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ÖNSÖZ
Orman ve ağaç örtüsünden mahrum mıntakalarda rüzgarlar, önlerinde hiç bir maniaya rastlamadan toprak yüzünü yalayarak şiddetle esmekte ve ziraat yapma şartlarını büyük ölçüde güçleştirmektedir. Bu gibi ının
takalarda dcoruyucu orman şeritlerin tesisiyle rüzgarların tevlit ettiği çeşitli zararları bir dereceye kadar hafifletmenin kabil olduğunu dünyanın
hemen hemen bütün memleketlerinde yapılan denemeler ve tatbikatlar
ortaya koymuştur.
Yurdumuzda da koruyucu orman şeritleri tesisi suretiyle ağaç örtüsünün himayesi altına alınmak ihtiyacını gösteren geniş sahaların mevcut olduğunu ileri sürmek mümkündür. Bu Teknik Bülten, bu gibi ının
takalardan birisi olmak durumunda bulunan Ankara civarında Bala Devlet Üretme Çiftliği arazisinde 1954 yılında başlanılmış koruyucu orman
şeritleri tesisi denemelerinin ilk neticelerini duyurmak maksadiyle hazırlanmıştır. Dünya ormancılığının konu üzerinde bir asırdan daha fazla
bir müddetten beri devam edegelmiş olan çalışmaları neticelerinin memleketimiz arınancılık literatürüne malıdut ölçüde aksetmiş bulunması
bizi, bu vesileyle yerli ve yabancı literatürde koruyucu orman şeritleri
nin çevrelerine yaptıkları tesirler ve tesis esasları hakkında verilmiş ına
ltimatı derleyerek hülasa halinde Bültene koymaya sevk etmiştir. Bu
maksatla Teknik Bülten iki kısımdan müteşekkil olarak hazırlanmış, birinci kısmında koruyucu orman şeritleri hakkında genel bilgi verilmiş,
ikinci kısım ise Bala'da bu konu ile ilgili olarak yapılan denemelere ve
bunların neticelerine tahsis olunmuştur.
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KORUYUCU ORMAN ŞERİTLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Koruyucu orman şeritleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı literatürde
verilen bilgiyi, birisi bunların çevrelerine yaptıkları tesirlere, diğeri ise
kuruluş esaslarına ait olmak üzere iki grup halinde mütalaa etmek mümkündür. Şeritlerin kuruluşu, bunların muhitlerine yaptıkları tesirler göz
önünde bulundurulmak suretiyle tertip ve tanzim edilmekte olduğundan,
evvela tesirleri hakkındaki malumat gözden geçirilecek, daha sonra kuruluş. esasları tetkik olunacaktır.
A.

Koruyucu orman

şeritlerinin

çevrelerine

yaptıkları

tesirler.

1. Mikro- klima üzerindeki tesirler.

a.

Rüzgar

hızı.

Koruyucu orman şeritlerinin çevrelerine yaptıkları tesirierin mühim
bir kısmı, bunların, bilhassa ağaç örtüsünden mahrum mıntakalarda hiç
bir maniaya rastlamadan bütün şiddetiyle esen rüzgarların hızını azaltmak suretiyle aynadıkları ehemmiyetli rolün bir neticesi olarak tezahür
etmektedir. Bu sebeple bu konuda geniş ölçüde denemeler yapılmış ve
konu bir çok cephelerinden incelenmiştir.
Bir koruyucu orman şeridinin rüzgar hızında temin ettiği azalma,
evvela bu şeridin ve sonra da esen rüzgarın tabiatma bağlı olarak deği
şiklik gösterir. Rüzgar hızını azaltına bakımından müessir olan şerit vasıfları arasında şeridin nüfuziyet durumunu, boyunu, genişliğini, enine
kesitinin haiz olduğu şekli, uzunluğunu ve devamlılığını zikretmek mümkündür. Rüzgar vasıfları meyanında ise esiş hızı ile şeride nazaran esiş
istikameti ehemmiyeti haizdir.
Gerek arazi üzerinde ve gerekse model şeritlerle rüzgar tunellerinde yapılan tetkik ve araştırmalar, rüzgar hızının koruyucu orman şerit
leri tarafından ne şekilde azaltıldığına dair etraflı bilgi vermiştir. Elde
olunan neticelere göre (Judin. 1950) bir koruyucu orman şeridine yaklaşan küt1e halindeki hava ceryanının bir kısmı - şeridin haiz olduğu enine. kesit şeklinin de tesiriyle- toprak yüzünden yükselerek şeridin üzerinaen· aşmakta, diğer bir kısmı ise şeride nüfuz ederek onun içinden
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geçmektedir. Şerit, içinden kafi miktarda hava ceryanının geçmesine
imkan vermeyecek şekilde fazlaca kesif olursa bütün hava ceryanı şeri
din üzerinden aşmak mecburiyetinde kalmakta ve şeridi geçer geçmez
kısa bir mesafe dahilinde alçalarak gene toprak yüzünü yalamak suretiyle yoluna devam etmektedir (Gorshenin. 1946). Şeridin bir nisbet dahilinde hava ceryanının nüfuzuna müsait olduğu hallerde ise, nüfuz eden
hava kitlesi şeritteki ağaçların yaprak, dal ve gövdeleri arasından süzülerek geçerken ufak parçalara ayrılmakta ve parçalar muhtelif istikametlere sevkedilmektedir. Bu suretle esas ilerleyiş istikametindeki ilerleme hızını kaybetmek durumunda kalan bu hava kütlesi, aynı zamanda, şeridin üzerinden aşan hava kütlesinin altında bir tabaka teşkil ederek onun aşağıya, toprak yüzüne inmesini geciktirmektedir (Judin. 1950).
Gevşeklik bakımından değişik şartları haiz bulunan şeritlerin tesir sahaları dahilindeki sahada ortalama rüzgar hızında temin ettikleri azalma Rusya' da yapılan bir ölçme neticesinde Cetvel 1. de verildiği gibi
tespit olunmuştur (Suss. 1936). İsviçre'de şerit gevşekliği ile rüzgar hıCetvel

ı.

Gevşekiili balumından değişik yapıdaki

rüzgar

hızı

lwruyucu orman
üzerindeki tesirleri (Suss. 1936).

şeritlerinin

Infinence of shelterbelts of different structııre upon the velocity of the
wind (Suss. 1936).

Şerit yapısı

Structure of the beit

Ortalama
rüzgar hızı
Average
wind velocity
%

Zeminden tepeye kadar açık
Open from bottom to top

80

Zeminden tepeye kadar kesif
Dense from bottom to top

77

Yukarıda gevşek, aşağıda açık

Penetrable above and open below

73

kesif
Penetrable below and dense above

69

Aşağıda gevşek, yukarıda

zında

vaki olan azalma arasındaki münasebeti tespit maksadiyle yapılan
neticesinde Nagelli (1946) tarafından hazırlanmış olan grafik te Şekil 1. de görülmektedir. Her ikisinin de tetkiki, şeritlerin tesir
derecelerinin arttırılması için muayyen bir gevşekliği haiz olacak şekil
de tesis edilmeleri gerektiğini gösterecektir. Gerçi, Şekil 1. e göre rüzgar
hızında mutlak azami azalmayı çok kesif olan şeritler temin etmektedir.
Fakat rüzgar hızındaki azalma şerit tesir sahasının heyeti umumiyesi üzearaştırmaların
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Sık ve gevşek koruyucu orman şeritlerinin rüzgar hızı üzerindeki

· tesirleri (Nagelli. 1946).
Influence of the dense and open shelterbelts upon wind velocity (Nagelli. U!46).

rinde mütalaa olunduğu takdirde, en müsait durumu kısmen gevşek şe
ritlerin temin ettiği, onları kesif şeritlerin takip ettiği, çok açık şeritlerin ise
elverişlilik bakımından en sonda geldiği neticesine varılmaktadır.
Koruyucu orman şeritlerinin tesir mesafesini tayin maksadiyle yabunda en mühim arnillerden birisinin şeridin haiz
olduğu boy olduğunu göstermiştir. Tesir sahası, esas itibariyle boya tabi
olarak şeridin rüzgar tarafında muayyen bir mesafeden başlayıp aksi
tarafta gene muayyen bir mesafeye kadar devam etmektedir. Rusya'da
Rostashi koruyucu orman şeritleri ınıntakasında yapılan araştırmalar,
rüzgar hı_zı üzerindeki şerit tesirinin rüzgar aksi istikametinde şerit boyunun 40 misline muadil bir ufki mesafede dahi mevcut olduğunu göstermiştir (Bodroff. 1935). Şeridin boyu arttıkça bu mesafe dahilindeki
rüzgar hızını azaltma tesiri de artmaktadır. Ancak bu tesir 20 boy mesafeyP. kadar olan sahada daha barizdir. Bu mesafe geçildikten sonra
rüzgar hızında husule gelen azalma, temini arzuya şayan olan miktardan
(takriben yüzde 20- 25) daha azdır. Almanyada yapılan ölçmelerde bu
miktarın 20 boy mesafede, rüzgar hızına tabi olarak yüzde 34 ila 40 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Gorshenin. 1946). Rusya'da yapılan müteaddit araştırmaların neticelerini tetkik ve hülasa eden bir yazısında
Suss (1933), şeritlerin rüzgar hızını azaltmak bakımından kafi derecede
müessir oldukları mesafenin rüzgar tarafında 5 - 10 şerit boyundan baş
layıp aksi tarafta 15-20 boya kadar devam ettiğini bildirmektedir. İsvlçpılan araştırmalar,
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re' deki araştırmalar ş eridin rüzgar aksi tarafındaki rüzgar hızı azalışının
25-30 boyluk mesafeye kadar devam ettiğini göstermiştir (Nagelli. 1943).
Rüzgar tarafındaki koruma tesiri ise 5 - 7 boyluk mesafeden başlamıştır.
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan tespitiere göre bu tesir rüzgar
tarafında 7 - 8 boya muadil ufki mesafeden başlayıp aksi tarafta 25 boyluk mesafeye kadar devam etmektedir (Bates. 1944). Yeni Zelanda (Syme.
1944) ve Kanada (Staple et al. 1955) da yapılan ölçmelerde de yukarıda
zikredilenlere uygun neticeler elde edilmiştir. Bütün bu araştırmalar neticelerine istinaden, koruyucu orman şeritlerinin boylariyle rüzgar hızı
nı kafi miktarda azalttıkları mesafeler arasında basit bir münasebet kurmak mümkün olmaktadır: koruyucu orman şeritleri, rüzgar tarafında
5 - 7 boya muadil ufki mesafeden başlayıp, rüzgar aksi tarafında 20 - 25
boya muadil ufki mesafeye kadar devam eden saha dahilinde rüzgar hı
zında maksada yeter bir azalma temin ederler. Şerit boyu ile rüzgar
hızının azaltıldığı mesafe arasındaki münasebet üzerinde Rusya'da Mariupol ınıntakasında yapılan araştırmaların verdiği daha kat'i neticelere
dayanan Piatnitsky (Suss. 1933) tesir mesafesinin şerit boyu karesinin
ikibuçuk misline müsavi (d = 2.5 h 2 ) olduğunu bildirmektedir.
Şerit genişliğinin rüzgar hızını azaltına bakımından olan tesirleri, biri dolayısiyle, diğeri doğrudan doğruya olmak üzere iki cepheden mütalaa edilebilir. Dolayısiyle olan tesiri, şerit genişledikçe şerit kesafetinin
artması ve hava akımının kısmen olsun şeride nüfuz edip içinden süzülerek geçmesini güçleştirmesinden ileri gelmektedir. Bu, şeridin geniş olmasından ziyade kesif olmasından tevellüt eden bir durumdur ki, yukarıda
etraflıca tetkik edildiğinden burada üzerinde fazla durulmayacaktır. Bu~
na mukabil bir de şeridin - gevşek veya sık- bizzatihi haiz olduğu
genişlikten ortaya çıkan durum vardır. Şerit haddinden fazla geniş olduğu zaman üzerinden aşan hava akımı, şeridin rüzgar aksi tarafındaki kenarını terkeder etmez sür'atle aşağı inmekte (Caborn. 1956), dolayısiyle
tesir sahası daralmaktadır. Halbuki şerit genişliği muayyen bazı hadler
dahilinde kaldığı zaman rüzgar hızını azaltına bakımından tesiri sabittir.
Yani şeridin bu hadierin asgarisi veya azamisine müsavi bir genişlikte
oluşu, rüzgar hızını azaltına tesirini arttırıcı veya eksiitici bir rol oynamamaktadır. Buna mukabil asgari bir hadden daha dar olan şeritlerde
rüzgar hızını azaltıcı tesirin zayıfladığı tespit edilmiştir. Gene Rusya'da
yapılan denemeler tek sıra ağaçtan ibaret rüzgar perdelerinin 7 - 8 boy.:.
luk ufki mesafede rüzgar hızında yüzde 16 bir azalma temin ettiği halde, 15 boyluk ufki mesafede 3- 5 sıralık şeritlerin yüzde 25- 27, 10-43
sıralık şeritlerin yüzde 47 nispetinde rüzgar-hızını azalttığı tespit olun:.
muş; başka bir deneme 3, 6 ve 9 sıralık şeritlerden en müsait tesiri yapanın en sonuncusu olduğunu göstermiştir (D'yachenko et al. 1946). Ame·
rika Birleşik Devletlerinde, model şeritlerle rüzgar tunellerinde yapılan
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denemelerde (Woodruff et al. 1953) 5 ve 10 sıradan müteşekkil şeritlerin
olarak 3 boy ve ufki olarak 30 boy mesafeler dahilinde kalan sahada rüzgar hızında tevlit ettiği değişmelere ait olarak elde edilen şakuli
profiller Şekil 2. de verilmiştir. Rüzgar hızının toprak seviyesinden 3 şe
rit boyü yüksekliğe kadar olan yerde ne tarzda değiştiğini göstermek başakuli
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sıradan müteşekkil kornyucu orman şeritlerinin rüzgar hızı
üzerindeki tesirleri (Voodrnff et al. 1953).
Infinence of 5 and 10 rows sheıterbelts upon wind velocity (\Voodruff et al. 1953).

2.

5 ve 10

kırnından enteresan olan bu şekil, aynı zamanda 5 ve 10 sıralık şeritle
rin ufki tesir mesafeleri arasında pek büyük bir fark olmadığını ortaya
koyması bakımından da mühim addedilmek gerekir. Netekim 5 sıralık
şerit toprak seviyesinde 10 sıralık şeritle hemen hemen aynı tesiri yapmıştır. Toprak erozyonu bakımından veya çok alçak boylu zirai mahsuller
mevzuubahis olduğu hallerde iki şerit arasında büyük bir fark olmayacaktır. Fakat meyva ağaçları gibi boylu mahsuller için 10 sıralık şerit
daha elverişli şartlar temin etmektedir. Elde olunan koruyucu tesir şe
ritlere dikilmiş beher ağaç başına hesaplanırsa 5 sıralık şeritleri daha verimli olarak kabul etmek icabedecektir. Şüphesiz muayyen bir mıntaka
için en uygun şerit genişliği oranın hususiyetlerine, kullanılan ağaç ve
çalı türleri karışıklığına, dikim sıklığına, tatbik olunan muamelelere ve
ferahlandırma durumuna göre değiş~cektir. Tatbikatın, arzu edilen müessiriyette bir himayeyi, mümkün olduğu kadar dar şeritler tesisi suretiyle temin imkanlarını tahakkuk ettirecek tarzda planlanması gerekir.
Bu hususun, şeritler tarafından işgal edilen salıayı daraltarak arazi israfına meydan vermemek ve dolayısiyle verimliliği arttırmak bakımın
dan büyük bir ehemiyeti vardır.
Şerit enine kesidinin haiz olduğu şekil, şeridin üzerinden aşıp giden
hava akımına istikamet vermek bakımından mühim addedilmektedir.
Evvelce koruyucu orman şeritlerinin, en boylu ağaç türü orta sırada bulunacak ve ondan heriki tarafa doğru gidildikçe az boy yapan türler di-
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kilrnek suretiyle şeride adeta bir çatı şekli verecek tarzda tesisi tavsiye
edilmekteydi. Fakat son zamanlarda rüzgar tunellerinde model şerit
lerle yapılan denemeler bu tarzın tam koruma temin etmeye kifayet etmediğini göstermiştir. Şeridin rüzgar tarafındaki sıralarının boylu ağaç
lardan teşekkül etmesi ve rüzgar aksi tarafına doğru gidildikçe alçala-
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Boyunun 19 misli uzunluğundaki bir koruyucu orman şeridinin himay<:si
altındaki sahada rüzgar hızı üzerindeki tesiri (Bates.1N4).
Infinence of a 19 height Iong shelterbelt upon wind velocity over
the sheltered area (Bates.1944).

rak devam etmesi şeride aero-dinamik bir şekil vermektedir ki, bu takdirde şerit rüzgara karşı gayet az bir mukavemette bulunacak, dolayısiy
le arkada koruduğu saha da çok malıdut ölçüde kalacaktır. Aksine, boylu
ağaçların rüzgar aksi tarafında bulunması ve şeridin rüzgar tarafını;ı doğ
ru hafif bir meyille alçalması, gelen rüzgarın yavaş yavaş toprak sevi-
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yesinden yükselmesini tevlit edecek fakat onun bir kısmının şerit içine
nüfuz etmesine -şerit yeteri kadar gevşek dahi olsa- imkan vermeyecektir. Halbuki bu hususun, şerit tarafından himaye olunan sahanın vüs'atini arttırma bakımından olan ehemmiyeti, daha evvel de tebarüz ettiriimiş olduğu gibi ınühimdir. Bu sebeple tesis edilecek şeridin, rüzgar
akımını üzerinden aşırıp götürecek bir yapıdan ziyade onun içinden süzülüp geçmesini teşvik edecek bir kuruluşta olması icabetmektedir. Bunun için şerit azami boyunun, şerit kenarlarına mümkün olduğu kadar
yakın kısırnlara gelmesinin temini lazımdır (Caborn. 1956). Bu suretle
şeride çarpan hava akımının bir kısmı şeride nüfuz etmek mecburiyetİn
de kalacak, diğer taraftan aero-dinamik şekilli kesidin mahzurları da
önlenmiş olacaktır. Boylu ağaçlar gövde kısımlarının şeridi fazla gevşek bir durumda bırakmasını önlemek için de buralara çalı türlerinden
bir alt tabaka getirmek icabedecektir. Çok şiddetli rüzgarlara maruz bulunan mıntakalarda, rüzgar tarafındaki şerit kenarının dikliğini temin etmek
için bir müddet sun'i perdelerden istifade yoluna gitmek lazım gelebilir.
Münferit durumda bulunan bir koruyucu orman ·şeridinin uzunluğu,
onun rüzgar hızını azaltmak suretiyle koruduğu sahanın vüs'atine ziyaclesiyle tesir eder. Uzunluğu yüksekliğinin 19 misli olan bir şerit tarafın
dan rüzgar hızında temin olunan azalmanın saha üzerinde yayılışı Şe
kil 3. de görülmektedir GBates. 1944). Burada rüzgar hızının müessir bir
şekilde azaltıldığı saha uzunluğunun şerit uzunluğuna nispeti yüzde 78 dir.
Halbuki, boyunun ancak 5 misli uzunlukta olan bir şeritte bu nispet
yüzde. 20 ye düşmektedir. Diğer taraftan, zararları önlenmek istenilen
devamlı rüzgarlar daima aynı İstikametten esmezler. Bunların esiş istikametleri arasında umumiyetle 90° ye varan bir değişme mevcuttur. Korunması matlup olan saha üzerinde bütün bu rüzgarların zararlarınİ önlemek, şerit uzunluğunu fazlalaştırmak suretiyle mümkün olabilir.
Şerit uzunluğu kadar şeridin devamlılık durumu da, müessiriyet derecesine tesir eden faktörlerdendir. Şerit üzerinde bulunacak gediklerin
temin olunan korumayı ne şekilde parçaladığı Şekil 4. ün tetkikiyle anıa
şılacaktır (N agelli, 1946).
Koruyucu orman şeritleri münferit halde bulunmayıp da birbirine
paralel seyreden muhtelif şeritlerden müteşekkil bir şebeke halinde tesis olundukları takdirde, geniş sahalar üzerinde rüzgar hızını azaltına
bakımından yaptıkları tesir Nagelli (1946) tarafından Şekil 5. te görüldüğü gibi tespit edilmiştir. Burada şu hususu tebarüz ettirmek icabeder
ki, böyle bir şebeke halinde tesis edilmiş olan şeritlerin rüzgar hızı üzerindeki azaltıcı tesiri kümülatif değildir (Indiana, 1940). Yani birinci şe
rit tarafından azaltılan rüzgar hızı ikinci şerit tarafından biraz daha,
üçüncüsü tarafından biraz daha ilah ... şeklinde azaltılarak hiç bir zaman
sıfıra kadar indirilemez.
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hızı üzerindeki tesiri (Nagelli. 1946).
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Influence of a shelterbelt with a gate on, upon wind velocity (Nagelli.l946).

Koruyucu orman şeritleri tarafından rüzgar hızının azaltılma niik:.
tan üzerinde müessir olan faktörlerden rüzgarın tabiatine bağlı olanlar
arasında rüzgar hızı en ehemmiyetlisi olarak görülmektedir. Rusya'da
(Bodrof. 1935, Suss. 1936), İsviçre'de (Nagelli. 1943) ve Almanya'da
( Gorshenin. 1946) yapılan ölçmeler, rüzgar hızı arttıkça şeritler tarafın
dan rüzgar hızında temin olunan azalma miktarının da artmakta olduğu
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şeritten müteşekkil bir koruyucu orman şeritleri sisteminin
rüzgar hızı üzerindeki tesiri (Nagelli. 1943).
Infinence of a shelterbeıts system consisting of four belts, upon
wind velocity (Nagelli. 1943).

5.

Dört

neticesini vermiştir. Mesela Rusya'da 10.5 metre boyunda bir şerit 3 m/sa
sür'attaki bir rüzgarın hızını 20 boy mesafede ancak yüzde 91 e düşürdü
ğü halde 5.5 m/sa sür'attaki rüzgarın hızını yüzde 76 ya düşürmüştür
(Bodrof. 1935). Gorshenin (1946) tarafından yapılan araştırmalar ise, şe
ritten 20 boy uzaklıkta rüzgar hızında temin olunan azalmanın, rüzgar
saniyede O- 3, 3 - 5, 5 - 7 ve 7 metreden fazla hızla estiği zaman sırasiyle
yüzde 34, 37, 38 ve 40 olduğunu göstermiştir.
Rüzgarın esiş

istikameti ile şeridin istikameti arasında 90 o veya ona
bir açı olduğu zaman rüzgar hızının azaltılması bakımından şeridin
tesiri azamisine varmaktadır (Hajima. 1956). Gorshenin (1946), rüzgarın
şerit istikametine O- 23° meyille geldiği zaman tesirin, 68- 90° meyille
geldiği zamankine nazaran yarı yarıya azaldığını bulmuştur. Buna mukabil 45-68° meyilli gelmesiyle 68- 90° meyilli gelmesi hallerinde bu fark
pek cüz'i olmaktadır. Ana şeritleri çapraz olarak kat'eden tali şeritlerin
tesis edilmediği hallerde şerit istikametine meyilli olarak esen rüzgarlar
sahanın bir kısmını himayesiz durumda yakalamaktadırlar. Maamafih,
çapraz tali şeritlerin te3isi ile, rüzgarın şerit istikametine meyilli olarak
esmesinden tevellüt edecek mahzurlar tamamen önlenmiş olacaktır.

yakın

h.

Suhunet.

Bodroff (1935) tarafından bildirildiğine göre koruyucu orman şerit
lerinin civarlarındaki arazinin hava suhuneti durumu üzerindeki tesirleı::i mütecanis değildir. Bu, günün saatlerine ve hava şartlarına göre deği
şiklik gösterir. Şeritlerin, günün ilk yarısı boyunca ısıtıcı ve ikinci yarısı boyunca serinletici bir tesir yaptığı tespit olunmuştur. Açık arazi ile
şeritler arasında kalan arazinin hava suhuneti arasındaki fark sabahları
«-ıı tarafından, akşamları ise «
ıı tarafından azamisine ulaşmaktadır.
7 yaşında bir. şeridin koruduğu sahada bu farklar yüzde 4 ü bulmuştur.

+
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Öğle vakti her iki sahadaki suhunetler bir birine müsavidir. Diğer taraftan sıcak ve kurak günlerde şeritlerin tesiri altında bulunan sahada
suhunetin 6-7° C kadar daha yükseldiği tespit olunmuştur. Ratıp ve
bulutlu havalarda bu fark kaybolmaktadır. Yugoslavya'da yapılan çalış
malarda da benzer neticeler elde edilmiştir (Nicota. 1956).

Bates (1944) e göre, koruyucu orman şeritleri tarafından korunan
sahada suhunetin, açık araziye nazaran en fazla arttığı yer rüzgar hızı
nın en ziyade azaldığı lnsımlara tesadüf etmektedir. Koruyucu orman
şeritleri kritik mevsimlerde geceleri husule gelen «durgun don» ların
şiddetini arttırmazlar, fakat bunların devam müddetlerini uzatırlar. Bunun önlenilmesi için dona karşı hassas mahsullerin tarlalarını çevreleyen
şeritleri alt kısımları açık kalacak şekilde tesis etmek lazımdır. Soğuk ve
dolayısiyle ağır hava buradan kolaylıkla boşalıp gidebilir.
Koruyucu orman şeritleri, soğuk ve rüzgarlı havalarda vücuttan vaki olan buharlanmayı ve hararet intişarını azaltmak suretiyle canlılar
tarafından bir «suhunet artışının hissedilmesinin temiri ederler ki, insan ve hayvanların yaşama kolaylıklarını arttırmak bakımından bu tesirin de ehemmiyeti büyüktür (Bates. 1944).

c.

Rutubet.

Muhtelif faktörlerin· tesiri altında toprak yüzünden veya su satlım
dan tebahhur eden buharlar, koruyucu orman şeritleri tarafından tesir
altında bulundurulan sahalarda, açık sahalara nazaran daha uzun bir
müddetle alçak hava tabakalarında muhafaza olunurlar. Yapılan araştır
malar, bu sebep dolayısiyle, koruyucu orman şeritleri tarafından korunan sahalarda hava rutubetinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bodroff (1935) un bildirdiğine göre toprak yüzünden itibaren 50 santimetre
yükseklikte - umumiyetle zirai bitkilerin hayatiyetlerini idame ettirdikleri seviyede- Temmuz ve Ağustos aylarında nispi rutubet, koruyucu
orman şeritleri arasında kalan sahada açık sahaya nazaran ortalama yüzde 8 daha yüksek tespit olunmuştur. Havanın sıcak ve kurak olduğu zamanlarda şeritlerin bu müspet tesirleri daha da fazlalaşmaktadır. Bu gibi
hallerde nispi rutubette temin olunan artış yüzde 30 a ulaşmaktadır. Yalnız şerit tesir sahasının hemen kenarında bulunan kısmında nispi rutubetin, açık sahaya nazaran daha düşük olduğu da tespit olunan hususlardandır. Ayrıca, şeritler arasındaki sahada nispi rutubet günün muhtelif
saatlerinde değişiklikler göstermektedir. Akşam güneş batarken nispi rutubette ortalama yüzde 15 bir düşüş tespit edilmiştir. Bu hal şeritlerin
tesir hudutları dahilindeki sahalarda çiğ teşekkülü ihtimalini arttırmak-
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tadır.

Gece yükselen nispi rutubet sabah
mektedir.

güneş doğarken

tekrar

düş

Shiptchinsky (1935) tarafından nakledilen Slevogt'un yaptığı araş
tırma neticeleri, koruyucu orman şeritlerinin himayeleri altında bulunan sahada 1.50 metre seviyedeki nispi hava rutubetinin yaz ayları boyunca açık sahadakine nazaran ortalama yüzde 4 daha yüksek olarak
muhafaza edildiğini göstermiştir. Nispi rutubetteki günlük değişmeler
Slevogt tarafından da aynen tespit edilmiş bulunmaktadır.
Suss (1936) un verdiği rakamlara göre de, şeritler arasında kalan
sahada ve havaların en kurak olduğu devrelerde temin olunan nispi hava rutubeti artışı ortalama yüzde ·8 kadardır.
d.

Buharlanma.

Bodroff (1935) tarafından Rusya'da Saratov ınıntakasında Rostaski
mevkiinde yapılan araştırmalar koruyucu orman şeritlerinin en mühim
tesirinin buharlanma üzerinde olduğunu göstermiştir. Rüzgar sür'ati saniyede 3 metre olduğu zaman şeritlerden 60 boy mesafeye, 5.5 metre olduğu zaman ise 100 boy mesafeye kadar bu tesirin devam etmekte olduğu tespit edilmiştir. Şerit boyunun 20 misline müsavi bir mesafede
buharlanmada husule gelen azalma, rüzgar sür'ati sanayide 3 metre olduğu zaman yüzde ll ve 5.5 metre olduğu zaman yüzde 23 nispetinde bulunmuştur. Buharlanmada azalmanın azami olduğu yer, şeride 5 yükseklik mesafede olup, azalma nispeti 3 metre saniye sür'atindeki rüzgarda
yüzde 30 a, 5.5 metre saniye sür'atindeki rüzgarda yüzde 50 ye ulaşmak
tadır. Şeritlerin buharlanma üzerindeki tesirleri doğrudan doğruya yükseklikleriyle mütenasip bulunmuş, rüzgar hızı için Piatnetsky'nin verdiği
formülün buharlanma durumuna uymadığı görülmüştür. 3-4 metre yükseklikteki genç şeritlerde de tesirler yukarıda verilen mesafelere kadar
devam etmektedir.
Shiptchinsky (1935) tarafından Slevogt'a istinaden bildirilen araş
neticeleri Kamennaya stepinde bulunan koruyucu orman şeritle
riyle. çevrili bir sahada buharlanmanın, Nisandan Eylüle kadar süren vejetasyon devresi boyunca, açık sahaya nazaran ortalama olarak yüzde
30 nispetinde daha az olduğunu göstermiştir. Koruyucu orman şeritleri
nin buharlanma üzerindeki azaltıcı tesirleri günün muhtelif saatlerine
göre de değişmektedir. Diğer taraftan bu tesirin rüzgarların esiş cihetine
tabi olarak da değiştiği tespit olunan hususlardan biridir. Rüzgar kuzey
cihetinden estiği takdirde şeritlerin buharlanmayı azaltına nispetleri ortalama yüzde :;7 yi bulmakta, fakat güney rüzgarlarında ancak yüzde
22 ye ulaşabilmektedir.
tırma

i2
Suss (1936) koruyucu orman Şeritierinde buharianma uzerindeki tesirin, şeridin rüzgar tarafında 50 metre mesafeden başlayıp, aksi tarafta 400 metre mesafeye kadar devam ettiğini bildirmektedir.
Japonya'da yapılan bir araştırma buharlanmanın koruyucu orman şe
ritlerinden rüzgar aksi istikametinde 1, 5 ve 10 boy mesafelerde sırasiyle
yüzde 40, 60 ve 80 nispetinde azaldığı neticesini vermiştir (Tamate.1956).
Bu tesir 20-25 boy mesafeye kadar hissedilir şekilde devam etmektedir.
Yukarıda

Rus ve Japon araştırıcılarının yaptıkları tesbitiere göre
verilen rakamlar, açık su satlımdan vaki olan buharlanma ölçülmek suretiyle elde olunmuştur. Fakat Bates .(1944) tarafından da tebarüz ettiriimiş olduğu veçhile, topraktan vaki olan buharlanma su satlımdan vaki olana tamamen benzememektedir, Rüzgar yalnız toprak satlımdaki
ve bu satha yakın olan tabakadaki rutubetin buharlanması üzerinde müessirdir. Bu tabaka kuruduktan sonra, derin tabakalardaki rutubetin buharlanmasında artık rüzgar değil, fakat suhunet müessir olmaktadır. Binaenaleyh yukarıda verilen rakamları biraz kaydı ihtiyati ile kabul etmek gerekir. Netekim Bates (1948) in daha sonra yaptığı araştırmalar
~bu düşünüş tarzını haklı çıkarmıştır. Bu denemelerde aynı vasıfları haiz
toprak aynı miktarda rutubetlendirildikten sonra eb'ad ve şekil bakı
mından biribirinin aynı kaplara konulmuş, bu kaplar doğu- batı istika_metini haiz ve zararlı rüzgarlar güneyden esen bir şeritten itibaren muhtelif mesafelere yerleştirilmişlerdir. Vejetasyon devresinde 3- 6 ay devam eden ölçmeler rüzgar aksi istikametinde 1-5 boy mıntakasında, gerek rüzgar hızında temin olunan azalma ve gerekse şerit ağaçlarının gölgelernesi neticesi düşen suhunet dolayısiyle buharlanmanın azaldığını
göstermiştir. Rüzgar tarafında ise rüzgar hızının daha az nispette azalJılabilmesi ve buna mukabil şerit ağaçları tarafından aksettirilen güneş
Şuaları dolayısiyle suhunetin yükselmiş olması buharlanmayı fazlalaştır
mıştır. Maamafih şeridin rüzgar tarafında 10 boy mesafeden başlayıp rüzgar aksi tarafında 15 veya 20 boy mesafeye kadar devam eden saha nazarı itibara alındığı takdirde topraktan vaki olan buharlanmanın açık arazidekine nazaran yüzde 1 nispetinde daha az olduğu görülmektedir. Bu
fark doğrudan doğruya rüzgar hızında vaki olan azalmanın bir neticesidir: Gerek bu netice ve gerekse yapılan müşahedeler, anormal şekilde
kurak ve sıcak geçen senelerde koruyucu orman şeritlerinin rüzgar hızını
azaltmak suretiyle buharlanmada temin ettikleri düşmenin, vejetasyon
devresi sonuna, hatta zırai mahsulün kemale ermesine kadar toprak rutubetinin muhafazasını temine kafi gelmediğini göstermektedir (Bates.
1944). Fakat normal veya ra tıp yıllarda buharlanmada temin olunan tasarruf dolayısiyle koruyucu orman şeritlerinin mahsule faydalı olması
mümkündür.
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e.

Yağış.

Koruyucu orman şeritlerinin muhitlerine temin ettikleri faydaların
en mühimlerinden birisi de, vaki olan yağışların ve bu arada bilhassa
kar yağışlarının rüzgarlada savrulup alçak arazi parçalarına birikmesine mani olarak, bunun bütün saha üzerine dağılmasını temin etmeleridir.
Tournin (Suss, 1933) tarafından 1923 - 1924 kışında Kamennaya stepinde yapılan tespitler, açık sahada kar tabakasının kalınlığı 24 santimetre olduğu sırada şeridin bizzat işgal ettiği sahada 80 - 100 santimetre,
şeritten 60-80 metre mesafeye kadar olan yerlerde 40-60 santimetre ve
geri kalan muhafaza altındaki sahada 30- 40 santimetre olduğunu göstermiştir. İlkbaharda karlar evvela sahanın ortasında, daha sonra şeride
bitişik olan kısımlarda erimiş, şerit içinde ise uzunca bir müddet kalmıştır. Saratoff Tecrübe İstasyonunda yapılan iki senelik ölçmelerde
(Suss. 1933) 15- 16 metre boyundaki koruyucu orman şeridi tarafından
korumu1 bir sahanın orta kısmında kar tabakasının ortalama kalınlığı
35.5 santimetre, şeritten itibaren 50 - 200 metreler arasında 43.3 santimetre, 50 metreye kadar olan mesafe dahilinde 97.4 santimetre ve şerit içinde
192.2 sımtimetre olarak tespit edilmiştir. Bu sırada açık sahada kar tabakasının kalınlığı 33 santimetreden ibaret kalmıştır. Bu şekildeki kar
birikmeleri şeritler tarafından korunan toprağa ortalama yüzde 60 nispetinde daha fazla rutubet temin etmiş bulunmaktadır. Bu rutubet kazancının araziye dağılış şekli mütevazin olmayıp, açık sahaya nazaran,
şeritler tarafından korunan sahanın orta kısmında yüzde 6- 7, şeritten
50 - 200 metre mesafeler dahilindeki sahada yüzde 31 - 39, 50 metreye
kadar olan sahada ise üç misli fazladır. Koruyucu orman şeritlerinin bizzat kendi işgal sahalarında biriken kar pek daha çok olmuştur.
Koruyucu orman

şeritleri arasında

kalan sahadaki

karların

erimesi

açık araziye nazaran iki hafta daha geç tamamlanmaktadır. İlkbahar eki-

mi yapılacak hallerde bu bir mahzur olarak mütalaa edilebilirse de, sonbahar ekimleri için aksine büyük bir avantaj olarak kabul edilmektedir.
Şeritlerin içinde kar birikmesinin bu kadar fazla oluşu ve eriyişinin
daha da gecikmesi, şerit halinde tesis olunan ağaçlıkların yağışı kıt ının
takalarda muvaffakiyet temin etme sebebini kısmen izah eder mahiyettedir (Stoeckeler. 1941).
Şeritler tarafından

korunan sahalarda fazla kar birikmesi, kış soveya bu donmanın derinlere intikalini
önler. Balıarda erimeye başlayan karlar donmamış durumdaki toprağa
kolaylıkla nüfuz ederek onu rutubetçe zenginleştirir. Aynı zamanda kar
eriyişinin şeritler dolayısiyle yavaşlatılmış olması kar sularına toprağa
nüfuz etmek için zaman kazandırmış olur (Suss. 1944).
ğuklarında toprağın

donmasını

Yapı itibariyle gevşek olan şeritler kar yağıışının saha Üzerinde daha iyi yayılmasını temin etmektedir (Suss. ı936, George. ı943, Nagelli. ı946,
Bates. ı948). Şeridin bir çalı alt tabakası ihtiva etmesi bu yayılışı daha
da muntazam bir hale sokmaktadır (Gorshenin. ı946, Zykov. ı95ı). Tek bir
sıra ağaçtan müteşekkil rüzgar perdeleri karı rüzgar tarafında 3 boy, rüzgar aksi tarafında ı boy mesafe dahilinde biriktirdikleri halde, çok geniş
olan şeritler daha ziyade rüzgar aksi tarafında kar birikmesini temin etmektedirler (Bates. ı944). Bu durumun bilhassa yolların karla kaplanmasını önlemek maksadiyle tesis olunacak şeritlerin yola nazaran bulunmalar;ı gereken yeri tayinde ehemmiyeti büyüktür.

Koruyucu orman şeritlerinin yağmurun arazi üzerindeki dağılışına,
kar yağışında olduğu gibi mühim bir tesiri yoktur. Yalnız rüzgarlı havalarda yağan sağanak halindeki yağmurlarda 30- 35 metre boyunda kavak ağaçlarından müteşekkil ı8 metre genişliğindeki bir şeridin rüzgar
aksi tarafında şeritten itibaren 22 metreye kadar olan kısma gayet az
yağmur düşmesine sebebiyet verdiği, hatta bu kısmın tamamen kuru kaldığı tespit olunmuştur (Lammert. ı948).
Koruyucu orman şeritlerinin çiğ düşmesini teşvik bakımından da
müspet tesirleri müşahede edilmiştir. Bilhassa rüzgarlı havalarda bu tesir daha ziyadeleşmektedir. Almanya'da böyle bir havada şerit himayesi altında bulunan sahaya, açık araziye nazaran yüzde 200 nispetinde
fazla çiğ düştüğü tespit olunmuştur (Steubing. ı954). Himaye altındaki
sahanın en fazla çiğ alan kısmı şeritten itibaren rüzgar aksi tarafında 2 - 3
boy mesafe dahilinde kalan arazi parçasıdır.
Deniz sislerinin ziraat bakımından büyük bir mahzur olarak ortaya
çıktığı yerlerde koruyucu orman şeritleri himayeleri altında bulunan sahada sis kesafetini azaltmak suretiyle faydalı olmaktadır. Japonya'da model şeritler üzerinde yapılan çalışmalar şeridin tuttuğu sis suyu miktarı
nın saatte ağaç başına O. 7 kilo olduğunu, bunun ağaçlık sahanın vahit sahasına saatte 0.4 milimetrelik yağmur yağışına tekabül ettiğini göstermiştir (Kashiyama. 1956). Bu suretle, açık sahada 100 kabul olunan sis
kesafeti, rüzgar tarafında şeritten ı boy mesafede 86, rüzgar aksi tarafın
da 3 boy mesafede O, 5 boy mesafede ı, 10 boy mesafede 33, 15 boy mesafede 50 ve 20 boy mesafede 69 a düşmüştür.
Deniz sahillerinde bulunan ziraat arazilerinde karşılaşılan diğer bir
mesele, deniz istikametinden gelen rüzgarların taşıdığı tuz tarafından
mahsule ika edilen zararları önlemektir. Koruyucu orman şeritlerinin bu
bakımdan da müspet tesirleri bulunduğu Japon ormancıları tarafında.-rı
tespit edilmiştir. Havanın ihtiva ettiği tuz miktarı sahil hattında azamisine ulaşmakta, içeri doğru gidildikçe bu miktar evela sür'atle ve daha
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sonra yavaş yavaş azalmaktadır. Şayet bir koruyucu orman şeridi varsa
tuz muhtevası sür'atle azalmakta ve şeridin rüzgar aksi tarafındaki kenarında asgarisine düşmektedir. Rüzgar aksi istikametinde ilerlendikçe tuz
muhtevası artmakta, 25 - 30 boy mesafeye kadar gidildikten sonra gene
azalmaktadır (Tamate. 1956 b). Hakiki bir orman tarafından havanın ihtiva ettiği tuz miktarı rüzgar aksi istikametinde 2 boy mesafede yüzde 2 ye
düşürülmüştür (Iizuka et al. 1950). Model şeritlerde bu miktar 1 - 3 boy
mesafe arasındaki sahada yüzde 18 olarak bulunmuş ve azaltıcı tesir 25 - 30
boy mesafeye kadar devam etmiştir.
2.
a.

Toprak üzerindeki tesirler.

Toprak rutubeti ve taban suyu.

