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I.
Birleşmiş

TAKDİM

ve Tarım Teşkilatı (FAO) ile Danimarka
Hükümeti tarafından 25 Haziran ila 27 Temmuz 1962 tarihleri arasında Danimarkada bir «Kumulların Tesbiti ve Rüzgar Perdeleri Semineri (FAO Seminer on Sand Fixation and Shelterbclts)» tertiplenmiştir. Bu seminere, gelişmekte olan Yakın ve Orta Doğu memleketleriyle Orta Afrika, Orta ve Güney Amerika memleketleri iştiraka davet edilmiş, bunlardan 9 memleket 17 iştiraıkçi ile Seminerde temsil
olunmuştur. Türkiyeden, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Ye·
tiştirme Şubesi Müdürü Orman Yüksek Mühendisi Turgut E. Beşkök
ile, Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şubesinde
Orman Müfettişi Orman Yüksek Mühendisi Nejat Kayın ihezkur serninere iştirak etmiş bulunmaktadırlar. Serninere iştirak eden diğer
memleketlerin ve iştirakçileı-in listesi <~Ek 1» de verilmiştir.
Milletler

Gıda

35 gün devam eden seminer süresince konu ile ilgili müteaddit
her konuşma sonunda ileri süri.ilen mütalaalar
münakaşa edilmiş, ayrıca arazide ekskürsiyonlar tertiplenmek suretiy.
le problemierin tatbiki cephesi de müşahede ve münakaşa olunmuş
tur. Seminerde tatbik olunan proğram «Ek 2» de verilmiştir. Konuş
malar, metin veya hülasa halinde basılı olarak iştirakçileı-e tevzi edildiği gibi, lüzumu halinde konu ile ilgili kitap ve broşürler verilmiş ve
projeksiyon ve filimlerle mevzuların izahına çalışılmıştır. Seminerde
tevzi olunan dökümanların listesi «Ek 3» tedir.
konuşmalar yapılmış,

Serninerin bir gayesi de, iştirakçi memleketlerdeki şartların ve
aralardaki seminer konusu ile ilgili çalışmaların tedkiki olunduğundan,
arzu eden delegelere kendi problemleri hakkında konuşma imkanı verilmiştir. Bumeyanda Turgut E. Beşkök «Bala Devlet üretme Çiftliği sahasındaki Koruyucu Orman Şeritleri tesisi denemeleri» hakkında projeksiyoniu bir konuşma yapmış ve Nejat Kayın «Türkiyede Orman ve
Ormancılık» konusunda konuşmuştur.
Bu rapor, seminerde tedkik olunan

konuları

Orman Genel Müdür-

lüğüne arzetmek ve bunların Türkive sartları
altında tatbik .imkanla,
rını kısaca münakaşa etmek düşüncesiyle hazırlanmış bulunmaktadır.

-

II.

DANİMARKANIN TABİİ, ZtRAİ

VE

EKONOMİK ŞARTLARI

A.
1.

Tabii

şartlar

Coğrafi

durum

Danimarka Avrupanın kuzeyinde 54°34' ile 5r45' .Kuzey enlem ve
8°5' ile 12°47' Doğu boylamlar arasında uzanmakta olup Kuzey Denizi ile Baltık Denizi tarafından çevrelenmiş bulunan Judand yarımada
sıyla, sayısı 100 e varan irili ufaklı adalardan teeşkkül eder. En önemli adalar Funen, Zealand, Lolland, Faister ve Bornholm'dür. Yüzölçümü 4.304,000 hektar nüfusu ( 1958 sayımına göre) 4,500,800 dür.·
Danimarka'da arazi umumiyede dalgalı ve tepelik olup en yüksek
denizden yüksekliği 173 metreden ibarettir. Jutland· yarıma
dasının güneybatı kısmı umumiyede düzdür.

noktasının

2.

İklim

Danimarka mutedil- serin iklime maliktir. Kışlar mutedil ve yazlar
oldukça serin geçer. En soğuk kış ayı (Şabat) ortalama suhı:ıneti OOC
ve en sıcak yaz ayı (Temmuz) ortalama suhuneti 16°C dir. Yıllık yağış
ortalaması 637mm dir. Bunun 298 mm si Mayıstan Eylülekadar devam
eden vejetasyon devresinde düşer. . Yıllık hava rutubeti ortalaması
yüzde 83 dür. En düşük aylık hava rutubeti ortalaması Mayıs ve Haziranda yüzde 74 civarındadır. Yağışlar genel olarak Çisentili yağmur
şeklinde ve yıl boyuna dağılmış vaziyettedir. En düşük aylık yağış ortalaması Mart ayına isabet etmektedir ve 35 mm civarındadır.
Danimarka rüzgarlı bir iklime sahiptir. Senenin yalnız % 4 ü
durgun geçer. Hakim rüzgarlar batı ve güneybatıdan esmekte ve bilhassa Judand yarımadasında zararlı olmaktadır. 2 m yükseklikte ortalama rüzgar hızı kış aylarında 7.5 m/sa yaz aylarında ise 6.1 m/sa
dir. 30 m/sa hızında rüzgarların vaki oluşu da ender değildir.
3. Toprak
-

.

.

..

Danimarka, jeolojik çağlarda defalarca · buzt:ıııa-da kaplanmış ve
bu durum toprakların teşekkülünde mühim rol oyiı.amıştır. Ana materyal umumiyetle Oretacea devrinde teşekkül etmiş kireçtaşıdır. Yal-
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nız

Bornholm adasında granit mevcuttur. Yer yer kum taşlarına da
tesadüf edilir. Bu ana materyalin üzeri buzulların Norveç ve İsveç
dağlarından getirip biriktirdiği kum tabakalarıyla kaplanmıştır. Bu
sebeple Danimarka toprakları umumiyetle çok kumludur. Danimarkanın en ağır toprağı olan ve % 20 - 25 kil ihtiva eden killi- kum toprakları memleketin % 45 ini kaplamaktadır. Kil muhtevası daha düşük olan kum topraklan % 50 nisbetini bulmakta, geri kalan %S i ise
eksibeler, humus toprakları, göl ve bataklıklar teşkil etmektedir.
Son buzul devrinde Judland yanmadasının kuzeyini ve doğusunu
kaplamış olan buzullar, erimeleri sırasında güneybatı Judland ınınta
kasını devamlı olarak yıkamışlar ve neticede gıda maddelerince gayet fakir, hemen hemen saf, kum topraklarının teşekkülüne sebebiyet
vermişlerdir. Bilahare bu topraklar fundalarla kaplanarak geniş fundalık
sahaları meydana gelmiştir. Funda vejetasyonu içinde Otilluna vulgaris,
Oladonia rangiterina, Vaccinium vitis- idea, Jumiperus communis hakim
vaziyettedir.
İklim şartlarının ve toprak bünyesinin bir neticesi olarak topraklar, bilhassa fundalık sahalarda podsolleşmiş durumdadır. Üst tabakada 10 - 15 cm kalınlığında hamhumus tabakası, onun altında gıda maddeleri yıkanmış saf kumdan müteşekkil 40 - 60 cm kalınlığında bir tabaka ve onun da altında bilhassa demir oksitlerinin birikmesinden meydana gelen pastaşı tabakası bulunmaktadır. Bu topraklarda pH değeri 4
cıvarındadır. Pastaşının suyu geçirmemesi dolayısiyle yağışlı mevsimlerde üzerindeki malıdut toprak tabakası su ile doygun hale gelmekte ve
adeta bir bataklık halini almakta, yağışsız devrelerde ise, alt toprak
tabakalarının üst tabaka ile irtibatı kesik olduğu için kuraklık zararları
artmaktadır.

gayet elverişsiz şartları ortaya koyduğundan, toprağın ıslah edilebilmesi için derin sürme ile
pastaşı tabakasının yırtılması ve üst toprak tabakalarına karıştırıl
ması gerekmektedir. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu topraklarda bitkilerin derin .kök yapmalarını teşvik etmek ve bu suretle kurak
peryediarda zarar görmelerini önlemek üzere drenaj işine önem verilmektedir. Drenaj, kanallar açmak ve bunlara pişmiş toprak künkler yerleştirmek veya taban suyunu pompalamak suretiyle yapılmak
tadır. Danimarkada kültür arazisinin takriben üçte biri bu şekilde
drene edilmiştir. Drenaj masraflarının % 40 ını hükümet ödemektedir.
Bu durum, bitki

yetiştirme bakımından

Ekonomik şartlar
1. Zirai durum
Danimarkada tabii şartların ziraat için tam manasıyla elverişli olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Gerçi arazinin fazla arızalı. olB.
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mayışı ve yıllık yağış miktarının 600 - 700 mm civarında ve yıl boyun·
ca iyi bir şekilde dağılmış bulunması lehte kaydalunacak hususlardır.
Fakat ildimin gayet rüzgarlı, toprağın fakir ve çok kumlu oluşu ziraat yapma imkanlarını güçleştiren amillerdendir. Bütün bunlara rağ.
men Danimarka bu gün, dünya memleketleri arasında hektar başı
na en yüksek zirai hasıla alan memleketlerden birisidir. Bu durumun
yaratılmasında: a) tahsil, eğitim, araştırma ve yol gösterme teşkilat
larının, b) çalışma metodlarını geliştirmek ve isteklerini tahakkuk
ettirmek üzere çiftçilerin kendi aralarında iyi teşkilatıanmış bulunma.
larının ve c) mahsulün imali, pazarlanması ve satışı hususunda çiftçi.
ler arasında kuvvetli bir iş birliği kurulmuş bulunmasının büyük tesirleri olmuştur. Fakat bütün bunların üzerinde, Danimarkada güdülen tarihi arazi politikasının~ müsbet tesirlerini zikretmek gerekir.

Danimarkanın arazi politikasını şu şekilde hıllasa etmek mümkündür : a) mevcut orta büyüklükteki köylü çiftliklerinin idamesi, b) bir
ailenin müstakilen işletmesine elverişli vüs'atte yeni çiftlikler tesisi,
c) çiftiikierin müstakar bir hale getirilmesi. Daha 1682 yılında kabul
olunan bir kanunla büyük mülk sahiplerinin köylü arazisi satın alarak
mülklerini daha fazla genişletmeleri önlenmiş, onsekizinci asırdan itibaren ise çiftlik arazilerinin satış veya veraset yoluyla küçük parçala.
ra bölüıJmesi yasak edilmiştir.

Danimarkada ziraat arazisinin yüzde 71 i 10-60 hektar viisatında
orta büyüklükte çiftlikler elindedir. 10 hektardan küçük çiftlikler,
arazisinin yüzde 16 sını kaplar. Danimarkada hemen daima karma çiftçilik yapılmakta, aynı çiftlikte yem bitkileri, süt ineği, domuz ve tavuk
yetiştirilmekte ve hasadın yüzde 90 nı yem olarak kullanılmaktadır.
1961 yılmda elde olunan zirai mahsül ve hektar basma ortalama ve.
rim Cetvel 1. de gösterilmiştir.
Cetvel
Mahsül
çeşidi
Buğday

Arpa
Çavdar
Yulaf
Patates

ı.

Danimarkada

yıllık zırai

!stihsal
1000 ton
434
514
2808
684
1490

istihsal

miktarı

(1961)

Hektardan elde
olunan kental
41.2
28.1
35.1
35.0
203.0

Cetvel 1 in ikinci sütununda gösterilen verim miktarları diğer
memleketlerde elde olunan en yüksek miktarlara ya eşit veya onlardan
daha yüksek bulunmaktadır.
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Gene 1961 yılı istatistiklerine göre Danimarkada 3.593.000 sığır
mevcut bulunmakta, bunun 1.494.000 ini süt inekleri teşkil etmektedir.
İneklerin yıllık ortalama süt verimi 3429 kilo, yağ verimi 138 kilodur.
Ayrıca 7.088.000 domuz, 30.575.000 kümes hayvanı mevcuttur. Koyun
sayısı gayet mahduttur, keçi ise hiç bulunmamaktadır.
Danimarka ziraatının karakteristiği, mahsülü satma esasına istinat
etmekte olmasıdır. Danimarkada istihsal olunan zirai mahsüllerin yüzde 93 ü satışa çıkanlmakta ve yüzde 60 ı ihraç olunmaktadır. Danimarka umum ihracatının yüzde 52 sini zirai mahsüller, yüzde 48 ini sınai
mamüller teşkil eder. Buna mukabil nüfusun sadece yüzde 18 nin ziraatla iştigal ettiği unutulmamalıdır. Zirai ihraç mahsülleri hububattan ve bir de hayvan mahsüllerinden rnüteşekkildir.
ve

1957- 1960 yıllan ortalamasına göre hayvan mahsülleri istihsali
cetvel 2 deki gibidir.

ihracatı

Cetvel 2.

Mahsül

Danimarlmda

yıliili

hayvan mahsülleri istihsali ve
(1957 - 1960)

çeşidi

Tereyağı

Peynir
Süt tozu
Sığır eti ve pastırması
Domuz eti ve pastırması
Kümes hayvanları eti
Yumurta

ihracatı

İstihsal

İhraç

1000 ton

1000 ton

117
71
65
165
399
25
102

51
36
77
189
16

45

Ondokuzuncu asır ortalannda hububat istihsali hayvanı mahsüllere nazaran daha fazla olduğu halde, bilalıere hayvanİ mahsüller çok
daha hızlı bir artış göstermiştir. 1876/80 devresinden 1831/35 devresine kadar hasad miktarı yüzde 100 den 250 ye yükselmiş, buna mukabil hayvan mahsülleri yüzde 100 den 492 ye çıkarılmıştır. 1957 yılına
kadar hasad miktan artmaya devam ederek yüzde 319 a ulaşmış, hayvanı mahsüller ise iniş ve çıkışlar göstermesine rağmen yüzde 554 e
ulaşmış bulunmaktadır.

2.

Ormanlar ve
a.

tır.

Ormancıhk

Orman Durumu

Danimarkada ormanların kadostrosu 1805 yılında tamamlanmış
O tarihte 170.000 hektardan ibaret olan orman sahası, bilalıere ya-
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pılan ağaçlandırmalarla

1951

yılında

438.000 hektara yükselmiş bulun-

maktadır.

mülkiyet itibariyle 121.000 hektarı Devlete (% 28),
amme müesseselerine (% 4) ve 300.000 hektarı özel şa(% 68) aittir.

Ormanların
hektarı

16.000
hıslara

Devlet ormanları umumiyetle, eski Kraliyet ormanlarından ve fundalık sahalar ile eksibe sahalarında yapılan ağaçlandırmalardan teşek
kül eder. özel ormanlar çoğunlukla küçük mülkiyetler halindedir. 50
hektardan küçük orman mülkiyeti sayısı 32.000 olup, saha itibariyle
ormanların yüzde 35 ine teka:bül etmektedir. 50 hektardan büyük hususi ormanların sayısı ise 740 dır.
Danimarkada tabii olarak yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. Yapı.
lan .polen analizleri, uzunca bir devredenberi ka yın ve meşenin tabii
ormanlarda hakim durumda olduğunu göstermiştir. Tabii olarak mevcut yegane ibreli ağaç türü ardıç (jımiperu.s commu.nis) tir. 1951 yı
lındaki duruma göre ormanları teşkil eden
başlıca ağaç türleri ve
bunların işgal ettikleri saha vüs'atleri Cetvel 3 te gösterilmiştir.
Danimarka ormanlarında hektardan elde olunan yıllık odun hasılatı, eksibe ve fundalıklardaki ormanlar hariç tutulduğu takdirde,
ortalama 10 metreküptür.
Cetvel 3. Danimarkada önemli orman ağacı türleri ve kapladıkları
orman sahası (göller, yollar ve orman içi boşluklar hariç).
Umum orn1an
Kapladığı

Ağaç

Ha.

cinsi veya türü

K ayın
M eşe
Diğer yapraklılar

YAPRAKLILAR TOPLAM!
Ladin
Dağ çamı

Ladin - çaın kanşık
Diğer ibreliler
İBRELİLER
Yapraklı

- ibreli

TOPLAMI

Jmrışık

GENEL TOPLAM
İyi vasıflı fundalık

müddetinde hektar

saha

sahasına iştirak

nisbeti (%)

85.000
19.000
26.000

23
5
7

130.000

35

116.000
41.000
33.000
21.000

31

211.000

57

30.000

8

371.000

100

ll

9
6

saha ormanlarında Picea abies 70 yıllık idare
ortalama lO metreküp artım yapmaktadiJ

başına

Düşük vasıflı yerler için bu miktar 4 metreküpe düşmektedir. İyi vasıflı

yıllık artım

sağlar.

eksi be ormanlarında aynı ağaç ti..i.rü 6- 7 metreküp
Koruma maksadıyla ağaçlandınlan fakir eksibe
Pinu.s mu.go hektarda 3 - 5 metreküp artım yapmaktadır.

sahalarında

1950 yılı istatistiklerine göre Danimarka ormanlannda
sim miktan Cetvel 4 te gösterilmiştir .

yapılan

Cetvel 4.

Danimarka

türü

ormanlarından yapılan yıllık 'kesim miktarları.

Tomruk ve
sanayi
odunu
1000 m3

Yakacak
odun
1000 m3

Toplam
1000 m3

420
70
60
900

64
70
43
90

240
30
80
100

660
100
140
1000

1450

76

450

1900

Kayın
M eşe
Diğer yapraklılar

İbreli ağaçlar

TOPLAM

ke-

Danimarkanın odun istihsali, ihtiyacının
maktadır. 4.000.000 metreküp yıllık istihlakin

ancak yarısını karşıla·
2.000.000 metreküpü İs
veç, Norveç ve Almanya gibi memleketlerden ithal suretiyle karşılan
maktadır . İstihsal edilen odunun yüzde 76 gibi yüksek bir nispeti tom.
ruk ve sanayi odunu vasfındadır.
Danimarkada çok sayıda ufak kapasiteli kereste fabrikası mevcuttur. Mamafih bunların yanında büyük ve gayet modern şekilde techiz
edilmiş olanları da vardır.
1956 - 57 yılı istatistiklerine göre
de · gösterilmiştir .
Cetvel 5.

işlenmiş

odun istihsali, Cetvel 5

Danimarkada yıllık işlenmiş odun istilısali

(1956 - 1957)
İbreliler

Kereste
Ambalaj

tahtası

Sırık, kazık

Lif levha, odun hamuru
Muhtelif
Toplam
".

1000 m3
350
120
50
45
135
700

Yapraklılar

Travers
Fıçı tahtası
Ağaç ayakkabı

Kontraplak ve soyma lev.
Mobilya ve gemi odunu
Parke
.Muhtelif
Toplam
GENEL . TO :ı;:> LAM

1000 m3
50
75
15
40
120
100
100
.500
1;ıoo
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b)

Ormancılık

organizasyonu

Danimarka ormanlarının takriben yüzde 90 nı yüksek ormancı
idaresi altında işletilir. Bilhassa orman bölgelerine tayin edilen ormancılar pek nadir hallerde yerlerinden
ueğiştirilirler. Bundan maksat ormanemın uzun yıllar mıntıkasını tanımak suretiyle kendi bilgi ve müşahadelerine istinaden, vazifelendirildiği ormanı en iyi şekilde idare ve işletme imkfmını kazanmasıdır. Hususi ormanlarda genel olarak 40 sene aynı mahalde hizmet gören ormancı sayısı çok olduğu gibi bu müddet bazen 50 seneyi de geçer.
lık eğitimi görmüş ormancıların

Danimarkada Devlet Ormancılık hizmetleri üç ana organizasyon
yürütülür: a) Devlet Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
b) Kum Eksibeleri Genel Müdürlüğü, c) Danimarka Fundalık Arazileri Islah Cemiyeti.
tarafından

Bunlardan Devlet Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Baolup; bir genel müdür idaresinde 2 müdür ı avukat
1 müdür muavini, ve 2 ·yardımcıdan teşekkül eder.

kanlığına bağlı

Her Orman İşletmesi bir müdür (orman yüksek mühendisi) ve
ona bağlı yeteri kadar orman teknikeri tarafından idare olunur. İşlet
me Müdürü genel olarak ormanın amenajman ve silvikültür tatbika.
tı ile meşgul olur, orman teknikerieri ise işin daha ziyade pratik ve
arneli safhasını yürütürler. Bu teşkilatta halen 46 orman yüksek mü.
hendisi ve 110 orman teknikeri mevcuttur.
Kum Eksibeleri Genel Müdürlüğü; Tarım Bakanlığına bağlı ı genel müdür, 3 ağaçlandırma mühendisi, 27 ağaçlandırma teknikeri ve 7
tekniker yardımcısından- teşekkül eder.
Danimarka Fundalık Arazileri Islah Cemiyeti; 51 üyeden ibaret
bir komite ile 9 üyelik bir idare heyeti tarafından idare olunan yarı
resmi bir teşekküldür. idare heyeti üyelerinden dördü yukarda bahsedilen Komite tarafından, üçü Hükümet tarafından, biri Çiftçiler Birliği ve biri de Küçük Mülk Sahipleri Birliği tarafından seçilir. Cemiyetin 19.000 üyesi vardır.
Danimarka Fundalık Arazileri Islah Cemiyetinin günlük
vir eden beş dairesi mevcuttur.

işleri

ted·

Bunlar sırasiyle : a) Ağaçlandırma Dairesi, b) Teknik Daire, c)
Drenaj Dairesi, d) Gübreleme Dairesi ve e) Araştırma Dairesidir. Bu
daireler Cemiyet üyelerinin arazilerini ıslah için lüzumlu projeleri hazırlarlar ve proje tatbikatında teknik müşavirlik ·görevini ifa ederler.
Projeye bağlanan ıslah ameliyelerine ait masrafların yüzde 66 ya ka-
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dar olan kısmını Hükümet
leri ödemektedir.

karşılamakta,

mütebakisini ise arazi sahip-

Yalnız 1961 yılında bu Cemiyet 7600 muhtelif yerde, 95000 hektar
vüs'atinde ve 266.000.000 Danimarka Kronu masraf bütçeli arazi islah projesi hazırlamıştır.

