
 

BATI KARADENİZ VE MARMARA BÖLGESİ  

KARAÇAM (Pinus nigra Arnold var. pallasiana) ORİJİN DENEMELERİ 

21. YIL SONUÇLARI 

 

GİRİŞ 

 

Orijin Denemeleri ağaç ıslahının 

önemli bir fazını oluĢturmaktadır ve orijini 

belirli olan materyali kullanmak çok 

önemlidir. Ağaçlandırmalarda istediğimiz 

kadar irsel nitelikleri iyi fertlerin 

oluĢturduğu meĢcerelerden elde ettiğimiz 

tohumlardan yetiĢtirdiğimiz fidanları 

kullanalım, Ģayet bu fidanlar uygun 

orijinlerden elde edilmemiĢse, büyüme ve 

form bozuklukları görülerek hastalıklara 

maruz kalacak veya çeĢitli iklim 

faktörlerine mukavemette kötü sonuçlarla 

karĢılaĢılacaktır. Bu nedenle orijin 

denemeleri ile hangi orijinlerin 

kullanılacağının tespiti ve daha öncesinde 

coğrafik varyasyon araĢtırmalarının 

yapılması gerekmektedir. 

Karaçam türü Türkiye’de yaklaĢık 

2.2 milyon hektar alanı ve 

ağaçlandırmalarda ilk sıralarda kullanılan 

(1994 yılına göre 400 000 ha. toplam 

ağaçlandırma sahası tesis edilmiĢtir) bir 

tür olması ile ıslah çalıĢmalarında önemli 

ve önceliklidir. Bu bağlamda, Ülke 

bazında Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü 

tarafından öncelik karaçam türüne 

verilerek orijin denemelerine baĢlanması 

kararı 1979 yılında alınarak 1980 yılında 

36 orijin ile denemelerinin tesisine 

baĢlanmıĢtır. Her AraĢtırma Müdürlüğü 

kendi bölgesinde bu çalıĢmaları 

baĢlatmıĢtır. 

Projenin amacı, Ülke bazında 

düĢünüldüğünde, Türkiye’de yapılacak 

ağaçlandırmalar için uyum yeteneği 

yüksek, geliĢimi iyi ve düzgün gövdeli 

fertleri oluĢturan orijin kaynaklarını 

belirlemek. Bölgemiz itibariyle, Karaçam 

doğal yayılıĢ alanına dağıtılmıĢ olan 

orijinlerin mukayesesi ile bölgesel olarak 

Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Karaçam 

ağaçlandırmalarında kullanılabilecek en 

uygun orijin ya da orijinleri saptamaktır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Karaçam Orijin Denemeleri, 1981 

yılı sonbaharında, Ankara’da merkezi 

bulunan Ormancılık AraĢtırma 

Enstitüsü’nün proje koordinatörlüğünde 

baĢlatılmıĢtır. Ülke bazında çoğunluğu 

tescilli 36 karaçam tohum meĢcerelerinden 

bizzat araĢtırıcı nezaretinde 1981’de 

toplatılan kozalaklardan (meĢcereyi temsil 

edecek 20 ağaçtan) çıkarılan tohumların 

ekimleri, 1982 ilkbaharında 5 ayrı 

fidanlıkta (Elmalı, Bolu, Bursa, Ankara, 

Dursunbey) yapılmıĢtır. Denemeler 

rastlantı blokları deneme desenine göre üç 

yinelemeli olarak tesis edilmiĢtir. 

Orijinlerin her biri deneme parsellerinde 

25’er fidanla temsil edilmiĢtir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türkiye’de bütün deneme 

alanlarında 2+0 yaĢlı çıplak köklü 

karaçam fidanlarının dikimleri 1984 yılı 

ilkbaharında gerçekleĢmiĢtir. 9. yılın 

sonunda ara sonuç raporu (ġĠMġEK, Y., 

ERKULOĞLU, Ö. S., TOSUN, S. 1995) 

 

T. C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

hazırlanmıĢ ve teknik bülten olarak 

yayınlanmıĢtır. 

