
 

KARABÜK-BÜYÜKDÜZ ARAŞTIRMA ORMANINDA KARAÇAM + MEŞE + GÖKNAR + 

KAYIN KARIŞIK MEŞCERELERİNDE MEŞENİN DOĞAL GENÇLEŞTİRİLMESİ 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Türkiye’de 18 türü ve pek çok alt 

türleri bulunan meĢe en önemli orman 

ağacı türlerimizdendir. Özellikle 

Karadeniz bölgesinde sapsız meĢe 

(Quercus petraea subsp. iberica (Stev. Ex 

Bieb) Krassilin) geniĢ yayılıĢa sahiptir ve 

değerli odunuyla önemli bir orman 

ağacımızdır. Sapsız meĢe saf meĢcereler 

oluĢturduğu gibi değiĢik ağaç türleriyle 

karıĢık meĢecerelerde kurmaktadır. 

MeĢe birçok diğer orman ağacı 

türlerinden farklı geliĢim özellikleri 

göstermesi nedeniyle. MeĢe 

meĢcerelerinin yaĢamını sürdürmesi ve 

değerli gövdeler oluĢturmasında 

gençleĢtirme ve bakım çalıĢmaları önem 

taĢır. Bu iĢlemlerin uygulama tekniğinde 

meĢenin biyolojisi ve yetiĢme ortamı 

koĢulları ön plana çıkar. 

MeĢenin kendine özgü özellikleri, 

farklı biyolojilere sahip ağaç türleriyle 

karıĢık meĢcerelerinde yaĢama olanağının 

sağlanması bakımından daha fazla önem 

taĢır. AraĢtırma alanı sapsız meĢe 

(Quercus petraea subsp. iberica), Kayın 

(Fagus orientalis Lipsky.), Karaçam 

(Pinus nigra Arn. var. pallasiana 

Schmeid.) Batı Karadeniz göknarı (Abies 

bornmülleriana Mattf.) ve Batı gürgeni 

(Carpinus betulus L.)’nin büyük grup, 

küme ve tek ağaç karıĢımlarından 

oluĢmaktadır. Alanın gençleĢtirilmesinde 

amaç olarak meĢe, kayın ve karaçamın  

 

grup ve büyük gruplar ve aynı zamanda 

kayının tek ağaç karıĢımında sürdürülmesi 

kabul edilmiĢtir. Böyle bir karıĢım, ağaç 

türlerinin biyolojisine uygun olacaktır. 

MeĢede yapılan tespitlerde yaĢlar 154-176 

yıl arasında değiĢmektedir. Karaçamda ise 

yaĢlar 145-180 arasında bulunmaktadır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

AraĢtırma alanında meĢenin, diğer 

türlerle iliĢkileri gözönünde 

bulundurularak ilk önce gençleĢtirilmesi 

planlanmıĢ ve bu nedenle bol tohum yılı 

beklenmiĢtir. Bu amaçla araĢtırma 

alanında 3 büyük grup alınmıĢ ve 1990-

1995 yılları arasında bu gruplarda 

hazırlama kesimleri yapılmıĢtır. Çıkarılan 

ve kalan ağaçların miktarı gençleĢtirme 

bitiminde verilecektir. MeĢcere yapısını 

göstermek amacıyla bir örnek alanda tepe 

projeksiyonu çizilmiĢtir. 1996 yılında 

saptanan bol tohum yılında tohumlama 

kesimi ve arkasından toprak iĢlemesi 

yapılarak gençleĢtirmeye geçilmiĢtir. 

GençleĢtirme iĢlemi alanın kuzey ve 

güneyinde bulunan meĢenin hakim olduğu 

büyük gruplarda yapılmıĢtır. Bu gruplarda 

tek ağaç karıĢımında bulunan bazı göknar 

ve kayın bireyleri de bırakılarak meĢe 

gençliğinden sonra gelebilecek bu ağaç 

türlerine ait gençliğin alt katı oluĢturması 

düĢünülmüĢtür. 

