olarak yetişir. Yağışın 900 milimetre olduğu 900 ila 1400
metre rakımlar arasında ekseriya çok fakir topraklarda yetişen bir ağaç
tır. İyive dayanıklı odun verir. Dona ve kuraklığa karşı mukavimdir. Alçak mıntakalarda hüküm süren yaz sıcaklarına dayanamaz.
Kıbrısta

Cedms libani - Lübnan sediri
25 ila 30 metreye kadar boy yapar. Lübnan dağlarında, Anadolunun
Toros ve Antitoros ınıntakasında 1300 ila 3200 metre rakımlar arasında
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bulunur. Saf veya diğer ibreliler yahut da meşeyle karışık meşcereler
teşkil eder. Yazların serin geçtiği ve kış ayları boyunca şiddetli kar yağış
larının vaki olduğu yerlerde yetişir. İklim istekleri dolayısiyle yetişÜrile
bileceği ınıntakalar malıdut olmakla beraber kıymetli bir ağaçtır.

Celtis

austraıis

- Çitlenbik

Uzun boylu, pek uzun ömürlü, yaprağını döken bir ağaçtır. Ekseri
Akdeniz memleketlerinde tabii olarak yetişir. İran ve Kafkasya'da da
bulunur. Dağlarda 1300 metre rakıma kadar yabani olarak yetişir. Köylere yakın olanlar umumiyetle aşılanmıştır. Odunu gayet kuvvetli ve çürümeye karşı mukavimdir. Çeşitli maksatlar için kullanılabilir. Meyveleri yenebilir. ~Ağaçlandırmalarda kullanılmaktadır. İbrelilerle karışık olarak dikilmelidir.
Buna

yakın diğer

bir tür,

Ceıtis

tournefortii, Anadolu ve Irak'da bu-

lunmaktadır.

Ceratonia siLiqua - Harnup
Nadiren 10 metreye kadar boylanan herdem yeşil bir ağaçtır. Bütün
Akdeniz ınıntakasında geniş ölçüde dağılmıştır. Değişik vasıflı topraklar
(tespit edilmiş kum eksibeleri, kilsi topraklar, kızıl topraklar) üzerinde
yetişir. Kireç topraklarını diğerlerine tercih eder. Yarı kurak iklim şart
larının tipik bir~türüdür. Yakın Doğuda düzlüklerde ve alçak yamaçlarda bulunur. Gevşek saf meşcereler halinde veyahut diğer yapraklı türlerle karışık olarak yetişir. Tohum kaplarının hayvan yemi olarak yüksek
bir değeri vardır. Bir orman ağacı olarak oldukça yavaş gelişmektedir.
Meyva ağacı olarak istifade edilebilmesi için arzu edilen varyetelerden
birisiyle aşılanmaları gerekir. Devamlı bakım ve sulamaya ihtiyaç gösterirler. Aralık ve mesafe hektar başına 100 ila 200 ağaç isabet edecek şe
kilde intihap edilmelidir. Meyvalar yalnız dişi ağaçlarda teşekkül eder.
Meyvaları için yetiştirildikleri takdirde polenmenin vukuunu temin bakımından yüzde 5 nispetinde erkek ağaçlarm da bulunması hususuna dikkat edilmelidir.

Cercis siHlquastrum - Erguvan
Küçük veya orta cesamette yaprağını döken bir ağaçtır. Doğu Akdenizin yerli tü.rlerindendir. Yağışların 600 milimetreden daha fazla olduğu yerlerde diğer yapraklı ağaçlada karışık olarak yetişir. Süs ağacı olarak ve yol kenan ağaçlandırmaları için kullanışlıdır.

Crataegus azarolus -

Yemişen

Yakın Doğu makilerinin gayet yaygın olan ve yaprağını döken bir
çalı veya ağaççığıdır. Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliklere kadar

·
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bulunur. Ktıraklığa, sıcağa ve donlara üstün derecede mukavimdir. Gayet yavaş büyür.
Yemişenin diğer türleri de Akdeniz makiliklerinin bir parçasını teş
kil eder, veyahut. steplerde açık meşcerelerde badem ve menengiçle beraber bulunur.

Cupressus arizonica - Arizona selvisi
Orta cesamette bir ağaçtır. Arizona ve Kuzey Meksika dağlarında tabii olarak yetişir. Deniz seviyesinden 1500 ila 2000 metre yüksekliklerde
saf meşcereler teşkil eder. Kuru ve kayalık dağ yamaçlarında da yetişe
bilmektedir. Düzgün büyüyen bir ağaçtır. Yumuşak, hafif ve dayanıklı
bir odun verir. Kazık ve sırıklık olarak kullanışlıdır. Kuraklığa ve donlara karşı fazlaca mukavimdir. Zayıf ve erozyona maruz kalmış topraklarda
da başarıyla büyüyebilir. Koruyucu orman şeritlerinde ve hususiyle dağ
lık mıntaka ağaçlandırmalarında, ilk zamanlarda gösterdiği sür'atli büyüme dolayısiyle, kullanılmaya müsaittir. Maviye çalan rengi süs ağacı
olarak değerini arttırmaktadır.

Cupressus atlantica - Atlas selvisi
25 metreye kadar boy yapar. Fas'ta tabii olarak bulunur. 250 ila 300
milimetre yağışlı yerlerde ve 1200 ila 2000 metre rakımlar arasında umumiyetle saf meşcereler teşkil eden bir ağaçtır. Odunu kıymetlidir. Az yağışlı yüksek mıntakalarda yapılacak ağaçlandırmalar için elverişlidir.
Cııpressus

macrocarpa

Orta cesamette bir ağaçtır. Kaliforniya sahillerinde Monteray körfezinde tabii olarak yetişir. Sahil boyundaki kayalık yarlar arasında bulunur, kesif meşcereler teşkil ettiği de vakidir. Kurağa mukavimdir. Donl~ra da kısmen dayanır. 500 milimetre yağış alan sahalarda çeşitli toprak
tipleri üzerinde yetişir. Dağlık mıntaka ağaçlandırmaları için elverişli- .
dir. Güzel damarlı dayanıklı bir odun verir.

Cupressns sempervirens - Selvi
30 metreye kadar boy yapan cesim bir ağaç tır. Yakın doğuda, bazı
Akdeniz adalarında, Yunanistan ve Kuzey Afrikada tabii olarak yetişir.
Diğer sayısız Akdeniz memleketlerine sun'i olarak dağılmıştır. Haiz olduğu şekil dolayısiyle karakteristik bir görünüşü vardır, Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar· olan yerlerde büyür. Kurağa ve rüzgara karşı kuvvetli bir şekilde mukavimdir. 300 ila 400 milimetre arasın
da yağış alan yerlerde bulunur. Alçak kış suhunetlerine dayanabilir. Batak ve tuzlu sahalar müstesna, ekseri topraklarda yetişebilir. Derin ve
kuvvetli bir kök sistemine maliktir. Kısmen açık meşcerelerinin görül-
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düğü yarı

