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ARA GÖZLEMLERİ
Lütfi BÜYÜKYILDIRIM
Güney Anadolu Ormancılık
Araştırma istı;ı.syonu

I.

Konu

Sahillerimiz boyunca, yer yer büyük sahalar halinde olan aktif kuveya kumul ormanı iken aktif hale getirilen kumuBarın ağaç
landırdması konusu, yurdumuzda bir ormancılık problemi olarak ancak
10- 12 senedir ele alınır olmuştur.
mulların

Bu konuda, aktif kumul ve deniz tesiri şartları içinde Side - Sorkun
kumulunda ve kurnda ağaçlandırma olarak Ovagelemişte 1954 - 1955 yıl
larında yapılan ilk kumul ağaçlandırması çalışmalarından sonra, sahillerimizde, Karataş - Plaj mevkii, Ortakum - Turan Emeksiz ormanı, Serik
- Belek, Finike- Yeniceköy, Kaş- Demre, Fethiye-Kumluova (Karadere)
gibi yerlerde kumul veya kum sahaları ağaçlandırılmalarına başlanıl
mıştır.

1954 te, İstanbul üniversitesi Orman Fakültesince konuya gereken
önem verilip, kumul ağaçlandırılmasının bi:r tez olarak ele alınması kararlaştırılmış ve bu husustaki araştırma 1959 da Side - Sorkun ve Terkos kumulunda sahaya vazedilmiştir.
Yurdumuzdaki kumuHar ve bunların durumları ile zararları, 1960 a
kadar buralarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında ilk yayın,
Ormancılık Ara~tırma Enstitümüzce 1961 de yapılmış, bu husustki durumumuzun mesleğe duyurulmasına çalışılmıştır. (Lütfi Büyükyıldırım)
Doç. Dr. İ. Atay'ın bu konuda 1959 da araziye vazettiği araştırma
1964 te yayınlanması ile de kumul problemi ve ağaçlandırılması
soruları daha geniş şekilde cevaplanmıştır.

sının

Bu güne kadar kumullarımızda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında
görülür ki; kurnuHarın genellikle birbirlerinden farklı fakat müessir olan
özellikleri vardır. Bu sebeple de tatbikat neticelerinde değişik durumlar
hasıl olmuştur. Bu durumda da tatbikatçı, mahalli özelliklere uygun,
pratik ve ekonomik bilgi luzumunu duymuştur. Ayrıca kumul ağaçlan
dırmalarında
«Tesissiz ağaçlandırma» diye adlandırabileceğimiz bir
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metodun (FAO kurak mıntıkalarda ağaçlandırma
ise gene bir takım sorulara sebep olmaktadır.

tekniği) geliştirilmesi

Bu gibi sebeplerle, gerek mevcut bilgilerin teyidi, gerek imkanı
halinde yenilerinin ilavesi için Or. Araş. Enstitümüzce, 1960 yılında
kumul ağaçlandırmasında, tür ve ağaçlandırma metodu konusu, bir deneme problemi olarak programa alınmıştır. 1963 te Amerikadan dönüşte,
bu konuda görevlenmemle denemeye başlanılmış Güneyde özellikleri değişik üç ayrı kumulda deneme 1964 te araziye vazedilmiştir.
KurnuHarın aktif veya durgun oluşu, rüzgarların çeşitli hızı, kum'un
kimyevi, fiziki özelliklerinin farklılığı, hidrolojik, jeolojik durumlarının
ayrılığı gibi özellikleri, kumullarda ayni tipteki ağaçlandırmalarda dahi,
zaman, zaman değişik sonuçlara sebep olduğu evvelki tatbikat örneklerinde görülmüştü.

Denemede muhtelif kumuHardaki özelliklerin, ağaçland~rmalarda ne
gibi sonuçlar vereceğinin tesbiti için, en az üç kumul şartı içinde, önce,
türlerin, perde tiplerinin ve dikim metodlarının denenmesine gidilmiş
tir.
Yabancı

türler, derin dikim konusu, tesissiz ağaçlandırma, fidanuzun köklü yetiştirilmesi imkanları, yaprak veya dal budaması,
denize uzaklık yakınlığın ağaçlandırmada tesirleri gibi konular da, denemenin gayesi içinde olup tali denemelerle ele alınacaktı.
ların

Denemenin 1964 te araziye vazından (C. E. JENSEN. Matematik
istatistik bakımından denemeyi uygun bulmuştur) bu yana bazı ara bilgiler alınmış ve kurnuHarın değişik karekterleri daha iyi gözlenmiştir.
Bu gün için bu ara gözlemlerin yayını ile, sahalardaki şartlara göre,
denemeye bir ek planla devam edilmesi uygun görülmüş, ara yayın için
bu rapor hazırlanmıştır.

II.

Deneme metodu

Denemenin ilk tatabikatından alınmak istenen bilgiler, özellikleri
bir birinden ayrı olduğu görülen memleketimizin Akdeniz sahil kumuUarının ağaçlandırmasında, çeşitli perde tiplerinin, fidan türlerinin ve fidan şekillerinin,. hangisinin, hangi özellikteki kumulda daha uygun ve
ekonomik olduğunun tesbiti idi.
Ağaçlandırmada, zaman ve masrafta
mede 1 O yaşlı fidanlar kullanılmıştır.

tasarruf sağladığı için dene\Bu ıfidanlarla ağaçlandırma
yapılabileceği hususunda evvelden bazı örnekler vardı. Side - Sorkun kumulunda çeşitli türlerde 1
O yaşlı fidanlada da muvaffak olunduğu
görülmüştü. Ayrıca kumullarımızda, ilkbaharda vasati 10 cm yaz için-

+

+
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de 20 - 25 cm ye, yaz sonunda 30 - 40 cm derinliklerde rütubet olduğu
gözlenmişti. Kıştan yaz sonuna kadar geçecek 5 - 6 aylık müddet içinde,
rütubet tabanda derinleştikçe fidanlar, kökleriyle bunu takip edebilirlerdi.
Tür konusu, kumul ağaçlandırmalarında üzerinde durulacak bir konuydu. Bu gün iyi intibak etmesi ve gelişmesi sebebiyle, kumullarımızda
hemen sadece Kıbrıs akasyası kullanılmaktadır ki, bu ağaç türünün
iktisadi değerinin düşüklüğü, bizi 1 O ~ 15 sene sonra bu ağaçlandırma sahalarına iktisadi türlerin getirilmesine zorlıyacaktı.
Bunda da iki iş olacak ve zaman kaybedilecekti. Bu sebeple, denemeden, özellikleri ayrı kumullarımıza göre bu konuda uygun neticeler almdığı takdirde, kumul ağaçiandırmalarımızda, ilk kullanılacak
türün iktisadi değer taşıyan tür olması fayda sağlıyacaktı. Kıbrıs'ta ilk
dikimlerin, fıstıkçamı ile yapılmasına, 1954 ten önce başlanılmıştı.
Dikimierin kumul tesirlerine karşı korunnıas'l ise,
klasik olarak
kumul sahasında, vasati 20 - 30 m. aralıklarla, paralel ve masraflı perdeler
yapmakla mümkün olmaktadır. Buna karşılık örneğin Yeniceköy kumulu
gibi bazı kumullarda fazla kum hareketi yoktur. Ayrıca, tesis kurmaksızın da kumul sahasında derin dikimler yaparak başarıya ulaşan bir metodun geliştirildiği de bilinmektedir. Bu sebeple denememizde, yalnız
önde bir perde ile hakim rüzgar yönünden gelecek kumun tutulması yoluna gidilmiş, kısmen klasik ağaçlandıı·ma metodu ile tesissiz ağaçlan
dırmanın kombinesi şekli halinde bir metod ele alınmıştır. Nitekim Atayın
Side - Sorkun deneme sahasındaki perdelere 6 - 7 senede, 20 - 30 cm
kum ancak birikmiş, kendisi ise 10 - 15 senede bu perdelerin müteaddit
defalar dolacağını tahmin etmişti. Bu sebeplerle deneme metodunun
perde konusunda, perdeler, 3-4 senede kumla dolana kadar, ardlarında
1 x 1 kare dikimi ile sık dikilecek fidanların, bir sıklığa erişebilecekleri
bu suretle de kendilerinin zamanla tabii bir perde teşkil edebilecekleri
düşünülmüştür.

Fidanları

korumada, bu perdelerin si per tesisinden de ·azami istifade
için, dikimierin hemen perde gerisinden yapılmasına gidilmiştir. Kum
perdeyi 3- 4 senede gömse de, perde dibindeki fidanlar boy verip kendilerini qu müddet içinde kurtarabilirlerdi. Kurnun esasen 3 - 4 sene içinde
geriye doğru pek uzanmıyacağı evvelki bazı örneklerde görülmüştü.
Perdelerin, gerisindeki fidanları korumasının tetkikinde, ayni şartı
yerine getirmek için, hepsi, 1 m yüksekliğinde tesis edilmişler ve tesir
birliğinin devamını sağlamak için, kumla kısmen dalsalar dahi perdelerde ayni yüksekliğin muhafazası uygun mütalaa edilmişti.
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Bu suretle,

değişik,

fakat, ekonomik ve gayelere uygun netice verebir ağaçlandırma metodunun denenmesine başlanıl
mıştır. Ancak bunda, kumulların evvelki örnekler ve tahminler hilafına
pek ekstrem şartlar göstermesi halinde de, denemenin bazı hususları aksıyabilir ve yeni muamelelere ihtiyaç duyulabilirdi. Bu takdirde de, esasen yeni şartlara göre ek planla denemeye yeni tedbirlerle devam edilmesi kararına varılmıştı.

bileceği düşünülen

lll.

Tatbikat ve ara neticeler
Deneme yerleri

A.

Deneme, her biri bir blok olmak üzere üç yerde,
Finike - Yeniceköy, Antalya - Kemerağzu kumullarında
(Şekil 1).
El<SI!3E

AÔAÇLANDIP!MASI

DENE:.;E

Kaş

- Demre,

vazedilmiştir
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Şekil ı.

Üç deneme sahasının bulunduğu yerler. Bir deneme sahası arazi planı.

1.

Kaş

- Demre Kumulu

Bu kumul, Güneyde, şartları sert olan ve diğerlerine nazaran 4 - 5 m
yer, yer 7-8 m yüksekliğinde büyük tepeler, sırtlar yaparak ilerleyen
bir aktif kumuldur. Köy önündeki kısmı 150 hektar kadardır ve Doğuya
doğru Dalyana kadar, km lerce daralıp genişleyerek uzar.

Deneme sahasının bulunduğu kısmın gerisinde, Demrenin portakal
ve sebze bahçeleri vardır. Kum yıldan yıla bu sahaları yavaş yavaş
kaplamaktadır (Şekil 2, 3). Teşkilatça, köy önündeki kısmın 1964 te
ağaçlandırılmasına başlanılmıştır.

2. Ağaçlan<lırılınasına çalışılan
Demre kuınulu. Deniz sağ<ladır.

Şekil

2.

Şekil 3.
kuınun

Deınre kumulunun gerisinde,
bahçeleri ve evleri kaplayışı.

Finike - Yeniceköy Kumulu

Oldukça stabil ve üzerinde diğerlerine nazaran daha çok, otsu tipte
vejetasyonu olan bir kumuldur. Ayrıca, diğerlerinden farklı olarak kum
rütubeti kurak mevsimde, 70-80 cm de veya daha derinlerde bulunmaktadır. Bu özelliği, 70 - 80 cm derinde ince kum yerine çakıl tabakasının bulunması ve bu tabakanın kapilleriteyi bozmasından ileri gelmektedir. Kumulun diğer bir özelliği kum tanelerinin diğerlerine nazaran
daha iri oluşudur (Şekil 4).
Burada 150 hektar kadar sahada ağaçlandırmaya başlanılmış ise
ile, kumulun diğer kısmı, batıya, Finikeye kadar, kısmen özellik değiş
tirerek, daralıp genişleyerek uzar ve sahil boyunca tarlalara, bahçelere,
yer yer zarar verir durur (Şekil 5).
3.

Antalya - Kemerağzı Kumulu

Güneyin fıstıkçamı - Kızılçam ormanları önünde bulunan kurnuHarın
bir örneğidir. Bu kumul, Antalya Lara plajı mevkiinden Alanyaya kadar
yer yer kesilip veya daralıp, genişleyerek uzayan bir seri kumu1un bir
parçasıdır (Şekil 6). Gerisindeki ormanların yer yer şiddetli tahribi,
kum zararlarının artmasına sebep olmuştur (Şekil 7). Geride, 70- 80
km boyunca mümbit tarlalar, bahçeler vardır. Bu seri kumulda, yalnız
Belek köyü civarındaki stabil bir sahada ağaçlandırma çalışması vardır.
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Şekil

4.

Yeniceköyde kum taneleri

Şekil

5. Yeniceköy kumulu ve üzerindeki
vejetasyon. Görülen çit, bir deneme
perdesidir.

B.

diğerlerinden

büyülüiir.

Şekil 6.
Kemerağzı kumulu ve sahada eski ormamn son şahitleri olan fıstıkçamları.
Deniz sağda, deneme sahası ortadadır.

De:n·ame

Şekli

Deneme üç ayrı kumulda, her biri bir tekerrür eahası halinde üç
tekerrürlü olarak, tesadüf blokları metoduna göre vazedilmiştir.
Bir deneme sahası, aralarında 20 şer m tecrit kısmı bırakılarak
herbiri 90 10 m olan 5 blok'a bölünmüştür. İki yandaki 10 ar m lik
tecrit kısmı ile birlikte bir saha 50 X 550 ebadındadır (Deneme pUmı
şekil 8)
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7. Sahildeki tabii koruyucu orman
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Her blok 10 X 30 m eb'edanda üç A. B. C. parsellerine

bölünmüş-

tür.
Parsel A.
Parsel B.

Topraksız

fidanlar
Topraklı ·fidanlar (Bunlar da topraksız fidanlar olup, çukurlarına toprak konulmuştur.)
Parsel C. Tüplü fidanlar

Her parsel 5 X 10 m
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

parsel
parsel
parsel
parsel
parsel
parsel

eb'adında altı

alt parsele

bölünmüştür.

a. Kızılçam (Pinus brutia)
b. Fıstıkçaını (Phıus pinea)
c. Servi (Cupressus sempervirens)
d. Kıbrıs akasyası ( Acacia cyanophylla)
e. Okaliptüs (Eucalyptı.ıs camaldulensis)
f. Sahil çamı (Pi.nı{;S maritima)

Bu suretle bir blokta, 3 parsel, 18 alt parsel, bir deneme sahasında
90 alt parsel ve denemede 270 altparsel vardır. Her altp~rsele 1 X 1
kare dikimi ile ( 5 sıra ve sırada 10 .adet) 50 adet v:e bir blokta 900,
bir deneme sahasında 4500 ve denemede 13500 fidan kullanılmıştır. Bunların 1/3 ü tüplü, 1/3 ü topraklı, 1/3 ü topraksızdır.
Bir saha, 50 x 550 = 2.75 hektar ve üç deneme
neme, 8.25 hektardır.
. C.

Denemede dört tip perde
1.

sahası

olarak de-

Perdeler

denenmiştir.

Kargı

Çiti Perde

Kargı
( Arundo donax) güneyde su kenarlarında kolay yetişen,
vasati 2-3 cm çap, 4- 5 m boy yapan, içi boş, boğumlu bir kamış

türüdür.
Kargı çitini yapmak için önce, 5 - 6 cm çap ve 130 - 150 cm boyundaki sırıklar, kuma, 30 - 50 cm derine 100 cm aralıkla çakılmışlar, sonra
ufki halde bir birine paralel olarak kargılar, vasati 1.5- 2 cm aralık
larla bu kazıkiara çivilenmişlerdir. Denemede bu tipte yapılan kargı
çiti kullanılmıştır (Şekil 9) . Ancak, 1.30 m boyundaki kargıların kuma,
1.5 - 2 cm ara ile, bir istikamette dikey çakılarak, üstlerinden bir band
tahtasına çivileurneleri suretiyle yapılacak bir çit şeklinin, daha kullanışlı olacağı düşünülmüştür (Şekil 10).
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Şekil

9. Bir

kargı

çiti perdesi.

Kemerağzı.

±4C
1

<,!"

+
Şekil

10.

Rarg·ıları

dikey

Imiianılan

bir

lrargı

çiti tipi.

Yukarı

çelone

kolaylığı olacaktır.

Denemede kullanılan birinci tip kargı çiti iyi
makla beraber, bu tipin yukarı çekilmesi zordur.
Kargılar

kazıklara, yaşken,

yarılmamışlardır.

1 m

tel çivisi

çalışmış

bir perde ol-

kullanılarak çakıldıklarında

yüksekliğinde yapılan kargı

çiti perdesinin alttan
15 - 20 cm lik kısmının tabii kum satlımdan içeride gömülü olarak tesisi lazımdır. Aksi halde kargı perdesi ile kum sathı arasında kalacak
3- 5 cm lik bir boşluk, zamanla: rüzgar tarafından oyularak, çitin altı
açılmakta, bu da perdenin çalışmamasına, bazan yıkılmasına sebep olmaktadır {Şekil 11). Ayrıca kargılar sırıkiara çakılırken aralarında
1.5- 2 cm aralık bırakılmasına da dikkat edilmelidir. Aksi halde perde

lO
satıh

halinde

çalışmakta, rüzgarın

yapamamaktadır.

tuz ve kumunu süzme vazifesini tam
Bu durum da perdenin bazan yıkılmasına sebep ol-

maktadır.

Bu perde, sağlam ve hatasız yapıldığı takdirde çift sıralı tahta perde kadar iyi _çalışmaktadır. Kargının kolay temin edilebileceği yerlerde
tavsiye edilecek bir perdedir. Bilhassa kargıların dikey çakılması suretiyle yapılacak tipin, yukarı çekilmesi kullanışlılığı ve ekonomik özelliği sebebiyle diğerlerine nazaran üstün durumu olacaktır. Bu sene bu
tip kargı çiti perdesi, ön kısmına kargı çeliği dikimi yapılarak denenecek, çelik sürgünlerinin perdeye iştiraki durumu da gözlenecektir. Bu
tip bir _perde, kargı şeklindeki bir malzemenin kargı yerine kullanılması
ile de yapılabilir ( Zakkum dalları, çıta, v.b. saz çeşitleri gibi).
ı

m uzunluğundaki bir kargı çitinin maliyeti;
Malzeme olarak, ı adet sırık, 8 adet kargı, 8- ıo adet çivi 350 kr
ve işçilik olarak 0.2 yevmiye karşilığı 260 kr ki cem'an 6ıO kr tur.
2.

Tek

Sıralı

Tahta Perde

Yaygın

olarak kullanılan bir perde tipidir. Bu perde, denemede,
X 130- ı5o cm eb'adındaki tahtaların, yan yana 5 cm ara .ile,
bir istikamette, kuma varyozla çakılmalaı;ı suretiyle yapılmıştır. Kum
satlımdan 1 m yüksekliğinde kalacak şekilde çakılan tahtaların, zamanla
rüzgar tarafından paralellikleri bozulduğu görüldüğünden, tahtalar alın
larından bir band tahtasına çivilenmişlerdir (Şekil ı2).
ı,5 X ıo

Bu band tahtalarının, ı.5 - 2 m uzunlukta çakılmaları ile, teşekkül
edecek perde parçalarının yukarı çekilmesi kolaylığı görülmüştür. Bu
halde de, bu parçaların birleşme yerlerinden arkalarma payanda konulmasına ihtiyaç vardır (Bu tipe benzer bir kullanış Fethiye-Kumluovada
görülmüştür)

Şekil

(Şekil ı3).

1 ı. Iiargı çitinin çalışına durumu.
Yer, yer alttan oyulmuştur. Kargılar
sürgün vermişlerdir. Kemerağzı.

Şeldl

12.

Yeniceköyde tek
tahta perde.

sıralı

11

-f
Şekil

13.

Tek

sıralı

tahta perdenin pratik

kullanılması şekli.

Bu perde tipinin ön tesiste çalışınası oldukça iyidir. Diğer perdelere
nazaran kum biriktirmesi az olan bir perde ise de, yukarı çekilmesi ve
kısmen ekonomik oluşu özelliği vardır.
Bu perde de, kumu, iki tarafında dışarı
ederek alıkoymakta ve tam

kanalı) teşkil

doğru

bir mail e («V»

boşluk

göınülıneınektedir (Şekil

14,

15).
1

ın uzunluğunda

tek

sıralı

tahta perde maliyeti;

Malzeme olarak, 8 adet perde tahtası (bir adedi band için) 10 çivi
500kr ve 0.16 yevmiye 200kr olmak üzere cem'an 700 kr tur.

Şekil

14. Dem.rede tek sıralı tahta perde.
«Y» ı,esitli kum birikmesi.

Şekil 15. Iüımluovada tek sıralı tahta perde. Deniz sağdadır. Tesisin sağındaki kuınul sırtları, daha sağdaki bir tahta perde
ardında teşekkül etıni-,tir.
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3.

Çift

Sıralı

Tahta Perde

Bu perde, tek sıralı f:ıerde tipine 10 cm mesafeden ikinci bir perdenin, birinin boşiuğuna diğerinin tahtası gelecek şekilde çakılması su~
retiyle tesis edilmiştir. Bunda da, rüzgarın tahtaları karıştırmasını önlemek için tahtaların üst aralarından bir band tahtası uzatılıp çakılmış
tır (Şekil 16, 17, 18).

Şeldl

16.

Antalya ~ Kemerağzı'nda çift
sıralı tahta perde.

Şekil

nal

Şel{il 16 daki perdenin «V» kaboşluğu teşkil ederek gömülmeye

17.

başlaması.

Şeldl

18. Şel<il 16 dalü perdenin ikinci
sene<le tam gömülmüş hali.
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Bu tip tahta perdenin çit perdeler kadar iyi çalıştığı tesbit edilmiş
tir. Bu perde de genellikle bir «V» boşluğu kanalı teşkil ederek kmnu
alıkoyar fakat neticede kumla tam örtülür. Her nekadar perde kısmen
pahalı olmakta is·3 de, masrafı icabettirecek yerlerde kullanılabilecek bir
perde tipidir. Bu tipin de bu sene parçalı kullanılma şekli denenecektir.
Çift

sıralı

tahta perdenin 1 m sinin maliyeti;

Tek sıralı tahta perde maliyetinin iki mislinden biraz daha az masrafa maloimaktadır. Malzeme olarak, 16 adet !}erde tahtası (biri band
için), 20 çivi için 10 lira ve 0.30 yevmiye tutarı 3.75 lira işçililde 1 m si
13.75 liradır.
4.

Çalı

Çiti Perde

Bu perde, ayni istikamette 30 - 50 cm aralıkla kuma çakılan, 130
- 150 cm boy ve 5- 6 cm çapındaki sırıkların (söven), dallada örülmesi suretiyle yapılmıştır (Harım). Diğer perdelere nazaran daha iyi
çalışmış, daha önce kumla örtüldüğü görülmüştür. Bu perde, aşağı doğru
maile şekli .vererek alıkoyar. Biriken kumun kesiti, perde ortada olarak,
bir eşkenar üçgen şeklindedir (Şekil 19, 20).

Şekil

19.

Çalı

çiti perdesi ve Jmmla

gömülmüş şekli. 1\:emerağzı.

Şekil

20.

Şekil

gömülmüş

19 daki perdenin tam
durumu. Reınerağzı.

Tuzu süzmesi de diğerlerine nazaran daha iyidir. Çalı çiti perdesinin
kışın kuvvetli bir fırtınada, Kemerağzında, 2 gün içinde kumla örtüldüğü tesbit edilmiştir.
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Bu fırtınada çift sıralı tahta perde ve kargı çiti yarı yükseklikte,
tek sıralı tahta perde ise 20- 30 cm kum biriktirmiştir.
Çit perdelerin kumla gömüldükçe yukarı çekilmesi imkanı yoktur.
Ancak, perde tam gömülmeden önce, perde sırıkları düzgün ise, bir manivela direği kullanarak bunlar yukarı çekilebilmektedir. Sırıklar çekildikçe de yeni dallarla yeniden örülmeleri imkanı vardır.
1 m çalı çiti perdesinin maliyeti;
Malzeme olarak 2 adet sırık ve dal bedeli olarak 6.30 lira ve 0.176
yevmiye karşılığı 2.20 lira olmak üzere cem'an 1 m si 8.50 liradır.
D.

Dikimlerde

Kullanılan

Fidan ve Dikim

1.

Fidan

Şekilleri,

Dikim

zamanı

Şekileri

Altı

tür için (a- Kızılçam, b - Fıstıkçamı, c - Servi, d - Kıbrıs
akasyası, e Okaliptüs, f - Sahilçamı.) tüplü, topraklı, topraksız fidanlar olarak, her sahada 5 blokun üçer parselin dikilerek tekrarlanmış
tır.

Bunlardan tüplü fidanlar, 8-10 cm çap, 23- 25 cm boyunda ince
plastik torbalar içinde hazırlanmışlardır. Saksılı fidan yetiştirme ve sahaya nakil çok masraflı olduğundan bu yola gidilmiştir. Topraklı ve topraksız fidanlar, fidanlıktan sökülüp, yosun, branda ambalaj içinde sahaya nakledilen fidanlardır. Bunlardan topraklılar ise, dikim anında çukurlarına birer kürek toprak konulmuş olan fidanlardır.
2.

Dikim

Şeldi

Fidanlar rütubetli kurnda kürekle kolay açılan 30-40 cm derinlikteki çukurlara dikilmişlerdir. Kumullarda esas, derin dikim (70- 80 cm)
ise de, evvelce değinilen sebeplerle !daha derin dikim yapılmamıştır.
Esasen 1
10 yaşlı çarnlar buna imkan vermemektedirler. Fakat 1 +O
yaşlı fidanların, böyle bir metodla dikiminde başarıya ulaşılırsa, zaman,
emek ve masraftan mühim bir tasarruf sağlanacak.

+

3.

Dikim

Kışın zararlı fırtına

Zamanı

devresini kısaltına gayesi ile dikimler, 1965
içinde yapılmıştır. Çünkü, kış içinde fidanıara zarar
veren en mühim menfi faktörler, fırtınanın getirdiği .tuz zerrelerinin ,fidanları yakması ve bu devrede kum hareketlerinde kurnun gömme, açma ve çarpma tesirleridir. Şubat ayında dikim yapılmakla, Aralık, Ocak
yılının Şubat ayı

aylarının zararlarından kaçınılmıştır.
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E.

Deneme Ara Neticeleri
1.

a.

Perdelerin

Perde Konusu

çalışma şekli

ve kuınul özelliklerinin
perdelerde belirmesi

kısmen

Denemede kumul özelliklerine göre perdelerde kum birikmesi değişik şekiller göstermiştir. Hernekadar Yeniceköy kumulunda, evvelce

tahmin edildiği gibi, 2 - 3 sene içinde perde gömülmesi olmamış, kum
ancak bazı perdelerde 30 - 40 cm ye yükselebiimiş ise de, Kemerağzı ile
Demre kumulunda perdelerin kumla kaplanışı evvelki örnek ve tahmin
hilafına pek şiddetli olmuş, bir kış içinde bazı perdelerin kumla örtüldüğü görülmüştür. Böylece perdelerin kumu alıkoyma nitelikleri tesbit
edildiği gibi, kumulların perdelerde beliren bazı özellikleri de daha açık
şekilde ortaya çıkmıştır.
Perdelerin mukayeseli çalışma
hem perdelerin özelliklerini, hem de
larını daha iyi belirtmiş oluruz.

şeklini

daha detaylı takip edersek
ekstrem ve değişik şart

kumunarın

Çit perdelerin kumu başlangıçta üçgen kesitinde, diğerlerinde «V»
ederek alıkoyduklarına yukarıda değinilmişti.

boşluk kanalı teşkil

Buna rağmen perdelerin ayrı kumullarda, gerek doluş şiddeti, gerek perdede kurnun birikmesi miktarı, gerekse biriken kurnun kesiti bu
müddet içinde ayrı ayrı olmuştur.
örneğin, tek sıralı tahta perdede kum birikmesi, Yeniceköyde ikinci
senede ancak 30 - 40 cm olduğu halde, Kemerağzında yarıyı geçmiş,
Demrede ise kum geriye doğru 2 - 3 m genişliyerek depolanmış ve değişik şekiller göstermiştir. üçüncü senede bu kesitin 4-5 m ye uzandığı
kısımlar olmuştur ki, bu durum bize, bu kumulda 1 m uzunluğundaki
bir perde kısmına senede 1 m 3 ten fazla kum geldiğini anlatır. Şekil 1421 de bu durum görülmektedir.

Miktar, şiddet ve kesitteki bu farklılığı, kumul
perdelerde de görmekteyiz (Şekil 20, 22, 23).

özelliğine

göre çit

Kurnun bu birikme şeklinin değişikliğine hernekadar ayni tip perde
kumullarda kısmen farklı oluşunun tesir ettiği düşünüise
de, bunun esas sebebinin, o kumulun perdeye getirdiği kum miktarı ile
hakim rüzgarının şiddetine, dolayısiyle kumulun özelliğine bağlı olduğunu kabul etmek lazımdır. Çünkü, çift sıralı tahta perdelerde, ayrı kumullarda, aynı zamanda biriken kurnun gerek miktarı, gerek şiddeti,
gerek biriken kurnun kesiti de ayrı ayrıdır. Fakat ayni kumulda ayrı
tipteki perdelerde bir birine benzer durum meydana gelmektedir.
yapısının ayrı
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Şekil

21.

Şekil

22.

Demrede tek

srralı

tahta per<lede iliinci sene sonundaki kum durumu.

