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ARAġTIRMA BÜLTENĠ
KIZILÇAM ORĠJĠN DENEMELERĠNĠN 20. YIL SONUÇLARI
GĠRĠġ
Denemelerde Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerinden 50
adet kızılçam orijini kullanılmıĢtır. Türkiye
boyutunda ve K.K.T.C’de 26 deneme alanına,
1988-1989
dikim
mevsiminde,
orijin
denemeleri tesis edilmiĢtir. Geçen süreçte bazı
alanlar değiĢik sebeplerle (böcek zararı v.b)
deneme dıĢı kalmıĢtır. 20. yılda 19 deneme
alanının sonuçları değerlendirilebilmiĢtir. Bu
deneme alanlarından 3 adedi de, elde edilen
büyüme verileri istatistik güvenilirlikten uzak
olduğu için dikkate alınmamıĢtır. AĢağıdaki
sonuçlar, 16 deneme alanına ait istatistikî
anlamda güvenilir olan verilerin uluslararası
standarttaki
yöntemler
kullanılarak
değerlendirilmesiyle elde edilmiĢtir.
Bu
araĢtırmanın
amacı
farklı
bölgelerde en iyi büyümeyi ve gövde formunu
sağlayan kızılçam orijinlerini tespit etmektir.
YAPILAN ÇALIġMALAR
Her deneme alanı tesadüf blokları deneme
desenine göre, 3 yinelemeli olarak
kurulmuĢtur. Orijinler her yinelemede, 3x1.5
m aralıklı 16’Ģar fidanla temsil edilmiĢlerdir.
Denemelerin 15. yaĢında deneme alanlarında
aralamaya gidilmiĢ ve parseldeki fidan sayısı
sistematik olarak yarıya düĢürülmüĢtür.
Her deneme alanında yaĢayan ağaç sayısı,
boy, çap, hacim ve gövde formu bakımından
orijinler arasındaki farklılıklar varyans analizi
ile ortaya konmuĢtur. Hacim değerleri
kızılçam ağaçlandırmaları için geliĢtirilen bir
doğrusal denklem yardımıyla çap ve boy
değerlerinden yararlanılarak tespit edilmiĢtir.

Deneme alanları arasında ikili B tipi
korelâsyonlar kurularak ağaçlandırma zonları
oluĢturulmuĢtur. Her zon için hacim ve gövde
geliĢimi bakımından en uygun kızılçam
orijinleri belirlenmiĢtir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Kızılçam orijinleri arasında hacim geliĢimi ve
gövde formu bakımından birçok deneme
alanında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur.
Uygun
orijin
seçilmesi
durumunda
büyümede sağlanacak kazancın, deneme
alanlarına göre değiĢmekle birlikte, %30 ile
%50
arasında
olabileceği
ortaya
konmuĢtur.
Kızılçam orijinlerinin geliĢimi ile orijinlerin
enlem dereceleri arasında anlamlı iliĢkiler
olduğu tespit edilmiĢtir. Ege ve Akdeniz
bölgesinde
yapılacak
kızılçam
ağaçlandırmalarında kuzey enlemli orijinlerin
kullanılmaması gereği ortaya çıkmıĢtır. Gövde
formu ile en anlamlı iliĢkiyi orijinlerin
yükseltisi göstermiĢtir. Orijin yükseltisi
arttıkça orijinlerin gövde formları belirli
ölçüde düzgünleĢmektedir.
Kızılçam doğal yayılıĢ alanının Akdeniz alt
(0-400m), Akdeniz orta (400-800m),
Akdeniz üst (800-1000m), Ege, Güney ve
Kuzey Marmara Ģeklinde 6 ağaçlandırma
zonuna ayrılabileceği ortaya çıkmıĢtır. Her
bir ağaçlandırma zonu için hacim ve gövde
formu bakımından en uygun orijinler
belirlenmiĢtir.
Buna göre belirtilen zonlarda yapılacak
ağaçlandırmalarda Ģu orijinlerin (parantez