kurak şartların hükmüncieki sahalar hariç, diğer yerlerde kesif meşcereler teşkil eder. Mobilyacılık ve inşaatta kullanılan çok kıy
metli, sert ve sık damarlı, dayanıklı bir odun verir. Yaygın olan yabani
varyetesi (var. hoTizontalis) dağınık dallarıy la, en az 400 milimetre yağış
alan dağlık mıntakalardaki ağaçlandırmalar için elverişlidir. Buna mukabil islah edilmiş varyetesi (var. pymmidaıis) toplu dallarıyla meyva
bahçelerinin etrafındaki rüzgar perdelerinin tesisinde kullanılır. Kıymet
li odunu, çabuk büyümesi ve mütevazi yetişme muhiti istekleri Yakın
Doğuda yapılacak ağaçlandırmalar için selviyi çok ehemmiyetli bir tür
haline getirmektedir. Düzlüklerdeki sulanmayan sahalarda yetiştirildiği
i akdirde büyümesi kısa zamanda durmakta ve böceklerin tasallutuna maruz kalmaktadır.
DaLbeTgia sissoo
Orta veya büyük cesamette, yaprağını döken bir ağaçtır. Assarn ve
Himalaya'larda 750 ile 4400 milimetre arasında yağış almakla beraber
uzun bir kurak mevsimi de haiz olan sahalarda kumlu veya çakıllı topraklarda ve arazi kaymaları olan yerlerde yetişmektedir. Kıymetli odun
verir. Süs ağacı olarak veya yol kenan ağaçlandırrmaları için elverişli
dir. Sıcak mmtakalarda deriri olan ve sulanan topraklarda iyi gelişir. En
iyi şekildeki dikimi, büyük fidan halinde iken gövdesi kesilerek köklü çelik haline getirilmesi ve öylece dikilmesidir.
ELeagnus angustifolia - İğde
Orta cesamette bir ağaçtır. Güney Avrupa ve Batı Asya'nın yerli türüdür. Yakın Doğunun muhtelif kısımlarında tabii veya sun'i olarak bulunur. İyi büyümesi ve kolaylıkla yetişmesi bakımından rüzgar perdesi
olarak kullanışlıdır.
Eıtcaiyptıts

türleri - Okaliptüsler. (Bak : Metro, A. EıtcaLypts for Pıant
ing. FAO Forestry and Farest Products Study, No. ll, 1954)

Okaliptüslerin takriben 600 türü mevcuttur. Büyük bir ekseriyeti
tabii ağacıdır. Sür'atli büyümeleri ve çeşitli toprak ve iklim şartlarına intibak kabiliyetleri dolayısiyle bir kısmı başka memleketlerde geniş ölçüde yetiştirilmişlerdir. Ekserisi kesildikten sonra bol kütük sürgünü verirler. Yetiştirilmelerikolaydır. Yakın Doğuda gayet az
denenmişlerdir. Şimdiye kadar yapılmış olan geniş ölçüdeki dikimleri bir
kaç türe inhisar etmiştir. Yeni türlerle değişik iklim ve toprak şartları
altında denemeler yapılması ziyadesiyle arzuya şayandır. Zira başka her
hangi bir ağaç cinsi bu kadar kısa bir zamanda böyle kıymetli odun veremez. Bu hassası, ormandan hemen tamamen mahrum mıntakalarda odun .
istihsalinL artırmaya yardım etmektedir.
Avustralya'nın
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Eucalyptııs

camaldulensis

(Evvelve E. rostrata olarak isimlendirilmek-

teydi)
30 ila 40 metre boy yapan bir ağaçtır. Avustralya okaliptüsleri araen ziyade yayılmış olanıdır. Bütün kıt'alarda yetiştirilmiş bir ağaç
türü olarak görülmektedir. Aynı zamanda su altında kalan düzlüklerde,
kurak arazilerde ve alçak sırtlarda, iklim şartlarının geniş ölçüde deği
şiklik gösterdiği vasi bir mıntakada, fakat bilhassa kış yağışlarının az,
yaz suhunetlerinin yüksek ve devamlı toprak rutubetinin mevcut olduğu
yerlerde yetişir. Şiddetli şekilde erozyona maruz kalmış düz sahalarda
gelişebilir. Kati derinlikteki milli toprakları tercih eder. Akdeniz havalisinde ve Yakın Doğuda en ziyade yayılmış olan okaliptüs türüdür. Hızlı
büyür. 200 ila 300 milimetrenin üstünde yağış alan sahalarda başarıyla
yetiştirilebilir. Sahil kum eksibeleri gibi saf kum toprakları, kireç ve suda
münhal tuz ihtiva eden topraklar, veya sathi kisler müstesna, diğer çeşitli topraklar üzerinde yetişir. Tuz serpintilerine
mukavemet edemez.
Yalnız alçak rakımlardaki orta zenginlikte derin topraklara dikilmelidir.
Bütün yıl devamınca yeteri kadar rutubet mevcut olduğu takdirde gayet
sür'atli büyür. Senelik halkalarının birbirinden tefriki çok müşkül olan
bir odun verir. Direk, sırık ve yakacak olarak kullanılır. Yol kenan ağaç
landırmaları, bataklıkların
kurutulması, koruyucu orman şeritleri ve
çiftlik ormanları tesisi için gayet kullanışlı bir türdür.
sında

Eucalyptus gomphocephala.
30 metreye kadar boy yapan bir ağaçtır. Doğu Avustralya'da tabii
olarak bulunur. 750 ila 1000 milimetre arasında yağış alan kalker topraklı küçük bir sahil arazisini kaplamaktadır. Gayet sert, kuvvetli ve dayanıklı bir odun verir. Kireçli derin topraklarda yetiştirilmek için çok elverişlidir. Yağışın 600 milimetreden yüksek olduğu
yerlerde iyi gelişme
gösterir. Kuraklığa orta derecede mukavimdir. Gövdelerinin düzgün büyümesi için sık dikilmeleri tavsiye edilir.

Eucalyptus hemiphloia
30 metreye kadar boy yapan bir ağaç tır. New South W al es "ile Queensland'ın yerli türüdür. Yağışın muntazam dağıldığı veyahut yaz yağ
murlarının 500 ila 1000 milimetreye baliğ olduğu yerlerde yetişir. Odunu
gayet sert, ağır ve kuvvetlidir. Çeşitli maksatlar için kullanılabilir. Arı
cılar için faideli bir ağaçtır. Değişik iklim şartlarına intibak kabiliyeti
gayet yüksektir. Kış yağışları Yakın Doğudaki gibi olan yerlerde başarıy. la yetişir. En iyi büyürneyi derin topraklarda gösterir. Kireç ihtiva eden
fakir dağ topraklarına da dikilebilir.
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Eucalyptus robusta
Orta cesamette bir ağaçtır. Bataklık yerlerde ağır topraklar üzerinde görülür. Queensland'm yaz yağmurları mevcut olan sahil mıntıkala
rında ve New South Wales'de tabii olarak yetişir. Kış yağmurlarının 600
milimetrenin üzerinde olduğu hafif topraklarda yetiştirildiği takdirde
kurumadığı bilinmektedir. Bununla beraber Yakın Doğuda çok az miktarda kullanılmış bir türdür. 'Tuza orta dereced~ mukavimdir. fakat kirece karşı dayanıklılığı" yoktur. Yol kenan ağaçlandırmaları, ve bataklık
ların kurutulması için elverişlidir. Arıcılar için istifadelidir ve süs ağacı
olarak da kullanılabilir.