Koruyucu orman şeritlerinin himayeleri altında bulunan sahanın toprak rutubeti durumunu islah etmeleri, bunların üç muhtelif tesirlerinden
ileri gelmektedir. Birinci tesirleri rüzgar hızını azaltınalarıdır ki, hava rutubeti ve buharlanma konuları incelenirken bu husus üzerinde etraflıca
durulmuştur. Rüzgar, toprak sathına yakın tabakalardaki topraktan rutubet almak suretiyle rutubet muhtevası bakımından zenginleşmiş olan havayı uzaklaştırıp onun yerine kuru havayı getirmek suretiyle buharlanınayı teşvik etmekte ve bilnetice toprak fazla rutubet kaybetmek suretiyle bu bakımdan fakirleşmektedir. Şeritler, hususi bahsinde tetkik edildiği gibi rüzgar hızını mühim miktarda azalttıklarından rüzgarın bu menfi tesirini de bilvasıta tahdit etmiş olmaktadır. İkinci tesirleri, yağışlarm
saha üzerinde muntazaman dağılmasını temin etmeleri ve hatta bazen,
kar yağışı ve çiğ düşmesinde olduğu gibi, bunun miktarını arttırmaları
ve karların yavaş yavaş erimesini temin ederek kar sularına toprağa nüfuz etmek için vakit kazandırmaları şeklinde hülasa edilebilir. Üçüncü tesirleri ise, gerek yağmur ve gerekse kar sularından toprağa nüfuz edemiyerek toprak yüzünden akıp giden kısmı kendi bünyelerinde tutmak ve
bu akışa mani olmak tarzında tez ahür eder.
Toprağa

nüfuz eden su miktarını arttırmak ve buharlanmayı azaltmak
tecelli eden bu tesirler neticesinde toprak rutubet muhtevasında
temin olunan artış, şeritlerin himayesi altında bulunan sahanın her yerinde aynı miktarda değildir. Steockeler (et al. 1941) e göre sonbahardan
ilkbalıara kadar olan devre zarfında kar biriktirme suretiyle şeritlerin toprağa kazandırdıkları fazla su miktarı, şerit içinde 250 milimetre ve rüzgar aksi tarafında şeritten itibaren 25 metre mesafeye kadar olan kısım
da 125 milimetre yağışa tekabül edecek kadar olmuştur. Buna rağmen,
Çekoslovakya'da vejetasyon devresi ortasında yapılan ölçmeler bu sıra
larda rutubet muhtevası en az olan toprağı:rı şeritler tarafından işgal edişeklinde
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len saha toprağı olduğunu göstermiştir (Matan et al. 1951). Bu halin, ağaç
lar tarafından diğer zirai bitki türlerine nazaran daha fazla toprak rutubeti kullanılmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. Şeritler tarafından
himaye olunan sahanın, toprak rutubeti bakımından, açık araziye nazaran daha zengin olduğu da gene aynı ölçmelerde tespit edilmiştir. 0.5 santimetre derinliğe kadar olan sathi toprak tabakasında açık saha toprağı,
::;eritlerin himayesinde kalan topraklardan rutubet muhtevasınca daha
zengin bulunmuştur (Maren et al. 1951). O-10 santimetre derinlikte eı1
kuru yer şeridin rüzgar tarafındaki kenarına bitişik olan sahadadır.
Rüzgar aksi tarafında, şeridin bu tabakadaki toprak rutubetini arttırıcı
tesiri 20 boy mesafeye kadar devam etmektedir. Aynı mesafe dahilinde
10 - 20 ve 20 - 40 santimetre derinlik arasındaki tabakalarda da şeridin müsait tesiri tespit olunabilmektedir. Romanya'da yapılan bir tespitte şerit ağaç
larının kök rekabeti şerit boyunca bir hendek açılarak önlendiği takdirde
şeride hemen bitişik sahada toprak rutubetinin açık sahaya nazaran yüzde 12- 15 daha fazla olduğu, tesirin 2 boy mesafeye ve 100-120 santimetre derinliğe kadar aynı şekilde devam ettiği tespit olunmuştur (Georgescu
et al. 1954). Kafkasya'da toprak rutubeti mutlak miktarı değil, fakat bitkiler tarafından kullanılabilecek durumdaki rutubet miktarı nazarı itibara alınarak yapılan ölçmeler, bu rutubetin şeride yakın olan kısımlarda
arttığını ve artışın 25- 30 boy mesafeye kadar azalmak suretiyle devam ettiğini göstermiştir (Kalasnikov. 1955). Keza Kanada'da şeritlerin toprak
rutubetini hiç olmazsa ekimin yapıldığı mevsimde yüksek seviyede tuttukları ve bu durumun mahsul verimi üzerinde çok müsait tesirleri bulunduğu anlaşılmıştır (Staple et al. 1955).
Koruyucu orman şeritleri tarafından himaye altında bulundurulan sahada kar tabakasının daha kalın oluşu toprağın donmasını önlemek
suretiyle, ilkbaharda eri.meye başlayan kar sularının donmuş bir toprak
üzerinde akıp gitmesi yerine donmamış toprağa nüfuz etmesine imkfm
hazırlamaktadır (Suss. 1944). Diğer taraftan kalın bir kar tabakasından
eriyen kar suyunun toprak yüzünde akma hızı, ince kar tabakasından
eriyeninkinden daha yavaştır. Rusya'da 3° meyilli açık arazide eriyen kar
sularının ufak derecikler meydana getirdiği ve saniyede 0.33 metrelik hızla
aktığı, buna mukabil 50 santimetre kalınlığında bir kar tabakasından eriyen suyun tabakanın altında, bu tabaka su ile henüz meşbu hale gelmemişken saniyede 0.01 metre ve meşbu hale geldikten sonra 0.02 metre hız
la aktığı tespit edilmiştir (Suss. 1944). Bu durum kar sularına toprağa
nüfuz edebilmeleri için 100 metrelik bir mesafe dahilinde 13- 15 saatlik
bir vakit kazandırmış olmaktadır.
Meyilli ve arızalı arazilerde koruyucu orman şeritleri tesviye egrı
lerine paralel olacak şekilde tesis edildikleri takdirde toprak yüzünden
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akıp giden suları daha iyi. tutabilmektedirler. Rusya'da yapılmış çalışma
lardan, dalgalı bir arazide yalnız tepeler ağaçlandırılmış olduğu takdirde yağış sularından toprağa nüfuz eden miktarın açık arazidekinin 1.5 - 1.8 misli;
koruyucu orman şeritleriyle beraber arazinin yüzde 6 sının ağaçlandırıl·
mış olduğu yerlerde 1.6- 2.3 misli, yüzde 18 inin ağaçlandırılmış olduğu
yerlerde ise 4 misli olduğu anlaşılmıştır (Basov. 1948). Ağaçlık saha nispeti yüzde 18 olduğu zaman yağış sularının hemen hemen tamamı toprağa
nüfuz ettirilmektedir (Basov. 1941). Üzerinde koruyucu orman şeritleri tesis edilmiş olan bir sahanın açık araziye nazaran 400 - 600 ton daha fazlBtaban suyu aldığı bilinmektedir (Basov. 1949).

Koruyucu orman şeritlerinin toprak rutubetini arttırmak bakımından
bu müspet tesirler zamanla kendini, taban suyu seviyesinin yükselmesi suretiyle hissedilir duruma getirmektedir. Gerçi taban suyu seviyesinin kurak ve ratıp peryotlar dolayısiyle 10 - 12 yıllık fasılalada alçalıp
yükseldiği malumdur. Fakat, Rusya'da yapılan uzun süreli ölçme ve müşahedelerde koruyucu orman şeritleri veya ormanlık sahalar tesisi suretiyle sonradan ağaçlandırılmış olan mıntakalarda, bu peryodik değişme
lere bağlı olmayarak taban suyu seviyesinin yükseldiği tespit edilmiştir.
Böyle koruyucu orman şeridi tesis edilmiş bir sahanın 1892- 1896 peryedundaki Eylül ayı taban suyu seviyesi ile 1942 - 1946 peryodundaki Eylü1
ayı taban suyu seviyesi arasında, bu sonuncunun lehine olarak 1.31 metrelik fark mevcuttur (Basov. 1949). Taban suyu senelik ortalama seviyesi 1943- 1947 peryodunda, 1893- 1898 peryodundakine nazaran 0.86 metre
daha yüksektir. Rusya'nın step ağaçlandırma sahalarmdan birisi olan
Anatel'de 1893 yılında Zemyatchenski ve 1946- 1947 yıllarmda Labunski
(1949) tarafından yapılan sondajlar taban suyu seviyesinin o zamandan
beri 0.20 - 5.00 metre arasmda değişen bir yükselme kaydettiği neticesini
vermiştir. Mmtaka hakkında yazılmış eski ve yeni yazıların tetkiki, ağaç
landırma sahası içindeki ve civarındaki kuyu sularının yükselmiş olduğunu, yeni pınar ve devamlı akar suların çıktığını ve cıvar arazide mahsul veriminin arttığını göstermektedir.

yaptığı

b.
Toprağ·m

Toprak

taşınması.

rüzgarlada taşınması ve bir taraftan diğer tarafa savrulmave toprağın karakterine ve toprak yüzünü kaplayan diri örtünün durumuna bağlı kalmaktadır. Toprak rüzgarla taşınmaya müsait
durumda olduğu takdirde, erozyonun, rüzgar hızı toprak seviyesinden
15 santimetre yükseklikte saniyede 5 - 7 metreyi bulduğu zaman başla
dığı Rusya'daki araştırmalarda tespit olunmuştur (Diachenko et al. 1946).
Amerika'da yapılan tespit, rüzg§.r hızının normal rüzgar hızı ölçme seviyesinde saatte 40 kilometreye ulaştığı zaman toprak erozyonunun baş-

sı rüzgarın
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ladığı

neticesini vermiş bulunmaktadır (Bates. 1944). Koruyucu orman
rüzgar hızını, bilhassa toprak seviyesinde büyük ölçüde azaltınakla rüzgar erozyonu mevcut olan mmtakalarda bunu ehemmiyetli
derecede önlemiş olmaktadırlar. 10, 20 ve 30 boy mesafelerde rüzgar hı
zını sırasiyle yüzde 61.44, 69.33 ve 74.44 e kadar azaltan bir şeridin aynı
mesafelerde toprak taşmmasını, açık arazide vaki olana nazaran yüzde
0.14, 18.04 ve 50.54 nispetlerine düşürdüğü Japonya'daki çalışmalarda tespit edilmiştir (Iizuka. 1950). Koruyucu orman şeritlerinin rüzgar tarafındaki araziden rüzgarla taşınan toprağın mühim bir kısmı bu şeritler
tarafından tutulmakta ve bunların mahsule yapmaları melhuz mihaniki
zararlar büyük ölçüde önlenmektedir. Toprak yığması, şeritlerin geniş
liğine ve ihtiva ettikleri ağaç ve ağaççık sıralarının bulundukları yere
göre değişir. Bir sıra kavaktan müteşekkil bir rüzgar perdesinde toprak
yığınası rüzgar tarafında 1 metrelik mesafeden başlayıp rüzgar aksi tarafında 12 - 15 metreye kadar devam etmiş ve bu yığının en yüksek yerinde kalınlık 20-30 santimetre olarak ölçülmüştür. (D'yachenko et al.
1946). İki sıra ağaç ve bir sıra çalıdan müteşekkil bir şerit, rüzgar
aksi tarafındaki çalı sırasından başlayıp 10- 12 metreye uzanan ve en
yüksek yerinde kalınlığı 40 - 50 santimetre olan bir yığın yapmaktadır.
7 sıra ihtiva eden bir şeritte yığıntı, şeridin rüzgar tarafındaki çalı sı
rasından başlamış, altıncı sırada azami 120 santimetre kalınlığı bulmuş,
rüzgar aksi tarafında 4 metre daha devam ederek nihayetlenmiştir. 9 sı
radan müteşekkil şeritlerde ise ağaç ve çalı sıralarının yerlerine ve durumlarına göre azami kalınlığı yedinci sıra civarında 100 - 200 santimetre arasında değişen ve rüzgar aksi istikametinde 2 - 8 metreye kadar devam eden toprak yığınları husule gelmiştir. Bu durumların bilinmesi bilhassa yolları muhafaza maksadiyle tesis olunacak şeritlerin
yerlerini tayin bakımından ehemmiyeti haizdir.
şeritleri

Şeritler

içinde biriken toprağa gömülen ağaç ve çalı türleri - Fmxinus americana hariç- bu durumdan müteessir olmamışlar, ve hayatiyetlerini kaybetmemişlerdir. Toprak altında kalan gövde ve dallar köklenmiş, yeni kökler daha ziyade sathi olarak dağılmış ve tepe tacı mürteseminin iki üç misli yer işgal etmiştir. Toprağa gömülmüş olan türlerden bazılarının bu yüzden eskisine nazaran daha iyi gelişme yaptık
ları görülmüştür (D'yachenko et al. 1946).
c.

Toprak bünyesi.

Koruyucu orman şeritlerinin işgal ettikleri saha toprağını, hususiyle kafi genişliği haiz oldukları zaman islah ettikleri ve onu humus muhtevasınca zenginleştirmek, fiziki bünyesini islah ederek su geçirme kapasitesini arttırmak suretiyle müspet tesirlerde bulundukları bilinmek-

tedir (Bay ko et al. 1949). Şerit toprağında mantar faaliyetinin azalması
na mukabil bakteri faaliyeti artmakta, fosfor ve azot muhtevası çoğal
maktadır (Bj alyi. 1950). Şeritlerin, tesir hudutları dahilinde kalan sahalardaki toprak bünyesinde her hangi bir değişikliğe meydan verip vermedikleri henüz etraflı olarak tetkik edilmemiştir. Böyle bir değişiklik,
şayet muhtemelse, ancak uzun bir zamanda vaki olabileceğinden kati
tespitler yapılamamaktadır. Ancak Bjalyi (1950) evvelce aynı vasıfta
olduğu anlaşılan ve sonradan birisinde koruyucu orman şeritleri tesis
edilmiş diğeri himayesiz olarak kalmış iki sahanın toprak vasıflarını
mukayese ettiği zaman, su tutma kabiliyetini haiz 1 milimetreden küçük
çaplı toprak parçalarının şeritlerin himayesi altında bulunan saha toprağında daha fazla olduğunu tespit etmiştir. Bu hal toprakta rutubet
durumunu islah eden faktörlerden bir diğeri olarak tezahür etmektedir.
3.

Mahsul üzerindeki tesirler.

Koruyucu orman şeritlerinin muhitlerine yaptıkları müspet tesirIerin muhassalası kendisini bu şeritler tarafından himaye altında tutulan sahaların mahsul verimi üzerinde gösterecektir. Şeritlerin tesisi
ile temini güdülen gaye de, esas itibariyle zirai mahsulü arttırmaktır.
Koruyucu orman şeritlerinin ne dereceye kadar faydalı olabildikleri hakkında daha tatminkar neticeye varılması, açık arazi ile şeritler tarafın
dan korunan arazideki zirai mahsul durumlarının mukayesesİ ile kabil
olabilir.
Koruyucu orman şeritlerinin mahsul verimi üzerindeki tesirleri, difaktörler üzerindeki tesirlerinde olduğu gibi veya daha doğrusu,
bu tesir tarzlarının bir neticesi olarak, mahsulün yetiştirildiği arazi parçasının şeride nazaran bulunduğu mevkie göre değişmektedir. Şeridin,
hemen bitişiğindeki sahada yetiştirilen mahsul üzerindeki tesirleri, hususi tedbirler alınroadıkça ekseriya müsait değildir. Şerit içindeki ağaç
lar daha fazla rutubet ve gıda maddesi temini maksadiyle köklerini yanlarındaki tarlalara doğru yaymaya gayret ederler. Bu esnada o sahalardaki kültür bitkileriyle yaptıkları kök mücadelesi bu bitkilerin serbestçe gelişmelerine mani olur. Ayrıca şeritlerin kuzey, batı veya doğu
taraflarında kalan tarlalarda toprağı gölgelemek suretiyle yaptıkları menfi tesiri de burada kaydetmek gerekir. Buna mukabil, gölgelerne ve kök
yayılma sahalarının dışında kalan yerlerdeki mahsul üzerinde verimi
değişik ölçüde arttırıcı tesirleri mevcuttur.
ğer

Kök rekabeti dolayısiyle şeritlerin mahsul üzerinde yaptıkları menfi tesirin devam sahası şeritlerde kullanılan türlere tabi olarak değiş
mektedir. Fazla yan kök yapma istidadında olan ağaç türleri kullanıldığı,.

20
aksi halde gayet malıdut ölçüde
kalmaktadır. İtalya'da okaliptüs türlerinden teşkil olunan koruyucu orman şeritlerinin, şerit kenanndan 15 metre mesafeye kadar olan sahada
hissedilir derecede kök mücadelesi yaptıkları: halbuki Pinus radiata şe
ritlerinde böyle bir meselenin bahis mevzuu olmadığı tespit edilmiştir
(Pavari et al. 1943). Boyu 10 metre ve genişliği 30 metre olan bir okaliptus _şeridinin mahsul verimini arttırıcı tesiri şerit kenanndan itibaren
20 metre mesafeden başlamıştır. Maamafih şeritlerin .kenarında kafi derinlikte bir hendek açmak suretiyle ağaç köklerinin tarla içine yayılma
sını önlemek ve bu menfi tesiri ortadan kaldırmak mümkündür (Georgescu et al. 1954). Kaliforniya'daki tek sıralık okaliptus rüzgar perdeleriyle korunan narenciye bahçelerinde, okaliptuslerin yaptıkları kök rekabetini önlemek maksadiyle yan kökler, ağaç sırasının 2 metre yakının
dan devvar destereyi andıran ve bir traktörle çekilen büyük bir bıçakla
her iki senede bir kesilmektedir (1).

takdirde bu tesir

sahası genişlemekte,

Koruyucu orman şeritlerinin hemen bitişiğİndeki sahada mahsul üzerinde yaptıkları bu menfi tesirden müteessir olmayan zırai bitkiler arasında en önemlisi yoncadır. Yonca, derin kök sistemi sayesinde, ağaç yai1
köklerinin rekabetinden kendisini kurtarmakta ve gölgelerneden de fazla bir zarar görmemeldedir. Buna mukabil kar yağışlarının bu sahada
fazlaca birikmesi ve geç erimesi, ayrıca rüzgara karşı temin edilen kuvvetli himaye yonca veriminin artmasını temin etmektedir (Trenk. 1948).
Aynı şekilde diğer legum'ler ve mera otları da bu kısımda muvaffakiyetle yetiştirilebilir.
Rusya'da Kamennaya, Mouripol ve Timashoff tecrübe istasyonlarıy
le aşağı Volga ve Batı Siberya ınıntakalarmda yapılan araştırma neticelerini tahlil eden bir yazısında Leontievsky (1934), koruyucu orman şe
ritlerinin, himayeleri altında bulunan sahadaki hububat verimini şerit
ten olan uzaklığa bağlı olarak değişen miktarlarda arttırdığını bildirmektedir. Tane veriminde kaydedilen en büyük artış şeridin hemen bitişiğinde değil, fakat ondan 20 - 50 metre uzaklıklar arasında bulunan
sahada vaki olmaktadır. Vejetatif büyümenin en fazla olduğu (samanın
en fazla elde edildiği) yer ise şeride bitişik olan sahadır (Cetvel2.). Şerit
ler tarafından muhafaza olunan sahanın ortasına doğru gidildikçe gerek
tane ve gerekse saman verimindeki artış azalmaktadır. Mahsul veririlinde kaydolunan artış yalnız kemiyet bakımından değil, aynı zamanda
keyfiyet bakımından da vakidir.
Şeritler
aralarındaki

(1)

azami müessiriyetlerini 12-14 metre boyu buldukları ve
mesafe 300 - 500 metre arasında kaldığı zaman ·göstermek-

Yazarın

kendi

müşahedesL
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· Cetvd 2.

Koruyucu orman şeritlerinden muhtelif mesafelerde hububat
verimi (Leontiyevsky. 1934).

Yidds of ct.reals at various distenc:os from sheltrrbclt

(Lz::ıntiyevsky.

1934).

Mahsul artışı
Yi el d
50- 100 m

100-140 m

123

105

100

304

233

100

Yaz buğdayı
Summer whe:::.t

147

12tl.

ıoo

Yulaf
Oats

257

133

100

Mahsul
Crop
Kış çavdan
Winter rye

Kış buğdayı

Winter wheat

10-50 m

tedirler. Şeritlerin himaye ve mahsul verimini teşvik edici tesirleri bil.:
hassa iklim şartlarının mahsul için müsait olmadığı yıllarda kendini
göstermektedir. Kış ekimleri için yeteri kadar kar yağmadığı, yaz ekimleri için ise yaz aylarının kurak gittiği seneleri mahsul bakımından elverişsiz seneler olarak kabul etmek gerekir. Suss (1936) tarafından verilen rakamlar böyle elverişsiz senelerde mahsul veriminin, koruyucu
orman şeritleri tarafından himaye edilen sahada açık sahaya nazaran
hangi nispetler dahilinde artabildiğini göstermesi bakımından enterasandır (Cetvel 3.).
Danimarka'da 1909- 1925 seneleri arasında yapılan araştırmalar şe
ritler tarafından korunan sahalarda hububat veriminin arttığını göstermiştir (Soegaard. 1953). Bu araş!ırmalard~m elde olunan rakamlar Cetvel 4. te verilmiş bulunmaktadır.
Amerika'da Wyoming'de kurak geçen 1938 yılında, tek sıradan ibaret 5.5 metre yüksekliğindeki bir rüzgar perdesinin himayesindeki sahada buğdayın saman ve tane verimi açık sahadakinin iki misline çık
mıştır (Wyoming.1941). Gene Amerika'da 300 den fazla tarlada yapılan
müşahede ve ölçmeler koruyucu orman şeritlerinin himayesinde bulunan sahalarda mahsul veriminin arttığını göstermiştir (Bates. 1948). Fakat Bates (1944) anormal şekilde kurak havalarda koruyucu orman şe
ritleri himayesinin mahsul verimini arttırmaya kifayet etmediğini ileri
sürmektedir.
Japonya'da yapılan bir araştırma koruyucu orman şeritlerinin çeltik mahsulü üzerinde de verimi arttırıcı tesiri bulunduğu neticesini vermiştir (Matsui et al. 1955). Mahsul veriminin açık sahadakine nazaran
artış miktarları Cetvel 5. te görülmektedir.

22
Cetvel 3.

Koruyucu orman
ve gayrimüsait

şeritlerinin

yıllarda

himayesi altındaki sahada müsait
verim artışı (Suss. 1936).

Increase in yield under the influence of sheıterbelts in favorable and
unfavorable years (Suss, 1936)
Elverişli

Mahsul

Crop
Kış buğdayı

Kısmen

kurak

Şiddetli

kural'

yıllarda

yıllarda

yıllarda

Favorable
years

Moderate
drought years

%

%

Severe
drought years
%

15-20

80-100

40(1-500

10-15

50-60

100-150

5-10

50-60

100-150

Arpa
Barley

10-~5

50-60

100-150

Çavdar
Rye

15-20

80-100

150-200

Yonca
Alfalfa

20-30

100-150

200-300

10-15

40-60

80-100

Winter wheat
Yaz buğ·dayı
Summer wheat
Yulaf
Oats

Ayçiçeği

Sunflower

Cetvel 4.

Koruyucu orman şeritlerinin hima.yesi
verimi (Soegoard. 1953).

altındaki

sahada hububat

Increase in yields of cereal under the influence of shelte.rbelt (Soegoard. 1953).

V eri m artışı
Increase in yield
Tane

Saman

Grain
%

Hay

14.6

!0.6

11.1

12.6

Yulaf
Oats

19.5

19.3

Arpa
Barley

18.8

33.1

Mahsul
Crop
Çavdar
Rye
Buğday

Wheat

%
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Cetvel 5.

Koruyucu orman şeritlerinin hiınayesi
verimi (Matsui et al. 1955).

altındaki

sahada çeltik

Rice yield under the influence of shelterbelts (Matsui et al. 1955)

Verim artışı
Increase in yield
Mahsul
Crop

Açılüa

Open area

0.5
Çeltik
Ri ce
(1)

100

49

Şeritten uzaklık (1)
Distences from the belt (1)
12
3
6
9
ı

103

133

149

133

128

15
108

Rüzgar aksi istikametinde, ııerit boyu cinsinden.
At the leeward, in height of shelterbelt.

Rüzgarların mihaniki olarak yaptıkları hasara karşı mahsulü hima:.
ye etmek suretiyle koruyucu orman şeritlerinin oynadığı müspet rol
bazı hallerde ehemmiyetle mütalaa edilmesi gereken vüsate erişmek
tedir. Amerika'da bir mısır tarlasını himayesi altında bulunduran 400
metre uzunluk ve 9.5 metre yükseklikteki bir koruyucu orman şeridi
saatte 80 kilometre hızla esen rüzgara karşı, rüzgar aksi tarafındaki
kenanndan 50 metre mesafeye kadar devam eden sahada tam bir koruma temin etmiştir (Bates. 1944). 50 metrenin ötesinde bulunan sahada
mısırlar yarı yarıya yatmış ve en büyük hasar şeritlerden uzaklığı en
fazla olan kısımda vuku bulmuştur. Bu sırada mısırlar olgunlaşmamış
durumda olduklarından korunmayan sahada normal zamanlara nazaran üçte bir nispetinde mahsul alındığı halde, korunan sahada 24 dönüm arazinin verimine muadil bir kazanç temin edilmiştir. Şerit tarafından işgal edilen sahanın 8 dönümden ibaret olduğu bu halde mahsul artışının ehemmiyetli adedilmesi gerekir.

Koruyucu orman şeritleri hububat veriminde olduğu gibi sebze veriminde de, hilhasa sebze ziraati sulamasız olarak yapılıyorsa, mühim
artışlar temin etmektedir. Rusya'da yapılan araştırmaların neticelerine
istinat edilerek Suss (1933) tarafından verilen rakamlar bu hususu vazıhan göstermektedir (Cetvel 6.). İklim şartları o kadar kurak olmayan
Danimarka'da mahsul olarak kökleri değerlendirilen bitkiler koruyucu
orman şeritlerinin muhafazası altındaki sahalarda yetiştirildikleri zaman
Cetvel 7. de görülen mahsul artışının temin edildiği anlaşılmıştır (Soegaard. 1953).
Meyva bahçeleri, bilhassa narenciyelikler koruyucu orman şerit
leriyle muhafaza altına alınmış sahalarda tesis edildiği takdirde mahsul,
gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet bakımından üstün olmaktadır. Kalifor-
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Cetvel 6.

Koruyucu ortnan

şeritlerinin

himayesi
(Suss. 1936) .-

altındaki

sahada sebze vetimi

Vegetable yield under the infinence of she!terbelts (Suss.1936)

Hektar başına verim (cwt.)
Yield per hektar (cwt.)
Şeridin

himayesi
sahada
1Jnder the influence
of sheltcrbelt

Mahsul

Açıkta

Artış

Open area

Increase
%

altındaki

Crop
Kabak
Cucumber

16.2

6.8

138

DomateP
Tomato

15.3

4.5

240

Pancar
Be et

14.4

4.4

226

Havuç
Carrot

7.8

3.5

115

Patates
Pota to

4.9

1.9

158

Cetvel 7.
Root-

Koruyucu orman şeritlerinin himayesi altındaki sahada lı:ök bitldleri
verimi (Soegaard. 1953).
ı>Iants

yield

Mahsul
Crop
Pancar
Be et
İsveç şalgamı

Swede
Şalgam

Turn ip
Patates
Pota to

ıınder

the infinence of shelterbelts (Soegaard. 1953).

Verim artışı
Increase in yield

%
23.2
13.4
6.5
16.5-

niya'da 1936 yılında yapılan ve bu mütalaayı teyit eden bir tespitin neticeleri Cetvel 8. de görülmektedir (Wahlberg). Bu verim artışında rüzgar
mihaniki zararlarının azaltılmış olması yanında polenlenmeiıin kolayıaş
mış bulunması da müessirdir. Bilhassa polenlenme mevsiminde devamlı
rüzgarlar mevcut ise arılar kafi faaliyet gösteremezler, polenlenme ve dolayısıyla meyva verimi az olur. Güney Urallar'da erik veriminin koruyu-

25
Cetvel 8.

Koruyucu orman şerideriilin himayesi altındaki sahada narenciye
verimi (Wahlberg)

Citrus yield

undeı·

the infinence of shelterbelts (Wahlberg)

Acre haşına
Per Re re

Bahçe
sayısı

Narenciye varyetesi
Variaty of citrus

Valensiy>ı.

Korunarı

Valencias

Protected

Birinci

sandık

Ortalama
gelir
dolar

Average
yi el d
boxes

Average
ineome
dollars

First
grade
box es

Ortalam :ot
verim

sınıf
sandık

20

328

445.48

117

20

214

271.34

54

Korunan
Protectecl.

4

292

536.89

63

Korunmavan
Unprotected

4

197

324.64

31

Korunmayan
. Unprotected
Limon
Lemons

Number
of
orchards

cu orman şeritleriyle çevrili sahalarda daha yüksek olduğu Sannikov (1950) tarafından bildirilmektedir. Danimarka'da elma veriminin,
koruyucu orman şeritlerinin himayesindeki sahada açık araziye nazaran
daha yüksek ve verim artışının rüzgar aksi tarafında şeride en yakın ağaç
larda en fazla olduğu, şeritten uzaklaşıldıkça bu artış miktarının da azaldığı tespit edilmiştir (Soegaard. 1953).
Koruyucu orman şeritlerinin mahsul verimi bakımından mal12ur olarak mütalaa edilmesi icabeden bir vasfı ziraat arazisinin bir kısmını iş
gal etmeleridir. Şeritlerin tesis edildiği sahada artık zirai mahsul yetiş
tirilmesi mümkün olmadığından bu kısmın ziraat için kaybedilmiş acidedilmesi gerekir. Koruyucu orman şeritlerini, tesirliliklerinden mühim
bir şey kaybetmemek kaydıyla mümkün olduğu kadar dar sahalar üzerinde tesis zarureti buradan ortaya çıkmaktadır.
Koryucu orman şeritlerinin bir takım hayvan, böcek ve mantariara
üremeleri için iyi bir zemin teşkil ettikleri tespit olunmuştur (Dambach. 1948). Ancak haşebi bitkilerden müteşekkil olan bu şeritlerde üreyen böcek ve mantarlar buğday vesaire gibi haşeşi zirai bitkiler için o kadar büyük bir tehlike teşkil etmemektedir. Meyvelikler ve fidanlıklar
için bu uzviyetlerin zararlı olması muhtemeldir. Nitekim Hill Ris Rambers (1948) sebze ve meyveler için zararlı bazı böceklerin üremesine koruyucu orman şeritlerinin yataklık ettiğini bildirmektedir. Buna mukabil şeritlı::rde üreyen memeliler daha ziyade böcek vesaire yemek sure-

tiyle fayda temin eden ve zirai bitkilere zarar vermeyen türlerden ibaret kalır.
Böcek, mantar ve yabani otlarla mücadele maksadıyla püskürtülen
müstahzarlar koruyucu orman şeritlerinin tesiri altında bulunan sahalarda daha ziyade müessir olur. Zira buralarda rüzgar sür'atinin azaltılmış
ve havanın daha durgun bir hale getirilmiş olması bu müstahzarların her
tarafa muntazaman dağılmasını mümkün kılmaktadır.
Bir tarladan diğerine sirayet ederek yayılan bazı hastalık ve haşere
bu sirayetine bir mania teşkil etmek üzere koruyucu orman şeritlerinden faydalanılabileceği tespit olunmuştur (Verescagina. 1952). Bu takdirde şeridin mümkün olduğu kadar geniş ve sık olması
gerekmektedir.
tasallutlarının

Koruyucu orman şeritlerinin müspet tesirlerinden bir diğeri. besi hayüzerinde müşahede edilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin
Montana Zirai Tecrübe İstasyonu tarafından yapılan bir denemede iki
sığır sürüsünden birisi kış mevsiminde ağaç ve çalılarla korunan bir sahada, diğeri aynı ınıntakada fakat böyle bir himayeden mahrum sahada
barındırılmıştır (Steockeler et al. 1949). Neticede korunmuş sahadaki sürünün korunmamış sahadaki sürüye nazaran, mutedil geçen bir kış mevsiminden sonra hayvan başına 15 kilo daha fazla canlı ağırlık kazandık
ları, şiddetli bir kış mevsiminden sonraki canlı ağırlık kayıplarının ise
5 kilo daha az olduğu tespit edilmiştir. Güney Dakota'da yapılan bir baş
ka denemede ağaçlar vasıtasıyla korunan sahadaki sığırların kış kaybı
korunmayan sahadakilere nazaran 13 kilo daha az olmuştur. Besi hayvanlarının sıklet kaybı ve kazanması arasında ağaçların himayesi altında
bulunan sahaların lehine olarak vuku bulan bu farklar, korunmuş sahada rüzgar hızının kırılması dolayısıyla hayvanların vücudünden vaki olan
hararet kaybının azalması ve bilnetice aldıkları gıda maddelerinden mühim bir kısmını tasarruf etme imkanına kavuşmaları dolayısıyla vuku
bulmaktadır (Bates. 1944).
vanları

Muhitteki arıcılığı inkişaf ettirmek ve bal verimini arttırmak bakı
koruyucu orman şeritlerinin temin ettiği faydaları da burada zikretmek lazımdır. Şeritlerde kullanılan ağaç ve ağaççık türlerini, diğer
vasıfları aynı olduğu takdirde, bol çiçek yapan, çiçeklenme devresi uzunca süren ve fazla miktarda nektar veren türlerden seçmek, karışıklığı ise
çiçek açma zamanları değişik olan türleri bir araya getirerek temin etmek
tavsiye edilmektedir (Goor. 1955). Almanya'da yapılan tespitlerde 20 yaşındaki bir akasyanın 8- 10 günlük çiçeklenme devresinde arıların istifade edebileceği 4- 5 kilo nektar yaptığı görülmüştür (Samosadowa, 1952).
Aynı yaştaki bir gladiçya ağacı 225 gram, akçaağaç (Acer c_ampest?'e)
mından
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175 gratn nektar yapmıştır. Bu ağaçların bulunduğu yerin civarında kovan başına 30- 67 kilo bal ve O. 7 - 1.25 kilo balmumu elde edilmiştir.
4.

Yaşama şartlan

üzerindeki tesirler.

Herhangi bir ağaç örtüsünün himayesinden mahrum mıntakalardai.ü
çiftliklerde çiftlik binalarının kış aylarında lüzumu kadar ısıtılabilmesi
mühim bir mesele teşkil etmektedir. Bu gibi çiftlik binalarında bir kış
mevsimi zarfında sarfolunan yakıtın, aynı mıntakada, fakat maksada uy··
gun olarak tesis edilmiş bir rüzgar perdesinin veyahut koruyucu orman
şeridinin himayesinden istifade eden binalarda sarfedilenden ehemmiyetli miktarda fazla olduğu Bates (1945 a ve b) tarafından tespit olunmuş
tur. Bu maksatla tertiplenen denemelerde rüzgar perdeleri tesisiyle rüzgar süratinde temin edilen azalma yüzde 40 nispetini bulduğu takdirde,
yakıt sarfiyatında yüzde 25 e varan bir tasarrufun imkan dahiline girdiği
görülmüştür. Bu suretle yakacak masraflarında temin olunan tasarruf yanında, soğuk ve rüzgarlı havalarda binanın her tarafında mütevazin bir
suhunet sağlanarak yaşama rahatlığının arttırılmış olduğunu da kaydetmek lazımdır.
Koruyucu orman şeritleri muayyen bir boya ve sıklığa eriştikten
sonra bunların gevşekliklerini idame ettirmek ve mümkün olan yerlerde
tabii tensili temin ve teşvik etmek veya yerine yenileri dikilrnek üzere
fazla yaşlanmış olanları çıkarmak gibi maksatlarla, müessiriyetlerine halel getirmeyecek tarzda dikkatle planlaştırılmış ve tatbik olunmuş ferahlandırma ve bakım kesimlerine ihtiyaç vardır. Bu kesimler neticesinde
elde olunan odunları yakacak odunu olarak kullanmak her zaman mümkündür. Fakat ekseriya bunlardan çit kazığı olarak faydalanmak, kazma, kürek vesaire gibi aletıere sap yapmak, ahşap zirai aletlerin tamir
veya imalinde faydalanmak kabil olabilmektedir. Hatta basit inşaatlarda
kullanılabilecek vasıfta sırık v.s. elde olunduğu da vakidir. Bu gibi odun
mahsullerinden mahrum bulunan mıntakalarda koruyucu orman şeritle
rinin bu bakımdan temin edeceği değerler küçümsenemiyecek kıymet
tedir.
Evvelce de tebarüz ettirildiği gibi, koruyucu orman şeritlerinin mevcudiyetine daha ziyade ağaç örtüsünden tamamen mahrum veyahut bu
bakımdan gayet fakir mıntakalarda ihtiyaç hissolunmaktadır. Şeritlerin,
bu gibi yerlerde, manzaranın haşin monotonluğunu yer yer kırarak ona
bir tenevvü temin ettiği ve güzelleştirdiği muhakkaktır. Böylece mıntaka
sakinlerinin yaşama zevkine bir şeyler ilave etmek suretiyle koruyucu
orman şeritleri vazifelerinden sonuncusunu, fakat ehemmiyet itibariyle
diğerlerinden belki de geri kalmayan birisini daha yerine getirmiş olmaktadır.

B. KoruyucU orman
1.

şeritlerinin tesisi.

Planlama ve

kuruluş.

Koruyucu orman şeritlerinin tesisiyle temini güdülen gayenin tam
olarak elde edilebilmesi ve bu şeritlerin çevrelerine yapabilecekleri müspet tesirlerden azami derecede faydalanılarak menfi tesirlerinin mümkün
olduğu kadar tahditi ve en nihayet en az masrafla en verimli şeritlerin
tesisi, ancak bu çalışmalarm gayet dikkatle pUmlanması ve titizlikle tatbiki sayesinde mümkün olabilir. Koruyucu orman şeritlerinin yapısına
göre bunların muhtelif faktörler üzerindeki tesir tarz ve şiddetlerinin
muhtelif ölçüde değişiklikler gösterdikleri, daha evvel çevrelerine yaptık
ları tesirler tetkik olunurken tebarüz ettirilmişti. Burada, umumiyetle
şerit tesisi ile güdülen ana gayelerin tahakkuku için şeritlerin planlaştı
rılması sırasında göz önünde bulundurulması gereken esaslardan, daha
evvel verilen bilginin ışığı altında bahsedilecektir.
Hangi maksatla olursa olsun, koruyucu orman şeritleri planlaştırı
lırken ilk olarak göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus,
zararları önlenmesi arzu edilen rüzgarların umumiyetle hangi istikametlerden estiklerini tespit etmektir. Koruyucu orman şeritlerinin, rüzgar hı
zmda azami azalmayı, diğer faktörler sabit kaldığı takdirde, rüzgar, uzanış istikametlerine dik olarak veya buna yakın bir açı ile estiği takdirde
temin ettikleri hatırlanırsa bu hususun ehemmiyeti kendiliğinden meydana çıkar. Bir ınıntakada rüzgarlar daima aynı İstikametten esmezler.
Fakat umumiyetle her mıntakanın, rüzgarların ekseriya estiği bir devamlı rüzgar istikameti vardır. Ve gene umumiyetle mahsul üzerinde en kötü tesiri yapan, toprak taşımasına sebebiyet veren rüzgarlar bu rüzgarlardır. Devamlı meteorolojik rasatların yapıldığı mıntakalarda bunun
meteoroloji kayıtlarından öğrenilmesi mümkündür. Fakat devamlı rüzgarların esiş istikameti kısmen arazi topoğrafyasına da bağlı olduğundan
yakın mesafeler dahilinde dahi büyük ölçüde değişebilir. Bu sebeple mahalli olmayan meteoroloji istasyonlarının kayıilarına fazla iltifat etmemek gerekir. Bu gibi hallerde arazide yapılacak tetkiklerin ve o ınınta
kada yaşayan halktan yapılacak soruşturmaların vereceği neticelere istinat etmek zarureti mevcuttur. Devamlı rüzgarların esiş istikameti tespit olunduktan sonra şeritlerin haiz olması gereken uzanış istikameti
buna dik olarak kabul edilir. Fazla arızalı ve meyilli olmayan düz arazide, mülkiyet durumu da müsait olduğu takdirde şeritlerin düz olarak
tesisi tavsiye edilmektedir. Bir şeridin rüzgar hızını azaltmak suretiyle
kafi derecede müessir olduğu saha, şeridin rüzgar aksi tarafında 20 şerit
boyu civarında bulunduğundan, bu miktardan daha geniş sahalarda ilk
şeride muvazi olarak bir ikinci, üçüncü ... ilah. şeridin tesisi zarureti mevcuttur. Şerit boyunu, şerit kuruluşuna dahil edilmesi kararlaştırılan en
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boylu ağacın 15 - 20 sene zarfında alabileceği azami boy olarak kabul etmek gerekir. Bu hususta yapılacak talıminin hakikati daha iyi ifade edebilmesi için, civarda mümkün olduğu kadar benzer şartlar altında evvelce tesis edilmiş ağaçlandırma sahalarında veyahut bu çalışmada kullanılacak tohumların menşelerinde ağaç boylarının tetkiki gerekir. Şerit
azami boyunun tahmininde yapılacak hata, lüzumundan fazla şerit tesisi
suretiyle fazla masraf yapılmasına ve arazi kaybına meydan vereceği gibi, lüzumundan az şerit tesisi ile bir kısım arazinin kafi himayeden mahrum kalmasını da intacedebilir. Her iki hal de arzuya şayan olmadığın
dan bu hususta kafi titizlik gösterilmesi lazımdır. Meyilli ve dalgalı arazide, koruyucu orman şeritlerinin uzanış istikameti tayin edilirken, devamlı rüzgar istikametiyle beraber arazi meyil durumunun da göz önünde bulundurulması lazımdır. Su erozyonuna mani olma ve yağış sularını tutma bakımından tesviye eğrileri istikametinde tesis edilecek şerit
lerin temin edecekleri faydalarla, rüzgar hızını azaltına bakımından rüzgar istikametine dik şeritlerin yapacağı müspet tesirleri telif etmek ve
her ikisini birden temin edecek bir hal tarzı bulmak lazım gelir (Suss. 1944).
En iyi şekil, koruyucu orman şeritlerini esas itibariyle tesviye eğrilerine
paralel olarak tesis etmek ve icabeden kısımlarda onları çaprazlama kesen tali şeritler kurarak rüzgar zararlarını asgariye indirmektir. Esasen
düz arazide dahi koruyucu orman şeritlerinin uzunluğu 1 kilometreyi
geçtiği hallerde her kilometrede bir çapraz tali şeridin tesisi tavsiye edilmektedir (Bates. 1944). Arızalı arazide bu tali şeritlerin sayısı biraz daha
arttırılabilir. Arızalı arazide şeritlerin tesviye eğrileri istikametinde tesisi ile ziraat arazisinin tesviye eğrilerine paralel olarak işlenmesine imkan
hazırlanmış olacağı da göz önünde bulundurulursa bu tarzın muhassenatı daha iyi tebarüz etmiş olacaktır.
Koruyucu orman şeritlerinin planlaştırılması sırasında makinalı ziraati güçleştirecek durumlar ihdasından dikkatle kaçınılmak gerekir. Bilhassa çapraz tali şeritlerin de tesis edilmesi icabeden hallerde motorlu
vasıtaların bir tarladan diğer tarlaya geçebilmeleri için şeritlerin müessiriyetine halel getirilmeyecek tarzda geçitler tesis edilmelidir. Bu geçit·
ler için en müsait yer tali şerit üzerinde, ana ve tali şeritlerin çatışma
noktalarındadır (Byallovich. 1940).
Koruyucu orman şeritleri çiftlik binalarını rüzgarlara karşı himaye
etmek maksadıyla tesis ediliyorsa, kuruluşta bazı değişiklikler yapılması
icabeder. Bu takdirde binaların bulunduğu saha dört tarafından şeritler
le çevrilmiş olmalıdır. Şeritlerle çevrilen saha 4 dekardan daha büyük olmadığı hallerde içindeki binalara azami himaye sağlanmış olur. Bu sahanın kuzeybatısına yerleştirilecek bina, güneyden ve doğudan bol miktarda güneş ışığı alabileceğinden daha müsait durumda bulunacaktre
(Bates. 1945 b). Aynı zamanda bu kısımda fazla kar da birikmez. Fakat
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kuzey veya batı istikametinden esen rüzg~rla beraber y ağdıgı
takdirde bu köşede 10 - 15 metre mesafeler dahilinde kalan kısım sahanın diğer her hangi bir yerinden daha fazla yağış alacaktır. Bu sebep]e
binanın şeritten itibaren bu mesafeler dışında tesis edilmesi gerekir. Şa
yet şeritlerle çevrelenmiş olan saha küçükse güneydoğu köşesinde tesis
edilecek olan bir girinti kuzey ve batı rüzgarıarına karşı en iyi korunmayı temin edebilecektir. Binaların batı ve kuzey tarafındaki, veya hiç olmazsa kuzey tarafındaki şeridin oldukça geniş tesisi lazımdır. Bunların
genişliği 20 metre veya daha fazla olmadığı, veyahut çalı vesaire ile tepeden yere kadar sık olmaları temin edilmediği takdirde kar birikmelerine sebebiyet verilir. Bu hal esas şeridin 15 - 20 metre dışında ikinci bir
dar şerit, veyahut boylu bir çit tesis edilmek suretiyle büyük ölçüde önlenebilir. Bu suretle iki şerit arasında bir kar biriktirme sahası tesis edilmiş olur ki, burası sebze yetiştirilmesi için gayet mükemmel şartları haiz olan bir yerdir. Şayet bu sahanın doğu- batı istikametindeki uzunluğu 30 metreyi geçiyorsa çapraz şerit veya çitler tesisi suretiyle kısa parçalara bölünmesi lazımdır.
Çayır ve mera sahalarında besi hayvanlarını rüzgardan korumak
için tesis edilecek koruyucu orman şeritlerinin, ziraat arazisini veya çiftlik binalarını korumak maksadıyla tesis edilenlerle aynı kuruluşta olması lazım değildir. Zira, hayvanların böyle bir himayeye ihtiyaçları bulunduğuna hükmedildiği zaman onları toplayarak, müsait bir yerde kurulmuş bulunan koruyucu orman şeridinin siperine getirmek mümkündür. Bu keyfiyetin temin ettiği avantajlardan istifade suretiyle, bu maksacia matuf koruyucu orman şeritlerinin yetişme muhiti şartlarının daha
ziyade muvaffakiyet vaad ettiği yerlerde ve tesis masraflarını, bilhassa
çit tesisi masrafını asgariye indirecek tarzda kurulması mümkündür (Cad·
man. 1954). Mera veya otlak olarak kullanılan sahalar daha ziyade arı
zalı ve ziraat için fazla meyilli arazilerde bulunduğundan, buralardaki
koruyucu orman şeritleri, mesela bir dere vadisinde, bir sırtın rüzgar
sİperinde veya ufak bir düzlükte kurulmalıdır. Şeritlere dik dörtgen,
eşkenar dörtgen, L, kazayağı veya böbrek şekilleri verilebilir (Şekil; 6).
Bu takdirde hayvanlar için kafi bir himaye temin edildiği gibi, otlak sa··
halarında tesisi zarureti mevcut bulunan çit için yapılacak masraf da asgariye inmektir. Bu şekiller arasında en ziyade tavsiye edilen şerit şekli
kazayağı şeklidir. Her İstikametten esecek rüzgara karşı yeteri kadar himaye temin edebilecek durumda olan bu şekilde temini tavsiye olunan
ebadlar Şekil. 7. de verilmiştir (Cadman. 1954).
Çayır ve mera sahalarında tesis edilecek şeritlerde olduğu gibi, ziraat arazisini himaye maksadıyla tesis edilecek şeritlerde de, imkanlam.1
ınüsaadesi nispetinde şeritlerin yetişme muhiti şartları bakımından ağaç
yetişmesine daha müsait kısıınlara rast getirilmesi için gayret sarfedil-
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Şekil

6. Hayvan otlatma
sahalannda koruyucu
onnan şeritlerine
verilmesi muvafık
olan şekiller
(Caborn.l953).
Forms of shelteırbelts suitable for
grazing lands (Cadman.l954)

nı.

