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KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SIĞIR OTLATMASININ  

SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) AĞAÇLANDIRMA ALANLARINA ETKİLERİ 

Bu Araştırma Neden Yapıldı 

Ülkemizde orman alanlarında hangi bölgede, hangi 

aylarda, hangi hayvan cinsi ve sayısıyla ne kadar 

otlatma yapılabileceği konusunda doğru cevaplar 

alınabilecek, bilimsel araştırma sonuçlarına dayanan 

veriler yoktur. Bu nedenle orman içi ve orman kena-

rı alanlarda hayvan otlatma uygulamalarının kendi 

bölgemiz ve ülkemiz şartlarında belirlenmesi büyük 

önem arzetmektedir. 

Bu çalışma ile, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 

orman kenarı mera alanlarında bulunan sarıçam 

(Pinus sylvestris L.) ağaçlandırma alanlarında 

kontrollü sığır otlatmasının etkileri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Nasıl Bir Yol İzlendi 

Bu amaçla çalışma, 2012-2016 yılları arasında 

Erzurum ili Oltu ilçesinde ortalama 2160 m rakımlı 

orman kenarı mera alanı vasfına sahip sarıçam 

ağaçlandırma alanında yürütülmüştür. Çalışma alanı 

3 otlatma parseli, 1 kontrol parseli ve 3 tekerrürden 

oluşan, toplamda 12 parsel olarak tesis edilmiştir. 

Her parselde üç farklı boy grubunda 150 adet, 

toplamda 1800 adet sarıçam fidanı seçilerek nisbi 

çap ve boy artımları belirlenmiş ve fidan yaşama 

oranları tespit edilmiştir. Bu çalışmada bitki 

özelliklerine dair, botanik kompozisyon, kuru ot 

verimi, ham protein, ADF ve NDF oranları gibi 

konular ele alınmıştır. Ayrıca toprak penetrasyon 

direnci, toprak hacim ağırlığı ve toprak organik 

maddesi ölçümleri yapılmıştır. 

Ne Bulundu 

Araştırma sonuçlarına göre; 

1) Araştırmada yıllar ve uygulamaların ortalamasına 

göre, botanik kompozisyonun %58,3’ünü 

buğdaygiller, %13,4‘ünü baklagiller ve %28,4’ünü 

de diğer familyaların oluşturduğu tespit edilmiştir. 

2) Otlanma oranları bakımından ortalama otlanma 

oranı %32,3 olarak hesaplanmıştır. 

3) Fidan yaşama oranı bakımından 91 cm’den büyük 

olan fidanlarda hemen hemen hiç zarar tespit 

edilmemiştir. 0-60 cm ve 61-90 cm boy aralığındaki 

fidanlarda araştırma yıllarında çok az sayıda fidanın 

(yaklaşık %1) zarar gördüğü tespit edilmiştir. 

4) Genel ortalamada, en fazla fidan boy artımı 

Temmuz ayı otlatma uygulamasında (26,5 cm), en 

düşük boy artımı ise kontrol uygulamasında (22,2 

cm) olduğu tespit edilmiştir.  

5) Genel ortalamada en fazla fidan çap artımı 

Haziran ve Temmuz ayı otlatma uygulamasında 

(0,79 cm), en düşük çap artımı ise kontrol 

uygulamasında (0,75 cm) olduğu tespit edilmiştir.  

6) Otlatma sonrası ortalama toprak penetrasyon 

direncinde %15 oranında bir artış olduğu tespit 

edilmiştir. 

Ne Öneriliyor 

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarının yıllık son 

sürgünlerinin gelişimi bakımından sertleşme, 

kabuklaşma ve reçineleşme dönemleri, otlatma 

uygulamasının zamanlanmasında dikkate 

alınmalıdır. Vejetasyonun geç olgunlaştığı yüksek 

rakımlı orman kenarı mera niteliğine sahip kuru ot 

verimi ve yem kalitesi bakımından araştırma 

alanına benzer alanlarda, sarıçam fidanlarının 

60 cm’den daha fazla boya sahip olması ve 

kontrollü otlatma yaptırmak koşuluyla, hektara 

2 hayvan olacak şekilde temmuz ve ağustos 

aylarında (iki ay) kapasite dahilinde sığır 

otlatması yaptırmak hem bölge hayvanlarına kaliteli 

yem, hem de fidan büyümesine olumlu katkılar 

sağlayabilir. Otlatma zararı endişesi olacağı 

durumlarda, fidan boyu 90 cm‘ den daha fazla 

olacak şekilde kontrollü otlatılması uygun olacağı 

düşünülmektedir. 