Eucalyptus rudis.
ürta cesamette bir ağaçtır. Vatanı Doğu Avustralya'dır. istekleri ve
yerleri E. camaldıılensis'inkilere benzer. Fakat tuzlu bataklıklar için ondan daha elverişlidir.

başlıca kullanılış

Eucalyptus sideroxylon
·Doğu Avustralya, Queensland ve New South Wales menşeli orta cesamette bir ağaçtır. 350 ile 650 milimetre arasmda yağış alan yerlerde, değişik terkipli fakir ve sığ topraklar üzerinde yetişir, Kuraklık ve sıcak
lığa karşı mukavim bir türdür. Kıymetli yapı odunu verir. Kabuğu yüksek miktarda tanen ihtiva eder. Dağ topraklarında ve fakir topraklı düzlüklerde yapılacak ağaçlandırmalar için elverişlidir.

Eucalyptus tereticornis
iri cüsseli bir ağaçtır. Victoria'mn bir kısmında, New South Wales'de ve Queensland'da 500 ila 1500 milimetre yağış alan yerlerde, zaman zaman su altında kalan allüviyal düzlüklerde ve alçak sırtlarda tabii olarak
yetişir. Zengin, ratıp fakat su ile meşbu olmayan toprakları tercih eder.
Yakın ıJoğunun haiz olduğu yağış şartları altmda muvaffakiyetle gelişen
ve çabuk ve düzgün bir büyüme gösteren gayet kiymetli bir türdür. Odunu kağıt sanayiinde kullanılabilir. Düzlüklerdeki derin ve oldukça zengin,
kireci ve suda münhal tuzları ihtiva etmeyen ve en az 500 milimetre yağı
şı bulunan toprakları talebeder.

Ficus sycomorus - Mısır ineiri
Orta veya iri yapılı, geniş dağınık taclı bir ağaçtır. Mısır ve Sudan'da
tabii olarak bulunur. Yakın Doğuda umumiyetle köylerin civarındaki meyveliklerde yetiştirilir. Meyvesinin cesameti ve lezzeti meyvecilik maksadıyla yetiştirilen incir (Ficus carica) inkiyle mukayese edilemezse de yenilebilir. Yağış miktarının 200 milimetreyi geçtiği kurak ve Sicak romtakalardaki yol kenarı ağaçlandırmaları için elverişlidir.
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Fra.ı:inus

sy1·iaca - Suriye dişbudağı
Yaprağını döken orta cesamette bir ağaçtır. Yakın Doğuda tabii olarak bulunur. Pınarların veya daimi akarsuların yakınında, değişik tipteki topraklar üzerinde yetişir. Yol kenan ağaçlandırmaları veyahut su
kanalı kenarları için elverişli bir türdür. Hızlı büyür ve kerestesi kıy
metlidir.
Yakın Doğumm muhtelif ınıntakalarmda başka dişbudak türleri de
tabiaten yetişmektedi!'. Yetişme muhiti istekleri yukarıda zik!'edilmiş
olan t~rünkü gibidir.
Gleditsia triacanth'Js - Gladiçya
Dikenli ve yaprağını döken bir ağaçtır. Kuzey Amerikanın güneyinde tabii olarak yetişir. Umumiyetle rutubetli ve zengin topraklar üzerinde bulunur. Kurağa ziyadesiyle mütel:ammlldir. Sert, ağır ve kuvvetli bir odun verir. Kazıklık, sırıklık ve kereste olarak kullanılır. Yakın Doğuda iyi yetişmektedir. Süs ağacı olarak veyahut erozyon saha-.
larının ağaçlandırılmasında kullanılabilir.

Grevillea robusta
Avustralya menşeli, cesim ve herdem yeşil bir ağaçtır. 1250 ila 1500
milimetre senelik yağış alan yağmur ormanlarında yetişir. Değerli odun
verir. Yakın Doğunun yağışı 600 ila 700 milimetreden daha aşağı olmayan mıntakalarmda yol kenan ağaçlandırmaları için elverişlidir. Arıcı
lık yapılan mıntakalar için de faydalıdır.
!Haloxylon pep-sicum
Boylu bir çalı veya ufak bir ağaçcıktır. Yağışı 100 milimetreden daha az olan kurak kum sahalarında, Arabistan, Irak ve Orta Asya'nın
çöllerinde yetişir. Kuraklığa ziyadesiyle mukavimdir. Fakat düşük suhunetlere ve yüksek hava rutubetine dayanamaz. Deve yemi olarak kullanılmaktadır. İyi bir odun verir. Odunu yakacak ve odun kömi.Pr'ü için
elverişlidir. Denizle ilgisi bulunmayan
sahalardaki kum eksibelerinin
tespitinde kullanılır. Kolaylıkla tutunur. Gayet derin ve yaygın bir kök
sistemi yapar.
Juglans 1·egia - Ceviz
Yaprağını

döken boylu bir ağaçtır. Doğu Avrupanın ve Asyanın yerli türüdür. Kıymetli odun verir. Meyveleri yenir. Nispeten serin ve ratıp,
kış yağışları fazla, toprağı derin ve zengin olan sahaların ağaçlandırılma
sı için elverişlidir.

Juniperus excelsa -

Ardıç

20 metreye kadar boylanan bir ağaçtır. Balkan dağlarında ve Anadolu'da denizden itibaren 1300 ile 2100 metre rakınılar arasında tabii ola-
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rak bulunur. Ekseriya saf meşcereler teşkil eder. Mevzii olarak diğer ardıçlarla karıştığı da vakidir. Odunu dayanıklıdır. Tornacılığa ve demiryolu traversi olarak kullanılmaya elverişlidir.
Laıırııs

no bilis - Defne ·

15 metreye kadar boy yapan bir ağaç veya boylu çalıdır. Akdeniz
memleketlerinin ekserisinde tabii olarak bulunur. 1,000 metre rakıma kadar olan yerlerde yetişir. 600 ila 1000 milimetre yağış alan sahalara inhisar eder. Gölgelik ve mahfuz mahallerde veya kuzey mailelerinde bulunur. Fazla miktarda gölge ve toprak rutubeti talebeder. Süs ağacı olarak
veyahut canlı çit tesisinde kullanılır.
Liqıtidambar

orientaris -

Sığla

- Günlük

ağacı

Güney Batı Anadolu'da tabii olarak yetişen bir ağaçtır. Esans ve vernik imalinde kullanılan kıymetli bir usare verir. Hemen hemen deniz seviyesindeki allüvyal topraklar üzerinde yetişir. Kesif meşcereler teş
kil eder.

Moms alba- Ak dut
Orta cesamette bir ağaçtır. Muhtemelen Çin'in yerli türüdür. Kurakve dona karşı niukavimdir, İpek böcekçiEği için yetiştirilmektedir.
Aynı zamanda bir süs ağacıdır. Sulama yapılan yerlerde iyi gelişir.
lığa

Morııs

nigra - Kara dut

Orta cesamette bir ağaçtır. Batı Asya'nın tabii türüdür. Meyveleri
yenebilir. Mobilyacılıkta kıymetli olan bir odun verir. Çelikten kolaylık
la üretilebilir.

Melia azedarach - Tespih
Himalayalarda tabii olarak bulunan orta cesamette, yaprağını döken
bir ağaçtır. Mobilyacılıkta kullanılan kıymetli bir kırmızı odun verir. Kuraklığa orta derecede mukavim olarak görülmektedir. Daha ziyade derin
ve zengin toprakları tercih eder. Süs ağacı olarak ve çeşitli toprak tiplerinde yapılacak yol kenan ağaçlandırmaları için elverişlidir.

