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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE DOĞU LADİNİ [Picea orientalis (L.) Link]  

ORİJİN DENEMESİ 

 

       GİRİŞ 

       Doğu ladini Doğu Karadeniz 

Bölgesinde en fazla yayılış alanına sahip 

orman ağaçlarından birisidir.  

Tüm ülkede olduğu gibi Doğu 

Karadeniz Bölgesinde Doğu ladini 

ormanları da uzun yıllardan beri süre gelen 

aşırı faydalanma sonucu çok tahrip 

görmüştür. Bu şekilde oluşan bozuk 

alanların doğal yollarla gençleştirilmesi 

mümkün değildir. Bu gibi alanların dikim 

yoluyla gençleştirilmesi gerekmektedir.  

       Böyle durumlarda gerekli olan kaliteli 

fidan üretimi için ilk aşama en uygun 

tohum kaynaklarının belirlenmesidir. 
       Doğu Karadeniz Bölgesinin asli ağaç 

türlerinden olan Doğu ladini [Picea orientalis 

(L.) Link.]’nin yetişme alanlarına en uygun 

tohum kaynaklarının belirlenmesi ve tür içinde 

üstün özelliklere sahip orijinlerin ortaya 

konması oldukça önemlidir. 

       Bu amaçla Doğu ladini orijin 

denemelerine başlanılmıştır. 

 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       Projeye 1979 yılında başlanmıştır. 

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Doğu ladini 

ormanlarından 17 adet tohum meşçeresi 

(orijin) ve her birinde 12’şer olmak üzere 

toplam 204 adet birey (tohum ağacı) 

seçilmiştir. Seçilen bireylerin yaşı, çapı, 

boyu ve bulundukları meşçerenin kapalılığı 

ve yükseklikleri ölçülmüştür. 

       1981 zengin tohum yılında, her tohum 

ağacından en az 200 adet kozalak 

toplanmıştır. 

       Orijinlere göre tohumların bin tane  

         

ağırlığı ve çimlenme yüzdeleri 

ölçülmüştür.  Tohumlar 1982 yılı 

ilkbaharında Meryemana Araştırma 

Fidanlığına ekilmiştir. 

       Orijinlere ve tohum ağaçlarına göre, 

laboratuvar ve fidanlık aşamasından elde 

edilen kozalak, tohum ve fidan 

özelliklerine ilişkin veriler 

değerlendirilerek, daha önce ayrı bir teknik 

bülten olarak ATASOY (1996) tarafından 

yayınlanmıştır. 
       Çalışmanın fidanlık aşamasında 

orijinlerin sadece fidan boyu ölçülmüştür. 

       Arazi denemeleri için, 1986 yılında 

Doğu Karadeniz Bölgesinde sekiz adet 
deneme alanı seçilmiştir.  

       Yeterli sayıda fidan üretilebilen 16 

orijine ait fidanlar, tesadüf blokları 

yöntemine göre üç yinelemeli olarak 

deneme alanlarına dikilmiştir. 

       Deneme alanlarında on yıl geçiren 

fidanların boyları ve fidan yaşama 

yüzdeleri ölçülmüştür.  

        SONUÇ ve ÖNERİLER 

        Orijin denemelerinde en erken 

sonuçlar, türün idare süresinin yarısı kadar 

bir sürede, daha kesin sonuçlar ise bir 

idare süresi sonunda elde edilmektedir. 

       Bununla birlikte, bundan sonraki 

karşılaştırmalara katkısı olacağı 

düşüncesiyle orijin denemelerinden beş yıl 

fidanlık aşamasından, on yıl da arazi 

aşamasından elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi ve böylece orijinlerin bu 

aşamadaki durumunun tespit edilmesi 

gerekmiştir. 
 



       Fidanlık aşamasında orijinlerin beş 

yaşındaki fidanlarına ilişkin elde edilen 

sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

       Fidanlık aşamasında fidanların boy 

gelişimleri, hem orijinlerin ve hem de 

tohum ağaçlarının (bireylerin) arasında 

önemli derecede farklı olmuştur.                

       Orijinlerin geldikleri yükselti arttıkça 

fidan boyu azalmıştır.  

       Orijinlerin yetişme ortamları farklı ise 

bazı morfolojik özellikler bakımından 

birbirlerinden farklı olmaları doğaldır. 

Ancak aynı yetişme ortamında 

bulunanların aralarında ortaya çıkan 

farklılıklar, genetik özelliklerin farklı 

olmasından kaynaklanmış olduğu 

söylenebilir. 

        Arazi aşamasında sekiz deneme 

alanına ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

       Arazide 10. yılsonundaki fidan boyu 

verilerine göre orijinler arasında 

farklılıklar belirlenmiştir.  

       Yöreye ait orijinler, boy gelişimi 

bakımından bazı deneme alanlarında daha 

başarılı görülmüştür. 

       Deneme alanlarının rakımı, fidan boy 

gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Deneme alanı yükseltisi arttıkça fidan boy 

gelişimi azalmıştır. 

        Orijinlerin geldiği yükseltinin sadece 

iki deneme alanında önemli derecede 

negatif etkisi görülmüştür (Meryemana- 

1650 m;  r = -0,749 ve Artvin-1300 m; r =  

-0,574 ). 

       Orijinlerin geldiği yükselti ile yaşama 

yüzdesi arasında önemli bir ilişki 

çıkmamıştır (r = -0,097). 

       Deneme alanı yükseltisi ile yaşama 

yüzdesi arasındaki ilişki negatif yönde ve 

önemli seviyededir (r = -0,330). 

       Fidanlıkta 2+3 yaşlı fidan boyu ile 

deneme alanlarında 15 yaşını dolduran (5 

yıl fidanlık+10 yıl arazi= 15 yaş)  

fidanların boyu arasında pozitif bir ilişki 

olup, bu ilişki üç deneme alanında 

önemli, (Meryemana–1650 m; r=0,638, 

Giresun–1300 m; r=0,644 ve Artvin-1300 

m; r =0,643), diğerlerinde ise önemsizdir.  
       

        Arazide 10. yılsonundaki fidan 

yaşama yüzdesi verilerine göre orijinler 

arasında farlılık sadece Giresun-Erimez 

1300 m deneme alanında ortaya çıkmış, 

diğerlerinde ise bir farklılık henüz 

oluşmamıştır.  

       Deneme alanlarının çoğunda 15. 

yaşlarda önemli bir farklılık oluşmamakla 

birlikte, zamanla önemli farklılıkların 

ortaya çıkması mümkündür.  

       Araştırmanın bu aşamasında elde 

edilen bulgulara göre; kısmen başarılı 

gözüken orijinlerin temsil alanlarının 

tohum kaynağı olarak önerilmesi 

mümkün görülmemektedir.  

       Bu nedenle Doğu ladini orijin 

denemelerine ilişkin gözlemlere idare 

süresinin en az yarısı kadar devam 

edilmeli, bu süre sonuna kadar yöreye ait 

tohum kullanılması sürdürülmelidir. 

       Orijin denemeleri uzun soluklu 

çalışmalardır. Orijin denemelerinin 

sunduğu veriler ilerleyen yıllarda daha da 

önem kazanacaktır.  

       Bu çalışmalar ıslah programlarına 

değerli bilgiler üreteceklerdir. Deneme 

alanlarının daha uzun yıllar hizmet edeceği 

de göz önünde tutulursa, bakımların 

periyodik olarak ve zamanında yapılması 

oldukça önemlidir.  
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