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ÖZ

Bu araştırma ardıç (Juniperus L.) turunun taksonoınisi. Doğu
...•..ııadolu Bölgesindeki yayılışı, vejetatif ve generatif özellikleri ve
yetiştirilmesini özetleyen bir literatür çalısmasrdır. Araştırma: güncel ve
öncelikli konulardan biri olan ardıç türünün önemını vurgulamak.
yetiştirilmesi konusunda yaşanan zorluklar ve imkansızlıkların çözümü
konusunda yapılan araştırma çalışmalarının genel bir değerlendirmesini
yapmak ve böylece gelecekte, ardıç türünün yetiştirilmesi ve ıslahı
konusunda yapılacak olan araştırma çalışmalarına, yol gösterici olarak.

i yardımcı olabilmek amacıyla ele alınmıştır.

ABSTRACT

This research is a literature study which summarızes taxonorny,
distribution vegetative and generative properties, plantatian of juniperus
species in Eastern Anatolia. It has been handled out to determine importance
ofjuniperus species which is so current therne, to appreciate all researches
about diffıculties and solution suggestions in its growing and this to help
researches to be made about growing and improvernent of juniperus species
in tuture.

,') Doğu Anadolu Omıaneılık Arasurma Müdürlüğü-Orman Mühendısı-ERZuRUM
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ı. GİRİş

Cupressaceae familyasmm dört alt : familyası '(Actinostroboideae.
Thujoideae, Cupressoideae, Juniperoideaej'rıdarr biri olan" Juniperoideae
Pilger alt familyasının bütün Örnekleri boylu, kısa boylu veya yerde sürünen
odunsu bitkilerdir. Alt familyanın her ne kadar .bazı botanikçiler tarafından
tek cinsi (Juniperus L.) olduğu ileri sürülrnüşse de (BEISSNER, L
1909~BEISSNER-FITSCHEN, J" 1930~' KRUSMANN, G ..l955:
DEBAZAC, E.. '1964; GAUSSEN, H., 1968) aşağıdaki ayırdımları nedeniyle.
farklı iki cins' vardır. ANTOINE VE KOTSCHY de alt familyanın ikinci
cinsinin Arceuthos cinsi olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca KAYACIK.
H. (] 967) ve BAYTOP. A. (I 972) alt familyanın Juniperus L. ve Arceuthos
Ant. et Kotschy olmak üzere iki cinsi bulunduğunu belirtmektedirler. Esasen
aşağıdaki önemli farkları nedeniyle, bu iki cins kolaylıkla ayırt
edilebi lmektedir:

1. Arceuthos : Tornurcuklar sivri' uçlu pullarla örtülü. üzürnsü
kozalağın içerisindeki tohumlar serbest değil: kozalak pullarının
iç kısımlarının odunlaşmasıyla oluşan kapalı bir muhafaza
içerisinde bulunurlar.

! Juniperus : Tornurcuklar çiplak", üzürnsü kozalak içerisindeki
tohumlar tamamen serbesttir.

Bu iki önemli fark, sistematik kurallar gereğince bunları iki ayrı cins
olarak nitelendirrneye yeterlidir (Eliçin, ]977).

Arceuthos cinsinin günümüzde tek bir cinsi bulunmaktadır. Yöresel
adı ile Andız olarak bilinen bu türe çoğu botanikçiler Juniperus drupacea
olarak ad verirler. Ancak, birçok botaniksel özelliklerce, özellikle kozalak
yapıları ile Ardıçlar'dan kolayca ayrılırlar.

Juniperuslann yayılışları çok geniştir. Kuzey Amerika'dan başlar.
Orta Amerika. Avrupa. Kuzey ve Doğu Afrika, Asya ve Himalaya'lara değin
uzanmaktadır. Ardıçlar genelolarak kozalak ve yaprak özelliklerine göre ].
seksiyanda incelenmektedir:

1. Oxycedrus Seksiyonu : Bu seksiyana giren taksonlarda iğne
yapraklar bulunmakta. bunlar sürgünler üzerinde üçlü çevre]
dizilmişlerdir. Kozalaklar normal olarak üç puldan oluşur. Üç
tohum tomurcuğu bulunur. Bu seksiyanda ülkemizde doğalolan
Ardıç taksonları şunlardır:

ı') Junıperus commurıis L. özel bir durum göstermektedir. Tomurcuklar esas iğne yapraklardan daha kısa
olan. sık bir vaziyette. diğer iğne vapraklarla örtülmüştür. Bir geçış olarak dikkate alınabilir f PILGER,
1951 ).
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Juniperus communis L. subsp. communis
Juniperus communis L. subsp. nana syme
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (Pres\.) 'Nyman
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. Et Sm. Balı')
Juniperus oblonga Bieb.