Şekil

7. «Kaz ayağı» şeklinde tesis
edilecek olan koruyucu orman
şeritlerinin

eb'adları

(Caborn.l953).
Size of a «Manx-leg» blok (Cadman. 1954)

melidir. Bu sayede şeritlerin daha kolaylıkla tesisi kabil olduğu gibi, dikilen ağaçların sür' atle büyüyerek arzu edilen himayeyi bir an önce temin etmeleri ve olgunluk çağında daha fazla boy yapmak suretiyle de
şeritlerin müessiriyetinin arttırılması imkan dahiline girer. Amerika Birleşik Devletlerinde tesis edilmiş şeritler üzerinde yapılan etüdler, yetiş
me muhiti şartlarının bu bakımlardan olan eheınıniyetini teyidetmiştir
(Munns et al..l946, George. 1953). Derin killi- kum ve kumlu- kil toprakları üzerinde ağaç uınuıniyetle iyi yetişınektedir. Bazı türlerin kum toprakları üzerinde de iyi büyüdükleri görülmüştür.
Tesis olunacak koruyucu orman şeritlerinin uzunluğu, arazinin müsait
olduğu hallerde, korunınası matlup sahadan daha uzun olmalıdır. Bu suretle şeride tam dik gelmeyen rüzgarlardan ınühiın bir kısmının zararlarını önlemek imkan dahiline girer. Bunun mümkün olmadığı yerlerde,
şeritlerin uçlarını tarla kenanndan rüzgar aksi istikametine bükerek devam ettirınek ve böylece şeridin heyeti umumiyesine basık bir <<U ıı şekli
vermek tavsiye edilmektedir (Byalovich. 1940). Ana şeritte, bunu rüzgar
istikametinde kesen geçitler bulunmaması, şeridin kesintisiz olarak devamı arzu ya şayandır (N agellL 1946).
Şerit genişliği, kullanılacak ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin tabiatma
ve sıralar ile fidanlar arasında temin olunacak aralık ve mesafeye göre
değişmektedir. Arzu edilen kuvvette bir hiınayeyi mümkün olduğu kadar
dar bir salıayı işgal suretiyle temin edecek tarzda şerit genişliğinin ayar-
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lanması

gerekir. Bu suretle, ziraat için gayrı kabili istifade duruma düşü
rülen arazi vüsati asgarisinde muhafaza edilmiş olacaktır. Fakat, koruyucu orman şeritlerinin ekseriya ağaç yetiştirilmesi için müsait şartları ihtiva etmeyen sahalarda tesisine ihtiyaç hissedildiği ve bu gibi şart
lar altında muvaffakiyet sağlanabilmesi için de şerit dahilinde adeta bir meşcere şeraitinin temini gerektiği hatırdan uzak tutulmamamalıdır.
Şeritteki
ağaçların
döktükleri yapraklar şerit içinde kalarak toprağı humusca zenginleştirmeli, kar yağışlarından mühim bir kıs
mı şerit içinde biriktirilmeli ve şeridi teşkil eden ağaç, ağaççık ve çalılar
bir hayat birliği teşkil etmelidir ler. Bunun için de şeridin muayyen bir
hadden daha dar olmaması lazımdır. Bütün bu isteklere en iyi şekilde
cevap verebilecek olan şeritlerin 15- 20 metre genişlikte ve üzerlerinde
8 - 10 ağaç, ağaççık ve çalı sırası bulunan şeritler olduğu yapılan araş
tırmalar neticesinde anlaşılmıştır (D'yachenko et al. 1946, George. 1953).
Yetişme muhiti şartlarının müsait olduğu yerlerde şerit genişliğinin ve
dolayısiyle sıra sayısının azaltılması kabil olduğu gibi, sulama kolaylık
larının mevcut olduğu sahalarda hatta tek sıradan müteşekkil rüzgar
perdeleri tesisi de mümkündür.
Koruyucu orman şeritlerine, rüzgar hızını müessir bir şekilde kıra
cak enine kesit şeklini vermek hususunda, ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin birbirine karıştırılış şekli ve bu türlerin şerit içinde işgal edecekleri sıraların kararlaştırılması gayet ehemmiyetlidir. Eskiden koruyucu
orman şeritlerinin enine kesidini bir çatı kesidi şeklinde tesis etmekle en
iyi korumanın temin olunabileceği düşünülerek orta sıralara en boylu
ağaç türlerinin, kenara doğru gidildikçe daha alçak boy yapan ağaç ve
ağaççıkların, en kenar sıralara ise çalı türlerinin getirilmesi tavsiye olunurdu (Bates. 1935). Halbuki son zamanlarda bilhassa rüzgar tunellerinde koruyucu orman şeridi modelleriyle yapılan çalışmalar şeritlerin rüzgar hızını kesiş tarzları hakkında daha etraflı ve kat'i fikirler vermiş ve
bu fikirlerin ışığı altında şeritlerin her iki kenarında da birdenbire ve
mümkün olduğu kadar fazla boylanmaları gerektiği kanaatine varılmış
tır (Judin. 1950). Bu durumun temini için boylu ağaç türlerinin en kenar sıralardan başlamak suretiyle şerit enine kesidi içine muntazam bir
şekilde dağıtılınaları tavsiye olunmaktadır. Gövde kısımlarında ileride
tabii budanma neticesi açılması muhtemel boşlukların aşağıdan yukarı
ya hafif fakat mütecanis bir sıklık temin edilecek şekilde daldurulması
için sıra aralarına veya içlerine çalı ve ağaççık türlerinin getirilmesi tavsiye olunmaktadır. Esasen Rus ormancılığının uzun zamandan beri tuttuğu yol da bu istikamettedir (Lysenko. 1949b).
Koruyucu orman şeritlerinin rüzgar hızını azaltına ve kar yağışını
arazi üzerinde dağıtma bakımından yaptığı tesirierin şeridin rüzgarın
nüfuzuna müsait yapıda, yani muayyen bir gevşeklikte olmasına büyük
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ölçüde bağlı bulunduğu bilinmektedir. Arzu edilen gevşeklik derecesinin ve şeklinin temininde ise bir taraftan tesis esnasında sıralar arasına
verilen aralıkla sıralar içindeki fidanlar arasına verilen mesafenin, diğer
taraftan tatbik olunan tamamlama, seyreltme ve ferahlandırma muamelelerinin ehemmiyetli tesirleri mevcuttur. Gerçi bidayette sık tesis edilmiş olan bir şeridin ileride lüzum hissedilince gevşetilmesi seyreltme ve
ferahlandırma kesimleriyle mümkündür, fakat gevşek tesis edilmiş bic
şeridin sonradan sıklaştırılması oldukça müşkül bir iştir. Bu sebeple tesis sırasında aralık ve mesafenin iyi etüd edilerek maksada uygun bir
tarzda tespiti faydadan hali değildir. Aralık ve mesafenin diğer taraftan şeride dikilmiş bulunan ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin yaşama ve
gelişme durumları üzerinde de çok ehemmiyetli tesirleri vardır. Amerika Birleşik Devletlerinde, koruyucu orman şeritlerinde yetiştirilen türlerin yaşama ve gelişmeleri bakımından en müsait aralık ve mesafeyi
tespit maksadiyle yapılan çalışmalar, sıralar arasında 4-4.5 metre aralık ve fidanlar arasında 1.8 - 2.4 metre mesafelerin en iyi neticeyi verdiğini göstermiştir (George. 1953, George 1956). Bu sayede ağaçlar biribirlerini baskı altına almadan serbestçe büyüdükleri gibi sıralar arasın
daki geniş aralık, ot mücadelesi için toprağın makine ile işlenmesine de
imkan hazırlamaktadır. Koruyucu orman şeritlerinin daha ziyade ekim
yoluyla tesisi cihetine gidildiği ve bu istikamette ümit verici ileriemelerin kaydolunduğu Rusya'da ise, yabani ot mücadelesi için toprak işle
mesine lüzum bırakmaması ve ileride hususi bahsinde bahsedilecek diğer muhassenatları dolayısiyle tesisin sık yapılması gerektiği tespit edilmiştir (Lysenko. 1949a). Her iki memlekette elde edilen ve ilk nazarda
biribirine aykırı gibi görülen neticeler münakaşa olunursa, dikim yoluyla
yapılan tesislerde ve yabani ot mücadelesi için toprak işlemesinin makine ile yapılması kolaylıklarının mevcut olduğu hallerde seyrek dikim;
ekim yoluyla ve bilhassa meşe türleri kullanılmak suretiyle yapılan tesislerde ise sık ekim tavsiye edilebilir.

2.
a.

Ağaçlandırma.

Bitki türlerinin seçilmesi.

Koruyucu orman şeritlerinin tesisinde kullanılacak bitki türlerinin
seçilmesinde, diğer ağaçlandırma faaliyetlerinde olduğu kadar, hatta ondan daha fazla bir dikkat ve itina sarfedilmesi gerekir. Zira bu şeritler
ekseriya tamamen ağaçsız olan ve ağacın yetişmesi bakımından oldukça
gayrı müsait şartları haiz bulunan mıntakalarda tesis edilmektedir. Bu gibi
şartlara intibak edebilecek ve aynı zamanda koruyucu orman şeritleri
bünyesine uygun gelişme gösterebilecek türler ise oldukça mahduttur. Bu
m,aksat için kullanılacak türlerde umumiyetle aranılan vasıflar şu şe
kilde hülasa edilebilir :
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- Kurağa mukavemet
- Geç veya erken donlardan müteessir olmama
- Rüzgara mukavemet
- Sür' atli büyüme
- Derin kök yapma, sathi ve yaygın köklü olmama
- Dipten itibaren dallanma
- Muayyen bir boy yapma
-Uzun ömürlülük
- Kolay yetiştirilebilme.
Koruyucu orman şeritlerinde kullanılmaya elverişli ağaç, ağaççık
ve çalı türlerini tespit maksadiyle yapılan çalışmalar, bu şeritlerin tesisine başlanıldığı zamandan beri devam etmektedir. Bu hususta uzun bir
maziye sahip bulunan memleketlerde artık tatminidr bir neticeye vasıl
olunmuş bulunduğu ileri sürülebilir.
Burada, muhtelif memleketlerde yapılmış bulunan araştırmalar sonunda koruyucu orman şeritleri için elverişli karakterleri haiz bulunduğu anlaşılan ağaç, ağaççık ve çalı cins ve türleri sıra ile gözden geçirilecek, bunların cesametleri, tabii yayılma sahaları ve yetişme muhiti istekleri hakkında kısaca bilgi verilecektir.

Acer L. türleri.
Acer ginnala Maksim.
Boylu çalı. Tabii yayılma sahası Çin, Mançurya ve Japonya. Koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta (Forest Service. 1948). Kurağa fazla mukavim değil. Kıraç araziler için elverişsiz (George. 1956).

Acer negundo L.
Küçük veya orta cesamette ağaç, tabii yayılma sahası Kuzey Amerika'da Kanada'dan Teksas'a kadar (Forest Service. 1948). Kurağa ve donlara oldukça mukavim (Goor. 1955). Kuzey Amerika (Munns et al. 1946,
George. 1956). Rusya (Lysenko. 1949 a, Gritsenko. 1949, Kharitonovich.
1949). ve Yugoslavya'da (Jovkovic. 1950) koruyucu orman şeridi tesisinde
kullanılmakta. Meşelerle tesis olunan şeritlere karıştınlmaması tavsiye
olunmakta (Gritsenko. 1949, Kharitonovich. 1949). Şeritlerin orta sırala
rında kullanılmaya elverişli (George. 1953).

Acer platanoides L.
Orta cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Avrupa, Anadolu ve Katkaslar (Forest Service. 1948, Bir and. 1952). Meşelerle tesis olunan şerit
lerde kullanılabilir, budama ile alt tabakacia tutulmalıdır (Gritsenko.
1949. Kharitonovich. 1949).
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Acer pseudoplatanus L.
Orta cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Avrupa, Anadolu ve Batı
Asya (Forest Service. 1948, Birand. 1952). Yugoslavya'da koruyucu orman şeritlerinde muvaffakiyetle kullanılmakta (Jovkovic. 1950).

Ailanthus Desf. türleri
Ailanthus glandulosa Desf.
Orta veya büyük cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Çin. Çeşitli
ve toprak şartlarına intibak kabiliyetini haiz (Forest Service. 1948,
Goor. 1955). Yan kök yaptığı ve kökleri fazla uzandığı için koruyucu orman şeritlerinde mahzurlu.

ıklim

Amelanchier Med. türleri
Amelanchier vulgaris Moench.
Çalı.
Kurağa

Anadolu'da Ankara civarında tabii olarak mevcut (Birand. 1952).
ve donlara mukavim.

Diğer

si olarak

türleri Kuzey Amerika'da çit ve koruyucu orman
(Killand. 1942).

şeridi

bitki-

kullanılmakta

Amygdalus türleri
Amygdalus communis
Ağaççık. Anadolu'da kültür bitkisi olarak
donlara mukavim.

kullanılmakta. Kurağa V'=

Amygdalus webbii
Çalı.
Kurağa

Anadolu'da Ankara civarında tabii olarak mevcut (Birand. 1952).
ve donlara mukavim.

Amorpha L. türleri
Amorpha fruticosa L.
Boylu çalı. Tabii yayılma sahası Kuzey Amerika (Forest Service. 1948).
Yugoslavya'da koruyucu orman şeritlerinde muvaffakiyetle kullanılmak
ta (Jovkovic.1950).

Berberis emtaegina De.
Orta boylu çalı. Anadoluda ve Ankara civarında tabii olarak mevcut
(Bir and. 1952). Kurağa ve donlara mukavim.
Diğer türleri Kuzey Amerika'nın merkezi eyaletlerinde çit ve koruyucu orman şeridi bitkisi olarak kullanılmakta (Killand. 1942).
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Betula L. türleri
Betula verrucosa Ehrh.
Büyük cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Avrupa'dan Japonya'ya
kadar (Forest Service. 1948). Türkiye'de tabii olarak mevcut (Birand. 1952).
Rusya'da koruyucu orman şeridi tesisinde kullanılmakta. Meşeye karış
tınlmaması tavsiye edilmekte (Gritsenko. 1949, Kharitonovich. 1948, Kharitonovich. 1949).

Caragana türleri
Caragana arborescens Lam.
Çalı

veyahut ağaççık. Tabii yayılma sahası Mançurya ve Sibirya.
Mevcut çalı türlerinin soğuğa ve kurağa en fazla mukavim olanlarından
birisi. Kuzey Amerika (Killand. 1942) ve Rusya'da (Lysenko. 1949 a) koruyucu orman şeritleri tesisinde fazla miktarda kullanılmakta. Kıraç
arazide şeritlerin rüzgar tarafında kullanılmaya müsait (George. 1953).

Casum·ina Lam. türleri.
Casaurina equisetifolia
Cesim, herdem yeşil bir ağaç. Tabii yayılma sahası Hindistan, Burma ve Avustralya. Kurak iklimiere intibak edebilmekte. Her türlü toprakta, hatta kireçli veya tuzlu topraklarda yetişebilmekte. Akdeniz sahil
ınıntakasında rüzgar perdesi ve koruyucu orman şeridi için gayet müsait bir tür (Goor. 1955).
Catalpa Sicop. türleri
Catalpa bignonioides W alt.
Orta cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Kuzey Amerika'nın Güneydoğu eyaletleri. Kuzey Amerika'da koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta (Forest Service. 1948).

Catalpa speciosa Warder.
Orta cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Kuzey Amerikanın Orta
Kuzey eyaletleri. Kuzey Amerika'da koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta (Forest Service. 1948).
Conıus L,

türleri.

Cornus mas L.
Boylu çalı veya ağaççık Türkiye'de tabii olarak bulunmakta (Birand. 1952). Yayılış sahası itibariyle koruyucu orman şeritlerinde kullanıl
maya en müsait olduğu tahmin edilen Cornus türü.
Diğer

orman

türleri Kuzey

Amerika'nın

şeritlerinde kullanılmakta

merkEzi eyfdetlerinde koruyucu
(Forest Service. 1948, Killand. 1942).
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Cotoneaste1· Ehrh. türleri.
Cotoneaster nummularia F. et M.
Orta boylu çalı. Türkiye'de ve bilhassa Orta Anadolu'da tabii olarak
bulunmakta. Soğuğa ve kurağa dayanıklı.
Diğer türleri Kuzey Amerika'nın merkezi eyaJetlerinde çit ve koruyucu orman şeridi bitkisi olarak kullanılmakta (Killand. 1942).

Crataegus L. türleri
Crataegus m·onia Boiss.
Crataegus monegyna J acq.
Crataegus orientalis Pall.
ra

Her üç tür de boylu çalı veya ağaççık. Türkiye'de ve bühassa Ankatabii olarak bulunmakta. Soğuğa ve kurağa mukcıvim.

civarında

Diğer türleri Kuzey Amerika'nın merkezi eyaletlerinde çit ve koruyucu orman şeridi bitkisi olarak kullanılmakta (Killand. 1942).

Cupressus L. türleri
Cupressus arizonica Greene.
Ufak veya orta cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Kuzey Amerika'da Arizona ve Meksika (Forest Service. 1948). Kurağa ve soğuğa karşı çok mukavim (Goor. 1955). Kuzey Amerika'da koruyucu orman şerit
lerinde kullanılmakta (Leone. 1940).

Cupressus sempervirens L.
30 metreye kadar boy yapan ağaç. Tabii yayılma sahası Yakın Do(Goor. 1955). Türkiye'de Akdeniz ormanlarında tabii olarak bulunmakta (Birand. 1952). Kurağa ve rüzgara çok mukavim. Fazla soğuktan müteessir olur. Rüzgar perdeleri ve koruyucu orman şeritleri için bilhassa
yatık dallı varyetesi (var. horizontalis Gord.) gayet elverişli.
ğu

Elaeagnus L. türleri
Elaeagnus angustifolia L.
Çalı veya ağaççık. Tabii yayılma sahası Güney Avrupa ve Doğu Asya (Forest Service. 1948). Kurağa ve soğuğa gayet mukavim. Koruyucu
orman şeritleri için çok elverişli. Kuzey Amerika (Stoeckeler. 1945) ve
Rusya'da (Gritsenko. 1935) koruyucu orman şeritlerinde muvaffakiyetle
kullanılmakta. Kıraç arazide şeritlerin rüzgar tarafındaki sıralarında kullamlmaya müsait (George. 1953).
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Eucalyptus albens Miq. türleri.
Eucalyptus camaldulensis Dehn.
Büyük cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Avustralya. Çok deği
iklim ve toprak şartlarına intibak kabiliyetini haiz. Kurağa mukavim. Sür'atli büyür. Suhunetin sıfırın altında 5-6° C. dan daha aşağı
düşmediği mıntakalarda rüzgar perdesi ve koruyucu orman şeritleri için
elverişli. Köklerinin fazla yayılması başlıca mahzuru (Goor. 1955).
şik

FTaxinus L. türleri
Fmxinus pennsylvanica var. Lanceolata

(Boı·kh)

Sarg.

Kısa

veya orta boyda ağaç. Tabii yayılma sahası Kuzey Amerika'nın
ve merkez eyaletleri (Forest Service. 1948). Kurağa ve soğuğa mukavim. Kuzey Amerika'da koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta
(George. 1956). Kıraç arazide şeritlerin orta sıralarında kullanılmaya müsait (George. 1953).
doğu

Gleditsia L. türleri
Gleditsia tTiacanthos L.
Orta cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Kuzey Amerika'nın güney kısmı. Kurağa gayet mukavim (Goor.1955). Yugoslavya'da koruyucu
orman şeritlerinde muvaffakiyetle kullanılmakta (Jovkovic. 1950).

Juglans L. türleri
Juglans Tegia L.
20 metreye kadar boy yapan ağaç. Tabii yayılma sahası Balkanlar ve
Anadolu. Serin ve rutubetli yerlerde yetiştirilmeye müsait (Goor. 1955).
Rusya'da kurak mıntakalardaki koruyucu orman şeritlerinde muvaffakiyetle yetiştirilmekte. Sahaya ekim yoluyla getirilebilmekte (Tymko.
1952). Yugoslavya'da Makedonya'daki şeritlerde gayet iyi gelişme göstermekte (Jovkovic. 1950).
Diğer

bir türü ( J. nigm L.) Kuzey Amerika'da
ta (Forest Service. 1948).

şeritlerde kullanılmak-

Junipe1'Us L. türleri
Junipe1'us excelsa M. Bieb.
Boylu ağaç. Tabii yayılma sahası Anadolu'dan Himalayalara kadar
olan saha. Orta Anadolu'da mevcut (Gökmen. 1953). Kurağa ve soğuğa
mukavim. Derin köklü. Uzun ömürlü.

J unipe1'Us foetidissima Willd.
Orta boylu

ağaç.

Tabii

yayılma sahası

Balkanlar ve Anadolu. Orta
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Anadoiu'da mevcut (Gökmen. 1953).
köklü. Uzun ömürlü.

Kurağa

ve

soğuğa tnukavinı.

Derin

JunipeTus oxycedTus L.
Çalı

veya ağaççık. Tabii yayılma sahası Balkanlar ve Anadolu. Orta
Anadolu'da da mevcut (Birand. 1952, Gökmen. 1953). Kurağa ve soğuğa
dayanıklı. Derin köklü. Uzun ömürlü.
Bu türler koruyucu orman şeritlerinde henüz denenmemişlerse de vaitibariyle maksadı temin etmeleri muhtemeldir. Kuzey Amerika'da
diğer JunipeTus türleri koruyucu orman şeritlerinde kullanılmaktadır
(Forest Service. 1948, Johnson. 1951).

sıfları

Lonicem L. türleri
LoniceTa tataTica L.
Boylu çalı. Tabii yayılma sahası Güney Rusya ve Türkistan (Forest
Service. 1948). Kurağa, soğuğa ve rüzgara mukavim. Kuzey Amerika'nın
merkezi eyaletlerinde koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta. Şerit
lerin rüzgar tarafındaki sıraları için tavsiye edilmekte (George. 1953, Killand. 1942).

Maclum Nutt türleri.
Maclum pomifem (Raf.) Schneid.
Ağaççık.

Tabii yayılma sahası Kuzey Amerika'nın merkezi ve güney
eyaletleri. Zengin topraklı taban arazide iyi gelişmekte. Kuzey Amerika'da
(Forest Service. 1948) ve Yugoslavya'da (Jovkovic. 1950) koruyucu orman
şeritlerinde kullanılmakta.

Moms L. türleri
MoTus aLba var. TataTica (L.) Ser.
Ufak cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Çin. Dünyanın her tarasuni olarak yayılmış ve muvaffakiyetle yetiştirilmekte (Forest Service. 1948). Kurağa ve donlara mukavim (Goor. 1955). Kısa ömürlü. Kuzey
Amerika'da (Forest Service. 1948) ve Yugoslavya'da (Jokovic. 1950) koruyucu orman şeritlerinde muvaffakiyetle kullanılmakta.
fına

Picea A. Dietr. türleri.
Picea gLauca (Moench.) Voss.
Boylu ağaç. Tabii yayılma sahası Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Alaska. Kurağa ve donlara mukavim. Kuzey Amerika'da (Forest
Service. 1948) ve İngiltere'de (Cadman. 1954) rüzgar perdeleri ve koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta.
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Picea~

sitehensis (Bong.)

Carı'.

Boylu ağaç. Tabii yayılma sahası Kuzey Amerika'nın Pasifik sahilleri
(Forest Service. 1948). İngiltere'de çayır ve meralarda tesis olunan koruyucu orman şeritlerinde muvaffakiyetle kullanılmakta (Cadman. 1954, Guillebaud. 1953).

Pinus L. türleri.
Pinus nigra Arnold.
Orta veya büyük cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Güney ve
Merkezi Avrupa, Anadolu (Forest Service. 1948). Orta Anadolu'da mevcut (Bir and. 1952, Gökmen. 1953). Kurağa oldukça, soğuğa fazla mukavim.
İngiltere' de koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta ( Cadman. 1954).

Pinus silvestris L.
Orta veya büyük cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Avrupa, Batı
ve Kuzey Asya (Forest Service. 1948). Anadolu'nun kuzeyinde tabii olarak bulunmakta (Birand. 1952, Gökmen. 1953). P. nigra'ya nazaran daha
ratıp ve serin yerlerden hoşlanmakta. Rusya'da (Gritsenko. 1935), İngil
tere'de (Cadman. 1954) ve Kuzey Amerika'da (Forest Service. 1948) koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta.
Diğer

Pinus türlerinden P. radiata D. Don. Sicilya'da (Pavari et al.
1943), P. resinosa ait. Kuzey Amerika'da (Indiana. 1939), P. contorta Dougl.
Ingiltere'de (Cadman. 1954) koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta
ve tavsiye olunmakta.
Populus L. türleri.
Sulama imkanlarının mevcut olduğu yerlerde rüzgar perdelerinin ve
koruyucu orman şeritlerinin tesisi için, sür'atli büyümeleri ve fazla boylanmaları dolayısiyle en uygun vasıfları haiz bir ağaç cinsi. Tercihan yerli türleri veya melezlerinin kullanılması tavsiye edilmekte.
Kuzey Amerika'da P. deltoides Bartr. ve P. sargenti Dode türleri taban arazide tesis edilen koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta (Bates. 1935, Forest Service. 1948).

Prunus L. türleri.
Prunus armeniaca L.
Ağaççık.

Tabii yayılma sahası Avrupa ve Batı Asya. Soğuğa ve kumütehammil. Koruyucu orman şeritlerinde kullanılmakta (Forest
Service. 1948).

rağa

Prunus spinosa L.
Ağaççık.

Türkiye ve Orta Anadolu'da tabii olarak mevcut (Birand.
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1952).

Kurağa

nılması

ve
mümkün.

soğuğa

mukavim. Koruyucu orman

şeritlerinde

kulla-

Pirus L. türleri.
Pims eleagrifolius Pa11.
Ağaççık

1952).

Türkiye ve Orta Anadolu'da tabii olarak mevcut (Birand.
ve soğuğa mukavim. Koruyucu orman şeritlerinde kullamümkün.

Kurağa

nılması

Quercus L. türleri.
Quercus haas Kotscky.
Orta veya büyük cesamette ağaç. Orta Anadolu'da ve Ankara civadere içlerinde ve vadi yamaçlarında tabii olarak bulunmakta. Bu
ınıntakada kurulacak koruyucu orman şeritleri için uygun olması muhtemel.
rında

Quercus macrolepis Kotsky.
Küçük veya orta cesamette ağaç. Orta Anadolu'da ve Ankara civavadi yamaçlarında tabii olarak bulunmakta. Bu ınıntakada kurulacak koruyucu orman şeritleri için uygun olması muhtemel.
rında

Quercus pubescens Willd.
Küçük veya orta cesamette ağaç. Orta Anadolu'da ve Ankara civarın
da vadi yamaçlarında ve kıraç sırtlarda tabii olarak bulunmakta (Birand.
1952). Bu ınıntakada kurulacak koruyucu orman şeritleri için uygun olması muhtemel.

Quercus robur L.
Büyük cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Avrupa, Kuzey Afrika
ve Batı Asya (Forest Service. 1948). Rusya'da tesis olunan koruyucu orman şeritlerinde pek büyük ölçüde ve tam bir muvaffakiyetle kullanıl
makta (Lysenko. 1949 a). Ekim yoluyla sahaya getirilebilmesi, derin köklü ve uzun ömürlü oluşu, kurağa ve soğuğa dayanıklılığı şeritler için
elverişliliğini temin etmekte.
Rhamnus L. türleri.
Rhamnus frangula L.
Çalı veya ağaççık Tabii yayılma sahası Avrupa, Kuzey Afrika, Batı
Asya (Forest Service. 1948). Orta Anadolu'da ve Ankara civarında tabii
olarak vadiler içinde mevcut.
Diğer türlerinden R. cathartica L. ve R. davurica Pall. Kuzey Amerika'da koruyucu orman şeritleri tesisinde kullanılmakta (Forest Service. 1948, Killan d. 1942).
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Rus L. türleri
Rhus coriaria L.
Çalı.

Tabii yayılış sahası Doğu Akdeniz mıntakası. Anadolunun çeyerlerinde bu arada Ankara civarında tabii olarak mevcut, daha ziyade vadi içlerinde (Bir and. 1952). Koruyucu orman şeritleri için uygun
olması muhtemel.
şitli

Diğer

man

türlerinden R. trilobata Nutt. Kuzey Amerika'da koruyucu or(Forest Service. 1948).

şeritlerinde kullanılmakta

Ribes L. türleri.
Ribes odoratum Wendl.
Çalı.

Tabii yayılış sahası Kuzey Amerika stepleri. Kurağa ve donlara mukavim. Kuzey Amerika'da koruyucu orman şeritlerinde kullanıl
makta (Forest Service. 1948, Killand. 1942).

Robinia L. türleri.
Robinia pseudoacacia L.
Orta cesamette ağaç. Tabii yayılış sahası Kuzey Amerika'nın doğu
Değişik iklim ve toprak şartlarına intibak kabiliyetini haiz. Kurağa ve soğuğa mütehammil (Goor. 1955). Amerika Birleşik Devletlerinde (Munns et al. 1946), Rusya'da (Gritsenko.1949, Kharitonovich. 1948,
Kharitonovich, 1949) ve Yugoslavya'da (Jovkovic. 1950) koruyucu orman
şeritlerinde kullanılmakta. Sathi ve yaygın kök yapması ve kısa ömürlü
olması mahzurlu. Esas türünü meşe teşkil eden şeritlere karıştınlmaması
tavsiye ediliyor (Gritsenko. 1949, Kharitonovich. 1949).
kısmı.

Rosa L. Türleri.
Rosa canina L.
Çalı.

Anadolu'da ve bu arada Ankara civarında tabii olarak mevcut
(Birand. 1952). Kurağa ve soğuğa mütehammil. Koruyucu orman şerit
lerinde kullanılmaya müsait olması muhtemel.

Salix L. türleri.
Sulamanın kabil olduğu yerlerde yerli türleri rüzgar perdeleri ve
koruyucu orman şeritleri tesisinde kullanılabilir.

Sophora L. türleri.
Sophora J aponica L.
Orta cesamette ağaç. Tabii yayılış sahası Japonya. Kurağa ve soğuğa
mütehammil (Goor. 1955). Orta Anadolu'da koruyucu orman şeritlerinde
.Kullanılmaya müsait olması muhtemel.
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S or bu s L. türleri.
Sorbus aria L.
Çalı. Anadolunun muhtelif yerlerinde, bu arada Ankara civarında
tabii olarak mevcut (Birand. 1952). Kurağa ve soğuğa mukavim. Koruyucu orman şeritlerinde kullanılmaya müsait olması muhtemel.
Diğer

fakiyetle

türü S. torminalis Rusya'da step
(Ivcenko 1952).

ağaçlandırmalarında

muvaf-

kullanılmakta

Tamm·ix L. türleri.
Tamarix articulata.
Orta veya büyük cesamette ağaç. Tabii yayılış sahası Kuzey Afrika
ve Batı Asya'nın step ve çölleri. Kurağ·a ziyadesiyle müte hammil ( Gooı.·.
1955). Çelikten kolaylıkla üretilebilmekte (Cuthberson. 1948). Avustralya'da (Cuthberson. 1948) ve Rusya'da (Rusanov. 1950) koruyucu orman şe
ritlerinde muvaffakiyetle kullanılmakta. Köklendirici hormonlar kullanılmak suretiyle köklenme nisbeti arttırılabilmekte (Petrov. 1952).

Tamarix paUasii desv.
Çalı.

Anadolu'da ve bu arada Ankara civarında vadi tabanlarında tabii olarak mevcut (Birand. 1952). Orta Anadolu'da kumlu topraklarda tesis olunacak koruyucu orman şeritleri için elverişli olması muhtemel.

Thuja L. türleri.
Thuja o1·ientalis L.
Orta boylu ağaç. Tabii yayılış sahası Türkistan, İran ve Kuzey Çin
(Gökmen. 1953). Amerika Birleşik Devletlerinde Indianada fakir topraklar üzerindeki koruyucu orman şeritlerinde muvaffakiyetle yetiştirilmek
te (Indiana. 1939).

Tilia L. türleri.
Tilia cordata Mill.
Orta cesamette ağaç. Tabii yayılma sahası Kuzey Amerika. Kuru olmamak şartiyle değişik vasıflı topraklara intibak etmekte (Forest Service. 1948). Rusya'da esas ağaç türü meşe olan şeritlere muvafakiyetle karıştırılmakta (Gritsenko. 1949, Kharitonovich. 1949).

Ulmus L. türleri.
Ulmııs

Çalı

da

kıraç

campestris L.

veya ağaççık Anadolu'da tabii olarak mevcut. Ankara civarın
yamaçlarda bodur çalılar halinde bulunmakta (Birand. 1952). Bu
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ınıntakada
rişli

tesis edilecek koruyucu orman şeritlerinde kullanılmaya elveolması muhtemel.

Ulmus parvifolia Jacq.

Orta cesamette ağaç. Tabii yayılış sahası Çin, Kore ve Japonya. Koruyucu orman şeritlerinde kullanılması tavsiye edilmekte (Forest Service. 1948, Johnson. 1951).
Ulmus pumila L.

Orta cesamette ağaç. Tabii yayılış sahası Türkistan, Doğu Siberya ve
Kuzey Çin (Forest Service. 1948). Kıraç sahalardaki koruyucu orman şe
ritlerinin orta sıralarına getirilmesi tavsiye edilmekte (George. 1953). Soğuğa fazla mukavim değil (Webb. 1948).
Viburnum L. türleri.
Viburnum lantana L.
Viburnıım

opulus L.

Çalı. Orta Anadolu'da Ankara civarında vadi tabanlarında ve yamaçlarda tabii olarak bulunmakta (Birand. 1952). Bu ınıntakada tesis olunacak koruyucu orman şeritleri için elverişli olması muhtemel.

Diğer türleri Amerika Birleşik Devletlerinin merkezi eyaletlerinde
çit ve koruyucu orman şeridi bitkisi olarak kullanılmakta (Killand. 1942).

Muayyen yetişme muhiti şartlarını haiz bir ınıntakada tesis olunacak koruyucu orman şeridinde kullanılması gereken türleri tayin ederken o ınıntakayı etraflı olarak tetkik ve tabii olarak yetişen veya suni
olarak getirilmiş olup muhite intibak etmiş durumda bulunan ağaç, ağaç
çık ve çalı türlerini tespit icabeder. Bunlar arasında yukarıda isimleri
verilmiş olan cinslerin mahalli türlerini diğerlerine tercih etmek ve yetiştirilmeleri için lüzumlu tohumları mahallinden toplattırınak en emin
yol olarak görülmektedir. Mıntakada denenmemiş fakat benzer yetişme
muhiti şartlarını haiz diğer yerlerde koruyucu orman şeritlerinde muvaffakiyetle kullanılmış ekzotik türleri, ancak deneme mahiyetinde ve
pek küçük ölçüde kullanmak emniyetli bir hareket tarzı olur.
Muayyen bir koruyucu orman şeridinde kullanılacak türler kararkök ve tepe mücadelesi bakımından bir arada bulunması
ınahzurlu olan türlerin yan yana getirilmemesine dikkat edilmelidir. Mesela, Rusya'da tesis olunan koruyucu orman şeritlerinde, haiz olduğu çeşitli elverişli vasıfları dolayısiyle esas ağaç cinsi olarak kabul edilmiş olan
meşenin, akasya, dişbudak, akçaağaç, karaağaç gibi türlerle karıştırıldılaştırılırken
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ğı zaman bunların baskısında kalarak kafi gelişme gösteremediği, hatta
bazen hayatiyetini kaybettiği tespit edilmiştir ( Gritsenko. 1949, Kharitonovich. 1949). Kısa ömürlü olan bu ağaçlar meşeyi öldürdükten sonra kendileri de ölmekte, bu suretle koruyucu orman şeridi tesisi çalışmasını
başarısızlığa uğratmaktadırlar. Meşenin en iyi gelişmeyi saf olduğu veya bazı çalı türleriyle karışık bulunduğu zaman gösterdiği de ayni çalış
malar neticesinde anlaşılmıştır. Gladiçya ziya talep eden bir tür olduğundan dış sıralara dikilmelidir (Florovski. 1952). Dışbudak orta sırala
ra getirilebilir.

b.

Toprağın hazırlanması.

Koruyucu orman şeritlerinin muvaffakiyetle tesisini mümkün kıla
biirnek için şerit toprağının bidayette gayet iyi bir şekilde işlenmesi icabetmektedir. Bu işlemenin gayesi toprakta mümkün olduğu kadar fazla rutubet birikmesini temin etmektir. Ayrıca yerli vejetasyonu imha
ederek onların şeride getirilecek ağaç, ağaççık ve çalı türleriyle yapacaklan kök mücadelesini önlemek de gayelerinden bir diğeridir. Rusya'da,
ilk tesiste en fazla muvaffakiyet temin eden toprak işleme tarzını tespit
maksadiyle yapılan denemeler haşeşi bitkilerce zengin mıntakalarda iki
sene evvelinden toprağı işlemeye başlamanın faydalı olduğunu göstermiştir. Bu gibi sahalarda en iyi neticeyi veren toprak işleme tarzı şu olmuştur : Hasat tamamlandıktan hemen sonra pullukla 4- 5 cm. derinliğinde sürmek, sonbahar yağışlarını müteakip pullukla 20 - 22 santimetre
derinlikte sürmek, erken ilkbaharda tırmıklamak, ilkbahar sonu ve yaz
aylannda pullukla sırayla 6-8, 8-10 ve 10- 12 santimetre derinliklerde
olmak üzere üç defa sürmek, ağustos veya eylülde pullukla 27 - 30 santimetre derinlikte tekrar sürmek ve en nihayet ilkbaharda ekim veya
dikimden evvel tırmıklamak (Nikitin. 1946). Bu toprak işleme tarzı sayesinde iki sonbahar ve kış mevsimi yağışlarının toprağa nüfuz etmesi
temin edildiği gibi, yabani otların büyümelerine ve tohum vermelerine
meydan verilmemek suretiyle hem bunlar imha edilmiş ve hem de toprak rutubetini kullanmalarının önüne geçilmiş olunmaktadır. Fazla otlu
olmayan yerlerde ağustosta sathi, sonbaharda derin olmak üzere iki defa
sürmek, ilkbaharda tırmıklayarak ekim veya dikim yapmak maksada kifayet etmektedir (Nikitin. 1946). Amerika Birleşik Devletlerindeki araş
tırmalar da, sahanın dikimden bir yaz evvel sürülmeye başlanmış olmasıyla iyi neticeler alındığını göstermiştir (George 1953). Antrapov (1952)
meyilli arazide toprak işlemesi neticesinde teşvik edilen toprak taşınma
sını önlemek için sürüm sırasında toprağın alt- üst edilmemesini tavsiye
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etmektedir. N ormal şekilde alt -üst edilerek sürülen bir toprakta hektar
başına 12.4 ton toprak kaybı tespit edilmesine mukabil, diğerinde hiç kayıp olmamıştır.

Rusya'daki çalışmalara göre fakir topraklarda gübreleme tatbiki suretiyle daha iyi bir yaşama nispeti, ilk yıllarda iyi bir gelişme temin edilebilmektedir (Mar an. 1954:).
c.

Ekim.