Yenicel{öy kumulunda çit perllenin ikinci senede kumla gömülü§Ü.

örneğin, Kemerağzında

kesitli kum birikmesi şekli çeşitli
perde tiplerinde de yayvanlaşarak devam etmiş, Demrede ise gene çeŞitli perdelerde geriye doğru yamuk şeklinde ilerlemiştir (Şekil, Kemerağzı 20 - 25, Demre 21, 23, 24).
üçgen

17

Şekil

Şekil

24.

23.

Demrede çit perdenin ikinci senede kumla

Demrede çift

sıralı:

tahta perdede iki senede yamuk

Demrede yamuk kesit,
delerde de aynen görülür
başkadır (Şekil 22).

Kemerağzında
(Şekil

gömülüşü.

kesitliı

kum birikmesi.

üçgen kesit şekli çalı çiti per20, 23). Yeniceköy'de ise şekil daha
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Şeldl

25.

Kemerağzında

çift sıralı tahta perdede, iki senede üçgen
kesitli kum birikmesi.

Perdelerde iki senedeki bu kum birikmesi şekillerinin farklılığı, ileride belki kalkacaktır. Fakat ikinci senenin sonunda bu değişik şekiller
kumullarm, yalnız perdelerde beliren ayrı özelliklerini izah etmektedir.
Her kumulun rüzgar şiddeti, denizden gelen kum miktarı ve tuzu
ayrı olduğu gibi, diğer bazı özelliklerinin de bulunduğu, perdelerin bu
çalışma şekillerinden daha iyi anlaşılmıştır. Bu sonuç sebebiyle şu hususu tekrar belirtmek yerinde olur. Side - Sorkun denemesindeki şart
lara nazaran, Demre ve Kemerağzındaki şartlar ekstrem durum göstermiştir. Bu sebeple de orada yapılan denemeden alınan sonuçların bütün
Akdeniz sahil kumullarında da alınacağı şüphelidir. Bunun için, bu kumullarda tekrar bir deneme açılmasında fayda olduğu, bu perde konusunda dahi ortaya çıkmaktadır. Perdelerde daha detaylı bir tetkikin,
daha da bazı farklı özellikler ortaya kayacağı muhtemeldir. örneğin,
bir sıra ön eksibe perdesi kullanıldığında bir kum sırtı, iki sıra kullanılması halinde yayvan bir kesit teşkil etmesi izahına (İ. Atay. İlgili
eseri Sahife 52) karşılık, Demrede her çeşit bir sıra perdede yamuk kesitli, birikme olmw~tur. Ayrıca ön eksibenin ideal yüksekliğe ulaşması
ile kurnun gerilere geçemiyeceği (İ. Atay. İlgili eseri sahife 53) gibi
bir bilginin, hernekadar bu ideal yükseklik belirtilmemiş ise de, bu kumullar için de varit olacağı şüphelidir. Demrede, kum hareketini durdurmanın ancak kumulu ağaçlandırma ile tamamlanacağı görülmektedir (Şekil 26) .
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Şekil

26.

Ova

Demrede kumulun kara yönünde olan pek yüksek
Inzılçam ormanını bile gömme yoluıııladır.

gelemişte

öııüıı<lelti

kumulun, tahriple seyrekleştirilmiş, 100-200 m yüktepeleri işgal ederek gerilere geçmesi ise, Akdeniz
ekstrem özelliğinin bir başka delilidir (Şekil 27).

sekliğindeki çamlık
kumuUarının

sırtlarr,

Şekil 27. Ovagelemişte, geride tamanıen
lmmla örtülmüş D.Nle sırtı, önde 100 - 200 m
yülGeldikteki sırtlar<la tahrip edilmiş
çaınların aşağıdan gelen kuınla işgali.
n:uın, gerideki tarlalara savrulmaya
başlamıştır.
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Böylece denemenin ilk tatbikatından dört çeşit perdenin üç ayrı
kumuldaki çalışma şekli hakkında bazı bilgiler alındıği gibi, bu arada
kumul özelliklerinin yalnız perdelerde beliren farklılığı da daha iyi tesbit edilmiştir. Bu farklılık ayrıca ağaçlandırma konularında da kendini
göstermiştir.

b.

ön

kuınulda

iki

sıra

perde konusu

Denemede tesbit edilmek istenilen konulardan biri, evvelçe belirtilüzere kumullarda tesissiz ağaçlandırma ile tesisli ağaçlandırmaııın
kısmen bir kombine şekli olarak düşünülen, ağaçlandırmada bir sıra
perdenin iktifa edip etmiyeceği şekli idi.
diği

Denemede bir sıra perde kullanılmış ve şu neticeye varılmıştır.
Aktif kumullarda bir sıra perde ile, denizden yeni gelecek kurnun gerilere geçmesine mani olunabilecektir. örneğin Demrede ,perdeler yukarı
çekilmediği halde kum birikmesinin devam ettiği görülmüştUr. Şekil 23,
24. Bu durumdan, perdenin bilhassa, dolmadan önce yukarı çekilmesi ve
daima sağlam halde bulundurulması ile, kumul perdede yüksek sırt yaparak depolanacağı anlaşılmaktadır. Fakat perdeden 30 - 40 m mesafelerden sonraki mevcut kumulun .hareketini durdurmada, bu perdenin
fazla bir faydası olmıyacaktır. Ancak rüzgara göre şekil almış gerideki
kum şırtlarına yeniden kum gelmiyeceğine göre, burada kum hareketinin
kısmen azalacağı düşünülür. Bu 1durumda da, tamamen tesissiz, derin
dikimli bir ağaçlandırmaya nazaran, bir sıra perde ardında yapılacak
derin dikimli bir ağaçlandırmanın daha iyi olacağı tahmin edilebilir.
Çünki dikilecek ağaçlara denizden yeniden kum gelmesi, gömmesi olnıı
yacaktır.

Denemede bir sıra perde kullanılmış ve gerisinde perdelerin ,ayni
olan yüksekliği, devamlı ayni tesir birliği bakımından muhafaza edil~rek
fidanların yaşama ve gelişme durumlarının tetkikine gidilmişti. Bu sebeple ,3- 5 senede dolabileceği tahmin edilen perdeler yukarı çekilmiyecekti. Fakat önce sözü edildiği üzere, bazı örnek ve kanaatler hilafına,
Demre ve Kemerağzında bazı perdelerin bir kış içinde doluvermesi, denemede fidanların yaşama ve gelişmeleri üzerine perdelerin koruma tesirlerinin tetkiki gayesini aksatmıştır. Perde dolunca hernekadar kum
birikmesi ve azçok koruma tesiri gene devam edebiimiş ise ;de, perde
tipinin fidan üzerine olan koruma tesiri konusu layıkı ile tetkik edilememiştir. Fakat bu durumda da evvelce
belirtildiği üzere denemenin
diğer konusu olan perde tipinin, ayrı kumullarda, kumla doluş şiddet
ve miktarı ile dolduktan sonra ne olacağı hakkında gerekli bilgiler alınmıştır.
·
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Ayrıca bazı kumullarda bir sıra perdenin yeteceği de tesbit edilmiş
tir. örneğin, Yeniceköy kumulu karekterinde olan bir kumulda, ard
arda perdeler yapılmasına lfı.zum olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü, bu-

rada ,üçüncü senede kum, perdelerde ancak 30-40 cm yükseklikte biki, gerideki fidanlardan bilhassa yapraklıların daha derin
dikimle (70- 80 cm) daha az zayiat verecekleri ve bir sıra perde dalana
kadar da ( 6 "' 7 senede) kendilerinin gereken, sıklığı alabilecekleri neticesine varılmıştır. Bu kumulda yapılacak derin dikim, kumul hareketinde
fidanların köklerinin rüzgarla açılmasına karşı değil, fidan köklerinin,
yazın 80 - 100 cm ye inen . kum
rütubetinden faydalanmalarını temin
içindir. Bu sebeple bu kumulda bu netice. de, deneme gayelerimizde, olması imkanı düşünülen, bir sıra perdenin bazı kumul ağaçlandırmaların
da, kafi geleceği, kanaatimizin bu kumul için mümkün olabileceğidir.
rikebilmiştir

Fakat böyle bir metodun, kum hareketi ve tuz yakınası şiddetli olan
Demre ve Kemerağzı gibi kumullarda tatbiki oldukça güçtür. Diğer
şartların muhafazası ve ,yalnız dikimierin imkan nisbetinde daha derin
yapılması suretiyle denemenin devamı halinde bu hususta daha net bilgiye ulaşılabilecektir.
Denemede perde tiplerinin koruma , tesirinin tesbiti imkanı da, bu
defa 10 m mesafeden, birinci perdeye paralel olarak tesis edilen ikinci
bir perde ile temin edilmiştir. Bu suretle kum, birinci perdede alıkonup,
ikinci ,perdeye geçmesi önlenecek ve ikinci perdenin tipi (kumun görnınesi ile tip bozulmakta idi) ve yükseklikleri olduğu gibi muhafaza edilerek, bunların, ardındaki fidanları koruma tesirinin tesbiti, daha reel
olarak takip edilebilecektir. Ayrıca fidan türlerinin .bu defa bu şartlar
daki yaşama ve gelişmeleri konusu da daha sıhhatle tesbit edilebilecektir.
Bu sebeplerle ikinci perdeye lfı.zum duyulmuş olup, kumul ağaçlan
mutlaka ihtiyaç olduğu için değildir. Yeniceköy gibi Demre
Rahasında ikinci perdeye lüzum olmamakla beraber, denemede konu birliğini temin için burada da ikinci perde tesis edilmiştir.
dırmalarında

c.

Perde tiplerinin, ilk tatbikatta fidanlan korumada
görülebileJlt tesirleri.

Bazı perdelerin kısa zamanda dalmaları ile, perde yerine, fidanların,
bu perdelerde teşekkül eden bir kum seddi ardında kalmaları durumu
hasıl olmuş, bu suretle perde tiplerinin ümid edilen değişik koruyucu
tesirlerinin tesbiti konusu aksamıştı.

Bu sebeple, bu ilk tatbikatta, perdeler ardında yaşıyan fidan adetleri, perdelerin faydalı oluşuna göre değildir. Çünkü, kış içinde dalana
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kadar, daha iyi kum alıkoyduğu ve daha iyi rüzgar tuzunu süzdüğü
edilen çit ve iki sıralı tahta perde gibi perdelerin, kışın birkaç gün içinde kumla dolmaları durumu, bu perdelerin . koruma hassalarını kaybetmelerine sebep olmuş ve sayımların kış ~onunda yapılma
siyle de, bu perdeleri daha fena koruduğu gibi, tersine netice veren rakamlar elde edilmiştir. Cetvel 1 de bu durum 1 görülmektedir. Buna ilaveten, evvelce değinildiği üzere, iyi çalışan perdeler fazla kum alıkoy
maları sebebiyle, arkalarındaki fidanların biriken kum tarafından gömülmesine, dolayısiyle, ,bu da ters bir netice olarak fidan zayiatının artmasına sebep olmuştur.
Bu seneki tatbikatta bu zıd durum önlenmiş
olup, perde tiplerinin koruyucu tesirleri daha sahih tesbit edilebilecektir.
müşahade

Cetvel

ı.

Deneme sahalarmda 1966 yılı yaz sonunda fidan tipi ve perde
göre yaşayan fidan adet ve ';!,: leri
B. Top-

A. Top-

B I o k
Çalı

çiti bloku
Bir sıralı tahta
perde bloku
Kargı çiti bloku
tki sıralı tahta
perde bloku
Kontrol
Yeki'ın ve
Ortalama%

2.

o/;

raksız

raklı

%

Ortalama

c.
Tüplü

şeldiııe

%

Yekün

%

106

13.08

112

13.82

107

13.20

325

13.37

140
132

17.28
16.29

108
85

13.33
10.49

246
181

30.37
22.34

494
398

20.32
16.37

89
72

10.98
8.88

85
72

10.49
8.88

103
101

12.71
12.46

277
245

11.39
10.07

539

13.30

4§2

11.40

738

18.22

1739

14.30

Kumniların ayrı

olan özelliiderinin fidanlarm
olan ayrı tesirleri

yaşama

durumlarına

Hernekadar perdelerin herbirinin özel koruyucu tesirinin bozulması
ile, kumul özelliklerini.n fidanların yaşamasına olan tesirlerini takip etmek te kısmen aksamış ise de, yapılan_sayımlardan bu konuda da bazı
bilgiler alınabilmiştir.
örneğin, Kemerağzında 1965 kışında fidanları tuz yakmasının, diğer
kumullardan fazla zayiata sebep olduğ·u gözlenilmiştir. Kış içinde lmvvetli bir fırtınada çit perdesinin bir iki günde kumla gömülmesi de bu
burnulun bir özelliğidir. Buna sebep, bu kumulda kum hareketinin muayyen fırtınalarda şiddetli ,oluşudur. Bu fırtınalı günlerden birinde ıslak
kum'un bile, satıhtan 1 m yüksekliğe kadar, bütün sahada saçma gibi
serpilerek gerilere doğru savrulduğu görülmüştür. Gene bu fırtınalarda,
deniz dalgalarından kopan köpük parçalarının kumul sathında, 100 m
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içerilere kadar savrulduğu ve sonra dağılıp tuzlu su zerrecikleri halinde
bütün salıayı yaladığı müşahede edilmiştir. Bu fırtınalara kadar sıh
hatli ve iyi .halde olan fidanların % 90 nı fırtınanın getirdiği bu tuzla
1-2 gün içinde yanıp, kızararak kurudukları tesbit edilmiştir. Bu durum, bu kumuldaki tuz yakmasının şiddetini anlatmaktadır. Fırtına sonunda sahanın iç kısımlarındaki boylu fıstıkçamlarının denizden yüzlerindeki ibreler dahi kızarıp kurumuşlardır. Fırtınanın bu kumuldaki
fidanıara olan zararı, kumul sathının deniz seviyesinden içerilere doğru,
300-500 m mesafeye kadar fazla_ bir yükseklik almadan düz olarak devamından da ileri ' gelmektedir. Sahada yüksek kum sırtlarının olmaması, fırtınanın salıayı tuzla tam yalamasına ve kumu gerilerdeki bozuk orman şeridine kadar sahadan adeta s.ıyırırcasına almasına sebep
olmaktadır.
Belki kumulun bu düzlüğü de, senede bir kaç defa vuku
bulan, fakat hızı fazla olan (saatte 50-55 km) fırtanalardan ileri gelmektedir . \.Bövlece
düzlesen sahada da fırtına zararı artmaktadır.
v
-~

Buna mukabidl, Demre kumulunda denizden gelen kum miktarı,
nazaran fazladır, fakat hareketi sert değildir. Burada kumul sahada, 6 - 8 m yüksekliğe lmdar sırtlar teşkil .ederek ve gerilere
doğru yükselerek uzanır. Sırtlar, fidanlar için Kuzey Güney yamaç şart
larını doğurur ve yer, yer bir sırtın arkasında kalan saha, kısmen ön
yamaçlara nazaran tuza karşı masun bir saha olur. Fakat burada fidanın gömülmesi ve dolayısiyle perde v.s. konusu. ortaya çıkar.
Kemerağzına

Kum, sırtlardan savrulup, duraklıyarak ilerler, hızı azalır. Kemerise düzlük olan sahada sür'at kazanarak Herler ve daha büyük
çapta ,kum taneleri taşınması olur. Manavgatta, Side- Sorkun kumulu
da Kemerağzı kumulu gibi oldukça düz bir yapılışta olduğu için orada
da 1955 te, bir fırtınada 2 - 3 gün içinde, o güne kadar iyi durumda olan
fidanların % 90 ının kuruduğu tesbit edilmişti.

ağzında

Yukanki sebeplerle Demre ve Kemerağzı kumullarında tuz yakve neticede zararı fazla olmuştur. öyle ki, Kemerağzında fazla
zayiat sebebiyle, ilk 5.6.1965 sayımları dahi yapılmamıştı. Kış sonu
Kemerağzında sahaya dikilen 4050 fidandan yaşıyan hemen hiç kalmamış gibi iken, Demrede 1761 fidan sayılmış, Yeniceköyde kış sonu
yaşıyan fidan adedi ise 2533 adet olarak diğerlerine nazaran fazla l;mlunmuştur Cetvel II.
ması

Kış

ı:onu

olan bu durum, yaz sonunda tersine bir durum almış,
gene ayrı özelliğine göre fidanların yaşama durumları değişmiştir. Bu defa, Yeniceköyde yaz zayiatı diğerlerine nisbetle fazla olmuştur. Demrede kış sonu yaşıyan fidan adedi 1761 iken, yaz sonu
1377 ye düşmüş, fakat Yeniceköyde 2533 den 687 ye kadar bir azalma
kurnuHarın

1.\:)
rı:-.

Cetvel 2. 1965 luş ve yaz sonlan ile 1966 luş sonu itibariyle deneme
ve fidan türlerine gi)re yaşıyan fidan adet ve % leri.
Deneme
sahaları

Kıbrıs

Kızılçam

Fıstık çamı

5.6.1965,
19.12.1965
25.6.1966

210
141
8

226
131
2

Yeniceköy

5.6.1965
19.12.1965
25.6.1966

456
51
44

Kemerağzı

5.6.1965
19.12.1965
25.6.1966

5.6.1965
Yelrün ve 19.12.1965
% ortalama 25.6.1966

Demre

Sayım

günü

·-----

( ''')

Genel
Yekün

Ortalama

60
41

1761
1377
741

43.68
34.00
18.29

573
271
248

151
4
4

2533
687
632

62.54
16.96
15.60

94
73

264
251

9
4

580
366

H.32
9.03

811
679
583

1180
1094
898

211
54
8

4294
2644
1739

53.01
21.76
14.31

akasyası

Okaliptüs

272
160
55

386
345
277

607
559
399

466
55
47

462
66
56

425
240
233

( ,,, )
38
3

102
16

73
19

666
230
55

692
288
65

734
299
130

Servi

Kemerağzında dikimler tam kuruma şeklinde görülmüş, bu sebeple
sayımları yapılmamış, bilalıere fidanların sürgün vermeleri neticesi sayıma
başlanıJ.mıştır. Bunun için cetvele dahil edilmemişlerdir. Diğer sayımlar 3 saha

5.6.1965 te
içindir.

salıalarma

Sahil

çaım

%
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olmuştur. Birinde düşüş % 43 ten % 34 de, ikincisinde % 62 den % 16
yadır. Görülüyor ki, Yeniceköyde bu defa diğerlerine nazaran yaz zayiatı fazla olmuştur. Bu da, bu kumuldan taban rütubetinin yazın 80 cm
den daha derine gitmesiyle izah edilir. Diğer iki kumulda ise yazın
normal olarak 35- 40 cm de rütubet bulunmuştur.

Neticede ise, ikinci kış sonunda üç ayrı kumulda yaşıyan fidan nisbeti, Kemerağzında en .düşük % 9, Yeniceköyde % 16, Demrede :% 18
dir. Ancak bu rakamlar, Demreve Kemerağzında, dolan perdelerin yukarı çekilmediğine ve perdelerde kum birikmesinin fidanları gömme
zararlarının olduğu nazara alınarak değerlendirilmelidir. Gerek bu durumlar, gerek Yeniceköyde kumla pek az gömülen perdelerin fidanları
korumaya devam etmele:r:i gibi hususlar nazara alınınca, Demre ve Yeniceköyde zayiat,nisbetinin düşeceği ihtimali kuvvetlenir.
Görülüyor ki, fidanlardaki yaşama nisbetlerine kısmen kumulların
ayrı özellikleri de tesir etmektedir. Bu sebeple kumul ağaçlandırmalarında
kumul özelliklerinin iyi etüd edilip, her kumula göre kısmen özel ağaçlan
dırma tekniği tatbik edilmelidir. Bu sebeple örneğin, Yeniceköyde 80 cm
derine giden rütubet faktörü karşısında, vasatı 40 cm derinlikte yapılacak
normal kumul dikimleriyle bıışarıya ulaşılamaz. Fakat bu kumulda, kum
hareketinin azlığı sebebiyle bu defa fazla perdeye luzum duyulmaması
özelliği vardır.

Kumullarda kum sırtlarının veya tepeciklerinin eb'adı küçüldükçe
( 3 - 5 m kadar) , rutubetin bu sırtlarda yazın 80 cm den derine gittiği
tesbit edilıniştir. Normal olarak ise, diğer kıslımlarında 35-40 cm de
rutubet bulunmuştur. işte sırt kısımdaki ağaçlandırn1alarda da bu hususun dikkate alınması mecburiyeti vardır. Yeniceköyde kumul sırtları
nın olmamasma karşılık,
Kemerağzında, küçük, münferit, Demrede
birini takip eden büyük sırtlar. vardır.
3.

Fidan türlerine göre

fidanların kunıullardaki yaşama

gelişmeleri

ve

durumu

Fidan türü, kumul ağaçlandırmalarında oldukça önemli bir konudur.
II Nolu cetvelde, görüleceği üzere, denemede kullanılan her türün 2250
adet fidanından sahalarda iki kış ve bir yaz sonunda kalan fidanlar,
sırasiyle, okaliptüs 898, Kıbrıs akasyası 583, servi 13, fıstık çamı !)5,
kızılçam 55, sahil çamı 8 adettir. (Yalnız sahil çamı adedi 2250 deyil,
cem'an 900 idi.)
Yaz ve kış sonu sayımlarından görüleceği üzere, kumullarda dikimler, gerek yazın, gerekse kışın menfi faktörlerinden zarar görmüşler-
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dir. Kurumalar her iki mevsimde, ayrı sebeplerle olmuştur. Bu tesirlerden, hernekadar yaşıyan fidan adedi olarak ibrelilere nisbetle miktarı
çok görülen yapraklılar da, hemen aynı nisbette zarar görmüşlerdir.
Fakat sürgün vermekle hayatiyetlerini devam ettirdiklerinden bunlarda zayiat miktarı azalmaktadır. Yapraklıların % 90 nının bu haldeki
fidanlar olduğu söylenebilir. Yoksa bunlar zarar görmemiş değillerdir.
Okaliptuslarda yaşıyan adet hernekadar Kıbrıs akasyalarmdan fazla
görülüyorsa da, Kıbrıs akasyaları okaliptuslardan daha sıhhatli ve daha
iyi gelişme göstermektedirler. Fidanlarda boy büyümesi ölçmeleri, kuruma ve yeniden sürgün ,verme sebebi ile yapılamamıştır. Bu sene alınan
tedbirler sonunda bu tesbitler de yapılabilecektir. Fidanlarda bir kere
daha görülmektedir ki, yapraklılardan Kıbrıs akasyası, ibrelilerden fıs
tık çamı kurnuHara en iyi intibak eden ağaç türleridir. Ancak dikimIerin sahile yakın veya uzak oluşlarının da türlerde tesiri olacağı sanıl
maktadır. örneğin okaliptusların kısmen serviierin de diğer arazilerin
geri kısımlaxda iyi gelişme gösterdikleri müşahede edilmiştir. Bu da
ayrı bir deneme konusu olarak görülmektedir.
ibrelilerde bilhassa çamlarda görülen zayiat fazlalığı, 1
O yaşlı
olan bu fidanların derin dikime imkan vermemelerinden ileri gelmektedir.
Bu sebeple de, bunların en az 40 cm, den derin dikilmeleri halinde, yapraklılada daha iyi kıyaslamaları mümkün olabilecektir. Çünkü,
yapraklılar 1
O yaşında enaz 1 m boy .yapmaktadırlar. 30 - 35 cm
uzunlukta kök yapmaya imkan verecek uzun, madeni tüp veya polietilen
torbalar içinde yetiştirildikleri taktirde, ibreliler de 1
O yaşmda uzun
kök yapabilecekler ve bu suretle kısmen derin dikime imkan verebileceklerdir. 5 - 6 cm Çap 40 cm boyda uzunlamasma açılıp kapanabilecek,
aHminyumdan yapılmış, boru halinde menteşeli tüpler bu kabil fidan
yetiştirmeye elverişli ve faydalı olacaktır. Çünkü uzun poletilen torbalarda eğilme ve bükülme, nakliyatta fidanın fazlasıyle zedelenmesine
sebep olmaktadır. Bu sebeplede tüplü fidanlardaki kurumalarda, kumulun kendi menfi .faktörlerine yukanki zedelenme durumu da girmektedir. Topraksız, uzun köklü 1
O yaşlı fidan için de fidanlık toprağının
en az vasati 40- 45 cm gevşek bünyeli olarak işlenmesi düşünülmek
tedir. Fidanlar 2
O yaşlı olsalar dahi enaz bu kök uzunluğuna eriş
medikçe kumul ağaçl,andırmalarmda elverişli olmıyacaklardır.
Çünki
'kısa köklü fidanlar, bilhassa ibreliler, suyun, tabanda derine kaçmaya
başlamasının hızı oranında kök uzatamadıklarından kurumaktadırlar.

+

+

Fidanların kurumasında ~ışm en mühim menfi faktörün tuz yakmam olduğuna değinilmişti. Perdelerin gerisinde 3 - 4 m kadar olan
sahadaki fidanlar, kışın perdeler dolmadan önce, adeta zarar görmemiş
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daha geridekilerin % 90 nının kuruduğu ,tesbit
önemini, perdesiz olan kontrol sahalarındaki
fidanların ilk kış içinde kurumaları daha iyi teyid eder (Şekil 28- 29).
Çünkü .cetvel 1 de görüleceği üzere üç kontrol sahasına dikilen çeşitli
türdeki 2250 adet fidandan, ancak 245 adet fidan yaşar haldedir. Bu
245 fidanın da, tüplü olmak üzere 4 adedi fıstıkçaını, 1 adedi kızılçaın,

halde

olmalarına karşılık,

edilmiştir.

Tuz

yakmasının

Şelı:il

Şekil

29.

28.

Perde siperinde olan fidanlar. Demre.

Perdesiz kontrol parselinden lmrnyan fidanlar. Demre.
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1 adedi servi, 11 adedi topraksız sahil çamıdır ki; gerisi 71 adedi topraksız, 72 adedi topraklı ve 95 adedi tüplü olmak üzere okaliptüs ile Kıbrıs
akasyasıdır. Yani 7 adet ibreliye karşılık, 238 adet yapraklı fidan üç
kontrol sahasında ancak yaşar haldedir. Çünkü bunlar da ekseriya kökten sürgün veren cılız, dejenere fidanlarıdır.
Görülüyorki, rutubet faktörü tabanda aynı olmasına rağmen, deniz
tuzu yakması perdeler dolayısıyle kısmen önlerren perde ardındaki fidanlara nazaran perdesiz kontrol , bloklarındaki fidanlarda zayiat pek
fazla olup 8 adeele karşılık, blok ortalaması 346 veya 1/43 oranındadır.
Yalnız bu durum, kumulun menfi şartlarının en sert ve en fazla olduğu
ön kısımdadır. Gerilere doğru şartlar .kısmen yumuşamaktadırki buralarda zayiatın daha az olacagi sanılmaktadır. Bu konu bu sene perdesiz
elikimlere denenecek, bundan ibreli ve yapraklıların gerilerdeki yeşama
durumları da tesbit edilebilecektir.
Fidanların kurumasında, fidanıara

kum çarpmasının öldürücü tetuz yakması kadar değildir. Çünkü, kum çarpması olmayan, deneme dışı kayaalık veya çakılık olan diğre sahillerdeki Kızılçam, Okaliptüs, Kıbrıs akasyası veya Çınar . gib türlerde de aynı şiddette kurumalar olduğu gözlenilmiştir. Bu yerlerdeki yaşlı ve yaprakları sertleşmiş
ağaçları dahi, denizden taraftaki yüzlerinin kışın deniz. fırtınalarında
kızarıp, kurueluğu ekseriye görüleen hallerdendir.. Kaldı'ki tuz yakması
1+0 yaşlı taze fidanıara daha çok zarar vermektedir. Gene Kemerağzı,
ve demre gibi kumul sahalarında münferit. halde bulunan boylu ve yaşlı
Kızılçam ve Fıstıkçamlarının taçları seviyesine fırtınanın kumu ulaşa
mamakta, bu sebeple şiddetli kum çarpması olmaktadır. Fakat bu ağaç
larda da aynı tuz yakmasından ileri gelen kurumalar görülmektedir.
Çünki kurnun kışın fırtınada çarpma teesirinin ekseriye satıhda olduğu
ve aşağı kısımlada savrulduğu düşünülürse, ibrelilerin boyları sebebiyle
bu menfi faktörden de yapraklılara nazaran daha ,çok zarar gördüğti
tahmin edilir.
sırı

kışın, en mühim menfi faktör olarak görülen deniz tuzu
deniz suyu kesafeti de hatıra gelmekte, bilhassa sığ sahillerde büyük ırınakların denize karıştığı yerler civarındaki kumullarda tuz yakmasının azalacağı düşünülmektedir.