2. Sabina Seksiyonu : Bu seksiyondaki Ardıçlar ya tümüyle, ya da
kısmen pul yapraklıdıriar. Çoğunlukla gençlik yaprakları iğne
yaprak şeklindedir. İki ya da bir evciklidir. Tohum sayısı 3- 13
kadardır. Bu seksiyonda ülkemizde doğalolan Ardıç taksonları
şunlardır:

Juniperus phoenicea L.
Juniperus foetidissima Willd.
Juniperus sabina L.
Juniperus excelsa Bieb.

Sabina seksiyonunda ülkemizde egzotik olarak park ve
bahçelerirnizde yaygın bir Ardıç türü de Juniperus virginiana dır (Anşin,
1988).

Ardıçlar yurdumuzda saf olarak i804 hektar muhafaza ormanı, 475
hektar normal koru, 305639 hektar bozuk koru; karışık olarak da 3703 hektar
normal koru, 200 106 hektar bozuk koru, 26 271 hektar bozuk korulu baltalık
olmak üzere toplam 537 998 hektarlık bir alan kaplarlar. Ormanlık
sahalanmızın % 40,50 sini oluşturan iğne yapraklı orman. sahalarında
Ardıçlar saf olarak bu sahanın % 4,45 ini. karışık olarak % 3,2 sini; toplam
olarak % 7,77 sini kaplamaktadırlar (Soykan. 1969).

2. DOGU ANADOLU BÖLGESİNDE DOGAL YAYILIŞ GÖSTEREN
ARDIÇ TÜRLERİ VE YAYILIŞ YERLERİ

ı. Juniperus communis L. subsp. Hemisphaerica

- Erzurum - Oltu - Tortum yolu, 30-32 nci km .. 2200 m..
- İspir. Çoruh vadisi, i i00 m.,
- Kars-Kağızrnan-Karakurt yolu, 7 nci km.. 1450 m..

- Erzurum: Torturn-Oltu arası. Azort yaylası. 2200 m.,
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- Erzincan: Keşiş Dağı ile Cimin arası, 2600 m.,
- Erzincan: Tercan, Çambaba tepesi. 2500 m.,
- Erzincan: Dumanlı bölgesi,
- Kars: Sarıkamış-Hamamlı Bölgesi, 2200 m.,
- Kars: Sarıkamış, 2500-2600 m.,
- Kars: Karakurt bucağı yamaçlannda. 1600 m.

3. Juniperus oblonga

- Kars: Kağızrnan vadisi, !450 m ..
- Kars: Karakurt yolu, Arası vadisi, 1400 m..
- Kars: Sarıkamış-Karakurt dan Kağızrnana 7 nci km .

..t. Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus

- Erzurum: Tortum gölünün 5 km. kuzey i i000 m.,
- Erzurum: Oltudan Tortuma 30-32 nci kın ler, 2100-2200 m.,
- Erzurum: Şenkaya. Özyurt köyü.
- Kars: Karakurt-Kağızman yolunun 7. km. si, 1450 rn.,
- Kars: Kağızman. Aras vadisi. 1450 m ..
- Kars: Sarıkamış, Karakurt bucağı dolayları, 1450 rn.,
- Erzincan: Refahiye. Dumanlı Bölgesi. Susuz yurt mevkii,
- Erzincan: Mercan Erzincan arası, Tanyeri rnevkii,
- Erzincan: Mutlu istasyonu mevkii, Karasu vadisi yamaç ve

tepelerinde.
- Kars: Ağrı dağının kuzeydoğusu. Serdarbulak ' ın altı, 1900 m.

5. Juniperus foetidissima

- Erzincan: Mercana 60 km., Tanyeri Mevkii

6. Jurıiperus excelsa

m.,

- Erzurum: İspir, 3000 m ..
- Erzurum: İspir, Aksu ağzı. i i00 m ..
- Erzurum : Şenkaya. Özyurt köyü,
- Kars: Sarıkamış, Harnamlı Bölgesi, Kızkalesi mevki i, 2200-2250

- Kars: Karakurt. Aras vadisi. Çifteköprüler mevkii, 1500 m ..
- Kars: Kağızman'dan Karakurta i km Aras vadisi yamaçlarında.

1450 rn.,
- Kars: Aras vadisi. Kağızmana 25 km. kala. 1500 m ..
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- Erzincan: Refahiye, Dumanlı bölgesi (Eliçin, 1977).