Ekim yoluyla ağaçlandırmanın, dikim yoluyla ağaçlandırmaya nazaran hem daha ucuz ve hem de daha kolay bir ağaçlandırma metodu oluşu, mümkün olan hallerde birincinin ikinciye tercihi için kafi bir sebep
teşkil etmektedir.
Yetişme muhiti şartları itibariyle ağacın yetişmesine
elverişli şartları haiz bulunmayan koruyucu orman şeritleri tesis mınta
kalarında, ilk nazarda ekim yoluyla ağaçlandırmanın muvaffakiyet temin etmesi şüpheli gibi görülmekte ise de, maksada uygun türlerin intihabı ve hususi bir takım tertipler yapılması sayesinde bu metodla da
kafi başarı elde edilebileceği Rusya'da yapılan çalışmalar sonunda anlaşılmış bulunmaktadır. Rusya'da daha 1900 seneleri civarında başlayan
denemeler, bugün step mıntakalarındaki koruyucu orman şeritlerinin tesisinde ve ağaçlandırma sahalarının teşkilinde hakikaten emniyetle tatbik edilmesi mümkün ekim yoluyla ağaçlandırma metodlarının inkişa
fını temin etmiştir. Ekim yoluyla tesis edilen koruyucu orman şertilerin
de kullanılan esas ağaç cinsi, daha evvel başka vesilelerde de bahsedilmiş olduğu gibi meşedir. Meşe, evvela derin kök yapması, kurağa ve
soğuğa mütehammil olması, uzun ömürlü bulunması ve yeteri kadar
boylanması gibi vasıfları dolayısiyle koruyucu orman şeritleri için gayet
elverişli bir ağaçtır. Buna ilaveten iri tohumlu oluşu ve doğrudan doğru
ya ağaçlandırma sahasına ekildiği takdirde de büyük nispette çimlenerek kuvvetli fideler vermesi bu elverişliliğini arttırmaktadır.
Rusya'da koruyucu orman şeritlerinin tesisinde, veya daha umumi
olarak step ağaçlandırmalarında kullanılan meşe ekim metodu, memleketimizde şimdiye kadar tatbik edilmekte bulunmuş olan meşe ekim metodlarından farklıdır. Literatürde «Lysenko'nun küme ekimi metoduıı (2)
ismiyle anılan bu metodun bizzat Lysenko (1949 a) tarafından izah olunan tatbik şekli şöyledir: Ekim, «Kümeıı tabir edilen lxl metre eb'adın
da ve dik dörtgen biçimindeki sahalara yapılır. Saha üzerinde kümeler,
aralarında 1 er metrelik mesafe kalmak suretiyle bir sıra teşkil edecek
şekilde tesis olunurlar. Bir koruyucu orman şeridi 3 ila 5 küme sırasınşılığı

(2) «Küme ekimi» tabiri, İngilizce'de kullanılan «Nest sowing» tabirinin karolarak alınmıştır.
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dan teşekkül eder ve küme sıraları arasında 4 metre aralık bırakılır. Her
kümenin içerisinde 30 santimetre aralık ve mesafeyle 5 tane ocak tesis
olunur. Ocaklara ekim ilkbahar mevsiminde yapılır. Zira sonbahar ekimlerinde meşe tohumları hayvanlar tarafından yenmek veya donlardan müteessir olmak suretiyle hasara uğramaktadırlar (Lysenko. 1949 c). Sonbaharda rutubetli kum içinde katlamaya konularak kış ayları boyunca hayatiyetlerini kaybetmeden muhafaza olunan tohumlar ilkbaharda çimlenmiş ve 1 - 1.5 santimetre kadar sürmüş durumda ocakların içine 5 - 6
santimetre derinlikte konur. Bu sırada çimlenmiş tohum sürgünlerinin
kırılmamasına ve kurumamasına azami dikkat sarfedilmelidir ( Sika et
al.1954). Beher ocağa 7- 8 tohum ekilmelidir. Şayet ekim, üzerinde evvelce her hangi bir şekilde meşe yetişmemiş topraklarda yapılmaktaysa,
ki step ağaçlandırmalarında umumiyetle böyledir, tohumların üzerine
yaşlı meşe ormanlarındaki meşe köklerinin civarından alınan topraktan
biraz serpilir (3). Tohumlar yumuşak toprakla örtülür ve hafifçe çiğne
nir, üzerine gene 1-2 santimetre kalınlığında yumuşak toprak çekilir.
Küme sıraları arasında kalan 4 metre genişlikteki şerit halindeki boş
yere 24 lük mibzer ile, o ınıntakada normal olarak yetiştirilen zirai bitki,
sıralar içinde ve kümeler arasında kalan lxl metre eb'adındaki boş yerlere ise ayçiçeği veya darı ekilir. Hasat sırasında ay çiçeği veya darı yüksek biçilmek suretiyle sahada kalan saplarının kar birikmesine yardım
etmesi temin olunur. Küme sıraları arasındaki saha hasadı müteakip dcrhal sürülür, ve mevsiminde gene 24lük mibzer ile arpa ekilir. Ancak bu
sefer mibzerin 6, 12 ve 19 uncu sıralarma Caragana tohumu konur ve bu
sıralar bu çalı türü ile ekilir. Yuvalar arasındaki lxl eb'adındaki sahalarda kalan ayçiçeği veya darı sapları ilkbaharda temizlenir, ve ortasına
ocak ekimi ile Ace1· pseudoplatanus getirilir. 4 metre genişliğindeki boş
kısma ekilmiş olan arpanın hasadı normal mevsimde yapılır. Bu esnada
Camgana fideleri de kısmen kesilirse de bunun bir budama yerine geçtiği ve fidelere zarar vermek şöyle dursun bilakis fayda temin ettiği görülmüştür. Bu kısma iki sene daha arpa ekimi yapıldıktan ve meşe(3) Bu hususa bilhassa ve çok dikkat etmek lazımdır. Zira meşelerin bir yerde tutunabilmeleri ve hayatiyetlerini idame ettirebilmeleri için onların kölderinde
ortak yaşay durumunda i:ıulunan «mikorize» lerin mevcudiyetine mutlak zaruret vardır. Köklerinde kendi hususı: mikorize türü bulunmayan meşeler, diğer, şartlar elverişli olsa dahi 3 - 5 yıl içersinde ölüp gitmektedirler. Yaşlı meşelerin kökleri civarındaki topraktan bir miktar ocaklara konulan çimlenmiş meşe tohumları üzerine
serpilmekle bu mikorizeler yeni meşelerin köklerine ve yetişme muhiti toprağ·ına
aşılanmış olmaktadır. Bu ameliyeyi yalnız küme ekimi metodunun bir hususiyeti
olarak kabul etmemek, fakat ekim yoluyla yapılan her türlü orman dışı meşe ağ·aç
landırmasında tatbik etmek icabeder (Vanin. 1949). Meşe tohumlarının «azoto- bakter» ve «pseudomonas» larla muamelesi de iyi netice vermektedir. Fakat bu muamelelerle beraber mikrorize'li toprak ta konursa netice çok daha başarılı olmaktadır (Kabanov. 1949).
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ler 4, Caragana'larla
nihayet verilir.

akçaağaçlar

3

yaşına

geldikten sonra arpa ekimine

Tatbik şekli bundcı.n ibaret olan metodun temin
hülasa etmek mümkündür :

ettiği faydaları şu

şekilde

- Meşe tabiatte kümeler halinde yetişrnek ve gelişmek istidadınd.a
olan bir ağaç cinsidir. Burada kümeler içinde sık ekim yapmakla doğru
dan doğruya tabiat taklit edilmiş olmaktadır (Lysenko. 1949 a).
- Sık ekim neticesinde daha birinci senede tepe kapalılığı teessü s
etmekte ve bu hal step florasını küme içinden elemine etmektedir. Böylece meşenin step ınıntakalarmda yerieşebilmesi bakımından en büyük
maniayı teşkil ed•. ;n step florasının kök rekabeti, ot mücadelesi için baş
ka bir tedbire tevessül edilmesine lüzum kalmadan ortadan kalkmış olmaktadır (Lysenko. 1949 a).
- Küme ekimiyle tesis edilmiş meşe kümelerinde bütün meşeler ilk
iki senede kuvvetli kazık kök yapmakta fakat yan köklerin teşekkülü çok
zayıf kalmaktadır. Üçüncü seneden itibaren yan kökleri kuvvetle büyG.meye başlamakta, fakat bu büyüyüş çok asimetrik bir tarzda vaki ol·
maktadır. Kümenin kenarında bulunan meşeler yanlarındaki serbest sahaya doğru kuvvetli yan kök salmakta, fakat iç tarafa doğru ya pek az
veyahut ta hiç yan kök yapmamaktadır. Hatta bazen eveiden mevcut ve
iç tarafa müteveccih yan köklerin bir kısmı ölmektedir. Ortada kalan
meşeler bu sırada kazık köklerini uzatmaya devam etmekte, fakat yan
kök yapmamakta ve zayıflamaktadırlar. Kökleri iyi gelişmiş olan fertlerin
renkleri sıhhatli ve kendileri gümrah olmaktadır. 4- 5 inci senelerde kök
münasebetlerinde büyük bir değişiklik vukua gelmekte, münferit bitkilerin kök sistemleri bir birine aşılanmaya başlamaktadır. Aşılanma bütün kök sistemlerinde kök boğazında, kök boğazına yakın kısımda, kazık
kökte veya yan kökte vukua gelebilmektedir. Bu suretle münferit bitkininkine nazaran çok daha geniş ve kuvvetli ve o derecede komplike bir
kök sistemi meydana gelmektedir. Tepeler daha iyi ve daha kuvvetli bir
şekilde gelişmeye başlamakta, zayıf olanlar baskıda kalarak gövde kıs
mı ölmekte, fakat kökü yeni teşekkül eden kök sisteminin bir parçası
olarak yaşamaya devam etmekte, bundan da yaşayan gövdeler faydalanmaktadır. Başlangıçta avantajsız bir durum olarak görülen ortadaki fidelerin sadece kazık kök yapma hali, bu defa yan köklerin aşılanmasiyle
bir avantaj teşkil etmektedir (Ljubic. 1954, Nikitin. 1952). Bu enteresan
kök gelişme durumu, metodun eskiden beri tatbik olunan klasik sıra
ekimine üstünlüğü sebeplerini kısmen izah eder mahiyettedir.
- Sık olarak büyüyen meşe kümeleri don veya kurutucu ve şiddet
li rüzgarlar gibi gayrı müsait tesirleri bulunan dış faktörlere karşı daha
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iyi mukavemet edebilmektedirler (Pryakhin et al. 1949). Sıklıkta kalan
daha sür'atli boylanmakta ve bu suretle kısa bir zaman zarfında
koruyucu orman şeridi müessir duruma geçebilmektedir (Yurre. 1949).
meşeler

Diğer ağaç

türleriyle münferit gövde veya sıralar halinde karıştı
takdirde, ilk senelerdeki yavaş büyümesi dolayısiyle meşe kısa
zamanda bunların baskısı altında kalmakta ve gelişmesi yavaşlamakta,
bir zaman sonra da hayatiyetini kaybetmektedir. Ekseriya kısa ömürlü
olan diğer ağaç türleri meşenin ölümünden bir müdet sonra kendileri de
öldüklerinden koruyucu orman şeritleri tesis çalışmalarını başarısızlığa
uğratmaktadırlar. Halbuki meşe kümeler halinde diğer türlerle karıştı
rıldığı takdirde, bu baskıya maruz kalmamakta, kalsa bile karşı kayabilmektedir (Lysenko. 1949 a, Yurre. 1949).
-

rıldığı

- Küme ekimlerinde meşe hem esas ağaç türü ve hem de yardırncı
tür vazifesini görmekte, bu rnaksatla kürneye çok miktarda getirilen me··
şeler arasında tabii seleksiyonla üstün vasıflı fertlerin seçilmesi imkan
dahiline girmektedir (Pryakhin et al. 1949).
- Her kümeden en az 2 - 5 rneşenin olgunluk çağındaki meşcereye
-veya şeride- intikali kabil olduğundan, rneşelerin saha üzerinde rnütecanis bir tarzda dağılması imkan dahiline girmektedir (Pryakhin et al.
1949).
ile birlikte arada kalan boşluklara zirai bitkiler ekilmesiyle
step vejetasyonunun kümeleri çevreleyen sahalara da yerleşmesi önlen··
mekte ve keza bu kısımlarda yabani ot mücadelesi (çapalama) yapılma
sına lüzum kalmamaktadır.
-

Meşe

Bu zirai bitkiler, meşelere, yazın kurutucu rüzgarların ve güneş
kötü tesirlerine karşı bir siper teşkil etmekte (Radianov et al.
1949, Karasev. 1949) ve bu yüzden kümelerdeki meşelerin yaşama nispeti ve boylanması fazlalaşmaktadır. Hatta bu fazlalaşmanın kökler
arasındaki boş sahaya zirai bitkiler ekilmediği ve step florasiyle mücadele için toprağın çapalandığı haldekine nazaran daha fazla olduğu tespit
edilmiştir (Kirsanov. 1952, İvanov. 1950, Semikhnenko. 1950, Travenj. 1952).
-

şualarının

pılan
ması

Koruyucu orman şeritleri tarafından işgal edilmekle ziraat yasahadan çıkacak olan araziden bir müddet daha zirai mahsul alın
kabil olmaktadır (Lysenko. 1949 a).

- Ekim arneliyelerinin kısmen makine ile
mücadele maksadiyle toprak işlemesine lüzurn
büyük ölçüde düşürrnektedir.

yapılışı

ve step florası il~'
tesis maliyetini

kalmayışı

Metodun daha ziyade geliştirilmesi maksadiyle devam edilen denemelerde meşe kümelerinin doğrudan doğruya hububat ekimi yapılmış
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sahada (mesela güzlük ekim yapılmış tarlalarda) ilkbaharda tesis edil·
mesiyle de aynı derecede iyi neticeler alınabileceği görülmüştür (Lyseıı
ko. ı949 c). Kümeler ve küme sıraları arasındaki boş yerlere ekilen çeşit
li zirai bitkiler arasında meşelere yaptıkları tesir bakımından büyük bir
fark bulunmadığı, fakat darının nispeten diğerlerine üstün olduğu da
elde olunan neticeler arasındadır (Kabanov. ı949). Kümelerin eb'adı, bu
kümelerde tesis olunacak ocak sayısı ve her ocağa ekilecek tohum mikt:1··
rı üzerinde yapılan araştırmalarda en uygun küme eb'adı ı X ı metre
(Lysenko. ı949 a), küme başına ocak sayısı 5 (Lysenko. ı949 a) ve ocak
başına ekilecek tohum sayısı ıo (Adrianov. ı952) olarak bulunmuştur. Daha seyrek ekim yapıldığı zaman fidelerin boylanması daha az olmaktadır ( Ostapenko. ı955). Meşcere kapalılığmın bir an evvel teessüs edebilmesi için hektar başına ı200- ı300 küme tesis edilmelidir (Korjakin.
ı952).

d.

Dikim.

Rusya'dan gayri hemen diğer bütün memleketlerde koruyucu orman
tesisinde kullanılan esas metod dikim metodudur. Koruyucu
orman şeritlerinin dikim yoluyla tesisinde tatbik olunan metod ve bunun
safhaları, umumiyetle memleketimizde orman dışı ağaçlandırma çalışma
larında tatbik olunan metodun aynıdır. Bu sebeple burada, ekim metodunun izahında olduğu gibi tafsilata girişilmekten kaçınılacaktır. Dikimde yapraklı türlerin umumiyetle ı
O yaşlı fideleri ve daha seyrek olarak da ı
ı yaşlı fidanları, ibreli türlerin nadiren 2
O yaşlı fideleri
ve umumiyetle 2 +ı veya 2 2 yaşlı fidanları kullanılmaktadır. Bu
maksat için kullanılacak fidanlarda esas itibariyle aranılan vasıf mükemmel bir kök sistemine ve iyi gelişmiş bir gövdeye sahip olmalarıdır. İb
reli fidanların topraksız olarak dikildikleri hallerde muvaffakiyet ihtimali daha ziyade hava şartlarına bağlı kalmaktadır (Jonhson. ı951). Bazı senelerde hemen yüzde 100 muvafakiyete mukabil diğer yıllarda bu
yüzde O a kadar düşebilmektedir. Yapraklı ağaç türlerinin 40-60 santimetre boyda olmaları maksadı temin etmektedir. Çalılar daha küçük
olabilir. İbreli türleri için talep edilen boy ı5- 20 santimetre arasındadır.
Müsait yetişme muhiti şartlarını haiz mıntakalarda ibreli türlerinin topraksız olarak dikilmeleri mümkündür. Fakat çok gayrı müsait şartlarda
topraklı ibreli fidanlarının kullanılması mecburiyeti vardır. Saksılarda
veyahut diğer hususi kaplarda yetiştirilmiş topraklı ibreli fidanlar bu
maksat için en uygun olanıdır. Bazı hallerde yapraklı fidanların. dahi
topraklı olarak dikilmesi mecburiyeti karşısında kalmabilir ( Goor. ı955).
şeritlerinin

+

+

+

Koruyucu orman şeritlerinde fidanlar arasına verilecek aralık ve mesafe daha evvel münakaşa edilmiştir. Yalnız son zamanlarda, ekim yoluyla ağaçlandırmada gidilen küme metoduna, dikim yoluyla ağaçlandır-
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malarda da gidilmesi istikametinde kuvvetli bir ceryan olduğunu kaydetmek icabeder. Bu takdirde fidanları 1 X 1 veya 1 X 2 metre eb'adındaki
kümelere 0.5 X 0.5 metre aralık ve mesafe ile dikilmesi tavsiye olunmaktadır (Yurre. 1949). Metodun tatbikiyle
küme ekiminde temin olunan
avantajlardan kısmen olsun faydalamlabilineceği ileri sürülmektedir.
Fidanlarm dikileceği çukurlar 30 X 30 X 30 santimetre ebadında olFidanlarm fidanlıktan söküm, tasnif, ambalaj, şerit sahasına nakil ve en nihayet dikim safhalarında ağaçlandırma tekniğinin icabettirdiği bütün dikkat ve itinayı görmeleri şarttır. Dikim yapılırken fidan toprağı iyice sıkıştırılmalı ve m.ümkün olan hallerde bir can suyu verilmelidir. Akasya, gladiçya, maklura ve amorfa gibi bazı yapraklı türlerinin
gövdelerini, dikimi müteakip toprak seviyesinden kesmek tavsiye edilmektedir (Jovkovic. 1950).

malıdır.

Koruyucu orman şeritlerinin tesisinde dikim işinin makine ile yapıl
da mümkündür. Fakat yapılan denemeler elle ve dikkatli bir surette yapılan dikimin makine dikimine nazaran daima daha üstün bii·
netice verdiğini göstermiştir (Williams. 1944- 1945).
ması

Ilgın

çelik olarak, toprağı oldukça kumlu
dikildikleri takdirde orada köklenmeleri ve bu
köklenmenin yüksek nispette olması dolayısiyle ağaçlandırma tekniği
bakımından hususi bir durumu haizdirler. En az 3 yaşındaki sürgünlerden alınan 20 santimetre uzunluğundaki çelikler normal dikim çukurlarına 7- 8 santimetrelik kısmı toprak yüzünde kalacak şekilde dikilmelidir. Toprağı kumlu olmayan sahalarda çukurların 60 X 60 X 60 santimetre eb'admda açılması, 1/3 toprakla 2/3 kumun karıştırılarak içine daldurulması ve çelikierin buraya dikilmesi tavsiye olunmaktadır (Cuthberson. 1949). Rusanov (1950) ise ılgm çeliklerinin 40 santimetre uzunlukta
sonbahar veya kış mevsiminde alınmasını, dikilineeye kadar rutubetli
kum içinde saklanmasını ve ilkbaharda sahaya dikilmesini ileri sürmektedir.
türleri,

köklendirilmemiş

ağaçlandırma sahalarına

e.

Bakım.

Koruyucu orman şeridi tesisinde muvaffakiyetİn teminini mümkün kı
lan en ehemmiyetli bakım tedbiri toprağı zamanmda ve yeteri kadar iş
lemek suretiyle yabani otlarm şerit sahasında yerleşmesine ve gelişme
sine imkan bırakmamak olduğunda hemen bütün dünya araştırıcıları ittifak halindedirler. Amerika Birleşik Devletlerinde 1934- 1942 yılları arasında tesis edilmiş koruyucu orman şeritleri üzerinde yapılan etüdde,
yabani ot mücadelesi maksadiyle toprağı muntazaman işlenınemiş şerit
lerde gelişmenin gayet zayıf ve ölüm nispetinin yüksek olduğu tespit
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edilmiştir (Williams. 1944 -1945). Toprağı muntazaman çapalanmış akasyalar 7 metreye yakın boylandıkları halde, aynı yaşta fakat toprağı çapalanmamış olanları 2.5 metre boyda kalmışlardır (Shulley. 1945). Bilhassa tesisin seyrek olarak yapıldığı şeritlerde çapalamanın yaşama ve
boylanma durumu üzerinde gayet ehemmiyetli tesiri vardır. Sık tesislerde bu ameliye ehemmiyetini kısmen olsun kaybetmektedir (George.
1956). Toprak işlemesi mümkün olduğu kadar uzun müddet, veyahut hiç
olmazsa şeride dikilmiş olan ağaçların tepeleri birbirine kavuşarak toprağı yeteri kadar gölgelerneye başlayacakları zamana kadar devam etmelidir. Toprak işlemesini kolaylaştırmak maksadiyle sıra aralarının makineyle işlerneyi mümkün kılacak şekilde geniş tutulması veyahut bu sıra
lar arasında çalışabilecek eb'adda makineler kullanılması faydalı olur
(George. 1953). Çapalanarak step florasından temizlenen sahanın, şeridin
en dış sıralarından itibaren komşu tarlalara doğru 4-5 metreye kadar
devam ettirilmesi hem dış sıralardaki bitkileri bunların rekabetinden
kurtarmak ve hem de şerit sahasına kolaylıkla yayılınalarma mani olmak
bakımından lüzumludur.

Lysenko'nun küme ekimi metodu ile tesis olunan şeritlerde toprak
suretiyle ayrıca yabani ot mücadelesi yapılmasına lüzum olmadığı
evvelce izah edilmiş bulunmaktadır.

işleme

Sulama imkanlarının mevcut olduğu yerlerde, koruyucu orman şe
ridi sahasına dikilen fidanların yağmursuz geçen yaz aylarında sulanması
ve bu sulamaya tesisten itibaren 3 - 5 sene devam edilmesi şüphesiz ki
faydalıdır. Fakat bunun mümkün olmadığı yerlerde sulama yapılmasına
hiç bir lüzum hissedilmeden, maksada uygun bir dikim öncesi ve sonrası toprak işlemesi sayesinde veyahut tatbik olunan hususi ağaçlandır
ma metodlariyle başarı temin edilmesi mümkündür. Bu gibi hallerde
koruyucu orman şeritleri sahasına ve civarına düşen yağış sularından
toprağa nüfuz edemiyerek toprak yüzünden akıp giden kısmın şerit sahalarına sevki ve orada tutulması için gerekli tedbirlerin alınması icabeder. 13öylece, ekseriya yaz başlangıcında sağanak halinde yağan yağ
murlardan mühim bir kısmı şerit toprağında depo edilmek suretiyle
ağaçlara yardım edilmiş olur. Bu maksatla alınacak tedbirler, şeritler
içinde tesviye eğrilerine paralel sedler teşkil etmek ve sahadaki derecikleri şerit sahasına çevirmek şeklinde olabilir (Gorge. 1953).
Koruyucu orman şritlerine dikilmiş, fakat tutmamış olan fidanlar birinci sene sonunda sökülerek yerine hemen yenileri dikilmelidir. Bilhassa münferİt olarak kurumuş fidanların yenilenmesinde böyle çabuk davranılması şarttır. Zira geç kalındığı takdirde yeni dikilen fidan, yanın
daki daha yaşlı fidanlada rekabet edemez ve baskıda kalarak bir müm-
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det sonra ölüp gider. Kuruma bir saha halinde ise
sonra da tamamlanması mümkündür (George. 1953).

buranın

bir zaman

Koruyucu orman şeridinin kendisinden beklenilen faydayı en iyi
temin edebilecek tarzda icabeden sıklığı haiz olarak muhafaza
ve idamesi dikkatli bir ayıklama, ferahlandırma veya budama tatbiki
suretiyle olabilmektedir. Korunmak arzu edilen saha çiftlik binaları ise
şeridin aşağıdan yukarıya kadar kesif olması, hububat ziraati arazisi ise
gene aşağıdan yukarıya kadar muayyen derecede gevşek bulunması, meyve arazisi ise alt kısmında gevşek (soğuk havanın kolaylıkla boşalıp gitmesi için) ve üst kısmında sık olması lazımdır. Bu durumlar budama ve
ferahlandırma müdahaleleriyle kolaylıkla temin edilebilir. Diğer taraftan ağaç gövdelerinin teklenmesiy le bunların gelişmelerini teşvik imkan
dahilindedir (George. 1956). Bütün bu muamelelerin tatbiki sırasında gayet ihtiyatlı davranılması lüzumunu burada belirtmekte fayda vardır.
Çünkü şiddetli müdahalelerin şerit müessiriyetini kırması muhtemeldir.
V e artık geri dönmek imkanı da elden çıktığı için tehlikeli olduğunu ileri sürmek te mümkündür.
şekilde

f.

Koruma.

Koruyucu orman şeritlerinin mevcudiyetlerini ve müessiriyetlerini
idame ettirebilmeleri bakımından yangın ve hay-yan otlaması gibi dış
faktörlere karşı kafi derecede himaye ve muhafaza edilmeleri lazımdır.
Yangının tevlit edeceği durumun kötü neticeleri hakkında fazla
izahat verilmesine lüzum olmasa gerektir. Bakım bahsinde ehemmiyeti
tebarüz ettirilen çapalama suretiyle toprak yüzünü yabani otlardan temizleme ameliyesi, yangın tehlikesini önlemeye veya zararlarını tahdit
etmeye matuf bir tedbir olarak da ehemmiyetini muhafaza etmektedir.
Şeritlerin kenannda her türlü bitki örtüsünden temizlenmiş şekilde tutulan 4- 5 metre genişliğinde bir şerit halindeki saha, dışarıda çıkacak
yangınların şerit sahasına intikalini önleyecektir. Zirai mahsul bakımın
dan en verimsiz yeri teşkil eden bu sahanın boş bırakılmasiyle büyük bi.r
arazi kaybına uğranılmış olması da bahis konusu değildir. Şeridin iki nihayet ucunun da aynı şekilde bitki örtüsünden temizlenmiş dar bir saha
ile çevrilmesi lazımdır (George. 1953). Çıkacak bir yangını sür'atle önlemek üzere lüzumlu tedbirlerin zamanında alınmış olması gerekir.
Hayvan otlatmasının kötü tesirleri hem bitkiler ve hem de toprak
üzerinde şiddetle hissedilmektedir. Taze sürgünlerini ve yapraklarını yemek, kendilerini sarsmak, devirmek, gövdelerini kırmak, köklerini ezmek, kabuklarını kemirmek veya soymak suretiyle hayvanların ağaçla
ra yapacağı zararlar bazen bunların hayatiyetlerini tehdit eder mahiyet
alabilir Ekseriya ağaçlar gelişme hızlarını kaybederler. Şeritlerin alçaız
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kısımları

hayvan boyunun ulaştığı seviyeye kadar dal ve yapraklardan
mahrum kalarak müessiriyetleri büyük ölçüde kırılır. Şerit toprağı, üzerinde gezen hayvanların çiğnernesiyle sıkışır, su geçirme ve su tutma
kapasitesi azalır. Bütün bu arzuya şayan olmayan tesirleri dolayısiyle
s,erit sahasına her ne sebeple olursa olsun hayvanlarm girmesine imkan
bırakmamak icabetmektedir. Bu maksatla almacak en iyi tedbir, şerit etrafının dikenli tel çiti ile çevrilmesidir (George. 1953). Hayvan girmesi
ihtimalinin pek zayıf olduğu yerlerde dahi bu tedbire tevessül edilmesinde fayda vardır. Zira şeritlere, uzun ömürleri boyunca bir kaç defa hayvan girmesi, telafisi kabil olmayan hasarların vukuuna blfi gelebilir.
Koruyucu orman şeritlerinin ayrıca kemirici ve tohum yiyici h&y·vanlarm zararıarına karşı da muhafaza edilmeleri lazımdır. Kemirici hayvanlardan bilhassa tavşanlar, kış aylarında kar yağdığı ve bu sebeple gı
dasız kaldıkları zaman genç fidanların kabuklarını kemirmek suretiyle
zararlı olmaktadırlar. Bunlara karşı almacak en iyi tedbir fidan gövdelerini bu maksat için hazırlanmış ve piyasadan temini kabil bazı kimyevi
müstahzarlarla muamele etmektedir.
Tohum yiyen hayvanlar bilhassa ekim yoluyla tesis olunan koruyucu
orman şeritlerinde nazarı itibara alınması gereken zararlar ika edebilmektedirler. Bunlara karşı tatbiki tavsiye olunan en pratik korunma tedbiri sonbahar ekimlerinden vaz geçilerek ilkbaharda ekim yapmak, ve
böylece tohumları onların tasallutuna mümkün olduğu kadar kısa bir
zaman için maruz bırakmaktır. Tohumları zehirleyerek ekmek, veya daha iyisi sahanın muhtelif yerlerine zehirli yem serpmek suretiyle de bunlara karşı mücadele yapmak mümkün olmaktadır.
Böcek tasallutlarına ve mantar hastalıklarına karşı, şayet lüzum hissedilirse, mücadeleyi ihmal etmemek gerekir. Mücadele şekli ağaç türüne ve böcek veya mantarm tabiatine göre değiştiği için bu hususta
mütahassısların mütalaası alınmak ve mücadeleyi ona göre tatbik etmek
lazımdır.

iK iN C i
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BALA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİGİ SAHASINDA
KORUYUCU ORMAN ŞERİTLERİ TESİSİ DENEMELERİ
A.

Koruyucu orman

şeritleri

tesisi denemelerinin ele

alınışı.

Orta Anadolu'nun kurak mıntakalarından bir kısmını teşkil eden
Ankara ınıntakasında koruyucu orman şeritleri ve teraslar tesisi suretiyle toprak muhafazası ve kuraklıkla mücadeleye ait denemelere başlanıl
ması fikri, ilk defa 1952 yılının Şubat ayında, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde o zaman yeni teşekkül etmiş bulunan «Ormancılık Coğ
rafyası ve Yakın Şark Ormancılığı Enstitüsü» Müdürlüğü tarafından ortaya atılmıştır (4). Bu hususta Fakülte Dekanlığının Orman Umum Müdürlüğüne gönderdiği bir yazıda denemelerin vaz'ı için bilhassa Kızılca
hamam civarının düşünüldüğü tebarüz ettirilmekte ve bu hususta maddi
ve manevi müzaheret talep olunmaktadır. Orman Umum Müdürlüğü tarafından gayet müsait karşılanan bu talep üzerine, deneme sahasının yerini tespit maksadiyle arazi etüdlerine başlanılmış, Orman Fakültesi Ormancılık Coğrafyası ve Yakın- Şark Ormancılığı Enstitüsü Müdürü Ord.
Prof. Heske ve Silvikültür Enstitüsü Müdürü Prof. Saatçioğlu tarafın
dan evvela Bala Devlet Üretme Çiftliği arazisi tetkik olunmuştur. Buradaki durum müsait görülmekle beraber, denemelerle temini güdülen esas
maksadın ormandan açılmış ve bugünkü ormanıara bitişik sahalarda toprağı koruyarak ve kuraklıkla mücadele ederek, orman içi ve civarı köylerin geçim şartlarını islaha yardım etmek ve bu yoldan da orman tahribatını önlemeye doğru gitmek (5) olduğu belirtilerek Ord. Prof. Heske'nin bir defa da Kızıkahamam Mıntakasında tetkiklerde bulunacağı
bildirilmiştir. 4- 8 Ağustos 1952 tarihleri arasında Ord. Prof. Heske'nin
de iştirakiyle Orman Umum Müdürlüğünde teşekkül eden bir komisyonun Kızıkahamam civarında yaptığı tetkikler «Bu sahalar üzerinde bu
şekildeki bir tecrübenin yapılamıyacağını göstermiştir (6) ll. Zira orman
sahası dışında kalan ve koruyucu orman şeritlerinin tesisi düşünülen ev(4) Orman Fakültesi Dekanlığının 18/3/1952 gün ve 582 sayılı yazısı. Orman
Um um Müdürlüğü Şube 7 arşivi : 7003/15- a (yayınlanmamıştır).
(5) Orman Fakültesi Dekanlığının 30/5/1952 gün ve 582 sayılı yazısı. Orman
Um um Müdürlüğü Şube 7 arşivi : 7003/15- a (yayınlanmamıştır).
(6) İstanbul Üniversitesi Ormaa Fakültesi Ormancılık Coğrafyası ve Yakın
Şark Ormancılığı Enstitüsünün 14/8/1952 gün ve 9 sayılı raporu. Orman Umum
Müdürlüğü Şube 7 arşivi : 7003/15- a (yayınlanmamıştır).
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saftaki bütün sahalar köylüye ait olduğundan, köylünün yapması muhtemel müdahele ve tahribata karşı bunların korunması mümkün görülmemiştir. Devlet Üretme Çiftlikleri sahasında tahrip faktörünün mevcut olmayışı bu tesislerin oralarda kurulması fikrini desteklemiş, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü ile yapılan temaslar sonunda Bala Devlet Üretme Çiftliğinin bu maksada en uygun şartları haiz olduğu görülmüştür. Aynı zamanda komisyon, denemelerin üzerinde yapılmasında
mutabakata vardığı Çiftlik binaları bitişiğindeki sahaların bir haritası
nın alınmasını ve Orman Fakültesince bu harita üzerinde şeritlerin kuruluş planının ve ayrıca denemeler için detaylı bir raporun hazırlanma
sını kararlaştırmıştır. Bu karar gereğince Ord. Prof. Heske tarafından
hazırlanmış olan rapor «Bala'da Steplerde orman yetiştirme tecrübelerinin tatbiki ve idaresi)) başlığı altında Orman Umum Müdürlüğünce roto
baskısı olarak teksir ve tevzi olunmuş bulunmaktadır. Bu raporda Bala
deneme sahasının ekolojik durumu hakkında bilgi verilmekte, şeritlerin
tesis ve denemelerin vaz'ı esasları bildirilmekte, ve ayrıca bu şeritlerde
kullanılacak bitki türleri hakkında tavsiyelerde bulunulmaktadır. Bunun
devamı mahiyetinde olan ikinci bir rapor «Bala'da yapılacak olan step
silvikültürü (koruyucu rüzgar şeritleri) tatbikatma ait rapordur)) başlı
ğını taşımaktadır (7). Bu raporda ağaçlandırmada kullanılacak tohum ve
fidanların vasıfları, tatbik olunacak ağaçlandırma tekniği ve koruma iş
leri hakkında tafsilat verilmiş bulunmaktadır.
Orman Umum Müdürlüğü tarafından 1953 yılı katma bütçesinde bu
iş için tahsisat ayrılması üzerine bütün araştırmaların Orman Fakültesi
Ormancılık Coğrafyası ve Yakın Şark Ormancılığı Enstitüsünün ilmi ve
idari nezareti altında yürütülmesi kararlaştırılmış ve Orman Umum Müdürlüğünce mezkur Enstitü emrine verilecek bir eleman vasıtasiyle faaliyete geçilmesine tevessül olunmuştur (8).
Müteakip sonbahar mevsiminde, böyle bir elemanın tayini yapılma
dan, vazife Ankara Bölge Orman Fidanlığına verilmiş ve Fidanlıkça bir
taraftan tohum toplahlması ve diğer taraftan deneme sahasında toprak hazırlattınlması faaliyetine girişilmiştir.
Ancak mezkur Enstitünün esas görevi olan tedris işi yanında Bala'da
denemelerin ilmi sevk ve idaresiyle beraber tatbikat teferrüa-

yapılacak

(7)

İstanbul

Şark Ormancılığı
Müdürlüğü Şube

(8)
Şark

İstanbul

Orınancılığı

Müdürlüğü

Şube

Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık
Enstitüsünün 31/3/1953 gün ve 25 sayılı
7 arşivi : 7003/15- a (yayınlanınamıştır).

raponı.

Coğrafyası

üniversitesi Orman Fakültesi Orınancılık
Enstitüsünün 27/4/1953 gün ve 31 sayılı
7 arşivi : 7003/15 - a (yayınlanmaınıştır).

yazısı.

ve
Orman

Coğ-rafyası

Yakın
Umuın

ve Yakın
Orman Umum
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tertip, tanzim ve tedvirde müşkülat çekeceğinin müşahede olunmaüzerine, mevzuun doğrudan doğruya bir araştırma konusu olduğunu da
göz önünde bulunduran Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Şubat ayında
mevzuun Bolu' da faaliyette bulunan Orman Araştırma istasyonu tarafın
dan, Orman Fakültesi ile işbirliğine devam olunmak suretiyle ele alın
masına karar vermiş ve istasyona o yolda tebliğatta bulunmuştur (9).
sı

Bolu Orman Araştırma İstasyonu Bala'da yapılacak koruyucu orman
tesis denemeleriyle ilgilenmeye 1954 yılı Şubat ayı sonundan
itibaren başlamıştır. Mevzu ile ilgili olarak Orman Araştırma İstasyonu
nun hazırladığı ilk rapor 10/3/1954 tarihlidir (10). Raporda vazifenin
Orman Araştırma İstasyonuna devri sırasında, arazi çalışmalarına ilkbaharda başlanılması için lüzumlu hazırlıkların tamamlanmamış olması,
gerek mevsim ve gerekse vakit darlığı dolayısiyle bundan sonra istasyonca tamamlanmasına da imkan bulunmayışı gibi sebeplerle bu faaliyetlerin sonbalıara tehir olunması teklif edilmiş, ayrıca denemelerin
nasıl bir sıra dahilinde yürütülmesi gerektiği hakkındaki düşünceler belirtilmiştir. Arazi çalışmalarının sonbalıara tehiri teklifinin Orman Umum
Müdürlüğünce kabul olunmaması üzerine 4/4/1954 günü Bala Devlet
Üretme Çiftliğinin bu iş için tahsis olunan sahasında Orman Fakültesi
Ormancılık Coğrafyası ve Yakın Şark Ormancılığı Enstitüsü tarafından
3 ve 4 numaralı şeritler için tanzim olunmuş plana göre (ll) Ankara
Bölge Orman Fidanlığınca temin olunmuş fidan ve tohumlarla, bu iki
şeridin tesisine başlanılmıştır.
şeritleri

Denemelerin tertibi, tatbiki ve neticelerinin derlenerek neşri gibi
konularda Orman Fakültesi Orman Coğrafyası ve Yakın Şark Ormancılığı Enstitüsü ile Bolu Orman Araştırma İstasyonu arasında ne şe
kilde bir işbirliği yapılacağı hususu iki müessesenin yaptığı temaslada
hazırlanan bir protokole bağlanmıştır (12). Bu protokole göre denemelerin ağaçlandırma tekniğini ilgilendiren konuları Orman Araştırma İs
tasyonu tarafından, koruyucu orman şeritlerinin muhitlerine yaptıkla(9)
Ankara

Orman Umum Müdürlügünün 22/2/1954 gün ve 7003/15- a sayılı yazısı.
Araştırma Enstitüsü Slivikültür Şubesi arşivi : 1502 (yayın
lanmamıştır) .
(10) Bala Devlet üretme Çiftligi arazisinde koruyucu orman şeritleri tesisiyle
ilgili araştırmalar hakkında ön rapor, 10/3/1954. Ankara Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Silvikültür Şubesi arşivi : 1502 (yayınlanmamıştır).
(ll) İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Orman Cografyası ve Yakın Şark
Ormancılıgı Enstitüsü'nün 25/1/1954 gün ve 5 sayılı yazısı. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Silvikültür Şubesi arşivi : 1502 (yayınlanmamıştır).
Ormancılık

(12) Protokol.
( yayınıanmamıştır) .

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Silvikültür

Şubesi arşivi

: 1502
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tesirlerle ilgili

konuları

kın Şark Ormancılığı

mesi ve

Orman Fakültesi Orman Coğrafyası ve YaEnstitüsü tarafından tertip, tatbik ve tetkik edil-

yayınlanması kararlaştırılmıştır.

Bolu'daki Orman Araştırma İstasyonunun Ankara'ya nakli ve burada bir Enstitü halinde kurulması üzerine, denemelerde evvelce Bolu
Araştırma İstasyonuna terettüp eden veeibeler bundan sonra Ankara
Ormancılık Araştırma Enstitüsüne intikal etmiştir.
1955 yılı Eylül ayında ise Ord. Prof. Heske, Enstitüsünün bu çalış
ma ile yakından alakalanma imkanına sahip olmadığını, esasen Ormancılık Araştırma Enstitüsünün işi ele alış ve yürütüş tarzının buna lüzum bırakmayacak şekilde vukuflu olduğunu beyan ederek denemelerin bütün veeheleri ile Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülmesini teklif etmiş ve bu teklifi Araştırma Enstitüsünce memnuniyetle kabul olunmuştur. Bu son durum karşısında Orman Fakültesi Orman Coğrafyası ve Yakınşark Ormancılığı Enstitüsü denemelerin ilmi
ve idari bakımdan tertip, tatbik ve neticelerinin tespiti işleri ile olan
alakasını tamamen kesmiş bulunmaktadır.
B.

Deneme
1.

salıası.

Mevki.

Koruyucu orman şeritlerinin yurdumuzun step ınıntakalarmda tesisi şart ve imkanlarını araştırmak maksadiyle yapılacak denemelerin tatbik yeri olarak intihap edilen saha, Ankara vilayetine bağlı Bala kazası
merkeziyle Kızılırmak arasında, bu kaza merkezinden 15 kilometre ve
Kızılırmak'tan 10 kilometre mesafede bulunan Bala Devlet Üretme Çiftliği arazisinin hudutları dahilindedir (Şekil 8.). Kumseki namiyle maruf
olan bu mevki 39° 25' kuzey arz ve 32° 35' doğu tul daireleri üzerinde
bulunmaktadır.
Denizden yüksekliği 930 - 960 metreler arasında olup,
kuzeydoğuya bakar. Hafif dalgalı olan arazide meyil derecesi yüzde 5 ila
17 arasında değişir. Denemelere tahsis olunan sahanın vüs'ati 220.6 hektardır. Saha Çiftlik binalarının bulunduğu yerden başlayıp doğuya doğ
ru uzanmaktadır.
Ord. Prof. HE:ske (13) ye göre deneme sahasının içinde bulunduğu
Ankara ınıntakasının kısmı azamı, ormanla step arasında bir geçiş mmtakası karakterini haizdir. Kuzeyden itibaren Kızıkahamam-Çubuk hattına kadar inen ormanlar buradan sonra yavaş yavaş vasıfları bozularak
(13)
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8.

Ankara

veı civarında ormanların dağılışı
şeritleri

deneme

sahasımn

ve Bala koruyucu orman
mevkii.

