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GİRİŞ 

Türkiye’de ilk populetumların 

kurulması ise 1959 yılında gerçekleşmiştir. 

Daha sonra, 1965 yılında populetum 

kuruluşları genel bir plâna bağlanmış ve bu 

plâna göre ülkemiz, mikroklima özellikleri 

göz önünde bulundurularak 86 populetum 

bölgesine ayrılmıştır. 1976 yılına kadar 

sürdürülmüş olan populetum ve seleksiyon 

çalışmaları sonucunda, kavak klonlarının 

ekolojik koşulların değişmesi karşısındaki 

duyarlılıklarının, önceden tahmin edildiği 

kadar olmadığı anlaşılmıştır.  

Dünya’nın çeşitli ülkelerinde 

yapılan kavak seleksiyon çalışmaları 

sonucunda yeni kavak klonları ortaya 

çıkmış ve bunların bazıları kavak 

plantasyonları tesislerinde eski klonların 

yerlerini almışlardır. Bu nedenle, son 

yıllarda çeşitli ülkelerden ithal edilen ve 

daha önceki denemelerde yer almamış olan 

P.euramerican ve Populus deltoides Bartr. 

klonlarının Doğu Akdeniz ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerindeki gelişme 

durumlarının görülebilmesi için yeni 

populetumların kurulması zorunlu 

olmuştur. Öte yandan, daha önce kurulmuş 

bulunan populetumlarda tatminkâr başarı 

göstererek mukayese populetumlarına 

girmeye değer görülen klonların da yeni 

klonlar ile birlikte Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde denenmeleri gerekli 

görülmüştür. İşte, bu zorunluluk ve 

gereklilik sonucu gerçekleştirilen bu 

çalışma ile, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerindeki farklı yetişme 

ortamlarına en iyi uyum sağlayabilen ve 

kurulacak mukayese populetumlarına 

girecek yeni kavak tip ve klonlarının 

seçilmesi amaçlanmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Kullanılmasına karar verilen bütün 

klonlara ait çelikler Doğu Akdeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsünce 

yukarıda adı geçen enstitüden getirtilmiş ve 

çalışmalara başlanmıştır. I-214 standart 

klonu da denemelere kontrol amacıyla 

eklenmiştir. Fidanlar Ceyhan Orman 

Fidanlığında yetiştirilmiş ve kök 2, gövde 1 

yaşlı olarak deneme alanlarına intikal 

ettirilmişlerdir. 

Deneme alanları Adana-Ceyhan, 

Kahramanmaraş-Afşin ve Şanlıurfa-Merkez 

yörelerinde seçilmiştir. Denemeler rastlantı 

blokları deneme desenine göre 

düzenlenmişler ve iki yinelemeli olarak 

kurulmuşlardır.  

 



SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Sahip olduğu değerler itibariyle 

Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinin 

iklimini karakterize eden ve yüksek kireç, 

düşük organik madde içerikleri ile dikkati 

çeken; buna karşılık hafif alkali, derin ve iyi 

drene olabilen toprak yapısına sahip Adana-

Ceyhan deneme alanında, denemelere 

kontrol amacıyla sokulmuş bulunan I-214 

klonu boy, çap ve göğüs yüzeyi yönünden 

yapılan değerlendirmelerde 1. sırada yer 

almıştır. Ceyhan deneme alanı ile ilgili 

olarak şunlar söylenebilir: I-214 klonu, 

Adana-Ceyhan deneme alanının temsil 

ettiği yetişme ortamlarındaki kavak 

ağaçlandırmalarında kullanılmaya devam 

edilirken, göğüs yüzeyi sıralamasında ilk 

gurup içerisinde yer alan 10 klon ile 

mukayese populetumları kurulmalıdır. Bu 

klonlar şunlardır: I-214, LUX(69/55), PE.4-

71, BELLINI, PE.3-71, 10/62, OSTIA, 

CB.7, R.89, PE.19-66. 

Karasal iklim koşullarının egemen 

olduğu, derin, orta derecede drene olabilen 

hafif alkali, organik madde içeriği orta bir 

toprak yapısına sahip Kahramanmaraş-

Afşin deneme alanında elde edilen sonuçlar 

Adana-Ceyhan deneme alanı sonuçları ile 

tamamen farklılık göstermektedir. Bu 

durum yetişme ortamı koşullarının 

klonların gösterecekleri performans 

üzerinde ne denli etkili olduklarının 

göstergesidir. Afşin deneme alanında en 

başarılı gelişmeyi 565/240 klonu yapmıştır.  

Kavak yetiştiriciliği yönünden 

Türkiye, ılıman iklim bölgesi ve soğuk 

iklim bölgesi olarak iki ana bölgeye 

ayrılmakta ve ılıman iklim bölgeleri için 

euramerican melez kavakları, soğuk iklim 

bölgeleri için de yerli karakavaklar 

önerilmektedir. Sahip olduğu iklim 

değerleri itibariyle soğuk iklim bölgesinde 

yer almasına karşın Afşin populetumunda 

P. deltoides ve P. x euramericana 

klonlarının gelişmeleri tatminkârdır. Bu 

yörede kurulacak mukayese populetumuna 

bu çalışmadan intikal ettirilmesi gereken 

klonlar şunlardır: 565/240, 10/62, CIMA, 

LUISA AVANZO, BL. COSTANZO, I-

214, BELLINI, GUARDI. 

6. yaş sonunda değerlendirilen ve 

derin, orta derecede drene olabilen nötr 

toprak yapısına sahip Şanlıurfa-Merkez 

deneme alanında en dikkati çeken nokta 

toprağın çok fazla kireçli olması, buna 

karşılık çok az organik madde içermesidir. 

Uygulamanın da aynen bu şekilde yapıldığı 

bu deneme alanında 28 klon kullanılmıştır. 

28 klondan, ilk 20’si, I-214 hariç, daha 

önce denemelerde kullanılmamış klonlardır. 

Bu deneme alanında I-214 klonu başarılı 

olamamasına rağmen Şanlıurfa yöresinde 

kurulacak mukayese populetumuna yine 

kontrol amacıyla alınmalıdır. 45/51 klonu 

da yaşama yüzdesinde gösterdiği üstün 

performans nedeniyle mukayese 

populetumuna dahil edilmelidir. Bu deneme 

alanından mukayese populetumuna 

girebilecek diğer klonlar şunlardır: OSTIA, 

CIMA, BL. COSTANZO, 114/69, CB.7, 

LONGHI, 39/61, ECO-28.   
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