1996 bol tohum yılında, tohum 

dökümünden önce eylül ayında alanın 

kuzey bölümünde 12 ağaç (1. grup) güney 

bölümünün alt kısmında 12 ağaç (2. grup) 
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ve üst kısmında 9 ağaç (3. grup) 

seçilmiĢtir. Her ağacın altında tepe 

izdüĢümünü aĢacak Ģekilde dört yönde 1 

m
2
  büyüklüğünde örnek alanlar kazıklarla 

belirlenmiĢtir. 1. ve 2. grupta belirlenen 12 

Ģer ağaçtan 3 tanesinden çapa ile tam 

alanda toprak iĢleme, 3 tanesinde çapa ile 

tam alanda toprak iĢleme ve tohum 

dökümünden sonra tırmıkla örtme, 3 

tanesinin altında çapa ile çizgi Ģeklinde 

toprak iĢlemesi yapılmıĢ ve 3 tanesi de 

kontrol alanı olarak ayrılmıĢtır. 3. grupta 

belirlenen 9 örnek ağaçtan 3 tanesinin 

altında tam alanda çapa ile toprak iĢleme, 

3 tanesinin altında çapa,ile çizgi Ģeklinde 

toprak iĢleme ve 3 tanesinde kontrol alanı 

olarak ayrılmıĢtır. 

Çapa ile toprak iĢleme yaklaĢık 8-

10 cm derinliğinde ve yerinde (toprak 

taĢınmadan) yapılmıĢ ve çıkan tezekler 

yerinde parçalanmıĢtır. Çizgi Ģeklinde 

toprak iĢlemede yine toprak 8-10 cm 

derinliğinde eĢ yükselti eğrilerine paralel 

olarak 15 cm geniĢliğinde birbirlerinden 

25-30 uzaklıkta toprak iĢlemesi 

yapılmıĢtır. Buna göre 1 m geniĢliğindeki 

bir alanda 3 adet çizgi Ģeklinde iĢlenmiĢ 

alan oluĢturulmuĢtur. Çimlenmelerin 

baĢladığı 1997 yılında 2, diğer yıllar 1 

defa periyodik sayımlar yapılmıĢtır. 

Ayrıca alanlarda 1997 yılında itibaren her 

yıl, yılda bir kez olmak üzere diri örtüyle 

mücadele (gençlik bakım) yapılmıĢtır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 1996 yılı araĢtırma alanı ve 

çevresinde meĢe için bol tohum yılı 

olmuĢtur. Örnek ağaçlardan farklı olarak 3 

adet meĢe ağacı seçilmiĢ ve herbirinin tepe 

izdüĢümü ortasına gelecek Ģekilde 1 m’lik 

3 alan saptanmıĢtır. Bu alanlarda 

2.10.1996 tarihinden itibaren 1’er hafta ara 

ile 22.11.1996 tarihine kadar dökülen 

palamut miktarı (6 periyotta) saptanmıĢ ve 

toplanan palamutlar büroda sayılarak 

kalite ayrımı yapılmıĢtır. Bu verilere göre 

1 m
2
 alana ortalama 585 adet palamut 

dökülmüĢtür. Bunların %78 (459) i dolu 

ve %2 (126) si boĢ ya da hastalıklıdır. 

 Ġlk yılın çimlenmeleri temmuz 

ayında (24.7.1997) yapılan sayımlara göre 

en az fidecik kontrol parselinde (22 adet), 

en fazla çizgi ekimi yapılan parselde (69 

adet) görülmüĢtür. Fakat çapa, çapa+örtme 

ve çizgi parselleri arasında çok büyük fark 

görülmemiĢtir (ortalama 50, 66, 69 

adet/m
2
). Bu sonuçlara göre tohumun 

toprakla kapatılmasının çıkan fidecik 

sayısını artırdığını söyleyebiliriz. 

Gençlikte ekim 1997 tarihinde 

yapılan boy geliĢim tespitleri aĢağıda 

verilmiĢtir. Ortalama gençlik boyu 59 mm 

olup, 87 mm ile 24 mm arasında 

değiĢmektedir. Aynı tarihte kök 

geliĢimleri daha fazla olup ortalama 177 

mm dir. Kök boyları 75 mm ile 303 mm 

arasında değiĢmektedir. 

1999 yılında (3.10.999) yapılan 

ölçümlere göre (3. yaĢta) ortalama boy 12 

cm olup 6 cm ile 20 cm arasında 

değiĢmektedir. ĠĢlem parsellerine göre en 

fazla boya çapa ile çapa+örtme 

parsellerinde görülmüĢtür 

 MeĢede gençleĢtirme 

çalıĢmalarının mutlaka zengin bir tohum 

yılında yapılması ve korumaya önem 

verilmesi gerekmektedir. 
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