Dlst:rlbutions of forests around Ankara, and Iocaty of the Bala
Shelterbelts Experiment Area.

evvela bozuk meşe baltalıkları haline inkılap etmekte, daha sonra parçalanmakta ve en nihayet kaybolmaktadırlar. Daha güneye doğru gidildikçe orman veya orman artıkiarına yalnız rakımı yüksek olan yerlerde
tesadüf etmek mümkündür. Mesela Ankara'nın 25 kilometre kuzeyinde
buluna!' Bağlum köyü civarındaki karaçam ormanı artığı 1400 -1450 metre rakımda (Şekil 9.) Elmadağ silsilesi üzerindeki Beynam karaçam ormanı 1200-1550 metre rakımlar arasındadır (Şekil 10.). Beynarnda yapraklı ormanın (bozuk meşe, karaağaç, yabani meyveler ve çalılar) 1150
metreye kaga:rirıdiği görülür. Elmadağ ve Küredağ bozuk meşelik ve ardıçlıkları 1150- 1200 metre rakımın üzerindedir. Gerçi bazı dere yataklarında ve vadilerde bu rakımıardan daha alçaklarda meşe artıkıarına
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Şekil 9.

Anlı:ara'nın 25 kilometre kuzeyinde Bağlunı çaınlığı (Foto. Beşkölı:).

Pine stand of

Bağ·Iuın,

25 kilometers north of

Anlı:ara

(Photo.

Beşkök).

rastlamak mümkündür. Mesela Ankara civarında Hacıkadın ve Dikmen
derelerinde (rakım 950 metre) bazı meşe türleriyle yabani meyve ve
çalılar, Kızılırmak vadisinde Tüllüce tepe civarında (rakım 850 metre)
bozuk meşelikler mevcuttur. Fakat bunların mevcudiyetini o sahalar-

Şekil

10. Ankara'nın 40 ldlometre g-üneyinde Beynam ormanı (Foto. Beşkök).
Beynam forest, 40 kilometers south of Ankara (Photo. Beşlı:ök).
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daki lokal iklim hususiyetlerine atfetmek gerekir. Ankara civarında
tabii orman alt hududunun 1150 metreye kadar indiği, bundan daha alçak olan yerlerin umumiyetle step karakterini haiz olduğu ifade edilebilir.
Buna göre, koruyucu orman şeritlerinin tesisi denemelerine mevzu
teşkil eden sahanın, rakımı dolayısiyle, orman ağaçlarının tabii yetişme
sahası hudutları dışında kaldığı ve bunun hemen altında bulunduğu kabul olunabilir.

b. İklim.
Deneme sahası içinde evvelden beri faaliyette bulunan bir meteoroloji istasyonunun mevcut olmayışı, iklim hakkında kat'i bir ifadede bulunmayı güçleştirmektedir. Denemelere başlanınakla beraber sahada bir
meteoroloji istasyonu kurulmuş ve faaliyete geçirilmiş ise de, henüz bir
senelik rasatlar dahi tamamlanmamış olduğundan bu istasyonun rasatlarına ait rakamlar verilemiyecektir.
Ord. Prof. Heske (14) ye göre sahada hakim olan iklim Orta Anadolunun step iklimidir.
Cetvel 9.

Bala Devlet Üretme

Çiftliği

arazisinde senelil•

Annual precipitation of the Bala State

Sene
Years

1949
1950
1951
1952
1951
1954
1955
Senelilt ortalama
AveragE>

yağış miktarları

Farın

area

Yrğış

miktarı

Aınount

of precipitation
ının.

34.6.1
263.5
409.6
36·1. ı
326.8
408.9
281.6
359.2

Senelik yağış miktarı, deneme sahasına ait meteorolojik kayıt olarak Bala Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden alınabilen yağış rasatlarına göre, 1949 dan 1955 yılına kadar devsm eden devre zarfında 263.5
milimetre ile 409.6 milimetre arasında değişmiştir (Cetvel 9.). Bu devrenin senelik yağış ortalaması 359.2 milimetredir. Yağış rasatlarının aylık
olarak alınabildiği 1955 yılına ait rakamlar ise ilkbahar ve sonbaharda da(14)
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yağış olduğunu, yazların

ha fazla
tedir.

ise oldukça kurak

geçtiğini

göstermek-

Deneme sahasına en yakın olan ve onu çevreleyen Ankara, Kırşehir
ve Yozgat Meteoroloji istasyonları kayıtlarına göre deneme sahası iklimini karakterize eden rakamları şu şekilde tahlil etmek mümkündür:
Senelik ortalama suhunet 11.5°- 12° C. kadardır. Senelik yağış miktarı
300 - 350 milimetre arasında değişmektedir. Bunun vejetasyon devresinde (Nisan -Ekim) düşen miktarı 125 milimetre kadardır. Senelik yağışlı
günler sayısı 70-100 dür. Vejetasyon devresinde suhunet ortalaması
18° C. dır.
3.

bir toprak haritası henüz hazırlana
Enstitüsünde lüzumlu aletleri haiz bir
toprak laboratuarının mevcut olmayışı böyle bir çalışmanın icabettirdiği
toprak tahlillerini yapma imkanını bugüne kadar vermemiştir.
Deneme

mamıştır.

sahasına

Toprak.

Ormancılık

Cetvel 10.

ait

tafsilatlı

Araştırma

Bala deneme

sahası

toprağının

fiziki tahlili neticeleri

Physical analyses results of the soil of Bala experimental area
satıhta

At the surface

30 cm. derinlikte
At 30 cm. depth

%

%

20.1

22.6

ının

3.6

1-0.5 mm
0.5-0.2 mm

5.6

30.9

2.4
6.3
32.7

40.4

41.4

19.9
10.6
6.8

16.7
7.0
8.7

37.3

32.4

0.02 mm den küçül{
than 0.02 mm

22.3

26.2

Kil ve tın
Silt and clay

22.3

26.2

Tane cesameti
Soil particles
2-

1

Kaba kum
Coarse sand
0.2 -0.1 mm
0.1 - 0.05 mm
0.05 - 0.02 mm
İnce kum
Fine sand
Sınaller
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Deneme sahasının ilk etüdü sırasında iki muhtelif derinlikten alı
nan numunelerin Orman Fakültesi Toprak Enstitüsü laboratuarlarında
yapılan tahlili neticesi Cetvel 10. da görülmektedir (15).
Deneme sahasmın muhtelif yerlerinde alınan 1.60 metre derinliğin
deki toprak profillerinde yapılan tetkikler (16) genetik horizonların bariz olmadığını, yani horizon sınırlarının «tedricen değişenn cinsten olduğunu göstermiştir. Horizonların tavsifi şu şekildedir :
((An horizonu :
Derinlik:

Rüzgar biriktirmesinin tesiri altında
başlayıp ortalama 30 santimetreye

O santimetreden

değişmekle

kadar

beraber
devam et-

mekte.
Bağlılık

:

Gevşek.

Renk:

Kuru halde kirli bej, rutubetli halde mat kahverengi.

Organik madde : Yüzde 2 den az.
Kalsyum karbonat:
termekte (az kireçli).

Yüzde 10 luk «HCln ile hafif bir köpürme gös-

Tekstür : Fazla kumlu
Strüktür:

Çok

Mineral iskelet :

zayıf

tın.

küçük

kırıntı

strüktürü.

Taşsız.

Reaksiyon (pH) : 7.4 (Lyphan indikatör

kağıdı

ile).

«A/Can horizonu:
Derinlik : Ortalama 30 santimetreden
dar devam etmekte.
Bağlılık

:

başlayıp

150 santimetreye ka-

Gevşek.

Renk: Kuru halde
de kahverengi.

aşağı

inildikçe

parlaklaşan

bej, rutubetli hal-

Organik madde : Yüzde 1.
Kalsyum karbonat: Bariz tozumsu kalsyum karbonat lekeleri farik vasfını teşkil etmekte, hafif çimentolaşma mevcut, yüzde 10 luk HCl
ile orta şiddette bir köpürme göstermekte (kireçli).
Bala'da steplerde orman yetiştirme tecrübelerinin tatbiki ve idaresi. OrEnstitüsü Silvikültür Şubesi arşivi : 1502.
-(16) Toprak profili tetkikleri Ormancılık Araştırma Enstitüsü Toprak N[uhafazası Şubesi Şef Yardımcısı Ş. Günsur tarafından yapılmıştır.
(15)
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Tekstür: Kil
Strüktür:

miktarı

tın.

Mikro strüktür.

Mineral iskelet :
Reaksiyon (pH)
ccCıı

«A» horizonuna nispeten fazla, kumlu

Taşsız.

7.6 (Lyphan indikatör

kağıdı

ile).

horizonu:

150 santimetre derinlikten itibaren toprak tekstürü anataşı olan balkum'a inkılap etmekte. Yüzde 10 luk HCl ile orta şiddete yakın
bir köpürme göstermekte.
çıklı-

Umumi olarak kök nüfuziyeti iyi, toprak içi
de (A ve A/Ca) zayıf. Drenaj iyi.

favnası

her iki profilde

Yapılan

tespitler salıayı karakterize eden toprağın, ana taşı lös ile
kum olan cc açık kahverengi step toprağı (Helbrauner Steppenboden) » olduğunu göstermektedir.
balçıklı

C.

1.

Deneme

şeritleri.

Şeritlerin tertİplenmesİ.

a.

Şerit

istikametleri.

Daha evvel de izah edilmiş olduğu veçhile koruyucu orman şeritleri
nin tesisiyle güdülen esas gaye ziraat sahalarını devamlı rüzgarların zararlı tesirlerine karşı
korumaktır. Bu da şeritlerin hakim rüzgarlara
amut istikamette tesisi suretiyle azami derecede tenlin olunabilir. Bu
sebeple, hakim rüzgar istikametinin doğru bir şekilde tespiti, çalışmanın
gayesini tahakkuk ettirmek bakımından zaruri bulunmaktadır.
D~neme sahasında

evvelce yapılmış meteorolojik rasatların mevcut
hakim rüzgarların esiş istikametini yerli halkın ifadesine müracaat ederek tayini mecburi kılmıştır. Bu ifadelere istinaden ilk etüdler
sırasında hakim rüzgarların esiş ciheti olarak tespit edilen istikamet kuzeybatıdır. İlk kuruluş planı bu tespite uygun olarak hazırlanmış ve koruyucu orman şeritleri güneybatı-kuzeydoğu istikametinde seyredecek
şekilde tertipienmişlerdir (Şekil ll.). 1954 yılında tesis olunan ilk iki
şerit bu tertibe uygun bulunmaktadır.
olmayışı,

Deneme sahasındaki rüzgar durumunu tam olarak tespit ve etüd etmek maksadiyle Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü tarafından temin
olunan, rüzgar esiş cihetini ve sür'atini daimi surette tespit ve kayde-
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ll. Bala koruyucu orman şeritlerinin ilk kuruluş planı.
First establislunent plan of the sheıterbeıts of Bala.

den bir alet Çiftlik Müdürlüğü idare binasına yerleŞtirilmiş ve HiM yılı
Ağustos ayından itibaren rüzgar rasatlarına başlanılmış bulunulmaktadır. Bu aletle yapılan rasatların ilk üç aylık neticeleri Cetcel ll. de hü·
Bala deneme sahasında riizgarların dört muhtelif İstilmmete göre
esiş miiddetleri
Wind duration of four different directions in Bala e:xperimental area

Cetvel 11.

Ortalama esi ş
Esi ş müddeti
Duration

hızı

S2.at
Hours
---

%

Km/saat
Average
vclocity
Km/hour

656

68.5

14.2

- Güneydoğu - Güney
East - Southeast - South

211

16.9

7.4

Güney- Güneybatı - Batı
South - Southwest - West

18

1.5

13.1

Batı - Kuzeybatı - Kuzey
West - Northwest - North

163

13.1

16.9

Esiş

ciheti
Wind directian

Kuzey - Kuzeydoğu - Doğu
North - Northeast - East
Doğu
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lasa edilmiştir. Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile 1954 yılının
Eylül- Ekim ve Kasım aylarını ihtiva eden üç aylık devre zarfında esen
rüzgarların yüzde 68.5 gibi mühim bir ekseriyeti kuzey ve doğu cihetleri
arasından ve sıklet merkeziyle kuzeydoğudan esmiştir. Bu durum karşısında sahada hakim rüzgarların esiş ciheti olarak kuzeydoğunun kabulü lazım gelmektedir ki, ilk etüd neticelerine göre hakim rüzgar istikameti olduğu zannedilen kuzeybatı istikametine hemen hemen tama··
miyle amut bulunmaktadır.
Hakim rüzgarların esiş cihetleri böylece daha kat'i bir şekilde tespit olunduktan sonra koruyucu orman şeritlerinin seyir istikametlerini
de ona göre ayarlamak gerekmiş ve 1954 yılı sonunda yeniden hazırlanan
bir koruyucu orman şeritleri kuruluş planında bunlara kuzeybatı- güneydoğu istikameti verilmiştir (Şekil 12.). 1955 yılı başlangıcından itibaren
tesis olunan 5 şerit bahsedilen bu son kuruluş planına uygun bulunmaktadır. Bu suretle temini imkan dahiline giren diğer bir husus ta, koruyucu orman şeritlerinin arazide tesviye eğrilerine az veya çok paralel olarak seyretmeleridir. Tesviye eğrilerine paralel seyreden şeritlerde ağaç
landırına tekniği bakımından bir çok faydalar temin edilebilmektedir ki,
ileride sırası geldikçe bunlardan bahsolunacaktır.
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12.

1955

yılında tesis olunan koruyucu orman
Shelt.erbelts establishe.d .in ..195.5.

şeritleri.
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b.

Şeritler arasındaki

mesafe.

Ord. Prof. Heske tarafından hazırlanan ilk kuruluş planında şerit
ler arasında 150 metre mesafe bırakılmış bulunulmaktadır. Buna ait raporda zikredildiğine göre (1 7) şeritlere dikilecek ağaç türlerinin istik.balde azami 15 metre boy alacakları düşünülmüş ve şeritlerin yüksekliklerinin ancak 10 misli ufki mesafeye kadar azami müessiriyetlerini gösterebilecekleri kayıt olunarak şeritler arasında 150 metre mesafe uygun
mütalaa olunmuştur. Daha evvel de zikredilmiş olduğu gibi, yapılan denemeler şerit müessiriyetinin, yüksekliklerinin 30 misli ufki mesafeye
kadaı· devam ettiğini, fakat ancak 20 misli ufki mesafeye kadar olan tesirin kafi addedilebileceğini göstermiş bulunduğuna göre, burası için kabul edilen 150 metre aralığın az olduğunu ileri sürmek mümkündür. Buna rağmen, hakim rüzgar istikametinin daha katiyetle tayini üzerine
tanzim olunan ikinci kuruluş planında da bu mesafeler aynen muhafaza
olunmuştur. Zira burada arazi kuzeydoğuya doğru meyillidir. Ve hakim
rüzgarlar arazinin alçak tarafından yukarıya doğru esmektedir. Yukarı
da düz sahalar için verilmiş bulunan şeritlerin yüksekliklerine nazaran
olan müessidyet mesafelerinin bu şartlar altında ziyadesiyle kısalması
kuvvetle muhtemel görülmektedir.
c.

Şerit genişlikleri.

Koruyucu orman şeritlerinin genişliği 30 metredir. Bunun 20 metrelik kısmı ağaç ve ağaççıklada kaplı esas şerit sahasını teşkil etmekte
ve her iki tarafında 5 er metrelik kısım boş bırakılmaktadır. 20 metre genişliğindeki ağaçlık kısımda 10 tane ağaç, ağaççık veya çalı sırası mevcuttur. Sıralar arasındaki aralık 2 metredir. Sıralar içinde fidanlar arasındaki mesafe, sıranın içte veya kenarda bulunuşuna göre değişmektedir.
Kenara gelen dış sıralarda bu mesafe 0.5 metre, içte kalan sıralarda ise
1 metredir. Şeritler tesis olunurken gerek Ord. Prof. Heske ve gerekse
Doç. Yamanlar tarafından verilen esaslar dairesinde en dış sıralara dipten
daUanan çalı karakterli ağaççıklar, onu takiben az boylanan yabani meyve ağaçları ve en ortadakisıralarada en fazla boy yapması muhtemel ağaç
türleri getirilmek suretiyle koruyucu orman şeritleri için yakın zamana
kadar ideal kabul olunan ((çatııı kuruluşunun teminine tevessül edilmiştir.
2.

1954

yılında

a.

man

tesis olunan

Kullanılan

şeritler.

türler.

Ord. Prof. Heske tarafından hazırlanmış bulunan Bala koruyucu orşeritlerine ait ilk kuruluş planında (Şekil ll.) 3 ve 4 numaralada

- (17)
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işaretli şeritler ı954 yılı ilkbaharında

4 Nisandan ı5 Nisana kadar devam
eden devre zarfında tesis edilmişlerdir. Tesis sırasında, Orman Fakültesi Orman Coğrafyası ve Yakın Şark Ormancılığı Enstitüsü Müdürü ve
Doçenti tarafından evvelce hazırlanmış bulunan raporlarda verilen esaslara tamamen riayet olunmuş (ı8), araştırma teşkilatının, çalışmaların bu
kısmındaki rolü sadece arazi tatbikatını tertip ve tedvirden ibaret kalmıştır.

Tesis olunan şeritlerden 3 numarayı taşıyanı ı080 metre uzunluktaBunun tesisinde yalnız ocak ekimi metodu tatbik edilmiştir. Şeridin
her 300 metre uzunluğundaki kısmında bir sırada daima aynı tür kullanılmış, müteakip 300 metreye geçildikte türler arasında bazı değişiklikler
yapılmıştır. Muhtelif 300 metrelik kısımlarda kullanılan türler, birinci
sıradan itibaren, şu şekilde tertiplenmiş bulunmaktaydı : Birinci 300 metrede dikenli ardıç(Juniperus oxycedrus), katran ardıcı ( Juniperus excelsa), aylantus ( Ailanth·us glandulosa), Karaçam (Pinus nigra), akasya
(Robinia pseudoacacia), gladiçya (Gleditsia triacanthos), akıneşe (Quercus haas), gladiçya, aylantus; ikinci 300 metrede karaçalı (Paliurus aculaetus), acı- badem (Amygdalus communis), aylantus, sarıçam (Pinus
silvestris), akasya, akçaağaç (AceT negundo), gladiçya, ak-meşe, akasya; üçüncü 300 metrede karaçalı, acı- badem, karaçam, aylantus, akasya,
gladiçya, ak- meşe, gladiçya, akçaağaç ve geri kalan ıso metrelik kısım
da karaçalı, kokar- ardıç (Juniperus foetidissima), sarıçam, aylantus,
akasya, akçaağaç, gladiçya, akmeşe, akasya. Bütün 300 metrelik kısımlar
da tohum kifayetsizliğinden onuncu sıra boş bırakılmış, ertesi sene ı955
yılı ilkbaharında tamamına acı- badem ekilmiştir. Ayrıca ı955 ve ı956
yılları ilkbaharlarında diğer bütün sıralarda gene ocak ekimiyle tamamlama yapılmıştır.
dır.

metredir. Bunun 300 metrelik kı
getirilen türler şunlardır : Birinci 300 metrelik kısımda acı - badem (ekim), dikenli - ardıç (ekim) ı kar aç am (dikim 2 + 0), akasya (dikim ı+ 0), akasya (dikim ı+ 0), ak- meşe (ekim),
ak- m eşe (ekim) ı gladiçya (dikim ı
O), karaçalı (ekim); ikinci 300
metrelik kısımda acıbadem (ekim), dikenli- ardıç (ekim), sarıçam (dikim 2+0), gladiçya (dikim ı+O), akasya (dikim ı+O), ak-meşe
(ekim), ak-meşe (ekim), akasya (dikim ı+ 0), karaçalı (ekim); üçün4

numaralı şeridin uzunluğu ı240

sımlarına

ilk tesis

sırasında

+

(18)

Bala'da steplerde orman yetiştirme tecrübelerinin tatbiki ve idaresi. OrEnstitüsü Silvikültür Şubesi arşivi : 1502.
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İstanbul

Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Coğrafyası ve Yakın Şark OrEnstitüsünün 25/1/1954 gün ve 5 sayılı yazısı. Ormancılık Araştıma Enstitüsü Silvikültür Şubesi Arşivi : 1502 (yayınlanmamıştır).
mancılığı
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cü 300 metrelik kısımda karaçalı (ekim), acı- badem (ekim), kar aç am
(dikim 2 + O), akasya (dikim ı
O), gladiçya (dikim ı + O), ak - m eşe
(dikim 2+0), ak-meşe dikim (3+0), gladiçya (dikim ı+O), karaçalı
(ekim); dördüncü 300 metrelik kısımda karaçalı (ekim), acı- badem
(ekim), sarıçam (dikim 2 +O), gladiçya (dikim ı+ O), gladiçya (dikim
ı+ O), ak- meşe (dikim 3 +O), ak- meşe (dikim 3 + 0), akasya (dikim ı+ 0), karaçalı (ekim). Bütün 300 metrelik kısımlarda dördüncü sıra
fidan kifayetsizliğinden ilk tesis esnasında boş bırakılmıştır. Müteakip
sene ı955 yılı ilkbaharında bu sıranın 300 metrelik kısımlarına dut (Morus alba) (dikim ı+ O), ahlat (Pirus communis) (dikim 3
0), elma
(Pirus malus) (dikim 3 +O) ve zerdali (Prunus armeniaca) (dikim 3 + 0)
getirilmiştir. Onuncu sıranın ilk 300 metrelik kısmına ise ılgın (Tamarix
pallasii) köklendirilmemiş çeliği dikilmiştir. Diğer taraftan acı- badem,
karaçalı, dikenli- ardıç ve akasya türleri hariç, diğer türlerde tamamlama yapılmıştır. ı956 yılı ilkbaharında, o zamana kadar hemen hemen hiç
çıkma göstermemiş olan ardıç türleri ve karaçalı sıralarına iğde (Elaeagnus angustifolia) (dikim ı +O) ve ı955 yılında dikilen ahlat, elma ve zerclali türleri yerine de sırasıyla sofora ( Sophora J aponica) (dikim ı
ı),
akçaağaç (dikim ı +ı), karaağaç (Ulmus
campestris) (dikim ı+ 1),

+

getirilmiştir.
ı956 yılında ayrıca akasyaların tamamlamaları yapılmış

sıradaki

çam türlerinin

kuruyanları

yerine

sarıçam

(dikim 2

ve üçüncü
dikil-

+ 1)

miştir.

b.

Toprak

işlemesi.

Mevcut rapor geregınce tesis olunacak şeritlerde toprağın sonbahar
mevsiminde ve 60 santimetre derinlikte sürülmesi gerekirken, yalnız
4 numaralı şeridin bu mevsimde sürdürülmesinin mümkün olduğu, fakat
bu sırada toprağın fazla kuru olması yüzünden Üretme Çiftliği İdaresin
den temin olunan pulluk ve traktörlerle ı5- 20 santimetreden daha derin
bir işleme yapılamadığı tespit olunmuştur. 3 numaralı şerit ise ancak ilkbaharda, Nisan ayı başlangıcında ve 25 santimetre derinlikte sürdürüle··
bilmiştir. Bu yüzden ekim ocaklarının tesisi sırasında toprağın henüz
ufalanmadığı ve büyük kesekler halinde bulunduğu görülmüştür.
c.
ı954 yılında

Ağaçlandırma

metodu

3 ve 4 numaralı şeritlerin ilk tesisinde kullanılan bütün
türlerin tohum ve fideleri Ankara Bölge Orman Fidanlığından temin
edilmiştir.
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Sahaya ekim yoluyla getirilen bütün ağaç türlerinde sadece ocak
ekimi metodu kullanılmıştır. Ocak ekimi, bazı sıralarda bel ile ve bazı
sıralarda da çapa ile yapılmıştır. Bel ile yapılan ocak ekimlerinde ocak
toprağı bir bel derinliğe kadar işlenmiş, müteakiben üzeri tesviye olunarak tohum ekilmiştir. Çapa ile yapılan ocak ekimlerinde ise ocak toprağı ayrıca işlenınemiş olup, sadece ocak yüzü çapa ile düzeltilmiş ve buraya ekim yapılmıştır. Ekim sırasında, ekilen tohumun iriliğine göre ekim
derinliğinin ayarianmasına bilhassa dikkat olunmuştur. Beher ocağa ekilen tohum sayısı meşe ve bademde 2- 3, diğer türlerde 5- lO arasındadır.
Şeritleri tesis görevinin Enstitümüze çok geç verilmesi ve mahallinde arazi çalışmalarına başlanılabildiği sırada ekim - dikim mevsiminin
oldukça ilerlemiş bulunması yüzünden, bilhassa 1
O yaşlı akasya ve gladiçya fideleri, Ankara Fidanlığında ekim yastığından sökülüp de şaşır
tılmak üzere tasnif olunan fidelerin şaşırtılmaya layık görülmeyen düşük
vasıflıları arasından alınmak zaruretinde kalınmıştır. Bu fideler umumiyetle zayıf bir kök teşekkülatına ve 15- 20 santimetre uzunluğunda bir
gövdeye malik bulunmaktaydılar. Aynı şekilde 2
O ve 3
O yaşlı meşe fideleri de kök teşekkülatı itibariyle kifayetsiz durumda bulunuyorlardı. 2 + O yaşlı olarak sahaya getirilen karaçam ve sarıçam fideleri ise,
fidanlık sahasında bir haftadan beri gömü yerinde beklemekteydi. Çam
fideleri 1000 adedi bir arada olmak üzere kökleri ıslak çuvallarla sarıl
mış olarak, diğer fideler her hangi bir şekilde anbalajlanmadan jeep'le fidanlık sahasından alınmış ve derhal dikim sahasına götürülerek orada
gömüye konulmuştur. Dildm sırasında fide köklerinin rüzgar veya güneşe maruz kalmaması için azami itina sarfolunmuş, bu maksatla fide
kökleri daima, içinde bulamaç bulunan teneke kaplar içinde muhafaza

+

+

+

edilmiştir.

Karaçam, sarıçam ve meşe fideleri küçük çukur dikimiyle, gladiçya
ve akasya fidelerinin bir kısmı küçük çukur, diğer bir kısmı yarma dikimiyle sahaya dikilmişlerdir. Küçük çukur dikiminde fideler bir bel genişlik ve derinlikte açılan çukurlara, birisi fideyi çukur içine yerleştiren
diğeri toprağı doldurup fide köklerini sıkıştıran iki işçi tarafından dikil·mştir. Yarma dikiminde ise, levhası 7 santimetre genişlik ve 20 santimetre uzunlukta olan hususi dikim belleri kullanılmıştır. Bir işçinin bu beli
toprağa saplayarak ileri- geri hareket ettirmek suretiyle açtığı yarığa
diğer işçi fideyi yerleştirmiş, birinci işçi beli biraz geriden tekrar toprağa saplayarak fide köklerini dipten ve ayağı ile bastırarak da üstten
sıkıştırmak suretiyle dikimi tamamlamışlardır.
Dikimi müteakip fidelerin hiç birisine can suyu verilmemiştir. Fakat
dikim sırasında toprağın kafi rutubeti haiz olduğu müşahede edqdiği gi-

71
bi, dikimin tamamlanmasından bir gün sonra
le bir sulamanın yokluğunu telafi etmiştir.

Bakım

d.

yağan şiddetli yağmur

böy-

ve koruma.

Ekim ve dikim işlerinin ikmalini müteakip sahada daimi olarak bulundurulan bir arnele ekibi yardımıyla ocaklar tanzim olunmuş, yağmur
sularının yaptığı yanklar kapatılmış, şeritlerin iki kenarında hendek açıl
mak suretiyle bu suların şeridi yarıp fideleri hasara uğratmaları ve
şerit toprağını taşıınaları önlenmiştir. Şerit sahaları sık sık gözden geçirilerek çapalanmak suretiyle yabani otların üremesi ve gelişmesine
meydan verilmemiştir.
4 numaralı şeride dikilmiş bulunan bütün fidelere Mayıs ayının ikinci ve üçüncü haftalarında olmak üzere iki defa, fidan başına 2.5 litre su
verilmiştir. Bundan sonra sulama işi bir progra."'lla bağlanarak, ileride
sulama denemelerinde tafsil olunacağı veçhile yapılmıştır.
Şerit sahaları, gündüz içlerinde çalışan işçiler tarafından ve geceleri de bir bekçi tarafından korunarak hayvanların içeriye girmelerine meydan verümerneye ve otlatma zararlarının önlenmesine itina olunmuştur.
Fakat, sarfedilen bütün dikkate rağmen, sonbaharda bir kere 4 nurnar alı şeride iki deve girmiş, akasya fidanlarından bir kısmının tepelerini
yemek suretiyle hafif bir zarar ika etmiştir.

Civar tarlalarda fazlaca bulunan farelerin şerit sahalarına girerek
buralarda ekili bulunan tohumları yedikleri veyahut fidanları kemirdikleri görüldüğünden şerit kenarına 5 er metre ara ile zehirli buğday
konularak bunlarla mücadele edilmiştir. Ayrıca fidan köklerini keserek
zarar veren kör farelerle de hususi tabancalar kullanılmak suretiyle mücadele olunmuştur.
3.

1955

yılında

a.

tesis olunan

Kullanılan

şeritler.

türler.

Hakim rüzgarların mahalli rasatlarla tespit olunan hakiki esiş istikametleri göz önünde bulundurularak Ormancılık Araştırma Enstitüsü
tarafından tanzim olunan koruyucu orman şeritlerine ait ikinci kuruluş
planında (Şekil 12.) 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralada işaretlenmiş şeritlerin taralı kısımları 1954 sonbahar ve 1955 ilkbahar ağaçlandırma mevsimlerinde, tesis olunmuştur.
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5 numaralı şeridin tesis olunan kısmı 250 metre uzunluktadır. İlk tesisinde kullanılan türler birinci sıradan itibaren: İğde (dikim ı+ 0), ahlat (dikim 2 0), akçaağaç (dikim ı+ ı), karaçam (dikim 2
0), tüylümeşe (Quercus pubescens) (ekim), sarıçam (dikim 2
0), ak- meşe
(ekim), karaçam (dikim 2 +O), dut (dikim ı+ O), ılgın (köksüz çelik
dikimi) dir.

+

6

numaralı şeridin

720 metre

uzunluğundaki kısmı

tesis

edilmiştir.

İlk tesisinde birinci sıradan itibaren : İğde (köksüz çelik dikimi). elma

+

+

(dikim 3
0), ak- meşe (ekim), karaçam (dikim 2
0), tüylü -meşe
(ekim), karaçam (dikim 2 + 0), ahlat (dikim 3 +O), acı- badem (ekim)
türleri kullanılmıştır. Birinci vejetasyon devresi sonu yaşama durumu
iyi olmayan dördüncü sıraya, tür tenevvüünü temin maksadıyla ı956 yı
lında karaçam yerine akasya (dikim ı
O) getirilmiş bulunulmaktadır.
7 numaralı şeritte tesis olunan kısmın uzunluğu 850 metredir. İlk tesisinde kullanılan ağaç türleri sırasıyla iğde (dikim ı+ 0), ahlat (dikim 2 + 2), akasya (dikim ı+ O) ve aylantus (dikim ı+ O), ak -meşe
(ekim), karaçam (dikim 2 + 0), akmeşe (ekim), sarıçam (dikim 2 +O),
gladiçya (dikim 1 + 0), zerdali (dikim 3 +O), çalı- badem (Amygdalus
web bii) (ekim) dir. Sonbahar ve ilkbahar ağaçlandırma mevsimlerinde
tesis olunan bu şeridin sonbahar kısımlarındaki akasya, gladiçya ak- meşe, karaçam, sarıçam ve zerdali sıralarında ı955 yılı sonbaharında tamamlama yapılmıştır. Bu tamamlama sırasında zerdali fidanları ı
O yaşlı
olarak dikilmiş, diğerleri ise evvelkilerle aynı yaşcia ve aynı menşeler
di:m temin edilmiştir.

+

8 numaralı şeridin tesis edilen kısmı 940 metre uzunluktadır. İlk tesisinde yalnız üç muhtelif meşe türünün çeşitli menşelerden temin edilmiş tohumları üç sıra halinde 5, 6 ve 7 nci sıralara ekilmiştir. Bunlar arasında ak- meşenin Dikmen Deresi, Hacıkadın Deresi, Kadıncık Köy, Şe
refli Koçhisar ve Tepebaşı; boz -meşe (Quercus macrolepis) nin Hacıka
dın Deresi ve Tüllüce Tepe; tüylü -meşenin Pırnakpınar, Sadıklı Köy ve
Tüllüce Tepe menşeli tohumları vardır. 1956 yılında birinci ve onuncu
suraları hariç diğer sıraları da tesis olunan bu şeride, ikinci sırasından
itibaren dut (dikim ı+ 0), karaçam (dikim 2 + 0), sarıçam (dikim
2
O), yerli- dişbudak (Fmxinus excelsior) (dikim ı
O) ve Amerikandişbudak (Fra...1::inus americana) (dikim ı+ 0), iciris (Pmnııs aviıım)
(dikim ı
O) türleri getirilmiştir. Ayrıca aynı yıl içinde ak- meşcnin
Dikmen Deresi hariç dört menşeinin tamamlamaları yapılmıştır.

+

9 numaralı şeritte 530 metrelik kısım tesis edilmiş bulunmaktadır.
İlk tesisinde kullanılan türler kuş- burnu (Rosa canina) (köklendirilmemiş çelik dikimi), zerdali (dikim 3
O), gladiçya (dikim ı
O), ak - me-

+

+
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şe (ekim), ak- meşe (ekim), ak- kavak (köklendirilmemiş çelik dikimi)
ve gladiçya (dikim ı
0), karaçam (dikim 2
0), karaçam (dikim 2
0),
elma (dikim 3
O), iğde (köklendirilmemiş çelik dikimi) dir. Müteakip
ı956 yılında ilk sene başarı sağlamadığı görülen kuşburnu yerine ılgın
(köklendirllmemiş çelik dikimi), kavak yerine aylnntus (dikim ı
O)
ve iğde yerine de mazı (Thuja mientalis) (dikim 2 +O) türleri getirilmiştir. Ayrıca karaçam sıraları hariç, diğer bütün sıralarda tc.mamlaına
yapılmıştır. Yalnız bu tamamlamada kullanılan zerdali ve elma fideleri ı +O yaşlıdır.

+

+

b. Toprak
ı954 yılı sonbaharında

+

işlemesi.

tesis olunan 7 numaralı şeritte topbir hafta evvel Kasım ayı
nın ilk haftasında traktörle çekilen pulluklada ı5 - 20 cm. derinlikte sürdürülmek ve müteakiben diskaro geçirilmek suretiyle yapılmıştır. Diğer
şeritlerin toprağı Kasım ayı sonunda, ilk sonbahar yağışlarından sonra
aynı şekilde pulluklada sürülmüş, toprak ıslak olduğundan bu defa sürme 25- 30 santimetre derine nüfuz etmiştir.
rak

bir

kısmı

işlemesi, ağaçlandırmaya başlanılmadan

c.

Ağaçlandırma

metodu.

Koruyucu orman şeritlerine ekim yoluyla getirilen bütün türlerde
ocak ekimi metodu kullanılmıştır. lVIeşe ve badem türlerine inhisar eden
bu ekimlerde ocakların yalnız yüzü düzeltilmekle iktifa edilmiş, başka
ca hususi bir toprak işlemesi yapılmamış ve ocak başına iki tohum ekil-·
miştir. Zira bir sene evvelki tatbikat bu iki cinsin türlerinde ocak başı
na iki tohum ekilmesinin kafi yaşama temin ettiğini göstermiş bulunuyordu. Lüzumlu tohumlar Ormancılık Araştırma Enstitüsü teknik elemanları nezaretinde muayyen menşelerden toplattırılmak suretiyle temin
edilmiştir.
ı955 yılı çalışmalarında kullanılan

fide ve fidanların fidanlıklarda
bir seçime tabi tutulması, anbalajlanması, ağaç
landırma sahasına süratle nakli ve. dikimlerinin usulüne uygun olarak
yapılması hususlarında lüzumlu bütün gayretler sarfedilmiştir. Şeritlere
dikim yoluyla getirilen türlerden sarıçam Bolu'daki Orman Araştırma
İstasyonu muvakkat fidanlığından; karaçam Kızıkahamam Orman İşlet
mesi Fidanlığından; akasya, akçaağaç, aylantus, Amerikan dişbudak, yerli dişbudak, gladiçya, karaağaç, sofora ve mazı Ankara Bölge Orman Fidanlığından; ahlat, elma, zerdali Sorgun Bölge Orman Fidanlığından, iğ
de Kayseri ve Sivas Bölge Orman Fidanlıklarından, dut Elazığ Bölge Orman Fidanlığından temin olunmuştur.
dikkatle sökülmesi,

itinalı

14
Çam türleri sandıklar içerisinde, kökleri aynı gömü yerinde olduğu gibi rutubetli toprak arasına konulmak suretiyle; diğerleri ise kökleri çuvalla sarılarak anbalajlanmışlardır. Şeker sandığı. eb'adında bir sandık
içinde 1500 adet çam fidesinin yukarıda anlatıldığı şekilde anbalajlanması mümkün olmaktadır. Çam türleri dikim anına kadar anbalajlandıkla
rı sandık içersinde muhafaza olunmuşlar ve dikim yerine öylece getirilmişler, diğer türler ağaçlandırma sahasına vanldığında derhal gömüye
alınmışlar ve sulanmışlardır.
mevsimin oldukça ilerlemiş olhenüz başlamamış
bulunması dikimleri oldukça güçleştirilmiştir. Fidelerin toprağa konup
köklerinin sıkıştırılmasıyla beraber hemen can suyunun da verilmesi mecburiyeti dikim faaliyetinin yavaş gitmesini intac etmiştir. Dikim sırasın
da fide kökleri bulamaca batırılmamış, fakat güneşe veya rüzgara maruz
kalmamaları için ekim anma kadar dikim çantaları içinde veya kökleri
ıslak çuval beziyle sarılı vaziyette muhafaza edilmişlerdir. Dikim dört kişilik işçi ekipleriyle yapılmış, işçilerden birisi fidan taşımış ve fidanı dikim çukuru içine yerleştirmiş, diğeri fidan köklerini toprakla örterek
sıkıştırmış, üçüncüsü fidan çanagmı tanzim etmiş ve dördüncüsü de can
suyunu vermiştir. Bu tarzdaki tertibin işi sür'atlendirme ve verimliliği
arttırma bakımından, mevcut şartlar altında en uygun bir tarz olduğu,
diğer şekillerin de tatbiki neticesinde anlaşılmış bulunmaktadır. 3 metreküplük bir su tankıyla bir seferde 350 fideye can suyu verilebilmektedir. Bu esnada zaman kaybına en ziyade sebebiyet veren şey su tankıa
rına kadar gidip gelme ve su kaplarını doldurmaktır. Bu zaman kaybının
mümkün olduğu kadar azaltılabilmesi için su tankının dikim yerine yakm getirilmesi, suyun hiç olmazsa 20 litrelik kovalada ve omuzluklar
yardımıyla taşınması, kova sayısını biraz daha fazlalaştırarak su taşıyan
işçinin gidiş- gelişi sırasında boş kovaların tank şöförü tarafından doldurulup hazırlanmasının temini icabetmektedir (Şekil: 13).
Sonbahar dikiminin

yapılışı sırasında

masına rağmen (Kasım ortası)

sonbahar

yağmurlarının

İlkbahar dikimlerinde can suyu verilmesi bu kadar müstacel bir durum arzetmemiştir. Toprak esasen rutubetli olduğundan can suyunun
dikimden bir kaç saat sonra verilmesi bir mahzur addedilmemiştir. Bu
takdirde dikim üç kişilik işçi ekipleriyle yapılmış ve can suyu verme işi
ayrı bir işçi ekibine bırakılmıştır.

d.

Bakım

ve koruma.

Ekim, dikim ve can suyu verilmesi işlerinin tamamlanmasını müteakip ekim ocakları ve fidan çanakları arazinin meyli istkametinde yukarı doğru bakan kısımları açık bırakılmak, aşağı gelen kısımları ise ~OP:-
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Şekil 13.
Sarıçam dikimi (2 + O fide, topraksız) (Foto. Beşkök).
Planting of Pinus silvestris (2 + O seedling, nalred-rooted) (Ph(}to. Beşkök).
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rak seti ile adeta bi.r hilal şeklinde çevrilmek suretiyle tanzim olunh1uŞ
Iardır. Yan yana bulunan iki fidenin hilal şeklindeki çanak kenarları uçlarından birbirleriyle birleştirilmiş, böylece toprak yüzünden akıp gidecek olan yağış sularının buralarda tutulması sağlanmıştır. Ayrıca şe
ritlerin dışında ve üst tarafında tesviye eğrilerine paralel olarak hendekler kazı1mı~, tarlada toplanıp gelecek yağmur sularının şeridi yarıp gec;:mesi önlenmiş ve buralarda birikerek şerit taban suyunu zenginleştirme
leri temin olunmuştur (Şekil. 14). Alınan bu her iki bakım tedbirinin

Şeldl

14. Tesviye .eğrilerine parelel olarak tesis edilmiş şeritlerde
tesviye hendekleri ve yağınur sularının tutuluşu (Foto. Beşkök).
Ooıınter-diches and run-off control of a beit established along
counter-Iines (Photo. Beşkök).

de, bilhassa yaz başlangıcında ınıntakada sağanak halinde yağan ve toprağa nii.fuz etmeye vakit bulamadan toprak yüzünden akıp giden yağmur
sularını yetiştirilmekte olan bitkilere faydalı hale getirmek bakımından
maksadı temine kifayet ettiği müşahedelerle tespit olunmuştur. Burada
şu hususu kaydetmek icabeder ki, 1955 yılında tesis olunan koruyucu orman şeritlerinin tesviye eğrilerine umumiyetle paralel seyretmeleri bu
hareket tarzını mümkün kılmıştır. Meyil istikametinde olan şeritlerde
buna imkan bulunamamaktadır ve yağmur suları kuvvetli erozyonlara
sebebiyet vermektedir (Şekil 15.). Bu bakımdan dalgalı arazide koruyucu orman şeritlerini mümkün olduğu kadar tesviye eğrileri istikametinde
tesis etmeyi tavsiye eden Rus araştırıcılarının görüşüne iştirak etmek
icabeder.

Şekil

Meyil istikametinde tesis edilmiş bir şeritte yağınur
tevlit ettiği toprak erozyonu (Foto. Kurtça).
Soil erosion caused by nm-off, in a belt established down to the
slop (Photo. Kurtça,).
15.

sulannın

Bakım tarzı

cephesinden hususi bir denemeye mevzu teşkil etmeyen
yaban} otların gelişmesine meydan verilmeyecek şekilde sık
sık çapa yapılmış ve birinci vejetasyon devresinin yaz aylarında ayda bir
defa olmak üzere fidan başına beş litre su verilmiştir. Bu şeritlere ekim
yoluyla getirilmiş olan meşe ve badem türleri hiç sulanmamıştır ..
şeritlerde

Koruma işleri daha evvel 1954 de tesis olunan şeritler
rilen izahat sırasında belirtildiği veçhile yürütülmüştür.
D.
1.

Ağaçlandırma metodu.

Ekim· ve dikim.

Denemeye dahil olunan türler:
çam, sarıçam, gladiçya, akmeşe.
Denemede tatbik olunan muamele
O ca~ . ekimi,

-

Fide dikimi.

ve-

Denemeler ve neticeleri.

a.