Parkinsonia

acııleata

Fazlaca dikenli ufak bir ağaçtır. Amerika Birleşik Devletlerinin Güney ve Meksikanın kuzey kısmında, Orta ve Güney Amerika' da tabii olarak bulunur. Yarı kurak şartları haiz yerlerde iyi yetişir. Sulandığı takdirde ilk yaşlarında gayet sür'atli bir büyüme gösterir. Yarı kurak mın
tıkalarda yapılacak erozyon ağaçlandırmaları için ve yeşil çit tesisinde
kullanışlı bir ağaçtır.
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Picea orientalis - Ladin
25 metreye kadar boy yapan bir ağaçtır. Anadoludan Kafkas Dağla
kadar olan ınıntakada tabii olarak bulunur. 800 ile 2300
metre rakımlar arasında, umumiyetle diğer ibrelilerle karışık halde yetişir. Derin ve kireçli toprakları tercih eder. Yüksek toprak ve hava rutubeti talep eder. Odunu kıymetlidir, inşaatta ve direklik olarak kullanılır.
Reçinesinden ge faydalanılır.
rının batısına

Pinus

brııtia

-

Kızılçam

20 ila 30 metreye kadar boy yapan bir ağaçtır. Halep çamıyla pek
çok benzerlikler gösterir, fakat umumiyetle daha düzgün bir şekli vardır.
Yunanistandan Irak, İran ve Batı Afganistana kadar devam eden ının
takada tabii olarak bulunup Doğu Akdeniz ınıntakasının tipik bir türüdür. Sıcak iklimli ve yağışsız uzun bir yaz mevsimini haiz mıntakalarda
hemen hemen her çeşit toprak üzerinde yetişir. Toprak rutubeti bakımın
dan kat'i bir isteği yoktur, ve 1600 metre rakıma kadar çıkar. Derin kökleri vardır. Fazlaca ziya talebeder. Zayıf ve şiddetli bir şekilde erozyona
uğramış topraklara dikilebilir.
Kuraklığa fazlaca mukavimdir. Odunu
umumi inşaat maksatları için, direk olarak veya kutu imalinde kullanılır.
Reçinesi istil:sal olunabilir. Yarı kurak şartlar altında oldukça geniş bir
kullanılış sahası bulunan bir türdür.

Pinus canariensis - Kanarya

(adaları) çamı

30 metreye kadar boy yapan bir ağaçtır. Kanarya adalarında tabii
olarak bulunur. 800 ile 2500 metre rakımlar arasında yetişir. En az 500 ila
600 milimetre tutarında kış yağmuru talebeder. Derin killi toprakları tercih eder. Yüksek toprak ve hava rutubeti ister. K;esildiği zaman bol miktarda kütük sürgünü verir. Kuvvetli ve kıymetli bir odunu vardır. Dağ
lık arazilerdeki orta derinlikte ve iyi vasıflı toprakların ağaçlandırılması
için el verişiidir.

Pinus halepensis - Halep

çamı

25 metreye kadar boy yapan ve gövde şekli umumiyetle bozuk olan
bir ağaçtır. Akdenizde İspanya ve Kuzey Afrikadan Yunanistan ve Lübnana kadar geniş ölçüde dağılmış olan bir türdür. Yedi ila sekiz aylık yağ
mursuz mevsimi bulunan ve kış aylarında 400 ila 600 milimetreden aşağı yağış almayan tipik Akdeniz ikliminde erozyona maruz kalmış zayıf topraklar üzerinde yetişir. Toprak terkibi istekleri bakımından müşkülpe- ·
sent değildir. Fazlaca ışık talebeder ve oldukça sathi bir kök sistemine
maliktir. Kuraklığa ziyadesiyle mukavimdir. Yanan sahalarda yangın
dan hemen sonra tabii tohumlanma ile bol miktarda ürer. Odunu umumi
inşaat maksatları için olduğu gibi·kutu ve kazıkiçin de kullanılır. Reçine
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istihsalinde

faydalanılabilir. Erozyona maruz kalmış dağ yamaçlarının

ağaçlandırılrnasında geniş

ölçüde

kullanılır.

Pinus nigra (P. Iaricio) - Ka;raçarn - Korsika
Troodos çarnı (Kıbrıs)

çarnı

- Avusturya

çarnı

-

35 me tr eye kadar boy yapan bir ağaçtır. Güney Avrupadan Anadolu
ve Kafkaslara kadar olan ınıntakada geniş ölçüde dağılmış bir .türdür.
Urnurniyetle dağlık rnıntakalarda 2000 rnetreye kadar· olan rakımıarda
bulunur. Sıcak bir iklim ve kuru bir hava talebeder. Orta derecede derin,
rnesarnl: ve fazla zengin olmayan topraklardan hoşlanır. Don ve kara karşı
rnukavirndir. Mıntakavl: rnüteaddit varyasyonları bulunan ve ziyadesiyle
değişiklikler arzeden bir türdür. Batı gurubu (Fransa ve İspanya) toprak seçrnez ve kurağa karşı rnukavirndir; Merkezi grup (Korsika ve İtal
ya) daha yüksek bir hava rutubeti talebeder ve umumiyetle kireçden
hoşlanmaz, gövde şekli ve artım bakımından en yüksek vasıflı alanıdır;
Doğu grupu (Balkanlar, Anadolu ve Kırım) zayıf kilsl: topraklarda yetişir. Gayet derin köklüdür. Odunu umumi inşaat maksatları için kullanı
'ıır, bazı hallerde reçinesi isitihsal olunur. Dağlık arazide ağaçlandırmalar için geniş ölçüde kullanılmaktadır.

Pinus pinaster (P. maritima) - Sahil

çarnı

30 metreye kadar boy yapan ve Güney Akdeniz ınıntakasında (Fas)
tabii olarak yetişen bir ağaçtır. 2200 metre rakıma kadar olan yerlerde
bulunur. Tabii yetişıne muhitinde iklim mülayimdir; yazları sıcak geçer,
yağış 600 ile 1200 milimetre arasındadır ve hava rutubeti yüksektir. Hafif ve drenajı iyi olan kafi derinlikteki topraklarda, sahil eksibeleri üzerinde ve bazı kızıl topraklarda iyi gelişme gösterir. Umumiyetle kireçten
hoşlanmaz, fakat bazı hallerde kireç topraklar{ üzerinde gelişmektedir.
Aşağıda zikredilen ırklarının zikredilmesi mümkündür: Landes (Fransa).
sahil kumlarında; Portekiz, sahil kum eksibelerinde, üstün bir gelişme
göstererek; Korsika, dağlık arazide granit toprakları üzerinde, düzgün
gövde yaparak. Fazlaca ışık talebeder, gayet derin kök yapar. Kurağa
mukavimdir, şiddetli' soğuklara dayanabilir. Yangına karşı ziyadesiyle
hassastır. Reçinesi istihsal edilir. Odunu marangozlukta, direk olarak ve
demiryolu traversi imalinde kullanılır. Sahil kum eksibelerinin ağaçlan
dırılmasında geniş ölçüde kullanılmaktadır.
Yakın Doğu ınıntakasında
başarı temin etmemiştir.

Pinus pinea -

Fıstık çamı.