3. ARD re TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

3.1 Vejetatif Özellikleri

3.1.1 Kök

Çok değişik yetişme yerlerinde rastlanan Ardıçlarda kök sistemleri
de yetişme yerlerine uygunluk göstermektedir. Çok derine gitmeyen ve geniş
bir alan kaplayan kök sistemleri kurdukları gibi, derine giden. kazık kök
sistemi kuran taksonları da bulunmaktadır.

3.1.2 Kabuk

Ardıç kabukları genç yaşlarda genellikle küçük pullu ve boyuna litli
olarak belirmeye başlarlar. Uzunlamasına lifler halinde kolaylıkla gövdeden
ayrılabilirler ve fazla kalın değildirler.

3.1.3 Tomurcuk

Ardıç cinsinde tomurcuk tamamen çıplaktır. Ancak bir ara form
kabul edilebilen Juniperus communis L.'de durum biraz farklıdır: normal
iğne yapraklardan daha kısa, tam pula değişmemiş olan iğne yapraklar, sık
olarak bir araya gelmiş ve tomurcuğu örtmüşlerdir. Ardıçiann yıllık
büyümelerinde birden fazla dallanmalar görülür. yani yılda birçok eksen
oluşur. Bu şekilde kısa dallanmalarla bir püskül halinde oluşan bu daıCıklar
çiçeklerle sonuçlanmaları halinde büyümeden kalırlar ve çoğu kez büyük bir
kısmı dökülür, buna karşılık kuvvetli ve uzun intemodlu olan devamlı
sürgünler kendilerini göstererek esas dallanmayı oluştururlar.

3.ı...ı Yapraklar

İğne ve pul halindeki yapraklar sürgünlere 'haçvari karşılıklı veya
üçlü çevrel dizilmişlerdir. Bazı taksonların yaprakları genç ve yaşlı fertlerde
de iğne yaprak halinde iken: bazılarında, genç fertlerinde iğne yaprak halinde
bulunduğu halde. yaşlılarda pul yaprağa dönüşürler. iğne yaprakların
sürgünlere dizilişi üçlü çevrel, buna karşın pul yaprakların dizilişi haçvari
karşrhkhdır. iğne yapraklar sert. sivri ve batıcı bir uçla sonuçlannlar.
Bunlarda üst yüz oluklu. alt yüzü çıkıntılıdır. Stomalar iğne yaprakların üst
yüzünde bulunurlar. Salgıladıkları mum nedeniyle. bir çoğu bir arada
bulunduğundan. beyaz çizgiler halinde görülürler.
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3.2 Generatif Özellikleri

3;2.1 Çiçek

Ardıçlar bir cinsi i iki evcikli (dioik) veya bir cinsli bir evcikli
(ınonoik) dirler. İğne yapraklı Ardıç taksonlarında erkek çiçekler yaprak
koltuklarında teker teker bulunurlar. Bunlar, üzerlerinde çevre i pullar
bulunan çok küçük sürgünlerdir. Bu sürgünlerin üzerinde birkaç sıra kısır
yaprakçıktan sonra çiçek tozu torbalarını taşıyan pullar gelmektedir. 4-5 mm
uzunluktaki çiçekler elipsoid yapıdadır. Ardıç taksonlarında küçük dişi çiçek
taslağı yaprakların koltuklarında teker teker bulunur ve iki brahte ile başlar.
Brahtelerden sonra kısır pullar gelmektedir. Esas dişi çiçek, sürgüncügün
üreyimsiz olan kısmından kesin olarak ayrılmamıştır. Bu bakımdan tohum
tomurcuğunu taşıyan gerçek karpel sayısı değişiktir.

3.2.2 Polen

Ardıç cinsinde çiçek tozu yuvarlakça ve parlaktır. Polenlerde hava
baloneuğu bulunmaz. Küresel yapıdaki polenler belirgin ve belirgin olmayan
pseudopor içerirler. Granülasyonlar taksonlar arasında çokdeğişken bir
yapıya sahiptir.

3.2.3 Kozalak

Üreyimli ve üreyimsiz pullardan oluşan dişi koza/ak bir çiçek
kuruludur (infloresans). Bu pullardan herbirisinin gerçek bir karpelolduğunu
kabul etmek durumundayız. Başlangıçta açık olan karpeller. döllenmeden
sonra kapanır/ar ve tohumu içlerine olarak üzümsü bir kozalak oluşturur/ar.
Bu sırada karpeller gelişmelerini tamamlamış ve etli bir durum almışlardır.