Danimarkada özel ormanlar idari bakımdan üç katagoride mütalaa
olunmaktadır: a) büyük özel ormanlar, bir yüksek orman mühendisi
tarafından idare olunurlar, b) orta vüs'atteki özel ormanlar, nadiren
müstakil bir orman yüksek mühendisi idaresindedir. Umumiyetle bunlar bir başka yerde vazifeli orman yüksek mühendislerinin mürakebesi altında işletilir, c) küçük özel ormanlar, mahalli bir Ormancılık Birliğine bağlanırlar. Birliğin vazifelendirdiği bir ormancı o birliğe bağlı
ormanların idaresini tedvir eder.
Halen Danimarkada 20 adet mahalli ormanc:ılık birliği mevcut
olup, her birliğe bağlı küçük orman mülklerinin toplam vüs'ati 1500
2000 hektar arasındadır. Bu gibi birliklerle işletilen genel orman sahası 35.000 hektarı bulur.
Devlet ormanlarında bir orman işletmesinin vüs'atı 1000-4000
hektar arasında değişmekte olup, ortalama 2000 hektardır. Özel orman
işletmeleri umumiyetle 500- 800 hektar vüs'atindedir ve nadiren 1500
hektara kadar yükselir.
Bölge vüs'atı ortalama SOO hektardır. Her bölgenin ortalama olarak 10 daimi işçi kadrosu mevcuttur.
c)

Ormancılık Eğitimi

Yüksek ormancılık eğitimi: Kopenhagdaki Kraliyet Veteriner ve
Kollejine bağlı Orman Kollejinde yapılır. Tahsil müddeti liseden sonra 6 yıl olup bunun birinci yılı orman işletmelerinde orman
teknikerieri gibi pratik çalışmalarla geçirilir. Yıl sonunda yapılan imtihanı müteakip Kolleje geçilir. Kollejde bir buçuk yıl müddetle temel
bilimler ve iki yıl müddetle de ormancılık bilimleri tahsil edilir. Bundan sonra bir ay süre ile kereste fabrikalarında sitaj görülür. Son 13
ay tekrar orman işletmelerinde pratik ve ameli çalışmalarla geçirilir.
Böylece 6 yıl sonunda yüksek ormancılık öğrenimi tamamlanmış olur.
Zıraat

Orta ormancılık eğitimi : Danimarkada 8 yıl olan mecburi ilk tahsil devresini tamamlayan erkek öğrencilere Bölge Şefi Okulunda (Ranger School) yedi ay müddetle ormancılık nazari bilgileri verilir. Bunu
müteakip imtihana tabi tutulanlardan başarı gösterenler iki yıl müd-
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pratik ve arneli olarak arınancılığın çeşitli
sonra, 1 yıl müddetle ikisi Devlete ve birisi özel mülkiyete ait olup okulla irtibatı bulunan üç işletmeden birinde yine teorik ve pratik arınancılık eğitimi görürler ve nihai imtihanı
kazananlar bölge şefi veya ornıan teknikeri (District Ranger) ünvanı
ile mezun olurlar.
Orman işçilerinin eğitimi : Yaşı ve kabiliyetleri ve bedeni yapıları
elverişii işçiler 3 ila 4 hafta müddetle ve fasılalı olarak özel kurslara
tabi tutulmak suretiyle arınancılığın arneli sahasında çalıştınlmak üze.
re yetiştirilirler. Her bölgenin ve işletmenin daimi orman işçisi kadro·
ları mevcuttur.
detle orman

işletmelerinde

kollarında çalıştırıldıktan

d) Ormaııcılık araştırması
Danimarkada Tarım Bakanlığına bağlı bir adet Ormancılık Araş
tırma İstasyonu mevcuttur. Bu İstasyon 1901 yılında kurulmuştur ve
6 kişilik bir idare heyeti tarafından idare olunur. İdare Heyeti Üyelerinden biri Araştırma İstasyon Müdürüdür. Geri kalan üyelerden ikisi
Hükümet, ikisi Özel orman sahipleri ve biri de üniversite tarafından
seçilir.
Bundan başka Kolleje bağlı olup orman genetiği araştırmaları ile
iştigal eden Arboretum ve Orman İdaresine bağlı olup tohum temini
ve tohum bahçeleri tesisi ile vazifeli ayrı bir tohum istasyonu mevcut·
tur.
e)

Ormancılık politikası

Danimarkada ormanların tahribini önleyen ilk kanun 1681 yılında
olmakla beraber, arınansızlaşma onsekizinci asrın başları
na kadar devam etmiş ve bu sırada orman nisbeti umum sahanın yüzde 4 üne kadar düşmüştür. 1805 yılında kabul edilen biı; kanunla orman tahribatı kesin olarak durdurulmuş ve orman içi otlatma menedilmiştir. 1819 yılında orman mülkiyetinin bölünmesini önleyen kanun yürürlüğe girmiş ve bu durum 1935 yılına kadar devam etmiştir.
Bilhassa özel orman sahiplerinin ormanı sadece bir gelir .kaynağı ola.
rak mütalaa etmeleri ve bu gayeye matuf olarak işletmeleri keyfiyeti,
ancak 1935 yılında çıkartılan bir kanunla önlenebilmiş, ormanın, memleket topraklarının su ve rüzgar erozyonuna karşı korunmasında fayda
sağladığı, gerek yurt güzelliğinin idamesi ve gerekse ilmi araştırmalar
için muhafazası gerektiği fikri aşılanmış ve özel sektörün ağaçlandır
ma yapmaya teşvik edilmesi için masrafların yüzde 50 sine .kadar varan ölçüde kredi vermek imktmları sağlanmıştır. Yeni satılan ormanlarda 10 yıldan önce kesim yapmak tahdit edilerek orman idaresinin
özel iznine tabi tutulmuştur.
çıkartılmış

III.

SEMİNER

KONULAR!

iştirak ettiğimiz

seminerde, raporumuzun bu kısmına kadar hülasa ettiğimiz Danimarkaya ait umumi bilgiler verildikten sonra, serninerin esas konusunu teşkil eden kum tesbiti ve rüzgar perdeleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar tedkik ve mütalaa olunmuştur.
A.

Kumulların

1.

Tesbiti

Sahil erozyonu

Rüzgarın tesiriyle meydana gelen deniz dalgaları sahil hattında
kum veya çakıl hareketlerine sebebiyet vermektedir. Muayyen bir rüzgar hızından sonra su sathında bulunan zerreler dairevi harekete baş
larlar. Suyun derin olduğu kısımlarda tam daire şeklinde olan bu ha..
reket, dalgaların sahile yaklaşması ile dalga diplerinin deniz dibine
sürtünmeye başlamasınm bir neticesi olarak eliptik şekle döner. Deniz
derinliği ziyadesiyle azalınca gittikçe yassılaşan eliptik hareket parçalanır ve dalga sahile vurarak yayıhr. Bu sırada dalgalar denizin dibindeki kum ve sair materyali beraberlerinde sahile doğru sürüklerler.
Dalganın geriye çekiliş hızı, ileri doğru a tılış hızına nazaran daima yavaş olduğundan beraberlerinde getirdikleri materyal sahil hattının ilerisinde dalgaların yayıldığı mesafe dahilinde birikir.

Genel olarak dalga hareketleri, onu tahrik eden rüzgarların istikametine paraleldir. Bu sebeple, dalgaların sahil hattına nazaran ilerleyiş istikameti daha ziyade rüzgar istikametine tabi olmaktadır. Dalganın sahil boyunca meydana getirdiği kum hareketi de dalga ile sahil
hattının teşkil ettiği açıya tabi olarak değişir. Dalgalar sahil hattına
dik olarak ilerlemekte ise kum hareketi de sahile dik istikamette
olmaktadır. Dalganın sahile meyilli olarak
geldiği hallerde kumlar,
hem sahil hattından içeri doğru ve hem de aynı zamanda sahil hattı
boyunca hareket ederler.
Dalgaların amil olduğu bu sonuncu kum hareketi, bilhassa Danimarkada, içinde limanlar bulunan bazı sığ sulu fiyor ağızlarının zamanla yer değiştirmesine ve nihayet tamamen kapanınasına sebebiyet vermis ve buralarını birer göl haline getirmiştir. Bu durumu önlemek için
sahH hattına dik istikamette malımuzlar inşa edilmiş bulunmaktadır
(Şekil 1). Ahşap kazıklar çakılmak ve bunlar birbirlerine bağlanarak
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payandalada desteklenmek suretiyle inşa edilen malımuzlar 200 metreye kadar uzunlukta olmakta ve aralarında ortalama 400 metre mesafe
bulunmaktadır.

Şekil 1.
Sığ ve Immsal salıillerde dalgalarm sahil hattı boywıca tevlit
ettiği kum hareketini durdurmak üzere inşa edilmiş mahmuzlar.
(Foto : Beşkök)

Dalga hareketiyle sahile biriken kumların tevlit ettiği diğer önemli
bir hadise bunların bilalıere denizden karalara doğru esen devamlı rüzgarların tesiriyle içerilere doğru taşınmaları ve neticede sahil kumuUarının teşekkülüne sebebiyet vermeleridir. Ayrıca deniz kıyılarında dalgaların darbe tesiriyle vaki olan toprak erozyonu ve sahil aşınması da
Danimarkada önemli bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Bilhassa sahil hattına yakın mesafeden itibaren dik olarak yükselen yamaçlar, fır
tınalı havalarda kuvvetli dalgaların darbelerine maruz kalarak şiddet
le aşınmaktadır. Buna karşı en müessir tedbir olarak gene sahil hattına dik istikamette ve fakat bu defa büyük beton bloklada malımuz
lar inşaı ellietine gidilmiş ve bu sayede sahil erozyonu son 50 yıldan
beri tamamen durdurulmuştur (Şekil 2).
2. Kumullarm teşekkülü

Kumullar, ya açık denize maruz sahil boylarından, ya toprağı kumlu olup işlenrnek suretiyle gevşetilen iç arazi düzlüklerinden, veya mevcut çöllerden, yahut da buzulların erimesiyle teşekkül eden kumsal sa.
halardan rüzgarlar vasıtasıyla taşınan kumların mııayyen yerlere birikmesiyle teşekkül eder. Kum hareketine tesir eden başlıca faktörler
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Şekil

2. Sahilden itibaren dik olarak yükselen yamaçlarda dalgalarla vaki
sahil erozyonunu önlemel• üzere inşa edilmiş kargir mahmuzlar.
(Foto :

rüzgarın tabiatı,

me

tarzı

hareket eden materyalin
ve rutubetin kohezif vasıflarıdır.

eb'adı, şekli,

Beşkök)

cinsi, istiflen-

Rüzgar kum. zerrelerini çeşitli yollardan taşır. Bunları şu şekilde
hülasa etmek mümkündür: a) suspansiyon nalinde, yani materyalin hava içinde uçması yoluyla, b) toprak zerrelerini sıçratmak suretiyle ve
c) toprak zerrelerini sürütmek veya yuvarlamak suretiyle.
0.1 milimetreden küçük toprak zerreleri rüzgar tarafından suspansiyon halinde taşınırlar ve bunlar hiçbir zaman hakiki kumuUar
halinde birikmezler; daha ziyade lös veya toz şeklinde teressüp ederler. 0.1-0.5 milimetre arasındaki zerreler rüzgar tesiriyle sıçrayarak
taşınabilirler. Bu şekildeki hareket gevşek kum sathında küçük dalgacıklar meydana getirir. 0.5 milimetreden büyük zerreler ise ancak sürüklenmek veya yuvadanmak suretiyle taşınırlar ve asıl kumuilan
meydana getiren zerreler bunlardır.
Rüzgarın taşıyabileceği

le

hesaplanmaktadır

q

=

azami materyal miktan

aşağıdaki

formül-

:

bo (V 3 - V\) gr/cm, genişlik/saat

Bu formülde
q = rüzgarın taşıyabileceği materyal
bo = Kumun ve arazi yüzünün karakteri ile ilgili kat sayı,
V = arazi yüzü seviyesinden 1 m yükseklikteki rüzgar hızı,
vt = kum taşınmasını başlatabilen asgari rüzgar hızıdır.
Danimarkada, kum hareketinin kritik durum

gösterdiği

sahalarda

başlıca dört muhtelif arazi yüzü tipi tefrik edilmiş ve bunların herbiri.
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si için rüzgar
şekildedir :
Arazi yüzü
tipi

OT2

OT.,
OT5
OTa

taşıma

gücü

hesaplanmıştır.

Elde olunan sonuçlar

Rüzgarın
taşıyabileceği materyal

Karakteristiği

beyaz kumul; münferİt kum zerrele.
riyle ve sahil yulafı ( Amophila aTenaı·ia) ile kaplı arazi yüzü
q

=O

hareketli kum ve iri çakıl ( ı O mm 0) ile kaplı arazi yüzü

q

= 0.93 va - 163

Islak kumla kaplı, pek hafif pürüzlü,
hareketsiz arazi yüzü
q

= 0.80 va - 100

Kuru kumla
arazi yüzü

şu

kaplı,

64

hareket halindeki
q = 1.84 (V- 2.0) 3 - 29

Yukarda da bahsedildiği gibi; formüllerdeki «V» arazi yüzü seviyesinden ı metre yükseklikte ölçülen rüzgar hızıdır.
Tabiatte

rüzgarın

sekliğindeki hızını

arazi yüzü seviyesinden herhangi bir «Z» yükhesaplamak için aşağıdaki formülden faydalanıl

maktadır:

V (Z) = 5.57 V log

z

Bu formülele :
V (Z) = rüzgarın arazi yüzünden «Z» kadar yükseklikteki
(m/sa),
V

rüzgarın

sürükleme

hızı

(bu da V = to

ye

p

hızı

eşit

olup, burada : to = birim arazi yüzündeki sürtünme,
P = hava yoğunluğu dur.),
arazi yüzünün pürüzlülük kat sayısıdır.
Verilen bu son formül yardımıyla, rüzgarın
yali hesaplamaya yarayan yukardaki formüllerde
ğerlerini bulmak mümkün olmaktadır.

taşıyabileceği
kullanılacak

mater«V» de-

Hareket halindeki kumların ilerleyiş istikameti hesaplanmak istenildiği taktirde
bir vektörler diyagramı hazırlamak gerekmektedir.
Vektörler diyagramına dahil edilecek münferİt vektörlerin istikametleri rüzgar ölçmeleri ile tesbit edildikten sonra, uzunlukları S. Y. Lan.
dsberg'in aşağıda verilen formülü ile tayin edilebilir:

l5
br

=

Sn; (V;- V 1)

3

Bu formülde :
br
«r» istikametindeki vektôrün uzunluğu,
S
mikyas faktörü,
n;
«r» istikametinde esen rüzgar sayısı,
V;
«r» istikametinde «r;» defa müşahede edilen rüzgar
Vı
kum hareketini başlatabilen asgari rüzgar hızıdır.
3.

KurnuHarın

tesbiti ve

hızı,

ağaçlandırılması

Genel olarak kumulların tesbiti mekanik veya vejetatif yollaı·dan
yahutta her ikisi ile 'birden yapılmaktadır. Vejetatif tesbit, gerek d<'·
ha ucuz ve gerekse daha ömürlü olması bakımından mekanik tesbite
tercih olunur. Fakat her zaman doğrudan doğruya vejetatif tesbite gi.
rişilmekle başanya ulaşılması mümkün değildir. Kum hareketinin pek
fazla olduğu hallerde mekanik tedbirlerle evvela bu hareketi durdur.
mak ve müteakiben vejetatif örtüyü tesis cihetine gitmek gerekebilir.
Umumiyede karşılaşılan durumlar bu iki tesbit metodunun birbirini
tamamlayıcı şekilde yürütülmesini gerektirir mahiyettedir.
Sahil kumullarında hareket halinde bulunan kurnuHarın vejetatif
olarak tesbiti bakımından sahil yulafı ( Amophila arenaria) hümid
şartlar altında gayet elverişli vasıflar
göstermektedir. Bu ot, daimi
nemli ve yeni birikmiş kum üzerinde yetişmektedir, hayatiyetini idame
ettirmek için devamlı kum birikmesini talebeder ve tuzlu deniz rüzgarlarından müteessir olmaz. Kümeler halinde bulunan bitkiyi söküp
birer ikişerlik parçalara bölmek (Şekil 3) ve sonbaharda kum nemli
iken bunlardan metrekareye 16 adet (25 x 25 cm aralık ve mesafeyle)
dikmek suretiyle vejetatif yoldan gayet kolaylıkla üretilmesi mümkündür. Ekim yoluyla üretme, vejetatif üretme kadar başarılı olmamıştır. Zira kuvvetli rüzgar ve hareket halindeki kum, tohumların barınmasına imkan vermemektedir. Gene h ümid şartlar altında kullanı
lan diğer bir tür (Chloris gayana) dır.
Kurak mmtakalarda, hususiyle İsrailde hareket halindeki kumuL
tesbitinde pelin ( Artemisie); Amerikada muvakkat tesbitler için
Sudan süpürge darısı (Sorgum sudanense) ve devamlı tesbitler için
hirse (Panicum virgat?J,m)) kandindiren ( Andropogon hallii ve A. simithii) ve kum çayır güzeli (Eragrostis triohodes) kullanılmakta; Avustralyada ilk tesbit çavdar (Seoale oereale) ile yapılmakta ve bunu lucerne veya eşek çiçeği (Oenothera biennis) takip etmektedir. Rusyada
umumiyetle yıllık tahıllarla yapılan bir ön tesbiti müteakip Haloxylum
aphyllum kullanılmaktadır.
ların
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Şekil

3.

Hareket halindeki sahil
yulafı (Aınophila

kumuilarının
<likiıne

aranaria) mn

tesbitinde kullanılan sahil
salih bir fidesi.
(Foto: Beşkök)

Hümid ve yarı hümid şartlar için elverişli olan diğer türler çeşitli
Amophila türleri, elim otu (Elymus giganteus) ve akdarı (Panicum
amarum) dır.
Sahil kumullarının devamlı şekilde tesbitinde bazı ağaçcık ve çatürleri de kullanılmaktadır. Bunlar arasında deniz üzümü (Eplıedra
spp,), Prunus pumila, P. angı~stifolia ve inci (Symplıoı·icarpos spp.) gibi türler sayılabilir.

lı

Sahil kumuHannın tesbitinde kullanılacak türlerin seçiminde mahalli iklim şartlarına intibak durumu daima göz önünde bulundurulmalıdır. Akdeniz iklimi şartlarında Kıbrıs akasyası ( Acacia cyanoplıila),
kazuarına (Oasnarina eqııisetifolia), ılgın türleri (Tamarix spp.) kullanılmaktadır.

Önceden ınihaniki tesbiti zaruri kılan hallerde bu maksad için çitler yapılmakta veya kumul yüzü çalı ve dal parçalarıyla örtülerek kum
hareketi durdurulmaktadır. Çitlerin tesisiyle güdülen gaye, bunların
hareket halindeki kumu tutma ve biriktirme tesirlerinden faydalanarak kafi yükseklikte bir kum seddi meydana getirmek ve bu seddin
temin edeceği himaye altında vejetatif tesbit çalışmalarını yürütmekdir. Çitler ahşap parmaklık veya örme çit şeklinde yapılmaktadır.
Bunlardan birincisinin muhassenatı, tesbit ettiği kumuHar tarafından
gömüldüğü zaman yukarı doğru çekilerek tekrar kullanılabilir duru.
ma getirebilmelerindedir. Çitlerin uzunlukları, yükseklikleri, konulacakları yer ve arka arkaya bulunan çitler arasındaki mesafe mahalli
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şartlara

göre değişir. Umumiyetle 0.80- 1.50 m yükseklikte ve araların
da 20 - 25 metre mesafe bulunacak şekilde tesis olunmaktadırlar.

Hareket halindeki kurnuHarın tesbitlerinde son zamanlarda tatbik
olunmaya başlanılan yeni bir metod, kumul yüzüne asfalt veya benzeri bazı petrol müştakları püskürtrnek suretiyle bunu 2.5- 5 cm kalınlığında bir tabaka halinde kaplamaktır. Bu şekildeki mekanik tesbit
2 _ 3 sene· dayanmaleta ve bu arada vejetatif tesbit işinin tamamlanma.
sı gerekmektedir. Ancak, koyu renkli olan asfalt tabakasının bilhassa
kurak ve güneşli mıntakalarda fazla miktarda ısınması dolayısıyla
arasına dikilen veya ekilen bitkilerin ölümüne sebebiyet verdiği müşa.
hede edilmiştir. Buna karşı, ya deniz tarafında hareket halinde bulunan kurnuHarın bu metodla tesbiti ve onun gerisinde vejetatif tesbit
tedbirlerinin almması, veyahut da püskürtmenin şeritler halinde ya.
pılması ve arada açık kalacak şeritlere uygun bitki türlerinin getirilmesi tavsiye edilmektedir. Mamafih bütün bu hususlar henüz deneme
safhasında olup halen kesin bir sonuca varılmış değildir. Metodun, petrolca fakir memleketler için fazlaca pahalı olacağı da gözden uzak tutulmamalıdır.