30 metreye kadar boy yapan bir ağaçtır. Geniş, şemsiye şekilli bir tae
yapar. Kuzey Akdeniz ınıntakasında Portekizden Anadolu ınıntakasma
kadar olan sahada tabii olarak yetiŞir. Yakın Doğuya muhtemelen onal-

116
tmcı asırda Lübnanm sahil kum eksibelerinden Beyrut'u kurtarmak maksadıyla getirilmiştir. Hafif donlara mukavemet eder, kuraklığa orta derecede dayanır. Sahil yakınındaki kum toprakları uzerinde iyi gelişme
gösterir. Rüzgarlara mukavimdir ve serpinti halindeki tuza dayanır.
Erozyona maruz kalmış yamaçlarda büyümesi yavaştır. Yüksek nispette
kireç ihtiva eden topraklarda hayatiyetini idame ettiremez. Oldukça sert
ve ağır 'bir odunu vardır. Tohumları yenilebilir. Süs ağacı olarak, sahil
eksibelerinin ağaçlandırılmasında kullanılmak üzere elverişlidir. Yağış
miktarının en az 400 ila 600 milimetre arasında olması gerekir.

Pinus radiata (P. insignis)
40 metreye kadar boy yapan bir ağaçtm Kaliforniya'da Monterey
körfezinde tabii olarak bulunur. Sürat'li büyümesi ve birçok maksatlar
için kullanılabilen hafif ve yumuşak bir odun vermesi dolayısiyle muhtelif yerlerde yetiştirilmiştir. Derin, zengin, rutubetli toprak talebeder.
700 ila 800 milimetre arasında yağıŞ alan vasat rakımıarda iyi gelişir. Düzlüklerde park ve süs ağacı olarak kullanılmaktadır.

Pistacia atlantica -

Sakız

Geniş ve dağınık bir tae yapan, uzun, yaprağını döken bir ağaçtır. 20
metreye kadar boylanır. Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar olan ının
takada geniş ölçüde yayılmıştır. Steplerde veyahut çöllerin kenarmda
150 ila 200 milimetre arasmda yağış alan yerlerde yetişir. Kurağa ve kış
soğuklarına mukavimdir. Kum mü~tesna, diğer her çeşit toprak üzerinde yetişir. Umumiyetle gevşek meşcereler teşkil eder, bazı halde Akdeniz
ınıntakası ağaçlarıyla mesela meşelerle karışık olarak bulunur, 2000 metre rakıma kadar olan yerlerde görülür. Gayet uzun ömürlü ve çok yavaş
büyüyen bir türdür. 200 ila 300 milimetre yağış alan mıntakalarda iyi gelişir, kuraklığa ve kış soğuklarına mukavimdir. Meyveleri yenebilen fıs
tığa (Pistacia vera) aşılanmak için gayet müsaittir. Odunu çok kıymet
lidir.

Diğer Pistacia türleri meyanında boylu bir çalı veyahut kısa bir ağaç
cesametinde olup Akdeniz makilikleri içinde ziyadesiyle görülen Pistacia
palaestina; İranda bademle beraber gevşek meşcereler teşkil etmekte olan
tipik bir step ağacı Pistacia khinjıık türleri mevcuttur.. Bu türlerin de,
meyveleri yenebilen fıstığa aşılanmaları mümkündür.

Platanus orientalis - Çıiı.ar
30 metreye kadar boy yapan cesim ve yaprağını döken bir ağaçtır.
Akdeniz ınıntakasında tabii olarak bulunur. Devamlı olarak akan
su boylarında yetişir. Başlıca kutu imalinde ve süs maksatları için kul-

Doğu
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lanılan kıymetli
rişli

bir odun verir. Su

boylarına

dikilrnek için gayet elve-

bir türdür.

Populus türleri - Kavaklar
Tropik ınıntakalar hariç Kuzey Yarım Küresinin diğer yerlerine yavaziyette sayısız kavak türleri mevcuttur. Kavakların muhtelif
gruplar altında mütalaa olunmaları mümkündür. Bunlardan en mühimleri Karakavaklar ve ak kavaklar ismini alan gruplardır. Ayrıca Eski
Dünya ve Yeni Dünya türleri arasında sun'i ilkalı yoluyla meydana getirilmiş çeşitli melezleri de mevcuttur. Bu melezler umumi olarak P. eurdmericana adı ile isimlendirilmektedir. Kavaklar hızlı büyüyen ağaçlardır.
Umumiyetle nehir ve derelerin kenarlarındaki allüvyal arazilerde ve bataklıklarda görülürler. Bazılarının daha kuru yetişme
muhitlerinde bir
orman ağacı olarak diğer türlerle karışık meşcereler halinde bulundukları da vakidir. Odunu hafif ve yumuşaktır. Çeşitli maksatlar için bu arada ambalaj sandığı, meyve kutusu, kibrit imalinde kullanılır. Kavakların
çelikten kolaylıkla üretilebilmeleri ve sür'atli büyüme itiyadında oluş
ları bunları, nehir kenarlarına ve ark boylarına dikilmek, yol kenan ağaç
landırmalarında ve koruyucu orman şeritlerinde kullanılmak için elverişli duruma getirmektedir. Ancak buralarda bütün yıl devamınca yeteri kadar rutubetin bulunması şarttır. Her hangi bir kavağın muayyen
bir yere uygun olduğu botanik bakımdan açıkça anlaşılır durumda olsa
dahi onun yerine, başka yerlerde aynı şartlar altında muvaffakiyetle yetiştirilmiş hızlı ve düzgün büyüyen kavakları tercih etmek ve üretmek
tavsiyeye şayandır. Bütün Yakın Doğuda gövde şekilleri ve metanet durumları itibariyle üstün vasıflar gösteren kavakların bulunması mümkündür. Yeni ve satın alınmak suretiyle temini mümkün melez kavaklar
veyahut Avrupanın hususi enstitülerinde üretilmiş olanlar ile denemeler yapılması da doğru bir hareket olur. Populus aıba (ak kavak) ve Populus nigra (karakavak) türleri Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da
tabii olarak bulunur. Populııs euphratica Kuzey Afrika ve Asyanın yerli
bir türüdür; nehir kenarlarında yetişir. Erozyonu önleme ağaçlandırma
yılmış

larında kullanılabilir.

Rrosopis

jııliflora

Yaprağını döken dikenli bir çalı veyahut ağaççıktır. Orta Amerikayerli türüdür. Sert ve dayanıklı bir odun verir. Hususiyle hayvan yemi olarak değerlidir; tohum kapları tatlıdır ve yenilebilir. Kurağa oldukça mukavimdir. 250 milimetreden daha az yağış alan sahalar için elveriş
lidir. Kurak mıntakaların ağaçlandırılmasında ve birikmiş kumlar üzerinde yapılan dikimlerde kullanılmaya ziyadesiyle elverişlidir. Dona mukavemet edemiyen hassas varyeteleri mevcuttur.
nın
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Quercus türleri -

Meşeler

Yakın Doğuda sayısız meşe çeşitleri vardır ve bunların biribirinden
botanik bakımdan tefriki gayet müşküldür. Yavaş büyüyen, umumiyetle
boyları 10 metreden yukarı asla geçmeyen bodur ağaçlardır. Taeları dağı
nık, gövdeleri kısa ve oluklu, kökleri kuvvetlidir. Odunu. yakacak olarak,
odun kömürü yapılmasında, kazık olarak ve ufak ziraat aletleri imalinde
kullanılır. Aşağıda verilen türler geniş ölçüde dağılmış olup ekonomik
değeri haiz bulunmaktadır :

Que1·cus aegilops - Palamut

meşesi

Bu yaprağını döken ağacın tabii intişar sahası esas itibariyle Doğu
Akdeniz ve Türkiyedir. 1000 metrenin altındaki rakımlarda bulunur.
Türkiyenin dışında düzlüklere ve alçak tepelere inhisar eder. Yazları karak geçen ve kış yağışları 400 milimetrenin üstünde olan sahaları tercih
eder. Her toprak tipi üzerinde yetişmekle beraber hafif veya orta toprakları tercih eder. Diğer yapraklılada karışık kesif meşcereler halinde yeti·şir ve bazen parklara benzeyen açık meşcereler teşkil eder. Pelit kadehlerinin ihtiva ettiği yüksek nispetteki tanen dolayısiyle çok ehemmiyetli
bir türdür.