Bu arada

yakmasında,

Güneyde, kumullarda fidanların kurumasına sebep olan diğer bir
menfi faktör, kuzeyin kurak, oldukca şiddetli eser ve 8 - 10 senede bir
dondurucu tesiri .olan (- 5°) poyraz rüzgarıdır. Bu rüzgar, 1961 kışında
Kıbrıs akasyalarının 3 - 4 cm; kalınlığa kadar olan dallarını, gövdelerini
dondurup kurutmaktadır. Balıara doğru kalın olan gövdeler gövdeden
ve inceler ise, kökten sürgün vermekle yaşıyabilmişlerdir. Denize zıt yön-
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den esen bu poyraz rüzgarı deniz rüzgarları şiddetinde olmasa da 20 - 30
cm. derine kadar fidan köklerini açmakta veya fidanları gömmektedir.
Bu da zayiata sebep olmaktadır. Yazın ise, kurak oluşu sebebiyle,
bu rüzgarda kuınul sathı pek .fazla kızmakta, genç, bilhassa kısa boylu
ibreli fidanların yanmasına, ayrıca, tebahhuratı arttırınakla fidanlarda
transprasyon düzenin bozulmasına ve kurnda rutubetin daha çok azalmasına sebep olmaktadır. Bu yönden poyraz rüzgarının bu tesiri de türlerde
ihmal edilmeyecek menfi bir faktör olmaktadır. Nitekim, dağların sahile
yakın ve paralel olduğu yerlerde, dağlar bu rüzgara karşı bir set teşkil
ettiğinden rüzgarın menfi tesiri arka kısımda azalmakta, bu sebeple narenciye türü, örneğin, Alanya, Finike, ve Demre'de, Antalya ve Manavgata
nazaran daha iyi olmaktadır. Fidanların primer ibreleri ve yapraklılarda
taze yapraklar menfi faktörlerden daha çok mütesir olmaktadır. Kıbrıs
Akasyasında sertleşen yapraklar. tuz,yakmasından en az zarar gören yapraklardır.

Kış

içinde ön kuınulda yer, yer taban kısımlarda taban suyunun yüze
ve. bunun uzun zaman kalması da köklerin veya bazı hallerde kısa
gövdeli ibrelilerin kök ve taçlarının hava alarnamaları bakımından zarar
görmelerine sebep olmaktadır.
çıkması

Fidanlarda kış sonunda zayiat,% 47 iken yaz sonunda % 82 ye çık
Bunda yazın suhunet yükseklivi ve kuraklığı ile bilhassa taban
rutubetinin derine gitmesi amil olmuştur. Yeniceköyde kum rutubet derinliğinin 80 cm den aşağı inmesi keza ibrelilere yazın en mühim menfi
tesir olmaktadır.
mıştır.

4.

Fidan

şekillerine

ve

göre

fidanların

gelişmeleri

kumuUardaki
durumu

yaşama

Denemede topraksız, toprak konularak dikilmiş ve polietilen torbalı
( tüplü) olarak hazırlanıp, dikimde torbaları çıkarılarak dikilen fidanlar
kullanılmıştı. Her türün üç ayrı tipte hazırlanan fidanları 4 ayrı perde
tipi ve 1perdesiz kontrol sahasında denenmişti.
Denemede genellikle tüplü olan fidanların diğerlerine nazaran daha
iyi netice verdiği tesbit edilmiştir. Cedvell de bu durum rakamlarda
kendini gösterir. Tüplerde yaşayan fidan adedi 738 olduğu halde topraksızlarda 539 dur. Bu rakamlara göre diğ·erlerine nazaran tüplerde
görülen iyi durum normal ise de, topraklıların tapraksızlara göre fena
durumu normal görülmemektedir.
Çünkü mikroorganizma hayatı daha az olan kuma, toprak konuimasile yapılan dikimlerden daha iyi netice ümit edilmekte idi. Bundan,
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getirilen toprağ·ın organik maddesinin veya kimyevi ,evısafının kuma
nazaran daha fena olması gibi, bir netice çıkmaktadır. Yahut kum rutubetini içine alma özelliği az olan bir toprak
düsünülür.
Bu sonuçlar bize toprağın böyle dikimlerde lalettayin bir yerden değil, humuslu, organik hayatiyetli bir yerden alınması lazımgeldiğini ve
ayrıca,

bu toprak çukurlara konulurken kumla iyi karıştırılıp, rutubetin
içeri geçmesi için gevşek bünye kazandırılmasının icabettiğini izah eder.
Bu sonuçlar da bu sene yapılacak ikinci dikimlerle daha iyi aydınlana
caktır.

Tüplü dikimlerden de daha iyi sonuç alınacağı ümit edilmekte idi.
Sonuca, nakliyatta torbalar içindeki toprağın kısmen dağılıp, içindeki
köklere zarar vererek tesir ettiği, ayrıca dikim anında fidanın torbaları
kesilip atılırken, gene aynı yönden köklere zarar verildiği sanılmaktadır.
Bu sebeple bu defa torbaların yalnız altları kesilip fidanın torbasıyla dikilmesi yoluna gidilecektir. Böylece belki fidanın dipteki köklerinin daha
derine, rutubete uzanması zorlanmış olacak, yan köklerin gelişmesi kıs
men azalacaktır. Bu defa torbaların daha uzun (30 cm.) alınması ile köklerin de daha uzun olması temin edilecektir (Evvelkiler vasati 23 cm idi) .
Bu da biraz daha derin dikime imkan verecektir. Fakat evvelce tür bahsinde sözü edilen menteşeli uzun aluminyum veya plastik gibi tipierin
uzun köklü fidan yetiştirmede polietilen tarbalara nazaran daha başarılı
olacağı kuvvetle ümit edilir.
Antalya Fidanlığında, işletmenin kendi ağaçlandırmaları için 30 cm
boyunda torbalar içine yaptığı ekimlerden elde ettiği çam fidanlar 50 60 cm kök yapmışlar fakat köklerin 25- 30 cm lik kısımları torba dibinde kıvrılarak karışık bir hal almıştır. Bu çeşit fidanlarda böyle toparianmış uzun bir kökün dikimde budanınası tedbirinin ise fidanı zayıf düşü
receği düşünülmektedir. Bu sebeple denemede köklü fidanların köklerini
kısmen budayıp, kısmen açarak fidanın derine dikilmesine çalışılacaktır.
30 cm boyundaki torba içinde bu kök kıvrıklığını yapan fidanların,
10 - 15 cm boyundaki kap veya saksılarda daha çok kıvrılacağı açıktır·
Bu sebeple Side- Sorkun'da olduğu gibi evvelce yapılan bazı ağaçlandır
malarda bu halde olan fidanlardan beklenilen sonucun alınmaması, fidanların bu kök kıvrılmasında cevap bulmaktadır. Bu tip fidanlar dikimden sonra ekseriya duraklamakta veya kurumaktadırlar. Fidanlıkta torbalar içinde görülen üç türlü malzeme şekline göre üç türlü kök teşek
külü de gözlenmiştir. İnce kumlu malzernede ince, dağınık, zayıf bir kök
sistemi, gevşek bünyeli olanda torbayı dipten delip aşağıdaki toprakta
da ilerlemiş kuvvetli bir kazık kök ve sert topraklı olanda zayıf gayrimuntazam, bir kök sistemi gözlenmiştir.
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Deneme için hazırladığ-ımız 30 cm boyundaki polietilen torbalar içindeki fidanlar normal gevşeklikte, iyi bir malzeme içinde kuvvetli bir kök
sistemi yapmışlar, bir çoğu bir kaç mm kalınlıktaki uç köklerini torbanın dipte evvelce açılan su akma deliklerden alttaki toprağa uzatmışlar,
bir kısmında da gene kök kıvrımları görülmüştür.
İşletme fidanlığında,

tüplü fıstıkçamlarının vasati 15 cm boy almadeneme için bu defa yetiştirdiklerimizin boylarının aynı
müddette ortalama 24 cm olması, torbalara konulan malzeme ve sulama
farkından ileri geldiği sanılmaktadır. Nitekim Zeytinköyü fidanlığında
bu fark görülmemiştir.
larına karşılık

IV. Netice

Denemenin araziye vaz'ından bu güne kadar geçen iki sene içinde
denemenin açılmasına olan lüzum ve sebepler, alınan bazı sonuçlarla teyit edilmiş ve denemeden tahmin edildiği üzere bazı müphem durumlar
aydınlığa kavuşmuştur. örneğin Akdeniz kumuilarının bile ayrı karekterde oluşları ve bu ayrı karektere göre ayrı neticeler alınacağı tezi denemenin ilk tatbikatında çeşitli konularda kendini göstermiştir. Bu ayrı karektere göre ayrı tatbikat lüzumu da bu sonuçlarla teyit edilmiştir:
Perde tiplerinin maliyet ve çalışması durumları, bu deneme ile ayrı
kurnuHara göre ayrıca aydınlanmıştır. Perdelerden alınan bu sonuçlar
lüzumlu yere göre bu tiplerden birinin kullanılmasına oldukça ışık tutmaktadır. Gene her kumuH:laki kumul ağaçlandırmalarında perdelere ihtiyaç olup olmadığı ile bir veya birkaç sıra yapılıp yapılmaması durumlarının kumul karekterine göre değişeceği, bu deneme ile bir parça daha
izah bulmuştur. Bazı kumullarda perdelerin öyle 3 - 5 senede değil bir fır
tınada 2 - 3 gün içinde kurula gömülüverdikleri ve bunun neticesinde de
arkalarındaki fidanların 1 - 2 gün içinde büyük zarara uğradıkları tesbit
edilmiştir. Bu durum bilhassa kışın perdelerin hemen her gün kontrol altında bulundurularak, daimi çalışır halde tutulmalarının zaruretini ortaya koymuştur. Denemede perde konusundan alınan bu bilgiler gibi fidan
türü ve şekli konusunda da faydalı bazı sonuçlar elde edilmiştir· Evvelki
bir misal hilafına olarak 1 +O yaşlı ibrelilerle normal kumul ağaçlan dır
masının zorluğu bu denemede tekrar kendiıli göstermiştir. Ancak masraf göze alınarak perdelerin sık yapılması ile kumulun bazı sukunette olan
taban kısımlarında bu fidanlada kısmen başarıya ulaşılabileceği tahminimiz teyid edilmiştir. Denemenin devamında bu durum daha da aydınlı
ğa kavuşacaktır. Fidanların tüplü, topraklı, topraksız olarak yapılan dikimlerinden bazı değişik neticeler alınmış, tatbikatlarda bazı hatalar olabileceği (tüplerde kök kıvrılması, kumul sırtlarında rutubetin taban yerlere nazaran bir kaç misli daha derinde olmasının dikkate alınmaması,

32
aban yerlerde su biriken kısırnlara dikim yapılması gibi) hususlar tesbit
veya gözlenilmiştir.
Denemede yapraklılarda yaprak budaması ve 1+0 yaşlı ibrelilerde
daha uzun köklü fidan yetiştirilmesi imkanları ve bunların faydalı olacağı durumları birer konu olarak belirmiştir. Kumullarda fidanları tuz
yakmasının rutubet probleminden mühim olduğu kendini bir daha göstermiştir. Dikimlerde 40 - 80 cm derine olacak bir dikimin rutubet konusunda bir tedbir olabileceği inancına vaıılmıştır. Perdelerin kumullarda
gerilerindeki fidanları ancak yüksekliklerinin 3 - 4 misli kadar bir dar şe
rit sahasında tuz yakmasından koruyabileceği tesbit edilmiştir.
Denemede tesir birliğinin devamlı olması gerekçesiyle bazı perdeler
kumla dolmasına rağmen, aynı yükseklikte bırakılmışlardır. Bu sebeple,
dolan perdelerin yükseltilmemesi ile bazı konuların tesbiti aksamıştı. Bu
defa alınan tedbirlerle bu aksama giderilmiştir ki, böylece diğer konıı.
larla beraber kumullarda ön, orta, geri kısımlarındaki perdesiz ağaçlan
dırma, derin dikim, yaprak budaması gibi hususlar da, bu defa daha sıh
hatle ele alınabilecek, müphem bazı hususlar daha iyi aydınlanacaktır.
Denemenin bu ilk tatbikatında alınan bu bazı sonuçların ve elde edilen bazı gözlemlerin, denemenin sonuçlanmasına kadar beklemeden mesleğe arzında bir fayda sağlayabileceği düşünülüp bu ara rapor hazırlan
mıştır.

Son olarak şu hususu belirtmek yerinde olur ki, memleketimiz için
kumul konusu üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Aktif halde ve önünde
orman bulunmayan kumunarın verdiği zarar talıminin üstündedir.
Kalkan - Ovagelemiş ınıntakasında bir lmmul ardında çam ormanı ile
kaplı olan, topraklı, kayalık 100 - 200 m yüksekliğindeki tepelerin, ormanın kısmen tahribi ile nasıl kumla kaplandığını ve kurnun gerilere gittiğini görmek, bu konunun memleketimiz için olan büyük önemine, benzerleri için bir örnektir. Burada kumul dağlara sarmış (Şekil 30), tepe-

Şekil

30.

Kalkan -

Ovagelemişte Dede<lağının

deniz

tarafın<lan

kmnulnn

gelişi.
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leri kum yığını haline getirmiş (Şekil 31), mevcut çamları bu gün sadece
dalları görülebilecek seviyeye kadar gömdüğü olmuş (Şekil 32). Ve gerilerdeki ziraat arazilerini işgale başlamıştır (Şekil 33- 34). Meslekte bazı meslektaşlarımızın bile kumullarda hala kum hareketi bulunup bulunmadığını ve zararı olup olmadığını münakaşa etmelerini işitmek ise konunun bir diğer hazin yönüdür· Çünkü mevcut aktif kumunarın verdiği
zarar bir tarafa, mevcut kumul ormanlarının hala tahrip ve otlatma ile

Şekil

Şekil

32.

31.

De<ledaği:

De<le<lağında

tepelerine kurnun

tırmaıuşı

ve

işgali.

boylu bir çarnın kumla örtülmesinden sonra
kalan dalları.

dışarıda.
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Şekil

33:

Dededağm<la

tepeleri a..,an kurnun <lepolanıp gerideki
arazilerini işgale başlaması ,

tarım

Şel{il

34.

Evvel ce ormanı kesilmiş olan göz. alabildiğine uzanan sahalarm
kmnla i5gal edilmiş haline bir örnek.

aktif kumuUar haline getirilmeleri devamı ise konunun esas hazin olan
yönüdür. Konyanın tahriple meydana getirilen Karapınar kara kumuiları da memleket topraklarının kanayan ayrı bir yarasıdır.

TEKNİK

RAPOR :
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Ox. 116

BURDUR'DA EROZYONU ÖNLEYİCİ TEDBiRLERiN
ARAŞTIRILMASI DENEMESİ
~Iustafa

SOLAK

Güney Anadolu

Ormancılık

Araştırma İstasyonu

önsöz
Burdur ilinin güney, güneybatı ve güneydoğusunu çevreleyen arazi
üzerindeki, tabii vejetasyon uzun zamandan beri bilhassa beşeri sebeblerle tahrib edilmiş, buna doğal sebeblerde inzimam edince bugünkü çıp
lak ve korkunç şeklini almış, neticede tabiatla insan ilişkileri ve dengesi
bozulmuştur. Arazi üzerinde vaktiyle mevcut ot örtüsü aşırı ve devamlı
hayvan otlatmalarıyla ağaçcık ve ağaçlarda mahrukat almak, tarla yapmak maksadıyla kesilmiş köklenmiş ve yangına verilmiştir. Bu tabii vejetasyondan mahrum kalan bu çevre toprakları su ve rüzgar erozyonuna
uğruya uğruya hayatiyetini kaybetmiş ot dahi büyürniyecek bir hale düş
müştür. Buralardan rüzgarla uçan, su ile yıkanan topraklar yer değiş
tirmiş hasıl olan materyal akarak kara yolunu, demir yolunu, bağ ve
bahçeleri basmış zaman zaman sel suları olarak şehri dahi tehdit etmiş
tir. Bu afet ve zararlarından kurtulmak için şehir içindeki derelerde IDihaniki tedbirler alınmışsada, zararları doğuran ve her zaman tekerrür
edecek tehlike önlenememiştir.
Su toplama havzasındaki erozyonun hasıl ettiği zararlar ve tehlike,
derhal erozyonla mücadeleyi ve mücadele metodlarını bulmaya zorlamış
bir an evvel kesin kararlar ve daimi tedbirler almaya mecbur etmiştir.
Bu civar arazide toprağı yerinde tutmak, hasıl olan su ve rüzgarın toprak üzerindeki tesirlerini zararsız hale sokmak için, bugün çırçıplak olan
arazinin kültürel tedbirlerle yeşillendirilmesini sağlamak lazımdır. Erozyonun vüsat, şiddet ve nev'ine toprak yapısına ve muhitin iklim özelliklerine göre, toprak işleme usullerinde, ağaçlandırma tekniğinde en pratik ve en ekonomik yolun bulunarak tavsiyede bulunmak ve tatbikatdaki
alakalılara misal ve örnek vermek maksadıyla araştırmaya geçilmiştir.
Erozyonun bu korkunç hali karşısında sahadaki mutlak korumanın sağ
lanıı;ı.ası, hayvan otlatmasının
suretikatiyede menni şartları tahakkuk
ettikten sonra erozyonla mücadele metodu araştırılmasına geçilmiş bu
maksatla arazide aşağıda tarif edilen iki hektarlık kısımda çalışmalara
başlanılmıştır. Bu mücadelede alınacak tedbirleri tesbit ve tayin, teknik
yönü, planlaması mali portresinin ekonomikliği üzerinde durularak bir
araştırma açılması ve denemesinin vazedilmesi 1961 yılında Ankara Or~
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mancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Komisyonunca kararlaştırılmış,
çalışma olarak Araştırma Enstitüsü Toprak Muhafaza Kıs1m Şefi Kemal Aşk ile Antalya Araştırma istasyonu Toprak Muhafaza ve sel yataklarının ıslahı kısmında çalışan Mühendis Mustafa Solak'a müştere

ken yürütmek üzere vazife olarak

verilmiştir.

1961 de ana iş planı Kemal Aşk tarafından yapılan denemenin 1962
de ayni şahsın yaptığı tatbikat planıyla araziye vazedilmiştir. Deneme
bu haliyle devam ederken 1965 de toplanan teknik komisyonda cari müzakereler sonunda ve matematik istatistikçi C. E Jensen'in denemenin
istatistiki metodlara uygun olarak vazedilmediği mütelasıda nazara alı
narak denemenin durdurulması halihazır durumun bir raporla bildirilmesi istendi.
Denemenin beş sene devam eden tatbikatında da görüldüğü üzere
gerçekten deneme yerinin problem salıayı temsil etmediğini maraz ve
mkımlara göre tekerrürü yapılmadığı bir gerçektir. Bununla beraber bu
eksikliklerine rağmen faydalı olacak bazı donneler elde edilmiştir.
Arazi

hakkında

bilgi

Deneme yeri Burdur ilinin hemen güneyinde belediye gazinosu ciiki hektar vüsatinde, genellikle kuzeye bakar, ortalama meyil
% 50, yüksekliği 975 m· dir. Ana. taşı killi marın ve geçirgenliği zayıftır.
Dere içlerinde, .dere yataklarında ve sırtlardaki düzlüklerde oldukça kalın ince materyaldan ibaret toprak bulunmaktadır. Yamaçlar ve dik meyilli yerlerde rüzgarla uçan ve su ile yıkanan toprakların kalmaması sebebiyle sathi toprak bulunmakta ve basınca ezilen, bir müddet sert marn
tôpraklardan ibarettir. Toprağın PH ı 7.77 ile 7.78 arasında değişmek
tedir. CaCo3 miktarı% 31.40 ile% 54.70 kil miktarı% 47.88 ile'% 50.74
-silt miktarı% 34.36 ile% 31.68 total kum miktarı% 17.76 ile!% 17.58
arasında değişmektedir. (iki profilde alınan İıumunelere) Arazi üzerinde denemenin vazedildiği sırada 31 adet mahalli isimleriyle tesbit edilmiş ot nev'i ile uzun mÜddet aşırı hayvan otlatmasından başını kaldıra
mamış deforme olmuş, ağaçcık şeklinde alıç çalıçıkları bulunmaktadır.
Botanik ismi tesbit edilenler Astragalus semper'U'ins, Alyssum Sp.,
Eohinophora sibhorpiana Guss., Eohinophora anatolioa Boiss· Orataegus
sp., Oapparis, Euphorbia sp., OonvolvulıJ.,S sp., Salvia rosifoıia Rosa sp.,
Phloniş, Soorzonera, Satureia sp., Pennisetum o'rientale Rich., Glauoiu,m
flaum, Noaea muoronato Forks. Aschers.) Thymus sp., Kontsohyanus
BoisS.

varında,

Ar~zi Akdenizden göller mıntıkasına geçiş yerinde bulunmaktadır.
ilkbahar ve Sonbahar yağmurları kafi miktarda olmakta Temmuz ve
Ağustos aylarında da bazı seneler yağmur yağdığı görülmektedir.
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Çalışmanın

Yukarıda

araziye

iıitikali,

tertibi ve

uygulaması

yeri ve nitelikleri belirtilen arazide 1961 de yapılan ana

iş planı ve 1962 de yapılan tatbikat planıyla· arazide uygulamasına geçilmiştir.

Toprak yapısının erozyona karşı hassas hali, dik meyilierin bulunbölgenin iklim özellikleri tabii vejetasyonun gelmesini güçleştiren
faktörler olup; bu sebeble alınacak mani tetbirlerin tayin ve tesbitinde
takip edilecek metod arazinin durumuyla dikte edilmektedir. Arazi vaziyetine göre toprak işleme şekilleri, getirilecek ot, ağaçcık ve ağaç
nev'ileri ve mahalli şartlardan faydalanma imkanları araştırılmış ve
üzerlerinde dikkatlice durulmuştur. Yamaç ve sırtlarda, toprağın sathi
ması,

bulunduğu kısımlarda doğr.udan doğruya ağaçlarnalardan kaçılmış, şim

diye kadar Ağaçlama Grup Müdürlüğünce bu civar arazide yapılan ağaç
lamalardan faydalanılmış görülen hataların tekrarından sakınılmıştır.
Dik Yamaçlarda malç tatbikatına, kleyyonaj ve canlı baraj, Amerikan
çit yapma şekillerine gidilmiş hatta dere içlerinde ekonomik sebeblerle
çimen ve çayın kesekleriyle tahkimata geçilmiştir· Toprak stabilizasyonunda mihaniki tahkimatlar yapılarak tedbirleri başarıyla sonuçlanmasına yardım edilmiştir. Problem sahanın çok geniş olmasına rağmen, deneme için aranan bu iki hektarlık sahadaki neticelerin beş sene sonra
·alınan sonuçlarına göre faydalanılacak ve özet olarak aşağıda tavsiye
edilecek sonuçlar bulunmuştur.
Denemede 17 parselde 13 ot nev' i 4
rü

ağaçcık (Çalı)

15 nev' i

ağaç

tü-

denenmiştir.

Parseller, türler, toprak

işierne şekilleri,

tedbirler :

Deneme Parsel· I
Arazi üzerinde bu parsel mutlak korumaya ayrılmış olup parsel deneme sahasının sağ. tarafında küçük bir derecik üzerine oturmaktadır.
Havza kuzeye, güney ve batı expozisyonlarına maliktir. Kuzey maile
vejetasyon bakımından zengindir. Koruma sahasından toplanan mahalli
isimleri aşağıda gösterilen 21 adet ot türü vardır. (Orak kıran- Yapışak
otu - Ayrık - Ellik - Arı Sormuğu - Süpürge - Kekik - Sakarya yonca - Ben- ·
lik - Keklik - Geven - Tavşan - Turna - Gelin elması - Kelleli - Arı - Sakızlık
dikeni - Sütleğen - Yir - Acımık - Gelincik) Koruma sahasında beş sene
içinde tabii vejetasyon (ot) gelişmiş ve saha kısmen kaplanmıştır. Budanmış bulunan alıçlar taze sürgün vermiştir. Sürgünlerin ortalama boyu
40-50 cm olup en uzun boylar bir metreyi geçmektedir.
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Deneme parseli ll
Deneme sahası 5X5 m eb'adında olup 20X20 cm aralık ve mesafelerle açılan çukurlara civardan toplanan ayrık (Oynodon daktylon) 3-4
adet gelecek şekilde yatırıldı ve toprakla kapatılarak üzeri hafif bastırıl
dı. Başkaca bir toprak işlemesi yapılmadı.
5 Sene içinde, her sene daha iyi olmak üzere bütün çelik ocaklarının
tutarak, inkişaf ettiği ve salıayı bariz bir şekilde yeşillendirdiği ilk seneler ortalama 5 cm. olan sürgünlerin 1966 içinde 120 cm· ulaştığı ve
sahanın mütecanis olarak kapandığı, yayılmanın vuku bulduğu ve denemenin dere içlerinde kısmen topraklı düzlüklerde olumlu sonuç vereceği
kanaatına varıldı.

Deneme parseli
Gradoni, badem - ekim - Dikim -

m

malıalep

dikim

15x15 m eb'adındaki deneme sahasına 4 adet 3 m aralıklı ufak
tipte gradoni inşa edilmiş, bir gradoniye 12 adet mahlep fidaını dikilmiş
tir. İkinci sıraya badem fidanı dikimi 3 ve 4. gradonilere de 25 günlük
katlamaya tabi tutulmuş badem tohumları ekilmiştir.
5 Senelik müşahadeler ve ölçmeler sonunda çok zayıf olan malıalep
1. sene canlı hallerini muhafaza etmişlerse de neticede bugün
hepsi kurumuş durumdadır.
fidanları

2. Grodoniye dikilen 12 adet badem
bir tanesi canlı diğerleri kurumuştur.

fidanından

1962 senesi içinde

3. ve 4. gradonilere yapılan badem ekimlerinden 19 adetten en boylu sürgün 33 cm. en kısa sürgün 2 cm. ortalama boy 21,9 santimdir. Diğer sıradaki 41 adetten en boylu sürgün 64 cm. en kısa sürgün 14 cm·
ortalama boy 31,5 cm.dir. Badem ekimlerinde 5. sene sonunda olumlu
sonuçlar alınmış bu toprakların gradoni yaparak, toprağı işlenerek badem ekimleriyle hem ağaçlanacağı, hem de zirai gelir getireceği kanaatına varılmıştır. Civarda düzlüklerde ve kısmen yamaçlarda yetişmiş ve
meyve veren badem ağaçları da durumu teyid etmektedir.
Deneme parseli IV (Malçla muhtelif ot nevileri eldmi)
Doğuya

bakar % 35-50 meyilli bir arazide 15x15 m eb'adında deneme sahası alınarak deneme sahası sıralar arası 1.20 m kazıklar arası 70 cm. olmak üzere 5 cm. kalınlıktaki kazıkiarın 20 cm. toprak üzerinde, 40 cm. si toprak içine çakılmış vaziyette tesviye eğrileri yönünde kazıklandıktan sonra üzerine 5-10 cm. kalınlığında malç materyali (ot-
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çalı, çırpı)

pilip

toprak

yarım

kazma

ağazı çapalandıktan

sonra ve tohum ser-

karıştırılıp atılmıştır.
Miktarı

Tohum nevi
M elilotus alba
A rrhenatherurm palistrurm
Sangisorba rminor
Vicia tenijolia (Efek)
Trifolium repens
Onobrychis hyporgyrea

(öküz

yoncası)

Agripyron sp.
Medicago sp (Kara yonca)
Agripyron sp
Sanguisorba sp
Dactylis glomerata
Onobrychis sp. (Yabani korunga)

Ekim

yapıldıktan

Gram

250
70
250
200
30
100
100
100
100
100
100
100
100

sonra üzerine ince bir toprak

Menşei

Ankara
»
»

Isparta
»
»

Isparta
»
»
»
»
»
»
tabakası atıldı.

Beş

senelik gözlemlerden sonra Efek otu, korunga daktilis, öküz
ilk senede intaç ettiği, bazı graminelerin çimlendiği 1963 1964 - 1965 - 1966 yılı içinde yapılan müşahadelerde yapılan ekimle saha..
nın stabil hale geldiği % 70 oranında barız şekilde ve mütecanis olarak
yeşillendiği görüldü.
yoncasının

Böyle çıplak yamaçlarda ot ekimlerinin, bu şekilde toprak hazırla
narak, gerek toprak rutubetinin ve toprağın muhafazası malç materyali
ile örtülerek yapıldığı taktirde % 80 başarı sağlayacağı kanaatine varıl
dı. Ot materyalin kullanıldığı sene çürüyüp toprağa karıştığı, ince kavak dalı materyalının çürümeden 3 - 4 sene toprak üzerinde kaldığı, meşe kazıklarının ise halen sağlamlığını muhafaza ettiği, malç tatbikatı
suretiyle yapılan ekimlerin, aynı maile ve sahada yapılan ve malçsız
olarak uygulanan çıplak sahadaki aynı nevilere ait çizgi ekimlere nazaran başarısının % 60 fazla olduğu görüldü.
Deneme parseli V (muhtelif ot türlerinin çizgi metoduyla ekimi)
Aynı sahanın ve IV nolu deneme parselinin güneyinde % 57 meyilli
saha üzerinde, tabii vejetasyonu bulunmayan bir sahada 15x15 m ebadındaki yer hiç bir toprak hazırlaması yapılmadan yalnız ekim gelecek
yerlere kazma ucuyla çizgi açılarak aşağıdaki tohumlar ekildi. üzeri hafif toprakla örttilerek bastırıldı.
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Sıra

No.