3.2.4 Tohum

Ardıçlarda tohumlar renk bakımından ayrılıklar gösterdiği gibi.
yapıları bakımından da farklıdır/ar. Bazı taksonların tohumları par/ak üzerleri
cilalı gibidir. Halbuki bazılarının tohumları üzerinde uzunlamasına çizgi
şeklinde oyuklar. bir kısmının tohumlarında da küçük çukurluklar
bulunmaktadır. Ayrıca birçok taksonların tohumlarında da küçük reçine
bezeleri bulunur. Şekilleri kozalak içindeki sayıları ile ilgilidir. Kozalak
içerisinde tek olarak bulunan tohumlargenellikle küreye yakın olduğu halde,
ikililer yarım küre ve ikiden fazla bulunan tohumlarda tam veya ortadan
bölünmüş arpaları andırmaktadır.
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3.3 Kozalağın Olgunlaşması ve Düşmesi

Ardıç kozalakları çoğunlukla iki takvim yılında, bir kısmında da bir
yılda olgunlaşırlar. Olgun kozalaklar sapları kuruduktan sonra, dış etkenlerle
düşerler veya çeşitli kuşlar tarafından, yemek amacı ile ağaçtan koparılırlar.
Başlangıçta yeşil renkli olan kozalaklar, olgunlaşma safhasında kendi
karakteristik renklerini alırlar. Bu renk taksonlara göre siyah, mavi dumanlı,
portakal rengi ve kırmızı arasında değişmektedir

3.4 Çimlenme ve Gençlik Saflıası

3.4.1 Çimlenme

Kozalak olgunlaşıp toprağa düştükten sonra içerisindeki tohumlar
hemen çirnlenrnezler. Bazı taksonların tohumları kozalak olgunluğunu takip
eden ilkbaharda çimlendiği halde, birçok taksonlarda çimlenme
gecikmektedir. Bu da embriyorıun olgunlaşmamış ve tohum kabuğunun
geçirgen olmamasından ileri gelmektedir.

3.4.2 Gençlik

Çimlenmeleri epigeik olan ardıç fideciklerinin çene k sayısı genellikle
2 dir. Çok ender olarak sapmalara rastlanılabilir.

3.5 Odun Özellikleri

Ardıç taksonlannın odunları genelolarak orta ağırlıktadır.
Odunlannın strüktürleri sade ve homojendir. Bazılarının odunlarında hoş bir
koku bulunmaktadır. Öz odunlarının ekserisi kırmızı kahverengindedir.
Dirençleri orta derecededir ve şok etkilerine yüksek direnç göstermektedirier.
Özellikle öz odunları mantar ve böceklere karşı büyük bir dayanıklılık
göstermektedir. Havada. su ve toprak içerisinde fazla dayanıklılık gösterirler.

Odunu genel' olarak yumuşak, hafif ve çok dayanıklıdır. Güzel
kokuludur. Sanayide ve mobilyacılıkta kullanma yerleri vardır (Gökmen.
1970).
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.ı. ARD ıÇ LARıN YETİşTİRİLMESİ -

Ardıçlar ülkemiz orrnancılrğında asli ağaç türlerindendir. Bunlarda
boylu ardıç ve kokar ardıç iyi gövde yapabilen ve meşcereler halinde
bulunabilen türlerdir. Odunu değerli olduğundan ve iğne yapraklarını da
keçiler severek yediklerinden ko kar ardıç yıllarca çok ağır tahribata uğramış
bulunmaktadır. Sonuçta. günümüzde meşcere olarak pek az görülmekte yer
yer serpili olarak, boylu ardıçla karışıklıklar yapmaktadır. Korunur.
yetiştirilirse, değerli bir tür olabilecek durumdadır. Boylu ardıç meşecereleri
de tahribata uğramış, meşcere kuruluşları bozulmuş, alanları daralmıştır.
Silvikültürü henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış olduğundan, bilinçli
olarak yetiştirilememiş ve bu alanlarda teknik ormancılık uygulanamamıştır.

Belli bir plan içinde alanların gençleştirilmesi. nispeten genç olan
meşecelerin de yapılarının olabildiğince iyileştirilmesi gerekir. Uzun bir
süreden beri ardıç' meşcerelerinde gençleştirme ve üretim çalışmaları
durdurulmuş bulunmaktadır. Fakat çok uzun süreler daha. alanların bu
durumda bekletilmeleri mümkün değildir. Çünkü yaşlı meşcerelerde gövde
çürüklüğü başlamaktadır. Gençlik gelmemiş, getirilememiştir (Eler. 1988).