Hareket halinde bulunan kumullarda boylu fidanlar derin olarak
dikilrnek suretiyle, bir ön mihaniki tesbite lüzum kalmadan vejetatif
örtüyü tesis etmek de mümkün olmaktadır. İsraelde geliştirilen ve
memleketimizde de tatbik olunan bu metodda boylu kıbrıs akasyası ve
okaliptüs fidanlan, kökleri 60 - 80 cm derinde kalacak şekilde dikilmekte, kum taşınması veya yığılmasından fazla bir zarar görmeyen ve
ayrıca kökleri devamlı şekilde nemli kum tabakasma ulaştırılmış olan
bu fidanlar yeter bir gelişme göstermektedirler.
Hareket halinde bulunan kumuUar bir defa vejetasyon örtüsüyle
da tesbit edildikten sonra, bu örtünün bir daha bozulmaması
için her türlü koruma tedbirlerinin alınması zaruridir. örtünün bir tarafında herhangi bir sebeple meydana gelecek birkaç metrekarelik
açıklıktan dahi derhal kum hareketi başlamakta ve açıklık süratle ge.
nişleyerek tehlikeli bir durum almaktadır. Buna meydan vermemek
için Danimarkada bu gibi sahalarda hayvan otlatılınası mutlak surette
önlen~ekte, hatta saha içinden insanların geçişleri dahi yasak edilmektedir.
kaplanıp

Tamamen saf kumdan teşekkül eden bu topraklar gıdai bakım
dan gayet zayıf olduklarından her hangi bir ziraat yapılmasma katiyen elverişli değildir. Esasen böyle bir harekete tevessül edildiği zaman kum hareketinin derhal başlayacağı ınuhakkaktır.
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Sahil kumullarında deniz kıyısına yakın bir şerit üzerinde hareket halinde bulunan kısmın gerisinde, umumiyede kendi kendine sabit haie gelmiş ve tabii vejetasyonla kaplanmış eski kumullara tesadüf
edilir. Bunları kaplayan vejetasyonu, hümid mıntakalarda daha ziyade likenler ve fundalar teşkil etmektedir. Bu gibi sahaların verimli
hale getirilmesi için en eınniyetli ve makul yol ağaçlandırınadır. Fakir
olan kumul toprakları ziraat için elverişli olmadığı gibi, bu maksatla
tatbik edilecek her çeşit toprak işlemesi derhal rüzgar erzyonunu baş
latacak, zaman zaman bitki örtüsünden mahrum olarak kalış ise durumu daha da kötüleştirecektir. Hem devamlı bir örtü temin etmek
hem de ekonomik bir değer yaratmak, buralarda ancak orman yetiştir
mek suretiyle kabil olmaktadır.
Danimarkada bu kabil sahaların ağaçlandırılmasına 1815 yılında
45.000 hektar tutarında olan bu gibi sahaların 32.000 hekkadar ağaçlandırılınıştır. Oldukça uzun süreden beri devam eden bu ağaçlandırma faaliyetinden ve elde olunan neticelerden,
bu işe yeni başlayan memleketler için bir çok dersler kazanmak mümkündür. Bu sebeple burada Danimarka kuınul ağaçlandırmalarından
kısaca bahsedilmesi faydalı görülmüştür.
başlanmış ve
tarı bu güne

Danimarkada bu gibi kuınulların ağaçlandırılınasıyla güdülen ga
ye, evvela kuınullnrı tesbit etmek, bilalıere mahalli halkın yakacak
odun ihtiyacını karşılamak, mümkün olan yerlerde ise kerestelik odun
yetiştirmek ve deniz rüzgarlarının ziraate yaptığı zararlı tesirleri
tahfifetınek olmuştur.

Danimarkanın denizden itibaren 1-2 kilometre
mesafeye kadar
olan kurnuHarı hemen tamamen saf kumdan ·ibaret olduğu için yalnız
bir ot vejetasyonu ile kaplı olarak muhafaza edilmekte (Şekil 4) ancak daha içerde bulunan ve eski ziraat topraklarını kaplamış olan kumullar ;ağaçlandır.ılmaktacYır. Bidayette ağaçlandı'rına çalışınalarında
bazı hatalar işlenmiştir. İşlenen hatalar ıneyanında rüzgar istikametinin ve maraz durumunun iyi etüd edilmemiş, yanlış ağaç türleri kullanılmış, dikimierin çok sık yapılmış ve yanlış gençleştirme metodları
nın tatbik edilmiş olmasım zikretmek mümkündür. Toprak hazırlığı
sırasında, pas taşı teşekkülatının ınevcudiyeti dolayısıyla, derin sürmek ve drenaj yapılmak gerekirken, bu husus da dikkate alınmamıştır.

Bütün bunlara rağmen ilk ağaçlandırmalardan muvaffakiyete ulamevcuttur. Bilhassa rüzgara maruz olmayan ve eski zıraat toprağını 0.5-1 ın yi geçmeyen kalınlıkta bir tabaka halinde örten kumul kısımlarında sarıçam (Pinus silvestTis), sitka ladini (Picea siteşanları
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Şekil

4. Hareket halinde iken sahil yulafı (Amophila aranaria) ile
tamamen kaplanarali tesbit olunmuş ve mutlak koruma
altına alınmış bir sahil elrsibesi.
(Foto : Beşkök)

hensis) ve ak ladin (Picea alba) gibi türler başarılı sonuçlar vermiş
lerdir. Buna mukabil dağ çamı (Pinus mugo) hemen her yerde gayet
düşük bir artım göstermiş ve adeta çalı durumunda kalmış (Şekil 5),
kara.çam (Pinus nigra) böceklerin tasallutuna uğramıştır. Esasen fakir olan kumul topraklarında yetiştirilen ağaçlar umumiyetle zayıf
kaldıklarından, bunların sekonder böceklerin tasallutuna uğrarnaları
daima muhtemeldir ve kulianılacak türlerin bu gibi haşerelerin tasallutuna mukavim olanlar arasında seçilmesi gerekmektedir.

Şekil

5.

Sahil

kumuilarının

aldığı

verimsiz kısımlarmda dağ çamı (Pinus mugo) nun
çal! formu. Resimde görülen dağ çamları 70 - 80
yaşmda ve ı- 2 m boyun<ladır.
(Foto : Beşkök)
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En iyi netice verir olarak görülen sitka ladininin 35 - 40 yaşlarına
son 15 yıldan beri bir kabuk böceği tasallutu
meydana çıkmıştır (Şekil 6). 2- 3 sene içinde meşceredeki bütün ağaç
ları öldüren bu tasalluta rağmen, kumul ağaçlandırmalarında hala sitka ladini büyük bir tehalükle kullanılmaktadır. Zira, ağaçlar 40-45
yaşlarında ölüme mahkum olsalar dahi bu yaşa kadar, mevcut diğeı
türlere nazaran en yüksek hasılayı vermekte ve kıymetlendirme bakı
mından uygun eb'adlara vasıl olabilmektedirler.
varmış meşcerelerinde

Şekil

Şekil

6.

7.

Sahil Imm.ullarının iyi vasıflı bir kısm.ım1a tesis olunmuş bir sitka
Ia<lini (Picea sitchensis) m.eşceresimle tasalluta
uğranuş ve ölmekte olan yaşlı ağaçlar.
(Foto : Beşkök)

Toprak yüzüı:ı.e yakın tabakalardaki l{öm.ürün istihsali maksadıyla
alt -üst ediJm.iş arazide vejetasyon örtüsü kaybolduğu
için hareltet haline geçmiş lmmyığınları.
(Foto: Beşkök)

kazılarak
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Kumul ağaçlandırmalarında gösterdiği düşük verime rağmen, dağ
çamından da tamamen vazgeçilmiş değildir. Müşkül şartları haiz yerlerde öncü ağaç türü olarak ancak bu tür yerleşebilmekte ve bilahare
onun himayesinde daha verimli ağaç tiirlerini sahaya getirmek mümkün olabilmektedir. Eski dağ çamı meşcerelerinden bu tür yavaş yavaş çıkartılarak yerine sitka ladini ile beraber göknar ( Abies nordmanniana ve A. alba) dikilmektedir (Şekil 8).

Şekil

8.

İyi gelişme göstermemiş

50

yaşındaki

bir

dağ çamı

(Pinus mugo)

ağaçlaııdırma sahasında yaşlı ağaçların siperinde % 80 Norveç
Ia<lini (Picea abies) ve % 20 gümüşi göknar (Abies alba)
ile yapılan gençleştirme dikimi.

(Foto :

Beşkök)

İlerisi için ümit beslenen diğer bir ağaç türü kontorta çamı (Pinus contorta) dır. Bu tür 400- SOO mm yağış alan fakir topraklarda
yetişebilmekte ve gençlikte hızlı büyümektedir, ayrıca odun verimi de
yüksektir, ancak kısa ömürlü bir ağaçtır.
Yapraklı ağaç türleri kumullarda pek nadiren kullanılmaktadır.
Daha ziyade yol ve orman kenarlannda rüzgar perdeleri veya yangın
emniyet şeritleri tesisi maksadıyla bu türler dikilir.

Danimarka kumul ağaçlandırma sahalan yetişme mühiti
üç bonitette mütalaa edilmektedir:

vasıfla

rı bakımından

a)

İyi

bonitet : ladin ve göknarın büyüyebildiği bu sahalarda
hektar başına 6 - 7 m 3 kadardır.

yıl

.lık hasılat miktarı

Orta bonitet : muhafaza ormanlarının bulunduğu fakir kum
topraklarından müteşekkil olup dağ çamı ve sarıçamın bulunduğu bu
sahalarda yıllık hasılat hektar başına 3-5 m 3 kadardır.
b)
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Zayıf

c)
halarda

yalnız dağ çamı yetişebilmekte

bonitet : tamamen kum

hasılası

elde edilememektedir.

toprağından müteşekkil bu save bunlardan herhangi bir odun

İyi bonitete sahip sahalarda yetiştirme. kesim ve taşıma masrafları

ile birlikte idare, bina, yol, sigorta v.s. gibi masraflar çıktıktan
sonra yüzde 5-6 faiz elde etmek mümkün olmaktadır (Şekil 9).

Şekil

9.

Eslii ziraat arazisini ince bir tabaka halinde kaplamış kumul üzerinde
birinci bonitette bir göknar (Abies alba) meşceresi : yıllık
ortalama artım hektanla 35 ml,
(Foto: Beşkök)

Orta boni.tetteki sahalar. bu masrafları ancak karşılayabilmekte
ve ayrıca bir faiz getirmemektedir. Ancak ağaçlandırmanın indrekt
faydaları, bu gibi sahaların ağaçlandınlmasını makul kılmaktadır.
Zayıf

bonitetteki sahalardan ağaçlandırma için yapılan masraL
dahi geri almak mümkün olmamaktadır. Bu gibi yerlerde, başka
bir vejetasyon örtüsü ile kum tesbiti kabil olmadığı taktirde ancak
ağaçlandırma yoluna gidilmesi tavsiye olunmaktadır.

ları

4. Podsol

topraklarının

ve

fundalıkların ağaçlan dırılınası

Daha önce de bahsedilmiş olduğu gibi son buzullar devresinde
Judland yarımadasının buzul işgali altında kalmayan güney batı kısmın
da toprak, bu buzunardan eriyen sular tarafından yıkanma suretiyle
gıda maddelerince fakir ve adeta sadece kumdan ibaret hale gelmiş
tir. Bilahere fundalarla kaplanan bu toprakların ıslahı ve verimli hale getirilmesi, Danimarkada üzerinde uzun müddetten beri çalışılan
ve bu gün için artık tamamen halledilmiş bulunan bir problem teşkil
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etmiştir. Fundalık sahaların ıslahında geniş ölçüde baş vurulan yollardan birisi de ağaçlandırınadır. Bu gibi sahaların ağaçlandırılınası
faaliyetine 1789 yılında Alınan ormancısı G. W. Brüel tarafından Stendal mevkiinde başlanmıştır. Sarıçam ve Norveç ladini ile yapılan ilk
ağaçlandırınalarda 15 yaşına gelen sarıçamiara Lophodermium pinaster ınantan arız olmuş, buna mukabil Norveç ladinleri başarılı bir büyüme göstermişlerdir. 1866 da Danimarka Fundalık Sahaları Islah Ceıniyetinin kuruluşundan sonra bu kabil ağaçlandırınalar büyük bir hız
kazanmıştır. 1870 te dağçaını en muvaffak ağaç türü olarak görülmüş
ve bu türle geniş sahalar ağaç:landırılınış, bilalıere iyi yetişme ınuhit
lerinde buna Norvcç ladini karıştırılmıştır. Bu tarihten itibaren traktör kullanılmak suretiyle derin toprak işlemesi yapmak kabil olmuş ve
ağaçlandırınalarda daha tatıninkcır başarılar elde edilmiştir.

Halen fundalık sahaların ağaçlandırılmasında arazi hazırlığı, salıayı
kaplayan fundaların tamamen yakılmasıyla başlamaktadır. Bilalıere
keçiayağı tekerleği bulunan traktörlerle çekilen büyük pulluklarla
arazi 1 m derinliğe kadar sürülmek suretiyle pastaşı parçalanmakta
(Şekil 10) ve ınüteakiben disklenerek üst tabakadaki humus toprağa
karıştırıl~aktadır.

Şekil

10.

Fumlalık

80-100 cm. derinliğinde teşekb:ül etmiş
parçalanm.asmda Imilanılan derin
pulluk ve onu çeken traktör.
(Foto: Beşkök)

sahalarda

toprağm

pastaşı tabakasımn

Dikimler umumiyede makine ile ve ilkbaharda yapılmaktadır
(Şekil 11). İbreli türler 1.30 X 1.50 m aralık ve mesafeyle dikilmektedir. Dört kişilik bir dikim ekibi makine ile 8 saatte 20- 25 bin fidan
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dikebilmektedir. Dikimlerde kullanılan kıymet ağacı ladin ve göknar
türleridir. Bunları genç yaşlarında don ve rüzgar zararlarından ve geyik ısırmalarından korumak için sarıçam kullanılmaktadır. Bu mak
satla bir sarıçam fidanı ile bir ladin veya göknar fidanı bir arada ve
aynı zamanda diklmekte, ilk senelerde hızlı büyüyen sarıçam kendisiyle beraber dikilen ladini veya göknan gerek donlara ve gerekse ge.
yik tasallutlarına karşı himaye etmektedir. Ladin veya göknar yeteri

Şekil

ll.

Ağaçlandırmalarda kullanılan

(arka planda) ve

diktiği

bir dikim makinesi
fidanlar.
(Foto :

Beşkök)

kadar boylandıktan sonra tepesi kesi.lmek suretiyle sarıçam alt tabakaya alınmakta ve bu şekilde sarıçarnın toprağı himaye tesirinden bir
müddet daha faydalanılmaktadır. Yardımcı olarak kullanılan diğer bir
ağaç türü de melez (Larix spp.) dir. Bu türden daha ziyade toprak
vasıflarını ıslah hassası ve bir de ri.izgara karşı himaye temin etmesi
bakımından faydalanılmaktadır.
Bu tür, köklerinde yaşayan Bolteus
edulus mantan yardımıyla havadan azot tesbit etmektedir.
bloklar halinde tesis olunan ağaçlandırma sahaları
hem rüzgar perdesi ve hem de yanüzere tesis olunan 20-30 m genişli
ğindeki şeritlerde yapraklı ağaç türleri, bu arada meşe (Quercus robus
Q. petrea), kızılağaç (Alnus glutinosa), huş (Betula pubescens) ve bazı çalı türleri kullanılmaktadır (Şekil 12). Şeritlerde dikim, sıra araları
na 5 m, fidan aralarına ise 25 cm aralık ve mesafe verilmek suretiyle
yapılmaktadır. Yapraklı ağaçların dikildiği şeritlere toprak vasıflarını
ıslah maksadıyla bazı bakliyeler de dikilmekte, ayrıca karına kimyevi
200

hektarlık

nın etrafını çevreleyecek şekilde,
gın himaye şeridi vazifesi görmek
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gübre verilmektedir (hektara 500 kilo Tomas unu). Tecrübe mahiyetinde yapılan çavdar sapıyla malçlama (toprak yüzünü 5 -10 cm kalınlı
ğında çavdar sapı tabakasıyla örtme) dan da gayet iyi sonuçlar alın
mıştır.

Şekil

12.

Ağaçlamlırılan fundalık sahalarında 200 hektar vus'atindeki
parsellerin etrafını çevreleyen ve yapraldı türlerle tesis
olunan koruyucu şeritler.
(Foto : Beşkök)

Dikimden sonra yabani ot istilasını önlemek maksadıyla ilk 5 yıl
boyunca fidan sıraları arasındaki toprağın işlenmesine devam edilmektedir.
Fundalık sahalarında ibreli türlerle yapılan ağaçlandırmanın hektar maliyetine dair verilen rakamlar aşağıdaki gibidir (1 Danimarka
Kronu = 1.30 Türk Lirası)

Sürme
Diskierne
Dikim (makine ile)
Fidan bedeli
Yardımcı tür fidanları
Tamamlama
Çapa (yılda 1 defa) ·
Sair masraflar
Toplam
Yapraklı ağaç

kronunu

dikimleri için hektar

bulmaktadır.
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D Kronu

30
140
400

»

so

»
»

»

80
100

»

65

»

»

1100
başına yapılan

masraf 5000 D.
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Olgunluk çağına gelen fundalık saha ormanlarında gençleştirme
dar şeritlerde traşlama kesimi metodu ile yapılmaktadır (Şe
kil 13). Şeritler rüzgara dik istikamette 15 m en ve 150- 200 m boyda
tesis olunmakta, şerit üzerindeki ağaçlar traşlama olarak tamamen
kesilmekte ve tensil sahaya dikim yoluyla getirilmektedir.
atlamalı

Şekil

13.

Fundalık sahalarda
tıraşlama kesimi

tesis olunan meşcerelenle atlamalı
ve l•esilen şeritleı:<le dikim ile
yürütülen sun'i g·ençleştirme.

şeritlerde

(Foto :

Fundalık sahalarda orman
cesi iefrik edilmektedir

yetiştirme bakunından

Beşkök)

üç bonitet dere-

a) Zayıf bonitet : Norveç ladini (Picea abies) 100 yıllık idare
müddetinde hektar başına yılda ortalama 4 m 3 hasılat verir,
Orta bonitet : Noryeç ladini 90 yıllık idare müddetinde hektarbaşına yılda ortalama 6 m 3 hasılat verir,
b)
c)
başına

İyi

bonitet : Norveç ladini 70 yıllık idare müddetinde hektar
ortalama 10 m 3 hasılat verir.

Fundalık saha ağaçlandırmaları için en elverişli ağaç türü Norveç
Iadini olmakla beraber melez, sitka ladini, duglas göknan ve göknar
da kullanılmaktadır. Yapılan hesaplara göre fundalık sahalarda ancak
iyi bonitette olan ağaçlndırma sahaları Idr temin edebilmekte, diğer
bonitet sınıfları karlı olmamaktadır. Fakat ormanların temin ettiği in.
direkt faydalar da göz önünde bulundurulmk suretiyle orta veya zayıf
bonitet derecesindeki sahaların ağaçlandırılması makul karşılanmak
tadır. Bilhassa Danimarkada pek yakın bir zamana gelinceye kadar
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karşılaşıldığı

gibi,

üzere mutlak

işsiz kalmış işçilere iş

karlı

olmayan

bulmak problemini halletmek
tecviz olun-

ağaçlandırmaların yapılması

maktadır.

B. Rüzgar perdeleri ve koruyucu onnan
ı.

Rüzgar perdelerinin aero -

şeritleri

dinamiği

Genel olarak rüzgar tesirlerinden bahsederken bunun iki husisiyeti nazarı itibare alınmak gerekir. Bu hususiyetlerden birincisi rüz.
garın kuvveti, ikincisi hızıdır. Rüzgarın mekanik tesirleri mevzuu bahis olduğu zaman mütalaa edilmesi gereken ilk unsur rüzgar kuvvetidir. Rüzgar kuvveti, ziraat bakımından mahsulü sallaması, birbirine çarpması, eğmesi ve nihayet kırması dolayısıyle bir dereceye
kadar önem taşır. Fakat ziraatte asıl önemli olan unsur rüzgar hızı
dır. Zira bitkinin gelişmesinde büyük rol oyuuyan buharlanma miktarı, havadaki karbondioksit miktarı ve hava suhuneti gibi hususlar rüzgar hızına tabi olarak değişiklik göstermektedir.
Rüzgar perdelerinin rüzgar hızı üzerindeki tesirleri, daha ziyade
hızda meydana getirdikleri azalma nisbeti olarak verilmek suretiyle
ifade olunur. Zira bir rüzgar perdesi ılıesela 8 m/sa hızla esen bir rüzgarın hızını 2 m/sa ye indirdiği takdirde, 4 m/sa hızla esen diğer bir rüzgarın hızını da 1 m/ sa ye indirmektedir. Rüzgar hızında birinci halde
6 m/sa lik, ikinci halde ise 3 m/sa lik bir azalma olmuş, fakat hızın azalma nisbeti her iki halde de 3/4 olarak sabit kalmıştır. Binaenaleyh
rüzgar perdesinin rüzgar hızı üzerindeki tesirinin en iyi ifade tarzı bu
sonuncu şekildir. Rüzgar hızını azaltına nisbeti umumiyetle yüzde ola.
rak verilmekte ve perdenin siperleme kabiliyetini ifade etmektedir.
En müsait şartları haiz perdeler, rüzgar aksi istikametinde perde
yüksekliğinin 30 misline eşit bir uzaklıkta % 10 nisbetinde, 35 misline
eşit bir uzaklıkta % 5 nisbetinde bir siperleme göstermektedir. Perdenin rüzgar tarafmda siperleme, perde yüksekliğinin 5 misli uzaklıkta
% 10 dan, 7 misli uzaklıkta ise \% 5 ten daha az olmaktadır.
leri

Siperleme tesirleri bakımından mütalaa olunurken rüzgar perdekatagerilere ayrılmaktadır:

aşağıdaki

a)

Perde : sun'i materyalle tesis
ve yüksekliği
olan Füzgar perdeleri;
uzunluğu yüksekliğine

b)

Canlı

çit

(sıravari

edilmiş,

yekpare veya boşluklu,
nazaran daha fazla

genişliğine

dikim) : bir veya bir kaç

sıra

kilmiş ağaçlardan müteşekkil, uzunluğu yüksekliğinden

genişliğinden

daha fazla olan rüzgar perdeleri;

ve

halinde diyüksekliği
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c) Canlı çit (sıravari dikim) sistemi : birbirine az çok parelel
olarak teshis edilmiş canlı çitlerinin meydana getirdiği sistem;
miş

Perde sistemi : birbirine parelel olarak sun'i materyale tesis ediL
perdelerin meydana getirdiği sistem;
Ormanlık

d)
genişliği

e)

ve

veya ağaçlandırma sahaları: yüksekliğine nazaran
çok fazla olan ağaçlık saha;

uzunluğu

Koruyucu orman

şeritleri

edilmiş, uzunluğu genişliğinden

ve

:

ağaç,

ağaçcık

ve

çalılarla

genişliği yüksekliğinden

tesis
daha fazla

olan dikimler;
f) Perdelenmiş bölge : iyi
lukta rüzgar perdeleri şebekesi ile

Bu

çeşitli

planlanmış
kaplı

ve kilometrelei·ce uzun-

bölge.

tipteki rüzgar perdelerinin rüzgar

üzerindeki tesirleri

aşağıda sırasiyle incelenmiştir.

a.