Ot nevi

1

Vicia norbonensis (Koca

2
3

Onobryclıis lıyporgyrea

4
5

6
7
8
9
10

fiğ)

Sangisorba minor
Vicia tenifolia (Efek)
Melilotus alba (Ankara)
Arrhenatherum elat·ius
Onobryclıis sativa (Korunga)
Trifolium repens
Melilotus alba (Isparta)
Oolutea arborenscens (Elmadağ)
(Sıcak

11
12
13

Çizgi adedi

suya

atıldı)

Oohıtea arborescens (Antalya)
Dactylis glomerata

Süpürge otu (Burdur)

(atılmadan)

6
4
4
4
3
3
4
1

4
2
2
4
4

Bu tohumlar yukarıdaki tarih üzere sahaya Mart sonu ayı itibariyle ekilmiştir. 1962 müşahede yılında ve Haziran ayı içinde görülen durum : 1 numaradaki Koca fiğ senesi içinde hepsi intaç etmiş aynı senede kurumuş ve sahada diğer yıllar hiç görülmemiştir. 2 numaradaki
Onobrychis hyporgyrea ilk yılda seyrek olan intacını diğer yıllarda tamamlamış. Halen sahada mevcut olup tohum vermekte 70 - 80 cm boylanmakta etrafa dallanmakta, 1 m yi geçen kazık kök yapmaktadır. Etrafa saçtığı tohumlada yaylıma sahasını genişletmekte ve toprağı ıslah
etmektedir. Malçsız sahanın ve ot ekimlerinin en iyi başarı gösterebilir,
sahaya çok iyi intibak etmiştir. 3 numaradaki Sangisorba ilk yılda vaki
intacı son yıllarda erozyonla kaybetmiştir. ilk yıl salıayı maydonosa benzeyen şekli ile% 50 kaplamıştır. Kalan tek tük olan kısmının sak ve dal
verdiği 15 - 20 cm büyümüştür. 4 numaradaki Efek otu ilk yıl intacı zayıftır. 2- 3 cm boy almış 1963 ve 1964 yıllarında biraz boylanmış ve dallanmışsa da arazide devam eden erozyona devam edememekte ve dayanmamaktadır. 5 ve 6 numaradakilerin ilk yılda olan zayıf ve seyrek intacı
diğer yıllar kaybolmuştur.

7 numaradaki Korunga ilk yıl seyrek olan intaç diğer yıllarda kay(Fakat bu yem nebatının dere içlerinde ve kenarlarında olan tatbikatı iyi sonuç vermiştir) . 8 numara ilk yıl zayıf bir intae göstermiş
diğer yıllar kaybolmuştur (9 numara 8 gibidir). 10 nurnarada bulunan
Oolutea arboresecens ilk yıl zayıf olan intacını diğer yıllar kapatarak, 4
çizgi halinde yapılan ekimin 1966 yılı içinde yapılan müşahadesinde salıayı tam olarak kapladığı ve mütecanis halde salıayı örtlüğü ortalama
boyu 10 cm, en uzun boyu 20 cm olduğu görüldü. Salıada toprağı rüzga-

bolmuş
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rm uçurmasma ve kısmen sathi erozyon bulunmasına rağmen bu ağaç
cık nevinde görülen başarı esasen azot bakımından fakir olan bu toprakların ağaçlandırılmasında toprağın ıslah ve fiziki vasfının yükseltilmesinde toprağın ihtiyacı azotun da legümünöz olan bu bitki tarafından
kolayca verilmesi düşünülürse öncü ağaçcık olarak getirilmesi tavsiyeye şayandır. Akasya gibi bu bitkide isteklerinde müşkülpesent değildir.
Dere içlerinde bilhassa düzlüklerde tohumdan ekimle kolayca yetişeceği
anlaşılmıştır· (Tohumların sıcak suya atılmış ve atılmamış olması intaçta ve gelişmede bir fark yaratmamıştır. Bu bitkinin ekimle olan tatbikatı fidanla olan tatbikatından daha olumlu ve daha ekonomik sonuç
vermiştir. 15 nolu parselde ve kleyyonajda olan fidan dikiminde de başarı sağlanmışsa da fidanların mulıite intibakı ve gelişmesi istenilen
sür'atte ve sağlamlİkta değildir. (11 numara için 10 nurnarada mütalaa
verilmiştir .
. 12 nurnarada bulunan Dactylis glomerata: İlk yıl olan zayıf ve seyrek intac diğer yıllar kaybolmuştur. 13 numaradaki Sübürge otundaki
intaç görülmemiştir.
Deneme parseli VI

Söğüt kordonları

Bu kurak ve erozyona çok maruz sahaların kuraklığına dayanıklı
türü bulunamamıştır. Yalnız 1963 yılında temin edilen Salix
alba ve Salix nigra çelik halinde arazide en müsait yer olan dere içine dikilmişse de aynı sene içinde tamamen kurumuşlardır. Yalnız 16 numaralı canlı barajda set önüne konan kalın çelik dallardan meydana gelen
sürgünler'de kuruyarak zayıf düşmektedir. P. alba 41 adet olarak, P.
nigra 14 adet olarak Mart 1963 qe dikilmişti.
bir

söğüt

Deneme parseli Vll Gradoniler üzerine

dildınler

Diğer parsellerde olduğu gibi saha üzerinde ortalama meyli % 22
olan ve arazinin yukarısında bulunan sırtta 10 adet meyilsiz gradoni yapılmış ve bu gradonilerin her birine aşağıdaki miktar fidan dikilmiştir.
Fidanlardan yapraklılar topraksız olarak Isparta Gölcük Fidanlığından
temin edilmiştir. (1+1) yaşlıdır. 5 senelik gözlemlerin sonunda açılan
gradonilerden birincisine 20 adet 1+3 yaşlı topraksız karaçam Nisan ayı
başında 1962 de dikilmiş olup 1966 Haziran ayında 19 adet olarak butqnduğu dikim sırasında ortalama boy 3. 7 cm iken 4 sene içinde ortalama
boy 3· 7 cm iken 4 sene içinde ortalama boyun 25.8 cm ye yükseldiği ve
sıhhatli bulundukları,

İkinci

gradoniye 20 adet olarak dikilen 1+3 yaşlı topraklı Karaçam
dikim sırasında ortalama boy 6 cm iken 4 sene sonra 1966 daki ortalama
boy'un 43.3 cm ulaştığı ve 4 adetinin kuruduğu.
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üçüncü gradoniye 1968 Nisan ayı başında 20 adet 1+3 yaşlı top. raksız sedir fidanı dikilip, orta boy 14.7 cm olup 4 sene sonraki 1966
Haziran ayı sayımında 16 adet· kaldığı ve ortalama boy'un 40,2 cm olduğu,

4 cü gradoniye aynı tarihte 10 adet aynı yaşlı topraklı sedir dikilortalama boy'un 27.6 cm olduğu, 4 sene sonra 1966 ölçümünde 4
adedinin kuruyarak 6 adet'e düştüğü ve ortalama boy'un 54.00 cm olduğu ve topraklı fidanlarda boy gelişmesinin daha seri yürüdüğü,
diğ-i

5 ci gradoniye aynı tarihte 20 adet Pinus brutia dikilmiş olup orta~
lama boy 6 cm. 4 sene sonundaki 1966 Haziran ayı sayımında 19 adet
kalmış olup ortalama boy 35.3 cm. dir.
gradoniye 1+-1 yaşlı topraksız 20 adet Ailanthus glandulosa diolup 1966 Haziran ayı müşahadesinde 15 adet kaldığı ve en uzun
sUrgünün 14 cm bulunduğu, 20 adet olarak dikilen Acer sp. nin 1966 da
2 adede düştüğü ve 12 cm sürgün verdiği, 20 adet F'raxinus sp. 1 adedinin kuruduğu ve 29 cm sürgün verdiği, 20 adet gladiçyadan 14 adet kaldığı ve 20 cm sürgün verdiği, 20 adet Akasyadan 12 adet kalıp, 18 cm
sürgün verdiği.
6

cı

kilmiş

Gerek bu parselde gerek diğer parsellerde dikilmiş bulunan yapraklıların rüzgardan ve kıştan müteessir olduğu, sıhhatli bir gelişme göstermediği, hatta her sene kışın Ailanthus glandulosa)nın verdiği sUrgünlerin rüzgar ve donlardan kuruduğu ve köken yeni sürgün vererek hayatı
nı idame ettirdiği, bu yapraklı ağaçların ancak sahanın diğer dere içlerinde ve aşağı rakımıarında sırtıara ve üst rakımıara nazaran daha iyi
gelişip canlı kaldıkları görülmektedir.
Deneme parseii VID

(meşe ekiınleri)

Sahanın yukarı sırtındaki düzlükte (saha çayırımsı otlarla örtülüdür) 10x10 m ebadında alınan deneme sahasına 200 adet ocak açılarak
bu ocaklara Nisan 1962 ayı başında sonbahardan katlamaya alınmış: ve
Bayındır Köyünden getirilen meşe tohumlarından 3 - 5 er adedi ekilmiş
tir. Ocaklar sathi olarak kazılmış, toprak tabii halden uzaklaşmamak
ü~ere iyice işlenmemiştir. Bu ocaklardan 188 ine ekim yapılmış ve Haziran 1962 sayımında 141 ocakta intaç görülmüş, 47 ocakta görülmemiştir. Kasım 1963 sayımlarında intaçlı
ocak sayısı 99 a düşmüş olup
boyları 3 cm ile 8 cm arasında değişmektedir· 1966 Haziran ayı mUşaha
desinde intac eden meşelerin kurudukları tesbit edilmiş, meşe ekimlerinden iyi bir sonuç alınmamıştır. Bu müddet içinde hiç bir bakım yapıl
mamıştır.
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Deneme parseli IX (çukur dikimleri)
Sırttaki düz sahada 10x20 m ebadında alınan deneme sahasına 1x1
m aralık ve mesafelerle 040x040 m lik çukurlar kazılmış ve 7 numaralı
deneme parselindeki dikimler 20 şer fidan olarak topraksız sedir fidanı
hariç burada da tekrar edilmiştir.

20 adet topraksız Karaçam 4 sene içerisinde kurumalar olduktan
sonra 1966 da yapılan sayımlarda karaçarnların tamamen kaybolduğu
ve kuruduğu görülmüştür. Karaçarnlar 2-0 yaşlı ve topraksız ve tüpsüz
olarak dikilmişti, diğer parsellere nazaran bu parsel sahası düzlükte ve
çayır otlariyle kaplı bir haldedir. Fidanlar ilk yıllarda gelişip boy alamadığı için ota boğulmuştur.
1962 Nisan ayı başında bu parsele dikilmiş bulunan 20 ·adet toprakboy ortalaması 8 cm. 4 sene sonraki Haziran 1966 ayı 20
adet kızılçarnın boy ortalaması 53.1 cm. olup sıhhatli ve gelişmeleri iyidir.
lı kızılçarnın

Aynı yıl aynı

parsele dikilen 20 adet sedirin boy ortalaması 12 cm.
1966 Haziran ayı ölçmesinde bir ad~di kuruyarak 19 adet sedirin boy ortalaması 43.00 cin. olup büyüme ve kuruma miktarı itibariyle olumlu
sonuç alınmıştır.
Yapraklılar: Nisan 1962 ayında 1+1 topraksız olarak dikilmişler
dir. Ailanthus glandulosa boy ortalaması 24.9 cm. olup 1966 Haziran
ayında 20 adetten 13 gün kuruduğu 7 adedinin yaş olarak bulunduğu görülmüştür- Fakat zayıf istikbal vadetmemektedir.

Acer sp. 20 adet Haziran 1962 boy ortalaması 64.4 cm. 1966 da 15
adedinin yaş kaldığı, 5 nin kuruduğu ve fidanların zayıf bulunduğu, 1962
de 20 adet Dişbudağın boy ortalaması 54.6 cm. dup, 1966 da 15 adet
kaldığı, ancak yapraklı bulunup canlılıklarını muhafaza ettikleri vermiş
oldukları zayıf sürgünlerin ölçülecek kadar olmadığı, 1962 de dikilen 19
adet gladiçya boy ortalaması 41.9 cm. olup, 1966 yılında bir adet kaldığı,
1962 de dikilen 20 adet akasyanın boy ortalaması 73.7 cm. olup 1966 da
4 adet kaldığı, yapraklı fidanların rüzgara, kış donlarına dayanamadık
ları yukarı yamaçlarda ve sırtlarda bu ağaçlamadan mümkün olduğu kadar kaçmak icabettiği, sedir diğer parsellerde ve bunda sedir ve kızılça
rnın en iyi gelişme gösterip muhite intibak ettikleri, son ve esas ağaçla
manın bu ağaçlar üzerinde yapılmasının gerek kültürel tedbirlerin sağ
lamlılığı, devamlılığı ve ekonomikliği bakımından zaruridir. Yalnız fazla rüzgarlardan ve kuvvetli kışlardan kızılçam ibreleri bazan sararmakta ve bir kavrulma göstermekte ise de yazın tenebbüt mevsiminde sıh
hatli haline kavuşmaktadır.
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Deneme parseli X
Dik meyilli kuzeye bakan bir yamaçta 15x15 mt. eb'addaki parsei
i.izerinde (Kleyyonaj) örme çitler tesis edilerek 8 adet terasımsı tesis
yapılarak bu tesisin önüne kazıklar çakılmış ve kavak dalları örülmüş
tür. Bu teras üzerinde çukurlar açılarak aşağıdaki miktar karaçam (2-0
Tüplü, Eskişehir menşeli) 102 adet olarak ve 92 adet topraksız Ankara
menşeli 1-1 Y?-şlı GoZutea arborescens 28.3.1963 tarihinde dikilmiştir.
Aynı sene içinde 20.11·1963 yılı. sayımında 102. adet >karaçamdan 12
sinin kuruduğu, 90 adedinin yaş bulunduğu, 92 adet GoZutea arborescens
ise 85 adedinin yaş, 7 adedinin kuru bulunduğu 14.6.1966 sayımında ise
82 adedinin canlı olup, 8 adedinin daha kurumuş bulunduğu, 85 adet
GoZutea arborescens ise 5 adedinin daha kuruyarak 80 adet kaldığı, her
ikisinin de gelişimlerinin iyi ve sıhhatli bulundukları.

Deneme parseli XI ·(Meyilli

yama.~ta ~ukur

dikimi)

Dik meyilli kuzeye bakan yamaçta hiç bir toprak muhafaza tedbiri
çukurlara 2-0 yaşlı 50 adet karaçam ve 14 adetsedir
Isparta-Gölcük'den getirilerek 1.4.1962 tarihinde dikilmiştir. Teras vesair· bir toprak ·işleme şekli yapılmadan % 50 ye yakın meyilli toprağın
sathi bulunduğu böyle yerlerde doğrudan doğruya yapılan bu dikimler
başarı gösterirse ağaçlandırma enteresan-ekonomik ve pratik olacaktır.
(Arazinin meyli % 51)
ahiımadan açılan

20.1ı'.1963 Yılı bir sene sonraki sayımla karaçamlardan 42 adedinin
yaş 8 adedinin kuru olduğu, 14 adet sedirden 10 adedinin yaş, 4 adedinin
kuru olduğu görüldü. (27.3.1963 de 50 adet karaçarndan 31 adedinin kuruması üzerine bu tarihte ikmali yapılınıştı).

Deneme parseli XII ( Çalılaııdırma)
Yamaçta kuzeye bakar % 51 meyilli toprak sathı kısmen iyi 10x10
m eb'adında deneme sahasına aşağıdaki cetvelde gösterilen yapraklılar
Nisan ayı başında 1962 de dikilmiş 9.11.1962 ayında yapılan müşahede
de aşağıdaki durum görülmüştür.
Deneme parseli XID (Dere içlerinde

iğde,

çeliklemesi,

Ilgın dildıni)

· Deneme sahasının içinde bulunan iki tali kuru dere üzerinde toprak
setler yapılmış ve üzeri civar araziden temin edilen çimen ve çayır kesekleriyle kaplanmış, boş kalan yerlere korunga ekimi yapılmıştır. SetIerin geri tarafına iğde çelikleri konmuş ve ılgın dikilmiştir. Bu çalışma
başarı gösterdiği takdirde bu havzadaki bütün dereciklere uygulanacak-
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tır. Yapılan

tesbitte 278 adet iğde çeliği toprağa vazedilmiş 13.6.1962
ayında yapılan müşahadede 145 adedinin canlı, 133 adedinin kuruduğu,
ılgın olarak ta dikilen 118 adetten 66 adedinin canlı 52 adedinin kuru olduğu, çayır keseklerinin senesi içinde yeşillenmiş bulunduğu, Haziran
ayından itibaren sararmaya başlayıp kurumaya gittiği ve korungaların
intaç etmiş olduğu görülmüştür. Diğer yıllarda da bu nisbeti· muhafaza
ettiği, çimen ve çayır keseklerinin her sene yeşillenip, yaz· aylarında sararıp kuruduğu görüldü.

9.11.1962
Ağaç

nevi

Adet
10
8
10
10
10
10
10

Malıalep
Katır tırnağı

Oolutea
Ilgın

Acer
Ak asya

Ailanthus

14.6.1966
Canlı

2
5
·9
10
10
10
10

Kuru
8
3
1

Canlı

Kuru

o
o
o
o

Deneme parseli XIV (Amerikan tipi çit ve dikimleri)
Deneme sahasının alt kısmına doğru _batıya bakan. yamaçta % 59;5
meyilli saha üzerinde 15X15 m eb'adında saha alınarak .. 1,5 m aralıkla
tesviye eğrisi yönünde 10 sıra kazık çakılmış olup kazık sıralarıl}.ın heemn üzerinde 20X20 cm. eb'abnda açılan hendeğe kavak dalları gömülmüştür. Bir üst sıra çukurundan topraklar bir alt sıradaki kavak dalları
ve açılan hende ğe atılarak üst sıraya kadar devam ediimiştir.. Böylece
10 kazık sırası arasında bulunan 9 aralığa ş.şağıdaki ağaç nevileri dikilmiştir·
Sıra

No.

Ağaç

nevi

1
2
3

Karaçam (Topraklı)
Sedir (Topraklı)

4

Meşe ekimi
Aylantus

5
6
7
8
9

Kızılçam (Topraklı)

Akçaağaç
Dişbudak

Gladiçya
Ak asya

Fidan adedi

10
10
15
6 Ocak
,;,·

15
15
15
15
.15

Fidan

.yaşı

1-3
1-3
1-1

o

'1-1
1-t
'1~1

- 1-.1
1-0

46
13.6.1962 ayında yapılan mühadede, 10 adet karaçarnın ortalama boyu 9,3 cm. 14.6.1966 daki sayımda ise 3 ü kuruyarak geriye kalan 7 adet
karaçarnın

boy

ortalaması

42 cm. dir. Büyüme iyidir.

10 adet sedirden ise 13.6.1962 tarihinde 3 adedi kuruyarak geri kalan 7 adedinin boy ortalaması 28,9 cm. olup, 14.6.1966 daki boy ortalaması ise 54,2 cm. gelişme iyidir, bu tarihten sonra kurumayacakları kanaa tma varılmıştır.
13.6.1962 de Dikilmiş bulunan 15 adet kızılçarnın bey ortalaması
ise 6,4 cm. olup, 14.6.1966 daki boy ortalaması ( 42,6 cm.) 3 adet kızıi
çarn kurumuştur.
Yapraklılardan

14.6.1966 daki durumları şöyledir. Aylantus 8, akçaağaç 3, Dişbudak ll, gladiçya 15, akasya 13 adet canlı olarak görülmüştür. En iyi inkişaf eden akasya olup en boylu fidan 1.90 cm. dir. Meşe ocaklarında 3 ocakta intaç görülmüş, 8 cm. ye kadar boy almışsa da,
diğer yıllar kurumuş ve başarı sağlanamamıştır.
Deneme parseli XV

(Patlaııgaç dikiınleri)

Deneme sahasının alt kısmında batıya bakan % 53 meyilli sahada
15xl5 m. eb'adında bir yer alınarak bu saha üzerinde 1.5xl,5 m. aralık ve mesafe >ile açılan çukurlara patlangaç (OoZutea) dikilmiştir. 10
sıra halinde 15 er ocak olarak dikilen patlangaçlardan 9.11.1962 yılında
ki durumları şöyledir. 1. Sıra 15 ocak canlı, 2. sıra l l ocak canlı, 4 ocak
kuru, 3. sıra 12 ocak canlı, 3 ocak kuru, 4. sıra 13 ocak canlı, 2 ocak kuru, 5. sıra 14 ocak canlı, 1 ocak kuru, 6. sıra 13 ocak canlı, 2 ocak kuru,
7. sıra 12 ocak canlı, 3 ocak kuru, 8. sıra 13 ocak canlı, 2 ocak kuru, 9.
sıra 12 ocak canlı, 3 ocak kuru, 10. sıra ll ocak canlı, 4 ocak kuru.

14.6.1966 tarihindeki durum ise şöyledir : 1. ci sıra 14 ocak canlı,
1 ocak kuru - 2. sıra 15 ocak canlı - 3. sıra, 14 ocak canlı, 1 ocak kuru4. sıra, 13 ocak canlı, .2 ocak kuru - 5. sıra, 14 ocak canlı, 1 ocak kuru 6. sıra, 15 ocak canlı - 7. sıra 14 ocak canlı, 1 ocak kuru - 8. sıra, 15 ocak
canlı- 9. sıra, 10 ocak canlı, 5 ocak kuru - 10. sıra, 15 ocak canlı olup yukarıdan ilk iki sıranın fidanları Ankara menşeli olup, diğer 8 sıra Antalya menşelidir. Ankara menşeli olanlar daha sıhhatlidir. Bu tarihdeki
durum en boylusu 118 cm. dir. Etrafa açılarak daHanma başlamıştır. Bu
bitki nevi dere içlerinde ve toprakça müsait yerlerde daha iyi yetişecek
tir. Sonuç kısmında malçsız sahadaki tohum ekimiyle bu parsel mukayese edilecektir. Yalnız tohumla yapılan ekimlerin sonu için bir söz söylemek icabediyorsa 3-4 sene daha beklemek lazımdır·
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Deneme parseli XVI

(canlı

baraj)

Burdur Erozyon sahalarında genel olarak· taş bulunmadığından,
uzaklardan getirilmesi de ekonomik olmıyacağından, canlı baraj tesisi
uygun görülüp, bir adet denemeye alınmıştır. Deneme sahasında iki kuru derenin birleştiği kısımda birer metre ara ile söğüt kazığı çakılarak
kavak daHariyle örülmüş ve 80 cm. yükseklik verilmiştir. Barajın arkasına yığılan toprak içine iğde, akasya ve söğüt çelikleri konmuştur.
Böylece teşekkül eden sistem komple beraber çalışmaktadır. Söğüt ve
iğde çeliklerinden ilk yılda elde edilen başarı olumlu olmuşsa da, son 3-4
sene içinde söğütler kuraklığa dayanamamış, fakat iğdeler her yıl verdikleri sürgünle seri ve başarılı bir büyüme yapamamışlardır. Ayrıca dikilen akçaağaç ve akasyalardan canlılığını muhafaza ederek büyümektedirler. Akasyalardaki başarı iyidir.
Deneme parseli XVII (tabanda ceviz dikimi)
Deneme sahasının alt kısmında, yol kenarında ana dere üzerinde
15x15 m. eb'adındaki saha üzerinde (derenin birikme konisi) derin
topraklı ve oldukça rutubetli böyle yerlerde yapraklı ağaç fidanları dikerek erozyondan hasıl olan teressubat ve molozları tesbit etmek, salıayı
ağaçlama, bir taraftanda meyva mahsülü alınması düşünülerek, ekonomik bir ağaç olan ceviz üzerinde durulmuştur. Dikim için fidanlar fidanlıkta yetiştirilebileceği gibi civarda mevcut bahçelerden de temin
edilebilir. Dikilmiş olan fidanlar 2,5 ay sonra aşağıdaki durumu almış
tır. (dikim, 1962 Nisan başında yapılmıştır).
13.6.1962 de Dikilmiş olan 38 fidandan 3 ü kurumuş, 35 i canlı kalmıştır. 9.11·1962 de dikilen 38 fidandan
19 u canlı, 19 u kurumuştur.
14.6.1966 da durum ceviz fidanlarının 5 tanesi hariç diğerlerinin kuruduğu görülmüştür.

Netice
Burdur'un güney yamaçlarında açılmış olan bu deneme ile gaye ve
maksat, bu çıplak yamaçlara tabii vejetasyonun getirilmesi için kültürel tedbirleri, tabii tedbirlere yardımcı olarak almak, mevcut imkanlardan ve araziden faydalanmak, toprağın rüzgarla uçmasını, su ile yıkan
masını durdurmak ilk hedefler olarak seçilmişti.
öncelikle Erozyonu durdurmak, problem sahaya uygun düşecek. şe
kilde aşağıdaki hususların yapılması öngörülmüştür.
1Arazinin
de, meylin az

toprağı

Mevcut imkanlardan faydalanmak

killi marndır. Kuru dere içlerinde, düzlük tepelerbulunduğu yerlerde, ağaçlandırmaya müsait ince mater-
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yalden mürekkep toprak vardır. 60°- soo meylinde olan yamaçlarda toprak çok sathidir. Derin ve geniş derelerde oyuntu erozyonu, meyilli yamaçlarda satıh erozyonu barizdir. Büyük dereler, moloz halinde teressübat getirmektedir. Topraklı yerlerde yağış hemen akışa geçmemekte, kuru küçük derelerde toprak bentler yaparak suyu ve materyalı tutmak
mümkündür. Büyük derelerde ise çimento harçlı taş eşikler yaparak akış
suyunun meylini tanzim etmek lazımdır.
Saha emniyeti için mutlak korunma tedbirleri alınmalı, hayvan otlatma v.s. zararlı faydalanmalara kesin olarak son verilmelidir. Çok dik
yamaçlarda çalışma imkanı ağaçlandırma tedbirlerinin alınması malç
materyalı tatbikatı ve kleyyonaj gibi tesislerle mümkündür.
Maliyeti
pahalı olduğundan böyle yamaçlarda etrafıarda çalışma yapmalı, otlandırılıp toprak stabil hale geldikten sonra ikinci planda nihai kültürel tedbirlere başvurmalıdır.
Halen arazide mevcut vejetasyon meyanında alıç, kermez meşeleri,
ahlat ve yaban gülleri hudanarak dejenere ve deforme olmuş durumların
dan kurtarılarak yeniden sürgün ve şah vermeleri sağlanarak mevcut
ağaçcıklar ihya edilmeli, ot ve çayırla kaplı yerler muhafaza halinde geljştirilmelidir.

2 -

Su

konservasyonuııu,

için toprak

toprak mulıazasını
yapmak

temiıı·

işlemleri

Yıllarca erozyon göre göre, bitkisel örtüden mahrum kalmış bu çıp
lak arazinin otlandırılmasında ve ağaçlandırma tekniğinde toprak işleme
ieri önemli rol oynamaktadır. Erozyonun mevcut olduğu kısımlarda vejetasyon gelip toprağı ve suyu tutuncaya kadar toprak işlemesi yapmak
lazımdır. Pahalılığı sebebiyle ağaçlandırma masraflarını azaltmak için
dik yamaçlardan ve çok sathi topraklı yerlerin ağaçlandırılmasından sarfı nazar edilmeli. 20 dereceden fazla meyilli yerlerde gradoniler tesisi
şarttır. Çünkü böyle yerlerden işlemedende işlendikten sonrada toprağın
durmadığı ve tutunmadığı, su ile aktığı rüzg§,rla uçurduğu görülmüştür.
Yalnız dere içieri ve aşağıları 20 derece meyilden düşük yamaçlar sırt
lardaki düzlükler toprak muhafaza tedbirleri alınmadan hemen fidan çukurları açılarak direk dikimler yapmaya müsaittir. Ana dereler dışında
ki yan derelerde kürekle toprak bentler yaparak bunlar üzerine dikimlerde bulunmak. pratik ve ekonomiktir.

.3 -

Mulıite

uygun kültürel tedbirleri getirmek

Mutlak saha emniyeti sağlanıp arazi, toprağın durumuna göre toprak işlemeleri yapılıp, arazide çalışma imkan ve ağaçlandırma hazırla
maları sağlanır. önceden arazide gradoni toprak bent, taştan eşikler ya-
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pıldıktan sonra muhite uygun vejetasyon üzerinde durulur. Denemenin
iş planı ve tatbikat raporunda parsellerde ve şimdiye kadar Türkiye'de
1:1ğaçlandırma ve erozyon ve Toprak Muhafaza Grup Müdürlüklerinde
yapılagelmekte

olan tatbikat çalışmalarında toprak işlemeleri, ekim ve
bilgi verildiğinden ve örnekleri görüle geldibu raporda parsellerde özet olarak dokunulduğundan burda

dimim

metodları hakkında

ğjnden

ve

iş

tekrarından vazgeçilmiştir.

Genel olarak tavsiyeler
1 -Erken ilkbahar (15 Şubat -Mart - 15 Nisan) dikimleri
malı, zaruret olmadıkça Sonbahar dikimlerine gidilmemelidir.

yapıl

2 - Yamaçlarda 20 dereceden sonra gradoniler açmalı, kleyonaj tesisleri yapılmalı dikim yapılacak çukurlar önceden açılarak sert ve kesek şeklinde olan marnlı toprağın ufalanması, ince mataryel haline geçmesi, yanması, havalanması sağlanmalı, açılan tesisler bir sene içinde
dolduğu kadar dolması beklendikten sonra son hazırlıklar yapılarak dikimlere geçilmelidir.
3 - Muhitin istikbal ve gaye ağaçlaması P. nigra, kızılçam, sedir
üzerine olmalı, ağaçcıklardan patlangaç, yerine göre akasya ve otlardan
da Onobrychis hyporgyrea ve korunga getirilmelidir. Bu maksatla Burdur'da bir fidanlık tesis edilerek 2-0 tüplü fidanlar elde edilince başarı
% 80 olacaktır.
4 - Tamamlama dikimlerinden, kurtulmak, bir yaşlı meşcere elde
etmek, zamandan ve masraftan kazanmak için fidan ve sıralar arası 50100 cm olmalı.
5 - Büyük ana derelerde taş eşikler, yan derelerde toprak bentler
20 dereceden az meyillerde sırt ve tepelerde hiç bir tesis ve
tahkimata ve tedbire baş vurmamalıdır.
yapılmalı

6 - Dik yamaçlarda bütün saha ağaçlandırılması icabediyorsa kleyonaj tesislerine ve malç tatbikatma başvurmalıdır.
7 - Çoğunlukla toprak derinliği elverişli yerlerde, sırtlardaki düzlükler de çayır ve sair ot vejetasyonu erozyona mani olduğundan korunmalı, yenilerinin gelmesi ve kapladıkları sahanın genişlemesi sağlanma
lıdır.

