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GİRİŞ 

Kızılçam kapladığı 4 156 186 

hektarlık alanla ülkemizin en geniş alana 

yayılmış ağaç türüdür. Kızılçamın doğal 

gençleştirilmesinde yaygın olarak tohum 

ekimi ile takviye edilen Büyük Alan 

Tıraşlama Yöntemi uygulanmaktadır. Bu 

yöntemde gençleştirilecek sahada 

tohumların büyük oranda saçılmasından 

sonra mevcut siper traşlanarak saha 

tamamen boşaltılmakta, bu kesimden elde 

edilen kozalaklı veya kozalaksız dallar ince 

bir örtü halinde sahaya serilmekte ve 

gençleştirmeyi emniyet altına almak için 

takviye tohum atımı yapılmaktadır. 

Kızılçamda takviye tohuma ihtiyaç 

duyulduğu ve gençleştirmede bu olgunun 

göz önünde tutulması gerektiği birçok ilgili 

bilimsel çalışmalarda dile getirilmiştir. 

Ancak, doğal gençleştirme 

alanlarına atılacak takviye tohumun 

miktarı konusunda araştırma sonuçlarına 

dayalı bir bilgi henüz bulunmamaktadır. 

Bu çalışma ile kızılçamın doğal 

gençleştirilmesinde tıraşlanan sahaya 

atılacak takviye tohumun yükselti ve 

bakıya göre optimum miktarının 

belirlenmesi amaçlanmış ve elde edilen 

gençliğin 3 yıl içerisindeki sayısal değişimi 

incelenmiştir.  

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Deneme alanları, Mersin ve Adana 

Orman Bölge Müdürlüklerinin 2002 yılı 

doğal gençleştirme programında bulunan 

üç farklı yerinde tesis edilmiştir. Alt 

yükselti zonunu temsil eden Karaisalı-

Çatalan İşletme Şefliği, 102 No’lu 

bölmede; orta yükselti zonunu temsil eden 

Tarsus- Çamlıyayla İşletme Şefliği Karain 

mevkiinde, 344 No’lu bölmede; Üst 

yükselti zonunu temsil eden Tarsus-

Cehennemdere İşletme Şefliği Sebil 

kasabası yakınlarında, 268 ve 297 numaralı 

bölmelerde hem kuzey hem de güney 

bakıda olacak şekilde denemeler tesis 

edilmiştir.  

Orta ve üst yükselti zonları için 

tohumlar, deneme alanlarının yakınındaki 

kızılçam meşcerelerinden toplanan 

(yaklaşık 300 kg) kozalaklardan elde 

edilmiştir. Bu tohumların 21 günlük soğuk-

ıslak ön işlemden sonra yapılan 

çimlendirme deneylerinde çimlenme 

yüzdeleri %83.8 olarak tespit edilmiştir. 

Alt yükselti zonu için tohumlar ise 

Karaisalı Orman İşletmesince doğal 

gençleştirme sahasından alınmıştır. Bu 

tohumların çimlenme yüzdeleri %56.2 

olarak tespit edilmiştir. Tesadüfî blokları 

faktöriyel deneme deseni kullanılmıştır. 

Deneme, alt (0-400 m), orta (401-800 m) 

ve üst (801 m ve üstü) olmak üzere üç 

farklı yükseltide ve iki ayrı bakıda (Kuzey, 

Güney) üç bloklu olarak tesis edilmiştir. 

Her blokta 10x10 m boyutundaki 6 parsele, 

hektara 5, 8, 11, 14, 17 ve 20 kg tohum 

takviyesi yapılacak şekilde 50, 80, 110, 

140, 170, 200 gr tohum ekilmiştir. Kontrol 

işleminde ise hiç takviye tohum 



atılmamıştır. Tıraşlanan saha içerisindeki 

Güney ve Kuzey bakılarda seçilen 

alanlarda diri örtünün yoğun olduğu 

yerlerde temizlenmiş, ölü örtü ise tırmıkla 

çizilmiş, tohumlar atılmış, üzerlerine ince 

dallar serilmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Alt yükselti zonunu temsil eden 

Karaisalı/Çatalan deneme alanında; güney 

bakıda ilk yıl az da olsa çıkan fidanlar, 

ikinci yıl sonunda tamamen kurumuşlardır. 