Münferİt

perdelerin

siperlenıe

tesirleri

Danimarkada perdelerin rüzgar hızı üzerindeki tesirlerini tesbit et.
rnek üzere Martin Jensen tarafından detaylı araştırmalar yapılmış bulunmaktadır. Bu araştırmalarda ,rüzgar esiş yönüne dik olarak yerleşti
rilmiş ve uzunlukları, siperledikleri sahada dış kenarlardan dolaşıp gelecek hava akımlarının herhangi bir yan tesiri bulunmayacak kadar
olan ahşap perdeler kullanılmıştır. Perdelerin yüksekliği bütün boyunca sabit tutulmuş (2.5 m) ve perdenin geçirgenliğini sağlayan boşluk
lar (delikier veya açıklıklar) perde sathına mütecanis bir şekilde .dağıtılmıştır. Böyle bir perdenin sİperiediği sahada herhangi bir noktadaki siperleme miktarının rüzgar hızına, noktanın bulunduğu mevkiye ve
perdenin yapısına tabi olacağı kabul edilebilir. Burada şu hususun heL
men kaydı gerekir ki, perdenin yapısı bakımından siperleme miktarına tesir eden unsur sadece perde üzerindeki boşlukların nisbetidir..
Yapılan denemeler, bu boşlukların eb'adı, şekli, şakuli veya ufki oluşu gibi hususların siperleme üzerinde bir tesiri bulunmadığını göstermiştir. Aynı boşluk saha nisbetini haiz değişik şekilde delikli perdelerin sağladıkları siperleme, birbirinin aynı olmaktadır.
Şekil

14 de verilen diyagram yüzde 48 nisbetinde boşluk salıayı
haiz bir perdenin gerisinde tesbit olunan siperleme durumunu göster.
mektedir. Perde x =O noktasında durduğuna göre perde yüksekliği
(h) cinsinden perdeden itibaren rüzgar aksi istikametindeki mesafeler apsis üzerine işaret edilmiştir. Siperleme miktarları toprak
yüzünden 4 ayrı yükseklikte ölçülmüş olup, bu ölçmelerden elde olunan değerler diyagram üzerinde ayrı şekillerle işaretlenmiş bulunmak.
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tadır. «Ü» şeklindeki işaretler

perdenin üst kenan seviyesindeki, «X»
perde yüksekliğinin 0,6 sı kadar seviyedeki, «6»
şeklindeki işaret perde yüksekliğinin 0,4 ü ve << + >> şeklindeki işaret
ler de 0.2 si kadar seviyedeki ölçme neticelerini göstermektedir. Diyagramın tetkikinden çıkan netice, siperlemenin, perde yüksekliğinin yarısı civarındaki seviyeye kadar sabit kaldığı ve bu'1dan sonra seviyenin artmasıyla siperlemenin azalmakta olduğudur. Umumiyetle ziraatta
şeklindeki

Şekil

14.

işaretler

Yüzde 48 nispetinde boşluk salıayı haiz bir perdenin toprak yüzü
seviyesinden muhtelif yüksekliklerde ve perdeden muhtelif
mesafelerde siperleme miktarları.
(Jensen, 1955)

arazi yüzüne yakın seviyedeki siperleme ilgi çekici olduğundan, bunun
topraktan olan seviyeye tabi olmadığı ifade edilebilir. Yalnız bu mütalaayı ileri sürerken toprak seviyesinin neresi olarak kabul edileceği
önemli bir konu teşkil etmektedir. Bitki örtüsünden mahrum ve düzgün arazilerde toprak seviyesi, arazi yüzü olarak kabul edilebilir. Fakat arazi bir bitki örtüsüyle kaplı ve bu örtü kesif ise bunların üst
seviyesi, yok şayet sıralar halinde aralıklı ise yarı boyları, arazi yüzü
olarak kabul edilmelidir. Arazi yüzünün pürüzlü oluşu da, siper1eme
miktarının sabit kaldığı yükseldiğe tesir etmekte ve pürüzlü arazilerde bu seviye daha aşağı düşmektedir.
Şekil 15 deki diyagram boşluk saha yüzdesi O dan (masif perde)
72 ye kadar .değişen muhtelif perdeler arasında tesbit olunan siperle.
me durumunu göstermektedir. Apsis siper yüksekliği (h) cinsinden
siperden itibaren olan mesafeleri, ordinat siperleme yüzdesini vermek.
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tedir; Masif perde gerisindeki sİperlerneyi ifade eden ' = 0» eğrisinin
7 h mesafesinden itibaren başlatılmış olduğu nazarı dikkatı çekecek.
tir. Bu, masif perdelerin hemen gerisinde gayet karışık bir hava cer.
yanının vaki olmasından ve bu karışık cereyanın basit bir münasebetle ifadesinin imkfmsızlığından ileri gelmiştir. Böyle bir perde, 14 h mesafede yüzde 50 ve 24 h mesafede yüzde 10 siperleme sağlamaktadır.
Yüzde 30 boşluk sahaya sahip perdelerde de perde gerisinde kahava ceryanları meydana gelmekte fakat bu karışıklık 4 h mesafeye kadar devam etmektedir. Bu perde 28 h mesafede dahi yüzde
10 dan daha fazla bir sİperierne sağlamıştır. Yüzde 36 ve daha fazla
boşluk sahaya sahip perdelerin gerisinde karışık hava ceryanları görülmemekte fakat boşluk nispetinin yüzde 36 miktarını aşmasıyla siperleme tesirinde bir azalma vaki olmaktadır. Bir perdenin siperleme
kapasite~i buna ait sipedeme eğrisiyle apsis arasında
kalan saha ile
ifade edilir. Şekil 15 bu görüşle tetkik olunciuğu zaman. araştırmada
en müessir olarak tesbit edilen perdenin yüzde 36 nisbetinde delik
saha ihtiva eden perde olduğu görülmektedir.
rışık

Şekil

15.

Boşluk

saha ruspetleri yüzde O ila 72 arasmda değişen perdelerin
muhtelif mesafelerde sağladığı siperleme.
(Jensen, 1955)

Münferit bir perdenin rüzgar esiş istikameti tarafında temin etsiperleme Şekil 16 da gösterilmiştir. Perdenin bu taraftaki siperleme tesiri oldukça kısa bir mesafeye kadar devam edebilmekte, masif
bir perde azami sİperlerneyi temin etmekte, perdenin boşluk saha nisbeti fazialaştıkça rüzgar tarafındaki siperleme kapasitesi düşmekte
dir. Masif bir perdede umum siperleme miktarının % 11 i rüzgar tarafında bulunduğu halde yüzde 68 nisbetinde delik saha ihtiva eden
perdede siperleme miktarının ancak yüzde 7 si rüzgar tarafında buluntiği

maktadır.
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Şekil

16.

b)

l\'Iünferit bir perdenin rüzgar

Münferİt canlı

tarafında sağladığı

siperleme.
(Jensen, 1955)

çitlerin siperleme tesirleri

Yukarda verilen izahattan çıkarılabilecek neticeye göre bir canlı
çitin siperleme miktarı öğrenilmek istenildiği takdirde, ayrıca bir aero
dinamik çalışma yapmaya lüzum kalmadan, sadece çit üzerindeki boş
luk saha nisbetini hesaplamak ve bunu münferit perdelerde yapılan
ölçmelerle karşılaştırmak suretiyle neticeye vanlmak mümkündür.
Canlı çitler de, aynen perdelerde olduğu gibi, çok kesif oldukları zaman
hemen gerilerinde kuvvetli bir siperleme sağlamakta fakat siper tesiri
uzak mesafelere uzanmamaktadır. Çok gevşek olan canlı çitler ise, bütün saha üzerinde ancak düşük bir siperleme sağlayabilmektedirler.
Canlı çitlerin siperleme kapasitesini ifade bakımından da en elverişli yol
bunların boşluk saha nisbetlerini vermektir. Bu maksatla canlı çitler
üç grupta mütalaa edilirler. Bunlardan gevşek çitler yüzde 65 den da·
ha yüksek, vasat. çitler yüzde 65 He 50 arasında, kesif çitler ise yüzde
50 den daha düşük nisbetlerde boşluk saha ihtiva ederler. Yapılan
araştırmalar muayyen nispette boşluk saha ihtiva eden bir canlı çit ta-
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rafından

temin olunan siperlemenin, kendisinden bir miktar daha dünispette boşluk saha ihtiva eden perdenin temin ettiği siperleme.
ye tekabül ettiğini göstermiştir. Bu durumun sebebini izah etmek şim
diye kadar mümkün olamamıştır.
Canlı bir çitin yapraklı veya yapraklarını dökmüş vaziyette bulunuşu onun boşluk saha nispetine tesir etmektedir. Yaprakları dökülmüş vaziyetteki canlı bir çitin siperleme kapasitesi, yapraklı olduğu
zamandakine nazaran yüzde 60 daha düşük olmaktadır.
şük

c)

Perde veya canlı çit sistemlerinin siperleme tesirleri

Münferİt

halde bulunmayıp birbirlerine parelel olarak seyreden
biri diğerine, yeteri kadar siperleme temin ettiği rncsafeden daha uzak
olmayan 2 veya 3 perde veya canlı çitin gerisindeki sahada temin olunan siperlemenin, bu çitlerin münferit siperlemeleri muhassasalasına
eşit olacağı ilk nazarda akla gelen bir husustur. Böyle bir sistemin gerisinde vaki olacak siperlemenin evvela münferit perdelerin boşluk saha nispetlerine, sonra perdeler arasındaki mesafeye ve nihayet perde
sayısına tabi olacağı düşünülebilir. Fakat 2 veya 3 perdeden müteşek
kil sistemlerle gerek arazide ve gerekse rüzgar tunellerinde yapılan
denemeler durumun tamamıyla böyle olmadığını göstermiştir. Perdeler
arasındaki mesafe perde yüksekliğinin iki katına indirilinceye kadar
siperleme tesiri, münferit perde tarafından sağlanan siperlemenin altında kalmış, ancak bu mesafeden daha fazla yaklaştırıldıktan sonra
onu tecavüz etmiştir. Şekil 17 de üç perdelik bir sistemle yapılan ölçmelerin verdiği sonuçlar görülmektedir. Ancak bu durumun malıdut
sayıda perdeden teşekkül etmiş sistemlerde tesbit edildiği unutulmamalıdır.

Şekil

17.

Aralarmda 20 h, 15 h, 10 h, 5 h, ve 2h mesafe bulunan üç perdeden
perde
(Jensen, 1955)

müteşekkil sistemlerin siperleme tesirleri (devamlı hat tek
arkasında meydana gelen siperlemeyi göstermektedir).
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Oı:manların

d)

veya ağaçlandırma sahalarının siperleme tesirleri

Ormanların veya geniş ağaçlandırma sahalarının, bitişiklerinde
bulunan ve rüzgar aksi istikametinde uzanan sahalardaki siperleme te.
sirlerini tesbit etmek, ölçme zorluklarından doğan bir takım hatalar
dolayısıyla oldukça müşküldür. Bununla beraber ormanların siperleme
tesirleri hakkındaki teorik esasları rüzgar tünellerinde modellerle yapı
lan çalışmalarla tesbit mümkün olmuş ve tabiatta yapılan ölçmeler
de bu sonuçları teyit etmiştir.
Şekil

18 bir hava akımının orman örtüsüne tesadüf ettiği zaman
durumu şematik olarak göstermektedir. Orman, rüzgar esiş is.
tikametinde «b» den «d» ye doğru uzanmaktadır ve genişliği «B» dir.
Ormanın rüzgar tarafında arazinin açık olduğu kabul edilirse rüzgar
a noktasında taranmak suretiyle gösterilen bir hız profilini haiz bulunacaktır. Burada ormanın gerek kenarlannda ve gerekse tepe tacında
yeteri kadar kesif olduğu ve içine rüzgarm nüfuz edemediği farz olunmuş, tabii duruma uygunluğu sağlamak için de orman çatısı oldukça
pürüzlü kabul edilmiştir.
aldığı

Şekil

18.

Bir orman üzerinden geçen hava akımının
gelen ıleğişiklikler.

hız

profilinde meydana
(Jensen, 1955)

Rüzgar, ormanın rüzgar tarafındaki «b» kenarına çarpınca hız profilinin orman çatısı seviyesi altında kalan kısmı kesilecek, fakat «a»
profilindeki aynı miktar hava «b» profilinden de geçmek zorunda olduğu için burada rüzgar hızı artacak ve hız prifili «'b» noktasında göste.
rilen şekli alacaktır. Profilin alt kısmında, artan hız dolayısıyla bir şişkinlik vardır. Ancak hız profili ,bütün ormanı katederken bu durumunu muhafaza edemiyecektir. Her ne kadar «b» noktasında en yüksek
tüzgar hızı ağaçların tepe seviyesinde teşekkül edecekse de, orman çatısının pürüzlü durumu dolayısıyla bu hız bilahere düşecek, hatta daha düzgün olan toprak yüzünde, açık sahalarda iken muhafaza ettiği
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hızdan

inecektir. Bu hız düşmesi hemen ağaçların tepesinden başlayacak ve orman çatısının pürüzlülüğünden doğan karışık
hava akımları dolayısıyla yukarı doğru bir miktar daha devam edecektir. Bu suretle ormanın rüzgar esiş istikameti aksindeki kenarında,
yani şekildeki «d» noktasında rüzgar hızı profili dört kısmından müteşekkil olacaktır: a) toprak yüzünden orman çatısına kadar tamamen
rüzgarsız olan saha, b) rüzgar hızının orman çatısı seviyesinden yukarı
doğru fazlalaştığı kısım, c) rüzgarın ormana ilk çarpmasından hız profilinde meydana gelen şişkinliğin kalıntısı ve d) ormanın her hangi
bir tesiri görülmeyen yukarı hız profili. Bu kısımlardan birincisinin
yüksekliği orman orta boyuna, ikincisinin yüksekliği ise orman çatısı
nın pürüzlülüğüne tabidir. Dar ormanlarda mevcut olan üçüncü kıs
sım, genişliği yüksekliğinin 20 katını tecavüz eden ormanlarda kay'boldaha da

aşağı

maktadır.
Ormanın

rüzgar aksi kenanndan sonra birinci profil kısmına doğ
ru bir rüzgar hücumu vaki olmakta, ve orman kenanndan uzaklaştık
ça bu kısımdaki rüzgar hızı fazlalaşmaktadır. Ormanın siper tesirinin
devam ettiği sahada meydana gelen rüzgar hız profili şekilde «e» noktasında gösterilmiştir. Nihayet, ormanın siper tesirinin sona erdiği «f»
noktasında, «a» noktasındaki hız profiline tamamen benzeyen bir profil teşekkül edecektir. Siperleme nispetinin, geniş ve çatısı fazla pÜ·
rüzlü ormanlarda daha yüksek olacağını ileri sürmek mümkündür.
Şekil 19, yükseklikleri ile genişlikleri arasındaki nispet muhtelif olan
ormanların rüzgar aksi tarafında sağladıkları sİperlerneyi göstermektedir. Rüzgar tünellerinde model ormanlar üzerinde yapılan ölçmelerle tespit olunan bu sonuçlara göre, genişleri yüksekliklerinin 60 katından daha az olan dar ormanların sağladığı siperleıne; genişliği yüksekliğinin 700 katından daha fazla olan çok geniş ormanlarınkinden be.
lirli bir şekilde azdır. Fakat geniş ormanlada çok geniş ormanların
sağladığı siperleme arasında önemli bir fark bulunmamıştır.
Canlı

çit veya perdelerin sİperierne bakımından müessiriyeti
(S = siperleme endeksi = sİperierne eğrisi ile ap sis arasında kalan
saha) ormanlarınkiyle mukayese edilirse, en iyi münferİt canlı çitte
S = 12 ve en iyi münferİt perdede S = 14 olan bu değere karşı, geniş
ve çok geniş ormanların S = 19 olan değeri hiç de tahminkar bulunmayacaktır. Bilhassa dar ormanların S = 13 olan sİperierne endeksi
münferİt perdelerin sİperierne endeksinden daha da düşüktür. Siperleme endeksi S = 19 olan 5 metre yükseklik ve 500 metre (100 h) ge.
nişlikteki bir ormanın siperleme tesiri S xh = 19 x 5 = 95 olduğu halde, birbirine 20 h mesafeyle yerleştirilmiş 5 er metre yükseklikte ve
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Şekil

19.

Genişlik

1 yükseklik

oranı

muhtelif olan ormanlarm siperleme tesirleri.
(Jensen, 1955)

iyi kalitedeki üç canlı çitin siperleme endeksi S = 28 ve siperleme tesiri
Sxh = 28x5 = 140 dır. İşgal ettikleri sahalar da nazarı itibare alındı
ğı taktirde canlı çitlerin, siperleme bakımından ormaniara nazaran çok
üstün oldukları nazarı dikkati çekecektir.
e)

Koruyucu orman şeritlerinin siperleme tesirleri

siperleme tesirlerinden balısolunurken tebarüz ettirilmiş olduğu gibi genişlikleri az olan ormanların siperleme
bakımından müessiriyetleri, canlı çitlere nazaran oldukça düşüktür.
Aynı durum koruyucu orman şeritleri için de varit bulunmaktadır. Koruyucu orman şeritleri Amerika Birleşik Devletlerinde ve Rusyada
40 - 60 metre genişlikte tesis olunmuş lardır. Böyle bir şeridin siperle.
me endeksi S = 14 ü geçmemektedir. Şerit yüksekliğinin 15 metre oL
duğu farzedilse siperleme tesiri Sxh = 14x15 = 210 dan ibarettir. HaL
buki, bir koruyucu orman şeridi, 10 tane canlı çitin işgal ettiği kadar
salıayı kaplayacağından aynı miktar saha israfı suretiyle dikkatlı bir
şekilde tesis edilmiş ve yükseklikleri sadece 7.5 metre olan canlı çitler·
den (S = 12) müteşekkil bir şebekenin siperleme tesiri Sxhxn = 12 x
7.5 x 10 = 900 dür.
Yukarda

ormanların

Bu hesap göstermektedir ki en uygun ve en verimli sİperierne an·
cak iyi planlanmış, iyi yetiştirilmiş ve idame ettirilmiş canlı çitlerle
sağlanabilmektedir. Fakat bu vasıfta canlı çitleri yıllık yağış miktarı
nın 600 milimetreyi geçtiği ve bunun yıl boyunca muntazam .. bir dağı.
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lış gösterdiği mıntakalarda

tesis ve idame mümkün olabilir. Danimarkada durum bu merkezdedir ve hemen bütün rüzgar perdeleri canlı
çit karekterinde tesis olunmuştur. Yıllık yağış miktarının 600 milimetrenin altına düştüğü veyahut vejetasyon devresinin oldukça kurak
geçtiği mıntakalarda ise, sulama tatbik olunmadığı taktirde ağaçları
münferİt veya bir kaç sıradan ibaret canlı çitler halinde yetiştirmek
çok güçtür. Başarı sağlanabilmesi için şeritlerin içinde orman şartla
rının yaratılması ve idamesi gerekir, bu da şeritlerin yeteri kadar
geniş olmasını zaruri kılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinin ve
Rusyanın step ınıntakalarmda karşılaşılan durum budur ve bunun için
oralarda canlı çitlerden ziyade koruyucu orman şeritleri tesisi cihetine
gidilmiştir.

Koruyucu orman şeritlerinin haiz olduğu kesit şekli bunların siperleme tesiri üzerinde ziyadesiyle müessir olmaktadır. Azami tesirin
elde edilebilmesi için kesit şeklinin aero-dinamik olmaması gerekir. Aerodinamik şekiller hava akımını en az miktarda engelleyen şekillerdir.
Koruyucu orman şeridi tesisiyle güdülen gaye bunun tamamıyle aksi
olduğuna göre, koruyucu orman şeritlerinin heriki kenarında da dik
yüzlü olmaları gerekir. Fazla rüzgara maruz yerlerde şeridin rüzgar
tarafındaki kenarını dik olarak muhafaza etmek belki de imkansız
olabilir. Fakat bu takdirde dahi, hiç değilse rüzgarın aksi tarafındaki
şerit kenan mutlaka dik olmalıdır.
f)

Bir bölgeye

şamil

rüzgar perdeleri
tesirleri

sistemlerinin

sİperierne

Malıdut sayıda rüzgar perdelerinden ibaret olmayıp da geniş bir
bölgeyi kaplayacak bir şekilde planlaştırılmış müteaddit canlı çitlerden,
koruyucu orman şeritlerinden ve ağaçlandırma sahalarından müteşek
kil geniş bir sistem, muhakkak ki o bölgenin çehresini tamamen değiş
tiricek, ayrıca bu müteaddit perdelerin tesirleri muhassalası olarak
rüzgar hızında genel bir azalma da sağlanacaktır. Böyle bir bölgede,
aynen ormanların rüzgar hızı üzerindeki tesirleri tetkik olunurken söylenildiği gibi, rüzgar profilinin alt kısmında, rüzgar hızının toprak yü.
zü seviyesinde kesilmiş olması dolayısıyla rüzgar profili sıfır hızdan
açık sahadaki normal hıza geçiş zonunu ihtiva edecek, bu zonun her
hangi bir yüksekliğindeki rüzgar hızı, açık sahada aynı yükseklikteki
rüzgar hızından daha düşük bulunacaktır.