8 - 17 Parselden ibaret deneme sahasında, denemeye konulan 13 ot,
4, ağaçcık, 15 ağaç türünden ibaret ekim ve dikimlerde başarı gösterip
istikbal vadeden ve sahanın devamlı vejetasyonu sayılacak bitkiler Karaçam, kızılçam, sedir, akasya, patlangaç, otlardan da korunga ve öküz
yoncası denilen Onobrychis hyporyrea'dır.
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a -17 Parselden elde edilen neticeler a-o harfine kadar gösterilerek aşağıda zikredilmiştir. Tabii vejetasyon mevcut erozyona mani tedbir olduğundan korunmalı ve çeşit otların sahaya gelmesi tabii ve sun'i
olarak sağlanmalıdır.
b - Cynadon dactyl.on (aylık çeliklemesi) tatbikatından vazgeçilmeli, çünkü ancak toprak bulunan yerlerde ve dere içlerinde yapılabUme
si mümkündür. Sonradan sahanın ağaçlandırılmasında mücadele mevzuu
olmaktadır.

c - 20 dereceden yüksek meyillerde açılan gradonilerde kleyyonaj
tesislerinde, düzlerde direk çukur dikimlerinde, Amerikan tipi çit tesislerinin arkasında (parsel VII, IX, X, XIV) dikilen karaçam, sedir, kızıi
çarn ibreliler iyi neticeler vermiş, bilhassa topraklı dikimlerde % 90 başarı alınmıştır. Badem dikimlerinin başarısızlığına rağmen ekimler çok
iyi netice vermiş, hepsi tutmuş, 5 senelik boy ortalaması 21,9 ile 31,5 cm
bulmuştur.

d - Dik yamaçlarda malç tatbikatı ile yapılan ot ekimlerinden alı
nan başarıya rağmen masraflı bulunmakta ve tatbikat güçlüğü görülmektedir.
e - Kısmen topraklı meyilli yamaçlarda patlangaç, öküz yoncası,
yabani korunga bol miktarda ilk balıarda toprak hafif işlenerek ekilmelidir. Legümünöz olan bu bitklier toprağı azotça zenginleştirmekte ve
ıslah etmektedir. Bunlarla önce ekimler yapılmalı, 4-5 sene içinde bu ot
ve bitkiler toprağı ıslah ettikten sonra ibreli dikimlerine gidilmelidir.
f kurumuş

Deneme sahasına getirilen kara ve ak söğütler senesi içinde
iyi netice vermemişlerdir. Yalnız titrek kavağın denenınesi ya-

pılmalıdır.

7 Numaralı parselde topraksız karaçamlarda 5 senede boy ortalaması 13,7 den, 25,8 e, topraklı karaçamlardan 6 cm den 43,6 cm ye,
topraksız sedirierden 14,7 den 40,2 cm ye, topraklı sedirierden 27,6 cm
den 54.0 cm ye kızılçamlardan 6,0 cm den 35,3 cm ye yükseldiği görülg -

müştür.

ekimleri olumlu sonuç vermemiştir. Erozyon Grubu çada 2 sene geçmiş ekimlerde bir gelişme varsa da gelecek
bunların da kuruyacakları tahmin edilmektedir.

h -

Meşe

lışmalarında
yıllar

Dik meyilli yamaçta parsel X tesis edilen kleyyonajların arkasında 2~0 yaşlı topraksız karaçamlarla, patlangaçlar iyi gelişme ve yüksek tutma nisbeti göstermişlerdir.
k -
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1 - Yine toprağı kısmen müsait meyilli yamaçlarda parsel XI hiçbir toprak muhafaza tedbiri alınmadan açılan çukurlara yapılan 2-0 yaş
lı topraksız karaçamlarda normal gelişme ve tutma nisbeti görülmüştür.
Tali ve yan derelerde kürekle yapılan toprak bendierin sed
konan ve mahallen temin edilen çayır kesekieri her sene yeşillenmekte, sonbahar kurumuş vaziyete geçmektedir.
Temin mahalline
yakın yerlerde uygulanması faydalı ve fakat uzak mahallere taşınması
ve tatbikatı masraflı olacaktır. Böyle toprak bendler arkasına yapılan
köklü akasya, iğde, ılgın, katır tırnağı, patlangaç dikimleri iyi muvaffak olmuştur.
m -

kısımlarına

n - Oldukça büyük derelerde taş eşikler yerine taşınması ve inşa
atı kolay olacağı cihetle parsel XVI canlı baraj yapılması ekonomik ve
pratiktir. Arkası 2-3 sene içinde teressübatla dolacağı gibi iki tarafından
toprakla daldurularak yukarıdaki yapraklı bitkilerle ağaçlandırılması uygundur.
o olduğu

Düzlükte Parsel XVII yapılan köklü ceviz dikimleri bademde
gibi sonuç vermemiş, fakat ekimleri de denenmemiştir.

TEKNİK

RAPOR : 12

Ox.: 231:174.7

ACIPAYAM İSLETMESİ DEGNE SERİSİ AGLI
MEVKİİNDEKİ YAŞLI KARAÇAM MEŞCERELERİNİN
GENÇLEŞTİRİLMESİ İMKANLARI

Mehmet V AROL
Orman Bakımı Şubesi

önsöz
1959 senesinde, Orman Genel Müdürlüğü Orman Başmüdürlükleri
ne müracaatla ımezkür Müdürlüklerin Ormancılık Araştırma Enstitüsü
tarafından tetkikini istedikleri konuları tesbit etmiş ve sonra
bunları
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne intikal ettirmişti.
Konuların

Enstitü Teknik Komisyonunda müzakeresini müteakip
vazife olarak verilmiştir. İşte, Ağlı mevkaraçam meşcerelerinin gençleştirilmesi konusu bunlardan

aralarından bazıları Şubelere

kiindeki
biridir.

yaşlı

Konu ile ilgili arazi etüdleri 25- 31.8.1966 tarihleri
rapor da ayni senenin kasımında tanzim edilmiştir.
A -

Ağlı

arasında yapılmış,

mevkiindeki yaşlı karaçam meşcerelerinin ekolojik
ve silvikültürel özellikleri

Mahallin ekolojik ve silvikültürel özellikleri ile canlı muhitin zararlı
tesirleri, gençleştirme ile ilgili her türlü mülahazalara ve alınacak teknik
kararlara mesnet teşkil edecekleri için önce bunların gözden geçirilmesi
cihetine gidilmiştir.

1 -

Ekolojik özellikleri

Yetişme muhiti özellikleri; mevki, iklim ve toprak faktörlerinin tetkiki ile ortaya konmaktadır.

a. Mevki
zası

Problem sahası, Acıpayam
içindeki Ağlı mevkiidir.

İşletmesinin Değne

serisi, 95 No. lu hav-

Güneybatı Anadolunun yüksek dağlık ınıntakasında yer alan bu
mevki, ana maile itibarile kuzeye bakmakta ve umumiyetle dik bir meyle
sahip bulunmaktadır. Denizden uzaklığı 50 km., yüksekliği 1500 m. civa-
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rındadır.

yol,

Az bir tamirle nakliyata elverişli duruma sakulabilecek yegane

Taşcılar

-

Ağlı

yoludur.
b. tklim

Ağlı mevkiinin yıllık yağış ve yıllık ortalama sıcaklık miktarlarını
tayinde, Denizli İlinin 22 yıllık yağış ölçmeleri ortalaması ile aynı İlin 7
yıllık ısı ölçmeleri ortalaması esas alınmıştır.
Yağışın her 100 m. irtifa için ortalama 40 mm. arttığı kabul edilirse,
Ağlı mevkiine düşen yıllık yağışın 939.6 mm. olması iktiza eder. Eğer
Erinç'in, Türkiye şartlarında kullamlmasını tavsiye ettiği Yn = Y~
54 h
formülünden faydalanılırsa bu miktar 1086.6 mm. ye yükselir.
«Türkiyede yıllık yağış dağılışı» haritası, bunlardan farklı değerler
(600- 800 mm.) vermekte ise de haritanın her hususi durum için kat'i
rakamlar veremiyeceği dikkat nazara alınarak, ilk 2 yoldan hesaplanan
değerler ortalamasına itibar edilmelidir. Sıcaklığın her 100 m. irtifa için
ortalama 0.5 oc düştüğü esasından hareketle yıllık ortalama sıcaklık
10.6°C olarak bulunmuştur.
Malıalien yapılan soruşturmalara göre; rüzgarlar eylül - mayıs periyodunda güney ve güneybatıdan, haziran- ağustos periyodunda ise batı
ve kuzeybatıdan esmektedir. Denizli meteoroloji istasyonu kayıtları da
bu tesbitleri teyit eder mahiyettedir.
Yağış getiren rüzgarlar genellikle güneybatı menşelidir. Martta baş
layan yağmurlar mayıs ortalarına kadar devam etmekte ve sonra bunu
kurak bir devre takip etmektedir. Nitekim en az yağış alan aylar temmuz ve ağustos aylarıdır. Ekim ayı bidayetinde tekrar başlayan yağmur
lar 1,5 ay kadar devam ettikten sonra yerini kar yağışlarına bırakmak
tadır. Fazlaca yağan (1 - 1,5 m.) ve nisan ortalarına kadar kalan kar sebebile çok defa ormanla irtibatın kesildiği ifade edilmektedir.

+

Erken donlar aralık
le don'suz geçmektedir.

ayında başlamakta,

ilkbahar

ayları

umumiyet-

c. Toprak
Biri meşcere içinde, diğeri meşcere kenarında olmak üzere açılan 2
profilin yerinde tetkiki ve bunlardan alınan numunelerin laboratuvarda
tahlili sonunda, toprağın umumiyetle derin, oldukça taşlı, gevrek; su
tutma kapasitesi yüksek, satıhtan itibaren ilk 10- 15 cm. lik kısmı kuru,
bilahare serin, üst tabakaları kil, alt tabakaları siltli tın veya kumlu killi tın tekstüründe olduğu neticesine varılmıştır.
35 - 40 cm. derinliğe kadar kahverengi olarak devam eden toprak
(kuru halde) bu derinlikten itibaren boz renge dönmektedir.
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Toprak kireçce çok zengindir (% 31.26- 57.06) ..PH 'değerleri derintabi olarak artmakta (6.80- 8.00), fakat hiç bir zaman asidik reaksiyon göstermemektedir.
liğe

Toprak sathı, değişen nisbetlerde irili ufaklı taşlarla örtülü olduğu
için bir çok yerlerde ince toprak, satıhta az bir saha ile temsil edilmektedir. Yer yer rastlanan ana kayanın da bundaki hissesi büyüktür.
ibre tabakası, kapalılığın düşük olduğu yerlerde ya çok ince bir tabaka halinde veya dağınık olarak bulunmakta :veyahutta sadece ağaç
diplerine inhisar etmektedir. Aksi varit olduğu hallerde ibre kalınlığı 1-2
cm. ye ulaşmakta ve çok defa altında 2-4 cm. kalınlıkta bir çürüntü tabakası bulunmaktadır. Ayrışımı sekteye uğratan yegane ekstrem faktör
yaz kuraklığıdır. ölü örtü sadece ibrelerden müteşekkil değildir. Bunun
yanında yer yer gövde enkazına ve bütün sahaya değişik nisbetlerde dağılmış kozalaklara tesadüf edilir.

2-

Silvikültürel özellikleri
Düşey yayılış

Taşçılar

köyünden hareketle mevcut yol boyunca Ağlıya çıkılırsa önBunu evvela karaçam, sonra
kızılçam azınlığındaki karaçam
kızılçam karışık meşcereleri takip
eder. Sadece güney ve güneydoğuya bakan mailelerde 1400 m. ye kadar
tek gövdeler halinde görülen kızılçamlar, esas itibar;Je 1300 m. de karı
şıklıktan çekilmektedir. Bu rakımdan itibaren saf hale gelen karaçam
meşcereleri, 1400 m. civarında ve Taşcılar deresi içinde rastlanan 15-20
adet Lübnan sediri (Cedrus libani var. Glauca) dışında orman sınırına
kadar (1800 m.) ayni şekilde devam etmektedir.
ce saf

kızılçam meşcereleriyle karşılaşılır.

+

Yaşlı karaçam meşcereleri sadece Ağlı mevkiinde yayılmış değildir.
90 ve 91 No. lu havzalarm bir kısmı ile 92, 95 ve 96 No. lu havazların Sakar, Köklüce, Karamuklu, Karanfillihan, Yanıktaş, Palazuçtu, ürünlü
Çamurlu, Gürmedere ve Mandal adını taşıyan mevkileri de ayni karakterli meşcerelerle kaplıdır. Binaenaleyh son paragrafta temas edilecek
idari ve teknik tedbirler buraları için de cari olmalıdır.

Vüsat
Yaşlı karaçam meşcerelerinin yayılış sahası hakkında kat'i bir fikre
sahip olmak için bu ınıntakada görevli amenajman heyetinin 1966 yılı
arazi çalışmaları sonucunu beklemek zarureti vardır. Çünkü elde mevcut
XII No. lu istikşaf planı gayet yuvarlak rakamlar vermektedir. Bir de
planın tanzim tarihinden bu yana vukubulan değişiklikler hesaba katılır
sa yeni planı beklemek zarureti bir kat daha kendini gösterir.
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Yaş

Gerek

kesilmiş ağaç

kütükleri ve gerekse alınan kalemler üzerinde
halka sayımları sonunda vasati yaş 360 olarak bulunmuş

yapılan yıllık

tur.
Gelişinı çağı

1.30 m. deki çaplar 50-130 cm. arasında değişmektedir. Fakat ekseriyeti 70 cm. nin üstündedir. Şu halde tamamen kalın ağaçlık çağında
dırlar. Ara sıra tek gövdeler veya kümeler halinde görülen ikinci generasyon, çoktan üst tabakaya ulaşmıştır. Zaten ilk generasy-on ile ikinci
generasyon arasında büyük bir yaş farkı bulunmamaktadır. Demekki tek
tabakalı ve hemen tamamile bir yaşlı meşcereler bahis konusudur.
Meşcere

boy ölçmeleri, meşcere üst boyunun 21,3 m.
Boylar, toprak derinliğine dolayısile toprak rutubetine bağlı olarak değ·işmektedir. Bununla beraber, tesbit edilen üst boy
bonitet tayininde baz olarak alınabilir. Hakim yaz kuraklığı, vejetasyon
devresi zarfındaki yağış azlığı ve toprak vasıflarının genellikle gayri müsait olması sebebile Ağlı ve civarı mevkilerde umumiyetle düşük bonitet
şartları cari bulunmaktadır. Nitekim, mevcut karaçam hasılat tablosuna
göre, yukarda boy ve yaşları belirtilen karaçam meşcereleri V. bonitet
sınıfına girmektedir.
30

ağaç

üst boyu ve boniteti

üzerinde

yapılan

olduğunu göstermiştir.

Tepe durumu
kadar inkişaf edememiştir. Ayrıca hemen hepsi yayvaulaşarak şemsiye şeklini almıştır. Bazı tepelerde kurumalar mevcuttur. Bu sebeplerden dolayı çok defa terminal tomurcuğa rastlanmaz. Taç
uzunluğu genellikle ağaç boyunun 1/4 den kısadır.
Taçlar

gereği

Tekııik

Çok ileri

evsaf

yaşlarda bulunmalarına rağmen

gövdelerde her hangi bir
Mevcut kaba dallar ağaçların teknik
vsıflarını tamamen bozacak nitelikte değildir. Nitekim ilk tomruklar dalsızdır. Dallar arasında kalan kısımlardan da pek-ala istifade edilebilir.
hastalık arazına rastlanmamıştır.

Tohum durumu
1966
yaşlarda

yılı bol tohum yılıdır. Bu durum bize, karaçarnların çok ileri
bile yeteri kadar tohum taşıdıldarını göstermektedir. Yapılan

56
soruşturmalar

sonunda 1960 senesinin de bol tohum yılı olduğu öğrenil
Aradaki senelerden birinin de bol tohum senesi olması kuvvetle
muhtemeldir. Zira karaçarnda bol tohum yılları 2-3 senede bir tekerrür
etmektedir.
miştir.

Kozalaklar sarımtırak renge dönrneğe başlamışlardır. 1967 yılının
ocak ve şubat aylarında olguulaşarak mart ile nisan bidayetinde tohumlarını dökeceklerdir. Kozalakların en uygun hasat zamanı mart ayı olmakla beraber eylül sonlarında veya ekim içinde de toplanmaları mümkündür. Çünkü ağustos ayı sonlarında toplanan kozalaklardan çıkartı
lan tohumların % 82 si çimlenmiştir. (Jacobsen'de % 83, Rodewald'de
% 90, çimlendirme dolabında ;% 72). Bu durum bize, karaçarnların ileri
yaşlarda da çimlenme yüzdesi yüksek tohumlar verebileceğini göstermektedir. 10 gün içinde çimlenen tohumların miktarı oldukça kabarık
(% 77) olduğuna göre çimlenme enerjisi de yüksek demektir.
Kapalılık

ve belitardaki

ağaç

adedi

Bunlar hakkında kat'i rakamlar vermek mümkün değildir. Zira durum kısa mesafeler dahilinde değişmektedir. Bununla beraber kapalılığın
0.3 ile 0.7 arasında oynadığı ve hektardaki ağaç adedinin 70 şi geçmediği
söylenebilir. Küçüklü büyüklü boşluklada vüs'atleri birkaç hektarı bulan açıklık ve tarlalar her an için nazarı dikkati çekmektedir. Uzun yıl
lar uygulanan düzensiz seçme kesimleri ve tarla açmaları mevcut meşce
relerin kapalılık durumuna büyük ölçüde tesirli olmuşlardır. Bu arada
yaşın da tesirini unutmamak gerekir.
Tabü tensil durumu
Toprak sathına ilk bakışta tek bir fide bile yokmuş gibi görünüyorsa
da durum daha yakından tetkik edildiğinde, ibre tabakasının ince ve kapalılığın müsait olduğu yerlerde 2 ve bilhassa 1 yaşlı fidelere rastlanır.
Fakat miktarları tatmin edici olmaktan çok uzaktır. Bunların da hayatlarını idame ettirebilmeleri şüphelidir. Çünkü daimi otlatma tehdidi altmdadırlar. Tabiatile bunun yanında diğer canlı ve cansız faktörlerin de
tesirleri olacaktır.
Yaşayan

fidanlardan bazıları sökülerek kök uzunlukları ölsonu itibarile, vasati 20 cm ye ulaştıkları görülmüş
tür. Ayni ay sonunda toprağın rutubetli kısmı 15 cm. derinlikten itibaren başlamaktadır. Şu halde ilkbaharda çıkacak fidelerin kuraklık devresi başlamadan önce köklerini bu veya buna yakın derinliğe ulaştırmala
rı gerektir.
bir

yaşlı

çüldüğünde, ağustos
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Meşcere içindeki 1,5 - 2 ağaç boyu genişliğindeki açıklıklarda yapı
lan tetkikler sonunda fide adedinin muhitten merkeze doğru azaldığı görülmüştür. Ayni durum meşcere kenarları için de varittir. Bu türlü müşahedeler bize mahallin karaçam meşcerelerinde optimal tohumlama mesafesinin bir ağaç boyu civarında olduğunu göstermektedir.

Diri örtü durumu
Mevcut karaçam meşçereleri çalı ve ot tabakası elemanları bakı
zengin değildir. Berbe'ris crataegina var. Lycica scheider7 Astragalus micropterus Fisch., Astragalı~ sp., Euphorbi.a kotschyana Fenzl,
Verbascum sp., Grataegıts monogyna Jacq., Grataegus azarolus L., Amelanchier vulgaris Moenks, Rhamnı~s petiolaris Bois., Rosa sp., Daphne
cerisea L., Ononis spinosa L., Gytisı~s sp., Phlomis grandiflora H.S.
Thomp.J Thymus kotschyanııs) Vicia peregrinal L., Eryngium sp., Gircium acarna L., Vincetoxicum sp., Alyssum cossiGum Duby, Nepeta italica,
Galium sp., Grepis sp., Sa,lv·ia sp., Teue1·ilum clıamaedrys L,. Asphodoline
sp., Agropyron sp. başlıca türler olarak görülmektedir. Bunlardan ilk
5 şi en yaygın olanlarıdır. Hiç biri gençliğin gelmesini ve gelişmesini
önleyecek durumda degildirler.
mından

idare müddet!
Şimdiye

kadar uygulanan seçme kesimleri sebebile bu müddetin tayini endişesi yoktu. Yaş sınıfları metodunun tatbiki bahis konusu olunca
idare müddetinin tayini zarureti ortaya çıkar. Bu müddet 160 sene olmalıdır. Zira, bu yaştan sonra meşcere çap gelişmesi ağırlaşmakta, cari hacim artımı ve rolatif miktarı çok küçültmektedir.
B 1 -

Mühioo

Canlı

zararhları

muhitin

zararlıları

Bu meyanda insan, hayvan ve haşere zararları zikre değer. İnsan
lar yangın çıkarmak ve tarla açmak suretiyle zararlı olmaktadırlar. Bu
arada eskiden yapılmış müteahhit işletmeciliğini de hatırlatmak yerinde
olur.
Hayvanlar, hususile kıl keçileri karaçam fidelerini ısırmak, koparmak, çiğnemek ve toprağın fiziki sütrüktürünü bozmak suretiyle zararlı
olmaktadırlar. Keçi sürüleri mayıs ayı içinde Ağlı ve civarı mevkilere
getirilmekte, vasati bir ay atıatıldıktan sonra başka yerlere götürülmektedir. Aynı sürüler ekim ayı başında tekrar getirilmekte ve kasım
ayı sonunna kadar burada kalmaktadırlar. Civar köylere ait keçiler ise
senenin büyük bir kısmında Ağlı ve civarı mevkilerde otlamaktadır.
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Kemirgenlerden sincap (Sciurus vulgaris L.), Karaçam
yemek için kozalah:ları tahrip etmekte ve bu şekilde zararlı
Domuz, tavzan,

kuş

ve

karınca zararları

tohumlarını
olmaktadır.

kaydedilmeyecek kadar az-

dır.

Sekonder zararlı kabuk böcekleri sadece devriimiş ağaçlarla dikili
kurulara arız olmaktadır. ökse otları (Viscum album var.p,ini) kabuk altına veya daha derinlere uzattığı emici kılları vasıtasile suda eriyen madense! besin maddelerini alarak arız oldukları dalların narınal tecessümüne mani olmakta, dalayısile dallar uçtan itibaren kurumaya başlamak
tadır. Bu türlü kurumalar fazla olmamakla beraber küçümsenmeleri caiz değildir.
2 -

Cansız mulıitin zararlıları

Fırtına, kar ve don zararıarına tesadüf edilmemiştir. Zaten karaçam
bu türlü zararıara karşı mukavim bir ağaç türüdür. Meşcerelerin umumiyetle «açıklıklı» kapalılığa sahip olmaları ve iyi köklenmiş bulunmaları
da kar ve fırtına zararlarını önlemiş olabilir.

Uzun süren yaz
li

kuraklığı

fidelerin

tutunmasında

büyük ölçüde tesir-

olmaktadır.

C -

Ağlı

ve

civarı

mevkilerdeki yaşlı liaraçam meşçereleriı1•in
gençleştirilmesi hakkmda diişüııceler

1. Otlatma,
2. Uzun yıllar tatbik edilegelen düzensiz seçme kesimleri,
3. Yer yer tesadüf edilen kalın ibre tabakası,
4. Açıklıklardan bazılarının çayır otlarile kaplı bulunuşu,
5. Tarla açmaları,
6. Kaçale kesimler,
7. Kesim ve taşıma zararları,
8. Yangın,
9. Dik mailelerde tohumların tutunamayışı,
10. Sincap zararları,
11. Uzun süren yaz kurahlığı ve
12. Şiddetli güneşlenme Ağlı ve civarı mevkilerdeki yaşlı karaçam
meşcerelerinin gençleşmesini önleyen fatörler olarak görülmektedir.

Bunlardan son ikisi tabiat tarafından dikte edildiğine ve zamanımı
muayyen olan bu şartlara tesir edemediğine göre, ancak
ş2.rtları tanıyarak ona uyma yolunda tedbirler alınabilir. Halbuki diğer
faktörler, alınacak idari ve teknik tedbirler sayesinde hertaraf edilebilir.

Zlll tekniği,
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Otlatma, tarla açma, kaçak kesim ve yangın zararları,
tirme sahalarının etrafı dikenli telle çevrilmek veya hiç değilse
kontrol altında bulundurmak suretile hertaraf edilebilir.
Kesim ve taşıma zararları ise kesim ve transport
edilmek suretile asgariye indirilebilir.

gençleş
devamlı

tekniğine

riayet

İbre tabakasının kalın olduğu

yerlerde bunun tırmıklanması lazım
dır. Bu arada rastlanacak zararlı diri örtünün kesilmesi ve enkazın gençleştirme sahasından kaldırılması tabiidir.
Çayır otlarile kaplı açıklıklarda; ekim, dikim veya tabii tohumlamadan önce toprak işlemesine başvurulmalıdır.

Dik mailelerde tohumların
zaruret vardır.

tutumasını

alın

temin edici tedbirlerin

masına

Sincap zararlarını azaltmak ancak onları avlamak, kapanla yaka·
lamak veya tabii düşmanı olan ağaç sansarını himaye etmek suretile
mümkündür.
ökse otu zararları, bir taraftan arız olduğu dallar kesilip
mak, diğer taraftan kesimler esnasında bu yüzden zarar görmüş
lar üzerinde durulmak suretile hertaraf edilebilir.

yakıl

ağaç

Kabuk böceği zararları; kesilen ağaçların kabuklarını soyup yakmak, arız olduğu ağaçları çıkarmak ve kesim mevsimine dikkat etmek
suretile asgariye indirilebilir.
Uzun yıllar tatbik edilegelen seçme kesimlerine gelince :
kesimler terk edilmelidir. Çünkü,

Artık

1. Şimdiye kadar tatbik edilegelen seçme kesimleri, mutedil
olan karaçam türünde seçme formunu yaratamamıştır.

bu
ışık

ağacı

lı

2. Normal tabiat şartları altında karaçam türü takriben tek
muntazam meşçereler meydana getirmektedir.

yaş

3. Karaçam uzun müddet sipere dayanmakta, fakat siper altın
daki ağacın boylanma ve bilhassa kalıniaşması büyük ölçüde firenlenmektedir.
4. Yan yana bulunan fertler arasında bariz yaş farkları buluntakdirde genel ortalama artım düşmektedir. Keza bir meşcere
içerisinde yan yana bulunan farklı yaştaki 2 ağaçtan, genç ·olan bilhassa hacmen daha ağır gelişmektedir. Bu tip meşcerelerde tabii budanmanın da normal seyretmediği görülmüştür.
duğu

Gençliğin sahaya
de getirilmesi, ancak

kısa

bir periyot zarfında ve muntazam bir şekil
metodunun tatbiki ile mümkündür.

yaş sınıfları
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Karaçarnda yaş sınıfları kuruluşunu
metotları ise esas itibarile,

gerçekleştirebilecek

1. Büyük saha veya zon traşlama,
2. Etek şeriti (küçük saha) traşlama,
3. Büyük saha siper ve bunun zonlara inhisar
olan zon siner kesimi metotlarıdır.

gençleştirme

ettirilmiş

şekli

Büyük sahalar üzerinde traşlama kesimi ve sun'i gençleştirme yapan bir işletme şekli, ancak yol şebekesinin yeterli olduğu ve fidan ihtiyacının aksatılmadan karşılanabildiği hallerde bahis konusudur. Kaldı ki Ağlı ve civarı mevkiilerdeki karaçam meşcerelerinden büyük bir
lnsmı tabii yolla gençleştirilebilecek durumdadır.
Bol tohum

yıllarında,

tohum dökümünden önce, vasati 25 m. geve gerekirse kesim ve tıraşlamayı müteakip
toprağı işlernek suretiyle mevcut karaçam meşcerelerinden bir kısmını
ikinci metotla gençleştirmek mümkünse de büyük saha siper veya zon
siper işletmesinin diğerine nazaran sağladığı avantajlar (müsait migrasyon imkanları, meyilli yerlerde erozyon tehlikesinin asgariye indirilmesi, otlanma azlığı) hesaba katılarak duruma göre bunlardan biri
veya diğeri tercih edilmelidir.
nişlikteki şeritleri tıraşlama

Bilindiği üzere gerek büyük saha siper kesimleri, gerek zon siper
kesimleri genel olarak üç safhada uygulanmaktadır. Bunlar :

1.
2.
3.

Hazırlama

kesimleri safhası,
Tohumlama kesimi safhası,
Işık kesimleri safhasıdır.

Yapılan tesbit ve müşahedeler, Ağlı ve civarındaki karaçam meş
cerelerinde hazırlama kesimleri yapılmasına lüzum olmadığını göstermiştir. Çünkü bu kesimler, toprağın tava getirilmesi ve ağaçların tohum tutmaya zorlanması mevzuunda faydalı olmıyacaklardır. Hazırla
lama kesimlerinin toprağı ta va getirme yönündeki ödevi, toprağın iş
lenmesi suretiyle temin edilmelidir.