-

hakkında

akçaağaç,

Akasya,
tarzları

aylantı,ıs,

kara-

:

Deneme :ı;netodu : Akıneşe hariç diğer türlerin ekimleri yalnız üçün~
.cü şeritte dikimleri i.se. dİğer muhtelif şeritrerde yapılmıştır.. Ak- meşe
'nin ekimler-i bÜtün şeritlerde m'evcuttur.
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Deneme neticeleri : Ocak ekimi ve fide dikimi metodlarının denemeye dahil olunan türlerin her birisinde temin ettikleri yaşama durumu
(Cetvel ı2.) ve boylanma miktarı (Cetvel ı3.) birbirlerinden farklı olduğundan neticelerin her bir tür için ayrı ayrı mütalaa ve münakaşa
edilmesi doğru olacaktır.
Akasyada ocak ekimi, ı
O fide dikimi kadar yaşama temin edemeGerçi birinci seneyi canlı olarak geçiren fideler bundan sonra
artık ölmemekte, boylanma bakımından da sahaya dikim yoluyla getirilenlerden fazla geri kalmamaktadırlar. Fakat birinci senedeki yaşama
nispeti oldukça düşüktür (yüzde ı4.3). Müteakip senelerde yapılan tamamlama ekimleri de daha iyi bir netice vermemiştir. Halbuki ı+ O fide dikiminde şimdiye kadar temin olunan yaşama yüzdesi ortalaması
61.8 dir. Son senelerde elde olunan nispet yüzde yüz civarında ise de, ilk
sene dikimlerinin kafi bir muvaffakiyet temin edememiş olması ortalamayı bu şekilde düşürmektedir.
miştir.

Akçaağaçta

ekim ile dikimin temin ettikleri yaşama yüzdeleri aradikim lehine ehemmiyetli bir fark mevcuttur. Dikimde kullanılan
fidanlar ı+ ı yaşlıdır. Fidanların dikimden evvel yapılan muayenelerinde kök durumlarının iyi olmadığı ve söküm sırasında bazılarının kabukları sıyrılmak suretiyle zedelendiği görülmüştür. Buna rağmen temin
olunan yaşama yüzde 56.3 tür. Mamafih yaşayan fidanların mühim bir ekseriyeti gövdeleri kurumuş ve kökten yeniden sürmüş vaziyettedir. Ekimde gerek ilk tesiste ve gerekse müteakip senelerde yapılan tamamlamalarda elde olunan yaşama yüzdesi 8.0 dan ibaret kalmıştır. İlk seneyi geç-iren tohumdan yetişmiş fideler bundan sonra hayatiyetlerini idame ettirmekte ve iyi bir gelişme de göstermektedirler.
sında

Aylantusta ilk sene yapılan ekimler ancak yüzde 5.0 nispetinde bir
temin etmişler ise de, müteakip sene tamamlama ekimlerinde
yaşama yüzdesi 47.6 ya yükselmiştir. Bazı yüz metrelik kısımlarda bu
miktar yüzde 86.0 ı bulmaktadır. Buna rağmen ı
O fide dikiminin çok
daha başarılı olduğu ileri sürülebilir. Zira iki sene yapılan dikimierin temin ettiği yaşama yüzdesi ortalama 96.4 tür.

yaşama

Karaçarnda ekim yoluyla elde olunan yaşama yüzdesi birinci vejetasyon devresi sonunda ıo.8 olarak tespit edilmiştir. Müteakip mevsimde
bunların tamamı ölmekte, yaşama yüzdesi 0.0 a düşmektedir. Buna mukabil 2 O fide dikiminde ilk sene ağaçlandırma tekniği icaplarına tam
olarak uyulamaması neticesi alındığı tahmin olunan kötü netice (yüzde
ı1.2 yaşama) bir tarafa bırakılırsa, müteakip senelerde kafi n:.uvaffakiyet temin edilmiştir. ı956 yılında yapılan dikimlerde ortalama yaşama
yüzdesi 73.6 dır. Bütün senelerin ortalaması ise yüzde 46.2 olarak tespit

+

edilmiştir.
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Koruyucu orman şeritleri tesis denemelerinde kullanılan türterin birinci
vejetasyon devrelerinde yaşama durumları

Cetvel 12.

First year survival of the species used in the shelterb=lt establishment
Ağaçlandırma

metodu

Tür
Species

Planting
method

Aetr negundo

Ortalama yaşama yüzdesi
Average survival percent
Temmuz
July

Ekim
Sowing

experinıents

Ekim
October

9.3

8.0

59.7

56.3

7.4

5.0

Dikim
Planting (I+ O)

92.6

96.4

Ekim
Sowing

59.1

71.4

Amygda!us webbii

Ekim
Sowing

59.3

76.8

Elaeagnus angustifolia

Dikim
(I+O)
Planting

87.8

88.7

Fraxinus americana

Dikim
(
O)
Planting 1 +

90.0

89.2

Fraxinus excelsior

Dikim
( 1 _, O)
Planting
'

72.3

76.3

Ekim
Sowing

36.0

34.6

Dikim
( 1 +0)
Planting

78.2

81. B

( 1 +0)

85.0

90.8

Ekim
Sowing

20.8

17.3

Dikim
( 2+0)
Planting

53.9

46.2

5.4

2.6

Dikim
Planting (2+0)

87.2

82.1

Dikim
( + 1)
Plantino- 2

85.2

79.5

Dikim
(3 +0)
Planting

13.5

21.7

Dikim
( 2 + 2)
Planting

37.5

51.9

Dikim
(l+O)
Planting

Ailanthus glandulosa

Amygdalus

Gleditsia

commımis

triacantlıos

Morus alba

Ekim
Sowing

Dikin:

Plantıng

Pinus nigra

Pinus si'vestris

Pirus communis

Ekim
Sowing

"'
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Ağ.:tçlandırma

metodu

Tür
Species

Ortalama yaşama yüzdesi
_____Averag_!_ suryival_ percent

Planiing
method·

July

Ekim
Octoter

(I tO)

81.5

85.0

Dikim
( ı.O)
Planting 3 '

20 ·1

30.0

Dikim
(l-' O)
Planting
'

97.1

98.3

Dikim
( 3 , O)
Planting
'

47.5

46.8

Dikim
(l+O)
Planting

92.9

98.4

Ekim
Sowing

76.3

83.5

Dikim
(l+O)
Planting

58.3

56.0

Dikim
(
O)
Planting 2 +

25c5

24.5

Dikim
( .L 0 )
Planting 3 '

27.1

28.4

Quercus macrolepis

Ekim
Sowing

66.8

56.5

Qwrcu~

Ekim

Sowiıig

61.3

56.1

Ekim.
Sowing

19.0

14.3

D!kim · l-l- O)
Planting t '

70.3

61.8

( 1 + 1)

90.3

92.0

Pirus ma/us

Dikim
Pları:ting

Prur.us armaniaca

Prımus

avium

Qutrcus haas

pubescens

Robinia pseudoacacia

Sophora jiıponica

Diki~

Plantıng

Trmmuz

Tamarix palasii

Köksüz çelik
Unrooted cutting

69.7

69.0

Thzga orientolis

Dikim.
2 +0)
P1anting <.

45.0

39.2

Ulmus campest1is

Dikim
( 1 + 1)
P1anting

79.7

80.3

Sarıçam

vermiştir.

ekimleri de karaçam ekimleriyle hemen hemen aynı neticeyi
Birinci vejetasyon devresinde temin olunan yüzde 2.6 gibi ga-
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Cetvel 13.

Koruyucu orman

şeritleri

yıllarda

tesis denemelerinde
boylanma durumlan

Imilanılan

türlerin ilk

Early height grO'Ivth of the species used in the sheltErbdt establishment
experiments

Ağaçlandırma

Tür
Species

Acer

ııegundo

metodu

Sene (1)

Planting
method

Year (1)

Eki nı
Sowing

ı

3

Dikim
(1-'-0)
Plunting
'
Aılanthus

glandulo•a

Eki nı
Sowing
Dikiı:rı
fl
Plantino'
b

Amygdalu<

cJmmır

Amygdrılus

webbii

E 1aengnuı

is

angustifolia

EkiiP
Sowing
Dikirr:

ameri'::ınıı

Fraxinus excelsior

Dild~

Gleditsia tr icw thos

Morııs

Pinıır

Dikim
.
Planting ( 2 'O)

Pinus silvestris

Dikim
Plantin~·

Pirus communis

(2+0)

ı70

35
ıoo

ıı:;

95

2

35

80

2

15
110
20

lO O
140
40

40

80

2

20
85
25
45

3

80

65
200
80
100
180

ı

90

140

ı

lO

2

ıs

2:>

ı

nigra

20
85
45

2
2

3

Dildm
Planting (l+O)

cm

25
220
40
110
170

·

alba

cm

15

(l+ O)

Dikim
(l+O)
Planting

Heighest
plant

](i5

(ı +O)

Ekim
Sowing

Ave':age
height

ı

Dikim
(l-1- O)
Planting
'
Plantıng

En boylu
bitki

3
O)

Ekim
Sowing -

Plantıng

Fraxinus

+

Ortalama
boy

ı

ı

ı

2

20
30
20
40
36

o

Dikim
2+1)
Planting

ı

20
lO

Dikim
( 3 . O)
Planting
+

2

45

100

Dikim
( 2 + 2)
Planting

2

55

130
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metodu

Sene (1)

Ortalama
boy

Planting
method

Year (1)

Average
height

Heighest
plant

cm

cm

70

130

Ağaçlandırma

Tür
Species

Pirus ma/us

amıaniaca

Prunus

Prwws

avı:ım

Quercus

ha:ıs

Dikim
cı+O)
Planting

En boylu
bitki

Dikim
(3 -1- )
Planting · ' 0

2

65

120

Dikim
cı +O)
Planting

ı

35

70

Dikim
( 3 -1-0)
Planting

2

90

160

4§

80

ı

ıs

40

2
3

20
25

80

Dikim
cı+ O)
Planting

2

ıs

so

Dikim
( 2 _0)
1
Planting

ı

20

70

35

105

Dikim
Planting

(ı

+O)

Ekim
Sowing

Dikim
Planting (3 +O)

50

Quercus macrolepis

Ekim
Sowing

ı

15

30

Quercus pubescens

Ekim
Sowing

2

lO

20

Robinia pseudoacacia

Ekim
Sowing

ı

20
185
40

85
300

ııo

215
3SO
120

Dikinı

Planting

Sophora japunica

Dikin:t

Plantıng

3
(l , O)
-ı-

ı

2
3

(l + ı)

Tamarix palasii

Köksüz çelik
Unrooted cutting

Thıg'a

Dikim
(
O)
Planting 2 +

65
ı

2
orientalis

Ulmus cwnpestris

(1)

Dikim
(ı+l)
Planting

Ağaçlandırma sahasında
Th~

ı9S

ı

geçen sene sayısı.
number of the years at the planting site.

llS

40

20
50

ıoo

ı5

30

60

100

83
yet
kil

düşük
ı6.),

bir yaşama yüzdesi, müteakip senede 0.0 a düşmüştür (Şe
Buna mukabil sarıçam dikimlerinin verdiği neticeler, karaçam

Şekil

Sahaya ocak eltimiyle getirilmiş bir sançam, bir
yaşında (Foto. Beşkök).
S pot sown Pinus silvestris, one year old (Photo. Beşkök).
16.

+

dikimlerinden de daha iyidir .2 O olarak dikilen fideler ortalama yüzde 82.ı, 2
ı olarak dikilen fidanlar ise yüzde 79.5 nispetinde yaşama
temin etmişlerdir. Bazı yüz metrelik kısımlarda 2 O fideler yüzde ıoo,
2
ı fidanlar yüzde 98 nispetinde hayatiyetlerini muhafaza ve idame et-

+

+

+

mişlerdir.

Gladiçyada ekim az çok bir muvaffakiyet temin edebilmektedir. İlk
vejetasyon devresinde yaşama yüzdesi 34.6 olmuş, ertesi senelerde yapı
lan tamamlamalardan sonra 45.4 e ulaşmıştır. Bazı yüz metrelik kısım
larda bu nispet yüzde 60 ın üstüne çıkmakta ve yüzde 68 e kadar ulaş
maktadır. ı +O fide dikimi ile elde olunan birinci vejetasyon devresi sonu ortalama yaşama yüzdesi ise 81.8 dir. Bu nispet bazı yüz metrelik kı
sımlarda yüzde 99 a kadar yükselmektedir. Boylanma bakımından, bilhassa üçüncü sene sonunda ekimle dikim arasında bariz bir fark bulunmamıştır.

Ak - meşede ocak ekimi ı
O, 2 + O veyahut 3 + O fide dikimlerine
nazaran çok daha yüksek bir yaşama temin etmiştir. Bütün şeritler için
ak- meşe ekimlerinin birinci. vejetasyon devresi sonu ortalama yaşama
yüzdesi 83.5 tur. Bunu tatminkar bir netice olarak kabul etmek mümkündür. Çıkan fidelerden pek büyük bir ekseriyeti (ortalama yüzde 97.7 si) ve-
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jetasyon devresi sonuna kadar hayatiyetlerini muhafaza etmişlerdir. Ya:pılan tetkikler bu fidelerin ekseriya ı metreden daha derine giden bir
kök sistemi yaptığını göstermektedir (Şekil ı 7.). Bu hal yaz mevsiminde
devam eden kuraklıktan müteessir oli:nama sebebini izah eder
mahiyettedir. Buna mukabil, ak meşe
dikimleri umumiyetle bu
derece iyi netice vermemiştir. Dikimlerde ı
O, 2+ Ove 3 + O yaşlı
ak- meşe fideleri kullanılmıştır. Tahmin edilebileceği gibi bunlar arasında
en yüksek yaşama yüzdesi göstereni
ı
O fidelerdir. Zira kuvvetli kazık
kök yapmak itiyadında olan ak - meşe, fidanlık ekim yastığında 2. veya
3. yaşını idrak ettikten sonra sö. külmeye l~?Jkııdığı takdirde çok d€rine gitmiş olan kökün üstte emici
kıllardan mahrum 20 - 30 santimetrelik bir kısmını almak, kök sisteminin gıda alma bakımından asıl ehemmiyetli rol oynayan yan kökler ve
emici kılların mühim bir ekseriyetini
orada terk etmek mecburiyetiride kalınmaktadır (Şekil ıs).
Tabiidir ki,
bu hal fidanın dikildiği yerde tutunŞekil 17.
Sahaya ocak ekimiyle
ma şansını büyük ölçüde azaltacakgetirilmiş ak meşenin birinci
vejetasyon sonunda kök ve
tır. ı +O yaşlı fideler fidanlıkta tatgövde gelişme durmnu :
bik
olunan gübreleme ve sulamanın
kökün ulaştığı derinlik 110
santimetre, gövde boyu 25
da tesiriyle köklerini o kadar derine
25 santimetre (Foto
salmadıkları gibi, yukarı kısımların
Beşkök).
da bir miktar yan kök de yapmaktaRııot and stern development of an one
year old spit sown Quercus haas :
dırlar. Bilnetice sökülen fideler dikiroot length is 110 cm., stern height
me daha salih vasıfları haiz olis 25 cm. (Phot::ı. Beşkök).
maktadır. Burada hemen işaret edil:mesi gereken bir husus, buna rağmen ı+ O yaşlı meşe fidelerinin, diğer
türlerin aynı yaştaki fideleri ile mukayese edilince, kök durumu bakımın
dan maksada uygun vasıfları haiz bulunmadıklarıdır. Gerçi fidanlıkta bazı hususi muameleler tatbiki suretiyle nieşe fidelerinin kök geliştirme durumlarını islah etmek mümkün olabilir. Fakat ekim yoluyla yapılan ça:..
lışmaların ucuzluğlina ve kolaylığina mukabil temin ettikleri başari ·böyle
pahalı bir yola gidilmesine lüzum bırakmayacak kadar tatminkar vaziyet<,

:

-

'-.

•

-

-

H
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Şekil

18.

2

-1- O (A) ve 3 ..j-0 (B)

Root conditions of 2

-1-

yaşlı ak meşe fidelerinin kök durumu
(Foto. Beşkök).
O (A) and 3 -1- O (B) Quercus haas seedlings.
(Photo. Beşkök).

tedir. Ak- meşede dikimin ekime nazaran temin ettiği üstünlük boylanma
durumunda kendisini göstermektedir. Sahaya dikim yoluyla getirilmiş fidelerin birinci vejetasyon devresi sonunda ekimle getirilenlere nazaran
daha boylu olmalarını tabii addetmek icabeder. Fakat ikinci senede ekimlerin 1 O olarak dikilmiş fidelerin boylarına yetişip onları geçmiş olmaları şayanı dikkat bir husustur. İlk tesis edilen şeritlerde üçüncü yaşını
idrak etmiş olan meşelerin 1956 yılında, geçen senelerde olduğu gibi neşe
li ve sıhhatli bir durum arzetmedikleri müşahade edilmiştir. Bu durumun en iyi şekilde, deneme sahasında meşelerin köklerinde ortak yaşa
yan mikorizelerin mevcut olmaması ihtimaliyle izahı kabildir. Maamafih
})u hususun denemelerle tetkik ve teyit edilmesi zarureti mevcuttur.

b.

Ekim

tarzı.

Denemede tatbik olunan muamele tarzları :
- Belle ocak ekimi. Ocak toprağı belle bir bel derinliğine kadar
lenmiş, müteakiben ocak yüzü tesviye olunarak tohum ekilmiş.

iş-
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- Çapayla ocak ekimi. Ocak toprağı işlenıneden ocak yüzü çapa ile
tesviye olunmuş ve tohum ekilmiş.
Deneme metodu : Aynı ağaç türünün 300 metrelik şerit parçalarından birisinde kalan sırasında muamele tarzlarından birincisi, diğerin
de kalan sırasında muamele tarzlarından ikincisi tatbik olunmuştur.
Deneme neticeleri : Her 'iki muamele tarzı aynı ağaç türü için aynı
üzerinde tatbik olunamadığı ve bazı yüz metrelik kısımlar
da yaşama durumunun umumiyetle bütün türler için çok düşük olması
dolayısıyla neticeler arasında ekim tarzı ile ilgili bir münasebet kurmak
mümkün olmamıştır.

şerit parçası

c.

Dikim

tarzı.

Denemeye dahil olunan türler : Akasya ve gladiçya.
Denemede tatbik olunan muamele tarzları :
- Küçük çukur dikimi. Bir bel derinliğinde ve genişliğinde açılan
çukurlara dikim.
- Yarma dikim. Levhası 7 santimetre genişlik ve 20 santimetre uzunlukta olan dikim belleri ile açılan yarıkiara dikim.
Deneme metodu : Aynı 300 metrelik şerit parçası içinde bulunan
iki akasya veyahut iki gladiçya sırasından birisinde küçük çukur, diğe
rinde yarma dikim yapılmış ve denemeler her iki tür için de ayrı iki
300 metrelik parça içinde tekrarlanmıştır.
Deneme neticeleri : Her iki muamele tarzının tatbiki neticesinde
yaşama yüzdelerinde, bu muamele tarzlarının neticesi olarak bir fark
husule gelmemiştir (Cetvel 14.). Deneme sahası toprağı evvelce sürdüCetvel 14.

Dikim

tarzı

denemesine dahil edilen türlerin birinci vejetasyon devresi
sonunda yaşama durıunları
First year survival of the species used in planting types test
Dikim tarzı
Planting type
Ağaçlandırma

metodu
Tür
Species
Planting
method

Küçük çukur
dikimi
Smail hole
Planting
Temmuz
July

Ekim
October

Yarma dikimi
slit planting
Temmuz
July

Ekim
October

Yaşama

yüzdesi
Survival percent

Gleditsia tricauthos

Robinia pseudoacacia

Dikim
(l+O)
Planting

_18 3

75.7

75.4

Dikim
' 1 -ı.. O)
Planting ' '

66 8
·

53.8

65.5

•·

71.0
50.8
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rülmek suretiyle işlenmiş olduğundan, dikim sırasında çukur açmak suretiyle toprağın bir kere daha işlenmiş olması ehemmiyeti haiz olmayan
bir tedbir olarak görülmektedir.
2.

Ağaçlanduma

mevsimi.
sarıçam,

Denemeye dahil olunan türler: Karaçam,
6e, ahlat, çalı- badem, iğde, zerdali.
Denemede tatbik olunan muamele
-

Sonbahar ekim veya dikimi.

-

İlkbahar

tarzları

gladiçya, akme-

:

ekim veya dikimi.

Deneme metodu : 800 metre uzunluğundaki şeritte her sıra yalnız
türle tesis edilmiş, şerit 100 metre uzunluğunda 8 kısma bölünmüş,
bunlardan 2, 4, 6 ve 8 incisinde sonbahar, 1, 3, 5, ve 7 ncisinde ilkbahar
mevsiminde ekim veya dikim yapılmıştır'
oır

Deneme neticeleri : Ağaçlandırma mevsiminin birinci ve ikinci vejetasyon devreleri sonu yaşama durumu üzerindeki tesirleri ağaç türlerine tabi olarak değişmiştir.
Karaçam ve sarıçarnda ilkbahar dikimleri, sonbahar dikimlerine nazaran daha iyi netice vermiş bulunmaktadır. Bu yaşama yüzdesi bakı
mından olduğu gibi (Cetvel 15.) boylanma ve gümrahlılık bakımından
da böyle olmuştur (Cetvel 16.). Ağaçlandırma mevsiminin yaşama durumu üzerindeki tesiri sarıçamda, karaçama nazaran daha bariz olarak görülmektedir. Sonbahar dikiminin temin ettiği yaşama yüzde 71.3 iken
ilkbahar dikimininki yüzde 95.5 tir. Ortalama boylanma arasında ilkbahar dikimi lehine 10 santimetrelik bir fark mevcuttur. Esasen sahada yapılan müşahedeler sırasında daha ilk nazarda sıhhatlilik ve gümrahlık
bakımından ilkbahar dikimlerinin sonbahar dikimlerine faik olduğu bariz bir şekilde görülebilmektedir. Karaçarnda fark bu kadar bariz vaziyette değildir. Hatta ikinci sene gene aynı mevsimlerde yapılan tamamlama dikimlerinden sonra yaşama yüzdesi bakımından dikim mevsimleri
arasında hemen hemen hiç fark kalmamıştır.
Akmeşede ocak ekimi metodu tatbik edilmiştir. Gerek sonbahar ve
gerekse ilkbahar ekimleri tatminkar bir yaşama temin etmiş bulunmaktadır. Fakat sonbahar ekimlerinin ilkbahar ekimine, az miktarda da olsa, üstün bir durum ,arzettiğini kabul etmek lazımdır (yaşama yüzdesi 99.6 ya mukabil 92.6). Sonbahar ekimleri bakımından en büyük malı
zuru teşkil eden tohum yiyen hayvanların tasallutu deneme sahasında
vaki olmamıştır. Yaşama yüzdesinin 99.6 gibi gayet yüksek bir nispete
ulaşmış bulunması bunu göstermektedir. Bu sebeple, sonbahar ekimin·-

Ağaçlandırma

Cetvel 15.

mevsimi denemesine dahil edilen türlerin ilk

yıllarda

yaşama durmnları

Early survival of the species used in planting season test
Ağaçlandırma

mevsimi
Season of planting _ _ _ _ __

metodu
Tür
Species
Planting
method

İlkbahar

Sonbahar
Au tom n

Ağaçlandırma

Birinci
sene
First
year

Sp ring

İkinci

Birinci
sene
First
year

sene
Second
year

İkinci

sene
Second
year

yüzdesi
Survival percent

Yaşam:ı

Arrrygdalur webbii

E:;:iiP
Gowing

83 3

84.6

5.6

o8.4

Eloeagııus

DikiiP
Plantino·
, (I-!- O)

95.5

95.3

90.0

84.4

Diki~

(l-l O)

89.0

98. 3(!)

93.8

92.3

Pinus nigra

Dikim
(
O)
Planting 2 +

65.5

88.8(1)

75.0

85 .3(

Pinus silveslr·s

Dikim
(Z f· O)
Planting

71.3

80.0(!)

95.5

90.5

Dikim
(
)
Planting 2 + 2

83.7

88.0

15.0

33.5

Prunus armaniaca

Dikim
( 3 +0)
Planting

,16 .8

98.8(

)

13.0

13.0

Qytrcus haas

Ekim
Sowing

99.6

98. 9(

1
)

92.6

94.6

angust jolia

Glcditsia triacantlws

Plantıng

Pirus

canımımis

(ı)

ı955 yılı sonbaharında tamamlama yapılmıştır.
The blacks replanted in the .Automn of ı955.

(2)

ı956 ilkbaharında tamamlama yapılmıştır.
The blacks replanted in the spring of ı956.

(3)

de

3

ı955 sonbaharında ı + O fideyle tamamlama yapılmıştır.
The blacks replanted with ı +O seedlings in the automn of

kullanılan

tohumlardan bir

kısmı

2

)

ı955.

sülyenle zehirlenciikten sonra, diolduğu hallerde bunların yaşama

ğer bir. kısmı zehirlenıneden ekilmiş
yüzdeleri arasında da bir fark tespit olunamamıştır. Meşe tohumlaı:ının
ilkbalıara kadar hayatiyetlerinde bir. kaybın husulüne meydan verilmeden muhafazaları müşkül olduğu için sonbahar ekiminin tercih olunma.sı, deneme sahamız gibi tohum yiyen hayvan zararlarının bahis mevzuu
olmadığı ve geç donların vuku bulmadığı yerlerde tavsiye .olunabilir.
Boylanma bakımından sonbahar ekimi pek cüz'i bir üstünlük göstermek:'
tedir.

Cetvel

i6.

Agaçlandırma mevsiını denemesine dahil edilen türlerin ikinci sene

sonunda boylanma

durumları

Second year height growth of the species uscd in planting season test
Ağaçlandırma

mevsimi
Season of planting _ _ _ _ __
İlkbahar

Sonbahar
Automn

Ağaçlan d ırma

metodu
Tür
Species
Planting
method

Sp ring

Ortalama
boy

En boylu
bitkf

Ortalama
boy

En boylu
bitld

Average
height

Hcighest
plant

Average
height--

Heighest
plant

cm

cm

cm

cm

-----

---Amygdalus u:ebbii
Eldeognus

aııgustifolia

Ekin>
Sowing
Dikiw

Planti~g-

(l +O)
·

45

80

25

-so

105

150

ll O

1'.fıı

40

80.

50

HO

Gleditsia triacanthos

Dikim. (ı
Plantin-:;

Pinus nigra

Dildrrı.
(? _ O)
Planting - 1 -

15.

20

ı:;

30

Pimts. si 'vestris

Diki~
( 2 +0)
Plantmg

15

40

25

40

Dildll?- · ( 2 + 2 )

85

130

25

90'

Dikim
Planting (3+0)

lO

H: o

110

ıso

30

lO

20

Piws

comınımis

+

0)

Plantıng

Prunus

arnıaniaca

Quercus haas

Ekim
Sowing

ı.

.;:ı

· Gladiçyada sonbahar ve ilkbahar dikimleri arasında bariz fark müşahede edilememiştir. Mevcut ufak bir fark, ilkbahar dikimleri lehine
tezahür etmektedir.
Ahiatların sonbahar dikimleri ile ilkbahar dikimleri arasında gayet
büyük ve bariz bir fark mevcuttur. Sonbahar dikimi yüzde 88.7 gibi bir
yaşama temin ettiği halde, ilkbahar dikiminde bu nispet ancak yüzde 15.0 olmuştur. Bunun sebebini ·dikim mevsimlerinin değişmiŞ olmasın
dan ziyade, fidanların fidanlıktan sökülmelerinden ağaçlandırma sahasına getirilmelerine kadar geçen- zaman zarfında maruz kaldıkları muamelede ai'amak doğru oJacalüır. Zjra sonbahar mevsiminde kullanılan fidanlar Sorgun Fidanlığından söküldüğünün ertesi günü ağaçlandırrrgı.
sahasına dİkilmişh~-rdir. Halbuki ilkbahar dikiminde kullanılan fidanlc;ır
sa~ayı boşaltma~ endişesiyle Fidanlık Müdürlüğünce dik_im zamanından
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iki ay evvelinden söktürülerek gömüye aldırılmış ve kışın mühim bir kıs
mını o vaziyette geçirmiş bulunmaktaydı. Bu ehemmiyetli yaşama yüzdesi farkının husulünde bu durumun dikim mevsiminden daha ziyade
müessir olmuş bulunması muhtemeldir.
Çalı- badem ocak ekimiyle şeride getirilmiştir. Burada sonbahar
ekimiyle ilkbahar ekimi arasında çıkma bakımından pek büyük bir fark
mevcuttur. Sonbahar ekimi birinci vejetasyon devresinde büyük bir nispette çıkma göstermiş ve devre sonunda yüzde 83.3 yaşama temin etmiş
tir. İlkbahar ekiminde ise ilk vejetasyon devresi sonu yaşama yüzdesi
ancak 3.0 dır. Bu çıkan fidelerin yaz boyunca ölmesinden ziyade çıkma
nın gayet zayıf vuku bulmuş olmasından ileri gelmiştir. Badem türlerinin diğerlerinde olduğu gibi çalı- badem tohumlarında da embriyodan
mütevellit uyuklama hali mevcuttur. Sonbahar ekiminde tohumlar kışı
rutubetli toprak içinde geçirdiklerinden bu uyuklama hali ehemmiyetli
nispette giderilmiştir. Halbuki ilkbaharda ekilen tohumlar kış ayları boyunca her ne kadar kum içinde katlanmışlarsa da ilkbaharda katlamadan çıkartılırken katlama kumunun rutubetsiz kaldığı müşahede edilmiştir. Kuru katlamanın uyuklama halini gidermeye kifayet etmediği
anlaşılmaktadır. Zira toprak içinde birinci seneyi ç1mlenmeden geçiren
tohumların mühim bir kısmı ertesi sene ilkbaharda çıkma göstermişler
dir. Hiç tamamlama yapılmamış olmasına rağmen 1955 ilkbalıarı ekimlerinin 1956 yılı sonunda yüzde 68.4 gibi bir yaşama temin etmiş olması
bunu göstermektedir. 1955 sonbaharında ekilmiş olup da ilk sene çimlenmeyen tohumlardan pek cüz'i bir kısmının ikinci senede çimlendiği
ve çıktığı da, 1956 yılı sonbaharında tespit olunan yaşama yüzdesinin
artmış olmasından anlaşılmaktadır. Her iki mevsimde yapılan ekimlerin
ikinci sene sonunda temin ettikleri yaşama nispetleri mukayese edilirse,
sonbahar ekiminin bariz bir şekilde üstün olduğu görülecektir. Maamafih usulüne uygun olarak katlanmış tohumlada yapılacak ilkbahar ekiminin daha başka türlü bir netice vermesi ihtimalinin mevcut olduğu
gözden uzak tutulmamak gerekir. Boylanma bakımından da ternin ettiği
fidelerin 1 sene daha yaşlı olması dolayısıyla sonbahar ekimi üstün durumdadır.

İğdede sonbahar ve ilkbahar dikimlerinin temin ettikleri yaşama
yüzdesi arasındaki fark fazla ehemmiyetli değildir. Buna rağmen sonbahar dikiminin üstün durumda olduğu dikkat nazarıriı celbetmektedir.

Zerdalinin 1955 yılında yapılan sonbahar ve ilkbahar dikimleri için
ahlat hakkında ileri sürülen mütalaaları aynen tekrar etmek mümkündür. Zira bu fidanlar da Sorgun Fidanlığından temin edilmiş ve ilkbaharda dikilenleri ahlatlarla aynı muamele tarzına maruz kalmışlardır. 1956
yılında sonbahar tamamlamalarında Niğde Meyve Ağacı Fidanlığından te-
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min olunan 1 +O yaşlı fideler kullanılmıştır. Bunların üstün bir yaşama
nispeti temin ettikleri görülmektedir. İlkbahar dikimlerinin 1956 yılında
tamamlanması yapılamamıştır.

Türler hakkında buraya kadar ayrı ayrı verilen izahat bir araya toplanacak olursa çam türleri dikiminde ilkbahar, yapraklı türlerinin dikiminde sonbahar ağaçlandırma mevsiminin daha iyi netice verdiğini ifade etmek mümkündür. Bu Stander (1950) tarafından bulunan neticeleri teyideder mahiyettedir. Sahaya ekim yoluyla getirilmesi mümkün ve müreecalı olan türlerde ise tohum yiyen hayvanların tasallutu bir problem olarak ortaya çıkmadıkça, geç don tesirleri de mevzuu bahis değilse sonbahar ekimlerini tercih etmek tavsiye olunabilir.
3.

Sulama.

Sulama denemeleri, birisi 1954 diğeri 1955 te olmak üzere iki yılda
ve ayrı esaslar dairesinde tatbik olunmuştur. Bu sebeple her iki deneme
ve neticeleri ayrı ayrı tetkik edilecektir.
a.

1954

yılı

sulama denemeleri.

Denemeye dahil olunan türler : Ekim - Akasya, akçaağaç, aylantus, karaçam, sarıçam, gladiçya, akmeşe. Dikim - Akasya, karaçam, sarıçam, gladiçya, akmeşe.
Denemede tatbik olunan muamele tarzları : Ekimle getirilen türleçıkma vuku bulan ocaklarında, dikimle getirilen türlerin bütün fidanlarında Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları devamınca;

rin

-

15 günde bir lO litre su,
Ayda bir 10 litre su,
15 günde bir 5 litre su,
Ayda bir 5 litre su,
Hiç sulanmamış (kontrol).

Deneme metodu : Muamelelerden her birisi 100 metre uzunluğun
daki şerit parçalarının birisinde tatbik olunmuş, ilk dört muamele ikişer
defa, sonuncu muamele ise dört defa tekerrür ettirilmiştir.
Deneme neticeleri : Ekimde çıkmanın vuku bulmuş olduğu ocaklarda sulamanın yaşama nispetini yükselttiği hakkında bir fikir ileri sürmek mümkün değildir (Cetvel 17.). Zira bütün ağaç türlerinde hiç sulama yapılmamış olan ocakJardaki fidelerin yaşama yüzdeleri, çeşitli sulama şekillerinin tatbik olunduğu diğer ocaklardaki fidelerin yaşama yüzdelerindEm hiç bir zaman bariz şekilde aşağı düşmemiştir. Ağaç türlerin-
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Cetvel 17.

1954

ilkbaharında

sulama

ekilen türterin yaz

aylarında

tatbik oiunan

.-:eşitli

tarzları altında yaşama durnınları

Survival of the 1954 spring sown spooies under the different rates of summer
watering

St:lama tarzı
Type of watering
Yaz devamıncct
During summer
Tür

Onbeş

günde bir
lO litre
10 litres
of water
per fifteen days

Species

Onbeş

Ayda bir
10 litre
10 litres
of water
permonth

günde bir
5 litre
5 litres
of water
per flfteen days

Ayda bir
5 litre
5 litres
of water
permonth

Hiç su
verilmemiş

Unwatered

-----yüzdesi (1)
Survival percent (1)
Yaşama

68.4

Acer mgundo
Ailantlıus

51. o

78.7

37.5

85.7

56.9

ntlıos

90 :;

93.1

57.5

100.0

100.0

•t9 5

137.6

Pinus nigra
Pinuı silvestıis

haas

Robinia pseudoacacia

(1)

94.1

glandulosa

Gleditsia tr:ac.

Q}Lei"CUS

89.7

69.6
17.3

69.2

0.0

98.2

97.8

99.0

100.0

99.7

94.2

97.4

96.6

100.0

100.0

Vejetasyon devresi sonunda bir veya daha fazla fide ihtiva eden
lama başlamadan evvel çıkma vaki olan ocaklara nispeti.

ocakların,

su-

Ratio in between the spots having one or more surviving see.d!ings at the cnd
of first growing season and the spots in which germination had occured before
watering started.

bu arada akasya ve gladiçyada bazı sulama tarzlarının
yüzdesi gösterdiği müşahede olunmaktadır. Fakat cetvelin
heyeti umumiyesi tetkik olunduğu takdirde bu halin sulamadan gayrı sebeplerden vuku bulmuş olması ihtimali daha kuvvetle muhtemel görülecektir. İyi netice vermediği zehabını uyandıran sulama tarzı her iki türde baş
ka başka sulama tarzları olduğu gibi, diğer ağaç türlerinde bu sulama
tarzlarının böyle bir durum yaratmamış olması yukarıda kaydolunan görüşün istinat noktalarındandır. Bilhassa sahaya ocak ekimiyle getirilmiş
olan akıneşe fidelerinin hayatiyetlerini idame ettirmek için her hangi bir
şekilde sulanmaya ihtiyaçları bulunmadığını kat'i olarak ifade etmek
den bir

kısmında,

düşük yaşama
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mümkündür. Zihinlerde hasıl olabilecek tereddütleri izale etmek bakı
hususun da ilavesi gerekir ki, denemelerin yapıldığı 1954 yı
lının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında deneme sahasında hiç yağış
mından şu

olmamıştır.

Koruyucu orman şeritleri için ehemmiyeti yüksek olan fidelerin boynoktai nazarından sulamanın müspet tesirleri mevcuttur. Cetvel 19. da ocak ekimiyle getirilmiş türlerden meşe, gladiçya ve akasya-

lanması

dikilen türlerin yaz aylarında tatbik olunan çeşitli
sulama tarzlan aıtında yaşama durumları
Survival of the 1954 spring p1anted species under the different rates of summer
watering
Cetvel 18. 1954

ilkbaharında

Sulama tarz
Type of watering

ı

Yaz devamınca
During summer
Onbeş

Onbeş

Tür
Species

günde bir
10 litre
10 litres
of water
per fifteen days

Ayda bir
10 litre
10 litres
of water
per month

günde bir
Ayda bir
5 litre
5 litre
5 litres
5 litres
of water
of water
per fifpermonth
teen days
Yaşama yüzdesi, (1)
Survival percent (1)

99.4

98.9

25.

43.6

Hiç su
verilmemiş

Un'Watered

ez, ditsia

triacanthos
Dikim
(l-i-O\
Planting
'

Pinus nigra
Dikim
Planting

("Ll- 0 )
~ '

ı

Pinus silvest1is
Dikim
( 2 J..O)
Planting
'
Quercus haas
Dikim
( ı. O)
,., 2 '
Plantin""
Qucrcus haas
Dikim
( 3 ı.O)
Planting
'
Robinia pseudoacacia
Dikim
( 1 -1-0)
Planting
(1)

86 R

100.0

70.2

98.2

33.8

59.6

114.3

94.8

46.8

88.2

44.0

100.0

7

95.0

105.1

6.0

75.2

64.3

68.1

75.3

ııo.

Vejetasyon devresi sonunda yaşayan fidanların yaz sulaması başlamadan evvel yaşamakta olan fidanıara nispeti.
Ratio in between the plants surviving at the end of first growing season and
the plants which had survived before summer watering started.

Cetvel 19.

1954 ilkbahannda ekilen veya dikilen tiirİerin yaz ayİarında tatbik
olunan çeşitli sulama tarzları altında boylanma durumları

Height growth of the 1954 spring sown or planted species under the different
rates of summer watering
Sulama tarzı
Type of watering
Yaz devamınca
During summer
Tür

Species

Onbeş

Onbeş

Hiç su

günde bir
10 litre

Ayda bir
10 litre

günde bir
5 litre

Ayda bir
5 litre

10 litres
of water
per fifteen days

10 litres
of water
per month

5 litres
of water
per fifteen days

5 litres
of water
permonth

Unwatered

verilmemiş

Boylanma
Height growth
cm.

Gleditsia triacantlzas
Eldm
Sowing
Dikim
(1 +O)
Planting
Pinus nigra
Dikim (2+0)
Planting

30

25

lO

20

20

30

30

20

25

25

5

5

Pinus silbesiris
Dikim
(2+0)
Planting
Qwrcus lzaas
Ekim
Sowing
Dikim
(2+0)
Planting
Dikim
(3+0)
Planting
Robinia pseudoacacia
Ekim
Sowing
Dikim
(1+0)
Planting

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

20

25

25

40

40

40

35

20

15

20

15

50

45

25

30

30

20

da çeşitli sulama tarzıarına tabi tutulmuş fidelerin boylanma durumları
na ait rakamlar verilmiştir. Meşede sulamanın ortalama boylanma üzerindeki tesiri bariz değildir. Gladiçya ve akasyada ise en fazla su almış
fideler diğerlerine nazaran daha iyi boylanmışlardır.
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Şeritlere

dikim yoluyla getirilmiş türlerin muhtelif sulama tarzları
altında vejetasyon devresi sonuna kadar hayatiyetlerini devam ettirme
durumları Cetvel 18. de görülmektedir.
Rakamlara umumi olarak bir
göz atıldığı takdirde sulamanın yapraklı türlerin hayatiyetlerini idame
ettirmeleri üzerinde fazlaca müessir olmadığı müşahede edilecektir.
2
O ve 3
O yaşlı olarak dikilen meşe fidelerinden sulanmamış fidelerin ölüm nispeti gayet küçüktür. Fakat, Temmuz ayı başlangıcına kadar
hayatiyet emaresi göstermeyen bazı fidelerin yaz aylarında devam eden
sulama neticesi canlandıkları ve bu yüzden yaşayan fidelerin vejetasyon
devresi sonunda daha fazla olduğu görülmektedir. Gladiçyada elde olunan netice de meşeninkinin aynıdır. Hatta bu türde Temmuz başlangı
cında hayatiyet göstermiyen fidanlardan bir kısmı yaz aylarında kendi
kendilerine canlanarak yaşama yüzdesini -hiç sulanmadıkları halde-arttırmışlardır. Akasyada sulamanın fidelerin hayatiyetlerini idame ettirmeleri üzerinde her hangi bir tesiri tespit olunamamıştır. Karaçam ve
sarıçam gibi ibreli ağaç türlerine gelince, sulama bunlarda fidelerin vejatasyon devresi sonuna kadar hayatiyetlerini daha yüksek bir nispette
idame ettirmelerini mümkün kılmıştır.
Sulamanın sahaya dikimle getirilen fidelerin boylanmaları üzerindeki tesiri, ekimle getirilenlerdekine nazaran daha az olmuştur (Cetvel 19.).

+

+

b.

1955

yılı

sulama denemeleri.

Denemeye dahil olunan türler:

Akasya, karaçam, ahlat, elma, ak-

meşe.

