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GİRİŞ 

Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) gerek 

ülkemizdeki kapladığı alan bakımından, gerekse 

sahip olduğu ekonomik, ekolojik ve koruma 

işlevleriyle ülkemiz ormancılığı için önemli bir 

türdür. Ülkemizin Doğu Akdeniz bölgesinde sıklık 

bakımı yoluyla genç sedir meşcerelerinin yapısını 

ve büyümesini iyileştirme yönünde halen önemli 

yatırımlar yapılmakta ve gelecekte de bu 

yatırımların artarak devam edeceği beklenmektedir. 

Bununla birlikte bu bölgemizdeki genç sedir 

meşcerelerinin büyümesi ve hasılatı üzerine farklı 

şiddette uygulanacak sıklık bakımı müdahalelerinin 

etkileri üzerine yeterli bilgi elde mevcut değildir. 

Bu araştırmanın amaçları; ülkemizin Doğu 

Akdeniz bölgesi sınırlarındaki farklı yörelerde yer 

alan doğal olarak gençleştirilmiş sıklık çağındaki 

sedir meşcerelerinde: (1) meşcerelerin yapısını ve 

büyüme dinamiklerini incelemek; (2) meşcerelerin 

kuruluşu, büyümesi, hasılatı ve dayanıklılığı (yani 

göğüs çapı, boy, üst boy, göğüs yüzeyi ve 

boy/çap1,30m oranı) üzerine iki farklı yoğunlukta 

sıklık bakımı işleminin (Mutedil Müdahale ve 

Şiddetli Müdahale) 10 yıllık etkilerini belirlemek; 

(3) elde edilen sonuçları, sedir meşcerelerini daha 

iyi yönetmek için kullanmak ve uygulamak olarak 

belirlenmiştir. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Sedir meşcerelerinde yürütülen bu sıklık 

bakımı araştırması, 1999 yılında başlamış ve 2008 

yılında tamamlanmıştır. 

Araştırma için üç bölgede, yani Mersin-

Gülnar-Kuskan-Bolyaran mevkii, Mersin-Tarsus-

Cehennemdere-Böğürtlenlik mevkii ve Mersin-

Anamur-Bozyazı-Kozağacı-Sarıekinlik mevkiinde 

bulunan sıklık çağındaki sedir meşcerelerinde sabit 

deneme alanları kurulmuştur. 

Araştırma deseni, üç işlemli ve üç 

yinelemeli rastlantı blokları deneme deseninden 

meydana gelmiştir. Bu çalışmada üç farklı işlem 

grubu (yönetim seçeneği) bulunmaktadır. Bunlar (1) 

Kontrol, (2) Mutedil Müdahale ve (3) Şiddetli 

Müdahale İşlem Gruplarıdır. 

Kontrol parselleri, herhangi bir bilinçli 

silvikültürel işlem yapılmaksızın ve hiçbir ağaç 

kesilmeksizin bırakılmış işlem parsellerinden 

birisidir. Mutedil Müdahale işlemi nispeten ılımlı 

bir müdahale işlemi iken, Şiddetli Müdahale işlemi 

ise daha ağır bir sıklık bakımı işlemidir. Müşterek 

galip ağaçlar, sadece Şiddetli Müdahale 

yoğunluğundaki sıklık bakımı işlemlerinde 

uzaklaştırılmıştır. 

Ortalama kalan sıklıklar, Kontrol İşlem 

Grubu için 14000-15000 adet/ha, Mutedil Müdahale 

İşlem Grubu için 7000-8000 adet/ha ve Şiddetli 

Müdahale İşlem Grubu için 5000-6000 adet/ha ağaç 

olarak ortaya çıkmıştır. 

İşlem parselleri 20 m x 20 m (0,04 ha) 

boyutunda olup, bunun merkezinde 10 m x 10 m 

(0,01 ha) ölçüm parselleri yer almıştır. 

 

 

 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, sıklık bakımının kalan ağaçların 

göğüs çapı büyümesine olumlu etkilerini ortaya 

koymuştur. Göğüs çapı büyümesi, sıklık bakımı 

müdahalelerinden sonra hızlı ve büyük tepki 

göstermiştir. Büyüme, sıklık bakımından sonra 

sahada kalan iyi nitelikli ağaçlara etkin şekilde 

dağıtılmıştır. 