Quercus cailiprinos
Doğu

Akdeniz makiliklerinin geniş ölçüde yayılmış bir herdem yeşil
Otlatma dolayısiyle umumiyetle sadece çalı şeklinde bir gelişme
gösterir. Dağlık arazi kırmızı toprağının (terra rossa) tipik bir türüdür.
Yağışın 400 milimetre veya daha fazla olduğu 1500 metre rakıma kadar
olan yer lerde yetişir.
ağacıdır.

Quercus infectoria -

pırnal meşesi

Yukarıda

bahsedilen türle beraber ekseriya karışık olarak bulunan
yaprağını döken bir ağaçtır. Daha ratıp ve fazla yağış alan yerleri tercih eder.
.

Que1·cus suber - Mantar

meşesi

Orta çapta, kabuğu ticari değeri haiz mantar veren bir ağaçtır. Doğu·
Akdenizde tabii olarak yetişir. Kalkerik olmayan topraklara inhisar eder,
deniz seviyesinden itibaren 2000 metre rakıma kadar olan ve 550 ila 1200
milimetre yağış alan yerlerde bulunur. Drenajı iyi olan toprakları ve sı
cak iklimi tercih eder. Saf meşcereler halinde veyahut diğer meşe ve ibrelilerle karışık meşcereler halinde bulunur .. Gölgeye tahammülü yoktur.
En yüksek vasıfta mantarın nispeten kurak ve sıcak mıntakalardaki fertlerinden istihsal olunduğu bu tür gayet ehemmiyetli bir ağaçtır.
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Retama roetam
Katır tırnağına

benzeyen uzun boylu bir çalıdır. Kuzey Afrikada,
bir kısmındaki çöllerde, ve kum eksihelerinde yetişir.
Kurağa ziyadesiyle mukavimdir, kesif bir kök sistemine maliktir. Yarı
kurak ve kurak mıntakalarda erozyon sahalarının ağaçlandırılması ve
kum eksibelerinin tespiti maksatları için gayet kullanışlı bir bitkidir.

Yakın Doğunun

Rhus coriaria - Sumak
Orta cesamette, yaprağını döken bir çalıdır. Güneydoğu Anadolu,
Kıbrıs ve Suriyenin yerli türüdür. Tanen veren bir bitki olarak Akdeniz
ınıntakasında geniş ölçüde yetiştirilmektedir. Tohumdan ve kök sürgünlerinden bol miktarda ürer. Bakıma ihtiyaç göstermez. Erozyonu önleme
maksadıyla yapılacak ağaçlandırmalar için elverişlidir.

Rhus pentaphylla
7 metreye kadar boy yapan dikenli bir yüksek çalı veya ağaççıktır.
Kuzey Afrika ve Sicilyada tabii olarak bulunur. Kum müstesna, diğer
her çeşit toprak üzerinde yetişir. 250 ila 400 milimetre yağış alan 1000
metre rakıma kadar yerlerde bulunur. Kurak havaları talep eder ve doğ
rudan doğruya güneş şualarına maruz bulunmak ihtiyacındadır. Saf meş
cereler teşkil ettiği gi:bi diğer türlerle karışık olarak da bulunur. Sıcak
lffiıntakalar için elverişli biı; ağaçtır. Yüksek nispette tanen ihtiva etmesi
dolayısiyle faydalıdır.

Robinia pseudoacacia - Akasya
Orta cesamette dikenli ve yaprağını döken bir ağaçtır. Birleşik Amerikanın doğusunda tabii olarak yetişir. Her ne kadar kendi tabii yetişme
muhitinde zengin topraklar üzerinde yetişmekteyse de değişik toprak ve
iklim şartları altında yetiştirilmeye müsait görülmekte ve Yakın Doğuda
300 ila 400 milimetre gibi az yağış alan sahalarda· başaı;ılı bir şekilde
büyümektedir. Yazları sıcak olan mıntakalarda iyi inkişaf eder. Odunu
muhtelif maksatlar için kullanışlıdır. Kıymetli bir hayvan yemi ağacıdır.
Yol kenan ağaçlandırmaları ile erozyonu önlemek maksadıyla yapılan
ağaçlandırmalar için elverişli olup vasat miktarda yağış alan iyi topraklarda iyi büyür.
Salix türleri -

Söğütler

Akdeniz ınıntakasında ve Yakın Doğuda sayısız söğüt türleri mevcuttur. Birbirlerinden botanik bakımdan tefrikleri bazı hallerde oldukça
müşküldür. Orta cesamette, yaprağını döken ağaçlardır. Umumiyetle devamlı olarak akan suların kenarlarında görülürler. Tutunmaları kolaydır, kesilclikleri zaman bol kütük sürgünü verirler ve gayet çabuk büyür-
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ler. Peryodik su

basınalarma

dayanabilirler. Odunu sepetçilikte ve tornada sepetçilikte istifade edilebilir. Nehir kenarlarında ve kanal boylarında erozyonu önlemek maksadıyla yapılacak
ağaçlandırmalar için gayet elverişlidir. Mahalli türlerini diğerlerine tercih etmek icabeder.
cılıkta kullanılır. Dallarından

Sapium sebiferum
Orta cesamette yaprağını döken bir ağaçtır. Ana vatanı Çindir. Tohumu beyaz bir yağ ile kaplanmış durumdadır. Nehir kenarlarında balık
tutmak için kul1amlır. İlkbaharda yapraklarının kırmızı renkte olması
dolayısiyle bazı ha1lerde süs ağacı olar ..ık da yetiştirilmektedir.

Schinus molle -

Yalancı

büber

Yaprağı tüğlü olan ufak bir ağaçtır. Güney Amerikada tabii olarak
bulunur. Dona karşı orta derecede mukavimdir. Süs ağacı olarak ve yol
kenan ağaçlandırmaları için, yarı kurak mıntakalarda kullanılabilir.

Sophora japonica - Sofora
Ana vatanı Çin olan bir ağaçtır. Akdeniz memleketlerinde bir süs
olarak ve hususiyle yol kenan ağaçlandırmalarında kullanılmakta
dır. 500 milimetreden daha az yağış alan sahalarda yetişir. Odunu sert ve
dayanıklıdır, ve umumiyetle marangozlukta kullanılır.
ağacı

Tamarix articulata

(ıT.

aphylla) -

Ilgın

Orta cesamette veyahut iri olabilen bir ağaçtır. Kuzey Afrika ve Bakurak ınıntakalarmda tabii olarak bulunur. Steplerde ve Çöl-.
lerde hemen hemen her çeşit toprak üzerinde, 100 ila 200 milimetre gibi
gayet az yağış alan yerlerde yetişir, fakat sulandığı veyahut iyi taban suyu bulduğu takdirde daha iyi bir gelişme gösterir. Tuzluluğa ve kurağa
karşı ziyadesiyle mukavimdir. Yetiştirilmesi kolaydır. Hızlı büyür ve kesildiği zaman bol miktarda kütük sürgünü verir. Yumruları yüksek tanen
muhtevasından dolayı toplanır ve satılır. Odunu mobilyacılıkta kullanılır. Kurak veyahut yarı kurak mıntakalarda yapılacak ağaçlandırma
larda, yol kenarı dikimlerinde, koruyucu orman şeritleri tesisinde kum
eksibelerinin tespitinde ve erozyon sahalarının ağaçlandırılmasında ziyaclesiyle kullanışlıdır.
tı Asyanın

Ilgının diğer türleri, toprak istekleri dolayısiyle daha malıdut sahalarda yetişirler. Ya kum veyahut kuru çöl dere yataklarında ve sık sık
su altında kalan tuzlu topraklarda bulunurlar. Bunlar daima uzun boylu
çalı halinde oldukları ve bir ağaç kadar asla boylanmadıkları halde, yu·karıda şayılan maksatlardan birisi için kullanılmaları mümkündür.
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Taxodium distichum -

Bataklık

selvisi.