İlkbahar ve yaz mevsiminde toprağa düşen tohumlar sıcaklık.
rutubet ve diğer doğal dış etkenlere karşı duyarsız kalırlar. Gelecek
ilkbaharda çimlenebilmek için onları su ile doygun hale getirecek düşük kış
sıcaklıkları gerekmektedir. Bu sıcaklığın derecesi, süresi taksorılara göre
büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin juniperus communis L. için bu
sıcaklığın optimal değeri 5 "C ve süresi de i00 gündür (Charnpagnat, R.,
Ozerıda, P., Baillaud C, 1969).

Ardıç tohumlarının çimlenebilmesi için maksimum sıcaklık değerinin
12 "C olup, bu sıcaklığın üzerinde tohumlar ikinci bir uykuya dalmaktadır
(Baldwin, H., I., 1942).

Doğada kuşlar tarafından ardıç kozalaklarının yenilmesi halinde.
midelerinden geçentohumlar çimlenmeye daha elverişli bir durum
gösterirler. Kuşların mide özsuları tohum kabuğu üzerine etki yaparak
çimlenmeyi kolaylaştırıcı bir durum ortaya koyarlar (Champagnat, R., et alL.,
1969).

Ardıç tohumlarında, özellikle tohum olgunluğunu takip eden devre
içerisinde. asitlerde, şeker ve fosfatidierde artmalar ve toplam lipoidierde de
azalmalar gözlenmiştir (Pack. D., A., i92 I).

Ardıç tohumlarının çimlenme engelleri olarak aşağıdaki hususlar
gösterilmektedir:

1- Embriyonun zamanında gelişmemesi,
2- Tohum kabuklarının geçirgen olmaması.
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Fakat bu her iki çimlenme engelinin en önemlisi embriyonun
zamanında olgunlaşmamasıdır. Zira tohum kabuğunu suni olarak geçirgen r
duruma getirmek mümkün olduğu halde yinede çimlenme
sağlanarnamaktadır (Eliçin, 1977).

Ardıçların yetiştirilmesi üzerine birçok çalışmalar yapılmıştır.
Bunlardan bazıları şöylece özetlenebilir;
i. Ülkemizde altı tür ve birçok alttür ile temsil edilen ardıçın Doğu Anadolu
şartlarında mevcut olan juniperus communis L. Nana ile Juniperus oxycedrus
L. sub~p. Oxycedrus türlerinden gövde çeli~i alınmıştır. Çeliklere herhangi i
bır ön ışlem yapılmamıştır. Sonuç olarak şu bılgılere ulaşılmıştır; i

i

i
a- Juniperus oxycedrus L. subsp. Oxycedrus türünde 60 adet gövde]

çeliğinden 14 adeti köklenerek % 23 civarında bir köklenme i
ı

gözlenmiştir. i
b- Juniperus communis L. subsp. nana türünde 60 adet gövde]

çeliğinden yalnız 2 adet köklenerek % 3 civarında bir köklenme
olmuştur.

') Bu çalışmada Juniperus foetidissima ve Juniperus excelsa çeliklerinin
köklendirilmesi üzerinde durulmuştur. Köklendirilmede ortet (anaç)
ağaçlar ne kadar genç fertlerden seçilirse, köklenme yüzdesi o oranda
arttığı bilinmektedir. Ortalama 20-40 yaşlarındaki düzgün gövdeli,
sağlam görünüşlü ağaçlar ortet ağaç olarak seçilmiştir. Çeliklerin,
ağaçların güneye bakan yüzlerinden orta ve alt dallardan. sürgün
uçlarından, dikilecek çelik boyunun iki katı uzunlukta alınmasına özen
gösterilmiştir. Çelikler genellikle mart ayı sonlarında ve son yılın
sürgünlerinden alınmıştır. Kullanılan ortamlar 1- Perlit, 2- Dere kumu, .3-
Organik toprak (histosol) + kum (1 :) dur. Hormon olarak IBA
(Idolebütrik asit) dört ayrı dozda (O, 1000 ppm, 2000 ppm, 4000 ppm)
kullanılmıştır. Sonuçta türlerin hormon dozu ve ortamlara göre köklenme
yüzdeleri şöyle gerçekleşmiştir:
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i Yineleme i
1000 2000 4000