Denizden karaya doğru esen bir rüzgarın hızı deniz üzerinde iken
daha fazladır. Çünkü deniz yüzü karaya nazaran daha düzgün bir satha sahiptir. Rüzgar karaya ulaşınca, arazi yüzünün pürüzlülüğü dola-
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yısıyla alçak seviyelerdeki hızında bir azalma vaki olur. :Karada rüzgar
perdeleri bulunuyarsa arazi yüzünün pürüzlülüğü artmış ve alçak seviyedeki rüzgar hızını azaltına tesiri fazlalaşmış demektir. Danimarkada
Jutland yarımadasında yapılan ölçmeler, Kuzey Denizi üzerinden esen
batı rüzgarlarının memleketi kat edip doğuya doğru ilerledikçe, toprak yüzünden 2 metre yükseklikte ölçülen hızlarında bir azalma oldu.
ğunu, 20 - 30 kilometre sonra en düşük hız değerini aldığını ve ondan
sonra doğuya doğru öylece devam ettiğini göstermiştir. Rüzgar hızının,
ölçmelerden birisinde yüzde 42, değerinde ise yüzde 50 nispetinde
azalmış olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır.

2. Rüzgar perdelerinin iklim ve su muvazenesi

üzedııdeki

tesirleri

Bu konu, Donimarkada H.C. Aslyng tarafından yapılan araştırma.
burada özetlemek suretiyle münakaşa olunacaktır. 1955
yaz, 1955 - 56 kış ve 1956 yaz mevsimlerinde bir araştıma çiftliğinde yürütülen araştırmalarda 2.5 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda,
boşluk saha nisbeti yüzde 45 olan ve kuzey- güney yönünde yerleştiri
len ahşap bir perde kullanılmış, açıkta, perdeden itibaren rüzgar aksi
istikametinde 10 ve 20 boy mesafelerde rüzgar istikameti, rüzgar hı
zı, yaş ve kuru termometrelerle hava suhuneti, yağış, toprak nemi,
toprak suhuncti ve buharlanma ölçülmüştür. Elde olunan sonuçlara
göre rüzgar hızında azami azalma perdeden itibaren 10. boy mesafede ortalama yüzde 44 olarak bulunmuştur. Azami siperleme tesirleri perdeye
dik olarak gelen batı rüzgarlarına karşı tesbit edilmiştir. Hava suhuneti, siperleme yüzdesine tabi olarak yaz mevsimi boyunca gündüz
saatlerinde yükselnıiş, gece saatlerinde ise düşmüştür. Siperlenen sahada hava suhunetinin geceleri düşmekte oluşu, geç donların teşekkü
lü tehlikesi olan yerlerde bu ihtimali artırabilecektir.
ların sonuçlarını

Toprak suhuneti ölçmeleri haftada üç defa yapıldığından tatminkar
netice almamamış, fakat siperlenmiş sahada açık sahaya nazaran urourniyetle daha düşük toprak suhunetleri tesbit olunmuştur. Fakat bu
durumun, ölçmelerin daima sabah saat 10 da yapılmasından ileri geldiği tahmin olunmaktadır. Günlük ortalamalar dikkate alındığı takdirde siperlemenin toprak suhunetini artıracağı ileri sürülebilir.
Yağış

ve toprak nemi bakımından siperlenmiş ve açık sahalar ara.
önemli bir fark tesbit olunamamıştır. Fakat Penman teorisine
göre hesaplanan potans]yel buharlanma siperlenen sahada daha düşük
oln'iuş, düşme miktarı yağışlı geçen 1955 yazında siperleme yüzdesiyle
mütenasip bulunmuşken, nispeten kurak geçen 1956 yazında siperlemenin iki katı kadar olmuştur.
sında
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Amerika Birleşik Devletlerinde rüzgar tünellerinde yapılan araş
(Woodrof, 1954), koruyucu orman şeritlerinin yaprakların dökülmüş olduğu devrede buharlanmayı 2 h mesafede asgari haclde indirdiklerini ve açık sahaya nazaran yüzde 45 e düşürdüklerini göstermiş
tir. Ağaçların yapraklı olduğu devrede buharlama ortalama olarak
yüzde 20 nisbetinde daha fazla azalmıştır. En düşük olduğu yer gene
2 h mesafededir ve yüzde 28 e düşmektedir (Şekil 20) .
tırmalar

Şekil

20. Bir <luvarın ve 10 sıra ağaçtan ınüteşel•Idl bir koru:~rucu orman şeridiııiıı
ağaçlar yapraklı iken ve yapraklarmı döktükten sonra buharlanma üzerine
yaptıkları

tesir (Rüzgar

hızı

saatte 27.3 mil).
(Woodrof, 1954)

himayeleri altında bulunan binaların
için sarf olunan yakıtta büyük tasarruf sağla·
dıkları da aynı çalışmalarla tespit olunmuştur. Rüzgar hızı fazlalaş
tıkça şeridin sağladığı yakıt tasarrufu artmaktadır.
Azami tasarruf
şerit yüksekliğinin 5 katına kadar olan mesafe dahilinde temin edilmektedir (Şekil 21).
Koruyucu orman

şeritlerinin,

kış aylarında ısıtılması

Karlı bölgelerde, karların arazi üzerindeki dağılışma rüzgar perdelerinin önemli tesirleri olmaktadır. Bu tesir perde tipine göre değiş.
mektedir. Şekil 22, 10, 5 ve 2 sıradan müteşekkil şeritlerin yapraklarının dökülmüş olduğu devrede ve rüzgar saatte 24.5 kilometre hız
la estiği sırada karı. ne tarzda biriktirmiş olduklannı göstermektedir.
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Kara

yollarının

kullanılan

ne

şekilde

Şekil

kar birikmeleriyle kapanmasını önlemek maksadıyla
tipteki kar perdelerinin tek. ve çift oldukları takdirde karı
biriktirdikleri de şekil 23 ve 24 te verilmiş bulunmaktadır.

10 sıra ağaçtan müteşekkil bir koruyucu orman şeri<linin ağaçlar
yapraklarım dökmüş iken, himayesindeki binanın ısıtılması için

21.

harcanan

yakıtta sağladığı

tasarruf (Rüzgar
saatte 5-35 mil).

hızı

(Woodrof, 1954)

3.

Rüzgar perdelerinin mahsül

veıimi

üzerindeki tesirieli

Rüzgar perdeleri, rüzgarın hızını azaltarak toprak erozyonunu önlemek suretiyle gördükleri önemli hizmet yanında, himayeleri altında
bulıman sahanın mikro kliması üzerine yaptıkları müspet tesirlerle
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Şekil

22.

2,5 ve 10

sıra ağaçtan müteşekkil

yapraklarım dökmüş iken kar
(Rüzgar hızı saatte

Şekil

23.

Bir duvar ile

koruyucu orman şeritlerinin ağaçlar
biriktirme profilleri
15.9 mil).
(Woodrof, 1954)

karayolları tipi bir ahşap
(Rüzgar hızı saatte 15.9

çitin kar biriktirme profilleri
mil).
(Woodrof, 1954)
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Şekil

24.

Muhtelif aralıklarla yerleştirilmiş karayolları tipi
iki ahşap çitin lmr birilitirme profilleri
(Rüzgar hızı saatte 15.9 mil).
(Woodrof, 1954)

zirai mahsül verimini de artırmaktadırlar. Danimarkada muhtelif zamanlarda yapılan araştırmalar, bazı mahsül çeşitlerinde bu artışın oldukça fazla miktarlara ulaşabileceğini göstermiştir. En yüksek verim
artışı yüzde 23 le yonca ve çayır gibi yem bitkilerinde tespit edilmiştir.
Hububat veriminde yüzde 14, patates ve diğer kök bitkilerinde yüzde
8 nispetinde bir artış olmuştur. Meyva verimi de rüzgar perdelerine
oldukça yakın mesafelerde gayet yüksek olmakta, fakat perdeden uza~
laştıkça bu artış sür'atle kaybolmaktadır. Bahçe mahsüllerinden çilekte rüzgar perdeleri mevcudiyeti hem verimi arttırmış ve hem de olgunlaşmayı çabuklaştırmıştır. Rüzgar perdesinden lO met:ı;e mesafed~
100 metrekareden elde olunan çilek mahsülü 84 kilo iken 30 metre me~
safede sadece S3 kilo olmuş, ilk 1O günde birinci sahada lS kilo çilek
elde edilmesine mukabil ikinci sahadan 6 kilo elde edilebilmiştir.
1946- 19S4 yılları arasında M. Jensen tarafından yapılan araştır
malarda yüzde 40 siperlemenin yonca ve çayırda yüzde 18, hububattq
yüzde 8 ve şeker pancarında yüzde 8 mahsül artışı sağladığı tesbit
olunmuştur.

Rusyada, koruyucu orman şeritlerinden itibaren 20 şerit yüksekmesafeye kadar olan saha içinde hububat veriminde ortalama
yüzde 20-30, kavun gibi bahçe mahsüllerinde yüzde SO_ 7S arasında
bir artış olduğu bildirilmektedir. Artışın bu şekilde yüksek oluşu, step
liği
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ınıntakalarmda hakim olan iklim ve toprak şartlarına hamledilmektedir.
Nitekim Rusyada aynı ınıntakada dahi havaların elverişli geçtiği, yani
yeteri kadar yağış ve nem olduğu yıllaı:da mahsülde siperlemenin doğurduğu herhangi bir artma vaki olmamaktadır. Buna mukabil elverişsiz yıllarda çok büyük far.klar tesbit olunmuştur. Mesela 1954-55
yıllarmda güney Rusyanın 16 ınıntakasmda geniş ölçüde yapılan ölçmeler, koruyucu orman şeritlerinden itibaren 20 boy yükseklik dahilinde kalan sahada hububat veriminin, açık sahalardakine nazaran yüzde 26 daha fazla olduğunu göstermiştir.

4.

Rüzgar perdelerinin

planlanması

Canlı çitlerin ve koruyucu orman şeritlerinin arzu edilen maksadı
en verimli bir şekilde sağlayabilmeleri için iyi ve dikkatli bir planlanmaya tabi tutulmaları gerekir.

Rüzgar perdelerinde tesirlilik derecesinin, esas itibariyle bunların
yüksekliklerine ve rüzgara göre haiz oldukları istikamete bağlı bulunduğu iyice anlaşılmış bir hakikattır. Buna göre
rüzgar perdelerinin
hakim ve şiddetli rüzgarlarm esi ş istikametlerine imkan nisbetinde
dik olarak seyretmeleri lazımdır.
Rüzgar perdelerinin koruyucu tesirleri, rüzgar tarafında perde
5 katı civarında bir meı;:afeden başlayıp rüzgar aksi tarafİnda 20 boy civarında bir mesafeye kadar devam eden sahada yeterli
ölçüdedir. Himaye edilmek istenen saharr.t;::c<if~r tarafmda arzu olunan
nispette siperlemenin sağlanabilmesi için, bir sistem halinde tesis olunacak rüzgar perdelerinin arasında, bunların gayede erişebilecekleri
yüksekliğin 20-25 katı kadar aralık bulunmalıdır. Diğer istikametler.
den gelmesi muhtemel nisbeten seyrek fakat kuvvetli rüzgarlarm vereceği zararları önlemek üzere esas şeritlere dik yönde tali şeritler tesisi tavsiyeye şayandır. Bunların arasındaki aralık, bu gibi rüzgarlarm
şiddetine ve tekerrürüne bağlı olarak çok daha geniş tutulmalıdır.
yüksekliğinin

Sulama tatbik olunan arazilerde rüzgar perdeleri bütün sabit sulama kanallarını takip etmelidir. Bu sayede bunların yalnız rüzgar hı
zını kesme tesislerinden değil, fakat aynı zamanda su sathını gÖlgeleyerek buharlanmayı azaltmak ve sızmtılara mani olmak suretiyle su
zayıatını azaltına bakımından aynadıkları rolden faydalanılmış olunur.
Karayolları 1Joyunca yapılacak sıravari dikimler de bir dereceye kadar
rüzgar perdesi vazifesi görmektedir. Rüzgar perdesi dikiminin genişli
$i, perdenin müessiriyet derecesi üzerinde doğrudan doğruya müessir
değildir. Ancak perdenin delik saha nispetini tayin bakımından geniş-.
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lik önem kazanabilir. Fakat, bir tek sıradan müteşekkil rüzgar perdelerinde dahi, iyi bir teknik tatbiki suretiyle arzu olunan kesafeti sağ
lamanın mümkün olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple, arazi kaybını
asgariye indirmeleri bakımmdan bir veya bazı kültürel avantajları
dolayısıyla daha ziyade iki sıradan müteşekkil canlı çitler diğer tip
rüzgar perdelerine tercih edilmelidir. Yetişme muhiti şartlarının ağaç
yetişmesine müsait olduğu yerlerde bu mümkün ise de, gayri müsait
şartlar altında sulama tatbik olunroadıkça imkansızdır. Bu gibi hallerde
rüzgar perdesinin, içinde orman şartlannın teessüs etmesine yetecek
bir genişlikte olması gerekmektedir. Bu takdirde de genişliğin mümkün
olan asgari haclde tutulması şairttır.
Birden fazla sıra ihtiva eden rüzgar perdelerinde sıralar arasında
temin olunacak aralık, ileride ot mücadelesi makine ile yapılacaksa
bu makinelerin eb'adına göre ayarlanmalıdır. Kimyevi maddeler püskürtmek veya elle çapalamak suretiyle ot mücadelesi yapılacak hallerde
ise, iki s1ıradan müteşekkil rüzgar perdelerinde bu aralık ı metreye,
daha fazla sıra ihtiva edenlerde 2 metreye kadar düşürülebilir.
Sıralar içinde fidanların arasında bulunacak mesafe sıra sayısına,
kullanılan ağaç türlerinin özelliklerine ve karışıklık şekline bağlıdır.

Danimarkada bir ve iki sıralı canlı çitlerde fidanlar ı metre mesafe ile
dikilmektedir. Daha kurak mıntakalarda mesafenin daha fazla olması
lazımdır.

Çok sıralı koruyucu orman şeritlerinde şerit kesidinin haiz olduğu
şekil onun müessiriyet durumunu tayin eden
faktörlerden birisidir.
Aero-dinamik kesitler tesir mesafesini tahdit eder ve bu sebeple teşekkülü önlenmelidir. Muhtelif sıralardaki ağaç, ağaççık çalı türleri o
şekilde tertiplenmelidir ki, şeridin her iki kenarındaki satıhlan dik
olmalıdır. Rüzgara çok fazla maruz yerlerde şeridin her iki yüzünü de
dik olarak muhafaza kabil olmayabilir. Bu takdirde dahi hiç değilse
rüzgar aksi tarafındaki yüz dik tutulmalıdır.
5.

Rüzgar perdelerinin tesisi
a. Tür ve

Ağaçlandırmalarda

seçimi

ulaşmayı sağlayan başlıca faktörtürünün seçilmesi ve bunun uygun menşelerden sağlanması meselesi, rüzgar perdesi dikimlerinde de ehemmiyetini muhafaza etmektedir. Bu bakımdan dikkate alınması gereken
başlıca iki özellik zikredilmek gerekir : a) yetişme muhiti şartlarına in-

lerden birisi olan

başarıya

menşe

doğru ağaç
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tibak edebilme ve b) ağaçlandırma ile giidülen gayeyi tahakkuk ettire.
cek vasıflara sahip bulunma.
Yetişme muhiti şartlarına intibak bakımından aşağıdaki vasıflarm
mevctidiyeti talebolunur : a) elverişsiz iklim şartlarına dayanabilme
(kuraklık, şiddetli· rüzgar lar, geç ve erken donlar, düşük kış suhunetleri v.s.), b) ağaç yetişmesi için uygun olmayan toprak şartlarına uyabilme (yüksek toprak pH sı, tenrak tuzluluğu, ağır toprak strüktürü
v.s.) ve c) mantar ve böceklerin tasallulatlarına dayanıklılık.

Rüzgflr perdelerinden beklenilen vazife, bunların tesisinde kullamlan tilrlerin bazı özel bünyevi vasıflara sahip bulunmalarını icabettirir. Bunları da aşağıdaki şekilde . hülasa etmek mümkündür: hızlı
büyüme, yüksek boy yapabilme, derin köklenme, sathi olarak yayılan
kök yapmama, alçaktan dallanma, kes if tae yapma, uzun ömürlü oima,
z~rai mahsul için tehlikeli olabilecek mantarların ve böceklerin konukçu bitkisi olmama v.s. Odun istihsal kapasitesi de, bilhassa sı..rlanan
arazilerde önemle göz önünde bulunduru1malıdır.
Kullanılacak

türün tohum menşeini intihap etmek, hemen hemen
uygun türü seçmek kadar önem taşıyan bir husustur. Yukarda verilen
özelliklerin pek çoğu büyük ölçüde menşe'e bağlı kalmaktadır. Benzer
ekolojik şartlar altında ve tercihan aynı maksat için yetiştirilmiş ağaçlar
arasından dikkatli bir şekilde seçilen fert1erin tohumlarını· almak ve
lüzumlu fıdanları bu tohumlardan yetiştirmek zarureti mevct,ıttur. Devamlı şekilde iyi vasıflı tohum istihsali maksadıyla gereği kadar ağaç veya meşcerenin seçimi ve bilalıere bunların sırf tohum istihsali gayesine uygun bir bakım tarzına tabi tutulmaları tavsiye edilir.
Şüphe yoktur ki, yukarda sayılan arzuya şayan vasıfların hepsini
birden bünyesinde toplamış bir ağaç türünün bulunabilmesi hemen
hemen imkansızdır. Bu durum, rüzgar perdelerinde muhtelif türlerin
ınaksada uygun bir tarzda karıştınlmasıyla sağlanması mümkün avantajı ortaya koymaktadır. Yalnız bir ağaç türünden kurulmuş rüzgar perdeleri mantar ve böcek tasallutlarına daha müstaittir, toprağın muhtelif
takabalarındaki besi maddelerini ve suyu tam olarak kıymetlendir
mezler ve arzu edilen şekil ve durumda idame edilmeleri güçtür. Bu sebeple, bki diğerinin eksik taraflarını tamamlayan tilrlerin birbirleriyle karıştırılması tavsiyeye şayandır. Çok sayıda türlerin karışık olarak
yetiştirilmesi çeşitli kültür zorlukları ortaya kayacağından bir perdede
karıştırılan tür miktarının iki ila üçten daha fazlaya çıkanlmaması uygun olur. Türler ya aynı sıra içinde münferiden, veya sıralar halinde
karşılaştınlabilirler.
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Rüzgara karşı siperlemenin kış aylarında da talebolunduğu hallerde
herdem yeşil ağaç türleri, yaprağını döken türlere tercih edilmelidir.
Danimarkada çalı çitlerin tesisinde en ziyade kullamimiş olan
ve ağaçcık türleri kanada ladini (Picea glauca), sıtka ladini (P.
sitchensis), yemişen (Oraeiagus monogyna), ıskandinavya üvezi (Sorbus intermedia), karaağaç (Ulmus glabm) ve söğüt (Salix spp.) tür.
ağ·aç

Mutedil iklim zonunun yarı- kurak ınıntakalarmda kullanılması
tavsiye olunan türler Sibirya melezi (Larix siberica), sarıçam (Pinus
silvestris), karaçam (Pinus nigra), kavak çeşitleri (Popıüus spp.), meşeler (Quercus spp.), dişbudak (Praxinus spp.), akasya (Robinia pseudoacacia), karaağaç (Ulmus spp.), ahlat (Pi'l'tls communis ve P. amigrifolia), mahlep (PTunus mahalep), karagana (Oamgana arborescens),
i.ğde (Eleagnus angustifolia), ılgın (Tamarix spp.) v.s. dir.
Akdeniz ınıntakası ile tropikal yarı kurak ve kurak ınıntakalar için
tavsiye olunan türler ise selvi (Oupressus semperviTens ve O. arizonica),
okaliptüs türleri (Eucalyptus spp.), hakiki akasyalar ( Acacia spp.),
ılgınlar (Tamari:ı; spp.) ve otsu bir bitki türü olan Fil otu (Penisetum
purpureum) dur.
b.

Dikim

Rüzgar perdelerinin tesisinde dikimden önce toprağın dikkatli
bir şekilde işlenmesi lazımdır. Bu sayede toprağın su muhtevası artı
rılmış olmakta, havalanması sağlanmakta, geçirgenliği islah edilmekte, mütaakip yıllardaki yabani ot büyümesi azaltılmış olmaktadır. Toprağı işleme metodu, iklim ve toprak şartlarına bağlıdır. Rusyanın step
ınıntakalarmda koruyucu orman şeritlerinin tesis edileceği sahalar, dikimden önce iki sene devam eden bir seri toprak işlemesine tabi tutulmaktadır. Bu işlemeler meyanında pullukla mükerrer sürme ve tırmık
lama nıevcut olup son safhada bir de derin sürme ( 65 - 70 cm derinlikte) tatbik olunmaktadır. Danimarkanın fundalık sahalarında ise 1
metre kadar derinlikte teşekkül etmiş pastaşı tabakasını kırmak için
çok derin sürme zarureti mevcuttur.
Rüzgar perdeleri çoğunlukla şaşırtmaya tabi tutulmuş fidanlar kulsuretiyle ve dikim yoluyla tesis edilirler. Dikimde kullanılacak
fidanın eb'adı yetişme muhiti şartlarına bağlıdır. Danimarkada daha
ziyade 1
2 yaşlı fidanlar kullanılmaktadır. Ilgın gibi köklenme hassası kuvvetli olan türler, doğrudan doğruya köksüz çelik dikimi sure.
tiyle sahaya getirilebilirler.
lanılmak

+
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Yarı

kurak

mıntakalarda meşe

surette yetişiirilebilmektedir.
etmemek gerekir.