Uzun boylu, ibrelerini döken bir ağaçtır. Birleşik Amerikanın Gütabii olarak bulunur. Batak arazilerde ve akar
su boylarındaki ratıp düzlüklerde yetişir. Odunu yapı maksatları için
kullanılır. Tuzlu olmayan bataklıklarda dikilebilir.
neydoğu ınıntakasında

Tetraclinis articulata (CaUitris quadrivalis)
10 ila 12 metre boy yapan ve Kuzey Afrikanın dağlarında tabii olarak bulunan bir ağaçtır. Orta rakımıarda yetişir, sıcak yaz ve mutedil kış
suhunetleri talebeder. 250 ila 700 milimetre yağış ister. Kireci tercih etmekle beraber çeşitli toprak üzerinde yetişir. Tespit edilmiş kum eksibeleri üzerinde de yetiştirilebilir. Yandıktan veya kesildikten sonra bol miktarda kütük sürgünü verir. Odunu gayet dayanıklıdır ve mobilyacılıkta
kullanılır. Erozyona maruz kalmış fakir topraklarda ve az yağış alan yerlerdeki ağaçlandırmalar için elverişli bir ağaçtır.

Ulmus Pumila - Çin

karaağacı

Küçük veya orta cesamette, yaprağını döken bir ağaçtır. Türkistan,
Sibirya ve Kuzey Çin'de tabii olarak bulunur. Kurağa vasat derecede
mukavimdir. Yol kenan ağaçlandırmaları için ve süs ağacı olarak kulla.mlabilir.

Zizyphus spina - christi
Orta cesamette dikenli bir ağaçtır. Çok uzun ömürlüdür ve Afrika'da
tabii olarak bulunur. Yakın Doğunun bir kısmında gayet geniş bir sahaya
dağılmıştır. Çöllerde 100 milimetre civarında yağış alan yerlerde yetişti
ği gibi çok daha fazla yağış alan kurak mıntakalarda hususiyle derin topraklı alluvyal düzlüklerde de iyi gelişme gösterir. Steplerde gevşek ormanlar teşkil edebilir. Sıcağa ve kurağa karşı ziyadesiyle mukavimdir. Çok derine giden bir kök sistemine maliktir ve olağanüstü bir üreme kuvveti vardır. Dona karşı müşkülatla karşı koyar. Kurak mıntakalarda erozyonu
önlemek maksadıyla yapılan ağaçlandırmalar için elverişlidir.

Zizyphus'un
tur.

diğer

türleri de Kuzey Afrika ve

Yakın Doğuda

mevcut-
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yaz ortası
veya sonunda tamamen olgunlaşmadan

kuru tma, kanatla- ı oda suhunetinde

2

!akları

rından ayırma

esmerleştikleri

Pistacia türleri ı erik

sonbahar veya

kış ı

man

soğuk

kurutma

elle toplama

Platanus
orientulis

kollek
1sonbahar
tifmeyve

elle toplama veya 1!mrutma ve
sıyırma
ı turma

Prosopis

bakla

sonbahar

elle toplama veya ı kurutma
yerden toplama

eri k

sonbahar veya

Prunus

Quercus

türleri

kış ı

başlangıcı

türleri

pelit

sonbahar
gıcı veya

başlankış

ı

elle toplama, örtü
içine sıyınna veya sırıkla dökme
elle toplama veya
sıyırma

yaşında

olup
za-

olgunlaşmış

lardır

saklama

soğuk

katlama

başlangıcı

türleri

ila 3

ı

ovuş- 1 alçak

suhunette

soğuk

katlama

1 boş

tohumlar umu-

miyetıe

kırmızıdır.

1 toplama

sırasında

tohumlann dolgun
olduğunu
tespit
ediniz (kesme deneyi)
oda suhunetinde

sıcak

su mua-

melesi

:mda çürütme,
rüzdürme

alçak suhunette

sathi kurutma

soğuk

katlama

soğuk

katlama

dökülmüş pelitleri
yerden toplamayı
nız. Olgun pelitler
kahverengidir

Hülasa ..:

_Yakın l)oğııd~d ağaçlandırmalarda lı:ullanılan

toplanması,

meyveden

çıkartılması, saklanması

türlere alt tohumların
ve eldmden önce tabi

tutulacaldan muamele
(,1,1:}

Türler

Meyve
tipi

:'>'lı.:t•

fl:etarrı:a

bakla

roetam

ı

ı

Toplama
zamanı

1yaz. başlangıcı·

ı elle

Meyveden

ı

Toplama
-metodu
toplama veya

metodu

1

sıyırma

SaKlamaya
ait
tavsiyeler

çıkarma

~uru~ma

oda suhunetinde

Rlıus

,\t.:?

türleri

Rol:lt1ita'·'

salkım

1 bakla·

sonbahar veya

1sonbahar

ı .ıp~e'Udoacacia

kış

el!t; toplan1a

ı::'="~·

örtü içine .;ıyırma ı kurtutma
veya sırıkla dökm<C

oda

sulıunetinde

dut'a
benzer
eri k

örtü içine sıyırma ı kurutma ve etli
\'f•Va sınkla dökme kısmından ayırr:"'

ı

oda suhuuetindc

Tetraclinis
articulata

etli kozalak

örtü içine sıyı.·ma
veya sırıkla dökme

ı

oda su11unetinde

\J'ıiniıs 'iü~!eti

~.fi~1f1?1qıs li~Hl~rl ı erik

i lıkbahar
yaz sonu veya
sC>ı:ibal1ar

ılwrutma

örtü içfne' sıyırma ı
veya f'ırıkla dökme

ve etli

kısmından

ı

Notlar

6 - 8 saat sülfürik asidde veya
sıcal' suda ıs
latma

-

/ı.

..

etli kısmıyla beraber ekileeilir

ı soiulc 'sakiama

oda suhunetinde
ku~·u şartlar altında

·l .• ,.t

sıcak su muamelesi·

ayırma

örtü iç,ine ,~ıyırma ı ~ui:ıa.' çürütrmı,
veya sırıkla dökme ;, ·,ızdürmE'

'~t',;,•\ \\ • . ı:\'

~" '<· i::ı..~

ı

kurut- ! oda suhunetinde

\.'.tifiliı;;tnaıis

Styrax

Ekim öncesi
muameleye ait
tavsiyeler

1

~·ırtl(';q

\.7(''

ı

soğuk

katlama

bütün ı;rieyve de
el<:ilebilfr
. '

EK

C

FİDANLIK AMELİYELERİ HÜLASASI

;.