Ağaç Ortam ppm ppm ppm KONTROL
i Türü . i IBA IBA IBA

i - - 5 -
Perlit 2 2.5 2.5 - -

3 5 5 2.5 -
4 - 2.5 7.5 - i

<il i~ - - 5 -

i"/l

LO-::;
Kum

- - -
:J [3 2.5 2.5 2.5>< -...,

14~ - - 5 - i

i I' - LO 7.5 7.5:.)
Org. Top. + Kum

2 .) 2.5 i - 2.5
115

i

3 35 ı 22.5 17.5
is iof - - 5

i ı 2.9 12.9
i

! ORTALAMA 5 5.6 ;
i i ! 20 17.5 7.5

i~j

i

i
Perlit 2 i ~05

LO 12.5 i
3 15 lO i

i 4 i 12.5 7.5 ! 35 - i
~ i i ! 17.5 7.5 20 - ic

":il

i! 5 15 32.5 2.5 i
i

"/l

Kum~ 7.5 27.5 27.5 - iü
20 35 i-.2 - -

i ~ i i 7.5 17.5 27.5 20I, 12.5 15 32.5 5
Org.Top. + Kum i~ 17.5 12.5 17.5 17.5

5 - 20 20

ORTALAMA 9.4 13.8 23.1 6.5 ı

Tablodan da anlaşılacağı gibi; hormon kullanılması ve dozunun
artırılması ile köklenme yüzdelerinde artış olduğu dikkati çekmektedir.
Ortamlara göre köklenme yüzdeleri birbirinden farklı çıkmıştır. Ayrıca boylu
ardıçın, kokulu ardıça oranla daha zor köklenebildiği görülmektedir.

Tohumlardaki çimlenme engeli nedeniyle büyük miktarda üretımı
gerçekleştirilemeyen, bu yüzden de gençleştirilmesine henüz geçilemeyen
boylu ardıç ve kokulu ardıç türlerinin yayılış alanları her geçen gün
daralmakta, yaşlanan ve yıkıma uğrayan yörelerde kendiliğinden gelen az
miktardaki gençlik de korunamadığından yerine yenisi yetişmemektedir.
Çeşitli kullanım yerlerinin olması ve genellikle fakir, kalkerli, taşlık, kayalık
topraklarda yayıhş göstererek toprak koruma karakteri taşıması bu türlerin
üretim yöntemlerinin bulunmasını gerektirmektedir. Çelikle yetiştirme gerek
üretim yöntemi olarak, gerekse en ekonomik ve uygun populasyonların
bulunmasından dolayı, üzerinde çalışılması gereken bir konudur.
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Boylu ardıç ve kokulu ardıç türleri ıçın yapılan bu çelikle üretme
çalışmasında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

a- Boylu ardıç, Kokulu ardıça oranla daha zor köklenebilmektedir.
b- (lBA) Hormon dozu O'dan 4000 ppm'e doğru arttıkça, köklenme

oranları da artmaktadır.
c- Ortam olarak en iyi sonuç organik toprak-kum karışımından

alınmış, daha sonra kum ve perlit gelmiştir. Ancak kum
ortamında köklenen çelikler, diğer ortamlardaki çeliklere oranla
daha iri ve saçaklı kök geliştirmişlerdir.

Köklenme oranlarının düşük olmasının nedenleri ise şöyle sıralanabilir.

a- Ortet olarak seçilen ağaçların yaşlı olması: bugüne kadar çelik
konusunda yapılan araştırmalar köklenmenin ortet yaşı ile doğrudan ilgisi
bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada ise ardıç türlerinde geniş
gençlik alanları bulunmadığından, ortet yaşı istenenin çok üzerinde olmuş,
ortet yaşı faktör olarak alınamamıştır.

b- Köklenme sırasında seradaki yüksek hava sıcaklığı: bunun önüne
geçmek amacı ile seranın dıştan kireçlerırnesi. çatıya kamış örtü serilmesi
gibi önlemler alınmışsa da, sıcaklık istenen düzeye indirilememiş, bu da
köklenmeleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması
için; yaz aylarında seranın içindeki yüksek sıcaklık fan sistemi ya da
soğutucular yardımı ile düşürülmeli veya sera uygun yüksekliklerde
kurularak denemeler sürdürülmelidir.

c- Serada kullanılan sislerne suyunun fazla oranda kireçli olması:
sudaki yüksek kireç oranı çeliklerin zamanla beyaz toz tabakası şeklinde
kireçle kaplanmasına neden olmuş, buda çelikler üzerinde olumsuz etki
yapmıştır. Antalya gibi sudaki kireç oranının yüksek olduğu bölgelerde
serada kullanılan suyun kireçten arıtma cihazından geçirilmesi
gerekmektedir.