Yalnız

türleri ekim yoluyla başarılı bir
toprağa mikarize aşılamayı ihnı:ll

Dikimin el ile veya makinelerle yapılması mümkündür. İşçi ücretlerinin düşük olduğu memleketlerde el ile dikim tercih edilmelidir.
Makine ile dikim umumiyede daha ucuz olmakta ve hemen hemen dikkatle yapılmış bir el dikimi kadar başarı sağlayabilmektedir. Muhtelif
memleketlerde diğişik tipte dikim makineleri geliştirilmiş durumda.
dır. Bunlardan herhangi birisi bu maksat için kullanılabilir.
Birinci vejetasyon devresi zarfında ölen fidanların yerlerine mü·
teakip dikim mevsiminde kuvvetli fidanlar dikilmek suretiyle tamamlama yapılmalıdır. Daha fazla geeikecek bir tamamlama maksadı teminden uzak kalacaktır.

7.

Bakım

Rüzgar perdesi dikimlerinin bakım ve idamesine özel bir itina gösterilmesi gereklidir. Arzu edilen gelişme ve ınüessiriyet ancak, icabı
şekilde yürütülen bir bakım tatbikatı sayesinde sağlanabilir.
Öncü, himaye edici veya yardımcı türlerin kullanılması, tatbik edilecek bakım tedbirlerinden ilkini teşkil eder. Bu sayede ekseriya ilk
hayat safhalarında dış tesiriere karşı hassas olan kıymetli türlerin yerlerine yedeşıneleri ve bu kritik safhayı adatınaları mümkün olabilir.
Yardımcı bitkiler dona ve rüzgara karşı siper sağlamalı ve toprağı be.
si maddelerince zenginleştirınelidir. Danimarkada y:ırdııncı olarak kullanılan türler kızılağaç ( Alnus ineana ve A. glutinosa), kavaklar (Populus spp.) ve söğütler (Salix spp.) dir. Israilde Fil otu (Penisetum
purpureum) bazen selviyi (Oupressus sempervirens) himaye maksadıyla
kullanılmaktadır.

Saman veya ona benzer ınateryalle fidanların dibini örtme (ınulc
hing), buharlanmayı ·azaltmak ve yabani atların büyümesini önlemek
suretiyle, büyük bir fayda sağlayabilir.
Rüzgar perdelerine dikilmiş bulunan ağaç ve ağaçcıklara gübre ver.
rnek, bunların yerlerinde iyi bir şekilde tutunmalarını, iyi büyümelerini, ınantar ve böcek tasallutlarına mukavemetlerini sağlayabilir ve ayrıca ağaçlada zırai bitkiler arasında gıda maddeleri için vaki olacak
mücadeleyi de azaltabilir.
Sulanan arazilerde rüzgar perdelerindeki ağaçların ınuntazaman
sulanması ve bunun için gerekli tertibatın alınmış bulunması gerekir.
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Bu sayede hızlı bir büyüme ve yüksek bir odun verimi sağlandığı gibi,
ağaçların köklerini sulanan tarlalara doğru yaymasının da önüne geçilmiş olur.
Yabani ot mücadelesi rüzgar perdelerinin tesisinde başarıyı sağla··
yan en önemli faktörlerden bir diğeridir. Yabani otlar, toprakta mevcut gerek su ve gerekse besi maddeleri için ağaçlarm gayet kuvvetli birer rakibidir. Tesisin ilk yıllarında mükerreren ve ilerdeki yıllarda en
az yılda bir defa yabani atların imhası gerekir. Yabani otlar, elle veya
makinelerle çapalama veya kimyevi maddeler püskürtülme şekillerin
den birisi ile imha olunabilirler. Kimyevi ot mücadelesi Danimarka ziraatında ziyadesiyle tatbik olunan 'bir metoddur; fakat canlı çitlerde,
araştırma mahiyetinde bazı çalışmalar istisna edilirse, pek kullanılma.
mıştır. Araştırmalarda denenmekte olan kimyevi
ma.ddeler arasmda
Dalopan, Simazin, Altrazin, Paraquat ve Diquat zikredilmeye değer.
Komşu ağaçların şiddetli tepe tacı rekabeti dolayısıyla, rüzgar per.
delerinde bulunan ağaçlar 1epelerini tarla tarafına doğru fazlaca geliştir
mek temayülündedirler. Bu hal, perdeye yakın olarak yetiştirilen zirai
mahsulün veriminde gölgelerneden mütevellit bir verim düşüklüğüne
sebebiyet verir. Bunu önlemek ve ağaç tepe taçlarını mümkün olduğu
kadar dar ve dik olarak muhafaza etmek üzere dallar kırpılmaktadır.
Bu ameliye aynı zamanda uyuyan gözlerin sürmesini teşvik etmekte ve
bu suretle rüzgar perdesinin kesafetini artırmaktadır. Danimarkada
evvelce, perdenin kesafetini artırmak maksadıyla tepe budaması da
tatbik olunmuştur. Fakat perdelerin müessir olduğu saha vüs'atinin
onun yüksekliği ile mütenasip olduğu anlaşıldıktan sonra bu budama
şekli tamamen terll: edilmiş bulunmaktadır. Ağaçların tarlalara doğru
uzayan dallarını kesrnek işinde kullanılmak üzere Danimarkada motorla tahrik olunan özel bir devvar testere geliştirilmiştir. Ayrıca İngilte
rede geliştirilmiş bulunan çit kırpma aleti de aynı işte verimli bir şe
kilde kullanılmaktadır.

Budama ve ferahlandırma, muhtelif ağaç türlerinden teşekküL
eden rüzgar perdelerinde bunların karşılıklı münasebetlerini ayarlamak ve ayrıca perdede arzu olunan kesafeti sağlamak maksadıyla tatbik olunabilir.
Rüzgar perdelerinde yetiştirilen ağaç türleri civadardaki tarlalara
köklerini uzatmak suretiyle, orada yetiştirilen zirai ürünle kuvvetli bir
rekabet yaparlar. Bu durum, perdelerin zirai verim üzerindeki genel tesirlerine menfi bir faktör olarak dahil olmaktadır ve dolayısıyla mümkün olan asgari hadde tutulması gerekir. Bu maksatla ağaçlarm tarla
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istikametinde uzayan yan kökleri özel aletlerle kesilmektedir. Yan kök
kesimi gövdelere ı metre kadar mesafeden ve ı metre derinlikte tatbik
olunur. Danimarkada bu ameliye nispeten küçük ölçüde tatbik olunmakta ve bu işte traktörle çekilen zincir testere tipi kök kesme aletleri kullanılmaktadır.

Yaşlanmış

veya uzun bir süre boyunca gereği gibi bakım ~örme
yahutta mantar ve böcek tasallutuna maruz kalmış bulunan rüz.
gar perdeleri ekseriya çok gevşek bir duruma gelerek müessiriyetlerini
kaybederler ve bu halin ıslahı hemen hemen imkansızdır. Yapılabilecek
·yegane iş, eski ağaçları kesip veya söküp tamamen sahadan uzaklaştır.
mak ve yerine yeni nesli getirmektir. Şayet yaşlı ağaçlar kök çürüklüğü
yapan ınantarlardan birisinin tasallutuna maruz kalınışlarsa, sökme
sırasında bunların bütün kök aksamının da topraktan ayıklanması ve
müteakiben toprağın sterlize edilmesi lazımdır. Rüzgar perdelerincieki
yaşlı ağaçların kökleriyle beraber kolaylıkla ve ucuzca sökülmesi için,
İtalyada bilhassa olgunluk çağına gelmiş kavakların sökümü için geliş
tirilmiş olan metodu tatbik etmek müınkündt.r.
miş,

8.

Koruma

Davar ve sığır gibi besi hayvanları rüzgar perdesi dikimlerinin büyük düşınanlanndandır. Bu hayvanlar toprağı ezerek sıkıştırmak, genç
fideleri ezmek, yaprak ·ve taze sürgünleri ısırmak ve yemek, yaşlı göv
delere yaslanıp kaşınarak kabuğunu zedeleınek şekillerinde zararlar
tevlit edebilirler. Bu sebeple sahaya girmelerini önlemek üzere dikenli tel çiti tesisi zarureti mevcuttur. Tavşan ve fare gibi hayvanların
m"evcut olduğu yerlerde bunlara karşı gerekli koruyucu tetbirlerin
alınması gerekir.
hastalıkları bazan ağaçların büyümesini yavaşlatmak, tepe
ve hatta ağacın tamamen ölümüne sebebiyet vermek suretiyle zararlı olabilirler. Danimarkada bu şekilde zarar görmelerin
amili olan önemli mantar türlerinden birisi Fomes anosus tur. Bu
mantarın sporları rüzgarla taşınır, yeni kesilmiş kütüklerin sathına
tutunarak misellerini köklere doğru uzatır. Tasalluta uğrayan köklerden sıhhatli köklere geçmek suretiyle yayılan hastalık kök çürüklüğü
ne sebebiyet vermektedir. Bunlara karşı pratik bir mücadele metodu
mevcut değildir. Hastalığın zuhurunu önlemek için kesimlerin, mantar
sporlarının yayılmadığı kış aylarında yapılması, taze kütük satıhlarına
koruyucu maddeler sürülınesi ve araziye mantar tasallutuna maruz kalmış odun kısımlarının (çit kazığı v.s. şeklinde) ithaline meydan veriL

Mantar

kurumasına
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memesi tavsiye olunmaktadır. Çok görülen ve kök çürüklüğü meydana getiren diğer bir mantar türü Armilaria meli:a dır. Buna karşı alı
nacak koruma tedbirleri yukardakinin aynıdır. Oryptocliaporthe populea (Dotichiza) mantarı bilhassa kavaklarda zararlı olmakta, kabuk
nekrozuna ve dalların kurumasına sebebiyet vermektedir.
Böcek tasallutları rüzgar perdesi dikimlerinde geniş ölçüde görülmekte ve bilhassa yarı kurak mıntakalarda mantariara nazaran daha
zararlı olabilmektedir. Bu gibi dikimlerde
kullanılacak ağaç türleri
ekseriya tabii yetişme muhitleri dışında bulundukları için tam mana.
sıyla kuvvetli olamamakta ve sekonder böceklerin tasallutundan kurtulamamaktadırlar. Sekonder böceklere karşı müessir yegane mücadele tarzı, tasalluta uğrayan ağacı mümkün olduğu kadar çabuk kesip sahadan uzaklaştırılmaktır. Kimyevi mücadele, ancak kitle çoğalmasının
arızi bir sebepten ileri geldiği ve sık sık tekerrür edemiyeceği kanaatı
na varılırsa kabili tatbiktir. Primer zararlı böceklere karşı koruma,
,rüzgar perdeleri dikimlerini tür çeşidi bakımından mümkün olduğu
kadar zenginieşiirmek suretiyle kabildir. Ani ve şiddetli kitle üreme.
lerinin va ki olduğu halierde kimyevi mücadele zaruri olabilir. Yaban.
cı böcekler için biyolojik mücadele metodlarıyla iyi sonuçlar alınması
mümkündür.
Danimarkada canlı çit dikimlerinde zararlı olan böcekler arasında
müteaddit ağaç türlerine arız olan Ot·gya antiqua, yeni dikilen ibreli
ağaç fidanıarına arız olan Phylobius abietis, ladinlere arız olan kabuk
böcekleri (Dendroctonus · rnicans) zikre şayandır. Bunlardan birincisi
ile havadan tozlamak, ikincisi ile dikilecek ibreli fidanları dikimden
önce D D T ınahlulüne batırmak suretiyle mücadele edilmektedir. Kabuk böcekleriyle mücadelede tasalluta uğrayan ağaçları kesip uzaklaş.
tırmaktan başka çare yoktur.
Memleketimizele Evetria buoliana ağaçlandırma sahalarındaki
genç çamlann tomurcuk ve taze sürgünlerine ariz olarak zarar veren
bir böcek türüdür.
C.

Fidanlık tekniği

Modern ormancıhkta gerek nonnal ağaçlandırmalar, gerek rüzgar
perdeleri tesisi için yetişme muhiti şartlarına uygun kaliteli fidan yetiştirilmesi işi fidanhk tekniğine hususi bir ehemmiyet verilmesini ica.
bettirmektedir. Danimarkada fidanlık çalışmalarına 200 sene evvelinden beri başlanılmıştır. Bidayette Devlet Fidanlıkları ve kısmen de özel
fidanlıklar taraf~ndan karşılarran fidan ihtiyacı, son 50- 75 seneden be-
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ri ticari fidanlıkların geniş çapta inkişafı ile, bu müesseselerce karşı
lanmakta, hatta yabancı memleketlere fidan ihraç olunmaktadır. Son
40 yıldan beri Danimarkadaki orman fidanlıkları mütemadiyen inkişaf
ederek ve bilhassa son yıllarda modern aletlerin kullanılması suretiyle
Avrupanın en mütekamil orman fidanlıkları haline gelmiştir. Halen
memlekette Devlet Orman teşkilatına, özel kişilere, kurnuHarın tesbitiyle vazifeli teşkilata, Fundalıkların Islahı Cemiyetine ve muhtelif
ticari müesseselere bağlı bir çok orman fidanlıkları mevcuttur. Bu fj_
danlıklarda istihsal olunan fidanlar genel olarak ağaçlandırmalarda ve
rüzgar perdeleri dikimlerinde kullanılmakta, ticari fidanlıkların istihsali ise daha ziyade Isveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere, Almanya, İs
viçre ve hatta Kanadaya ihraç olunmaktadır.
Fidanlıklarda

umumiyetle 60 - 80 tür ve her türün ortalama 2 - 4
çalışılmaktadır. Orman tesisi
maksadıyla yapılan
ağaçlandırmalarda şaşırtılmış 3-4 yaşındaki fidan kullanılmaktadır.

varyetesi üzerinde

1.

Tohum temini

a. Tohum

menşei

Fidanlıkta kullanılacak tohum hususi bir önem taşımaktadır. To·
hum tedarikinde, seçilmiş münferit tohum ağaçları, tohum meşce
releri veya bu maksad için tesis edilmiş tohum bahçeleri kullanılmak
tadır.

Tohum ağaçları: Gövde ve tepe tacı teşekkülatı iyi olan, :yüksek
gösteren odununun vasfı ve sağlık durumu itibariyle temayüz
eden ağaçlar mahalli teşkilatın bu konuda tecrübeli elemanları tarafın
dan tesbit edilerek tohum işlerini tedvir eden Merkezi Tohum İstasyo
nuna bildirilmektedir. Bu ağaçlar istasyonun mütahassıs elemanları tarafından ayrıca bir tetkike tabi tutulup «Üstün ağaç» vasfında olduk
lan tesbit edilenlerden vejetatif üretmelerde kullanılmak üzere aşı
materyali alınmaktadır.
artım

Tohum

meşcereleri: Ağaçlandırmalarda

fazlaca

kullanılan

ekonomik değeri haiz ağaç türlerinin iyi vasıflı tohumlarını elde edebilmek
üzere tohum meşcereleri tefrik olunmaktadır. Tohum meşceresi olarak
ayrılan sahalar, umumiyetle memlekette o ağaç türünün teşkil ettiği
meşcerelerden en üstün durumda bulunanlardır. Bu gibi sahalarda,
mevcut ağaçların en azından yüzde 50 sinh1 üstün ağaç, veya hiç değilse
tohumluk ağaç vasfında olması aranır. Bilalıere tatbik olunan ıslah
tedbirleriyle, meşceredeki arzu edilmiyen vasıf gösteren ağaçlar uzaklaştınlmak suretiyle hem bunların polenlerneye iştirakleri önlemekte
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hem de geri kalan iyi vasıflı ağaçlara daha serbest bir gelişme imkanı
sağlanarak bol çiçek ve tohum vermeleri teşvik olunmaktadır. Cıvar
meşcerelerdeki vasat veya düşük vasıflı ağaçlardan gelecek polenlerin,
seçilen ağaçları döllemesini önlemek maksadıyla da tohum meşceresini
çevreleyen 100 metre genişliğinde bir şerit halindeki orman parçası tecrit şeridi olarak islah olunmaktadır. Bol tohum elde edilebilmesi için tohum meşceresinde bırakılan tohum ağacı sayısı meşcere boyuna göre
değişmekte ,ise de, orta yaşlarda umumiyede hektar başına 150-200
arasındadır.

Tohum bahçeleri : yüksek genetik vasıflı tohum elde edebilmek
için bu gün dünya ormanC:ılığında tatbikata intikal etmiş en ileri metod tohum bahçeleri tesisidir. Danimarka, bu fikri ilk olarak ortaya
atan arınaneıyı yetiştirmiş olmak ve ilk tohum bahçesini tesis etmiş
bulunmak gibi bUyük bir mazhariyete sahiptir. Tohum bahçeleri, yukarda seçim tarzı kısaca bahsolunan üstün ağaçlardan üretilen fertlerin
bir araya dikilmesi suretiyle tesis olunmaktadır. Bu suretle, bir ağaç türünün tesbit olunan en üstün fertlerini bir araya toplayarak bunların
birbirlerini karşılıklı polenlemelerinden meydana gelen tohumu ağaç
landırma maksatları için kullanmak imkan dahiline girmektedir.
b.

Tohum toplama

Tohum toplama işi tohum yıllarınm tekerrürü göz önünde tutularak ayarlanmak gerekir. Bilhassa Kuzey memleketlerinde tohum yılla
rı seyrek olduğundan bu husus ayrı bir önem kazanmaktadır.
Bol tohum yıllarında onu takip edecek tohumsuz yılların ihtiyacı
da karşılayacak miktarda tohum toplanmasına dikkat edilmektedir.
Tohum toplamada; beheri 2,5-3 m uzunluğunda 7 ye kadar parçanın eklenmesi ile meydana gelen alemunyum borulardan ibaret ve her
boruda 5 merdiven basamağı bulunan bir nevi portatif merdiven kullanılmaktadır. Her boru ucunda ağaç gövdesine sarılarak bağlanan bir
kemer vardır. Merdivenin beher parçası 3-3,5 kilogram ağırlığında
olup tamamı 21-24 kilogramdır. Merdiven 17,5-21 metre kadar uza-

nı

tılabilmektedir.

Tohum toplama ekibi 4- 5 kişiliktir. Başlarmda orman teşkilatı
nın bir adamı bulunur. İşçiler 92 DK. nuna kadar gündelik almaktadır. Bir işçi günde 2 hektolitre çam, veya 4 - 5 hektolitre göknar kozalağı toplayabilir. Toplanan tohumlar çuvallar içinde tohum çıkarma
merkezine nakledilmekte ve orada hususi tesisatta kuruttılarak tohumları çıkartılmaktadır. Açılmış ve tohumu alınmış çam kozalakları tezyinatta kullanılmak üzere kilosu 1.35 D.K. nuna satı.lmaktadır.
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c.

Kozalaklarrlan

çıkarına

Danimarkada kozalakların açılması ve tohumlarının çıkartılarak
temizlenip saklanması işi Merkezi Tohum İstasyonunda yapılmaktadır.
Bu istasyonda genel olarak çam ve göknar kozalakları 70 santimetre
boyu ve 80 santimetre çapı olan tel sepetler içinde kozalak ambarına
alınır. Kozalak ambarı ahşap çatıh ve tahta kafes duvarlı, zemini toprak veya beton olan geniş bir hangardır. Daimi hava ceryamna maruz
olduğu gibi üst kısmında vantilasyonu temin eden hususi tesisatı da
mevcuttur. Taze kozalaklar bu ambarda bir ay kadar kalır ve neminin mühirn kısmını kaybeder. Ambarda beldeme müddetinin sonunda
kozalakların nem nispeti yüzde 70- 80 e düşer.
Bundan sonra. kozalaklar tohum çıkanna binasının üstüne getırı·

lir buradan bir boru ile ikinci kata iner ve borunun önüne getirilen
kozalak çerçevelerinin içine dökülür. Bu çerçeveler 70 x 100 x 15 santimetre eb'adlı tahta çerçeve altına tel kafes tesbiti suretiyle yapılmış
tır. Kozalak dolu çerçeveler üç tanesi· yan yana konulmak suretiyle 10
sıra halinde bir taşıyıcı üstüne istif edilir ve fırına girmeye hazır hale
getirilir. Yüklü taşıy~cıdan üç tanesi (Yani 90 çerçeve) fırına sığar.
Tohum evinin alt katmda yakıt olarak gaz kullanan özel bir fırında ısı
tılan su borulaıla fırına sevkedilir ve furunda arzu edilen sıcaklık bu
suretle sağlanır. Fırın içindeki havanın nemi ve ısısı fırın dışmda bulunan özel termometre ve higrometrelerle takip ve kontrol edilir.
Göknar kozalakları 24 saat süreyle 40° C da, çam kozalakları ise
gene aynı süreyle 50° C da bekletilir. Duglas göknan için bekletme süresi 10 saat ve ısı 40, C dir. Böylece kozalak nemi yüzde 8-6 ya kadar
düşer ve kozalaklar açılmış olur.
Fırın 24 saatte vasati 120 buşel kozalak işler. Bir günlük faaliyette
90 kilogram ladin (Picea abies) tohumu istihsal edilebilmektedir. Fı
rından çıkan kozalaklar dönen bir eleğe dökülür ve meyilli duran eleğin ucuna doğru ilerlerken içlerindeki tohumlar alt kısma dökülür. Bu
tohumlar boru ile kanat ayırma ve temizleme makinalanndan geçtikten sonra tasnif makinesine gelir. Burada ağırlıklarına ve eb'atlarına
göre tasnif olunur. Bilalıere prese edilmiş silindir şeklindeki mukavva
kutulara daldurularak ambalajlanır. Ambalaj için tohum kavanozları
veya teneke tohum kapları da kullanılmaktadır.

d.