Denemede tatbik olunan muamele tarzları :
- Can suyu verilmiş, yaz mevsiminde ayda bir defa sulanmış.
- Can suyu verilmiş, yaz mevsiminde sulanmamış.
- Can suyu verilmemiş, yaz mevsiminde sulanmamış (kontrol).
Deneme metodu : Muamelelerden her birisi 100 metre uzunluğun
daki şerit parçalarından birisinde tatbik edilmiş, ilk iki muamele ikişer
defa, sonuncu muamele ise üç defa tekerrür ettirilmiştir.
Deneme neticeleri : Cetvel 20. tetkik olunduğu takdirde bu denemelerin de 1954 yılında tatbik olunan denemeler gibi, denemeye mevzu
teşkil eden sahanın haiz olduğu şartlar altında ağaçlandırma çalışmalarının
muvaffakiyetini temin için sulama tatbikine ihtiyaç bulunmadığı neticesini verdiği görülecektir.
Akasyada can suyunun dahi verilmediği hallerde, can suyu verildiği veya bununla beraber yaz sulamasının yapıldığı hallerdeki kadar bir ya§ama
yüzdesi elde edilmiştir. Ak - meşe dikiminde en iyi neticeyi yalnız can
suyunun verildiği hal temin etmiş gibi görülmekteyse de, can suyu verilmekle beraber yaz sulamasının da yapıldığı halde, hiç su verilmemiş hal-
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1955

yılı

suiama denemelerine dahil olunan türlerin ili{

yıllarda

yaşama durumları

Early survival of the species used in watering test of 1955
Sulama tarzı
Type of watering
Can suyu

Can suyu

Can suyu

verilmiş,

verilmiş,

verilmiş,

yazın

yazın

yazın

sulanmış

sulanmamış

sulanmamış

Living water
is given,
watered
during summer

Living water
is given,
not watered
:iuring summer

Living water
is not given,
not watered
:iuring summer

Tür
Species

Yaşama yüzdesi
Survival percent

1955
Amygdalus
Ekim
Sowing

1956

1955
----

1956

1955

1956

22.2

69.h

communıs

Pinus nigra
Dikim
Planting

(l+O)

29.3

26.8

37.0

39.0

29.$

28.9

Pirus communis
Dikim
Planting

(3+0)

19.0

16.0

20.0

24.0

34.8

23.3

Pirus ınalus
Dikim
Planting

(3+0)

22.0

24.0

39.5

31.5

34.5

40.0

83.5

84.3

54.0

49.0

45.0

44.4

Q]iercus ha'ıs
Ekim
Sowing
Dikim
Planting

(1+0)

4.n. 5

4.4. s

54.0

52.0

Quercus pubescens
Ekim
Sowing
Robinia pseudoacacia
Dikim
(1+0)
Planting

98.0

99.5

99.5

dekinin aynı yaşama yüzdesinin elde edilmesi bu durumun sulamadan
bir sebep neticesinde ortaya çıkmış olması ihtimalini düşündür
mektedir. Ahlat ve elma dikimlerinde de sulama lehine bir durum mevcut değildir.
Yaz sulamasının boylanmayı teşvik bakımından haiz olduğu müspet
teı;ir bu denemede de tespit olunmuştur (Cetvel 21.). 'rürlerin ekce.risinde
yaz sulaması boylanma ortalamasını bir miktar arttırmıştır.
başka
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Cetvel 21.

1955

yılı

sulama denemelerine dahil olunan türlerin ilk
boylaruna durumlan

yıllarda

Height growth of the species used in watering test of 1955

Can suyu
verilmiş,

Sulama tarzı
Type of watering
Can suyu
yazın

yazın

sulanmamış

sulanmamış

Living water
is given,
not watered
during summer

Living water
is not given,
not watered
during summcr

yazın

Sulanmış

Tür

Living water
is given,
watered
during summer

Species

Can suyu
verilmemiş,

verilmiş,

En

En

En

Ortalama

boylu
bitki

Ortalama

boylu
bitki

Ortalama

boylu
bitki

Average

Heighest
plant

Average

Heigh-

Average

Heighest
plant

40

ııo

~st

plant
B oylanma
Height growth
cm

---- ----Amygdalus

commu~is

Eki nı
Sowing
Pinus nigra

Dikim
(?+O)
Planting ~
Pinı.<

20

10

30

ıs

30

ss

100

35

80

3S

90

75

100

60

120

60

100

15

so

ıs

40

lO

20

40

60

communis

Dikim
( ..L O)
Planting 3 '
Pırus

lO

malus

Dikim
( +0)
Planting 3

Q_uercus ha 2 r
Ekim
Planting
Dikim
( 1 +0)
Planting

15

30

15

40

Q_uercus pubescens
Eki nı
Sowing
Robinia pseudoacacia
Dikinı

Planting

(l..L O)
'

so

80

40

80
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4. Ot alma
Denemeye dahil olunan türler : Akasya, karaçam, ak- meşe, tüylümeşe, ahlat, badem ve elma.
Denemede tatbik olunan muamele tarzları :
- Tam sahada ot alma,
- Ocak içinde ot alma,
- Hiç ot alınama (kontrol).
Deneme metodu : 1955 yılı sulama denemelerinin tatbik olunduğu
şeritte 100 metrelik kısımlar üç parçaya bölünmüş, muamele tarzlarından
biri bu parçalardan birisine tatbik olunmuştur. Her muamele yedi defa
tekerrür ettirilmiştir.
Cetvel 22.

Ot alma denemelerine dahil edilen türlerin ilk senelerde

yaşama

durmnları

Early survival of the species used in weeding test

Tam sahada
otu alınmış
Tür
Fully weeded

Species

Amygdalus communis
Ekim
Sowing

Ot alma tarzı
Type of weeding
Ocaklarda
otu alınmış
\-Veeded
in spots
Yaşama yüzdesi
Survival percent

Otu

alınmamış

Not weeded

1955

1956

1955

1956

1955

1956

22.0

78.1

21.2

75.3

24.8

71.0

Pinus nigra
Dikim
Planting

(2+0)

33.3

33.0

32.7

32.0

28.3

26.2

Pirus communis
Dikim
Planting

(3+0)

32.3

19.6

21.8

20.0

24.5

21.6

Pirus malus
Dikim
Planting

(3 +O)

32.5

38.4

24.2

33.3

31.0

30.7

87.8

86.6

86.0

89.3

67.8

76.8

50.3

56.2

5·i. 3

56.4

51.7

45.4

51.0

'i2. 9

45.0

46.2

41.0

44.1

Quercus haas
Ekim
Sowing
Dikim
Planting

(l+O)

Quercus pubescens
Ekim
Sowing
Robinia pseudoacacia
Dikim
(I+ O)
Planting

100.0

98.5

98.5
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Deneme neticeleri : Tatbik olunan muamele tarzları sahaya dikimle getirilen türlerin ilk vejetasyon devresindeki yaşama durumu üzerinde bariz bir tesir göstermemiştir (Cetvel 22.). Bazı türlerde tam sahada
ot alma muamelesine tabi tutulan kısımlarda yaşama yüzdesi yüksekken,
diğerlerinde hiç otu alınmamış kısımlarda yüksek olmuştur. Esasen mevcut farklar haizi ehemmiyet bir seviyeye varmamaktadır. Ot alma tarzlarının tesirleri ikinci vejetasyon devresi sonunda kendisini daha kuvvetle hissettirmiştir. Bütün türlerde otu hiç alınmamış sahalardaki yaşama yüzdesi ortalaması, otu tamamen veya sadece ocaklar içinde alınCetvel 23.

Ot alma denemelerine dahil edilen türlerin ilk senelerde boylanma
durumları

Early height growth of the species used in weeding test

Ot alma tarzı
Type of weeding

Tür
Species

Amygdalus communis
Ekim
Sowing
Pinus nigra
Dikim
(2+0)
Planting
Pirus communis
Dikim
Planting
Pirus maius
Dikim
(3+0)
Planting
Q.uercus haas
Ekim
Sowing
Dikim
(1+0)
Planting
Q.uercus pubtscms
Ekim
Sowing
Robinia pseudoacacia
Dikim
(1+0)
Planting

Ocaklarda
otu alınmış
Otu alınmamış
Weeded
Not weeded
in spots
Ortalama En boylu Ortalama En boylu Ortalama
En
boy
bitki
boy
bitki
boy
boylu
bitki
Average Heighest Average Heighest Averaı:;e
Heighest
height
plant
heigt
plant
height
rlar.t
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Tam sahada
otu alınmış
Fully weeded

40

ııo

35

100

40

110

15

30

15

30

ıs

30

35

70

55

90

45

100

55

100

75

120

65

100

15

30

15

20

lO

30

20

40

15

50

ıs

40

lO

10

10

20

lO

lO

45

80

45

70

35

70

100
mış sahalarınkinden daima düşük olmuştur. Aynı durum sahaya ekim
yoluyla getirilmiş olan türlerde de müşahede edilmektedir.
Ot alma umumiyetle türlerin boylanmasını teşvik eder mahiyette gö·
rülmektedir (Cetvel 23.). Yaz sonunda sahada yapılan müşahedeler sıra
sında bilhassa akasyaların otu alınmış sahalarda daha canlı ve gümrah
oldukları tespit edilmiştir.

5.

Meşe

türleri ve

menşeleri.

Denemeye dahil olunan türler : Boz- meşe, ak-

meşe,

tüylü- meşe.

Denemede tatbik olunan muamele tarzları: Boz- meşenin 2, ak5, tüylü- meşenin 3 menşeden temin olunan tohumlarıyla ocak
ekimi.
Deneme metodu: Her türün muayyen menşeli tohumu 100 metrelik şerit kısmında yan yana tesis olunan üç sıraya ekilmiş, bu suretle her
muamele üç defa tekerrür ettirilmiştir.
Deneme neticeleri : Denemeye dahil olunan meşe türlerinin Ankara civarında ve deneme sahası yakınında tabii olarak bulunup da tohumu alınmış olan meşcerelerinin yerleri Şekil 8. de görülmektedir.
Ak- meşe yaprak formu ve meyve durumu dolayısıyla saplı meşeye
(Quercus pedunculata) çok yakınlık arzeden fakat yaprağının alt yüzünün, saplı- meşedekinin aksine hafif tüylü olmasıyla ondan ayrılan, adeta Orta Anadolu'nun saplı meşesi olarak tavsif edilebilecek bir türdür.

meşenin

Şekil

bir ak meşe: Boy 15 metre, tae 9apı 22 metre.
(Foto. Beşl{ök). - (Şerefli Koçhisar)
An<l ol<l Quercus haas : height 15 m., crow <liameter 22 m.
(Photo. Beşkök).- (Şerefli Koçhisar)
19.

Yaşlı
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Daha ziyade dere boylarında, vadi taban ve yamaçlarında bulunmakla
temayüz etmektedir. Büyümeye bırakıldığı hallerde boyu 18- 20 metreye kadar varan cesim gövdeler ve zengin ve yaygın bir tepe tacı yapabilmektedir (Şekil 19.). Tüylü- meşe Ankara civarında kıraç arazinin ağa
cıdır. Sırtlarda ve kuru yamaçlarda ekseriya bozuk baltalıklar halinde
bulunmaktadır.
Boylu ve cesim gövdelerine rastlanmamıştır. Tespit
olunan azami boy 7- 8 metreyi geçmemektedir. Bu durumun, bahis konusu türün daimi tahriplere mevzu teşkil etmiş olmasının bir neticesi olarak ortaya çıkmış bulunması muhtemeldir. Umumiyetle 1100 metre rakımdan itibaren görülmeye başlamakta ve 1500 metreye kadar yükselmektedir. Maamafih Kızılırmak vadisinde 700 metre ve tuz gölü civarında 1150 metre rakımıarda görülmüştür. Boz- meşe vasıfları itibarile.
ilk müşahedelere göre ak - meşeye daha yakın olmakla beraber bu iki
tür arasında kalmaktadır. Hem ak- meşe ve hem de tüylü- meşe ile karışık olarak bulunabildiği tesbit edilmiştir. Cesameti itibarile tüylü meşeye benzemektedir.
Ak- meşenin muhtelif menşelerinden temin olunan tohumlar, birin·
ci vejetasyon devresi sonu yaşama durumu itibarile birbirlerinden büyük
bir fark göstermemişlerdir (Cetvel 24.). Tepebaşı ve Kadıncık Köy menşeli tohumlar önce yavaş bir çıkma yapmışlar, fakat devre sonunda diğerlerinin seviyelerine ulaşmışlardır. Mevcut ufak farklar tetkik oluncluğunda en yüksek yaşamayı Tepebaşı ve Kadıncık Köy menşeli tohumların temin ettiği görülecektir. Hacıkadın menşeli tohumlar ise en zayıf
durumdadır. Türün birinci vejetasyon devresi sonunda gösterdiği ortalama yaşama yüzdesi 87.4 gibi yüksek bir nisbet ifade etmektedir. Yaz
kurakliklarının hakim olduğu aylarda umumiyetle bir ölüm müşahede edilmemiş bulunması, bilakis çıkmanın devam ederek yaşama yüzdesinin
yükselmesi nazarı dikkati celbetmektedir.
Tüylü meşe'de durum bunun aksine tezahür etmiştir. Pırnak pınar
menşeli tohum istisna edilirse diğer iki menşe'in tohumları bidayette
kuvvetli bir çıkma göstermiştir. Fakat Temmuz ayından sonra ehemmiyetli bir kısmı hayatiyetlerini kaybettiğinden birinci vejetasyon devresi
sonu yaşama yüzdesi düşük olmuştur. Yalnız vejetasyon devresi sonundaki yaşama durumu nazarı itibara alınırsa, değişik menşelerin temin
ettiği nisbetler arasında bariz bir fark görülmeyecektir. Tür için ortalama yaşama yüzdesi 64.5 tur.
Boz- meşenin Hacıkadın menşe1i tohumları, Tüllüce tepe menşeli
tohumuna nazaran gayet bariz şekilde üstün bir yaşama temin etmiştir.
Birincisinde kurak mevsimin tevlit ettiği ölüm nisbeti az olduğu halde
diğerinde ehemmiyeti haiz bir durum göstermektedir. Burada Hacıkadın
menşeli tohumun ak- meşe ile, Tüllüce tepe menşeli tohumun ise tüylümeşe ile karışık olarak bulunan ağaçlardan toplandığını tebarüz ettir-
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1\Ieşe

menşe

türleri

denemesinde ilk

yıllar yaşama

durtunu (1)

Early survival in the provinance test of oak species (1)
Yaşama yüzdesi
Survival percent

Tür
Species

Quercus h11as

Ekim

Temmuz
July

Ekim

Hacıkadın

75.0

81.6

91. 3(2)

87.0

Dikmen

79.3

85.0

82.0

85.7

70.6

91.0

96. 7(2)

95.7

Şereflikoçhisar

90.0

88.0

90. 0(2)

89.0

Tepebaşı

66.3

!ll.6

97. 0(2)

91.0

76.2

87.4

91.4

89.7

Hacılmclın

78.6

73.0

72.7

73.0

Tüllüce Tepe

55.0

40.0

49.5

48.5

66.8

56.5

61.0

60.8

Pırnakpmar

56.6

64.3

79. 3(2)

77.0

Köy

88.6

65.3

60.0(2)

56.7

Tüllüce Tepe

77.3

64.0

78. 7(2)

77.7

Ortalama
Average

74.6

64.5

72.7

70.5

Sadıklı

(2)

9 5 6

October

Köy

Ortalama
Average

Quercus pubescens

ı

Temmuz
July

Ortalama
Average

Quercus macrolepis

955

Provinence

Kadıncık

(1)

ı

Menşe

October

Meşe

türleri sahaya ocak ekimi ile getirilmiştir.
Oak species have been directıy sown in the ,spots.
Kasım 1955 te tamamlama yapılmıştır.
The blacks resown in the November 1955.

rnek icabetmektedir (Şekil 20.). Belki de bunun bir neticesi olarak birincisi daha ziyade ak- meşeye, ikincisi de tüylü meşeye benzer yaşama du··
rumu göstermişlerdir. Tür için ortalama yaşama yüzdesi 56.5 tur.
Boylanma bakımından ak- meşenin muhtelif menşeleri arasında fark
müşahede edilmektedir (Cetvel 25.). En iyi boy lanmayı Kadıncık köy
menşeli tohumlar (ortalama 20 santimetre), en zayıfını da Dikmen (ortalama 10 santimetre) göstermiştir. Tüylü- meşe ve boz- meşede boylan·

i03

Şekil

20.

Seyrek bir boz meşelik, dere içinde ak
deresi) (Foto. Beşkök).

meşe

(Hacıkadm

An open stand of Quercus macrolepis, Quercus haas is in the creek
(Hacılmdın deresi) (Photo. Beşliök).
Cetvel 25. Meşe türleri menşe denemesinde ikinci yıl boylanma durumu
Second year height growth in the provinence test of oak speeies

Tür
Species

Qyercus haas

Menşe

Provinence

Hacıkadın

Dikmen
Kadıncık

Köy

Şereflikoçhisar
Tepebaşı

Ortalama
Average

QJlercus macrolepis

Hacıkadın

Tüllüce Tepe
Ortalama
Average

Quercus pubescens

Pırnakpınar

Köy
Tüllüce Tepe
Sadıklı

Ortalama
Average

Ortalama
boy
Average
height

En
boylu
bitki
Heighest
plant

cm

cm

lO
lO
20
15
15

30
20
50
20
30

15

50

15
15

30
20

15

30

lO
10
lO

20
10
20

lO

20
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ma

bakımından menşe değişikliğinden

mütevellit bir fark tespit edile-

memiştir.

Türler

nazarı

yı göstermişler,

itibare alınırsa ak- meşe ve boz- meşe aynı boylanmafakat tüylü- meşe onlardan kısa kalmıştır.
6.

Ağaç, ağaççık

ve

çalı

türleri.

Bala k::ıruyucu orman şeritleri deneme sahasında şeritlerin tesisi maküç yıl içinde kullamlan türlerin sayısı ı 7 tanesi ağaç, ll tanesi
ağaççık veya çalı olmak üzere 28 i bulmaktadır. Bunların gösterdikleri
yaşama ve gelişme durumları birbirinden farklı olmuştur. Deneme sahasının yetişme muhiti şartlarına ne dereceye kadar uyabilecekleri hakkın
da bir hükme varmak için henüz kafi zaman geçmemiş olmakla beraber,
elde mevcut ölçme neticelerine ve sahada yapılan müşahedelere istinaden ilk senelerdeki yaşama ve gelişme durumları hakkında bazı şeyler
söylemek mümkündür. Aşağıda bahsolunan türlerin yaşama durumları
için Cetvel ı2. ye, boylanma durumları için de Cetvel ı3. e bakılmalıdır.
sadıyla

a.

Ağaç

türleri.

Akasya: Sahaya gerek ekim ve gerekse dikim yoluyla getirilmiş
olanlardan birinci vejetasyon devresinde hayatiyetlerini muhafaza edebilenler, ikinci seneden itibaren çok sür'atli bir büyüme göstermişlerdir.
Ortalama boy ikinci senede 110 santimetre, üçüncü senede ise 195 santimetre olmuştur. Münferit olarak 350 santimetreye kadar boylananları
mevcuttur (Şekil 21.). Son sene sürgünü ekseriyetle 100 santimetreyi geçmiş, bazı ağaçlarda ı50 santimetreyi bulmuştur. Akasya, hem toprağın
derinliğine ve hem de sathi olarak yaniara doğru gelişen kuvvetli bir kök
sistemi yapmaktadır. Yan kökleri 4-5 metre mesafeye kadar uzanmakta
ve çapalama sırasında zedelenen kısımlarından kök sürgünü vermek suretiyle tensil yapmaktadır. Ilkbaharda yaprakların yeni açılması sırasın
da esen sıcak ve kuru rüzgarlardan müteessir olmamıştır. Ağaçlandırma
sahasında üçüncü yılını idrak eden fidanlar ı956 yaz başlangıcında gayet bol miktarda çiçeklenmişlerdir. ı
O fide dikimi, yaşama yüzdesi
bakımından gayet iyi netice vermektedir. Dikimler, toprak yağışlarla
iyice ıslanmış iken yapıldığı takdirde can suyu verilmesi zarureti yoktur.
Birinci vejetasyon devresinde hayatiyetlerini idame ettirebilmeleri için
sulanmaları şart değildir. İlk sene sulaması ile gelişme bir miktar artmaktaysa da, müteakip senelerde bu fark kaybolmaktadır. Fare ve tavşanlarm ehemmiyetli bir tasallutuna maruz kalmamıştır.

+

İlk senelerdeki gelişme durumu ile ümit verici bir tür olarak görülmektedir. Fakat kısa ömürlü bir ağaç olması koruyucu orman şeritleri-
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A

B
Şekil

21. 4 numaralı koruyucu orman şeridinin genel gorunuşu :
(A) birinci vejetasyon devresi sonunda, (B) üçüncü vejetasyon
devresi sonunda (Foto. Beşkök).
General vie:w of the beit No. 4: (A) at the end of first growing
season, (B) at the end of third growing season (Photo. Beşkök).

nin tesisinde ancak öncü tür olarak

kullanılmasının

uygun

olacağını

dü-

şündürmektedir.
Akçaağaç

henüz bir sene geçjrmiştir.
iyi vasıflı olmadıkları bilinmektedir.
Muhtemelen bu durumun neticesi olarak ilk vejetasyon devresinde iyi

Kullanılan ı

: Dikimleri deneme

ı yaşlı fidanlarının

sahasında

io6
bir yaşama ve gelişme durumu gösterınemiştir. Yaşayanların mühim bir
kısmını gövdeleri kurumuş, fakat sonradan dipten sürmü§ fidanlar teş
kil etmektedir. Ekim metodu gayet az sayıda fide temin etmiş olmakla
beraber yaşayanları iyi ve ümit verici bir gelişme göstermektedir. 3 yaşında ortalama boy 85 santimetredir. Münferit olarak ı 70 santimetreye
kadar boylanmış akçaağaçlar mevcuttur. Kullanılan fidelerin iyi vasıflı
olmamasına rağmen dikimin ekime nazaran çok daha yüksek yaşama temin etmesi, sahaya dikim metoduyla getirilmesinin icabettiği kanaatını
vermektedir. Daha iyi vasıflı ve muhtemelen ı
O yaşlı fideler kullanılmasıyla tatminkar netice alınması mümkün olabilir. Sulamanın yaşa
ma nispeti üzerinde bir tesiri görülmemiştir. Fare ve tavşan tasallutuna
maruz kaldığına dair emarelere tesadüf edilmemiştir.

+

Koruyucu orman şeritlerine yarayışlılık durumu hakkında bir mütalaa yürütülmesine yetecek bilgi henüz elde edilememiş bulunmaktadır.
Ardıç

: Koruyucu orman şeritlerinde denemelere dahil edilen artürleri dikenli - ardıç, katran - ardıcı ve kokulu - ardıç olmak üzere
üç tanedir. Orta Anadolu'da dağınık vaziyette kalmış orman artıkların
Ja hemen daima bu üç ardıça rastlamak mümkün olduğundan muhite intibaklarının kolay olacağı düşünülmüştür. Türlerin sahaya getirilmesinde
yalnız ocak ekimi metodu denenmiştir. Ekimin yapıldığı zamandanberi
üç yaz ve iki kış mevsimi geçmiş olmasına rağmen hiç birisi çıkma göstermemiştir. Fidanlıkta fidanlarının yetiştirilmesine tevessül edilmiş olup
ileride dikim metodları denenecektir.
dıç

Aylantus: İlk senelerdeki yaşama ve gelişme durumu itibariyle ümit
verici bir tür olarak görülmektedir. İlk sene biraz yavaş büyümekte,
fakat sonradan büyüme hızı artmaktadır. Sahaya ekimle getirilenlerin ilk senede ortalama boyları ancak ı5 santimetre olduğu halde, üçüncü senede bu ı65 santimetreye yükselmiştir. Münferit olarak 220 santimetre boy yapanları vardır. Bazılarında son sene sürgünü ıoo santimetreye yaklaşmıştır. ı
O fide dikiminde ortalama boylanma ilk sene 25
santimetre, ikinci sene 45 santimetre olmuştur. Kuvvetli kazık kök ve
yan kökler yapmaktadır. İlkbaharda veya yazın esen sıcak rüzgarlardan
bir müteessir olma durumu tespit edilememiştir. Sahaya getirilmelerinde
ekim ile kısmi bir başarı temin edilebilmekte ise de ı
O fide dikimi çok
daha emniyetli olmaktadır. Ekimin çok sık yapılmaması veya çıkma tamamlandıktan sonra seyreltme suretiyle ocaklardaki fide sayısının ı- 2
ye indirilmesi lazımdır. Aksi halde ocak içinde sıkışık durumda kalaıı. fidelerin hiç birisi gelişememekte ve hepsi de cılız vaziyette kalmaktadır.
Dikimi rutubetli toprakta yapıldığı takdirde can suyu verilmesine ihtiyaç göstermemekte, gerek ekim ve gerekse dikimleri yaz aylarında sulanmadıkları hallerde, sulananlar gibi hayatiyetlerini idame ettirebilmekte:-

+
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dirler. Fare veya tavşanların tasallutuna maruz kaldıklarına dair bir
emareye tesdüf edilmemiştir ..
İlk senelerdeki durumları itibariyle deneme sahası şartlarına intıbcı.k
edebilecekleri ümidini vermektedirler. Yan köklerinin fazla gelişmesi
dolayısiyle bitişik ziraat sahasında yapmaları muhtemel kötü tesirler incelenmeye muhtaçtır. Koruyucu orman şeritlerine yarayışlılıkları hakkında ancak bundan sonra hükme varılması mümkün olabilir.
Karaçam : Tabii intişar sahası itibariyle deneme sahası yetişme
muhiti şartlarına kolaylıkla intibak etmesi ümit edilen bu türün ilk sene
karşılaşılan

muvaffakiyetsizliğe

yerine getirilmesi

şartiyle,

rağmen,

ağaçlandırma

tekniği

icapları

kolaylıkla getirilebileceği

ve orada tutunabileceği anlaşılmaktadır. Topraksız 2
O fideleri kullanılmak suretiyle 1956 yılında elde olunan yüzde 73.6lık yaşama yüzdesi tatminkar
mahiyettedir (Şekil 22.). Denemelerde şimdiye kadar Dursunbey ve Kı-

Şeldl
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22.

Dikimde

+ O seedlings

zılealıamam

sahaya

+

+

kullanılan 2
O yaşlı
(Foto. Beşkök)

karaçam fideleri

of Pinus nigra us ed for planting (Photo.

Beşkök).

menşeli tohumlardan yetiştirilmiş
fideler kullanılmıştır.
Dursunbey menşeli olanların daha iyi gelişmiş bulunmalarına rağmen
yüzde 25.8 yaşama temin etmelerine mukabil, Kızıkahamam menşeliler
de bu nispetin yüzde 70.3 e yükselmiş olması menşe durumunun karaçam
için ehemmiyetli olabileceği fikrini vermektedir. Bunu tahkik maksadiyle
muhtelif menşelerden toplanmış tohumlada fidan yetiştirilmesine tevessül edilmiş olup gelecek senelerde arazi denemelerine başlanılacaktır.
Karaçam tabiatı icabı ilk senelerde gayet yavaş bir gelişme göstermek-
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tedir. Deneme sahasındaki sağiık ve gümrahlık durumu iyidir. bikhrtlerinin ikinci senesinde 5 - 10 santimetre arasında senelik sürgün yapmış
lardır. Sıcak rüzgarlardan ve bu rüzgarlarla savrulan kızgın kum zer-relerinden fazla müteessir olmamaktadırlar. Ekim yoluyla sahaya getirilmeleri mümkün olmamıştır. 2 O fide dikimlerinde elde olunan ne-tice. tatminkardır. Fakat şaşırtılmış fidan dikiminin de denenınesi icabedecektir. Sonbahar veya ilkbahar dikimleri arasında, ilkbahar dikimi lehine hafif bir fark mevcuttur. Sulamanın yaşama nispetine bariz bir tesiri tespit edilmemiştir. Ot aln:ıa ve çapa işi sulamaya nazaran daha ziyade ehemmiyeti haiz görülmektedir. Fare veya tavşan tasallutları müşahede olunamamıştır.

Sançam : İlk sene dikimlerinde karaçarnda olduğu gibi sarıçamd a
da büyük bir başarısızlıkla karşılaşılmış, fakat müteakip senelerde elde
edilen muvaffakiyet bunun ağaçlandırma tekniği bakımından ilk senede
önlenmesine imkan bulunaınıyan hatalardan ileri geldiği fikrini verm.iş-
tir. Topraksız olarak dikilen 2
O fide (Şekil 23.) veya 2
1 fidanlar

+

2 + O yaşlı sarıçam fideleri
(Foto. Beşkök).
O seedlings of Pinns silvestris nsed for planting (Fhoto. Beşkök)
Şeldl

2

+

23.

Dikimde

kullanılan

i.le elde olunan yaşama yüzde 82.1 ve 79.5 gibi yüksek nispetlere ulaşmış
tır. Denemelerde kullanılan fideler Çamkoru menşelidir. Karaçama nazaran yaşama yüzdesi bakımından olduğu gibi sağlık ve gümrahlılık bakımından da ilk senelerde üstünlük arzetmektedir. Dikilişlerinin ikinci
senesinde 15 santimetreye kadar senelik sürgün yapmışlardır (Şekil 24.).
Ortalama boylanma 20 santimetre olup münferit fidanlardan 40 santi-

1ö9

Sahaya 2 + () olarak dikilmiş bir sarıçaının dikilişinin
ikinci yılında gelişme durumu (Foto. Beşkök).
Second year growth of a Pinns silvestris, planted as a 2 + O seedling
(Photo. Beşkök).
Şekil

24.

metre boy almış olanları mevcuttur. İlkbahar dikimleri sonbahar dikimlerine nazaran bilhassa sağlık ve gümrahlık bakımından çok daha iyi
netice vermiştir. Sonbaharda dikilen fidelerin rengi soluk, ibreleri seyrek ve kısa, kendileri boysuz vaziyettedir. İlkbaharda dikilenler ise
canlı bir renge, uzun ve dolgun ibrelere maliktirler. Sıcak rüzgarlardan veya bunların savurduğu kumlardan ibreleri müteessir olarak kızar
maktadır. 1956 yılı Haziranında yapılan bir müşahedede fidanların daima aynı yönlerinde (kuzeydoğu) bulunan ibrelerin uçtan itibaren uzunluklarının üçte ikisi nispetinde kızardıkları görülmüş, aynı yılın sonbaharında fidanların bu arızayı izale edemedikleri ve kızarıklığın devam ettiği tespit edilmiştir. Bu ibre kızarınası fidanın hayatiyetini tehdit edecek ölçüde değildir. Kuytu ve az rüzgar alan yerlerdeki sarıçamlarda bu
araza rastlanmamaktadır. Fare ve tavşan tasallutu tespit edilmemiştir.
İlk nazarda tahmin olunanın hilafına, deneme sahasında karaçama
nazaran ilk sene]erde daha iyi bir yaşama ve gelişme göstermesi bir nevi
sürpriz teşkil etmiştir. Bu konuda kati hükme vanlmadan evvel daha
uzunca bir mi.i.ddet beklenilmesi ve müşahedelere devam edilmesi ihtiyatlı bir hareke·~ tarzı olacaktır.
Arnerikım- dışbudak
getirilmiş

: Deneme sahasına 1 O fide dikimi yoluyla
ve orada henüz bir vejetasyon devresi geçirmiştir. Devre sonu

iıö

ortalama yaşama yüzdesi 89.2 dir. Son sene sürgünlerinin uzunluğu 5 - ı5
santimetre arasında değişmektedir. Görünüşleri pek sıhhatli ve gümrah
oldukları kanaatini vermemektedir. Son sene sürgünlerinin kuzeydoğuya
bakan kısımları kararmış vaziyetedir. Ortalama boylanma 20 santimetredir. Münferit azami boy 40 santimetreyi geçmemektedir.
Yerli-

dışbudak

: Amerikan-

dışhudakla aynı

zamanda deneme sa-

hasına dikilmiştir. İlk vejetasyon devresi sonunda yaşama nispeti yüzde

76.3 tür. Diğerine nazaran daha iyi bir gelişme göstermiş, son sene sürgünleri 15-20 santimetreyi bulmuştur. Sürgünler tamamen kararmış vaziyettedir. Ölmüş olup olmadıkları henüz anlaşılamamaktadır. Ortalama
boylanma 40 santimetre ve münferİt azami boy 80 santimetredir.
Gladiçya : Sahaya gerek ekim ve gerekse dikim yoluyla getirilenlerin,
türlerden daha fazla bir yaşama yüzdesi göstermiş olmalarına rağ
men gelişmeleri hızlı değildir. Fazla rüzgar alan yerlerde daha kısa
boylu kalarak adeta boylu bir çalı formu almış, kuytu kısımlarda ise biraz daha iyi bir boylanma göstermiştir. Ekimleriyle dikimleri arasında
boylamna bakımından bariz bir fark görülmemektedir. Ortalama boy hirinci senede 25 santimetre, ikinci senede 45 santimetre ve üçüncü senede
85 santimetredir. Münferit azami boy, ekimden yetişen bir fidede üçüncü
senede 200 santimetre olarak tespit edilmiştir. İyi gelişmiş fakat akasya
ve aylantusunki kadar kuvvetli olmayan bir kök sistemine maliktir. Birinci senede 60 santimetre derinliğe kadar ulaşabilmektedir. 1 O fide
dikimi ile ağaçlandırma sahasına getirilmesi tavsiyeye şayandır. Dikim
sırasında can suyu verilme veya yaz aylarında sulanma ihtiyacında olmadığı anlaşılmaktadır. Mühim mahzurlarından birisi olarak fare ve tavşanların fazlaca tasallutlarına mevzu teşkil ettiklerini zikretmek lazım
dır. Kök boğazında 3 - 4 santimetre kutur yapmış gladiçyaların kör fareler tarafından toprak sathının biraz altından adeta havuç gibi kemirilerek kesildiği ve bu yüzden fidanın devrildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan kış aylarında toprak yüzünün karla kaplı olduğu zamanlarda son sene sürgünlerinin tavşanlar tarafından adeta bıçakla kesilmiş
gibi koparıldığı ve yendiği de yapılan tespitler meyanındadır. Birinci şe
kilde kör farelerin yaptığı zarar malıdut ölçüde kalmışsa da, tavşan zararları hemen hemen her fidanda görülecek kadar geniş mikyasta olmuş
tur. Tavşanların yaptığı zarar fidanların ölümünü intac etmemektedir.
diğer

Gladiçyanın deneme sahasındaki gelişme durumu ve koruyucu orman şeritlerinde kullanılma kabiliyeti hakkında şimdiden bir mütalaa
yürü tülemiyecektir.
Karaağaç: Deneme sa.!ıasına ı+ ı fidan dikimi suretiyle getirilmiş
ve orada henüz bir vejetasyon devresi geçirmiştir. Devre sonunda yaşa-

lll

ma yüzdesi 81.8 dir. Sağlık durumları iyidir ve gümrah olarak görülmektedirler. Ortalama 60 santimetre boylanmışlardır. Münferit azami boy ıoo
santimetredir. Yaz aylarında sulanmış ve sulanmamış kısımlar arasında
yaşama durumu bakımından bir fark husule gelmemiştir.
Mazı

+

: Deneme sahasına 2 O fide dikimi suretiyle ı956 yılı ilkbahaOrtalama yaşama durumu şeridin muhtelif ıoo metrelik kısımlarında yüzde ı6 dan 64 e kadar değişmiştir. Toprak satlımdan
akıp gidecek yağış sularını tutmak maksadiyle kazılmış hendekierin set
kısımları himayesinde kalan fidanların daha yüksek nispette yaşamakta
olması bu durumun rüzgarların tesiriyle hasıl olduğu intibaını vermektedir. Fakat bu müşahedeler sırasında kati kanaat tevlit edecek esaslar
tespit olunamamıştır.
rında getirilmiştir.

Meşe

: Denemelere dahil edilmiş bulunan üç meşe türünün gelişme
daha evvel biribirleriyle mukayeseli bir şekilde tetkik dildiğinden burada üzerlerinde fazla durulmayacaktır. Yalnız Meşelerde ekim
metodlarının dikim metodlarına mutlak bir üstünlüğü bulunduğunu burada tekrarlamadan geçilmemek icabeder. Denemelerde meşe türleri için
ekim metodlarından yalnız ocak ekimi tatbik olunmuştur. Ocak başına
ekilen tohum sayısı umumiyetle 2 dir. Deneme sahası toprağına meşe
lerin köklerinde yerleşen ve bunlarla ortak yaşayarak faydalı olan mikorizeleri aşılamak üzere ekim ocaklarına, meşe meşcerelerinden toprak
alınarak konulmuş değildir. Rusya'da yapılan araştırmalar meşelerin gelişmesinde bu muamele tarzının çok büyük tesiri bulunduğunu ispat etmiş bulunmaktadır. Bala koruyucu orman şeritleri deneme sahasında
ekimle yetiştirilmiş 2 ve 3 yaşlı meşelerde ı956 yılında müşahede edilen
gelişme ve gümrahlık zafiyeti bidayette kavurucu rüzgarların menfi tesirlerine hamledilmiş, fakat sonradan Rusya'daki çalışmaların neticelerine vakıf olununca bu durumun mikorize yokluğundan ileri gelmesi ihtimalinin de mevcut olduğu düşünülmüştür. Ekim metodunda yapılacak
islahatla meşe türlerinin koruyucu orman şeritlerinin asli ağacı haline
getirilmesi kuvvetle muhtemel görülmektedir. Meşe türleri kör farelerin tasallutuna maruz kalmaktadırlar. ı955 yılında kör farelerin kestiği
pek çok meşe fidesine rastlanmıştır (Şekil. 25.).
durumları

Sofora: Denemelere ı+ ı fidan dikimi suretiyle dahil edilmiştir.
Birinci vejetasyon devresi sonundaki yaşama nispeti yüzde 92 dir. İlk
senede fazla bir gelişme göstermemiştir. Yapraklanma tarzı sıhhatli oldukları intibaını vermektedir.
Dikilen fidanların fidanlıktan sökülmeleri sırasında dikkatli davranılmamış olması yüzünden kök ve hatta gövde kısımlarında zedelenmeler ve kabuk sıyrılmaları müşahede edilmiş
tir. Buna rağmen böyle yüksek bir nispette yaşama temin etmiş bulunmaları tür hakkında ilerisi için ümit beslenebileceğini göstermektedir.
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25.

Körfare

tarafından kesilmiş
(Foto. Beşkök).

bir ak

meşe

A Quercus haas seedling cut by a mice (Photo.

fidesi

Beşkök).

İlk vejetasyon devresi sonunda ortalama 65 santimetre boy yapmıştır.
Münferit azami boy 120 santimetre olarak ölçülmüştür. Rüzgardan her
hangi bir zarar görme tespit edilmemiştir. Yaz ayları boyunca sulama
yapılmasına ihtiyaç göstermemektedir.

h.

Ağ,aççıl{

ve

çalı

türleri.

Ahlat: Deneme sahasına yalnız dikim yoluyla getirilen bu tür en
uygun şartlar altında yüzde 88.7 ye varan bir yaşama göstermiştir. Bu
yaşama 2
2 fidanların sonbahar dikiminde temin edilebilmiştir. Türün
eliğer mevsim ve diğer yaştaki fide veya fidanlarla yapılan dikimlerinin
verdiği neticeler de nazarı itibara alınırsa ortalama yaşama yüzdesi 38.3 e
düşmektedir. Bunda, kullanılan fide ve fidanların dikim için uygun vasıfları haiz bulunmaması birinci derecede amil olmuştur. 1
1 fidanlariyle daha iyi netice alınmasının ihtimal dahilinde bulunduğu tahmin edilmektedir. Dikim sahasında iki sene geçirmiş olan ahlatlar halen 85 santimetrelik ortalama boyu haizdir. Münferit azami boylanma 130 santimetredir. Umumiyetle sıhhatli ve gümrah görülmektedirler.
Mıntakada tabii olarak yetişen boz yapraklı ahlat (Ph·us amigrifolius)
deneme sahasına daha iyi bir intibak göstereceği tahmin olunmaktadır. Muhtelif menşelerden temin edilen tohumlariyle fidanlıkta yetişti
rilmesine tevessül olunmuştur. İleride bu tür de denemelere dahil edilecektir.
ın

Acı

- badem : Deneme sahasına yalnız ocak ekimi metodu ile geTemin ettiği yaşama yüzdesi bakımından bu metod tatminkar
netice verdiğinden, ayrıca dikim metodlarının denenmesine lüzum hissedilmemiştir. Birinci vejetasyon devresi sonu ortalama yaşama yüzdesi
71.4 tür (Şekil 26.). Bu nispet bazı 100 metrelik kısımlarda yüzde 89 a ulaş
mıştır. İlk yıllardasüratli bir
büyüme göstermektedir. İkin
ci vejetasyon devresi sonunda
ortalama boy 95 santimetredir. Münferit azami boylanma
180 santimetre olarak ölçülmüştür. Tohumlarında embriyodan mütevellit uyuklama
bulunduğundan ıslak - soğuk
katlama muamelesine tabi tutulmamış ve ilkbaharda eknmiş tohumlar birinci sene değil, fakat ikinci senede çıkma
gösterebilmektedir. Bunu ön-'-""ıı"'ü için sonbahar ekimi yapılması şayanı tavsiyedir. Tohum yiyen hayvanların tasallutu tehlikesi olan yerlerde
katlamada en az 3 ay tutulmuş tohumlada ilkbahar ekimi yapılmas1 gerekmektedir.
İlkbaharda ilk çıkma veya yeni yapraklanma sırasında
esecek sıcak ve kavurucu
Şekil 26.
Sahaya ocak ekimiyle getirilmiş
rüzgarlar taze yaprakları yaacıbadem, 1 yaşında (Foto. Beşkök).
karak kurutmaktadır. MaaSpotsown Aınygdalus coınınunis, one year old
f
(Photo. Beşkök).
mafih bu yüzden ölen ide görülmemiştir. Bunlar kı
sa zamanda tekrar yapraklanarak, biraz sarsıntı geçirmiş olmakla
beraber yaşamaya ve gelişmeye devam etmektedirler. Yeni çıkmakta
olan fidelerden otlu sahada olanların, rüzgarın bu kötü tesirinden masun kaldıkları tesbit edilmiştir. Bu sırada toprakta rutubet bol ve yabani atların rekabeti tehlikesiz olacağından atların olduğu gibi bırakıl
ması, ot almaya biraz daha geç başlanılması şayanı tavsiyedir. Yaz sulaması gerek yaşama ve gerekse boylanma durumu bakımından lüzumsuz olmuştur. Ot alma ve çapalamaya karşı ilk senelerde büyük bir hassasiyet göstermemişse de, otu tamamen alınmış sahalarda yaşama bira~

tirilmiştir.
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daha fazla olmuştur.
tedir. Fakat deneme
İlk
şeritleri

Tavşanlar tarafından kabuğu
sahasında

sevilerek kemirilmekbu yüzden ölen fide görülmemiştir.

senelerdeki yaşama ve gelişme durumu bunun koruyucu orman
için uygun bir ağaççık türü olabileceği intibaını vermektedir.