Tohumlama kesiminde, gençleştirme sahasının hektarında, karaçarnda ortalama 50 - 70 ağaç bırakılması uygun olur. Fakat çok defa
bu kesimlere başlamadan bile bu miktar ağaçla karşılaşmak mümkün olamıyacaktır. Bunun içindir ki sadece kuru ve şekli iyi alınayan ağaçları
çıkartınakla yetinilmelidir.
Tohumlama kesimi, ilkbaharda tohumlarını döken karaçamda, arave ocak aylarında tohum dökümünden önce yapılmalıdır. Bunu, kesilen materyalin çıkarılmasını müteakip, kasım- şubat arasında yapılalık
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cak toprak işlemesi takip etmelidir. Fakat bu iki işlemin, belirtilen aylar
içinde yapılması çok defa mümkün olamıyacaktır. Çünkü hava şartları
arazi çalışmalarını kısıtlamaktadır. Onun içindir ki çalışma zamanını biraz daha evvele almak icabeder.
Toprak işlemesi, toprağın sathan gevşetilmesi maksadiyle, 1-2 m.
lik şeritler üzerinde tırmıkla yapılmalı, madeni toprak hiç bir zaman tamamen ortaya çıkarılmamalıdır.
Tohumlama imkanını ve kesafetini arttırmak için, kesilen ağaçla
bol kozalak taşıyan dalları, tohumlamanın zayıf olması muhtemel
yerlere serilmelidir. Fakat bir taraftan hektardaki ağaç adedinin azlığı,
diğer taraftan tohumlama kesimiyle çıkarılacak ağaçların evsaflarının
bozukluğu çok defa buna imkan vermiyecektir. Onun içindir ki tohum
serpme suretiyle tabii tohumlamanın takviyesi cihetine gidilmelidir.
Bundan gayet iyi netice alınacağını ümit etmekteyiz. Nitekim 1960 senesinde Köklüce mevkiinde İşletme tarafından yapılan küçük bir deneme, bu görüşümüzü teyit eder mahiyettedir.
rın

En erken kasım ayında yapılacak
yacak tohum dökümü takip edecektir.
Tohumlama kesimini 2
kesimi) izlemelidir.

şer yıl

tırmıklamayı

ara ile 3

ışık

ilkbaharda

başla

kesimi (sonuncusu bo-

şaltma

1966 yılı bol tohum yılı olduğuna göre hemen gençleştirilmeye geçilmelidir. Fakat mevcut istikşaf planları seçme kesiminin tatbikatını istemektedir. Durum böyle olunca, bu defa yaş sınıfları metoduna göre
tanzim edilmekte olan planların bitirilmesini beklemek zarureti vardır.
1968 senesinin tekrar bol tohum senesi olması muhtemeldir. O zamana kadar da pUmlar bitiriimiş olacaktır. Bu yılın kasımında tohumlama kesimine başlanabileceğini kabul edersek, birinci ışık kesimi 1970,
ikinci ışık kesimi 1972, boşaltma kesimi de 1974 yılı kasım veya aralık
ayında yapılacak demektir. Böylece bir bölmenin veya bir zcnun tensili
6 yılda tamamlanmış olacaktır. Bu müddet 1 veya 2 yıl daha uzatılıp
kısaltılabilir. Fakat hiç bir zaman çam gençliğini, 2 - 3 yaşını tamamlamadan açık alana çıkarmamalıdır.
Işık

kesimlerinin 2 şer yıl ara ile yapılmasını istememiz, karaçam
ilk yıllardaki siper ihtiyacından ve aynı gençliğin sık sık zedelenme korkusundan ileri gelmektedir.

gençliğinin

Birinci ışık kesimleri sonunda hektarda 20 - 30, ikinci ışık kesimleri
sonunda yine hektarda 10 - 15 ağaç bırakmaya gayret etmelidir. Fakat
bunlar kat'i rakamlar olamaz. Çünkü, bırakılacak ağaç adedini dikte
ettirecek olan gençliğin ışık ve muhafaza ihtiyacıdır.
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Gençleştirme sahasının m~ sinde ikinci yaş sonunda ortalama 3 - 4
adet fidanın bulunması tatmin edici bir gençleştirme başarısıdır. Eğer
m 2 de birden az gençlik taşıyan alanlar bulunursa, ki çok defa bu durumla karşılaşılacaktır, bunların ı
ı veya 2
O yaşlı fidanlarla gençliğin 2 ci, en geç 3 üncü yaşı sonunda yani birinci ışık kesimlerinden he•
men sonra tamamlanması lazımdır. Bu maksatla Değ·ne serisi içinde
küçük bir fidanlık tesis edilmeli ve buraya ancak Ağlı ve civarında toplanacak tohumlar ekilmelidir. Elde edilecek fidanların sadece gençleş
tirme sahalarının tamamlanmasında değil, bölmeler içinde müteala edilecek açık, yanık ve bozuk orman sahalarının ağaçlandırılmasında da
kullanıması tabiidir.

+

+

Dikim tekniğinin tatbikatında iyi fidan kullanmağa, ambaaj ve nakiyi olmasına ve günü gününe dikime dikkat edilmelidir. Dikimlerde ı x ı m. aralıklı kare yahut ı,5 x ı,5 m. aralıklı üçgen dikimleri tavsiyeye şayandır. Bununla beraber toprağın sığ veya derin, kuru veya rutubetli oluşuna göre dikim aralıklarını belli bir nisbet dahilinde değiştirmek daha isabetlidir. Dikim zamanı olarak sonbahar
mevsimi tercih edilmelidir.
liyatın
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Şubesi

I-

Giriş

Bitkilerin topraktan gıda alıp gelişmesinde, bitkiler için faydalı
mantar ve bakterilerin toprak içinde yaşamasında toprak reaksiyonunun
rolü büyüktür; hatta paraziter mantarların yaptığı tahribat derecesi de
toprak reaksiyonu ile yakından ilgilidir. Orman ağaçlarının mühim bir
kısmı, diğer kültür bitkilerinin ekseriyeti gibi hafif asitik topraklardan
hoşlanırlar. Bu çeşit topraklar üzerinde çok daha sıhhatli bir gelişme gösterirler. Bilhassa orman ağaçlanndan ibrelilerin toprak reaksiyonuna karşı hassasiyeti, yapraklllara nazaran daha fazladır; küçük yaştaki ibreli
fidanlarda bu hassasiyet kendini daha da açık olarak gösterir. Toprakta
mevcut mineral ve organik kompleksler H+ iyonu ile doymuş ise asid,
bazlarla işba halinde bulunuyorlarsa alkalen reaksiyondan bahsedilir. Bitkiler, malum olduğu üzere mineralize olmuş yani eriyerek toprak suyuna
geçmiş gıda maddelerini bünyelerine alabilirler. Bu bakımdan gayri münhal bir durumda olan besin maddelerinin bitki için gıda! aktif bir rolü yoktur. Kolloidal maddelerin bir fonksiyonu olan reaksiyonla bitki besin
maddelerinin münhal veya gayri münhal bulunması arasında çok sıkı
bir bağlantı vardır. Mesela, bitki gelişmesi bakımından ana besin maddeleri arasında bulunan fosfor ve potasyum, reaksiyonun 7,5 - 8,5 arasında bulunması halinde gayrifaal durumdadır. Bitki gelişmesinde aynı
ehemmiyeti haiz bulunan nitrojenin ise optimum erirlik reaksiyonu 6 - 8
arasındadır. Yani, alkalen reaksiyonda toprakta yeteri kadar fosfor veya potasyum bulunsa dahi, bu elementlerin yüksek reaksiyon dolayısiyle
bitki için yarayışlılık durumları zayıftır.
Ankara gibi yağışı az olan semiarit ınıntaka toprakları, bazların
birikmesi neticesi hemen daima alkalen bir reaksiyon göstermektedirler. Denemenin vaz edildiği sahaya ait toprak analiz cetve-

yıkanınayıp
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linde görüldüğü gibi toprak reaksiyonu 7.75-8.05 arasındadır. Aynı
zamanda kalsiyum karbonat miktarı da % 7 civarındadır (Cedvel 5).
Kök sahasında bol miktarda bulunan kalsiyun1, reaksiyonu arttır
mak suretiyle fosforun eridiğini yani bitki tarafından alınma durumunu azaltmaktadır:
Ca3 (po.,) z
2 Ca (OH)2

+2

Ca C03

+4

H20 ~ 2 Ca HPO-ı

+ Ca

(HC03) 2

+

Bu suretle esasen toprakta az miktarda tesbit edilmiş olan fosfordan
fidelerin yeteri kadar istifade edemedikleri açıktır. Deneme sahasında
olduğu gibi kalsiyum karbonat miktarının yüksek bulunduğu topraklarda, kabili mübadele potasyum miktarı da normal nisbette kalsiyum
karbonat ihtiva eden ıopraklara nazaran daha azdır. Memleketimizde
tesis edilmiş Orman~ Fidanlıklarının hemen ekserisinde toprak reaksiyonu alkalen olmasından dolayı istenilen evsafta ve kapasitede ·fidan
yetiştirilmesi hususunda benzeri çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır.

n -

Denemenin gaye ve mevzuu

Alkalen reaksiyondaki ekim yastıklarında ibreli fidanlarm iyi bir gegösterernemelerinde yukarıda arz edildiği gibi gıda maddelerinin
alınınasında bir düzensizliğin ınevcudiyeti kabul edilmiştir. Bu sebepten toprak reaksiyonunun düşürülmesi suretiyle fosfor, demir, potasyum, mağnezyum, azot ve diğer eseri elementlerin konsantrasyonlarının
yükseltilmesi ön görülmüştür. Asli gıda maddeleri olarak kabul edilen
mezkfır elementlerin daha yarayışlı duruma geçmeleri neticesi ekim
yastığındaki karaçaın fidelerinin yaşama ve gelişınesinde husule gelecek değişikliğin tesbiti denemenin gayesini teşkil etmektedir.
lişme

m -

Materyal ve metod

Deneme sahası toprağı derin, killi - tınlı killi fiziki bünye sahiptir.
Kimyevi tahlil neticelerinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhlle deneme sahası potasyumca zengin fosfor bakımından ise fakirdir. Toprakta rezerve
olarak fazla miktarda kalsiyum karbonat bulunmaktadır. Toprak kalsiyum ve mağnezyum gibi iki değerli katiyonlada doymuş olup, pH
değeri orta derecede alkalen karakterdedir. Yukarıdaki evsafta bulunan toprağın pH değerinin .düşürülmesinde bidayette asid karakterli
humus kullamlınas)l suretiyle toprak reaksiyonunun kısmen tadili ile
birlikte fidanlık çalışınaları için toprağın ağır olan fiziki bünyesinin
de ıslahı ve bu ıneyanda toprağın nitrojence de takviyesi gibi çok taraflı faydaların bir arada sağlanabileceği düşünülmüş ise de, Ankara şart
larında humusun temini çok zor ve pahalıya ınal olacağı hesap edilerek
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bu düşünceden bilahare sarfınazar edilmiştir. Bu sebepten reaksiyonu
asid istikamette değiştirebilecek diğer kimyevi maddeler üzerinde durulmuş ve bunlardan demir sülfat, alüminyum - potasyum sülfat, sülfirik asit ve kükürt denemeye alınmıştır.
Demir sülfat : Ekim yastıklarındaki fidelerde zayıf bir gelişme ve
yer yer kloroz belirtileri de müşahede edilmiştir. Demirin hafif asid reaksiyonlarda fazla münhal bir katyon olmasına mukabil, kireçli ve alkalen
topraklarda gayrımünhal bir duruma geçme özelliği nazarı itibare alı
narak fidanlarda kloroz hastalığının demir eksikliğinden ileri geldiği kanaatine varılmıştır. Bu bakımdan demir sülfat reaksiyon düşürücü olarak seçilirken, toprağa münhal demir verilebileceği de düşünülmüştür.
Kükürt : Kalsiyumun toprak solisyanuna geçmesini ve dolayısiy
le pH nın düşmesini tevlit etmesi yanısıra, bitkilerin kuraklığa mukavemetlerini artırıcı ve toprak stürüktürünü ıslah edici tesiri de göz önünde tutularak denemeye ithal edilmiştir. Bu maksat için piyasada satılan
toz halinde lrükürt çiçeği kullanılmıştır. Toprağa verilen kükürt,
Thiobacillus thiooxydans denilen kükürt bakterileri tarafından tahavvülata uğrar; biyolojik oksidasyon neticesi ve toprak suyu muvacehesinde sülfirik aside dönüşür. Meydana gelen sülfirik asid toprakta alkaleniiği husule getirmiş olan kalsiyum karbonat ile reaksiyona girerek
onu kalsiyum sülfata tahvil ederek toprağın alkaliliğini asid yöne dönüştürür.

Sülfirik asid : Topraktaki alkaliliği tadil etmekte kükürde nazaran çok daha çabuk tesirindir. Bu maksat için sanayide kullanılan sülfirik asid denemeye alınmıştır. Toprağa verilen sülfirik asid, kalsiyum
karbonatla reaksiyona girerek kalsiyum açığa çıkar ve toprak solisyonunda kalsiyum sülfat olarak tutularak reaksiyonun asitleşmesine
sebep olur.
Potasyum - Aliminyum sülfat : Kimyevi tesiri sülfirik asidde olgibidir. Bütün bu kullanılan Kimyevi maddelerin amonifikasyon ve
bazı hallerde nitrifikasyonu artırıcı tesirlerinin de bulunduğu kabul
edilmektedir.
duğu

Yukarıda arz edilen görüşlerin ışığı altında deneme gayesini tahakkuk ettirmek için Enstitü Deneme fidanlığında tesadüfi bloklar
metoduna uygun sekiz tekerrürlü bir deneme vaz edilmiştir. Beher blok,
muamelelerin tatbik edileceği beş parsele bölünmüştür. Parsel ebadı
1. 20 x 2m dir. Her deneme parselinin iki ucundaki 50 cm genişliğindeki
kısımlar tecrit şeridi olarak bırakılmış, ölçme ve sayım' dışı tutulmuştur.
Bloklardan dördü aynı tohum yastığında, diğer dördü de birinci tohum
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yastığından

bir yastık yolu ( 40 cm) ile ayrılmış mücavir tohum yastı~
olacak şekilde tertiplenmiştir. Bloklar üzerindeki muamele parsel~
leri tesadüf rakamları tablosundan istifade edilerek serpiştirilmiştir.
Metre kareye 200 gr toz kükürt, 200 gr demir sülfat ve 200 gr alümin~
yum ~ potasyum sülfat verilmiştir. Mezkftr kimyevi maddeler ekimden
evvel toz halinde toprak sathına verilerek müteakiben 20 cm. derin~
liğe kadar çapa ile toprağa
karıştırılmıştır. Bütün
parsellere metre
kareye 30 gr karaçam tohumu hesabıyla ekim yapılarak üzerieri fidanlıkta kullanılan (kum
hayvan gübresi karışımı) harçla örtülmüş
tür. Sülfrik asid tatbik edilecek parsellere ekimi müteakip % 2 lik
sülfrik asidden metre kareye 5.6 litre hesabıyla süzgeçli kovalada sulama suyu şeklinde verilmiştir.
ğında

+

Denemede tatbik edilen muameleler :
ABC D E -

Kontrol
Kükürt
Demir sülfat
Alüminyum - potasyum sülfat
Sülfrik asid

Karaçam fideleri 2 - O yaşlı olarak dikim sahasına götürüldüklermden tesbit ve müşahedeler ikinci tecessüm mevsimi sonuna kadar yapıl
mıştır.

IV -

Neticeler

Birinci tecessüm mevsimi sonunda metre karede yaşayan fide
adedi ile ikinci tecessüm mevsimi sonunda metre karede mevcut fide
adedi ve ortalama fide boyları tesbit olunmuştur (Cetvel 1- 2).
Cetvel

ı.

Birinci; Tecessüm Mevsimi

Muameleler

Sonwıda

Metre Karedeki Fide :Adedi

Ya§ayan fide adedi
ffi2

A
B

c
D
E

361
413
342
345
422

Cetvel 1 tetkik edildiğinde ilk tecessüm mevsimi sonunda kükürt
ve sülfrik asidin fide yaşamasına müsbet tesir ettikleri görülmekte
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İkinci

Cetvel 2.

Tecessüm Mevsimi Sonunda Ortalama Boylan ve Metre
Karedeki Fide Adeidi

Muameleler

Fide adedi
m2

Ortalama fide boyu
cm.

A

109
91
85
76
98

3.57
4.27
4.13
4.00
3.74

B

c

D
E

ise de, yapılan varyans analizine göre, muamelelerin fide yaşamasına
olan tesirlerinin istatistiki bakımdan yeterli olmadığı ortaya çıkmak
tadır (Cetvel 3) .
Cetvel 3.
Variyansyon
menşei

Bloklar
Muameleler
Hata
Yekfın

Birinci Tecessüm ıtievsimii Sonu Metre J{are<leki Fide
Adetlerine Ait Varıyans Analizi
Serbesiyet
Kareler
Kareler
Varyans
derecesi
toplamı
ortalaması
nisbeti (F)
678.225
96.889
5.26
4
98.787
24.697
1.34
28
515.519
18.411
39
1.292.531

ikinci tecessüm mevsimi sonunda da kimyevi maddelerin fide yamüsbet ve bariz olarak her hangi bir tesirlerinin bulunmatesbit olunmuştur (Cetvel 4). Kullanılmış olan kimyevi madde-

şamasına

dığı

Cetvel 4.
Varyansyon
menşei

Bloklar
Muameleler
Hata

İkinci

tecessüm mevsimi sonu fide
Serbesiyet
Kareler
derecesi
toplamı
7
7.30
2.56
4
28
10.05

Cetvel 5.

Deneme

sahası topı·ak

__ __R!I_ _ _
Derinlik
cm

o - 30
o - 30
o - 30
o - 30
o - 30
o - 30

%

İşba

63
82
51
66
66
72

Çamurda

1:20

CaCo3

%
7.80
7.75
8.05
8.00
7.80
7.90

ait variyans analizi
Kareler
Variyans
ortalaması
nisbeti (F)
1.04
2.89
1.78
0.64
0.36

19.91

39

Yekün

boylarına

8.90
8.70
9.00
8.65
9.00
9.00

7.45
7.15
7.45
7.25
7.10
7.10

tahlil raporu
Kabili istifade Ca+MK_
Fosfor Potasm.e/L
yum
P20S
Kg/D.
K 20
Kg/D.
10.686
49.99
183.6
7.394
178.2
52.01
3.824
49.49
198.7
48.98
5.682
190.1
52.72
9.177
193.3
54.03
3.446
178.2

Total
%tuz
0.135
0.187
0.125
0.160
0.186
0.178
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lerin fide yaşama yüzdelerine olan müsbet tesirleri varyans analizine
göre yeterlik hududu dışında görülmesine rağmen, kükürt ve sülfrik
asidin birinci tecessüm mevsiminde fide yaşamasına olan müsbet tesirleri yeterlik hududuna çok yakın
bulunmaktadır. Kükürt, demir
sülfat ve potasyum - alüminyum sülfatın ikinci tecessüm mevsiminde
fide boylarına yeterliğe yakın derecede müsbet tesirleri tesbit edilmiştir.

Deneme neticeleri ve arazi müşahedelerinden ortaya çıkan bazı
aydınlatılması için bu mevzuda tamamlayıcı mahiyette
diğer denemelerin vaz edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
istifhamların
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Şubesi

I.

Giriş

Bitkilerin toprak üstü aksamında özellikle yapraklarda meydana gelen biyoşimik olaylar bitki gelişimini temin ederler; bunların yamsıra bitkilerin beslenme ve gelişimi ile yakinen ilgili birtakım biyolojik olaylar
daha vardırki, bunlar toprak içine münhasır kalır. Topraktaki biyolojik
bütünlüğü kapsayan bu olaylar şiddetlerine göre bitki gelişmesini iyiye
veya kötüye yönetirler. Biyolojik faaliyette bulunan organizmaların mevcudiyetlerini sınırlayan gayri müsait şartların düzeltilmesi, mutad mekanik ve kimyevi toprak ıslah metodları ile bazen mümkün olamamaktadır.
Mesela orman toprağında bulunan sayısız mikro organizmalar, toprak favnasını teşkil eden birçok hayvanlar ve muhtelif mantarlar biosenöz teşkil
ederek toprağın mikrokozmezunu husule getirirler. Biyolojik faaliyetlerde,
yüksek bitkilerle mikrokozmoz arasında ise daima ahenkli bir denge vardır. Ormansız mıntakalarda kurulmuş fidanlık toprakları böyle bir mikrokozmozdan mahrum, özellikle mikarize bakımından çok fakirdirler. Kafi
miktarda mikarize ihtiva etmeyen ve aynı zamanda gıdaca fakir bulunan
topraklara sahib fidanlıklarda ayın ağaç türünün yetiştirildiği sahalarda
zamanla ortaya çıkan toprak yorgunluğundan mütevellit, fidanlarda kötü bir gelişme ve patolojik bazı belirtiler görülür. Bilhassa yukarıda arzedilen duruma monokültür tarzındı:ı. çalışan fidanlıklarda koniferelere tahsis edilmiş ekim ve repikaj parsellerinde çok daha sık rastlanmaktadır.
Toprağa verilen suni gübreler ve yeşil gübreleme şeklinde yapılan müdahelelerin faydası ise bu sebepten kısır kalmaktadır. Böyle avhalde toprağın eksik olan besin elementleri suni gübrelerle takviye edilirken, bu
meyanda toprağa mikarize aşılamak ve mikarizenin gelişmesini temin edecek tetbirleri de almak gerekir.

Mikarize (Mykorrhiza) latinceden alınmış bir kelime olup Mykor =
mantar, Rhiza =kök anlamını taşır. Toprağın mikrokozmezunu teşkil
eden sayısız organizmalara dahil olan mantarlardan bir kısmımn bitkilerin kök sahasında yani rizosferde yaşadığı ve yüksek bitkilerin kökleriyle her hangi bir anatomik beraberlik vücuda getirmedikleri diğer bir deyimle parabioz oldukları halde, bir kısım mantarlar liflerini bitki kök-
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lerine nüfuz ettirerek fizyolezik bakunından olduğu kadar anatomik bakımdan da müşterek bir hayat beraberliği teşkil ederler; bu çeşit mantar miselleriyle yüksek bitkilerin kökleri arasında mevcut olan hayat beraberliğine ise mikarize denmektedir. Bitkinin mikarize vasıtasıyla mantardan sağladığı fayda, kısa köklerde mevcut hif infeksiyanları neticesi kökün artan absorbsiyon sathı ve kabiliyetidir. Kökde absorbsiyon sathının
artması neticesinde toprak suyunda erimiş halde olan besin maddelerinin
daha fazla alınması mümkün olmaktadır. Mikarize mantarlarının bitki
beslenmesinde en büyük faydaları, amonyum tuzları ve diğer organik birleşikierin toprak suyundan bitkiler tarafından alınmasındaki oynadık
ları mutavassıt rolden ileri geldiği kabul edilmektedir. Radyoaktif izotoplarla son senelerde yapılan fizyolojik araştırmalar bitkiye mikarize
vasıtasıyla fosfor ve azotun tuzlar ve amino asitleri halinde iletildiği tesbit edilmiştir.
Ağaç kökleri ile mikarize teşkil eden mantarların bu sembiyoz yaşa
mada kendilerine sağ·ladıkları fayda, bugün tamamen aydınlanmamış olmakla beraber bitkiden karbonhidratları ve bitkinin yeşil aksamında teş
kil olunan gelişmeyi kamçılar bazı maddeleri özellikle vitaminleri aldık
ları kabul edilmektedir.

II.

Denemenin gaye ve mevzuu

Araştırma Enstitüsünün deneme fidanlığında umumiyetle sarı ve karaçam ekim yastıklarında fidelerde iyi bir gelişme görülmediği gibi kloroz emareleri de tesbit edilmiştir. Evvelce verihniş olan azotlu ve fosforlu
suni gübrelerle fidan gelişmesinde arzu edilen bir fayda sağlanamamış
tır. Bu bakundan toprağa gerekli gübreleme yapılırken aynı zamanda mikorize de aşılamak suretiyle, fidanların topraktaki gıda maddelerinden
daha fazla nisbette faydalanmaları ön görülmüştür.

m.
İbrelilerde

Materyal ve metod

en fazla karaçarola ekim yapıldığından araştırma karaçarn üzerinde yapılmıştır. Karaçam, mikarize ile sıkı bir hayat beraberliğine sahiptir, yani kuvvetli mykotrof olan ağaçlar arasındadır. Denemenin yapıldığı sahanın toprağı killi tın fiziki bünyesinde olup toprak reaksiyonu 8 civarındadır. Total tuz nisbeti normale yakındır. Kabili mubadele kalsiyum ve potasyumca zengin, fosfor ve azotca fakirdir. Deneme
fidanlığının bulunduğu Ankara ili kontinantal bir iklime sahiptir; kurak
periyot uzundur. Bu bakundan toprağa mikarize aşılanırken toprakta mikorize gelişimi artırıcı tedbirlerin alınması da ön planda tutulmuştur.
Mikarizenin gelişmesi için deneme sahasının ışık ve ısı durumu müsait
olup, rutubet şartlarının daha elverişli duruma getirilmesi zarureti belir-
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miştir. Toprağın

ve organik maddelerce fakir bulunması
asitik humus (pH= 5.5) verilmesi uygun
görülmüştür. Bu suretle ormandan hafif asitik ortamdan alınarak alkalen ve nisbeten daha kurak bir yere aşılanacak mikorizelerin tedricen
yeni şartlara intibakları sağlanarak aktivitelerini kaybetmemeleri de düşünülmüştür. Mikorize aşılama materyalı olarak mikorizeli kök parçalarını havi sıhhatli meşcere altından alınan orman toprağı kullanılmıştır.
Bu maksatla deneme sahasına en yakın bultınan Ankara mücavirindeki
Kızıkahamam ormanları seçilmiştir. Toprağa verilen suni gübreler, kloroza karşı kullanılan demir sülfatın metre kareye verilecek miktarları
hesaplanırken mikorizenin teşekkülüne mani olmayacak dozda olmasına
dikkat edilmiştir.

nazari itibare

alkalen

olması

alınarak toprağa

Deneme bölünmüş parseller metoduna uygun olarak vaz edilmiş olup
dört tekerrürlüdür. Mikorize muamelesinin tatbik edildiği her parsel gübreleme muamelelerinin tatbik edileceği 4 alt parsele bölünmüştür. I. II.
bloklar bir tohum yastığı üzerinde III. ve IV. bloklar mücavir yastık üzerinde alınmıştır. 11 metre uzunluğunda ve 1.20 m genişliğindeki parseller,
1.20 x 2.75 ebadında alt parsellerden meydana gelmiştir.
Mikorize

aşılanacak

parsellere mikarizeli orman toprağı 5 cm kaçapa ile O - 15 cm derinliğe kadar toprakla karışımı
Denemede tatbik edilen muameleler :

lınlığında yayılarak

temin

edilmiştir.

A B -

Mikorize
Mikorize

aşılanmış
aşılanmamış

-- Kontrol
m 2 ye 9.6 gram PzOs (% 16lık süperfosfattan 60 gr)
m 2 ye 6.3 gram N (% 21lik amonyum sülfattan 30 gr)
m 2 ye 200 gram Fesoı (Demir sülfat)
b3 - Asitik humus (5 cm kalınlıkta toprak yüzi.ine yayılarak
O - 15 cm derinliğe kadar toprakla karıştırılmıştır)
bı PzOs, N, Feso1 ve asitik humus.
bı

bz

Muameleler tatbik edildikten sonra her alt parsele eşit miktarda karaçarn tohumu ekilerek tohumların üzeri fidanlıkta kullanılan tohum kapatma malzemesi ile (kum+ hayvan gübresi) kapatılmıştır.
Birinci tacessüm mevsimi sonunda fide yaşama yüzdesi ile ikinci tecessüm mevsimi sonunda fide yaşama yüzdesi ve ortalama fide boylan
tesbit edilmiştir.
IV.

Neticeler

Birinci tecessüm mevsimi sonunda tesbit edilen metre karedeki fide
adedi cetvel 1 de gösterilmiştir :
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Cetvel

Birind

ı.

tecessünı

Verilen
maddeler

Miko rize
muamelesi

bı

Mikarize

b2

Aşılanmamış

b,ı

A

b.j
bı

Mikarize

b2
b3
b4

Aşılanmış

B

mevsimi sonunda metre lmredeki fide adedi
Fide adetleri (M2)
I

II

m

99
128
120
150

130
84
99
92

220
207
198
214

---240
297
220
234

74
102
118
100

70
97
164
144

55
82
40
94

105
82
155
44

IV

Toplam

Ortalama

689
716
637
690

172
179
159
172

304
363
477
382

76
90
119
95

Cetvel 1 de görüldüğü gibi mikoı·ize ve kimyevi maddelerin birinci tecessüm mevsimi sonunda fide yaşama yüzdesine hiç bir tesirinin olmadığı
yapılan varyans analizi ile meydana çıkmıştır (cetvel 2).
Cetvel 2.