Tohum saklama

Tohumlar, çimlenme kabiliyeünde önemli bir kayba uğramadan
uzun yıllar muhafaza edilmek üzere muayyen bir nem ve ısı derece-
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sinde depolarda nmhafazaya alınır. Danimarkadaki Tohum Merkezi tesislerinde 5 adet soğuk hava tertibatlı tohum deposu mevcuttur. Depoların mecmu kapasitesi 9 ton tolıumdur. Tohumlar genel olarak yüzde 6- 8 nispi nemdeve- 3° ila- 5° C arasında değişen hava ısısında
muhafaza edilir. Göknar tohumları 7- 8, Duglas göknan tohumları 6-8,
karaçam ve sarıçam tohumlan 10 sene müddetle muhafaza edilebilmektedir. Danimarkada mevcut ikisi Devlet ve biri hususi teşebbüse
ait üç tohum çıkarma tesisi memleket tohum ihtiyacım karşıladığı gibi
Almanyaya ve İsveç'e tohum ihracı da yapabilmektedir. Danimarkada
çeşitli orman ağacı tohumlarının satış fiatları Cetvel 6 da verilmiştir.
e. Tohum kalite kontrolu ve ekim öncesi muamelesi
Fidanlıkta

kullanılacak

her türlü tohum, kalitesini tesbit bakı
mından bir kontrole tabi tutulmalıdır. Bu kontroi, tohumun temizlik nisbetini, 1000 dane ağırlığını, nem muhtevasını, çimlenme yüzdesini ve çimlenme enerjisini tesbit işlerini içine" alır. Bu tesbitler umumi bir tohum kontrol labratuvarında veya Danimarkada olduğu gibi,
daimi ve büyük fidanlıkların kendi laboratuvarmda yapılabilir. Danimarkada Tvilum fidanlığı bu gibi tohum vasıflarını kendi tohum laboratuva. rında kontrol etmektedir. Her fidanlığın ayrıca katlama, asitle muamele,
sert tohum kabuklarını inceitme gibi tohumların ekimden önce tabi tutulacakları muamelelere ait standart malumatları mahalli tecrübelerle
tesbit etmesi gerekir.
Fidanlık

faaliyeti tohum He başlar. Tohum ihtiyacını ayrı bir
kendisi temin eden fidanlıklarda tohum muhafazası için soğuk hava tertibatlı depolara ihtiyaç vardır. Buralarda
her tohum türünün isteğine uygun nem ve ısı şartları sağlanmak suretiyle uzun yıllar bozulmadan muhafaza edilmesi mümkündür. Çhnlenme engelleri olan tohumların ekimden önce bu engeli giderici uy..
gun bir muameleye tabi tutulması gerekmektedir. Mesele, ekilen tohumun en kısa zamanda azami miktarda çimlenmesini ve fide haline gelerek hayatiyetini devam ettirmesini temindir.
teşekkülden almayıp

Danimarkada Ekskürsiyonlar sırasında ziyaret edilen Tvilum fi_
danlığında yetiştirilmekte olan ibreli
ağaç türierinin tohum hususiyeileri Cetvel 7. de verilmiştir.
Aynı fidanlıkta yapraklı ağaç

tabi

tutuldukları

maktadır.

türleri tohumlarının ekimden evvel
muamele tarzları ise Cetvel 8 de gösterilmiş bulun.
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Cetvel 6.

Danimarkada

çeşitli

orman

satış fiatları (~DK=

ağacı tohuınlariııın

1.30 TL.)
kg. fiatı
D. Kronu

ı

Türü
Abies grandis
Abies nerdimandiana
Abies nobilis
Clıamaecyparis lawsoniana
Cryptomeria japonica
LariX deeidua
Larix Zeptolepis
Picea abies
Pieea glauca
Picea omorika
Picea sitehensis
Pinus contorta
Pinus mugo rostrata
Pinus mugo rotundata
Pinus nigra Austriaca
Pinus peuee
Pinus silvestris
Pseudotsuga taxijolia viridis
Tlıuja plieata
Tsuga Jıeteroplıylla
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Alnus ineana
Betııla pendula
Fraxinus excelsior
Prunus serotina
Quereus robur

Cetvel 7.

Danimarka

75
so
70
60
220
ı45- ı7o

75

30
650
230
250
ı30

50
ı5o

ı50

200-225
250- 3SO
ı65

400
25
so
70
ıs

35
20
ı40

Fundalıkları

fidanlığında yetiştirilen

ı

ı30

ibreli

Islah Cemiyetinin Tvilıım -1\lerkez
türlerinin tohum özellikleri.

ağaç

kg. daki tohum
sayısı

Tür

adet

Picea exselsa
Pieea glauca
Pieea sitehensis
Pseudotsuga taxijolia
Abies alba
Pimls silvestris
Pinus mugo
Larix leptolepis
Tlıuja 1Jlicata
Clıamaeeyparis lavsoniana

ı3o.ooo

325.000
400.000- 600.000
ıoo.ooo

22.000.
ı6o.oooı20.000-

ıso.ooo
ıso.ooo

250.000- 300.000
700.000 - 1.000.000
325.000- 400.000

ı kg. to- ı kg. tohuhUmdan el- mun ekildiği yastık
Çimlenme de olunan
sahası
nispeti
fidan
m2
adet
%

75
70
65
55
35
75
75
40
55
55

40.000
60.000
so.ooo
ı9.000

4.000
45.000
45.000
30.000
50.000
40.000

55
70
40
50
6
65
55
65
70
60
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Cetvel 8.

Danimarka fidanlıklarında yapraklı ağa!) türleri
ekimden önce tabi tutuldukları muameleler.

tohumlarının

ı

kg daki tohum

Islak

katıama
Isısı

sayısı

Tür

adet

ıooo

Acer pseudoplatanus

ıo

Amelanchier spicata
Crateagus monogyna

200
14 - ı6

Fraxinus exelcior

ı4

Prıtııus

ll - ı2
50 - 60

seratina

Rosa canina

-

-

ı2

ı6

ı20 - ıs5
300 - 500

Rosa rugosa
Sambucus nigra
Sorbus intermedia

evvela
müteakiben

ı- ı,5

50

3-4
3-4
4-5
5-6
4-6
2-3
5
5
4
2
4
2
4
3-5

50
20°
50
20°
50
50
20°
50
50
20°
50

so
20°
50

Fidanlık

ağaçlandırma proğramı,

kaliteli fidan istihsal edebifaaliyetlerini şart kılar. Fidanlıklar belirli bir
ağaçlandırma plamm tahakkuk ettirme maksadıyla muvakkat veya
daimi olarak tesis edilebilirler. Uzun süreli bir ağaçlandırma projesi bahis konusu ise daimi fidanlıklar kurulur. Bu fidanlıklar miktarı kafi yetiştirme sahasını, dinlendirme sahasını ve asgari bazı tesislerin kurulması için lüzumlu araziyi ihtiva ederler.
len uygun

bir

evvela
müteakiben

evvela
müteakiben

2.
Başarılı

evvela
müteakiben
evvela
müteakiben

55 - 70

Tilia platyphyllos

c

Süresi ay

fidanlık

kısa

Muvakkat fidanlıklar ise çoğunlukla tek bir tür ve yaş üzerinde,
bir devre için çalıştıklarından vüs'at ve kuruluş bakımından da-

imi

fidanlıklardan farklıdır.

a.

Fidanlık

yerinin seçilmesi

Fidanlık yerinin seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilir :
Toprak : Fidanlık toprağı hafif, derin ve mümkünse organik
maddece zengin olmalıdır.

·Üst 20 cm lik toprak tabakasında silt ve kil toplamı yüzde 30-50
kum miktarı yüzde 70-50 civarında bulunmalı, 60 cm derinlikteki alt
toprak ise suyu iyi tutabilme bakımından kumlu kil, balçıklı kum veya killi kum terkibinde olmalıdır. Kiİ ile balçık arasındaki muvazene
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1/2 ila 1/4 arasında değişmelidir. Yüzde 20 den fazla kil ihtiva eden
topraklar sulama, gübreleme ve kök teşekkülü yönünden elverişsiz
neticeler tcvlit ederler. Ortalama bir fidanlık toprağı
Kum %
İbreli ağaç

türleri için
türleri için

Yapraklı ağaç

70
50

Balçık

%

22

35

Kil %
8
15 olabilir.

Toprak genel olarak asit veya nötr karakterde bulunmalıdır. En uygun
pH derecesi ibreliler için 5,5 - 6, yapraklılar için 6 - 7 arasıdır.
Danimarkada ziyaret olunan fidanlıklarda
nazan dikkati celbetmiştir.

toprağın

ideal

vasıfta

olduğu

Fidanlık toprağı besin maddelerince ne kadar zengin olursa olsun.
fidan mahsülü kaldırıldıkça zamanla faldr düşecektir. Bu sebeple ınıın
tazaman gübrelenmesi lazımdır. Tatbik olunacak gübreleme, toprak vas·
fına göre olduğu gibi yetiştirilen bitki çeşidine göre de değişiklik gösterir. Danimarkada iyi kaliteli (2+0) sarıçam fidesi yetiştirmek için pH
derecesi 5.4 olan bir toprakta hektar başına 40 kilo ticari arnonyum
sulfat, 65 kilo Süperfosfat ve 200 kilo potasyum peroksit gübresi veriL
mektedir. Buna mukabil 1+0 yaşlı dişbudak fidesi yetiştirmek için, pH
sı6.2 olan bir toprakta hektar başına 75 kg amonyum sülfat, 255 Kg süper fosfat ve 3/5 Kg potasyum peroksit verilmektedir.

Danimarkada fidanlık ve ağaçlandırma sahaları topraklarında Türkiyedekinin tamamiyle aksi bir kil ve pH durumu olduğu için, toprağa
kireç ve marn verilmesi de usuldendir.
Toprağın

mikroorganizm faaliyeti de ehemmiyet arzeder. Çeşitli gı
da maddelerinin depolanmasında ve mikarize faaliyetlerinin artmasında
hizmet gören mikroorganizmlerin fidanlık toprağında bulunması lazımdır.

Maraz ve meyil : Fidanlık toprağı genel olarak düz olmalı ve ekstrem sıcak ve soğuk mailelerele bulunmamalıdır. Kumun azami dane
iriliği 2 mm olduğuna göre, bundan iri çakıl ve taş materyalini ihtiva
etmemelidir. Güney maraz sıcak ve kurak olduğundan Kuzey ve Kuzeydoğu marazlar tercih edilir. Toprak işleme ve sulama işlerinin maksada uygun olarak yürütülebilmesi için ekim şaşırtma yastıkları % 0,5 den
daha fazla meyilli olmamalıdır.
Danimarkada fidanlıklardaki bütün kültür işleri makine ile görüldüğünden arazi tamamen tesviye edilmemiş, yastıklar arazinin tabii yapısına uygun olarak tanzim edilmiştir.
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İklim : Fidanlık yerinin iklimi, istihsal olunan fidanların dikileceği
sahalardaki iklim hususiyetlerinden çok farklı olmamalıdır. Yani fidanlıkta söküm faaliyetine geçildiğinde ağaçlandıı·ma sahalannda dikim
zamanı gelmiş olmalı ve o sırada havalar arazi ihzarı ve dikim işlerine
imkan verecek durumda bulumnalıdır. Bilhassa daimi rüzgara maruz
bulunan veya don çukuru olan yerler uygun fidanlık yeri olamaz. Danimarka fidanlıkları genel olarak ormanların cıvarında tesis edilmiş ve
rüzgar perdelerinin himayesi altına alınmıştır.

Su : Suyun miktar ve kalitesi fidanlık tesisinde en önemli unsurlardan birisini teşkil eder. Fidanlıklara lüzumlu su yer altı veya yer üstü
membalardan temin ediiebilir. Fiçlanlığa lüzumlu su miktarı P.C . Wakeley'e göre hektara saniyede 2.7 litre (Amerikanın Güney fidanlıkları
için), I. H. Stoeckler'e göre 1.6 litre (Kuzey fidanlıkları için) dir. Türkiye için ampr-ik olarak hektar başına saniyede 2 litre su hesaplanabilir. Diğer taraftan fidanlıkta kullanılan suyun kimyasal vasfı da önemlidir. Suda erimiş halele bulunan çeşitli tuzların toprak bünyesi üzerinde yapacağı kötü tesir daima göz önünde tutulmalıdır. Bu durum,
sulama suları oldukça sert olan memleketimiz fidanlıkları için büyük
bir önem taşıdığından, burada üzerinde biraz detaylı olarak durmakta
fayda mülahaza edilmektedir.
Suda erimiş halde bulunan katı cisimler (dissolve solids) milyonda kısım olarak ifade edilir. Elektriki geçirgenliği 100- SOO mikro-om
/cm arasınd'i} olan eriyilderde, erimiş haldeki kaiı cisim miktan milyanda kısım olarak aşağıdaki formülele hesaplanmaktadır :
P.pm

0.64 x Ec x 10 6

Bu formülele P. pm milyanda b sım, Ec x 10 6 elektriki geçirgenliktir. Binaenaleyh, bir sn analize tabi tutulurken evvela (Ec x 10 6 ) mik
tarları ölçülür. Bulunan değer 0.64 sabitesi ile çarpıldığında erimiş haldeki katı sicimierin milyanda nisbeti tayin edilmiş olur. Bu miktar
ibreliler için 200, yapraklılar için 400 den daha yukarı olmamalıdır.
Suda erimiş halde bulunan katı maddeler sülfat, klorür, potasyum
veya sodyum mürekkipleri durumunda vcı milyanda 400 - 500 kısım arasında ise sulamadan sonra toprak satlımcia alkali tuz teressübatı teşek
kül eder ve toprak pH sı yükselir. Milyanda 500 kısımdan fazla kireç
ihtiva eden sular tehlikeli şekilde Damping-off, kök çürüklüğü ve kloroz hastalıklarını viicude getirir. Fidanlık topraklarında pH yı yükseL
ten en mühim tuz kalsyum karbonattır.
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Amerikada, çoğu kalsyum karbonat terkibinde olmak üzere miL
yoncia 187 kısım eriyik tuz ihtiva eden ve pH sı 7.2 olan bir suyun 2
yıllık bir sulamadan sonra bidayette 6.6 olan toprak pH sını 7.6 ya
yükselttiği tesbit edilmiştir.
Bu hale göre fidanlık tesisiı:ıe karar verilen yerdeki su mutlaka
tahlil ettirilmeli ve sulamada bu suyun toprağın tuzlanmasına ve pH
değişmelerine sebep olup olmayacağı önceden bilinmelidir.
Danimarka fidanlıklannda uygun vasıflı sular .kullanılmaktadır.
Sulama genel olarak yağmurlama suretiyle yapılır. Fidanlık taksimatma uygı.,ın bir yer altı su tevzi şebekesi tesis olunduktan sonra, parsel
başlarmdaki çıkış vanalarma seyyar yağmurlama sistemleri b'lğlana
rak sulama temin olunur.
Ekonomik şartlar : Kurulan her fidanlık ucuz fidan istihsalini
sağlayacak ekipmanla takviye olunmalı, münakele ve muhabere im
kfmlarına, aydınlatma ve motorlu çalışmalar için lüzumlu elektrik
kaynağına malik bulunmalıdır. İşin icabma göre lüzumlu miktarda devamlı veya muvakkat kalifiye işçi temini kabil olmalı, fidanlıkta oturan işçilerin ve diğer personelin her türlü sosyal ihtiyaçları kolaylıkla
karşılanabilmelidir. Fidanlık lüzumlu idari, teknik ve sosyal bina tesislerini ihtiva etmelidir.
Bu sayılan hususlar Danimarkada fidanlıkların
mesinde daima göz önünde tutulmaktadır.
b.

Toprak

kuruluş

ve

işletiL

hazırlama

Fidanlıkta

ekim ve şaşırtma işlerinden evvel umumi toprak iş
Modern fidanlık tekniğinde· her türlü arazi hazırlığı ve
diğer bakım işleri mekanik aletlerle yapılmaktadır. Umumiyede Ekim
veya Kasım aylarında arazi tesviyesi tamamlanır ve toprak sürülür, toprak ıslahı ve gübreleme faaliyetlerinden bir losını bu zamanda ikmal
edilir.
lemesi

yapılır.

Danimarkada fidanlıklar çok kumlu hafif topraklara malik olduiçin arazi hazırlama işi mühim bir problem teşkil etmemektedir.
Sürümü müteakip saha disklenmekte ve müteakiben şekil verici makinelerle ekim ve şaşırtma yastıklan hazırlanmaktadır.
ğu

c.

Ekim

·Uygun miktar ve vasıfta fidan istihsali, itinalı bir ekim ve onu takip eden maksada uygun bir kültür bakımı ile kabildir.
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Tesirli bir ekim

pUmının hazırlanmasında,

ekilecek tohumun tü.
rü, menşei, ı kiloğramdaki tohum sayısı, çimlenme yüzdesi, çimlenme
enerjisi, fidan yüzdesi ve temin edilmek istenen fide sıklığı gibi çeşitli
faktörler göz önünde tutulur. Şüphesiz bütün bu faktörler her tohum
partisi için değişir. Bu bakımdan her ekim devresinde bütün bu hususların yeniden tesbiti gerekir. Fidanlık personeli ekimde daima dikkatli davranmalı ve karşılaşılan başarısızlıkların sebebini aramalıdır.
Ekim, kullanılan aletlerin ve fidanlık arazisinin durumuna bağlı
olarak uygun eb'attaki yastıklar üzerinde yapılmaktadır. Danimarka·
da kullanılan ekim şekli, ekim yastığı üzerinde tam saha ekimidir.
Tam saha ekiminde muayyen vüs'atte bir ekim yastığına ekilecek
tohum miktarım hesaplamak iiçn aşağıdaki formül kullanılabilir :

AxD
GxSxY

P:.::: _ _ __

Bu formülde :
P = Ekilecek tohum miktarı (kg),
A = Ekilecek yastığın vüs'atı (m2 ),
D = Beher metrekare yastık sahasından elde edilmek istenen dikime salih fidan sayısı,
G = Tohum çimlenme yüzdesi,
S = 1. kilodaki tohum sayısı,
Y = Fidan yüzdesidir.
Faraza, 100 metrekare vüs'atinde bir ekim yastığına, bir kilosuna
giren tane sayısı 45.000, çimlenme yüzdesi 90 ve fidan yüzdesi 65 olan
bir tohumla ekim yapılmak ve yastığın beher metrekaresinden SOO
adet dikime salih fide elde edilmek isteniyorsa, ekilmesi gereken tohum miktarı :
100 X 500
0.90 X 45000 X 0.65
olarak bulunur.

= 1.977

kg;

Çizgi ekimi yapıldığı hallerde ı metre uzunluğundaki ekim çizgi.
sine ekilecek tohumun hesabında aşağıdaki formülden faydalanılabilir.
N=

D

GxY

Bu formülde :
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N
D
G
Y

= 1 m tüldeki tohum adedi
= 1 ın tülde bulunması arzu edilen fidan adedi
= Tohumun çimlenme yüzdesi
= Fidan yüzdesidir.

Mesela 1 m ekim çizgisinden 30 fidan elde edilmek istense ve tohumun çimlenme yüzdesi 60, fidan yüzdesi 40 olsa, 1 metre uzunluk.
ta ekim çizgisine ekilecek tohum miktan adet olarak :
30
0.60 X 0_40
olarak bulunur.

N=

125

Tam saha ekimlerinde fidanlar ekim yastığına daha mutevazın bir
ve her fidana hemen hemen aynı miktar saha isabet
etmektedir. Buna mukabil çizgi ekiminin en büyük avantajı, ot alma ve
çapalama gibi bakım işlerinin elle veya aletle kolay bir tarzda yapıla
bilmesi imkanım sağlamasıdır. Bilhassa ot almanın kimyevi yollarla
yapılabildiği Danimarkada fidanlıklarda çizgi ekimine lüzum kalmamış.
şekilde dağıimaleta

tır.

Şekil 25:

Rotovatörle toprağın işlenmesi.
(Foto :

Beşkök)

Danimarka fidanlıklarında, hazırlanmış ekim yastığı ekime başla
madan evvel bir defa rotovatörden geçirilir (Şekil 25). Müteakiben
traktöre bağlı bir merdane ile hastırılır (Şekil 26) . Peşinden traktörle çekilen ve metrekareye düşüreceğ·i tohum adedi ayarlanabilen ekim
makinası ile (Şekil 27) tam saha ekimi yapılır. Tohumlar kuş ve kemiricilere karşı sülyenle boyanmış ve kurutulmuş olarak mibzerin deposuna konmuştur. Mibzerden gelen tohumlar altta bulunan çaprazva-
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ri ve eşit mesafelerle çakılmış çivileri havi şakull tahta plaka üzerinden
dökülürken sahaya muntazaman dağılmış olur.

Şekil 26.

İşlenıniş yastık toprağının merdane ile bastırılması.

(Foto :

Şekil

27.

Fidanlık yastıklarmda

Beşkök)

tam saha eldmi için kullamlan alet.
(Foto : Beşkök)

Tohumun toprağa oturması için merdane tekrar geçirilir. Bunu
takiben traktörle çekilen kum tevzi makinası tohum cinsine göre 0.5 .ı
cm kalınlık ta bir kum tabakası serrnek suretiyle tohumu örter (Şe.
kil 28), ve son defa merdane birdefa daha geçirilerek kurnun bastırıl
ma:sı sağlanır. Ekim işi tamamlandıktan sonra sulandırılmış azot güb-
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resi tatbik edilir. Sulama gerekiyorsa, ekim yastıklarında yağmurla
ma tatbik olunur. Danimarka fidanlıklarında ekimin elle yapıldığı
hallerde yastıklar 80 cm ve yollar 40 cm eninde hazırlanmaktadır. Makinalı ekimlerde yastık eni, kullanılan makinenin genişliğine tabidir.
Ekimde tohum örtme malzemesi olarak kullanılan kum, tohumu ani
kurumalara ve yeni çıkan fideleri mantari hastalıklara karşı korumakta, ayrıca toprak ıslahına yardım etmektedir.

Şekil

28.

Tam saha ekiminden sonra tohumu örtrnek üzere kum

Ekimin

tabakası

serilmesi.