Alt zonunda kuzey bakıda hektara atılan 

takviye tohum miktarına bağlı olarak 

üçüncü yıl sonunda m
2 

de ortalama 0.66 ile 

3.33, kontrol parselinde 0.33 adet fidan 

tespit edilmiştir. Orta yükselti (401-800 m) 

kuşağını temsil eden Çamlıyayla/Karain 

yöresinde kurulan deneme alanının Orta 

yükselti zonunda kuzey bakıda hektara 

atılan takviye tohum miktarına bağlı olarak 

üçüncü yıl sonunda m
2 

de ortalama 2.0 ile 

6.50 adet, kontrol parselinde 0.83 adet 

fidan tespit edilmiştir. Güney bakıda ise 

hektara atılan takviye tohum miktarına 

bağlı olarak üçüncü yıl sonunda m
2 

de 

ortalama 1.67 ile 7.33 adet, kontrol 

parselinde 0.50 adet fidan tespit edilmiştir. 

Üst yükselti (801 m ve üstü) kuşağını 

temsil eden Cehennemdere/Sebil yöresinde 

kurulan deneme alanında kuzey ve güney 

bakılar arasında fidan sayıları bakımından 

2-3 misli fark bulunmaktadır. Üst yükselti 

zonu kuzey bakıda hektara atılan takviye 

tohum miktarına bağlı olarak üçüncü yıl 

sonunda m
2 

de ortalama 9.0 ile 34.0 adet, 

kontrol parselinde 5.3 adet fidan tespit 

edilmiştir. Güney bakıda ise hektara atılan 

takviye tohum miktarına bağlı olarak 

üçüncü yıl sonunda m
2 

de ortalama 3.67 ile 

16.00 adet, kontrol parselinde 1.50 adet 

fidan tespit edilmiştir.  

Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına 

göre; ihtiyaç duyulan takviye tohum 

miktarları yükselti ve bakıya göre:0-400 m. 

yükselti kuşağı için Kuzeye 17-20 kg/ha. 

tohum önerilirken; Güney bakısı için dikim 

önerilmektedir. 401-800 m. yükselti kuşağı 

için Kuzey ve Güney Bakılara sırasıyla 5-8 

ve 8-11 kg/ha tohum kullanımı önerisinde 

bulunulmuştur. 801 m. ve üzeri yükselti 

kuşağı için Kuzey Bakısına tohum 

takviyesi önerisinde bulunmazken; Güney 

bakısı için 5 kg/ha. tohum önerilmektedir. 

Deneme alanlarının birlikte 

değerlendirilmesi sonucu, ilk yıl çıkan 

fideler, alt yükselti kuşağı güney bakı hariç 

diğer deneme alanlarında büyük oranda 

zayiat vermeden üçüncü yıllarına 

ulaştıkları anlaşılmaktadır. Kızılçamın 

doğal gençleştirilmesinde bakının önemli 

faktörlerden birisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Deneme alanlarının ortak analizinde kuzey 

(8.05 adet) ve güney (4.15 adet) bakılar 

arasında ortalama fidan sayıları 

bakımından yaklaşık iki misli fark 

bulunmaktadır. Kızılçamın doğal 

gençleştirilmesinde yükselti basamakları 

(deneme alanları) ile işlemler arasında 

önemli oranda etkileşimin olduğu da tespit 

edilmiştir. Bunun pratik sonucu yükselti 

arttıkça takviye tohum miktarının 

azaltılabileceğidir. Deneme alanlarının 

ortak değerlendirilmesinde; kızılçamın 

doğal gençleştirilmesinde atılacak takviye 

tohum miktarı üzerinde yükselti 

basamaklarının ve bakının önemli rol 

oynadıkları anlaşılmıştır. Yükselti arttıkça 

ve güneyden kuzeye doğru gidildikçe 

ihtiyaç duyulan takviye tohum miktarı 

azalmaktadır. Yükselti basamakları, bakı 

ve toprak yapısının tohumun çimlenmesi 

ve fidanların yaşaması üzerine etkisi gibi 

bu çalışmanın doğrudan sonuçlarından 

olmasa da dolaylı olarak doğal 

gençleştirme alanlarında kullanılacak 

takviye tohumun, mutlaka tohum transfer 

kurallarına uyularak ve tohumların 

gençleştirilecek meşcereye en yakın 

popülasyonlardan toplanılarak atılmasının 

gerekliliğini bir kere daha ortaya 

koymaktadır. 
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