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GİRİŞ 

 

Okaliptüslerde bazı bireylerde 

münferit olarak erken veya geç çiçeklenme 

görülebilmektedir. Böyle bireylerin 

çiçeklenme periyodları diğerleri ile 

çakışmadığı için tohumlar muhtemelen 

kendilenme ile oluşmaktadır. Tohum 

bahçelerinde kullanılacak bireylerin 

seçiminde çiçeklenme zamanı, kendilenmiş 

tohum üretiminden kaçınmak için önemli 

bir kriter olmaktadır.  

Bitkilerin çiçeklenme dönemlerinin 

bilinmesi, arıcılıkta ve çiçek tozlarının 

(polen) etkisiyle oluşan saman nezlesi 

hastalığının (alerji) teşhis ve tedavisinde 

önemlidir.  

Hava faktörlerinin bitkiler ve 

hayvanlar üzerinde meydana getirdikleri 

değişikliklerin tespitiyle meteorolojik 

mevsimler oluşturulmaktadır. Ancak, 

meteorolojik mevsimlerin geldiğini en iyi 

olarak bitkiler ifade ettiği için, meteorolojik 

mevsimlerin oluşturulması bitkilerin 

fenolojik gözlemlerinin yapılmasıyla 

mümkün olur. Fenolojinin özellikle orijin 

ve tohum transferi problemlerinde ıslahçıya 

önemli dayanak olduğu bildirilmektedir. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Tarsus-Karabucak okaliptüs 

ormanında E.camaldulensis’in, dört değişik 

yaş grubundaki 48 bireyin, E. grandis’in ise 

beş değişik yaş grubundaki 60 bireyin, 1992 

yılı yılbaşından itibaren beş yıl boyunca 

fenolojik gözlemleri yapılmıştır. Dikim ve 

gözlem yılları dikkate alındığında E. 

camaldulensis’de 1-13 yaşındaki, E. 

grandis’de 1-14 yaşındaki bireylerin 

fenolojik gözlemleri yapılmıştır.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

E. camaldulensis türünde, dikildiği ilk 

yıl çiçeklenme ile ilgili herhangi bir faaliyet 

gözlenmemiştir. İkinci yaşta, gözlenen 

ağaçların %33’ünde çiçek tomurcuk taslağı 

ve ardından çiçek tomurcuğu görülmüştür. 

Bu tomurcuklar, ertesi yıl yani üçüncü yaşta 

çiçeklenmişlerdir. Ancak, çiçeklenen bu 

ağaçların, gözlenen ağaçlara oranının 

%20.8 olmasından, çiçek tomurcuğu 

oluşturan bütün bireylerin çiçeklenmediği 

anlaşılmaktadır. Üçüncü yaşta %79 

oranında görülen çiçek tomurcukları, 

dördüncü yaşta yine aynı nedenle %54 

oranıyla çiçeklenebilmiştir. Çiçeklenen 

ağaçların tümünde meyve teşekkülü 

görülememiştir. Bununla beraber, olgun 

kapsüle sahip ilk yaş grubu, %42 oranıyla 

dördüncü yaş olmuş ve beşinci yıl 

haricindeki diğer yıllarda grafik artan bir 

eğilim göstermiştir. Çiçeklenme ve meyve 

teşekkülü eğrileri ilk defa altıncı yaşta 

çakışmışlar ve artmaya devam ederek 

dokuzuncu yaşta en üst seviyeye 

gelmişlerdir.  

E. grandis’de gözlemlenen fenolojik 

olaylardan çiçeklenme, ikinci yaştan 

itibaren görülmeye başlamıştır. E. 

camaldulensis gibi, dikildiği ilk yıl sadece 

çap ve boy büyümesi yapmasına rağmen, 

bunlara ek olarak ikinci yaşta çiçek 

tomurcuk taslağı ve çiçek tomurcuğu 

oluşturmuştur. Fakat E. camaldulensis’den 

farklı olarak, çiçek tomurcukları aynı yıl 

içerisinde çiçeklenmiş ve meyve teşekkülü 

oluşturmuş, fakat olgunlaşma 



göstermemiştir. Meyve olgunlaşmanın ilk 

olarak dördüncü yaşta görülmesi, ikinci 

yaştaki ilk çiçeklerden olgun kapsül elde 

edilemediğini ve bunların üçüncü yaştaki 

çiçeklerden oluştuğu sonucunu 

vermektedir. Dikkat çeken bir başka nokta, 

çiçek tomurcuğu, çiçeklenme ve meyve 

teşekkülü oluşumlarının, görüldüğü ilk 

yıldan itibaren aynı % değerlerine sahip 

olmasından, çiçek tomurcuğu oluşturan her 

ağacın çiçeklendiği ve meyve teşekkülü 

oluşturduğu anlaşılmaktadır. İlk yıl %25 

gibi düşük bir değere sahip olsalar da ileri 

yaşlarda artarak beşinci yaşta geldikleri üst 

seviyeyi 12.yaşa kadar korumuşlar, 13.ve 

14.yaşlarda ise azalan bir eğri çizmişlerdir.  