(Foto :

Beşkök)

zamanında yapılması

çok önemlidir. Danimarkada ibreli
ekimleri; toprak suhuneti 15oi C ı bulduğu
zaman yapılmaktadır. Bu durum ancak 20-30 Mayıs tarihleri civarın
da meydana gelmektedir.
ağaçlar, huş

ve

kızıl ağaç

Yapraklı ağaçlar

umumiyede çizgi ekimi ile ekilirler.

d:

Bakım

Fidanlıkta

ekim işinin tamamlanmasını müteakip, sulama, ot alma, çapalama, siperleme, gübreleme, seyreltme ve hastalıklada mücadele gibi bakım işleri başlar. Danimarka fidanlıklarında sulama yağ
ınurlama tarzında ve ot alma genel olarak kiınyevi metodlarla yapıL
maktadır. Maınafilı çıkmayı takiben ilk haftalarda ot mücadelesinin
elle yapılması icabetınektedir.
İbreli

sı

türlerin ekim yastıklarında tam saha ekimi yapılmış olmadolayısıyla toprak çapalanmamakta, buna mukabil çizgi ekimi yapılan
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yapraklı

tür ekim yastıklarıyla bilumum şaşırtma parsellerinde maki.
çapa yapılmaktadır (Şekil 29). Ot mücadelesinde genel olarak kültürle birlikte rotasyona bir yeşil gübre konularak, sahanın yabancı ot
tohumu ile kaplanması önlenir.

nalı

Şekil

29.

Şaşrrtma yastıklarının çapalanması.

(Foto :

Beşkök)

İbreli türlerin yetiştirildiği yastıklarda yabani ot mücadelesi için
madeni yağlar (solvent, solvasol gibi) kullanılmakta ve bu maddeler
motorlu pülverizatörle püskürtülmektedir (Şekil 30).

Şekil

30.

Motorlu pülverizatörler ile ot veya mantar mücadelesinde
kullandan kimyevi maddelerin püskürtülmesi.
(Foto : Beşkök)
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Danirı.:ıar:ka ziraatında

ve orman fidanlıklarında yabani ot kontro.
lunun kimyasal yolla yapılması konusunda araştırmalar devam etmektedir. Otla kimyevi mücadelede, iklim, toprak, bitki çeşidi ve ekonomik faktörler rol oynadığı için, en uygun maddeyi ve tatbik metodunu bulmak üzerinde fazlaca çalışılmasını isteyen bir konudur. Fidan.
lıklarda iki sene evveline kadar geniş ölçüde tatbik olunan elle ot almanın maliyeti hektar başına 6000 - 7000 D .K. arasında iken, kimyevi
maddelerle ot mücadelesi yapılmaya başlandıktan sonra bu masraflar yüzde 75 nisbetinde azalmıştır. Halen şüceyrat ve ot mücadelesinde 2.4-D.
ve 2.4.5-T en ziyade kullanılan müstahzarlardır. Bunların bilhassa Mayıs
ve Ağustos aylarında tatbiki ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu ilaçlar
hektar başına 2 kilo aktif müstahzar düşecek miktarda ve gereği kadar inceltildikten sonra tatbik olunmaktadır. Ağaçlandırma sahalarında da 2-5
sene müddetle bu ilaçlarla süceyrat ve ot mücadelesi yapılmaktadır.
Fidanlık sahalarındaki

yabani ot mücadelesi için halen Dalopan ve
Aminotriazol isimli müstahzarlar, hektara 2 ila 20 kilo aktif madde ihtiva edecek şekilde % 20 konsantrasyonda tatbik edilmek suretiyle denenmektedir. Ayrıca Benzoenitrit, Halojen, Fenol ve Heterocylic nitragen
gurubundan Simazin, Atrazin, Propazin, Monuron, Diuron gibi kimyevi
maddelerle, araştırmalar devam etmektedir. Bunların içinde en fazla
ümit vereni Simazİn olup, hektara 1.25 ila 2.5 kilo aktif madde ihtiva
edecek dozda tatbik edilmektedir. Simazİn umumiyede toprağı kumlu
olan şaşırtma parsellerinde, şaşırtmadan 4 hafta sonra tatbik olunmaktadır. Ekim yastıklarında kullanılma şeklini tayin için henüz araştırma.
lar devam halindedir.
Killi topraklar için tavsiye edilen müstahzar Monuran'dır. Bu her
iki madde de, otların kökleri vasıtasıyla alınmakta ve o şekilde müessir
olmaktadır.

Danimarkada, arzu edilmeyen odunsu bitkilerle mücadele için Yabani Ot Mücadelesi Araştırma İstasyonu tarafından denenmekte olan çeşitli ilaçlarla bunların denenen dozları Cetvel 9 da gösterilmiştir.
Fidanlarda yan· kök teşekkülatını teşvik etmek, boylanmadan ziya.
de kutur gelişmesini sağlamak ve kuraklığa intibakı temin etmek üze.
re ekim yastıklarında kök kesimi, tepe budaması ve vejetasyon mev.
simi sonunda sulamanın tedrican azaltılması gibi teknik ameliyeler tatbik olunmaktadır. Yastıklara malç tatbiki suretiyle de iyi gelişmiş
yan köklerin teşekkülüne yardım edilmektedir.
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C-etvel 9.

Danimarka Yabani Ot Mücadelesi Araştırma
denenmekte olan müstahzarlar
ve tatbik doz1arı

İstasyonunca

Müstahzann ismi

Tatbik dozu hektar
aktif madde

I. Dalopan

5
10
15
20

II. Aminotriazol

2.5
5
10
15

III. Dalopan

+ Aminotriazol

başına

5 + 2.5
5+5
5+ 10
10 + 2.5
10 + 5
10 + 10
15 + 2.5
15 + 5
15 + 10

Danimarkada umumiyetle ilk balıarda şaşırtmalar yapılmaktadır.
çizgileri traktörle çekilen bir makine ile açılır (Şe
kil 31). İşçiler şaşırtmayı bu çizgilerde elle yaparlar (Şekil 32). Usta
bir işçi bir günde 25000 ne kadar fidanı bu sistemle şaşırtabilmektedir.
Yastıkta şaşırtma

Şekil sı.

Şaşırtma yastıklannda şaşll'tma

çizgilerinin

açılması.

(Foto : Be§kök)

Şekil

32.

Şaşırtma

çizgilerine fidelerin elde dikilmesi.
(F:oto :

Beşkök)

e. Söküm ve taşıma
Söküm, traktörle çekilen söküm makinesi ile yapılmaktadır. (Şe.
kil 33). Bu tarzda milyonlarca fidanı çok kısa bir zamanda sökmek
kabildir. Fidanlar lüzumlu seçim ve tasnif ameliyelerine tabi tutul.
duktan sonra, ambalaj makinalarında ambalajlanmakta ve bilahare
ağaçlandırma sahalarına sevkedilmektedir.
Beher ambalaj balyesine, fidanın yapraklı veya ibreli oluşuna ve
yaş durumuna göre SO ila 5000 arasında fidan konulmaktadır. Dikim
şartlarının müsait duruma gelmesi için bekletilrnek icabettiği takdirde, fidanlar soğuk mahzenlerde bekletilmektedir. Bu şekilde hayatiyetlerine hal el gelmeden fidanların uzunca bir müddet (azami 6 ay) muhafaza edilmeleri mümkün olmaktadır.

Şekil

33.

Traktöre

takılan

kök kesme

bıçağı

ile fidanlarm söküme Iıazırlaıunasr.
(Foto : Be§kök)

IV.

SONUÇ

Danimarka'da, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Teşkilatı (F.A.O)
ile Danimarka hükümetinin müştereken tertipiemiş oldukları «Kum
Tesbiti ve Rüzgar Perdeleri» Semineri, bu serninere katılanlar için her
bakımdan gayet faydalı ve istifadeli geçmiş bulunmaktadır. Gerek seminer proğramının hazırlanışında ve gerekse bu proğramın en ufak
bir aksaklığa uğratılmadan aynen tatbikinde gösterilen titizlik ve bu
arada bilhassa Seminer Müdürü Koopenhag Kraliyet Ziraat ve Veteriner Kolleji Kültürteknik Profesörü Dr. H. C. Aslyng'in ve onun kıy
metli asistanı L. Hansen'in proğramın tahakkuku ve iştirakçilerin her
türlü istek ve ihtiyaçlarının karşılanması hususlarında gösterdikleri
gayret ve ulaştıkları başarı her türlü takdirin üstünde olmuştur.
Seminerde konu, bütün detaylarıyla incelenmiş, tertiplenen ekskür.
siyonlarda arazi tatbikatını görmek ve detaylar üzerinde fikir teatisinde bulunmak mümkün olmuştur. Burada takdir ve gıptayla kaydedilmesi gereken husus, bidayette Danimarkanın varlığını tehdit eder
mahiyette olan sahil eksibelerinin ve sahil erozyonunun alınan tetbirler sayesinde artık tamamiyle durdurolmuş olması; memleketin önemli bir kısmında, değil ziraat yapmayı, barınınayı dahi imkansız kılan
tabiat şartlarının insanların azmi, bilgisi ve dayanışması sayesinde yenilgiye uğratılmış bulunmasıdir. En fakir toprak şartları altında ve
oldukça kötü iklim faktörlerine rağmen dünyanın en verimli ziraatını
kurmuş bulunan Danimarkalılar hayranlıkla ve ibretle incelemek gereken bir eser ortaya koymuşlardır. Danimar.kalılar, şüphe yok ki tabiata karşı açtıkları savaşın başlangıçlarında bir çok hatalar islemis1er,
büyük kayıplara ve acı yenilgelere uğramışlardır. Fakat bu onların mücadele azmini kırmamış, bilakis onlara daha dikkatli, daha bilgili çalışma itiyadını aşılamış; başarmın ancak karşılıklı dayanışma, elbir·
liği ve işbirliği sayesinde .kazanılabileceğine kendilerini inandırmıştır.
Danimarkanın şimdiki

la
ğı

ileri hayat seviyesine ulaşmasında, bu inançhalk birliklerinin, kooperatifierin ve cemiyetlerin oynadı
önemli rolü görmemek mümkün değildir.

kurulmuş

Bunun canlı bir abidesi olarak Danimarka
lah Cemiyeti ortada durmaktadır.

Fundalık Sahalarını

Is-
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Danimarkanın yaptıklarından, yapamadıklarından

ve yapmakta olduklarından, gelişme halindeki memieketler için alınacak pek çok ders
vardır. Bu rapor, Danimarkanın gayet geniş ve derin olan gelişme sebeplerinin Seminer konularıyla sınırlanmış ufak bir parçasını meslektaşlarımızın mütalaasına sunmak ve bunlardan memleketimiz için faydalı olacağına inandığımız bazı sonuçlar özetlemek maksadıyla hazır
lanmıştır.

EK I.

KurnuHarın Tesbiti ve Rüzgar Perdeleri Konusunda F.A.O. ile
Danimarka Hiikftmeti tarafından müştereken tertiplenen
Serninere iştirak edenler

Afrika
Sudan
Birleşik Arap
Cumhuriyeti

Buslıara,

Yahia Ibraham, Assistant Conservator of Fo
rests, Forest Department, Khartoum, Sudan.

Bale-igh,

Mohamed Salalı El-din Ahmed, Horticulturist,
Desert Institute, Cairo, Mataria, U.A.R.
Mohamed Ahmed, Soil Specialist, Desert Institute, Cairo, Mataria, U.A.R.

Hammad,

EI-Saadany, Shafik Kadry, Director of Horticulture, Seetion, Desert Development Authority, 70, El
Gamhoria Street, Cairo, U.A.R.
Asya
I srail

Heth,

Dan Meir, Forest Research Officer, Forest Research Institute, Ilanoth, Doar Na Lev Hasharon, Israel.

Kadislı,

Amram, Senior Research Botanist, Negev Institute for Arid Zone Research, Bersheva, Israel.

Weitz,

Sharon, Director of Forest Department, Jewish
National Fund, Kyriat-Haim, P.O.B. 45, Israel.

Sudi Arabistan

El-Farouki,

Suriye

Katana,

Masud Taji, Director of Agriculture of the
Eastren Province, Directorate of Agriculture,
Hofouf, El-Hassa, Saudi Arabia.
Hisham, Head of Afforestation office in Syria,
Directorate of Forests, Ministry of Agriculture,
Damascus, Syrian Arab Republic.
Fawzi, Chief of Forest Department in Lattakia,
Lattakia Forest Department, Lattakia, Syrian
Arab Republic.

Raslan,

İngiliz
·Batı Himlistanı

Avrupa
Türkiye

Cummins,

Fitz-Herbert Monro, Senior Agriculture Assistant, Ministry of Agriculture, Bridgetown,
Barbados.

Beşkök,

Turgut Eyup, Forest Engineer, Chief, Afforestation and Reforestation Division, Forest Research Institute, P.K. 24, Bahçelievler, Ankara,
Turkey.
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Yugoslavya

Ka yın,

Nejat, Forest Engineer, Reforestation Seetion
of General Directorate of Forestry, Ankara,
Turkey.

Ivkov,

Radovan, Professor of Faculty of Forestry, Su
marski fakultet, Kneza Viseslava. 1, Beograd,
Yugoslavia.

Radovanovic, Dimitrije, Forest Engineer, Institute for Control of Erosion, Pozaevac, Yugoslavia.
Zunko,

Oto, Forestry Adviser, Secretariat for Fores·
try, Zagreb, Yugoslavia.

Lopez,

Jorge Hermosilla, Chief of the Fourth Forestry Zone, Department of Forestry, Casilla 442,

Latin Amerika
Şili

Chilly.

EK II. Ku:rimHa:rın Tesbiti ve Riizgar Perdeleri Konusunda F.A.O. ile
Danimarka Hükümeti tarafmdaıi miiştereken tertiplenen
Serninere ait· proğram
Danimarka, 25 Haziran Seminer Müdürü :

28 Temmuz 1962

Prof. Dr. H. C. Aslyng

Hydroteknisk
Rolıghedsvej

Laboratorium
Kobenhavn

26,

Program
24 Haziran Pazar

Jutlan'da Viborg'a muvassalat ve Viborg
da Idraetshoojskolen'e yerleşme.

yakının·

25 Haziran Pazartesi
Öğretim merkezinin açılış töreni,

10.00
14.00

Öğretim

15.00
18.00
26 Haziran

merkezi hakkında izahat,
(Seminer Müdürii tarafından)
Danimarka'nın Sosyal ve Ekonomik durumu. Cari
Iversen, Kopenhag Üniversitesinde Profösör.
Tanışma yemeği

Salı

9.00

Danimarkada ·ziraat, çiftçilik tarzı ve zirai politika. - Aksel 1\filthers, Kopenhag Üniversitesinde ·
Profosör. ·.
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Danimarka'da

10.30

ormancılık,

istatistiki bilgi ve or-

mancılık politikası.

- N.K. Hermansen, Köpenhag
Üniversitesinde Profösör.
İklim ve toprak.- S.T. Jensen, Kopenhag Üniver-

14.00

sitesinde Profösör.
27 Haziran

Çarşamba

Stendalgaard ve Kompedal

9.00

siyon, -

28 Haziran

ormanlarında

Ekskür-

A. Hviicl, Orman İşletme Müdürü

Perşembe

Danimarka Fundalıklarını Islah Cemiyeti. - H.
Skodshoj, Redaktör.
Toprak İslahı ve imarı. - K.S. Skov, Mütehassıs.

9.00
10.30
14.00

İslah edilmiş

podsol

topraklı

sahalarda ekskürsiyon

29 Haziran Cuma
Kum ve podsol topraklarda ağaçlandırma. - A.
Hvüd, İşletme Müdürü
Konuşma : Türkiyede Koruyucu Orman Şeridi Tesisi Denemeleri. - Turgut Beşkök
Kum ve podsol topraklarda tesis edilmiş ağaçlan·
dırma sahalarında ekskürsiyon.

9.00
10.30
13.00
30 Haziran Cumartesi

Rüzgar perdeleri tesisi. -

9.00

E. Olesen,

bakımı.

10.30

Rüzgar perdelerinin

-

14.00

Asmildkloster ziraat okulu ve

E. Olesen,
çiftliğini

ziyaret.

2 Temmuz Pazartesi
Studsgaarden Araştırma İstasyonunu ve kömür
istihsali ile bozulan sahalardaki ağaçlandırmaları
ziyaret.

9.00

3 Temmuz

Salı

9.00

Koruyucu orman şeritlerinin planlanması ve organizasyonu. - B. Steenstrup.

10.30

Tohumların

Nyholm,

denenınesi

Fidanlık

14.00

Fidanlık tekniği

15.30

Konuşma

Nejat
4 Temmuz,

9.0(}

ve
Müdürü

ve idaresi. -

saklanması.

I. Nyhohn

: Türkiye Ormanlan ve

Kayın

Çarşamba

· Tvilum fidan~ığında. Ekskürsiyon

Ormancılığı.

I.
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5 Temmuz

Perşembe

Sahil erozyonu ve kumların taşınması, ler, Kopenhag Üniversitesinden

9.00

J.T. Mol-

Kumların birikmesi ve eksibe
teşekkülü, K.
Kuhlmann, Kopenhag Üniversitesinden
Kum hareketleri hakkında sorular ve münakaşa

10.00
14.00
6 Temmuz Cuma
9.00

Kuınulların

tesibiti, resi Müdürü

P. Thaarup, Eksibeler İda

KurnuHarın ağaçlandırılması.

10.30
14.00

Kumul

ınıntakaları

- P. Thaarup,
problemlerinin münakaşası.

7 Temmuz Cumartesi
Viborg'dan otobüsle hareket, Heming'deki ziraat
sergisini ziyaret.

9.00
8 Temmuz Pazar

Otobüsle Kumul ağaçlandırmalarını ve
ruma tedbirlerini ziyaret.

9 Temmuz Pazartesi

Kumul

ınıntakalarmı

ziyaret

Kumul

ınıntakalarmı

ziyaret

10 Temmuz

Salı

23.00
ll Temmuz

ko-

Vapurla Kopenhag'a hareket
Çarşamba

Kopenhaga

8.00

varış

ve

yerleşme

Kumul ve fidanlık ağaçlandırmalannın ekonomik
cephesi. - N.K. Hermansen, Profösör.

14.00
12 Temmuz

diğer

Perşembe

9.00

Agro - meteorolojik faktörlerin ölçülmesi. -

K. J,

Kristensen, Kopenhag Üniversitesinden.

10.30

Koruyucu
mühendis.

şeritlerin

aerodinamiği.

-

M. Jensen,

13 Temmuz Cuma

9.00
13.00

Su muvazenesi, aktüel ve potansiyel evapotransprasyon H.C. Aslyng, Prof.
İklim

ve Su muvazenesi İstasyonu ve Atom enerjisi Ziraat bölümünü ziyaret.

14 Temmuz Cumartesi

9.00
10.00

Rüzgar perdesi ve iklim üzerindeki tesirleri. Ashlyng, Prof.

H.C.

Rüzgar perdesinin mahsül üzerindeki tesirleri. A. D. Kotoed. Araştırma İstasyonu Müdürü
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16 Temmuz Pazartesi
9.00

Toprak tekstürü, strüktürü ve rutubet munase·
betleri. - L. Hansen, Kopenhag Üniversitesinden
Toprak tavı ve malçlama. -K. J. Kristensen, Kopenhag Üniversitesinden
işlenmiş topraklarda strüktür ve rüzgar erozyonu. - J. Olesen. Mütehassıs

10.30
14.00
17 Temmuz

Salı

Yabani ot mücadelesi. - S. Thorup Araştırma İs
tasyonu Müdürü
Yabani ot mücadelesi araştırma müesseselerini
ziyaret.

9.00
13.00
18 Temmuz

Çarşamba

Tohum temini ve tohum orijini.- J. D. Matthews.
İngiltere Orman Araştırma İstasyonu Genetik Mü-

9.00

tehassısı.

Öncü bitkiler ve ağaçlandırmalar. - G. Schlötzer
Genetik Enstitüsünden.
Ağaç nesiinin ıslahı. B. Soegaard, Genetik Ens·
titüsünden

10.30
14.00
19 Temmuz

Perşembe

Horsholm Genetik Enstitüsünü ziyaret.

9.00
20 Temmuz Cuma

Rüzgar perdelerinde mantar

9.00

hastalıklan.

10.30

Kopenhag Üniversitesinden
Bitki hastalıkları servisini ziyaret.

14.00

Ağaçlandırma sahalarında bazı

Koclı,

entomolojik prob·
B. B. Petersen, Kopenhag Üniversite·

lemler. sinden

15.30

-.J.

Zooloji servisini ziyaret.

21 Temmuz Cumartesi
Kağıt

9.00

hamuru ve parke

fabrikasını

ziyaret.

23 Temmuz Pazartesi
Sahil eksibelerini ve tarihi yerleri ziyaret.

9.00
24 Temmuz
25 Temmuz
26 Temmuz

Salı
Çarşamba
Perşembe

}

Seminer

konularının

iştirakcılar

müzakeresi, münakaşası ve
nihai raporun hazırlan

tarafından

ması.

27 Temmuz Cuma

Seminer merkezinin

28 Temmuz Cumartesi

İştirakçıların

kapanışı

ve veda

Danimarkadan ayrılışı.

yemeği.
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EK III. KurnuHann Tesbiti ve Riizgar Perdeleri Konusunda F.A.O. ile
Danimarka Hükümeti tarafından miiştereken tertiplenen
Seminerde

iştirakçilere

verilen dökümanlar

Seminerde yapılan her konuşmanın tam metni veya özeti ile ekskürsiyonlara ait notlar rota baskısı halinde iştirakçilere tevzi edilmiş olduğu gibi ayrıca
aşağıdaki dökümanlar vetilmiştir :
H. C. Aslypg: Shelter and its effect on climate and water balance. ı958 : 282.310.

Oikos 9,

H. C: Aslyng : Climatic aspects of supplemental irrigation. - Report of the
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