
 

KAZDAĞI GÖKNARI (Abies equi-trojani Aschers et Sint.)'NIN BATI KARADENİZ 

BÖLGESİNE ADAPTASYON KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI 

İLK 10 YILLIK SONUÇLAR 

 

GİRİŞ 

 

Vatanı Batı Anadolu'daki Kazdağı 

olan bu göknar türü lokal bir yayılış 

göstermektedir. Kazdağı'nda 1200-1300 m 

ve daha yukarılarda saf, çoğunlukla da 

Karaçam ve Kayınla karışık güzel 

ormanlar kurar. Bu yayılış Edremit, 

Bayramiç, Yenice ve Biga İşletmeleri 

sınırları içinde kalmaktadır. ASAN (1984) 

bu alanın 21 bin hektara yaklaştığını 

bildirmektedir. 

Bu göknar türümüzün Abies 

bornmülleriana Mattf. İle Abies 

caphalonica Linket Admet'in bir hibriti 

olduğu ve hızlı büyüme özelliğine sahip 

bulunduğu ifade edilmektedir (ATA, 

1975). Yine bu ağaç türü Kazdağlarında 

açık alana çok yakın şartlar altında don ve 

kuraklıktan zarar görmemekte ve diğer 

göknarlara göre daha iyi gelişmektedir. Bu 

özellikleriyle Kazdağı Göknarının lokal 

yayılış sahasından başka Kuzey Batı 

Anadolu'da ağaçlandırma alanlarında 

denenmesi, ormancı teknik elemanların 

merakla bekledikleri bir konu 

durumundadır. ASAN (1984)'ın hasılat 

araştırmalarında türün Marmara ve Batı 

Karadeniz Bölgeleri için 1 milyon 780 bin 

ha potansiyel yayılış alanı olduğu da 

anlaşılmaktadır. 

Batı Karadeniz Bölgesinde, 

Kazdağı Göknarının yükselti basamakları 

içerisinde diğer ağaç türleriyle (Doğu 

Kayını, Uludağ Göknarı, Karaçam,  

 

 

Sarıçam) karışık olarak yetiştirilmesi ve 

adaptasyon kabiliyetinin araştırılması 

gerekmektedir. Bundan hareketle Kazdağı 

Göknarının yükseklerde, daha yağışlı ve 

serin mıntıkalarda gelişiminin çok daha iyi 

olması nedeniyle kendi yetişme ortamına 

göre daha nemli iklime sahip olan Batı 

Karadeniz Bölgesine adaptasyonunun 

incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda 

çalışmanın bir proje olarak ele alınması 

hususu Orman Genel Müdürlüğü APK 

Daire Başkanlığı'nın 28 Ocak 1988 tarih 

ve APK/KD-7/11 sayılı emirleri ile ortaya 

konmuştur. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Kazdağı Göknarının ağaçlandırma 

açısından dikilebilir fidan boyutları genel 

olarak üç yaşında elde edilmekle birlikte 

4-5 mm çapa ve 12 cm boya ulaşmış iki 

yaşlı fidanlar da dikim için uygun kabul 

edilebilir (ASLAN, 1986). 

1989 yılı ilk aylarında Balıkesir 

Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman 

İşletme Müdürlüğü, Mıhlıdere İşletme 

Şefliği mıntıkasında yer alan Darıdere 

Orman Fidanlığı’ndan alınan Edremit 

orijinli Kazdağı Göknarı fidanları (3+0 

çıplak köklü)'nın bir kısmı Edremit'te 

(Mıhlıdere, Gürgendağı) çoğunluğu ise 

Batı Karadeniz Bölgesi’nde 9 ayrı ortama 

diğer eşlik eden türlerle birlikte 

dikilmişlerdir. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

Denemenin araziye uygulamasında 

rastlantı blokları deneme desenine göre 3 

yineleme bloku tesis edilmiştir. Dikimler 

1.5 x 2 m aralığında yapılmıştır. 

Deneme alanlarında açık alan koşulları 

hakim olduğundan pek çok sahada ot 

savaşımı 6-9 yıl sürmüştür. Tamamlama 

dikimleri ilk iki yıl uygulanmıştır.

 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. 

Fidanların araziye dikimlerinden 

itibaren deneme alanlarında 1989-1997 

yılları arasında vejetasyon sonu itibariyle 

boy ölçümleri alınmış ve yaşama yüzdeleri 

saptanmıştır. Kazdağı Göknarının farklı 

yükseltilere sahip 6 yöredeki deneme 

alanlarında 9 yıllık boy gelişimi ve yaşama 

yüzdesi ile yine her yöre için mevcut diğer 

türle boy gelişiminin karşılaştırılması 

konuları irdelenmek üzere 10.yılın boy ve 

yaşama yüzdeleri (değerlere arc-sin 

dönüştürmesi uygulanmıştır) varyans 

analiz yöntemi ve daha sonra Duncan testi 

ile değerlendirilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Kazdağı Göknarının Batı 

Karadeniz ve Doğu Karadeniz 

Bölgesindeki potansiyel yetişme 

ortamlarında hızlı büyüme özelliğini daha 

da geliştirerek başarılı bir tür olacağı 

konusundaki görüşler üzere alınan bu 

çalışmada, Kazdağı Göknarı kültürleri 12 

yıllık bir süreçte beklenilen üstün 

performansı yakalayamamışlar, hemen 

hemen tüm deneme alanlarında eşlik eden 

türlerin dikimlerinden hatta birkaç yaş 

üstünlük avantajına rağmen geride 

kalmışlardır. 

Özellikle dikimlerin tesisinden 

itibaren 6-7 yıl kadar bir süre sonunda 

yaklaşık 10 yaşına dek 35-75 cm boylarda 

gelişim göstermişlerdir. 

Batı Karadeniz Bölgesinde yoğun 

diri örtüyle mücadele etme yönünden 8-10 

yıl sonra biyolojik istiklalini 

kazanabilmesi, özellikle Sahilçamı, 

Duglas, P. radiata ve Yalancı Akasya’ya 

ve hatta kendisine eşlik eden Karaçam, 

Sarıçam, Kızılçama nazaran boy gelişimi 

ve yaşama yüzdesi itibariyle oldukça 

geride kalışı olumsuz yönleri olarak 

algılanabilir. 

Bolu-Sacçılar deneme alanında 

Kuzey-Doğu bakıda fidanların 1996 yılına 

kadar don etkisinden, özellike yan dallara 

ait sürgünlerin, zarar gördükleri tesbit 

edilmiş ancak don zararı diğer deneme 

alanlarında rastlanmamıştır. 

Hızlı gelişen bir tür olan Duglasın 

(Pseudotsuga menziesii) Zonguldak-

Yayla'da 12 yaşındaki kültürleri 3.40m 

boyu geçmiştir. Aynı sahada aynı 

koşullardaki Kazdağı Göknarları ise 12 

yaşında ortalama 135 cm'ye ulaşmıştır. 

Araştırma bulguları göstermektedir 

ki; Kazdağı Göknarı ilk yıllarda kendisine 

eşlik eden Karaçam, Sarıçam, Kızılçam 

kadar iyi boy gelişimi yapamamaktadır. 

Bu durumda sabırla 20-30 yaşlarındaki 

gelişimlerinin izlenerek, hızlı gelişme 

özelliklerinin saptanması gerekecektir 
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