Tarsus–Karabucak Ormanı şartlarında 

elde edilen bu sonuçlara göre, şu öneriler 

getirilebilir; 

 1- Islah çalışmalarından olan tür içi 

ve türler arası melezleme programlarının 

uygulanmasında türlerin çiçeklenme 

zamanları, süresi ve olağan dışı 

sapmalarının olup olmadığının bilinmesi 

önemlidir. Buna göre, E. camaldulensis 

bireyleri, %4’lük olağanüstü sapma dışında, 

yılın ortalama 149. günü (29 Mayıs) 

çiçeklenirken, E. grandis bireyleri ise 

olağanüstü sapma göstermeksizin yılın 264. 

günü (21 Eylül) çiçeklenmişlerdir. 

Çiçeklenme dönemleri çakışmayan bu iki 

türün melezlenmesi, çiçeklenen türün 

polenlerinin toplanarak diğer türün 

çiçeklenme dönemine kadar saklanması ile 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 2- Klonal tohum bahçeleri tesis 

edilmesinde, klonların çiçeklenme 

dönemleri önemli bir kriter olmalıdır. 

Olağanüstü sapma gösteren veya 

çiçeklenme dönemi çok uzun olan bireyler 

kullanılmamalıdır. Çünkü diğerlerinden 

farklı bir zamanda çiçeklenen bireylerde 

tohumlar kendilenme ile oluşurlar. Bu ise 

istenen bir durum değildir. Bunun için 

burada, çiçeklenmenin genel tarihleri 

yerine, kullanılacak her klonun çiçeklenme 

tarihlerinin ayrı ayrı belirlenmesi gerekteği 

üzerinde durulmalıdır.      

 3- Tesis edilen E. camaldulensis ve 

E. grandis tohum bahçelerinden tohum 

toplanabilecek ilk yaşın belirlenebilmesi 

için, fenolojik gözlemlerin yanında 

tohumların çimlendirme denemelerinin de 

yapılması gereklidir. Yapılan bu çalışmada 

tohumların olgunlaşma zamanlarının 

belirlenmesinde, kapsüllerin morfolojik 

özellikleri ve renk değişimleri dikkate 

alınmıştır. Fakat kapsüllerin içerisindeki 

dolu tohum miktarları belirlenmemiştir. Bu 

nedenle, bu konuda öneri getirilmesi yanlış 

olabilir. 

4-Yapılan çalışmada, kapsüllerin 

morfolojik özelliklerine göre kapsül 

olgunlaşma tarihlerinin E. 

camaldulensis’lerde çiçeklendiği yılın 249. 

günü (6 Eylül), E. grandis’lerde ise ertesi 

yılın 100. günü (10 Nisan) oldukları 

belirlenmiştir. Tohum bahçelerinden tohum 

toplanabilecek ilk yaşın belirlenmesinde 

olduğu gibi, yıl içerisinde tohum toplama 

zamanlarının belirlenmesinde de, fenolojik 

gözlemlerin yanında tohumların 

çimlendirme denemelerinin yapılmasında 

fayda vardır. Bununla beraber, tohumların 

kayba uğramadan toplanabilmesi için, bu 

tarihlerden hemen sonra toplanması tavsiye 

edilebilir.     

5-Okaliptüslerde çiçeklenme 

günlerinin arıcılar tarafından bilinmesi bal 

verimi ve kalitesini artıracaktır. Bu nedenle 

arıcılara kovanlarını, E. camaldulensis için 

Mayıs-Haziran, E. grandis için Eylül 

aylarında getirmeleri tavsiye edilebilir.  

6- Mayıs-Haziran ve Eylül aylarında 

alerjik belirtiler gösteren kişiler, testlerini 

öncelikle söz konusu aylarda çiçeklenen 

okaliptüs polenleriyle yaptırmalıdırlar. 

Böylece, teşhis ve tedavi kolaylaşmış 

olacaktır.  
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