Sıklık bakımı müdahaleleriyle kalan ağaçların 

göğüs çapı artımındaki bu belirgin artış, boy 

artımında yaşanmamıştır. Böylece boy artımının 

sıklık bakımı yoğunluğundan nispeten bağımsız 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Diğer yandan sıklık bakımı yoğunluğu, yıllık 

üst boy artımı üzerinde sadece küçük bir etkiye 

sahiptir. Nitekim artan sıklık bakımı yoğunluğu ile 

birlikte üst boy artımı biraz artmıştır. 

Böylece bu araştırma, sıklık çağındaki sedir 

meşcerelerinde kurulan sıklık bakımı 

denemelerinde göğüs çapı büyümesinde önemli 

farklar ortaya koymuşken, boy ve üst boy 

büyümesinde önemli bir fark tespit etmemiştir. 

Böylece göğüs çapı büyümesinin sıklığa duyarlı 

olduğu yönündeki genel görüşü destekleyen bir 

sonuca ulaşılmıştır. 

Diğer yandan bu çalışmada, sıklık çağındaki 

sedir meşcerelerine yönelik sıklık bakımı 

uygulamalarının, meşcere dayanıklılığı üzerine 

pozitif etkisi de ortaya çıkmıştır. Nitekim 

boy/çap1,30m oranı, artan sıklık bakımı yoğunluğuna 

bağlı olarak azalmıştır. Böylece Şiddetli Müdahale 

işlemi, meşcere dayanıklılığı açısından en uygun 

işlem olmuştur. 

Bu çalışmanın sonuçları, artan sıklık bakımı 

yoğunluğu ile toplam meşcere göğüs yüzeyinde 

önemli bir azalma yaşanacağı şeklindeki önceki 

çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir. Tüm 

işlem parselleri ortalaması için, en yüksek göğüs 

yüzeyi ortalama değerine Kontrol İşlem Grubu 

sahiptir. 

Kısacası, dönem sonu 2008 yılı sonuçlarına 

göre, bu araştırmada sedir meşcerelerinde 

uygulanan sıklık bakımı müdahaleleri sonucunda, 

göğüs çapı ortalamaları, toplam çap artımı, 

periyodik ortalama yıllık çap artımı, toplam boy 

artımı ve periyodik ortalama yıllık boy artımı 

istatistiksel yönden önemli şekilde artmıştır 

(p<0,05).  

Buna karşın sıklık bakımı müdahalelerinin 

yıllık çap artımı, periyodik ortalama çap artımı 

yüzdesi, ortalama boy, yıllık boy artımı, periyodik 

ortalama boy artımı yüzdesi, ortalama üst boy, 

yıllık üst boy artımı, toplam üst boy artımı, 

periyodik ortalama üst boy artımı, periyodik 

ortalama üst boy artımı yüzdesi, meşcere göğüs 

yüzeyi, meşcere göğüs yüzeyi artımı, toplam göğüs 

yüzeyi artımı, periyodik ortalama göğüs yüzeyi 

artımı ve periyodik ortalama göğüs yüzeyi artımı 

yüzdesi üzerine etkileri, istatistiksel yönden önemli 

değildir. 

Esasen sıklık çağındaki sedir meşcerelerinin 

nasıl yönetileceği ile ilgili kararlar, mevcut meşcere 

koşullarına ve orman yönetim amaçlarına bağlı 

olmalıdır. Eğer orman yönetim amacı olarak 

gelecekte odun hammaddesi satışından gelir elde 

etme (üretim ormanı) şeklinde bir asli yönetim 

amacı (işlev) belirlendi ise, o takdirde orman 

kaynakları yöneticileri sıklık bakımı uygulamalarını 

nasıl yapacağını bu amaca göre kararlaştırmalıdır. 

Bilindiği üzere silvikültürel müdahalelerin 

yoğunluğu, elde edilecek odun hammaddesi 

ürününün çeşidini etkileyecektir. Nitekim Şiddetli 

Müdahale gören meşcerelerin büyük çaplı kereste 

ve kaliteli ürünler vermesi beklenirken, daha 

yüksek meşcere göğüs yüzeyine sahip daha sık 

meşcereler ise biomas üretimi amacı için uygun 

olacaktır. 
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