
 

SAPLI MEŞE (Quercus robur L.)’NİN MARMARA BÖLGESİ ORİJİNLERİNİN 

TOHUM, FİDECİK VE FİDAN ÖZELLİKLERİ 
 

 

 

GİRİŞ 

 

Ekim ve dikim yoluyla yapılan 

orman yetiştirme çalışmalarında, tohum 

nitelikleri ve fidan özellikleri başarıyı 

etkileyen önemli faktörlerdir.  Marmara 

Bölgesinde, Türkiye genelinde olduğu gibi 

ağaçlandırmalarda ağırlıklı olarak ibreli 

türler kullanılmış ve kullanılmaktadır.  

Bunda, yapraklı türler üzerine yapılmış 

araştırma çalışmalarının yetersiz olması da 

önemli bir etkendir.  İğne yapraklı türlerde 

ağaçlandırmalar, yangın tehlikesi yanında 

tek türün kullanılması dezavantajlarını 

birlikte getirmektedir. 

 Bu nedenlerin yanı sıra, peyzaj, 

rekreasyon ve ormanların diğer 

fonksiyonları açısından, yapraklı yada 

karışık ormanlar kurulması, veya mevcut 

ibreli ağaçlandırmaların yapraklı ile 

karışık ormanlar haline dönüştürülmesi 

olanakları, Orman Bakanlığı’nın bölgesel 

kuruluşlarınca talep edilen araştırılması 

gereken bir sorun olarak karşımızda 

durmaktadır. Değerli bir türümüz olan 

saplı meşenin tohum özellikleri, fidecik ve 

fidan özellikleri konusunda ise 

yurdumuzda yapılmış kapsamlı bir çalışma 

bulunmamaktadır. Öncelikle bu konuların 

araştırılması ve aydınlatılması bu türle 

yapılacak ağaçlandırma çalışmaları 

açısından önem arz etmektedir. 

 

 

 

Bu çalışmanın, saplı meşenin 

tohum özellikleri ile ilgili bölümü 

“Marmara Bölgesi Bazı Saplı Meşe 

(Quercus robur L ) Orijinlerinin Tohum 

Özellikleri Üzerine İncelemeler” adı ile 

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim 

Dalı, Silvikültür Programına yüksek lisans 

tezi olarak sunulmuştur. 

Projenin amacı; Saplı meşenin 

Marmara Bölgesi orijinlerinin tohum, 

fidecik ve fidan özelliklerini ortaya 

çıkarmaktır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Çalışmada, saplı meşenin Marmara 

Bölgesi’ndeki beş orijininden toplanan 

tohumlar kullanılarak Göktürk Orman 

Fidanlığı’nda yetiştirilmiş ve 1+0 yaşlı 

fidan materyali elde edilmiştir. Tohum 

toplama yerleri; İstanbul-Demirköy, 

İstanbul-Şile, İstanbul-Fatih, Çanakkale-

Keşan, Bursa-Kemalpaşa’dır. 

Tohumlarda bin dane ağırlığı, 

rutubet ölçümleri, çimlendirme testleri ile 

yaşama kabiliyetleri, besin maddeleri 

analizleri; fidecik ve fidanlarda yaş gövde 

ağırlıkları, gövde boyu ve kök boğazı 

çapları, hava kurusu ağırlıkları, 5cm’den 

uzun kök sayıları belirlenmiştir. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yapılan ölçüm ve analizler 

sonucunda, saplı meşe orijinleri arasında 

tohum çap, boy, bin dane ağırlığı, tohum 

rutubeti, kum ortamında ve tetrazoliumda 

tohum yaşama kabiliyetleri arasında 

önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Çimlendirme testlerine göre, en iyi 

çimlenmelerin Demirköy (%98), en zayıf 

çimlenmelerin Fatih Ormanı (%53) 

orijininde olduğu görülmüştür. Çimlenme  

 

 

 

 

 

hızında %65 ile Demirköy yine ilk sırayı 

almıştır. 

1+0 fidan gelişimi yönüyle; 

Demirköy orijinli fidecikler gövde boyu 

(13,98cm), kök boğazı çapı (4,02mm) ile 

ilk sırada yer almaktadır. Keşan orijinli 

fidecikler ise son sırada (gövde boyu 

10,02cm, kök boğazı çapı 3,14mm) yer 

almaktadır.  

Saplı Meşenin, yine aynı fidanlıkta 

yetiştirilmekte olan diğer yerli meşe 

türlerinden daha fazla boylandığı 

gözlenmiştir. Bu veriler fidanlık ve 

ağaçlandırma çalışmalarında katkı 

sağlayacaktır. 
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