Yapılan çalışmada hormon dozunun yükseltilmesi ile köklenmenin
arttığı görülmüştür. Bu iki Ardıç türü için uygun hormon dozunun sağlıklı
olarak belirlenebilmesi için kullanılan dozların üzerine çıkarılarak yakma
dozunun da bulunması gerekmektedir. Yine bu çalışmada çelik alma zamanı
olarak mart sonu seçilmiştir. Ancak bazı türlerde çelik alma zamanının
değişiklik gösterdiği de göz önüne alınarak en uygun zamanın
belirlenebilmesi için yıl içinde belli dönemlerde çelik alma yoluna
gidilmelidir. Bu çalışmada kontrol kolaylığı sağlaması nedeniyle çelikleriri
dikim yeri olarak Antalya serası seçilmiştir. Ancak uygulamaya dönük ve
daha ekonomik olması açısından ardıç 'rn doğal yetişme ortamı çevresinde
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uygun bir yere kurulacak alçak - tünel seralarda da çelik köklerıdirme
çalışmalarına başlanmalıdır.

Köklendirme çalışmaları uzun vadeli ele alındığında bugün
bulunmakta güçlük çekilen genç ortet ağaç sorununa çözüm olması açısından
elde edilen fidanlar ileride ortet ağaç olarak değerlendirilmelidirler.

Bu iki ardıç türümüzde köklenme oranlarının yükseltilmesi ve
ekonomik duruma getirilmesi ile bozuk Ardıç alanlarımızın
gençleştirilmesine önemli bir katkı sağlanabileceği gibi. üstün genotipierin
ortaya çıkarılması için ıslah çalışmalarına girme olanağı da bulunabilecektir
(Keskin, 1989).

3. Bu çalışmada ardıç türlerinin çimlenme engelini giderici ön işlemler
araştırılmıştır. Ardıç türlerinin doğal yolla yetiştirilmesi güçtür. Bu nedenle
de öncelikle çimlenme engelinin giderilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi
tohumda çimlenme güçlüğü, geçirgen olmayan tohum kabuğundan ve
embriyorıun uyku durumunda olmasından kaynaklanmaktadır. Tohum
kabuğunun geçirgenliğini sağlamak ve embriyonun uyku durumunu kırmak
gerekmektedir. Bu nedenle tohumlar fidan yastığına veya seraya ekilmeden
ve çimlenme gerecine konmadan önce, birçok ön işleme tabi tutulmuştur. Bu
ön işlemler çeşitli peryotlarda soğuk-sıcak katlarna, sıcak katlamayı takip
eden soğuk katlama, asit işlemleri. mekanik zedeleme, çeşitli peryotlarda
soğuk ve sıcak suda tutma işlemleri ve bunların kombinasyonlarıdır.

Bu çalışmada boylu ardıç Uuniperus excelsa Bieb.), ko kar ardıç
(Juniperus Joetidissima Willd.), katran ardıç Uuniperus oxcycedrus L.) ve
andız Uuniperus drupacea Labill.) türleri üzerinde çalışılmıştır.

Çimlendirme gerecinde bulunan etkili ön işlemlerden birincisi.
mekanik zedelemeyi takip eden 15-20 "C' de 2 aylık, 4 °C'de :2 ay soğuk
katlama, ikincisi mekanik zedeleme ile 4 °C'de 3 ay soğuk katlama
kombinasyonlarıdır. Birinci ön işlem ile 2. yıl uygulamasında boylu ardıç
için % 19.2. katran ardıç için % 49.7, üçüncü yıl uygulamasında boylu ardıç
için % 49.2, katran ardıç için % 31.2, ko kar ardıç için % 27.9 oranında
çimlenme elde edilmiştir. İkinci etkili ön işlem ile de üçüncü yıl
uygulamasında katran ardıç'da %22.2, kokar ardıçda % 58.6 çimlenme
sağlanmıştır. Fidanlık ve serada ise yeterli sonuç elde edilememiştir. Bu
olumsuzluk iki nedenden kaynaklanmıştır. Birincisi, tohumlar ekim öncesi
test edilmiş olmalarına rağmen boş dane oranı yüksek olmuştur. Dolu
gözüken tohumların bazıları da kırıldığında içlerinin odunsu bir yapıda
olduğu tespit edilmiştir. İkincisi ise ekim zamanlarında toprak sıcaklığının
ardıç tohumları için uygun sıcaklıkta olmamasından kaynaklanmıştır.