içlerinde ilgili orijine ait tohum meĢceresinin
ulusal
kayıt
numaraları
verilmiĢtir)
kullanılması yararlı olacaktır:
Akdeniz Alt Ağaçlandırma Zonu: SilifkeYeĢilovacık (32), Alanya-Kargı (37), BucakMerkez (5)
Akdeniz Orta Ağaçlandırma Zonu:
Gülnar-Pembecik (26), Bucak-Merkez (5),
Mersin-Davultepe (30)
Akdeniz Üst Ağaçlandırma Zonu: AnamurGökçesu (25), Sütçüler-Karadağ (20), BucakMerkez (5), Gülnar-Pembecik (26)
Ege Ağaçlandırma Zonu: (Amaç yalnızca
hacim ise) Marmaris-Çetibeli (34), MuğlaYılanlı (36)
(Amaç hem hacim hem de kalite ise) MersinDavultepe (30), Bucak-Merkez (5), AnamurÇaltıbükü (44)
Kuzey Marmara (KeĢan ve çevresi)
Ağaçlandırma Zonu: Bucak-Merkez (5),
Mersin-Fındıkpınarı
(43),
GündoğmuĢEskibağ (8)
Güney
Marmara
(Bursa-Balıkesir)
Ağaçlandırma Zonu: M. KemalpaĢaÇaltılıbük (13)
Uygulamacı birimler, bu orijinlerin tohum
meĢcereleri
hakkındaki
coğrafik
ve
amenajman
planı
bilgilerine
www.ortohum.gov.tr adresinden parantez
içlerinde verilmiĢ ulusal kayıt numaralarına
dayanarak ulaĢabilirler.
Yapılan orijin önerileri üretim amaçlı
kızılçam
endüstriyel
plantasyonları
içindir. Bunlar, geniĢ ve blok halindeki
sahalarda kurulacak olan, endüstriyel
nitelikte ve plantasyon silvikültürünün
objesi olacak entansif ağaçlandırmalardır.
Doğal gençleĢtirmedeki tohum takviyesi,
tamamlama dikimleri ile orman içi
nispeten
küçük
alanlı
yapay
gençleĢtirmelerde lokal tohum kullanımı
ana prensibimiz olmaya devam etmelidir.
Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki değiĢik amaçlı
kızılçam ağaçlandırmalarında lokal orijin olan
Bafra-Yakakent (349) orijininin kullanımına
devam edilmelidir.
Gap bölgesinde (Mardin, ġanlıurfa, Gaziantep
ve Adıyaman) yapılacak üretim veya çoğul

amaçlı kızılçam ağaçlandırmaları (rüzgâr
perdesi, kanal kenarı dikimleri, yerel odun
ihtiyacının karĢılanması gibi) için, SilifkeYeĢilovacık (32) ve Bucak-Merkez (5)
orijinlerinin kullanılması tavsiyeye değerdir.
Ankara ve benzer koĢullardaki karasal iklimde
yer alan Ģehirlerimizde, eğer peyzaj amaçlı
olarak kızılçam türü kullanılmak istenirse,
Gülnar-Pembecik (26), Bucak-Merkez (5),
Sındırgı-Seydan (12), Bayramiç-Karaköy (18)
veya M. KemalpaĢa-Çaltılıbük (13) orijinleri
tercih edilmelidir.
16 deneme alanı dikkate alındığında en iyi
geliĢim gösteren alanlar Marmara ve Ege
bölgesinde yer alan alanlardır. Bu durum
Kızılçam endüstriyel plantasyonları için bu iki
bölgeye öncelik verilmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır.
Silifke-YeĢilovacık (32), Bucak-Merkez (5) ve
Mersin-Davultepe (30) orijinleri tüm deneme
alanlarında yani çok farklı koĢullarda üstün bir
geliĢimi kararlılıkla sürdüren istikrarlı orijinler
olmuĢlardır. Bu orijinlerin özenle korunması,
gelecekte olası iklim değiĢimlerine uyum
sağlayacak bir altlığın korunması anlamına
gelecektir.
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