Birinci

Varyansyon

tecessüın

mevsimi sonu fide
Serbestlik
derecesi

menşei

yaşaması

Kareler
toplamı

Bloklar
Mikorize muamelesi
Hata (a)

ı

3

0.11
0.52
0.43

Yekün

7

1.06

3
3
25

0.01
0.03
0.25

3

Kimyevi maddeler
lVIikorize K . .maddeler
Hata (b)

varyans analiz tablosu
Ortalama
kareler

Varyan
nisbeti (F)

0.036
0.520
0.143

3.63

0.003
0.010
0.010

0.3
1.0

İkinci tecessüm mevsimi sonunda tesbit edilen metre karedeki fide
adedi cetvel 3 de gösterilmiştir. Yapılan varyans analizine göre, mikorize
aşılanmış ve aşılanmamış parsellerde gübreleme muameleleri fide yaşa-

Cetvel 3.
Mi korize
muamelesi

İkinci

Verilen
maddeler
bı

M:ikorize
Aşılanmamış

b2
b3
b.ı
bı

}l,fikarize
Aşılanmamış

b2
b,ı

b.j

mevsiıni

tecessüm

sonu metre karedeki fide adedi

Fide adetleri (m2)
IV

19
44
42
74

19
45
72
49

4
35
87
30

54
173
280
225

13
43
70
56

34
127
227
169

47
60
95
60

2
27
64
35

102
281
561
364

25
70
140
91

II

12
49
79
72
19
67
175
100

-------

Ortalama

III

I

---

-~oplam
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masına

müsbet tesir etmiştir. Fakat muameleler
yeteri derecede fark yoktur.

arasında

istatistiki ba-

kımından

Gübreleme muamelelerinin fide yaşamasına olan tesirleri, mikorizeli
parsellerde mikarizesiz parsellere nazaran daha müsbet tesirli oldukları
tesbit edilmiştir.
İkinci

Cetvel 4.

tecessüm mevsimi

somı

fide

yaşaması

varyans analiz tablosu

Serbestlik
derecesi

kareler
toplamı

Ortalama
Kareler

Varyan
nisbeti (F)

Bloklar
Mikorize mua
Hata (a)

3

0.40
0.30
0.09

3.33

3

1.21
0.30
0.28

Yekün

7

1.80

3
3
25

3.24
0.18
0.47

Varyansyon

menşei

ı

Kimyevi maddeler
Mikorize K. Mad.
Hata (b)

1.08
0.06
0.018

60**
3.33*

Standart sapma (SD) = 0.018
Standart hata (b) (SE) _ 0.018/2 = 0.134/1.414 _ 0.09
Yeterlik farkı= 0.09 x 2.787- 0.354
Cetvel 5.

Mikorize

muamelesi

İkinci

tecessüm mevsinıi sonuncia değişilk muamelelere göre
ortalama fide boyları

Verilen
maddeler
bı

Mlkorize
Aşılanmamış

b"
b,
b,
bı

Mik o rize
Aşılanmış

Yapılan

b"
b3
bl

Fide adetleri (M")
I

II

III

IV

Toplam

Ortalama

5.71
5.40
4.51
5.62

5.54
6.03
8.84
6.97

3.90
8.46
6.59
6.41

5.00
5.25
4.14
6.83

20.15
22.16
27.06
25.83

5.06
5.54
6.76
6.45

4.09
8.27
6.53
5.67

5.50
8.65
9.54
7.23

6.10
6.13
6.94
6.86

2.00
4.87
5.50
5.90

17.69
27.92
28.51
25.66

4.42
6.98
7.12
6.41

varyans analizine göre gübreleme muamelelerinin tesirleri
mikarizeli ve mik orizesiz parsellerde değişik olmuştur. Mik orizesiz parsellerde ba (Asitik humus) ve bı (Pc03 +N+ Fe + Asitik humus) muamelelerinin fide boylarına müsbet tesiri olmasına rağmen, be (PzO, +N+ Fe)
muamelesinin hiç bir müsbet tesiri olmamıştır. lviikorize aşılanmış parsellerde bütün gübreleme muameleleri fide boylarına müsbet tesir etmiş-
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istatistiki bakımından yeterli bir farkın
bulunmadığı görülmüştür. Yani b2 (P20s +N+ Fe) muamelesinin fide boyuna olan müsbet tesiri mikorizeli parselde yeterli olmasına rağmen IDikorizesiz parselde yeterli değildir.

tir;

yalnız,

muameleler

arasında

Hafif asitik reaksiyondan alınarak orta derecede alkalen ortama nakledilen mikorizelerin gelişmelerinde herhangi bir aksaklık görülmemiştir.
Birinci tecessüm yılında az miktarda görülen mikorizenin ikinci tecessüm
yılında daha çok gelişerek yeterli miktara ulaştığı müşahede olunmuş
tur.
Cetvel 6.

İkinci

Varyansyon

tecessüm mevsimi sonu fide boylan varyans analiz tablosu.

menşei

Serbestlik
derecesi

Kareler
toplamı

Bloklar
Mikorize mua
Hata (a)

3

Yekün

7

28.20

3
3
25

21.85
4.51
26.15

ı

3

Kimyevi madde.
Mikorize K. ma d.
Hata (b)

24.08
0.66
3.46

Ortalama
nisbeti
kareler Varyan (F)
8.02
0.66
1.15

7.28
1.50
1.04

0.57

7.00**
1.45

Standart sapma (SD) = 1.04
Standart hata (b) (SE) = 1.04/4 = 1.019/2 = 0.505
Yeterlik farkı = 0.505 x 1.414 :x 2.06 = 1.47 cm.
V.

Neticelerin

kritiği

Birinci tecessüm mevsimi sonunda mikorize ve gübreleme muamelelerinin fide yaşama ve gelişmesine müsbet bir tesirde olmayışı normal
bir netice olarak kabul edilebilir. Zira, tohumdan çıkan fideler (karaçam)
bidayette, tohumda depo edilmiş gıda maddelerinden istifade ederler. Birinci tecessüm periyodu içerisinde topraktaki gıda maddelerine ve mikotrof hayat beraberliğine büyük ihtiyaç göstermektedirler.
İkinci

tecessüm mevsimi sonunda gübreleme muamelelerinin tatbik
bilumum alt parsellerde fide yaşama yüzdesinin yüksek oluşu,
toprağa suni gübrelerle verilen besin maddeleri neticesi fidelerin daha iyi
bir gelişme yaparak muhitin ekstrem şartlarına ve patolojik hastalıkla
ra karşı fazla mukavemet kazanmalarından ileri geldiği kanaatına varıl
mıştır. Gübreleme yapılmış ve mikorize aşılanmış parsellerde, mikorize
aşılanmamışlara nazaran fide yaşama yüzdesinde görülen üstünlük, fidelerin toprağa verilen kimyevi maddelerden mikarizeler vasıtasıyla daha
fazla istifade etmiş olmalarından ileri gelmektedir.
edildiği
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ikinci tecessüm mevsimi sonunda PzOs, N ve Fe le birlikte mikarize
alt parsellerde mikarize aşılanmamış alt parsellere nazaran fide boylarında istatistiki analiz neticesinde yeter derecede bulunan fark,
mikarizenin fide gelişmesinde müsbet rol oynadığını göstermektedir. Demir, azot ve fosforun orman humusu ile birlikte verilen parsellerde, fide
boylarında mikarize aşılanmış parsellere yakın müsbet bir boy gelişme
si görülmüştür. Yapılan kök müşahedelerinde orman humusunun kullanıldığı mezkur alt parsellerde mikarizenin yeteri miktarda bulunduğu tesbit olunmuştur ki; bu durum orman humusunun icabında mikarize aşıla
ma materyalı olarak kullanılabilece,ğini göstermektedir.
aşılanmış

Mikarizenin aşılanması kadar verilecek gübrenin cins ve dozajının
da tayini mühimdir. Bu sebepten kimyevi gübre miktarlarıyle mikarize
teşekkülü arasındaki münasebetleri ayarlamak yani obtimum ortamı bulmak için bu mahiyette yeni denemeler vaz edilerek araştırmalar yapıl
ması uygundur. Zira, lüzumundan fazla gübreleme yapılmasıyla mikarizenin gelişmesi önlendiği için, verilen gübreden beklenen fayda temin edilmemiş olur. Yeniden vaz edilecek denemelerde mikarize aşılanacak parsellerde ön hazırlığın yapılarak, aşılama yapılacak mikarize için müsait
ortamın temin edilmesi, denemenin sılılıatı bakımından uygun mütalaa
edilmektedir. Mikarize denemelerinin büyük bir sabır işi olduğu da hiç
bir zaman unutulmamalıdır.

TEKNİK RAPOR :

Ox. 25

15

TOKAT - DAYLIHACI KÖYÜ CİVEKLİDERE MEVKİİNDEKİ
BOZUK MEŞE BALTALIKLARININ ISLAHI VE KORUYA
TAHVİLİ MEVZUUNDA ÖN ÇALIŞMALAR
İ. Hakkı

Orman

BOZAKMAN

Bakınu

Şubesi

önsöz
Türkiye ormanlarının oldukça büyük bir kısmı türlü sos;yal ve ekonomik faktörlerin etkisi ile baltalık ormanı formunu almış ve yine bu
formdaki orman sahalarının ekseriyeti şiddetli hayvan otlatımı dalayısile
degrade olarak verimsiz çalı toplumları haline gelmiştir. İşte bu tip bitki
toplumlarını ıslah ederek verimli meşcereler haline getirmenin imkan ve
çarelerini araştırmak maksadile Tokat ilinin Daylıhacı Köyü Civeklidere
mevkiinde bir deneme vazedilmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü Fen Hey' etinin 4.6.1967 gün ve 957/26 saile de araştırılması uygun görülen bu konuya ait deneme 1957
yılında Dr. Hasan Selçuk tarafından araziye intikal ettirilmiştir. 1957 yı
lından 1964 yılına kadar Dr. Hasan Selçuk'un, 1965 yılında da Melınıet
Varol'un mes'uliyeti altında yürütülen denemenin yıllık ölçü ve gözlemleri ile tatbik edilen bakımlar Dr. Hasan Selçuk ve İ. Hakkı Bozakman

yılı kararı

tarafından yapılmıştır.

1965 yılında Enstitüye davet edilen Amerikalı İstatistikçi C. E. Jensen ile yapılan tetkik sonunda denemenin lokal oluşu sebebile diğer mahallere teşmil edilemiyeceği, fakat tatbik edildiği yer için bazı neticelerin
elde edilebileceği kanısına varılmıştır. Bunun içindir ki şimdiye kadar
yapılan ölçülerin özetlenip neşri cihetine gidilmiştir.
1 -

Denemenin gayesi ve devam süresi

Dr. Hasan Selçuk tarafından tanzim edilen mart 1957 tarihli ana
planda denemenin gayesi :
«Memleketimizde ekseriyetle rastlanan türlü orman tahripleri sebebile tabii kuruluşlarını ve verim güçlerini kaybeden ormanlık sahalar,
yalnız odun sıkıntısına sebep olmakla kalmayıp ayni zamanda muhtelif
tabii afetierin lıusulünü de önleyememektedir. Bilhassa ekstrem tabii ve
sosyal şartlarm hakim olduğu mıntakalarda bu gibi tahripkar ve ormansızlaşmaya sebep olan hareketlerin tevlit ettiği sıkıntı ve felaketler çok
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ağır kayıplara yol açmaktadır. Tokat gibi odun sıkıntısı çeken ve kısa
periyotlar içinde sel baskınıarına maruz kalan mıntakalardaki çalılaşmış
baltalık ormanların teknik bir bakıma tabi tutularak tekrar verimli ormanlara ircaı gerekmektedir. Denemenin gayesi, bu sahalarda tekrar tabii düzeni kurmaya matuf teknik silvikültürel müdahelelerin irdelenmesi
ve gerekli muamele tarzının ve işletme şeklinin tesbiti ile lokal şartlara
göre devamlı ve en yüksek verim gücünü haiz korulu baltalıklar tarikile
koruya ulaşmaktır» şeklinde tesbit edilmiştir. Denemenin devam süresi
takribi olarak 30 yıldır.

2 -

Deneme mahallinin tavsifi

a) Mevki : Tokat Vilayetinin Daylıhacı köyü mülki hudutları dahilinde kalan ve Tckat-Sivas şosesi üzerinde Tokat'tan 12,5 km mesafede bulunan Civekliderenin güney mailesindedir.
Maraz : Kuzey
Meyil : Vasati % 54
Rakım : Vasati 1050 m olup en alçak
noktası 1075 m dir.

noktası

1025 ve en yüksek

b) Toprak : Anataş, mikaşist ve kısmen kalker olup, toprak balkum toprağıdır. Su geçirgenliği iyi, taşsız, oldukça derin, serin ve
kırıntı bünyelidir. Humuslaşma iyidir.
çıklı

c) İklim : Tokat İli, genel iklimi itibarile Türkiye iklim zonların
dan Karadeniz iklim zonuna, Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu'nun tasnifine göre de Karadeniz ardı iklim zonuna girmektedir.
Tokat meteoroloji istasyonunun 4
göre:
Yıllık
Yıllık

ortalama
ortalama

Sıcaklık

ve

sıcaklık
yağış

yağışa

ait 4

yıllık

(1962 -1965)

rasatlarına

: 12.2 co
: 408.8 mm dir.
yıllık

miktarlar ise

Yıllar

Ortalama sıcaklık co

1962
1963
1964
1965

13.6
11.3
11.3
12.3

şöyledir

:

Yıllık yağış miktarı

Ancak, Tokat meteoroloji istasyonunun

mm

379.6
520.6
380.9
354.4
rakımı

588 m dir. Deneme

sahasının ortalama rakımı ise 1050 m dir. Binaenaleyh deneme sahasının
yıllık sıcaklık ortalaması ile yağış miktarına ait yaklaşık rakamları bul-
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mak icabeder. Bu halde de meteoroloji istasyonuna ait değerler yüksekliğe göre ve Yh - Y o
54h formülü kullanılarak enterpole edildiğinde deneme sahası için şu yaklaşık değerler elde edilir.
9.9 co
Yıllık yağış miktarı
657 mm
d) ölü örtü : Senelik yaprak ve dal döküntüieri olup ayrışım süratlidir.
e) Diri örtü : Ağaç tabakası Qııercns cerris1 Q. pubescens1 Carpinus
Yıllık sıcaklık

ortalama :

Cornus nıas1 Corylu.s avellana1 Juniperus oxycedrus, Acer canı
pestre1 Sorbu.s tornıinalis'den müteşekkildir. Bu tabakada kapalılık 0.71.0, yaş ortalaması 4, boy ortalaması 1.5 m, azami boy 2.5, asgari boy 0.50
m dir. Topraktan vasati 20 cm yukardaki çap ise 2.5 cm dir. Meşcere ağır

orientaıis,

keçi

otlatması

dadır (Şekil

ve müdaheleler sebebile kalitatif

bakımdan

çok fena durum-

1).

Şekil

1.

Denemenin tatbikinden evvel

sahanın

genel

görünüşü

Çalı tabakası, Rosa canina; Berberis crataeginae1 Pirus elaeagrifolia1
Cotonaster sp., Colutea arborencens1 Evonynıu.s latifolia1 dan müteşekkil

dir.
Ot

tabakası

ise

Cyclanıen

officinalis1 Festuca sp.,
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sp., Stellaria holestea1 CoTydalis sp., AlliaTia
sp., Daryeniımı sp. ihtiva etmektedir.

Latlıyru.s

Denemellin tertibi ve araziye

Deneme 3 blok halinde tertip
etmektedir (Şekil 2).

edilmiştir.

vaz'ı

Beher blok 4 parsel ihtiva
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Şekil

2.

Deneme

sahasının

basit krokisi

Parsellerin tabi tutulduğu muamele tarzları şöyledir :
1. Hiçbir işlem yapılmıyarak kendi haline bırakılmış (kontrol),
2. İyi vasıflı fertler bırakılmış diğerleri tamamen traşlanmış,
3. İyi vasıflı fertler bırakılmış diğerleri tamamen traşıanmış ve tamamlama dikimi yapılmıştır.
4. Bütün saha tamamen traşlanmış.
Bu suretle deneme aynı mahalde 4 faktörlü ve 3 tekerrürlü olarak düBloklar A. B, C harfleriyle, parsellerde 1, 2, 3, 4 rakamıariyle
gösterilmiştir. Arazide çekilen kur'aya göre parsellerde tatbik edilen muamele şekli tayin edilmiştir.
Buna göre:
zenlenmiştir.

BlokA
Parsel 1. Kontrol
Parsel 2. İyi fertler bırakılmış diğerleri tamamen tıraşıanmış
Parsel 3. İyi fertler bırakılmış diğerleri tamamen tıraşıanmış ve tamamlama dikimi yapılmış
Parsel 4. Tamamen tıraşianmış.
Blok B
Parsel
Parsel
Parsel
Parsel

1. İyi fertler bırakılmış diğerleri tamamen
2. Kontrol
3. Tamamen tıraşıanmış
4. İyi fertler bırakılmış diğerleri tamamen
mamlama dikimleri yapılmış.

tıraşıanmış

tıraşıanmış

ve ta-
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Blok C

Parsel 1. Tamamen tıraşıanmış
Parsel 2. İyi fertler bırakılmış diğerleri tamamen tıraşıanmış ve tamamlama dikimleri yapılmış
Parsel 3. Kontr·oı
Parsel 4. İyi fertler bırakılmış diğerleri tamamen tıraşlanmış.
Yukarıda muamele tarzları gösterilen blok ve parseller araziye intikal ettirilerek köşeleri kazıklarla belirtilmiş, numaralanmış ve etrafi dikenli telle çevrilmiştir. Blok A daki parseller 50x25 m, Blok B deki parseller 45x30 m ve Blok C deki parseller 60x30 m boyutundadır.

Parsellerin araziye vaz'ını müteakip Blok A parsel 4, Blok B parsel
3 ve Blok C parsel 1 tamamen traşıanmış; Blok A parsel 2, Blok B parsel 1, Blok C parsel 4 de, mevcuda nisbetle iyi durumda (taç ve gövde
yapısı itibariyle) olan fertler bırakılarak bunlar üzerinde dal budaması
yapılmış ve diğer ·ocaklar traşlanmıştır. Blok A parsel 3, Blok B parsel
4 ve Blok C parsel 2 de ise yine iyi fertler bırakılarak diğerleri traşlan
mış, yalnız bundan evvelki parsellerden farklı olarak boşluklara 100
akasya ve 20 dişbudak fidanı dikilmiştir. Dikimi müteakip bu fidanlar
toprak satlımdan kesilmişlerdir. Kontrol parsellerinde hiç bir işlem yapılmamıştır.

Yapılan traşlama kesimleri neticesinde A Blokundaki 2 parsel ile B
ve C Bloklarındaki birer parselden cem'an 9727 kg odun çıkarılmıştır.
Buna göre yukarda tavsifi yapılan tipteki meşcerelerden ortalama olarak hektardan 17 ton odun hasılası elde edilmektedir.
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Denemenin giderleri

a) Denemenin ilk tesisinde yapılan masraflar: Muamele gören 9
parselde, parsellerin tıraşlanması ve temizlenmesi için 430 TL. sı sarfedilmiştir. 9 parselin yüz ölçümü tutarı 1,32 ha dır. Şu halde bir hektara
sarfedilen tıraşlama ve sahadan çıkarma masrafı 325.75 liradır. Deneme
sahasının etrafının dikenli telle çevrilmesi için bütün giderler dahil,
2350,38 TL. sarfedilmiştir.
b) ölçme ve bakım masrafları : Muamele gören 9 parselin 6 sında
1960, 1962 ve 1963 yıllarında bakım yapılmış olup bu iş için cem'an
402,75 TL. sı sarfedilmiştir.
Bu suretle şimdiye kadar deneme masrafı tutarı 3183,13 TL.
tur. Bu giderlere mühendis ve laborant yollukları dahil değildir.

olmuş

82
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Yıllık

ölçü, gözlem ve tatbik edilen

balnın

kesimleri

1957 yılı mart ayında araziye vazedilen denemenin yıllık ölçüleri sı
rasile nisan 1958, mart 1959, mart 1960, haziran 1961, ekim 1962, ekim
1963 ve kasım 1965 yıllarında yapılmıştır. ölçüler vejetasyonun durmuş
olduğu (vejetasyon sonrası veya vejetasyondan evvelki) aylarda yapıl
mıştır. Her nekadar 1961 yılı ölçüsü haziran ayında yapılmışsa da ölçme
esnasında o yılki yeni sürgünler ölçüye dahil edilmemiştir. ölçüler parselleri diyogonal olarak kateden şeritler dahilinde tesadüfi olarak seçilen ocaklar üzerinde yapılmış ve bu ocaklar işaretlenerek «Sabit ölçü
ocak» ları haline ifrağ edilmiştir.
Tamamen tıraşıanan parseller ile iyi şekilli fertler bırakılıp diğer
leri tıraşlarran parsellerde 1960, 1962 ve 1963 yıllarında olmak üzere 3
defa balnın yapılmıştır. İyi durumlu fertler bırakılıp diğerleri tıraşıan
mış ve tamamlama dikimi yapılmış parseller ise bakıma tabi tutulmamıştır.
Yapılan

her üç bakırnda da ocaklarda mevcut iyi gelişimli ve kuvvetli sürgünler bırakılmış, cılız sürgünler ile iyi sürgünlere zararlı olanlar sahadan uzaklaştırılmıştır. Meşcerenin ani olarak açılmasına ve su
sürgünlerinin teşekkülüne mani olmak için iyi sürgünlere zararlı olanlardan bazıları tepe sürgünleri alınmak suretile alt tabakaya intikal ettirilmiştir.

6 - Netice
Tıraşlama
laması

parsellerinde ocaklarda

teşekkül

eden sürgün adedi orta-

30 dur.

Deneme sahası, etrafı dikenli telle çevrilerek korunmaya alındığın
dan ve yetişme muhiti şartları iyi olduğundan kısa zamanda kesif bir
diri örtü ile kaplanmıştır.
Sürgünlerin gelişimi de yetişme muhiti şartlarının elverişli olmasmdan hızlı bir tempo ile seyretmiştir (Şekil 3). 1 No. lu cetvelde görüldüğü üzere birinci yılda ocaklarda teşekkül eden sürgünlerin ortalama
boyu 84 cm ve ortalama dipçapı 1 cm dir. İkinci yılda :boy ortalaması
120 cm ye ve dipçapı ortalaması 1.5 cm ye erişmiştir. 2 No. lu cetvel tetkik edildiğinde bakım görmüş parsellerde gelişimin oldukça muntazam
devam ettiği ve 8 ci yıl sonunda boy ortalamasının 350 cm, göğüs çapı
ortalamasının 3.2 cm, son sene sürgünü uzunluğu ortalamasının 46 cm olduğu görüri.ilür. Gelişme durumu, bakım görmemiş parsellerde de hemen
hemen aynidir. Mesela 8 ci yıl sonunda bakım görmüş parseller ile bakım
görmemiş parseller arasında biricilerin lehine olarak boy ortalamasında
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8 cm, göğüs çapı ortalamasında 0.1 cm ve son sene sürgün uzunlukların
da 5 cm fark mevcuttur. Yani bu devre içerisinde bakım kesimlerinin gelişim üzerine bariz bir tesiri olmamıştır.

Şeltil

3.

Deneme

sahasının

1961

yılı

durumu

Gerek bakım gören parsellerde (3parsel) ve gerekse bakım görmemiş parsellerde (keza 3 parsel) iyi vasıflı olmaları sebebiyle deneme baş
langıcında sahada bırakılan sürgünler üzerinde yapılan ölçmeler, hesapla
bulunan ortalamalara tesir etmesin diye hesap dışı bırakılmıştır. Böylece
bu föktör hertaraf edilmiştir.
Dişbudak ve akasya dikilen parsellerde dikimler,
denemeye tesir
eden bir faktör gibi gözükmekte ise de, daha birinci yıl sonunda dişbu
dakların tamamı ve akasyaların büyük bir kısmı tamamen kurumuştur.
Cılız durumdaki mütebaki akasyalar da ikinci yılda sahadan tamamen
çekilmiş ve bu faktör de kendiliğinden kalkmıştır. Ancak dişbudak ve
akasyaların kuruma sebebi, yetişme muhitine intibak edememekten ziyade kök mücadalesi ve siper altında kalmalarındandır.

Esasen asli ağaç türü meşe olan ve Oarpinus orientalis, Acer campest?·e, Sorbus torminalis, Cornus mas, Corylu.s avellana gibi ağaç ve
ağaçcık

türlerinin

karışıklığa iştirak ettiği

sıklıktaki meşcerelere başka ağaç
katılması

türlerinin
uygun mütalaa edilemez.

bu

!yetişme

(dişbudak,

muhitine ve .bu
akasya vs. gibi)

Kontrol parselleri ile çeşitli muameleye tabi tutulmuş parseller birbirile mukayese edildiğinde (cetvel 2) ; aralarında 4 yaş fark bulunma-
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Oealdardald

Bakım görmüş

Yıllar
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ı96ı
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ı965

meşe

siirgünleri~ıin

g·elişim

parseller

ı39
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parseller

Kontrol parselleri

. Ortalama
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sına rağmen

boy, çap, sonsene sürgün uzunlukları ortalaınaları bakımın
dan biri diğerinden pek farklı değildir. Yani tıraşlanmak suretile sıfıra
icra edilen parseller 8 yıl sonra aradaki 4 yıllık farkı kapamışlardır.
Kontrol parselleri de 8 yıldan beri korunmaya alındığı için gelişim bir
hayli hızlanmıştır. Nitekim 1957 yılında ortalama boy 1.5 m iken 8 yıl
sonra bu boy ortalaması 3.47 m y:c ulaşmıştır.
Deneme

türü Quercus cerris (saçlı meşe) ve
dir. Yapılan gözlemler neticesi saçlı medaha fazla bir gelişim gücüne sahip olduğu tesbit

sahasındaki

Quercus pubescens ( tüylü
şenin,

tüylü

meşeden

asil

ağaç

meşe)

edilmiştir.
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Tavsiyeler

Deneme sahasında ve her bakımdan (iklim, toprak,
otlatma vs.) ayni şartlara sahip meşcerelerde:

ağaç

türü, ka··

palılık,

Mahallin odun ihtiyacını da nazari itibara alarak gerek yaşıan
ve gerekse ikame yolu ile koruya tahvil bahis konusu olmamalı
dır. Bu tip meşcerelerin baltalık olarak idare edilınesi daha doğrudur.
Çünkü deneme sahasında mevcut meşe
türleri (Q·uercus cerrisJ Q.
pubescens) boylanabilen, odunları değerli ve koru ağacı vasfını haiz türler değildir. Ancak baltalığın idare müddetini daha uzun tutmak suretile direklik olarak işletilmeleri mümkündür.
a)

dırma

tüylü m eşeden ziyade saçdaha hızlı gelişmektedir.
Acer campestre ve Sorbus torminalisin eleminesi cihetine gidilmemeli,
bilakis boşlukların deldurulmasında bu türlerden de istifade edilmelidir.
b)

Mevcut

boşlukların daldurulmasında

lı meşe kullanılmalıdır.

Zira bu tür

diğ·erinden

Kaliteyi düzeltmek ve normal gelişimi sağlamak için
tıraşlamak ve etrafını dikenli telle çevirmek şayani tavsiyedir.
c)

d)

Sürgünlerde dal

budaması

kapalılıkta yetiştirmelidir.

yapmak yerine

meşeleri

meşcereyi sık

ve

eşit

TEKNİK

RAPOR : 16

Ox. 241

ÇAMKORU ARASTIRMA ORMANINDA, SAF SA..R.ICAM
SIKLIGINDA YAPILAN AYIKLAMA KESiMLERİNİN
MEŞÇERE GELİŞİMİNE TESİRLERİ

Mehmet VAROL

Orman

Bakımı Şubesi

Giriş

İsviçreli Dr. H. Etter'in, tabii tohumlama sonunda husule gelmiş bir
çam gençliğinde, bakımla ilgili bir deneme yapılması yolundaki tavsiyesi Bolu Orman Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce olumlu karşılanmış
ve kısa bir süre sonra keyfiyet Orman Genel Müdürlüğüne arzedilmiş
tir. Alman 16.9.1954 gün ve 7. Şb. 7003/16-6 sayılı cevabi yazıda «Çamkonı Araştırma Ormanının 8 No. lu bölmesinde yapılmak istenen gençlik bakımı denemesine ait teklifiniz uygun mütalaa edilmiştir» dendiğinden Turgut Beşkök tarafından hazırlanmış bulunan 27.8.1954 tarihli
planın tatbikine geçilmiştir.
Beş parselden müteşekkil tek bir blok halinde araziye intikal ettirilen (eylül 1954) denemede,

1.
2.
3.
nenmek
1.
2.
3.

Otlatmanın

gençlik,

Bakımların gelişim,

Yaşlı ağaçların boşlukları
istenmiştir.

tohumlama üzerindeki tesirleri de-

Bu maksatla,

Parsellerden ikisi dikenli telle çevrilerek korumaya alınmış,
Kontrol parseli hariç diğerleri gençlik bakırnma tabi tutulmuş,
Boşluklarda toprak işlemesi yapılmıştır.

Fakat ormanın tümünde ve bu arada deneme sahasında bölgece alı
nan konıma tedbirleri, otlatinanın gençlik üzerindeki tesirlerini tetkike
imkan vermemiştir. Çünkü otlatinaya açık bırakılması gereken parsellerle dikenli telle çevrili parseller arasında otlatina zararları yönünden bir
fark kalmamıştır. Bu sebeble, deneme, gayesinde ve tertibinde kayda
değer değişiklikler yapılarak yeniden planlanmış
(Dr. Hasan Selçuk,
temmuz 1960) ve yine ayni mahalde tatbik mevkiine konmuştur (ağus
tos 1960).
Denemenin yeni tertip
lunmaktadır.

tarzı, aşağıda detaylı

olarak izah

edilmiş

bu-
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Dr. Hasan Selçuk tarafından tanzim edilen planda deneme süresi
10-12 yıl olarak tesbit edilmişse de 1965 yılında Enstitümüze davet edilen Matematik - istatistik uzmanı C. E. Jensen'in tavsiyelerine uyularak,
1964 yılı sonuna kadar alınan neticelerin özetlenınesi ve denemenin bu
safhada durdurulması cihetine gidilmiştir.