Fidanlıl{ tatbikatının

Ekim
mevsimi

Türler

Abies cilicica

sonbahar

Ekim için
tavsiyeler
kaplara

türler itibariyle

Ş aşırtma

mevsimi
kış

ı

hülasası.

için
tavsiyeler

Şaşırtma

kaplara

Fidanlıkta

büyüme
yavaş

nispi

Notlar

hızı

gölge ister, fidanlıkta bir yıldan
fazla tutulmalıdır.

Acacia cyanohylla

yaz

yastıklara

veya

yaz

kaplara

.

sıralara

veya kap-

hızlı

şaşırtılmaya

kaplara

yaz

kaplara

orta

-

yaz

kaplara

yaz

kaplara

hızlı

-

Acer türleri

ilkbahar

yastıklara

ilkbahar

sır al ara

Ailanthus
glandulosa

ilkbahar

yastıklara

ilkbahar

sıralara

hızlı

Arl:lutus an-

sonbahar

kaplara

kış

kaplara

yavaş

yaz

kaplara

:vaz

kaplara

hızlı

Gastanea
vesca

sonbahar

yastıklara

kış

sıralara

orta

-

Casuarina

ilkbahar

kaplara

yaz

sı ralara

hızlı

-

Acacia raddiana

yaz

Acacia spirocarpa

hızlı

rac1ıne

Calligonu m
C07n0SU7n

türleri

ihtiyaç

olmayabilir

!ara

-

iki yıl
beklemek mecburiyet!nde olabilir
fidanlıkta

ekimi ve nihai şaş ı rtılması saf kuma yapılır

Cecırus

türleri

ı

sonbahar

ı

ı kış

kaplara

ı

1 yavaş

kaplara

1gölge

ister, fidanbir yıldan
fazla tutulma-

Iıkta
!ıdır

1sonbahar

1yastıklara

kış

sı

ralara

hızlı

Ceratonia
ciliqua

ı sonbahar

ı

kaplara

ilkbahar

kaplara

orta

Crataeyus

sonbahar

yastıklara

kış

ısıralara

ı

sonbahar

kaplara

kış

1 kaplara

1 orta

yastıklara
veya
kaplara

ilkbahar

1

ilkbahar

ısıralara

· -Celtis türleri

kök yapar,
tavsiye
olunmaz
kaz ık

şaşırtma

veya ilkbahar

orta

türleri
Cupressus

türleri
1

sıralara
veya kap-ı hızlı
lara

Dalbergia sissoo

ilkbahar

Elaeagnus
angustitolia

ilkbahar

Eucalyptus türleri

ilkbahar

kaplara

Fraxinus

sonbahar

yastıklara

ı

ilkbahar

ısıralara

ilkbahar

kaplara

ı ilkbahar

ısıralara

kış

kaplara

ı

ı

yastıklara

triacantlıos

Haloxylon
persicum

ı

ı

yastıklara ekilmesi tavsiye olunur

orta

kaplara

türleri
Gleditsia

veya

do~rudan do~ruya

ı kaplara

ı yaz

-

1

hızlı

ı hızlı

1

-

hızlı

ı yavaş

lıüzum göı·ülürse

te~e kesilerek büyüme geciktirilir

'
ı saf

kuma ekilir,

şaşırtılmaz

Fidanliili
Türler

Juglans regia

Eki~ .

1

mevsımı

jıı:ış
.

ı

Ekim için
tavsıyeler

ı yastıklara

tatbikatımn

ı

türler itibariyle

Şaşır~ma
mevsımı

ı ilkbahar

hülilsası

ı-;:tma
içi~ -~ Fid.~nlıkta
nispi ı
ı
tavsıyeler
buyüme hızı
1

sıralara

ı orta

Notlar

ı kazık
yaz

kök yapa:.,
kok

ortasında

budaması

yapıla

rak fidan islah
edilmelidir
Juniperus türleri

ı sonbahar

ı ı;:aplara

ı kış

1 kapırn

yavaş

ı fidenlı.kta iki sene
tutulmalıdır

kış

Liquidambar

Melia

J kap!aıa

ı

orientalis

azaderaclı

ilkbahar

yastılçlara

J sıralara

ı
ilkballar

Parkinsonia
aculeata

ı

Picea orientalis

1 sonbahar

'<:a;)laı-a

1oonbnhM

1knp""

ı k~

ı

Pinus canariensis

ı sonbab.ar

1 kaplara

Pin us lıalepensis

ı sonbabaı

ı

Pinu•

O~<in

ya~tıklara

ilkbahar

ilkbahar

kaplara

sı

orta

hızlı

ratara

sıralara

1 ilkbahar

kış

1

hızı ı

yavaş

kaplara

J

knp;,'"

1 "''"

ı kış

ı kaplara

ı orta

1kış

ı

ı

kaplara

orta

ı ağaçlandırma salıa-

sma ekim· yoluyla getirilmesi tavsiye ·olunur. Gayet gümrah büyür

1

1

ı

fidanlıkta

yıl-

bir
dan fazla kalmayı
talep edebilir

«damping-off» a
mustaittir

ı

kaplara

Pinus nigra

ı

Pinus pinaster

ı sonbahar

ı kaplara

sonbahar

, kaplara

Pinus pinea

sonbahar

ı kış

ı

kaplara

ı yavaş

ı kış

ı kaplara

orta
orta

-

ı

ı

zaruri ise fidanlıkta "biT'' seneden
fazla tutulmalıdır;
«d~.mping off»
a
ziyadesiyle müstaittir

1

şaşırtılmamalıdır,

kazıle
lcök yapar,
umumiyetle a~açlandırma

Pistacia türleri

'sonbahar

ı kaplara

Platanus türleri

1sonbahar

kaplara

veya
ilkbahar
ProsopiS' türleri
Prunus türleri

Quercus türleri
Retama roetam

ı ilkbahar
kış

ı kış
ili;: bahar
yaz

'kış

ı kaplara

1

sıralara

1

1 ilkbahar

ı

yavaş

ı

sahasına

ekim yoluyla getirilir

hızlı

ı
yastıklara

ilkbahar

kaplara

ilkbahar

sıralara

hızlı

sıralara

veya kap- orta'

1

ı yastıklara

kaplara

1 yaz

ı

yapar, umumiyetle
saa~açlandırma
hasına elöm yoluyla getirilir
ı yavaş

kaplara -

şaşırtılmamalıdır;
kuvvetli
kök
kazıle

!ara

orta

ı

Fidanlık tatbikatının

Türler

Ekim
mevsimi

Ekim için
tavsiyeler

ttirler itibariyle hillllsasi
için
tavsiyeler

Şaşırtma

Şaşırtma

mevsimi

-

-

Fidanlıkta

büyüme

nispi

Notlar

hızı

gümrah büyür, büyümesini yavaşlatmak için tepesi
kesilir

Rlms türleri

ilkbahar

yastıklara

Robinia pseudoacacia

ilkbahar

kaplara

ilkbahar

sı ralara

hızlı

-

stvrax 0//icinalis

ilkbahar

yastıklara

ilkbahar

sı

ralara

hızlı

-

Tetraclinis articuZata

sonbahar

kaplara

kış

kaplara

orta

-

Ulmus türleri

ilkbahar

kaplara

ilkbahar

sı

hızlı

-

ilkbahar

yastılara

ilkbahar

sıralara

orta

-

Zizyplıus

türleri

ralara

orta
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