
 

SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) VE KARAÇAM (Pinus nigra Arnold pallasiana Lamb. 

Holmboe)’IN ERKEN TOPLANAN KOZALAKLARINDAN YARARLANABİLME 

OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 

 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizde yapılmış bazı 

araştırmalarda (BOYDAK, M. 1981-

1982); sarıçam ve karaçam tohumlarının 

anatomik olgunluğunu eylül ayı başında 

tamamladığı, bu tarihten sonra üretimi 

yapılacak kozalakların +10
0
C de 1-1,5 ay 

bekletilmeleri halinde fizyolojik 

olgunluğunu da tamamlamış olacağı ifade 

edilmektedir. Bu çalışmada, kozalak 

üretiminin eylül ayı başına kaydırılmasıyla 

doğal gençleştirmede tohumlama 

kesimiyle meşcereden çıkarılacak 

ağaçların kozalaklarından yararlanma 

hedeflenmiştir. Bu da hatalı bol tohum yılı 

tespitinden doğan başarısızlığı, yerel 

tohum ile kısmen de olsa giderme imkanı 

verecektir. 

Yine, suni gençleştirme çalışmaları 

için, 1400-1600 m deki sarıçam ve 

karaçam tohum meşcerelerin de tohum 

toplama zamanını ekim ayı başından eylül 

başına veya ortasına çekmek ve hasat 

edilen kozalakları +10
0
C de 1-1,5 ay 

depolamak, kar nedeniyle hiç 

çalışamamaktan daha uygun olacaktır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bolu yöresi karaçam alt yükselti 

basamağı (800 m) Hızardere, üst yükselti 

basamağı (1300 m). Demirciler, sarıçam 

alt yükselti basamağı (850 m). Kökez-

Avdan; üst yükselti basamağı (1620 m).  

 

 

 

 

Kastamonu’da karaçam alt yükselti (700 

m) ve üst yükselti (1250 m), Araç-Sarpun-

Sıragömü; sarıçam türünde ise alt basamak 

(1050 m) Kanlıgöl, üst yükselti basamağı 

(1550 m). Araç-Dereyayla da her 

yükseltide üç tekerrürü olan alanların her 

birinde yaşları 80-120 civarında olan 10 

örnek ağaç seçilmiştir. 

Karaçam ve sarıçam doğal 

gençleştirmesinde tohumlama kesimine 

alçak yükseltilerde (800-1000 m) eylül ayı 

ortasından, üst yükseltilerde (1300-1500 

m) ise ekim ayı başından itibaren 

başlamak, meşcerenin tüm 

kozalaklarından yararlanabilme fırsatı 

vermektedir. Aynı zamanda meşceredeki 

gen çeşitliliğinden de yararlanılmış 

olunmaktadır. 

Eylül ayında kesilen ağaçlardan 

toplanan kozalaklar oda sıcaklığında 3-4 

ay (ekim-ocak) bekledikten sonra, 

fidanlıklarda açma işlemi yapılarak tohum 

elde edilir. Karların erimeye yüz tuttuğu, 

toprağın yer yer açığa çıktığı gençleştirme 

alanlarında, kuşlara tiksindirici pomorsal 

forte uygulaması yapılarak ekim 

yapılabilir. Bu uygulama doğal olarak 

dökülen ve %70-90’ı kuşlar ve diğer 

zararlılar tarafından tüketilen tohumların 

riskli yaşam savaşına karşı avantajlı bir 

yaklaşım olarak gözükmektedir. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Doğal gençleştirme çalışmalarında 

uygulanan B.S.S.Ġ. yönteminde, 

gençleştirme alanında uygun çimlenme 

yatağı oluşturulmasının zamanında 

tamamlanabilmesi için, tohumlama kesimi  

 

 

 

 

 

 

 

800-1000 m yükseltilerde 15 eylülden 

sonra başlanılması uygun olacaktır. Bu 

durumda birim alanda yeterli sayıda ve 

sahaya eşit dağılmış kozalak ve tohum 

verimi gençleştirme başarısının kriteri 

olacaktır. 
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