~. Bu çalışma henüz geniş alanlarda gençleştirilmesi gerçekleştirilmeyen ve
giderek sınıriarı daralan iki ağaç türümuz kokulu ardıç ve boylu ardıç ın
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çelikle köklendirilme olanaklarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Serada
nemlendirme, havalandırma ve soğutma sistemleri bilgisayar kontrolü ile
yapılmıştır. Nem oranı ortalama % 80 ve sıcaklık 25-30 "C civarında
tutulmuştur. Seranın üzeri gölgelerne amacıyla kireç+üstübeç karışımı ile
boyanmıştır. Köklendirme süresi yaklaşık 8 ay sürmüştür. Zaman faktörü ile
birlikte, iki farklı hormon ve bunların dörder dozu ele alınmıştır. Kullanılan
IBA (Indole-3-butyric acid) ve [AA (Indole-3-acetic acid) hormonla~ının her
ikisinde de şu dozlar uygulanmıştır: O (kotrol), % 0.2, % 0.4 ve % 0.6.

Elde edilen sonuçlara göre boylu ardıçta köklenme oranları kokulu
ardıça göre çok düşük kalmıştır. Her iki türde de en düşük köklenme kontrol
(hormonsuz) işleminde ortaya çıkmıştır. Zaman faktörü köklenme oranı
açısından bir farklılık vermemiştir. En yüksek köklenme oranı, kokulu ardıçta
IBA hormonunun % 0.6 lık dozu için % 52 olarak bulunmuştur. boylu ardıça
bu oran [AA hormonunun % 0.2 dozu için % 3.3 dolayında kalmıştır. Yine
kokulu ardıç [AA hormonuna ait dozlar içinde en yüksek köklenme oranı, %
0.4 lük dozda % 33 olarak bulunmuştur.

IBA hormonuna ait işlemlerde, dozun artması ile köklenme oranının
da arttığı bulunmuştur. [AA hormonunda ise böyle bir artış söz konusu
olmamıştır. Elde edilen köklenme oranları, daha genç ortetlerden çelik
alınması ve daha uygun iklim koşullarında çalışılması ile yükseltilebilecektir
(Keskin, ı992).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ardıçlar, Ülkemizdeki yayılış alanı olarak toplamda 537 998
hektarlık alanla iğne yapraklı orman alanlarının % 7,77 sini oluşturmaktadır.
Ormanlarırnız açısından böylesine önemli bir türün, üretim yönteminin henüz
tam olarak belirlenememiş olması Ülkemiz ormancılığı açısından gün
geçtikçe biyolojik ve ekonomik bir kayba neden olmaktadır.

Ardıç türünün generatif ve vejetatif olarak üretilmesindeki
güçlüklerin aşılması konusunda bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar kesin
bir sonuç vermemiştir. Fakat sonuçları açısından ümit verici çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda IBA hormenunda başarılı sonuçlar
alınmasına rağmen yakma dozuna ulaşılamamıştır. Bunun yanı sıra yapılan
çalışmalarda önlenemeyen çeşitli olumsuzluklar gerçekleşmiştir. Bundan
sonra yapılacak olan yeni bir çalışmayla IBA hormonunun daha yüksek
dozları ve farklı asitlerin çeşitli dozları, ardıç çeliklerinin köklendirilmesinde
denenmelidir.

Ayrıca ardıç tohumlarında çimlenme engeli tohum kabuğundanve
errıbriyonun yeterince gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Tohum
kabuğundan kaynaklanan çimlenme engeli mekanik zedeleme ile
giderilebilmektedir. Embriyonun zamanında gelişmemesinden kaynaklanan
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çimlenme engelinin giderilebilmesi için de; tohumların doğada karşı karşıya
kaldıkları şartların ayniyle laboratuar ortamında sağlanmaya çalışılacağı veya
ardıç tohumlarını yemek suretiyle mide özsuları yardımıyla ve sindirim
sisteminden geçirdikten sonra çimlenme engelini gideren ardıç kuşlarının
biyolojileri ve mide özsularının ineeleneceği bir araştırma, vakit
kaybedilmeden ele alınmalıdır. Bu çalışmaları yaparken de çok büyük titizlik
gösterilerek bundan önceki çalışmalarda meydana gelen olumsuzluklarin en
aza indirilmesine azami çaba gösterilmelidir.

Doğalolarak üremesi ve yayılması oldukça yetersiz düzeyde olan
ardıçın bu tür çalışmalarla seri üretimi sağlandığı taktirde; çok fazla verimli
olmayan güney bakıda ve yüksek rakımdaki açık alanlar bu türle
ağaçlandırılacak, böylece hem bu alanlardan gerçekleşen erozyon büyük
ölçüde durdurulmuş olacak ve hem de odun hammaddesi açığının
kapatılmasına katkı sağlanmış olacaktır.
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