Çalı- Badem : Ankara civarında sırtlarda ve kıraç yamaçlarda, azami 2.5-3 metre boy yapan bu çalı türü (Şekil 27.) deneme sahasına ekim
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27. Çalı badem (Dikmen sırtları) (Foto. Beşl{Öİ{).
Amygdalus webbii (Dlkmen) (Photo. Beşl{ök).

yoluyla getirilmiş bulunmaktadır. İlk vejetasyon devresinde temin ettiği
yüzdesi ortalama 76.8 dir. Sonbahar ekimlerinde bu nispet yüzde
83.3 e yükselmiştir. İlk senelerde yavaş bir büyüme göstermektedir.
İkinci vejetasyon devresi sonunda 45 santimetrelik bir ortalama boya ulaş
mıştır. Ölçülen münferit azami boy 80 santimetredir. Ekim, kafi bir başarı temin ettiğinden ayrıca dikim denenmemiştir. Rüzgar veya don hasarları görülmemiştir. İhtiyaç hissedilmediğinden yaz sulamasına hiç tevessül edilmemiş bulunulmaktadır.
yaşama

Tabiatte haiz olduğu form ve deneme sahasında yetiştirilmesinde her
hangi bir güçlükle karşılaşılmamış olması gibi sebeplerle koruyucu orman şeritleri için uygun bir çalı türü olması kuvvetle muhtemel görülmektedir.
Dut: Deneme sahasına yalnız 1 O fide dikimiyle getirilmiştir. Birinci vejetasyon devresi sonu yaşama yüzdesi 90.8 dir. Bazı 100 metrelik
şerit kısımlarında yüzde 100 nispetinde yaşama göstermiştir. Sahada ya-

pılan müşahedelerde

gümrah ve sıhhatli görülmektedir. ı956 yılı sonbadikimierin birinci vejetasyon devresi sonunda ortalama
boyu 90 santimetredir. Münferit olarak ı40 santimetreye kadar boylanmışları tespit edilmiştir. ı955 ilkbalıarı dikimleri, rüzgara maruz olan 4
numaralı şeritte, ortalama 60 santimetre boylanma gösterdikleri halde
kuytu yerde bulunan 5 numaralı şeritte ortalama 85 santimetre boylanmışlardır. Gümrahlık ve bol daUanma bakımından kuytu yerdekiler diğerlerine çok üstün vaziyettedirler. Münferit azami boylanma 5 numaralı şeritte ı30 ve 4 numaralı şeritte ıoo santimetredir.
harında yapılan

Koruyucu orman
tedir.

şeritleri

iÇin ümit vadeden bir tür olarak görülmek-

Elma: ı
O fide dikimiyle deneme sahasına muvaffakiyetle getiBu dikimin birinci vejetasyon devresi sonunda ortalama yüzde
90.7 gibi yüksek bir yaşama nispeti temin etmesine mukabil 3
O fide
dikiminde bu nispet yüzde 30.0 dan ibaret kalmıştır. ı+ O fide dikiminin
daha birinci vejetasyon devresi sonunda, ikinci senesini idrak eden 3 +O
fide dikimlerinden daha fazla boylanmış olması da calibi dikkattir. Bu
hal 3 +O fidelerden büyük bir kısmında gövdelerin kuruması üzerine dipten sürmenin vukuu neticesi olarak meydana gelmiştir. Maamafih bunların gövdeleri kurumayanlarında da gelişme gayet zayıf tır.
N etekim
ı
O fidelerde münferit azami boy ı30 santimetre olduğu halde diğer
lerinde 120 santimetreyi geçmemiştir.
rilmiştir.

+

+

İdris : ı
O fide dikimiyle denemelere dahil edilmiş olup sahada
henüz bir vejetasyon devresi geçirmiş durumdadır. Yüzde 98.4 nispetinde yaşama göstererek ilerisi için ümit vaad etmektedir. Sıhhatli bir gÖ··
rünüşü haizdir. 45 santimetre ortalama ve 80 santimetre münferit azarm
boy yapmıştır. Mıntakada tabii olarak bulunan diğer türlerinin muhtelif
menşeli tohumları temin edilmiş olup fidanlıkta yetiştirilmesine tevessül edilmiştir. İleride denemelere dahil olunarak gelişme durumları incelenecektir.
İğde : Deneme sahasına köklendirilmemiş çelik ve ı+ O fide cFkimi yollarından getirilmesi denenmiştir. Köklendirilmemiş çelik dil:iminin hiç bir netice vermemiş olmasına mukabil ı
O fide dikimi ortalama
yüzde 88.7 nispetinde yaşama temin ederek tatminkar bir durum yaratmıştır. Bazı ıoo metrelik şerit kısımlarında bu nispet yüzde 99 a kadar
yükselmektedir. İlk senelerde iyi bir gelişme göstererek birinci vejetasyon devresi sonunda 55 santimetre, ikinci vejetasyon devresi sonunda
110 santimetre ortalama boylanma göstermiştir. Münferit azami boylanma
ıoo ve ı40 santimetredir. Rüzgarlardan veya fare ve tavşan gibi hayvanların tasallutundan mütevellit bir zarar görmeye tesadüf edilmemiştir.

+
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Haiz oldukları elverişli forma ilaveten yüksek yaşama nispetleri ve
ilk senelerdeki süratli gelişmeleriyle koruyucu orman şeritleri için müsait bir ağaççık türü olmak istidadını göstermektedirler.
Ilgın

: Deneme

sahasına

yalnız

köklendirilmemiş

çelik dikimiyle

getirilmiştir. İlkbahar başlangıcında, ağaçlara henüz su yürümeden sm~

sene sürgünlerinden alınan 20 - 25 santimetre uzunluğundaki çelikler
toprakta plantuar veya dikim beli ile açılan yarığa üst uçları toprak sathı seviyesine gelecek şekilde yerleştirilmek ve sonra etrafıarındaki toprak sıkıştırılmak suretiyle yapılan bu dikimlerden iyi neticeler alınmış
tır. Bu metodun birinci vejetasyon devresi sonunda temin ettiği yaşama
yüzdesi ortalama 69.0 dır. Bilhassa sulanan çelikierin ortalama yüzde 66.5
yaşama göstermesine mukabil hiç sulanmamış çelikierin yüzde 68.5 yaşama temin etmiş olması şayanı dikkattir. Fakat boylanma bakımından
sulamanın tesiri hakikaten bariz olmuştur. İkinci sene sonunda sulanan
çelikierin 60 santimetrelik ortalama boylarına mukabil sulanmayan çelikler ancak 30 santimetre boy yapabilmişlerdir. Birinci vejetasyon devresi sonunda ortalama boylanma 20 santimetredir.
Üretilmelerindeki kolaylık ve gösterdikleri muhite intibak kabiliyeti dolayısiyle koruyucu orman şeritleri için elverişli bir çalı türü olması
ihtimali mevcuttur.
Karaçalı:

Ocak ekimiyle yetiştirilmesi denenmiştir. İlkbaharda kattohumlariyle yapılan ekim ancak üzerinden iki kış geçtikte::ı
sonra üçüncü ilkbaharda çimlenme ve çıkma göstermiştir. Çıkma miktarı
yüzde 5 gibi gayet cüz'i bir nispette olmuştur. Bunun aradan geçen iki
sene gibi oldukça uzun bir zamanda ekim ocaklarının taciz edilmiş bulunmalarından ileri gelmesi de muhtemeldir. 10 - 20 santimetre kadar
boy lanmışlardır.

lanmamış

Deneme ınıntakasında dere içlerinde ve yamaçlarda bulunan bu çalı türünün kuraklığa mukavemeti dolayısiyle koruyucu orman şeritleri
için kullanışlı olması muhtemel görülmektedir.
Kuşburnu: Orta Anadolu'da dere içlerinde, sırtlarda ve kıraç yamaçlarda bulunan bu çalı türünün koruyucu orman şeritlerinde köklendirilmemiş çelik dikimi yapılmıştır. Bu metod hemen hemen hiç bir
yaşama temin etmediğinden bu defa muhtelif menşelerden toplanmış
tohumlariyle fidanlıkta fidelerinin yetiştirilmesine tevessül edilmiştir.
Ileride deneme sahasına intikal ettirilerek oradaki gelişme durumları
tetkik olunacaktır.

Zerdali : Deneme sahasına 1 + Ove 3 +O fide dikimleriyle getiril3- O fide dikiminin ancak yüzde 46.8 nispetinde yaşama göster-

miştir.
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m esine mukabil 1 O fidelerde bu nispet 98.3 ü bulmuştur. Sonuncuların ortalama boyu 35 santimetredir. Münferit azami boylanma 70 santimetre olarak ölçülmüştür. Görülüşleri sıhhatli oldukları intibaını vermektedir. Sonbahar dikimleri daha başarılı olmuştur. Fare veya tavşan tasallutuna maruz kaldığı tespit edilmemiştir.
7.

Denemelerden

İstihraç

olunan

diğer

neticeler.

muhtelif senelerde yapılan ekim ve dikimlerde
durumunun aynı tür ve aynı ağaçlandırma metodu
kullanılmış olduğu hallerde dahi seneden seneye artmış olduğu görülmektedir (Cetvel 26.). Bilhassa 1954 yılından itibaren her sene dikimi
yapılmış olan akasya, karaçam ve sarıçam türlerinde bu durum gayet
Deneme
elde olunan

sahasında

başarı

Cetvel 26.

yıllarda

Muhtelif

yapılan

dildmierde

başarı

durumu

Success in the different year plantings

Ağaçlandu·ma

Planting

Tür
Species

Ailanthus glandulosa
Gledi tsia

triacantlıos

Morus alba

Pinus r.igra

Pinus silvestris

metodu

Yılı

method

Year

Average survival percent at
the end of first growing
season

1955

92.0

1956

99.8

Dikim
C1 +0)
Planting
Dikim
( 1 +0)
Planting

1954

75.2

1955

90.9

Dikim
(l+O)
Planting

1955

64.0

1956

99.8

Dikim
( 2 +0)
PlantinO'
>::>
Diki!J'l
Planting (2+0)
Dikim
Planting

Robinia pseudoacacia

Birinci vejetasyon devresi
sonunda ortalama yaşama
yüzdesi

(2+1)

Dikim
Planting (1+0)

1954

11.2

1955
1956

39.8
73.6

1954

12.4

1955

82,1

1956

79.5

1954

41.8

1955
1956

88.2
99.0
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sarih bir şekilde görülmektedir. İlk nazarda 1954 dikimlerinin oldukça
zayıf bir yaşama temin ettiği nazarı dikkati celbetmektedir. 1954 ve 1955
yılları dikimleri arasında temin ettikleri yaşama yüzdesi bakımından fark
büyüktür. 1955 ve 1956 yılları dikimleri arasında ise gene bir fark mevcut olmakla beraber bu umumiyetle birincinin seviyesini bulmamıştır.
Bu durumun ~oğrudan doğruya çalışmalar sırasında ağaçlandırma tekniği icaplarına tam olarak riayet edilmiş veya edilmemiş olmasından ileri geldiğini söylemek mümkündür. Zira bu yıllarda, iklim bakımından
bariz bir değişiklik vaki olmamıştır. 1954 yılı dikimlerinde normal bir
ağaçlandırma çalışmasının icabettirdiği hazırlıkların tam olarak yapıl
masına vaktin kısalığı dolayısiyle imkan bulunamamış olması, dikimierin oldukça ilerlemiş bir mevsimde yapılması, kullanılan fidelerin zayıf ve cılız olması, fidanlıkta sökümleri ve fidanlık sahasından ağaçlan
ctırma sahasına nakilleri sırasında ambalajlanmalarına lüzumlu itinanın
gösterHememiş bulunması hep bu neticenin husulünde amil olmuşlardır.
Dikimi müteakip tatbik olunan ot alma ve sulama gibi çeşitli bakım tedbirlerinden hiç birisinin yaşama nispeti üzerinde bu şekilde bariz ve kuvvetli bir tesir yapamamış olduğuna da dikkat edilmelidir. Binaenaleyh
ağaçlandırma çalışmalarında her şeyden evvel ve her şeyden ziyade ekim
veya dikimin yapılması sırasında ağaçlandırma tekniği icaplarının dikkatli ve titiz bir şekilde yerine getirilmesi lazım gelmektedir.
Deneme neticelerinin kıymetiendirilmesi sırasında ortaya çıkan bir
husus, Bala'da koruyucu orman şeritleri tesisi denemelerinde tatbik
olunan deneme metodunun sıhhatli ve kat'i neticelere varılınasına imkan
vermeyecek tarzda olduğudur. Daha evvel de izah edilmiş olduğu gibi
bu denemelerde, koruyucu orman şeritlerinin 300 metre uzunluğundaki
kısımları aynı ağaç türleri kompozisyonu ile tesis edilmiş ve bunların
100 metrelik kısımlarında muhtelif bakım tedbirleri tatbik olunmuştur.
Bu, 100 metre gibi uzun bir mesafe dahilinde bir çok yetişme muhiti
vasıfları değişikliklerinin mevcut oluşu ve bir 100 metrelik kısırola ikincisi veya üçüncüsü arasında bu farkların kendilerini daha ziyade hissettirmesi gibi sebepler dolayısiyle, tatbik olunan ayrı muamele tarzları
nın netice üzerindeki tesirlerini tetkik ve tespit etmek imkanlarını büyük ölçüde azaltmıştır. Gerçi koruyucu orman şeritlerinin muayyen bir
şekil ve kuruluşu haiz olması mecburiyeti, bunların tesisi şart ve imkanlarının araştırılması sırasında Riyazi İstatistik Metodlarından tam olarak
istifade edilmesini mümkün kılmamaktadır. Fakat, muhtelif muamele
tarzlarının tatbikine mevzu teşkil eden şerit parçalarını daha kısa almak
ve bu suretle yukarıda bahsedilen mahzuru gidermekle beraber tekerrür
miktarını da fazlalaştırmak imkanını temin etmek muvafık bir hareket
tarzı olarak görülmektedir.
diğer
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liülftsa.
1. Ormansız ve ağaçsız mıntakalarda rüzgarların ziraat üzerindeki
arzu edilmeyen zararlı tesirlerini tahfif ederek ziraat yapma şartlarını
islah maksadiyle koruyucu orman şeritleri tesisi çalışmaları, Rusya ve
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, dünyanın diğer birçok memleketlerinde uzun zamandanberi devam etmiş bir ağaçlandırma tarzıdır.
Deneme veya tatbikat mahiyetinde olan bu çalışmalar, koruyucu orman
şeritleri hakkında geniş ölçüde bilgi temin etmiş bulunmaktadır.
Fakat
konu Türkiye arınancılık literatürüne pek malıdut mikyasta intikal edebilmiştir. Bu teknik bültenin hazırlanması sırasında, tetkik imkanı elı;>
geçirilebilen literatürde koruyucu orman şeritlerinin muhitlerine yaptık
ları tesirler ve kuruluş esasları hakkında verilen bilgilerin derlenerek
hülasa halinde verilmesinin uygun olacağı düşünülmüş ve bültenin birinci kısmı bu maksada tahsis edilmiştir. Umumi mahiyette olan bu kıs
mın burada ayrıca hülasası verilmeyecektir.

2. Teknik Bültenin İkinci Kısmında Bala Devlet Üretme Çiftliği
arazisinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Coğrafyası ve
Yakın Şark Ormancılığı Enstitüsü ile Türkiye Ormancılık Araştırma
Enstitüsü tarafından işbirliği halinde 1954 yılında başlanan ve 1955 yılın
dan itibaren Türkiye Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından müstakilen yürütülmekte olan «Koruyucu Orman Şeritleri Tesisi Denemeleri»
nin 1956 yılı sonuna kadar alınan neticelerinden bahsedilmektedir.
3. Denemelerin vaz edildiği saha Orta Anadolu'da 39° 25' kuzey arz
ve 32° 35' doğu tul derecelerinde bulunmaktadır. Denizden yüksekliği
930 ila 960 metre arasındadır. Arazi kuzeydoğu istikametinde yüzde 5 - 17
meyillidir. Orta Anadolu step ikliminin hakim olduğu sahada senelik ortalama yağış miktarı 360 mm. civarındadır (Cetvel 9.). Yağışların ekseriyeti kış ve ilkbahar mevsimlerinde vaki olur. Yaz ayları sıcak ve kuraktır. Senelik suhunet ortalaması 12° C. dır. Hakim ve devamlı rüzgarlar
kuzeydoğu istikametinden esmektedir (Cetvel ll.). Toprak, ana taşı lös
ile balçıklı kum olan derin «açıkkahverengi step toprağı (Hellbrauner
Steppenboden) dır.
4, Deneme sahasında şimdiye kadar uzunlukları tutarı 5610 metre
olan 7 adet koruyucu orman. şeridi tesis edilmiştir. Bunlardan iki tanesi
kuzeybatı-güneybatı istikametinde, diğerleri bunlara dik olarak kuzeybatı- güneydoğu istikametinde uzamaktadır (Şekil 12.). Şeritler 150
metre arayla tesis edilmişlerdir. Genişlikleri 30 metredir. Bunun 20 metrelik kısımı ağaçlarla işgal edilmiş durumdadır. Ağaç, ağaççık ve çalı
lar 10 sıra halinde dikilmiştir. Sıralar arasında 2 metre, sıralar içindeki
fidanlar arasında dış sıralarda 0,5 metre, iç sıralarda 1 metre mesafe bı-
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rakılmıştır. Dış sıralara çalı

türleri, ondan sonra gelen sıralara kısa boyve en ortadaki sıralara uzun boylu ağaçlar getirilmiştir. Kulla·
nılan ağaç, ağaççık ve çalı türleri Cetvel 12 de görülmektedir. Şeritlerin
tesisinde ocak ekimi ve dikim metodları kullanılmıştır. Şerit sahaları
sonbaharda 20- 25 santimetre derinlikte pullukla sürülmüş ve disklenmiş. sonbaharda (sürmeden 10 -15 gün sonra) veya ilkbaharda ağaçlan
dırılmışlardır. Tesis olunan şeritlerde ot alma gayet dikkatle tatbik olunmuş, saha daima otsuz olarak muhafaza edilmiştir. Fidanıara umumiyetle
yaz aylarında ayda bir defa 5 litre su verilmiştir. Fare zararları önlenmek için zehirli buğday kullanılmış, hayvanların sahaya girmemeleri
için de bekçi bekletilmiştir.
lu

ağaçlar

5. Ekim ve dikim metodlarının mukayesesİ maksadiyle tatbik olunan denemelerde karameşe'de ocak ekiminin; akasya, akçaağaç, aylantus, karaçam, sarıçam ve gladiçyada ise dikim metodunun daha başarılı
olduğu tespit edilmiştir. Dikim kadar başarılı olmamakla beraber sahaya ekim yoluyla da getirilmesinin mümkün olduğu anlaşılan türler aylantus ve gladiçyadır (Cetvel 12.).
6. Ekimlerin, ekim sırasında toprak tekrar işlenıneden veyahut toprak 20 santimetre derinliğe kadar işlendikten sonra yapılması arasında
bir fark tespit edilmemiştir.
7. Küçük çukur dikimi yaygın kök sistemine malik akasyada, yarma dikime nazaran daha iyi netice vermiştir (Cetvel 14). Gladiçyada her
iki dikim tarzı arasında bir fark görülmemiştir.
8. Ağaçlandırma mevsimi denemesinde karaçam ve sarıçarnda ilkbahar dikimleri, karameşede sonbahar ekimleri, ahlat, çalıbadem, iğde
ve zerdalide sonbahar dikimleri daha iyi netice vermiştir (Cetvel 15.).
Gladiçyanın sonbahar ve ilkbahar dikimleri arasında bariz bir fark müşahede edilmemiştir.

1954 ve 1955 senelerinde yapılan sulama denemelerinde yaz aylamuhtelif sulama tarzıarına tabi tutulan fidanlada kontrol sahasında hiç sulanmayan fidanlar arasında birinci vejetasyon devresi sonu
yaşama yüzdesi bakımından bir fark müşahede edilmemiştir (Cetvel 17.
ve 18.). İlk vejetasyon devresi sonundaki boylanma bakımından sulamanın müsbet bir tesiri haiz olduğu anlaşılmaktadır (Cetvel 19. ve 21.). Fakat ilerideki senelerde bu fark ehemmiyetini kaybetmektedir. İlkbahar dikiminde, dikim sırasında can suyu verilmiş veya verilmemiş olması, yaşama yüzdesi üzerinde bir tesir gösterınemektedir (Cetvel 20.).
9.

rında

10.
şeklinde

Tam sahada ot alma, ocak sahasında ot alma ve hiç ot alınama
tatbik olunan ot alma denemesinde otu hiç alınmamış olanlar
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daha düşük bir yaşama nisbeti göstermişlerdir (Cetvel 22). Bu fark bilhassa sahaya ekim yoluyla getirilen türlerde (karameşe, tüğlümeşe, acı
badem) bariz olmuştur. Gümrahlık bakımından da en iyi durumu otu tamamen alınmış sahalardaki fidanlar göstermiştir. Ot alma ilk yıllarda
umumiyetle boylanmayı teşvik etmektedir (Cetvel 23).
ll. Üç meşe türünün muhtelif menşelerden temin olunan tohumlariyle yapılan bir «tür ve menşe denemesin nde akıneşenin diğerlerin
den daha iyi bir yaşama yüzdesi ve daha üstün bir gelişme gösterdiği tes··
bit olunmuştur. Onu bozmeşe ve tüğlümeşe takip etmektedir. Aynı tü·
rün muhtelif menşelerden temin olunan tohumları arasında da yaşama
yüzdesi bakımından bazı farkalr mevcuttur. Bu farklar akıneşe ve tüğ
lümeşede o kadar bariz değilse de bozmeşede ehemmiyetli bir durum göstermiştir. Bozmeşe, denemelere dahil olunan menşelerinden birisinde akmeşe, diğerinde tüğlümeşe ile karışık olarak bulunmaktadır.
Denemelere dahil olunan ağaç türlerinden ilk yıllarda en süratli gelişme göstereni akasya olmuştur. Yaşama nisbeti, sağlık durumu Vi~
gümrahlık bakımından aylantus, karaçam, sarıçam, gladiçya, karaağaç,
akmeşe, bozmeşe ve sofora ümit verici durum göstermektedir. Ağaç
çık ve çalı türlerinden başta acıbadem ve iğde olmak üzere ahlat, dut,
elma, idris ve zerdali yüksek bir yaşama nisbeti ve sıhhatli bir gelişme
durumunu haizdir. Ilgın, köklendirilmemiş çelik dikimi metoduyla sahaya doğrudan doğruya getirilebilmesi ve sulamaya ihtiyaç göstermeden
kolaylıkla kökleurnesi bakımından hususiyet arzetmektedir. Karaçalı sahaya yalnız ekim yoluyla getirilmiş fakat çimlenmeden toprakta iki sene
yattıktan sonra ekimini takip eden üçüncü ilkbaharda çok zayıf bir çık
ma göstermiştir. Çıkan fidelerin hepsi hayatiyetlerini idame ettirmektedirler. Dikenli ardıç, katran ardıcı ve kokar ardıç türlerinin sahaya ekim
yoluyla getirilmeleri denenmiş, fakat müsbet hiç bir netice alınamamış
tır. Sarıçarnlar sıcak rüzgarlardan ve rüzgarlada savrulan kum tanelerinden zarar görmüşler bu yüzden kuzey batı taraflarındaki ibreleri kı
zarmıştır. Ekimle yetiştirilen acı bademler ilk çıkmaları sırasında esen
sıcak rüzgarlardan kavrulmak suretile zarar görmekte fakat buna rağ
men hayatiyetlerini idame ettirebilmektedirler.
12.

13. Deneme sahasına sonbahar veya ilkbaharda ekilen tohumlar tohum yiyen hayvanların tasallutuna maruz kalmamıştır. Fakat 1 - 2 yaşın
daki meşelerde kör farelerin kök kesme suretile yaptıkları zararlar tesbit
olunmuştur. Aynı şekilde gladiçyada gövde çapı 3- 4 santimetreyi bulmuş olanların dahi toprak seviyesinin birkaç santimetre altından kesilerek devrildikleri görülmüştür. Gladiçyalarda son sene sürgünlerinin
koparılması, bademlerde ise kabuk kemirilmesi şeklinde, tavşan zararları müşahede olunmuştur.
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14. Meyilli olan denetne sahasında tesviye eğrileri istikametinde
tesis olunan koruyucu orman şeritleri, toprak yüzünden akıp giden yağ·
mur sularının tutulmasına imkan hazırlamaları bakımından, arazi meyli
istikametinde seyredenlere nazaran, üstünlük arzetmişlerdir.
15. Şimdiye kadar yapılan denemeler, oldukça geniş olan konunun
·tetkikine bir giriş ve başlangıç mahiyetindedir. Bundan sonra, elde olu·
nan tecrübelerin neticeleri de göz önünde bulundurularak daha detaylı denemelerin yapılması ve henüz ele alınmamış çeşitli problemierin tet·
kik sahasına konulması icabetmektedir.
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Sum mary
1. Methods of establishing shelterbelts in afforested and treeless
regions have been studied already for a long period in the several countries of the world in order to temper the destructive affects of the pre··
vailing winds and to secure better agricultural conditions. Although the
work going on in this field. either as experiments or for practical purposes in the other parts of the world, mainely in the United States and
Russia, have produced great deal of knowledge about planting
of shelterbelts and their effects on their environments, the subject
has not been practiced in Turkey until last three years and the results
of the studies have rarely entered the forestry literature of Turkey. During preparation of this technical bulletin, the information which has
been obtained from forestry literature about the effects of shelterbelts
on surraunding areas and about the principles of their foundation was
gathered briefly. The first part of the bulletin is assigned to this subject
and will not be summarised here.
2. The second part of the bulletin deals with the results of the experiments on establishing shelterbelts at the Bala State Breeding Farm
until te end of 1956.
Shelterbelt plantations were started in 1954 by the Forest Research
Institute in cooperation with the Institute of Forest Georgraphy and Forest Problems of the Near East of the Forestry Faculty in Istanbul. The
Forest Research Institute took the work over in 1955 and has carried it out
from that time on.
3. The experimental area is in the Central Anatolia and located at
the 39° 25 1 latitude North and 32°35 1 longtitude East. The elevation of the
area is between 930 and 960 meters above sea level. It has an inciination
of 5-17 percent toward the North- East.
The average amount of anual precipitations in the Central Anatolia
where steppe climate is daminating is approximately 360 mm. Major precipitations occure in winter and spring. The summer months are hot and
dry. The average annual temperature is 12° C. Prevailing and continious
winds blow from North- East (Cetvel 11.).
The soil is light- brown steppe soil (Hellbrouner Steppenboden) and
the parent materials are loes and loamy- sand.
4. Seven shelterbelts have been established in the experimental
area. Their total length is 5610 meters. Two of them lie in the directian
of SW- NE, and the remaining five in the opposite directian (Şekil 10).
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150 meters of distance was left betwen two shelterbelts. The wiedth of
each shelterbelt is 30 meters. 20 meters of it is covered by trees and
shrubs. Every shelterbelt consists of 10 rows of trees, scrubs and shrubs.
There is 2 meters of distance between two rows. The space between the
plants in the roiW is 1 meter on the inner rows and 0,5 meter on the
outer rows. The rows at the middle of shelterbelts have been planted
with tallest tree species. The outer rows have been assigned to shrubs
or scrubs. The different species of trees, shrubs and scrubs used for the
shelterbelt plantings are shown in (Cetvel 12.).
Spot sowing and planting methods have been tried for the establishment of shelterbelts. The experimental areas were ploughed to the
20 - 25 cm. depth and disced out in automn. Planting operations were
m ade both in au to mn and in sp ring. W eeding w as applied carefully in
all existing shelterbelts and the soil surface was always kept unweedy.
Generally 5 litters of water were given to every tree per month during
summer period. Poisoned wheat was used to prevent mice demages. A
watchman was provided against entering of animals to the area.
5. In the experiments which were conducted to make a comparison between spot sowing and planting, planting has proved to be good
in Robinia pseudoacacia, Acer negundo, AiZanth-us glandulosa, Pinus nig·ra, Pinus silvestris and Gleditsia triacanthos. More successful results
were observed by spot sowing in Quercus haas. Ailanthus glandulosa and
Gleditsiu triacantho::; might also be introduced to the area by spot so\ving,
although it w as not so successful as planting (Cetvel 12.).

6. There was no difference between the results of sowing on ploughed area, whether the soil recultivated before sowing or not.
7. Small hole planting in Robinia pseudoacacia which has a spread
root system has given better results than slit planting (Cetvel 14.). No
difference was found between two methods for Gleditsia triacanthos.
8. In the experiments related to the planting season, better results
were obtained from spring planting in Pinus nigra and Pinus silvestris,
fall sowing in Quercus haas and Amigdalus webbii, fall planting in Pim;;
malus, Eleagnus angustifolia and Prunus armaniaca (Cetvel 15.). There
was no difference between fall and spring plantings in Gieditsia triacanthos.
9. The experiments about waterings conducted in 1954 and 1955
showed no difference in the first year survival of the plants watered
in different rates during summer months and of the plants not watered at
all (Cetvel 17 and 18). Although the experiments have proved that wa-

132
tering has a p:::ısitive effect on the first year height growth (Cetvel 19 and
21), this effect w as laosing i ts im portance in the following years.
There was not a positive effect of the living water given immediately
after planting in spring on the survival.
10. In the weeding experiments a lower survival ratio was observed
unweeded areas than where the weeding was on the whole area or
araund the seedlings (Cetvel 22). The differences were obviously clear
in Qııercus haas, Quercus pııbescens and Amygdalus communis which
were brought to the area by direct sowing. The best vigorous seedlings
were noticed on the wholly weeded areas. Generally speaking, weeding
would be useful to stimulate the height growth at least in the couı·se of
early years (Cetvel 23.) .
OD

ll. A provenance test combined with species trial was made with
the three oak species. It was proved that Quercus haas had the heighest
survival and te most vigorous growth. This has been followed by Quercus
pubescens and Quercus macTOlepis. Anather noticeable point from the
stand point of survival percent was the differences among the different
provenances of the same species. Especially, the difference in the survival
percents of the two provenances of Quercus macrolepis was very large
(Cetvel 24.).

12. Robinia pseudoacacia has shown the quickest height growth
among all tree species in the first years. Ailanthus glandulosa, Pinus nigra, Pinus silvestTis, Gleditsia tTiachanthos, Ulmus campestTis, Quercus
haas, QueTcus macTOlepis and Sophom japonica have shown promising
situations from the standpoint of height growth, vigourity and survival.
Among the shrubs and scrubs PiTus communis, MoTus alba, PiTus rnalus,
PTunus avi um, PTunus aTmaniaca and A mygdalus communis have had a
high survival percent and shown vigorous and satisfactory growth.
A peculiar character was submitted from TamaTix pallasii as it might
be easily brought to the area by direct planting of unrooted cuttings even
without any watering.

Paliurus aculeatus was brought to the area by direct sowing. But
there was no sign of germination for two years because of seed dormancy.
However in the third spring a low germination was obtained. A trial was
made to bring Juniperus excelsa, JunipeTus foetidissima and Junipems
oxcycedTus to the area by direct sowing. But no germination has been
obtained.
Pin us silvestTis seedlings have suffered from the hot winds . and sever wind erosion. As a result of those damages the needles at the south-
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western side turned red. Similarly AmygdaLus commıınis, which was
brought to the area by direct sowing suffered from the hot winds blowed
during the germination period. But they were able to recover.
13. Seeds which were direct sown in the fall or in the spring have
not suffered from any animal that might feed on them. But some mice
damages were noticed on the one and two years old oak and gleditsia
seedlings. They cut the roots of oaks as well as those of gleditsia a few:
centimeters beneath the soil level. Rabbit damages were observed as
plucking of the recent oak and gleditsia shoots and as gnawing of the
amygdalus barks.
14. In the inclined experimental area when the shelterbelts were
established in the directian of the counter lines instead of running in the
cpposite direction, run - off water was kept by the existing of shelterbelts.
15. The experiments which have been conducted up to now were
the first introductory steps in studying the fairly large subject. Althought
the results do answer only a few questions, and in many respects need
confirmation, they will already be a useful guidance for future practical
plantings as well as for planning future experiments.

Res um e
1. Les traveaux de constitution de rideaux - abris afin de n§duire
les effets nuisibles du vent et d'ameliorer les conditions agricoles sur les
terrains depourvus d'arbres et de forets est un mode de boisement pratique depuis longtemps par la Russie et les Etats- Unis ainsi que par plusieurs autres pays du monde.

Ces travaux effectues sous forme d'essai ou d'application ont donne
dans une large mesure des renseignements utiles sur les rideaux- abris.
Pourtant la question n'est pas suffisamment saisie par la literature forestiere turque. Au cours de la pn~paration de ce bulletin technique il a
ete considere utile de rassembler et de fournir en resume les renseignements donnes sur les effets des rideaux- abris et sur les bases de leur
constitution. La premiere partie de ce bulletin etant destim§e a ce but,
il ne sera pas necessaire d'en donner ici le resume.
2. Dans la seconde partie du bulletin technique ont ete mentionnes
les resultats obtenus jusqu'a la fin de l'annee 1956 sur les essaies de
constitution des rideaux- abris commences en 1954, en collaboration entre
l'Institut Forestier du Proche- Orient de la Faculte Forestiere de l'Uuniversite d'Istanbul et l'Institut de Recherches Forestieres de Turquie, et
continues independemment depuis 1955 par l'Institut de Recherches Fo-
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restieres de Turquie sur les terrains appartenant
tion d'Etat a Bala.

a la Ferme de Reproduc-

3. Le lieu destine aux essais est situe au 39° 25' de latitude Nord et
de 32° 35' de longitude Est et dans l'altitude de 930 m. a 960 metres. Le
terrain est ineline de 5- 17% vers la directian N ord- Est. Dans la region
de l'Anatolie Centrale, ou domine le elimat steppique, les precipitations
moyennes annuelles sont approximativement de 360 mm. (Cetvel 9.).

La majorite des precipitations a lieu pendant l'hiver et le printemps.
Les mois d'ete sont chauds et secs, la temperature moyenne annuelle est
de 12 co. Les vents dominants et persistan ts soufflent de la directian
Nord- Est (Cetvel 11.). Le sol est un sol steppique d'une couleur jaune,
constitue de sable limoneux et de loess (Hellbrauner Steppenboden).
4. Ont ete constitues jusqu'ici 7 rideaux- abris d'une longeur totaL:~
de 5610 metres. Deux de ceux-ci, s'etendent du N ord- Est au Sud- Ouest,
les autres, perpendiculaires a ceux- ci, s'etendent du N ord- Ouest au
Sud- Est (Şekil 12.). Les rideaux sont constitues a l'intervalle de 150 metres. Leur largeur est de 30 metres. Une partie de 20 metres de ces rideaux
est occupee par les arbres. Sur les 10 rangees sont plantes des arbres, arbrisseaux et broussailles. La distance entre les rangees est de 2 metres. Il
a ete laisse, entre les plantes, une distance de 0,50 metre pour les rangees exterieures et de 1 metre pour les rangees interieures. Sur les rangees exterieures ont ete plantes des especes de broussailles, sur les rangees suivantes des arbres de petite taille et juste au milieu des arbres
de haute taille. Les especes d'arbres, d'arbrisseaux et de broussailles employees sont indiq:uees dans le Cetvel 12. Dans la constitution. des rideaux
on a employe la methode de plantatian et celle du semis en potee. Les
surfaces destinees aux rideaux ont ete lab:::ıurees a la charrue, en automne,
a une profondeur de 20- 25 centimetres, puis boisees en adtomne (10 ou
15 jours apres le labour) ou au printemps. Pendant et apres la constitution des rideaux le desherbage a ete effectue attentivement.
En general les plants ont reçu chacun 5 litres d'eau par mois d'ete.
Pour prevenir les degats causes par les souı;is, on a employe du ble empoisonne, et pour empecher l'entn2e des animaux, le terrain en question
est place sous la surveillance de gardiens.
5. Dans le but de faire une comparaisan entre les deux methodes, a
savoir methodes de plantation et methodes du semis, il a ete constate que,
pour Quercus haas, la methode du semis en potee est la meilleure, tandis
que pour Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Ailanthus glandulosa,
Pinus nigra, Pinus silvestris, Gleditsia triacanthos, la methode de planta-
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tion a ~te pius satisfal.sante. Ôn a constate egaiement que les especes
d'Ailanthus et de Gleditsia peuvent etre introduites par voie du semis en
potee (Cetvel 12.).
6. Dans l'execution des semis aucune difference n'a ete constatee
entre le semis fait sur le sol non laboure a nouveau ou bien laboure jusqu'a une profendeur de 20 cm.
7. Pour Robinia pseudoacacia qui a un large systeme de racines,
la plantation en petit pote a donne un resultat meilleur que la plantation
en fente (Cetvel 14.). Mais aucune difference n'a ete constatee pour Gleditsia tTiacanthos entre les deux modes de plantation.
8. Au cours des essais servant a la determination de la saison de
boisement les plantations suivantes ont donne de bons resultats : pour
PiTus communis, Amygdalus webbii, Elaeagnus angustifolia et Prunus
armeniaca les plantations automnales. Pour Gleditsia il n'y a aucune
difference entre les deux saisons de plantation.

9. Quant aux essais d'arrosage effectues pendant l'ete de 1954 et de
1955, aucune difference n'a ete constatee quant au pourcentage de mortalite, a la fin de la premie:re periode de vegetation, entre les plants soumis
a de differents modes d'arrosage et les plants non arroses dans la surface
de controle (Cetvel 17. et 18.). A la fin de la premiere periode de
vegetation l'arrosage a ete tres efficace pour l'accroissement en hauteur
(Cetvel 19. et 20.). Pourtant cette difference se perd au cours
des annees suivantes. Dans la plantation printaniere, le premier arrosage
effectue ou non, n'a eu aucun effet sur le pourcentage de mortalite
(Cetvel 20.).
10. Pour les essais concernant le desherbage total ou partiel, il a
ete constate que sur les terrains ou le desherbage n'a pas ete applique, les
plants ont presente un pourcentage de mortalite tres eleve (Cetvel 22).
Cette difference a ete remarquee surtout dans les especes Quercus
haas, Quercus pubescens et Amygdalus communis, introduites sur le
terrain par voie de semis. Au point de vue de la vigueur, les meilleurs
plants ont ete ceux :les surfaces ou le desherbage a ete totalement effectue. En general, le desherbage perment de faciliter, dans les premieres
annees, l'accroissement des plants en hauter (Cetvel 23.).
ll. Pour les essais concernant l'espece et l'origine et effectue par
les graines de trois especes de chenes de differentes origines, il a ete
constate que Quercus haas, par rapport aux autres, presente un meilleur
pourcentage de vitalite et un developpement superieur; ensuite viennent
Quercus macrolepis et Quercus pubescens. Meme parmi les graines
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appartenent a la meme espece et aux differentes orıgınes, existent certaines differences de pourcentage de mortalite. Ces differences peu
evidentes pour Quercus haas et QueTCUS pubescens, presentent une importance pour Quercus macTOlepis.
12. Parmi les especes d'arbres soumises a l'essai il a ete constate
que Robinia pseudoacacia a montre un developpement plus rapide dans
les premieres annees; Les especes Ailanthus glandulosa, Pinus nigT\:ı,
Pinus sylvestris, Gleditsia tTiacanthos, Ulmus campestTis, Quercus haas,
QueTcus macrolepis, et Soj01·a japonica presentent un etat satisfaisant
du point de vue de leur pourcentage de mortalite, sanitaire et de vigueur.
Parmi lesespeces d'arbrisseaux et de broussailles, Amygdalus communis,
Elaeagnus angustifolia, Pirus communis, Morus alba, PiTus malus, Prunus
avium et Prunus armeniaca sont celles qui ont un pourcentage de mortalite tres petit et un etat de sante satisfaisant.

TamaTix palasii presente la particularite d'etre introduit directement
par la methode de plantation par boutures non racinees et de prendre racine sans etre arrose. L'espece PaliUTUS aculeatus, introduite par voie
de semis, a produit, apres etre reste pendant deux ans dormant sous le
sol, une faible quantite de germination au printemps de sa troisieme:
annee. Tous les plants germes de PaliuTus aculeatus sont restes vivants.
Des essais ont ete effectues pour l'introduction par voie de semis des
especes Juniperus oxycedrus, Juniperus exelsa et Juniperus feotidissima
mais il a ete obtenu aucune germination. Les Pinus silvestris ont
ete endommages par les vents chauds et par les graines de sables emportees par les vents. Les aiguilles des Pinus silvestris se trouvant a la
direction N ord- Ouest ont ete rougies. Les Amygdalus communis introduits par voie de semis ont ete, pendant leur premiere germination, endommages en se brulant par les vents chauds. Toutefois, ils ont pu conserves leur vitalite.
13. Les graines semees en automne ou au printemps dans la surface d'experimentation n'ont pas ete exposees a la devastation des animaux mangeurs des graines. Mais il a ete c::mstate des degats sur les
racines des chenes de 1 a 2 ans, causes par les souris. De tels degats ont
ete egalement ccnstates a quelques centimetres au dessous du sol sur les
Gleditsias ayant un diametre de tige de 3 - 4 cm. Dans les chenes, les
Gleditsias et les Amygdalus il a ete consate des degats causes par les
lievres qui ont broute les pousses des dernieres annees des chenes et des
Gleditsias et ronge l'ecorce des Amygdalus.
14. Les rideaux-abris constitues dans la direction des courbes de
niveau sur le terrain d'experimentation ineline montrent une superiorite
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par rapport aux rideaux-abris constitues dans la directian de la plus
grande pente, puisque les premieres donnent au sol la posiblite d'arreter
les eaux pluviales.
15. Les experimentations faites jusqu'a present sont de nature
d'introduction pour l'etude du sujet qui est assez vaste. Desormais, il sera
necessaire d'effectuer des experimentations plus detaillees et d'examiner
attentivement les differents problemes qui n'ont pas encore ete etudies
en tenant compte des resultats des experiences deja acquises.

İKİNCİ KlSlMDA KULLANILAN BİTKİ İSİMLERİNİN

LiSTESi
List of the plant names used in the Second Part

Acer negundo
Ahlat
Ailanthus glandulosa
Akasya
Akçaağaç

Amygdalus communis
Amygdalus webbii
Ardıç, dikenli
Ardıç, katran
Ardıç, kokar
Aylantus
Badem, acı
Badem, çalı
Çam. kara
Çam, sarı
Di.şbudak, Amerikan
Dişbudak, yerli
Dut
Elaeagnus angustifolia
Elma
Fraxinus Americana
Fraxinus excelsior
Gleditsia triacanthos
Gladiçya
İ dr is
Ilgın

Juniperus exselsa
Juniperus foetidissima
Juniperus oxycedrus

Akçaağaç

Pirus communis L.
Aylantus
Robinia pesudoacacia L.
Acer negundo L.
Acı badem
Çalı badem
Juniperus oxycedrus L.
Juniperus excelsa M. Bieb.
Juniperus foetidissma Wild.
Ailanthus glandulosa Desf.
Amygdalus communis L.
Amygdalus webbii Sapch.
Pinus nigm Arnold
Pinus silvestris L.
Fraxinus americana L.
F1·axinus excelsior L.
Morus alba L.
İğde

Pirus malus L.
Amerikan dişbudak
Yerli dişbudak
Gladiçya
Gleditsia triacanthos L.
Prunus avium L.
Tamarix palasii Lesv.
Katran ardıcı
Kokar ardıç
Dikenli ardıç

ı38
Karaağaç
Karaçalı
Kuşburnu
M azı
Meşe, ak
Meşe, boz
Meşe, tüylü

Morus alba
Paliu?·us aculeatus
Pinus nigra
Pinus silvestTis
Pirus communis
PiTus malus
Prunus aTmeniaca
PTunus avium
Quercus haas
Quercus macrolepis
Que?·cus pubescens
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Sofora
Sophora japonica
TamaTix palasii
Thuja orientalis
Ulmus campestTis
Zerd ali

Ulmus cariıpestris L.
Paliurus aculeatus Lam.
Rosa canina L.
Thuja oTientalis L.
QueTcus haas Kotschy
Quercus macrolepis Kotschy
Quercus pubescens Willd.
Dut
Karaçalı

Kar aç am
Sarıçam

Ahl.n.t
Elma
Zer d ali
İ dr is
Ak meşe
Boz meşe
Tüylü meşe
Ak asya
Kusburnu
Sophom japonica L.
Sofora
Ilgın

M azı
Karaağaç

PTunus armeniaca L.

