
 

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE  

KARAÇAM (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)  

DOĞAL GENÇLEŞTİRME KOŞULLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

 

 

GİRİŞ 

 

Türkiye’de 1.396.511 ha iyi koru, 

807.870 ha bozuk koru olmak üzere 

toplam 2.204.381 ha saf karaçam ormanı 

bulunmaktadır. Batı Karadeniz 

Bölgesi’nde (Bolu, Kastamonu, 

Zonguldak ve Sinop) ise 217.915 ha 

normal koru, 192.533 ha bozuk koru 

olmak üzere toplam 464.438 ha saf 

karaçam ormanı bulunmaktadır.  

Karaçam biyolojisi gereği farklı 

iklim özelliklerine uyum sağlayabilen bir 

türdür. Türkiye’de geniş bir alanda farklı 

ekolojik koşulların bulunduğu bölgelerde 

yayılması, türe ait doğal gençleştirme 

çalışmalarında uyulacak esasların yetişme 

ortamı farklılıkları dikkate alınarak 

öncelikle belirlenmesi zorunlu 

kılmaktadır. 

Bu çalışma ile hem geçmiş yıllarda 

bölgemizde yapılmış olan karaçam doğal 

gençleştirme uygulamalarının başarısızlık 

nedenleri araştırılmış ve bunların çözümü 

için tezler geliştirilmiş hem de yapılan 

uygulamalı denemeler ile karaçam doğal 

gençleştirme esasları ortaya konulmuştur. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Deneme alanları Bolu ve Sinop 

Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı 

işletmelerde (Bolu, Mudurnu, Boyabat) 

tesis edilmiştir. 

  Araştırmada iki bakı (kuzey, 

güney) ve iki farklı yükselti basmağında  

 

 

(1000-1200m, 1300-1500m) deneme 

alanları oluşturulmuştur.  

 Çalışmada, karaçamın açık alanda, 

siper altında, farklı özellikteki topraklar 

üzerinde, farklı toprak işlemeleri (çapa, 

tırmık) ve yangın kültürü uygulaması ile 

ekim ve doğal gençleştirme yoluyla 

gençleştirilmesi araştırılmıştır. 

 Deneme alanlarının tamamında, 

toprak işleme parselleri dikkate alınarak, 

vejetasyon başında ve sonunda tüm alanda 

gençlik sayımları yapılmıştır. Üç ayrı 

kapalılık derecesi (0,3-0,6-0,8) altında ışık 

ölçümü yapılarak, mevcut gençliklerin bu 

ışık entansitesindeki gelişimleri 

belirlenmiştir. 

 Toprak örnekleri alınmış; tohum 

bin dane ağırlığı, ve çimlenme özellikleri 

belirlenmiş; 2 yıl boyunca birim alana 

düşen tohum miktarı ve kalitesi 

saptanmıştır. Fidanlarda kök uzunlukları 

ve boyları belirlenmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Çalışmadan elde olunan sonuçlara göre 

dikkate değer konular maddeler halinde 

sıralanmıştır: 

1. Ġki yıllık (1995-1996) veriler dikkate 

alındığında, Bolu mıntıkasında 

karaçam tohumunun yoğun olarak 

ilkbahar mevsiminde (%86-92), kalan 

kısmının ise şubat ve haziran ayında 

döküldüğü anlaşılmıştır. 

 

T. C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

2. Tohumlama kesimi safhasında ağaç 

sayısı esas alınarak oluşturulan siperin, 

gençleştirme başarısı için bazı riskleri 

olduğu görülmüştür. Bu şekilde 

oluşturulan siper derecesi üzerinde 

özellikle ağaçların tepe genişliğinin 

önemli etkisi olduğu saptanmıştır. 

Örneğin; Bolu-Çakmaklar ve Bolu-

Belkaraağaç 0,6 kapalılık derecesi deneme 

alanları 1 hektarında ortalama ağaç sayısı 

192 ve 114; 0,8 kapalılıktaki deneme 

alanlarında 1 hektarında ortalama ağaç 

sayıları ise sırasıyla 340 ve 212’dir.  

3. Bazı farklılıklar dikkate alınmaz ise, 1 

m
2
’ye dökülen tohum miktarı, ilk 

çimlenme sayıları ve çıkan fideciklerin 

ilk 2-3 yıl içersindeki yaşama 

yüzdeleri bakımından 0,8 kapalılık 

derecesi 0,6 kapalılık derecesine göre 

daha avantajlı bir ortam 

oluşturmaktadır. 

4. Karaçam tohumunun en iyi çimlenme 

ortamı mineral toprak olmaktadır. 

Genel olarak deneme alanlarında çapa 

ile yapılan toprak işlemeden olumlu 

sonuçlar alınmıştır. 

5. Karaçam doğal gençleştirme 

başarısında yangın kültürünün tek 

başına bir etkisi olmadığı anlaşılmıştır. 

6. Doğal gençleştirme başarısında ara 

tohum yıllarının önemli bir fonksiyonu 

olduğu anlaşılmıştır. 

7. Karaçam gençliğinin ilk 2-3 yıl 

içersindeki gelişmesinde nem 

faktörünün ışığa göre daha belirgin rol 

oynadığı anlaşılmıştır. 

8. Tohumlama kesiminden sonra çıkan 

kesim artıkları ile çimlenmeye engel 

ölü ve diri örtünün tamamen saha 

dışına çıkarılması, mümkün değilse 

gençleştirme alanında eş yükselti 

eğrilerine paralel olarak yığılması 

uygun olacaktır. 

9. Karaçam ormanlarımızda gençleştirme 

alanlarının seçiminde bonitet mutlaka 

dikkate alınmalı ve teknik olgunluk 

süresi buna göre belirlenmelidir. 

 Çalışmanın özet bulgularını içeren 

sonuçlar metni 3 sayfa halinde Orman 

Genel Müdürlüğü’ne Bakanlık Makamı 

tarafından gönderilmiştir. Bölgesel 

ekskürsiyon ve seminerleri yapılmıştır. 
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