
 

 

 

GÖLE-SARIKAMIŞ YÖRESİNDE SAF SARIÇAM (Pinus Sylvestris L.) ORMANLARINDA 

DOĞAL GENÇLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN SAPTANMASI 

GİRİŞ 

Oltu, Göle ve Sarıkamış yöresindeki 

sarıçam meşcereleri 1600 ile 2800 rakımlı 

arazilerde yer almaktadır. Bu yükseltiler 

Türkiye şartlarında Alp rejyonuna dahil 

olması nedeniyle orman toprağı kesif bir diri 

örtü ile kaplıdır. Hatta bu durumun, 

meşcerelerin tam kapalı olduğu bölümlerinde 

de görülmesi doğal gençleştirme çalışmalarını 

olumsuz yönde etkilemektedir 

 Keşif çayır ve ot tabakasının bulunması 

gelen gençliğin boğulmasına neden 

olmaktadır. Bu ormanların altındaki çayır ve 

otların biçilmesi ve ayrıca yoğun bir şekilde 

otlatılması gençleştirme çalışmalarını 

etkileyen diğer bir olumsuz faktördür. 

 Bölgedeki uygulayıcıların gençleştirme 

ile ilgili olarak karşılaştıkları iki sorundan ilki 

geçleştirme alanlarında toprağın hangi 

derinlikte işlenmesi ile bu kesif ot tabakasının 

alandan uzaklaştırılabileceğidir. Diğer bir 

deyişle, gençlik biyolojik olarak müstakil hale 

gelinceye kadar bu kesif ot tabakası ile nasıl 

mücadele edilmelidir? 

 İkinci sorun ise yörede hangi doğal 

geçleştirme tekniği ile gençleştirme 

başarısının doyurucu bir düzeye 

ulaşabileceğidir. Karşılaşılan zorluklar 

nedeniyle yörede doğal gençleştirme 

çalışmalarına bugüne kadar başlanamamıştır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu araştırma Doğu Anadolu’nun 

kuzeyinde yer alan Göle, Sarıkamış 

yöresindeki saf Sarıçam meşcerelerinde 

yapılmıştır. 

 

 
 

Deneme alanlarının seçiminde bonitet, 

anakaya, yaş ve kapalılığın eşit 

olmasınaçalışılmıştır. Yörenin yetişme muhiti 

koşullarına uygun saf ve aynı yaşlı 

meşcerelerin kurulmasına elverişli olabilecek: 

 - Zon siper 

 - Etek şeridi traşlama 

 - Grup siper 

 - Grup traşlama 

dört doğal gençleştirme yöntemi 

uygulanmıştır. Toprak parsellerin yarısında 

tam alanda ve diğer yarısında şeritlerde 

işlenmiştir. 

 Zon siper yönteminde genişlik 80 m 

uzunluk 100 m olarak alınmış ve bakılara göre 

değişiklik yapılmamıştır. Etek şeridi traşlama 

yönteminde şerit genişliği, optimal tohumlama 

uzaklığı kadar kuzey bakılarda 40 m, güney 

bakılarda 20 m alınmıştır (Pamay, 1962, s. 

104- Saatçioğlu, 1972, s. 116) . Grup çapları 

kuzey bakıda 56 m, güney bakıda 32 m olarak 

uygulanmıştır. Deneme alanlarındaki tüm 

ağaçların 1.30 çapları, yaş ve boyları 

ölçülmüştür . 

 Bu gençleştirme yöntemlerinin aynı 

yerde kuzey ve güney bakılarda 

uygulanmasıyla bir blok oluşturulmuştur. Her 

gençleştirme yöntemine parsel, toprak işleme 

şekilleri alt parselleri meydana getirmiş ve 

bunların yerleri kur’a ile belirlenmiştir . 

 Dişi çiçekler olgunlaşıp Haziran sonu - 

Temmuz başında polen kabul safhasına 

gelmektedir. Polen kabulden yaklaşık iki yıl 

sonra 20-30 Haziranda en fazla tohum 

dökümü olmaktadır . Buna göre deneme 

alanlarında çimlenmeler Haziran sonunda 

 

 

 

T. C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

DOĞU ANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 



 

başlayıp 20 Temmuzda en yüksek noktaya 

erişilmektedir. Deneme alanlarının 

bulunduğu yörelerde tohum yılları iki yılda 

bir olmaktadır . 

 Açılan toprak profillerinde ölü örtünün 

süratle ayrıştığını ve mineral toprağa karıştığı, 

humus formunun ise mull tipi humus olduğu 

gözlenmiştir. Toprakların mutlak 

derinliklerinin orta derin kademede bulunduğu 

saptanmıştır. 

 Deneme alanlarındaki sayımların sayısal 

değerleri bloklara göre varyans analizine tabi 

tutulmuş ve buna göre: I. blokta 0.01 olasılıkla 

yön faktörü önemli olmuş, etek şeridi traşlama 

yöntemi güney bakılarda daha başarılı 

bulunmuştur. II. blokta tam alan toprak işleme 

önem kazanmıştır. III. blokta yön faktörü 

önemli olmuş, etek şeridi traşlama ile zon 

siper gençleştirme yöntemleri aynı başarıyı 

göstermiştir. Üç blok için yapılan faktörel 

analize göre: 0.01 olasılıkla kuzey bakılarda 

etek şeridi traşlama ve zon siper gençleştirme 

yöntemleri önemli bulunmuştur. 

 Çalışma yörelerinde tehlikeli rüzgâr 

yönü kuzey-batı-kuzeydir (NWN). Tohum 

dökümü zamanındaki rüzgâr yönü ise güney 

batı- güney (SWS) ve batı (W) dır. 

 Toprağın şeritlerde işlenmesi ekonomik 

olmaktadır (1.0 X1.5 m). İşlenen kısımlarda 

büyük toprak parçaları bırakmamak 

gençleştirme başarısını artırmaktadır. 

 Deneme alanlarında en büyük sorun 

koruma yönünden olmuştur. Biotik ve Abiotik 

zararlılara karşı koruma başarısı arttıkça 

gençlikte buna bağlı olarak artmıştır. 

 SONUÇ ve ÖNERİLER 

 - Koruma sağlanamayacaksa gerek 

doğal gerekse yapay gençleştirme 

çalışmalarına başlanmamalıdır. 

 - Zengin tohum yılında toprak, atlamalı 

şeritlerde (1.0 X1.5 m) mutlaka derin 

işlenmelidir. 

 - Doğu Anadolu’daki saf sarıçam 

meşçerelerinde (2200 m yüksekliklerde) en 

fazla tohum dökümü 10-30 Haziran’da, 

çimlenme ise 1-20 Temmuz’da olmaktadır. 

 - Göle, Sarıkamış saf sarıçam 

ormanlarında zon siper doğal gençleştirme 

yönteminin uygulanması başarı yönünden 

daha faydalıdır. 

 - Doğal gençleştirme çalışmalarında 

yeterli gençlik elde edilmişse gençlik 

bakımlarına (ot alma, çapalama dahil) ikinci 

yıl başlanmalıdır. 

 - Işıklandırma kesimlerine ikinci yıl 

sonunda başlanabilir. 

 - Toprağın orta derin (40-60 cm) ve 

siper işletmesi uygulanan alanlarında toprağın 

pullukla işlenmesi önerilir. 
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