21. yıl sonunda, Batı Karadeniz 

Bölgesindeki karaçam orijin 

denemelerinden 3 deneme alanı kısmen 

yangın, ağaçlandırma sahasının otlatmaya 

açılması, usulsüz kesimler gibi sosyo-

ekonomik nedenlerle kaybedilmesinden 

sonra, kalan Batı Karadeniz Bölgesi’nde 

Mengen-CoĢur sahasında çalıĢmalar 

yürütülebilecektir. Mengen’de 21. yıl 

sonunda yaĢama yüzdesi ortalaması % 

85.0’ tir ve yaĢama yüzdesi %67,8 olan 

Marmara Bölgesinde Bursa-Gemlik 

karaçam orijin deneme alanlarının 15-20 

yıl daha sağlıklı ve güvenli kalabilmeleri 

için gerekli hassasiyet gösterilmelidir.  

Gemlik deneme alanının (350 m) 

diğer sahalara göre sığ bir toprak yapısına 

sahip oluĢu boylanma performansını 

olumsuz etkilemiĢtir. Mengen deneme 

alanında; ilk 10 orijin içerisine hem 

yaĢama yüzdesi ve hem boy, çap geliĢimi 

yönünden yerel orijinler girmiĢ olup 

(Mengen-Daren, Yenice, Mudurnu-

Sarpuncuk) tohum temini yönünden 

önerilebilecek orijinlerdir.                                                                                         

BOY(m)  ÇAP (cm) 

Ġnegöl-Boğazova     8.4  15.6 

Mengen-Daren     7.8  16.07 

Yenice-Deveboynu     7.7  15.5 

Çanakkale-Yenice-Asar 7.7  16.1 

Alaçam-Gölcük     7.7  15.4 

Mudurnu-Sarpuncuk    7.67  14.9 

  

Orijinlerin yaĢama durumlarına 

bakıldığında sıralamada ilk grupta yer alan 

orijinler (Kastamonu-Karadere), (Yenice-

Deveboynu), (Mudurnu-Sarpuncuk), 

(M.KemalpaĢa-Burhandağ), (Bayındır-

Ovacık) ve (Mengen-Daren) numaralı 

orijinlerdir. 

Marmara Bölgesi Orijin 

denemelerinin karaçam ağaçlandırmaları 

için belirsizlik taĢıyan tohum transfer 

rejyonlamasına katkı yapması önemlidir. 

Projedeki bilimsel sonuçlarla; 

-Bölgesel bazda ve ülke bazında 

(Diğer Müdürlüklerin ortak sonuçları 

birleĢtirilerek) karaçam tohum transfer 

rejyonlamasına yönelik biyolojik anlamda 

değerli olan orijin tespitleri mümkün 

olacaktır. 

-Ana kaynak olarak tohum 

meĢcerelerine dayalı orijinlerden elde 

olunacak hektarda 1-2 m
3
’lük artım 

fazlalığı sayesinde her yıl 15 bin hektar 

civarında ağaçlandırma sahalarında 

yaklaĢık hektarda 1.8 m
3 

lük bir artım 

fazlalığı düĢünülürse, yılda toplam 27000 

m
3
’lük bir artım fazlalığı elde edilmiĢ 

olacaktır. Buna göre bu proje için 

harcanacak para elde edilecek gelirlere 

oranlandığında 200-300 misline yakın bir 

gelir artıĢı sağlayabilecektir.  

-Orijin denemeleri; kitle üretim 

materyali sağladığı gibi, materyal ıslahı da 

gerçekleĢtirilebilecektir.  

-Orijin denemeleri; tarihi kaynak 

olma özelliği taĢıyabilir ve dolayısıyla gen 

korumasına hizmet eder. 

-Orijin denemeleriyle, çevresel 

değiĢim ve nedenleri, fizyolojik etkilerin 

baĢlangıcı ve sonrası, baskın etkiler ve 

günümüzdeki değiĢime açıklık 

getirebilecektir. 

-Orijin denemeleri; çevresel 

değiĢimin haritalanması, genç x yaĢlı 

(olgun) iliĢkileri, odun ve kereste 

özellikleri, büyüme ve üretim, taksonomi 

ve genetik varyasyonun sonuçlarının ve 

nedenlerinin tanımlanmasını açıklar. 
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