
  

ŞERİF YÜKSEL ARAŞTIRMA ORMANINDA SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) VE 

ULUDAĞ GÖKNARI (Abies bornmülleriana Mattf.) MEŞCERELERİNDE  

TOHUM VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

GİRİŞ  
 

Doğal gençleştirme çalışmalarında 

hazırlanan silvikültür planlarında en 

önemli parametrelerden birisi “bol tohum 

yılları tekerrürü”nün bilinmesidir. Uzun 

dönemde tohum yıllarının seyrinin 

(yetersiz, orta ve bol tohum yılları oluş 

sıklığı) bilinmemesi, silvikültürel 

planlamada ve gençleştirme çalışmalarında 

sıkıntılar yaşanmasına sebep olmaktadır. 

Çünkü, yanlış zamanda gençleştirme 

çalışmasına başlanması meşcere düzeninin 

bozulmasına neden olur ve gençleştirmeyi 

başarısız hale getirebilir. Bu çalışma ile 

sarıçam ve Uludağ göknarı tohum 

verimliliğine (tohumun niteliği, bol tohum 

yılları vb.) ilişkin eksik olan bilgiler 

tamamlanmaya çalışılarak gençleştirme 

çalışmalarına ışık tutulacaktır. Projenin 

amacı; Sarıçam ve Uludağ göknarı 

ormanlarında bol tohum yıllarının 

tekerrürünün sağlıklı olarak bilinmesi ve 

birim alana düşen tohumun kalite ve 

kantitesinin saptanmasıdır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, Şerif 

Yüksel Araştırma Ormanı, Deneme 

alanlarında bloklar 3 yinelemeli olarak 

50.0mx50.0m boyutlarında tesis edilmiştir. 

Deneme alanlarına 1/10m2 ağızlı galvaniz 

saçtan yapılmış tohum kapanları 5x5=25 

adet olmak üzere yerleştirilmiştir. Birim 

alana düşen tohum miktarının esas alan 

tohum verimi yöntemleri kullanılmıştır. 

Sarıçamda Tohum Verimi: Bolu-Aladağ 

Şerif Yüksel Araştırma Ormanı, sarıçam 

meşçerelerinde 21 yıllık (1987-2007) 

gözlem sonuçlarına göre; verimlilik zengin 

(m
2
’ye 175 adetten fazla tohum) iyi (m

2
’ye 

101-175 adet tohum), orta (m
2
’ye 51-100 

arası adet tohum) ve fakir (m
2
’ye 0-50 

arası tohum) olarak 4 kategoride 

sınıflandırılmıştır. 

Bu duruma göre; zengin tohum 

yılları oluş sıklığı 4 yıllık aralarla düzensiz 

oluşmakta, hatta 1992 ve 1993 yılı gibi iki 

zengin tohum yılı peş peşe, 1995 ve 1996 

yılları gibi iyi ve zengin tohum yılları yine 

birbirini takip eden yıllarda oluşmaktadır. 

Bu düzensiz tohum yılları ve verimli 

yılların peş peşe yinelenmiş olmasının 

nedenleri olarak; yöresel klimatik 

faktörlerin tohum verimliliği ile 

korelâsyonu sonucu art arda kurak geçen 

1990, 1991 yılları ile 1993 ve 1994 yılı 

Temmuz ayları kuraklık indisi diğerlerinin 

(Erinç) im= 20’den aşağıda oluşundan 

dolayı oluştuğu düşünülmektedir. Nitekim 

Avrupa’da Polonya’ da Sarıçam 

ormanlarında da bu olağanüstü bol tohum 

yılları, birbirini izleyen yıllarda meydana 

gelmiştir. Örneğin, 1964, 1965 ve 1986, 

1972 ve 1973, 1976 ve 1977, 1992 ve 

1993. 1995 ve 1996 gibi yıllarda peş peşe 

zengin tohum yılları olmuştur.  

 

T. C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

Uludağ Göknarı Tohum Verimi: 21 yıllık 

gözlemler sonucu (1986-2008); yaşlanmış 

(kalın çaplı fertlerce zengin) meşcere 

kuruluşu ile, tek tabakaya dönüşmekte olan 

seçme ormanı aktüel kuruluş tipleri 

arasında birim alana düşen tohum verimi 

açısından 0,05 güven düzeyinde önemli 

fark oluşmuştur. 

Kuruluş tipine bağlı kalmaksızın, 

tohum verimindeki yıllık değişimlerin tüm 

deneme alanlarında aynı yönde oluştuğu ve 

yıllar arasında periyodik ve nispeten 

düzenli bir sıralama meydana geldiği 

görülmektedir. 

Uludağ göknarında bol tohum 

yılları:  1987, 1990, 1993, 1994, 1999, 

2002, 2005 yılları olmuştur. 

21 yıllık dönemde 1987 yılı Uludağ 

göknarında olduğu gibi, Bolu yöresinde 

Doğu kayını meşcerelerinde de çok dikkate 

değer bollukta tohum verimi önemlidir. İki 

ağaç türünde de m
2
’de 750 adeti aşan 

tohum dökümü sonucu, bu meşcerelerde 

kasım ayında yerden sanki avuçla 

toplanılacak miktarda tohum verimi 

gözlenmiştir (TOSUN, S. 1992).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Uludağ göknarında, 21 yıl içinde 

yinelenen bol tohum yılları sayısı 7 adet 

olup, ortalama 3 yılda bir bol tohum olacak 

tarzda daha düzenli bol tohum oluş sıklığı 

ortaya çıkmıştır. 

Tohum kalitesi incelendiğinde ise, 

dolu tohum oranının bol tohum yıllarında 

bile %50 ye zorlukla ulaştığı tespit 

edilmiştir ve kozalakların hepsinde bolca 

Megastismus fertlerine rastlanmıştır. Bu 

türler, Uludağ göknarı tohumlarını %100 

oranında tahrip edebilmekte ve doğal 

gençleştirmenin önemli bir zararlısı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Uygulayıcılar elde 

edilen sonuçları planlamalarında 

değerlendirmekte ve kullanmaktadır. 

Sarıçam türünde, tohum verimi 

yıllarının bu art arda gelişi sonucu ve 5-10 

hektarı geçmeyen gençleştirme alanlarında 

iyi tohum yıllarının da “yararlanılabilir 

tohum yılı” olarak değerlendirilmesiyle 

genel olarak 2-3 yıllık aralarla bol ve 

yeterli tohum yılları plânlanabilecektir. 

              Şekil 1: Sarıçam Tohum Veriminin Yıllara Göre Dağılımı 
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             Birim alanda 175 ve üzeri tohum  (Nombres grains 175, et plus au m2 )  

Birim alanda 101-175 tohum (Nombres grains 101-175, et plus au m2 ) 

Birim alanda 51-100 tohum (Nombres grains 51-100, et plus au m2 ) 

Birim alanda 0-50 tohum (Nombres grains 0-50, et plus au m2 ) 
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