1 -

Denemenin gayesi

Sıklık çağındaki bir sarıçam meşceresinde uygulanan ayıklama (temizleme) kesimlerinin meşcere ileri gelişimi üzerinde yapacağı tesirleri
tetkik ve tesbit etmektir.

2 -

Deneme
a.

sahasımıı

Mevki :

tamtum

Sıgırya tağı

Çamkoru Araştırma Ormanının 8 No. lu bölmesi ete.ğinde bulunan
bu mevki, hafif batıya dönük olup 1370 m. yüksekliğe sahiptir.
b.

İklim

Deneme sahasına 800 m. mesafede bulunan Çamkoru meteoroloji istasyonu kayıtlarına (1960 -1964) göre :
Yıllık

Yıllık
Yıllık

ortalama sıcaklık
ortalama yağış
ortalama nisbi nem

6.5°C
629 mm.
% 72.6 dır.

En az yağış alan aylar temmuz, ağustos ve eylül aylarıdır. Bunlardan bilhassa ağustos ayı yağışın azlığı yönünden nazarı dikkati çeker.
En çok yağış alan aylar ise kış ve ilkbahar aylarıdır.
Tenebbüt devresi mayıs başı - eylül sonu olarak tesbit edilmiştir.
Rüzgarlar ekim - şubat arasında genellikle güney ve güneybatıdan, diğer
aylarda kuzeybatıdan esmektedir.
c.

Toprak

Arazi üçüncü zamanın Miosen devrine aittir.
andezit teşkil eder.

Anataşını

püskürük

taşlardan

Toprak derin, orta derecede taşlı, kumlu tın tekstüründe, gevşek,
geçirgen, O- 10 cm. arası kuru, 10- 80 cm. arası serin, daha sonra ıslak
tır.

pH değerleri 4.40 - 4.95
etmemektedir.

arasında değişmekte

ve toprak kireç ihtiva

88
d.

Meşcere

1960 senesi sonu itibarile ekseriyeti sıklık çağına ulaşmış, vasati 15
içinde bozuk vasıflı yaşlı ağaçlar bulunan saf sarıçam meşcere~
sidir. 1961 yılı ağustos ayı tesbitlerine göre sıklığın adeden :% 91 ini sa~
rıçanı, % 9 unu da karaçam teşkil etmektedir. Bunlardan ikincisi küme~
ler, hususile tek gövdeler halinde bir dağılışa sahiptir. Kapalılık «grift
kapalı» deyimi ile ifade edilebilir. Çalı tabakası mevcut değildir. Toprak
florası ise hemen tamamile gramine'lere inhisar etmekte ve sadece mev~
cut küçük boşluklarda görülmektedir. Satıhta ibre ve dal döküntülerine
rastlanmakla beraber bir ölü örtü tabakasının mevcudiyetinden söz edi~
lemez. İnce ağaçlık çağındaki bitişik m.eşcerenin boniteti «orta» olarak
tesbit edilmiştir. Binanaleyh sıksık çağındaki meşceremiz de ayni boni~
tete sahiptir.
yaşında,

e.

Muhitin

zararlıları

Tavsifler sırasında insan ve hayvan zararıarına tesadüf edilmemiş,
buna mukabil Peridermium pini adındaki mantar' ile Evetria resinella
adındaki başerenin mevcudiyetine şahit olunmuştur. Bunlardan ikincisi
meşcerenin kar'a karşı mukavemetini azaltmaktadır.
3-

Denemenin araziye

vaz'ı

İlk iş olarak, deneme sahasındaki 62 adet yaşlı ağacın (1.30 m. çap~
8 cm. ve daha yukarı) kesimi ele alınmıştır (temmuz 1960). Bunu
müteakip, 3 hektar kadar tahmin edilen sıklık sahası ortadan geçirilen
bir mihverle ikiye ayrılmıştır. Bilahare asıl deneme sahasının aplikas~
yonuna geçiLmiştir (ağustos 1960) .
ları

Bu saha yaş, boy, kapalılık, meyil ve boşluk bakımından benzerlik
arzeden, eksene paralel ve herbiri 10 x 250 m. eb' adında 2 şeritten müte~
şekkildir. Şeritlerden biri eksenin sağında,
diğeri solunda bulunmaktadır. Arada görülen şerit, tecrit şerididir (Şekil 1). Bu şeridin 5 m. si birinci, 5 m. si de ikinci şeride aittir. Şeritlerin dış yönlerinde bulunan tecrit sahaları da ayni genişliklere sahiptir. Şeritlere ait sınırlar ile eksene
ait istikamet her 30 m. de bir çakılan kazıklarla belirtilmiştir. Şeritlerin
araziye intikalini müteakip bir kur'a çekilmiştir. Buna göre 1 No. lu şe
ritte sıklık bakımları yürütülmüş, 2 No. lu şeritte, ölçü ve tavsifler dı
şında, hiç bir işlem yapılmamıştır.
Turgut Beşkök tarafından planlanarak araziye vazedilen ilk denemede parsellerden üçü otlatmaya açık bırakılmış, ikisi de dikenli telle
çevrilerek korumaya alınmıştı. Halbuki bu denemede böyle bir şey bahis
konusu olmamış, fakat koruma yönünden gerekli bütün tedbirler alın
mıştır.

."

Şekil

.1

ÇAMKORU ARAŞTIRMA ORMANININ 8 No.lı BÖLMESiNDEKi
( Çam sıklık bakımı ) DENEMESiNE AiT KROI<i

r---- ----- ----- ----- ----- -----

250 m.

-ı
135 m.

ı
1

Bakım şeridi

2

Kontrol

Mihver
şeridi

135 ni~
f---- - - - - ---- ----- - - - - - - - - - - -

---

---

----

-----

---

_j
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Araştırma ormanı içinde ve civarında benzer sahalar bulunamadığı
için denemenin tekerrürü yapılamamıştır. Bu sebeple, alınan neticeler
ancak denemenin vazedildiği sıklık ile her bakımda~ buna benzer sartları haiz sıklıklar için geçerli olacaktır.
-

4 -

Yapılan bakımlar

Yapılan bakımlar sıklık balnınlarıdır ve sadece bakım şeridinde ve
ona ait tecrit şeritlerinde yürütülmüştür. Bunlardan biri 1960 yılı kası
mmda tavsiften önce, diğeri 1964 yılı kasımında tavsiften sonra yapıl
mış ve her defasında,

a. Hastalıklı
b. Azınan
c. Kesimden zarar görmüş
d. iyi fertlere hakim olmak temayülünde bulunan fertler üzerinde durulmuştur (Menfi Seleksiyon) .
Hastalıklı fertlerin tamamı dipten kesilmiş, diğerleri bulundukları
kısmın dayanıklılığı ve kapalılığı nazarı dikkate alınarak ya dipten kesilmiş veya tepeleri alınmak suretile zararsız hale getirilmiştir. Sahada
kütük sürgünleri ve müstakbel meşcereye iştiraki arzu edilmeyen türler
bulunmadığı için bunların uzaklaştırılması veya geriletilmesi bahis konusu olmamıştır.
Kesimlerde jiri testeresi ve aralama makası kullanılmış, ancak nadir hallerde baltadan faydalanılmıştır.
Kesimlerin ilki Dr. Hasan Selçuk, ikincisi Mehmet Varol ve Şerif
Yüksel tarafından yürütülmüştür.
Bakım şeridi ve buna ait tecrit şeritlerinden ilk müdahele ile çıkarı
lan materyal kıymetlendirilemediği halde, ikinci müdahele ile çıkarılan
392 fert, hak sahiplerine zati ihtiyaç olarak verilebilmiştir. Tepeleri kesilen fertlerden elde edilen materyal ise sahada bırakılmıştır. İkinci müdahelede 2 iş günü 2 işçi (yevmiyeleri 10 ar lira) çalıştırılmıştır. Şu halde
0.5 hektarlık sahanın bakımı için sarfedilen meblağ 40 liradır.

ilk ayıklama kesimini, müdahele şeridindeki boşlukları doldurmak
maksadile yapılan sarıçam dikimleri takip etmiştir. 3+0 yaşlı olarak
dikilen (m 2 ye 4 fidan hesabiyle) bu fidanlardan çoğu tutmamış, tutanlar da iyi bir gelişme gösterememiştir. Esasen bu iş, meşcere gençlik çağında iken yapılmalıydı.

5-

ölçü, tesbit ve tavsifler

1960 yılı kasımında yapılan ilk müdaheleyi, 8 ay sonra yapılan tesbitler (Dr. Hasan Selçuk, ağustos 1961) takip etmiştir. Tesbitler sırasın-
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da herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerek kontrol ve gerekse bakım şeridinde mevcut bütün fertler tesbitten önce numaralanmışır. İlk tesbiti ve bu arada yapılan ölçüleri 1963 yılı temmuzunda tekrarlanan ikinci tesbit ve ölçüler takip etmiştir. Bunlara ait rakanılar
cetvel 1 de özetlenmiş bulunmaktadır. Cetvelin tetkikinden de anlaşılaCetvel

ı.

Ağustos

a.

1961 ve 'J'emm.uz 1963

yılı

ölçü ve tesbitleri

Ağustos

1961 yılı ölçü ve tesbitleri
K.ontrol şeridinde

Ağaç

Ağaçlarm iştirak

Tabakalar

adedi

nisbeti

üst tabaka
Orta tabaka
Alt tabaka

2686
574
443

Yekün

3703

'

--·--------·~

%72
%16
%12

Ortalama Ortalama sonsene
~L_ __ ~ sürgün uzunluğu

180cm
128 cm
103cm

22cm
14 cin
12cm

195 cm
132cm
96cm

23cm
16cm
10cm

Balnın şeridinde

üst tabaka
Orta tabaka
Alt tabaka

2956
1304
521

Yekün

4781

b.

%62
%27
%11

Tenmmz 1963 yılı ölçü ve tesbitleri
Kontrol şeridinde

üst tabaka
Orta tabaka
Alt tabaka

2·199
879
308

Yekün

3686

%68
%24
% 8

230cm
145cm
107cm

23cm
Hem
9cm

242cm
158 cm
101 cm

24cm
15cm
7cm

Bakım şeridinde

üst tabaka
Orta tabaka
Alt tabaka

2849
1573
304

Yekün

4726

Not :

%60
%33
% 7

Boy ortalamaları tabakalarda mevcut ağaç sayısının % 20 si, son sene
uzunlukları ortalamaları ise % 5 şi ölçülmek suretile bulunmuştur.

sürgün

cağı .üzere, 1961 de tesbit edilen ağaç adedi, 1963 de tesbit edilen ağaç
adedinden farklıdır. Bu fark, 2 sene zarfında kuruyan ağaçların sayıma
ithal edilmemiş olmasındandır. Kuruyan ağaçlar 1963 yılı tesbitini müteakip sahadan uzaklaştırılmıştır.
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1961 ve 1963 yıllarında yapılan tavsitlerden burada söz edilmiyecektir. Zira kasım 1964 de yapılan üçüncü tavsitle bunlar arasında bir iliş
ki kurma..k mümkün olamamıştır. Bu durum karşısında sadece 1964 yılı
tavsitleri (IUFRO'nun ağaç sınıfları taksimi esas alınarak yapılan tavsitler) birbiriyle mukayese edilebilmiştir. Mukayeseye esas teşkil eden
kıstaslar, tabakaların ortalama gelişim endeksieri ile ortalama taç uzunluklarıdır. Bu arada meşcere üst boyundan da faydalanılmıştır.
Bunlardan ortalama gelişim endeksi şu şekilde hesap edilmiştir:
Malfun olduğu üzere IUFRO klasifikasyonunda ağaçlar 6 rakamla
tavsif edilirler. Fakat bizim meşceremiz sıklık çağındadır. Binanaleyh
fertlerin silvikültürel durumları ile gövde kaliteleri bu çağda kestirilemez. Onun içindir ki bunlara ait rakamlar (O) kabul edilmiştir. Misal:
112/004. Burada ilk rakam ağacın bulunduğu tabakayı, ikinci rakam fiziki durumunu, üçüncü rakam dinarniki durumunu, altıncı rakam da taç
uzunluğunu göstermektedir.
Bu esasa göre tavsif edilen ağaçlar (bakım şeridinde 2557, kontrol
şeridinde 2394 ağaç) önce tabakalar itibariyle tasnif edilmiş, sonra ikinci ve üçüncü rakamlar arasında ll, 12, ·13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 komhinasyonları teşkil edilmiştir. Bilalıere yapılan işler şu şekilde

sıralana

bilir:
a. ll, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, ve 33 rakamları kendi aralarında
toplanarak 2 (çok iyi), 3 (iyi), 4 (normal), 5 (fena) ve 6 (çok fena) sayıları elde edilmiştir.
b. Bu sayılar teker teker 2 ye bölünerek tabakalara ait gelişim endeksleri (1.0- 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0) bulunmuştur.
c. Gelişim endeksieri kendilerine ait ağaç sayıları ile çarpılıp toplanmak suretiyle toplam gelişim endeksine intikal edilmiştir.
d. Toplam gelişim endeksi tabakanın ağaç sayısına bölünerek o tabakaya ait ortalama gelişim endeksi elde edilmiştir (Cetvel 2).
Ortalama taç uzunluğunu bulmak için, taç uzunluğunu ifade eden
'!, 5 ve 6 rakamları toplanıp ağaç sayısına böli.inmüştür.
Bakım şeridine ait meşcere üst boyu 429 cm., kontrol şeridine ait
meşcere üst boyu ise 406 cm. olarak tesbit edilmiştir. Bu kıymetler, bakım şeridinde ölçülen en kalın 55, kontrol şeridinde ölçülen en kalın 51
ağacın boyları ortalamasıdır.
Bakım şeridinden çıkarılan ağaçlardan
pılan yaş sayımları

sonunda

meşcere yaşı

50 sinin kütü,ğü üzerinde ya19 olarak tesbit edilmiştir.

6 - Neticeler
a. Ortalama gelişim endeksierinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere gelişim, her 2 şeritte de alt tabakadan üst tabakaya doğru iyiye gitmektedir.
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Cetvel 2.

1964

yılı

tavsi.f

sonuçları

Bakım şeridi

Kontrol

şeridi

Toplam
Tabalar

--------

Ağaç

gelişim

Gelişim

Ağaç

gelişim

endeksi

adedi

endeksi

endeksi

adedi

570
297
244
10

570.0
445.5
488.0
25.0

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

741
417
480

endeksi
------741.0
625.5
960.0
27.5
6.0

üst tabaka

-~~_,

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
_______

Toplam
Ort. gelişim endeksi
Ort. taç uzunluğu

----

ı.

o

1.5
2.0
2.5
3.0

195
141
618
42
6
1002

-----~

Alt tabaka

Toplam
Ort. gelişim endeksi
Ort. taç uzunluğu
Genel toplam

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

2

1528.5
1.36
4.130

1651

2360.0
1.43
4.153

--·---~---

----·

Toplam
Ort. gelişim endeksi
Ort. taç uzunluğu

ll
-----------.,

~"~----

1121

~·---------~----~---~

Orta tabaka

Toplam

Gelişim

195.0
211.5
1236.0
105.0
18.0
1765.5
1.76
4.392
~----

14.0
10.5
448.0
207.5
318.0

434

998.0
2.30
4.825

58.0
137.5
678.0
152.5
45.0

58
91
339
61
15

------

564

·-------

14
7
224
83
106

2557

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

1071.0
1.89
4.384

----~--

ı.

o

1.5
2.0
2.5
3.0

13
39
62
27
38
179

13.0
58.5
124.0
67.5
114.0

----377.0
2.10
4.631

2394

b. Kontrol ve müdahele şeritleri gelişim yönünden birbiriyle mukayese edildiğinde, üst ve orta tabakalarda müdahele şeridi lehine, alt
tabakada ise müdahele şeridi aleyhine cüz'i bir fark görülür. Böyle bir
durumun husulünde müdahele şiddetinin mutedil oluşu tesirli olabilir.
c. Bakım şeridinin üst tabakasındaki ağaç adedinin azlığı, daha
ziyade üst tabakaya müdahele edilmiş olmasındandır. Ayni şeridin orta
tabakasındaki ağaç adedinin fazlalığı ise alt tabakadaki fertlerderi bir
kısmının bakırola orta tabakaya intikal ettirilmiş olduğunu gösterir.
Alttabakada yaşayan ağaç adedi, bakımlar sayesinde daha yüksek
seviyede tutulabilmiştir.
d. Taç uzunluğu bakımından şeritler arasındaki fark çok azdır.
e. Meşcere üst boyu, bakım gören şeritte kontrol şeridine nazaran
daha büyük bulunmuştur. Ancak aradaki fark 23 cm den fazla değildir.

TEKNİK

RAPOR:

17

Ox. 25

BİNGÖL DÜZAGAÇ MEVKİİNDEKİ BOZUK MEŞE

BALTALIKLARININ ISLAHI ÜZERİNE BİR
ÖN ÇALIŞMA
İ. Hakkı

Orman

BOZAKl\lAN

Bakımı

Şubesi

önsöz
Doğu

ve

güneydoğu

Bu

Anadolu

ınıntakaları çeşitli meşe

türlerinin geekseriyeti edafik ve klimatolojik şartlar dolayısiyle hayvancılıkla iştigal etmektedirler. Halk, gerek kendi yakacak ve yapacak ihtiyacını ve gerekse hayvanlarının yem
ihtiyacını çok eski yıllardan beri meşe ormanlarından temin etmiş ve böylece süregelen şiddetli ve düzensiz müdaheleler tesiriyle ormanlar tabii
kuruluşlarını kaybederek verimsiz toplumlar haline gelmiştir. Bugün dahi bölgenin en mühim problemlerinden biri yakacak odun temini, diğeri
de şiddetli ve uzun kış dolayısiyle hayvanların beslenmesinde kullanılan
meşe yaprağı temini hususlarıdır. Bölgenin bu gibi özellikleri nazarı itibara alınarak Bingöl - Düzağaç mevkiinde, bozuk meşe baltalıklarımn ıs
lahı yollarını tayin maksadı ile bir deneme yapılmıştır. Dr. Hasan Selçuk
ve İ. Hakkı Bozakman tarafından 6 Ekim 1960 tarihinde hazırlanan deneme planı ayni senenin kasım ayında araziye intikal ettirilmiştir. Ancak
1965 yılında Enstitüye davetli olarak gelen Amerikalı Matematik- İsta
tistik uzmanı C. E. Jensen ile birlikte deneme tetkik edildiğinde; bu çalışmadan elde edilecek neticelerin genel problem sahasına tatbikine imkan
olmadığı, dolayısiyle bir ön çalışma karakterinde bulunduğu neticesine
varılarak şimdiye kadar yapılan çalışmaların ve elde edilen değerlerin özetlenip neşrine karar verilmiştir.
lişim sahasıdır.

mıntakalarda yaşayan halkın

1 -

Denemenin gayesi

Denemenin gayesi; bugüne kadar yapılagelen gelişi güzel kesimler,
ve köylü tahribatı neticesinde tabii hayat seyri ve kuruluşları bozulmuş, verim gücü azalmış meşe baltalıklarının ıslahı çarelerini araş
otlatım

tırmaktır.

2 gesi

Deneme mahallinin tavsifi

Deneme sahası, Bingöl Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Merkez bölhudutları dahilinde, Bingöl'e 3 km. mesafede Düzağaç mevkiindedir.
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Rakımı

1150 m olup % 2 meyilli düz bir

sahadır.

Arazi dördüncü zamana ait olup toprak rusubi ve çok derindir. Topüst kısımları sıkı bir yapıya sahip olduğu halde alt tabakalar gevve kuruludur. pH reaksiyonu 4 civarındadır.

rağın
şek

Kontinantal ikiimin hüküm sürdüğü bu bölgede, yazlar sıcak ve kukışlar kar yağışlı ve soğuktur. Yıllık yağış miktarı 900 ınnı dir. Yaz
ayları sıcaklık azamisi
30 ve kış ayları sıcaklık asgarisi -30 dur. Erken donlar ekim sonunda, geç donlar mart sonunda vukubulur. Hakim
rüzgarlar kuzeybatıdan eser. Vejetasyon süresi nisan ortasından ekim ortasına kadar devam etmektedir.

rak,

+

Deneme sahasının % 60 şı asgari 50 cm, azami 2 m boyunda ve 5 yaşında meşe sürgünleriyle kaplıdır. Sahada 4 meşe türü cevcut ise de bunlardan 2 sinin ıeşhisi yapılabilmiştir ki bunlar da Quercus z.ibani ile Quercus boissieri'dir. Açıklıklarda GramineJ ThymusJ Achillea ve Astrgalus
türleri görülmektedir.
Genç sürgün ve dalların köylüler
dolayısiyle ölü örtü mevcut değildir.
3 -

tarafından

daimi olarak

Denemenin tertibi ve araziye

toplanması

vaz'ı

Düzağaç mevkiinde, aralarında 2 şer metre tecrit şeridi bırakılmak
suretiyle 33 x 33 m boyutunda 3 parsel alınmıştır. önceden tesbit edilen
muamele tarzıarına göre arazide çekilen kur'a neticesinde parseller şu
muamelelere tabi tutulmuştur :

Parsel 1.

Sahada mevcut fertler toprak
karıdan tıra~;lanmış ve boşluklarda birer adım
çukurlara 3 er adet meşe palamutu ekilmiştir.

satlımdan
aralık

bir parmak yuve mesafe ile açılan

Parsel 2. Tek tepe sürgününü havi iyi vasıflı fertler bırakılarak ditoprak satlımdan bir parmak yukardan kesilmiş ve boşluklarda birer adım aralık ve mesafe ile açılan çukurlara 3 er adet meşe palamutu ekil-

ğerleri
miştir.

Parsel: 3. Sahada mevcut fertlerin hepsi toprak satlımdan bir parmak aşağıdan yani kök sahasından tıraşlanarak yine boşluklarda birer
adım aralık ve mesafe ile açılan çukurlara 3 er adet meşe palamutu ekilmiştir.

Parseller 18- 20.10.1960 tarihleri arasında tıraşlanmış, Şakuvat serisinden toplatılan palamutlar da 26- 27.10.1960 tarihlerinde ekilmiştir.
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ölçü ve gözlemler

4 -

1964 yılı ekiminde Mehmet Varol ve Şerif Yüksel tarafından ölçü ve
gözlem yapılmıştır. Bu maksatla her parselde tesadüfi olarak 10 nar ocak
seçilmiş ve bu ocaklarda 10 nar sürgün ölçülmüştür. Böylece 300 sürgünde ölçü yapılmıştır. Yapılan ölçmelerin aritmetik ortalamaları aşağıda verilmiştir.

Parsel No.
1

Ortalama sürgün

2

128

3

149

174

Sürgün
4
4
4

yaşı

Her 3 parselde de sürgünlerin azami dipçapı ortalaması 4 cm dir.
1960 yılı ekim ayında 3 parselde boşluklara yapılan meşe ekimlerinden elde edilen fideler 1964 yılı ekim ayı sayımına göre şöyledir :
Parsel No.
ı

Fide adedi
72

70

2
3

115

Ekimden oldukça iyi netice elde edilmiştir. Orman işletme Müdürlüdeneme sahası yanında yapılan ekimlerin de tatminkar neticeler
verdiği görülmüştür. 1964 yılı ekim ayı itibariyle 4 yaşını idrak etmiş sürgünlerden bazılarının tohum taşıdığı tesbit edilmiştir. Deneme sahası bitişiğindeki meşcerede 6 yaşını doldurmuş sürgünlerin bol tohum taşıdık
ları müşahede edilmiştir. 1961 yılı haziranında taze sürgünlere Ouscuta
lupiliformis adındaki bir parazit arız olmuşsa da parazitli sürgünler ayni
senenin temmuz ayında kesilip yakılmıştır. Bundan mada 1964 yılında
Oynips capııt medusae ile Puceron'a rastlanmıştır. Son 2 haşere D.D.T.,
H.C.H. ve Malathion adındaki temas zehirlerine karşı hassastır. Bu ilaçları periyodik olarak pülverize etmek suretiyle mücadelesi yapılabilir.
ğünce

5 - Netice
ilk 4 senelik neticelere göre ocaklarda bol miktarda sürgün teşekkül
etmiş ve oldukça iyi gelişme göstermişlerdir. Bilhassa palamut ekiminden iyi netice alınmıştır. Bu husus baltalıklardaki boşlukların daldurulmasında ve yaşlı kütüklerin yenilenmesinde çok mühimdir.

6 Baltalıkların ıslahı maksadı

birleri

alındıktan

Tavsiyeler

ile ele alınan saha, gerekli koruma tedsonra usulüne uygun olarak tıraşlanmlıdır. Rastlanacak

yaşlı

kütükler kök sahasından (toprak satlımdan 10 - 20 cm derinden) kesilmeli ve boşluklara palamut ekimi yapılmalıdır. Palamutlardan çıkacak
fidelerin, iyice köklendikten sonra kesilmeleri ihmal edilmemelidir. Bu
suretle kuvvetli sürgün vermeleri temin edilmiş olur. Tıraşlanmayı müteakip husule gelecek sürgünler gençlik. çağında her 3 - 5, sıklık çağında her
5 senede bir bakıma tabi tutulmalıdır. Bu husus hem mahallin yaprak ihtiyacını :temin, hem de sürgünlerin boylanmalarını sağlamak bakımından
önemlidir. Gençlik bakımları sonunda ocaklarda birbirini rahatsız etmeyen iyi vasıflı 5 - 10 sürgün, sıklık bakımları sonunda ise 3 - 4 sürgün kalmalıdır. Bakımlara, baltalık vasati 20 yaşına gelinceye kadar devam etmelidir. Bu yaşa gelmiş sürgünlerin biraz daha büyütülmeleri bahis konusu olursa idare müddetinin bitiminden 5 - 10 sene önce. bir defa aralamaya
tabi tutulmalıdır. Bütün bu bakımlar köylünün yaprak toplama zamanı
olan ağustos ve eylül aylarında yapılmalıdır. Elde edilen ince materyal
köylülere hayvan yemi olarak verilmelidir. Bu suretle ormancılık ile hayvancılık münaE>ebetleri de düzenlenmiş olacaktır. Asimilasyonun devamı
müddetince yapraklarda bol protein mevcut olduğundan ve yapraklar
ağustos ve eylül aylarında tamamen kem1Ue ermiş bulunduklarından besleme güçleri fazladır.
Baltalıkların yaşlandırılmak suretiyle koruya tahvili, ancak yetişme
muhiti şartlarının iyi olduğu yerlerde ve kütüklerin sahaya oldukça mütesavi olarak dağıldıkları ve koru ağacı özelliğine sahip bulundukları hallerde bahis konusu olabilir. Ayni özelliklere sahip baltalık sahasında boş
luklar bulunduğu taktirde buralara ya ayni ağaç türünün veya muhite
uygun ibrelilerin getirilmesi mevzuubahistir. Fakat ekseriya ibreliler geti·
rilir. Böylece yapraklı ve ibrelilerden müteşekkil karışık bir koru elde
edilmiş olur.

Yetişme

muhiti şartları nisbeten düşük olan ve ayni zamanda koru
sahip bulunmayan türleri muhtevi bozuk baltalıkların (kütük dağılışiarı gayri mütesavi ve boşluklu) koruya tahviline karar verildiği taktirde ikame metodu kullanılmalıdır. Bu maksatla yetişme muhitine en uygun türler seçilir ve sonra baltalık şeritler veya guruplar veya~
hut da büyük sahalar halinde tıraşlanarak ağaçlandırılır.
·
ağacı özelliğine

TEKNİK

RAPOR : 18

Ox. 232.315.4

KARAÇAM (Pinus nigra Arnold) TOHUMUNUN DAMPİNG OFF.
MANTARI HASTALIKLARINA KARŞI İLAÇLANMASI
Ömer L. ÖZDEMİR
Orman Yetiştirme Şubesi

I.

Giriş

Hemen hemen bütün orman fidanlıklarımızda bilhassa ibreli ağaç
tohum yastıkların4a çimlenmenin akabinde başlayıp fidelerin gövdeleri
odunlaşıncaya kadar devam eden ölümler vuku bulmakta ve geniş miktarda fide kaybı husule gelmektedir. Bu ölünılere çeşitli mantarların sebep olduğu tesbit edilmiş ve bu mantarlar dolayısıyla vuku bulan ölümlere Amerikan literatüründe Damping-off ismi verilmiştir.
Bütün dünyada geniş miktarda fide kaybına sebep olan bu hastalığa
karşı koruyucu tedbirler ve çeşitli mücadele usulleri üzerinde çalışmalar
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalardan alınan neticeler kısaca hülasa edilecek olursa bunları iki kısımda toplamak mümkündür:
ı.

a.
mak,

Fidanlığın

iklim ve

önleyici tedbirler
toprağına

uygun mevkilerden tohum topla-

b. Tohumun çimlenme enerjisini yükseltmek gayesiyle ekimden evvel muamele etmek,
c. Mantarların hızla gelişip
madan çıkmanın tamamlanmasını
ilkbahar ekimleri yapmak,

çoğalmasını teşvik
sağlamak

eden sıcaklar başla
üzere sonbahar veya erken

d. Sık ekim yaparak ölümlere rağmen ekim
miktarda fidan kalmasını temin etmek,
e. Ekimleri çizgi ekimi yerine
ha ekimi şeklinde yapmak,

hastalığın

yastıklarında

daha az tesirli

g. Toprak pH sın:ı yükseltici ve toprak yüzünü
meyi tohum örtme malzemesi olarak kullanmamak,

yeter

olduğu

sertleştirici

sa-

malze-

h. Verilen su miktarını ve sulama zamanını iyi ayar etmek suretiyle fazla rutubet teşekkülünün önüne geçmek ve aynı zamanda sulama suyunun fazla alkalik olmamasına dikkat etmek,

