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

ORİJİN DENEMELERİNİN 25 YILLIK SONUÇLARI 

 

GİRİŞ 

Doğu ladini [Picea orientalis (L.) 

Link.] Doğu Karadeniz Bölgesinde en 

geniş yayılışı olan asli ağaç türlerinin 

başında gelmektedir. 

       Diğer türlerde olduğu gibi, Doğu 

ladini ormanları da yıllardan beri süre 

gelen aşırı faydalanmalar sonucu çok fazla 

tahrip edilmiştir. Doğu ladini yayılışını 

belirleyen iklim koşulları yanında hayvan 

otlatma ve yaylacılık faaliyetleri üst orman 

sınırını aşağıya, tarla açmalar ise alt orman 

sınırını yukarıya itmiştir. 

       Bu koşullar sonucunda oluşan bozuk 

alanların doğal olarak gençleştirilmesi 

olası değildir. Bu alanlarda türün 

devamlılığını sürdürülebilmesi ancak 

yapay gençleştirme ile sağlanabilir. 

       Ağaçlandırmalarda başarı her şeyden 

önce kullanılan materyalin kalitesine 

bağlıdır. Ağaçlandırma alanlarında uygun 

tohum ya da çelik kaynağı kullanılması 

durumunda genetik kalite, uyum, biyotik 

ve abiyotik zararlara karşı dayanıklılık ve 

kantitatif karakterler daha yüksek 

olmaktadır. Uygun tohum kaynaklarını 

bulmak orijin denemeleri ile mümkündür. 

       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 amacın gerçekleştirilmesi için 

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 hesaplanıp, 

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 fidan boyu ölçülmüştür. 

       Arazi denemeleri için, 1986 yılında 

Doğu Karadeniz Bölgesinde sekiz adet 

deneme alanı seçilmiştir. İlerleyen yıllarda 

deneme alanlarının sayısı yediye inmiştir.   

       Yeterli sayıda fidan üretebilen 16 

orijine ait fidanlar, tesadüf blokları 

yöntemine göre üç yinelemeli olarak 

deneme alanlarına dikilmiştir. 

       Denemelerin 25 yıllık sonuçlarını 

içeren bu çalışmada, orijinlerin gelişimleri 

ve yaşama yüzdeleri belirlenerek yörede  

 



en iyi gelişimi gösteren orijinler ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Doğu ladininin yayılış alanından 

seçilen 16 orijinin, Doğu Karadeniz 

Bölgesinde oluşturulan 7 deneme alanında, 

25. yılın sonundaki gelişim durumları 

irdelenmiştir. 

       Deneme alanları ayrı ayrı ele 

alındığında; Trabzon-Meryemana (1200 m)  

dışındaki 6 deneme alanında tesis edilen 

orijinler arasında istatistiki anlamda bir 

fark olmadığı ortaya konulmuştur. 

       Tüm deneme alanlarının birlikte 

analizinde; boy, çap gelişimi ve yaşama 

yüzdesi yönünden orijinler arasında 

farklılıklar belirlenmiştir. En yüksek boy 

gelişimi 15 (Artvin-Atila) ve 12 (Torul–

Kavraz) no’lu orijinde gerçekleşmiştir.  

       15 no’lu orijin boy ve çap gelişiminde 

ilk grup içerisinde bulunmasına karşın 

yaşama yüzdesinde alt sıralarda yer 

almaktadır.  

       Bunun yanında, 12 no’lu orijin boy ve 

çap gelişimi ile uyum yeteneğinin 

yüksekliği ile dikkat çekmektedir. Trabzon 

yöresinden gelen orijinlerin hemen hepsi 

iyi gelişim göstermişlerdir. 

       Giresun yöresine ait 7 (Dereli-Boncuk) 

ve 6 (Dereli-Kümbet) no’lu orijinler en 

düşük gelişim (boy ve çap) ve uyum 

yeteneği gösterdikleri için bundan sonraki 

ağaçlandırma çalışmalarında temkinli 

kullanılmalıdırlar. 

       Deneme alanlarının ortak analizinde 

en iyi boy ve çap gelişimi ile yaşama 

yüzdesi Trabzon-Meryemana, en düşük 

boy ve çap gelişimi Giresun-Erimez (1600 

m), en düşük yaşama yüzdesi Trabzon-

Sürmene (700 m) deneme alanlarında 

gerçekleşmiştir. 

       Bunun nedeni Giresun-Erimez ve 

Trabzon-Sürmene deneme alanlarının sığ 

toprağa sahip olmaları ve Doğu ladininin 

optimum yayılış yükseltisinde 

olmamalarından kaynaklanabilir. 

       İlk değerlendirmenin üzerinden 10 yıl 

geçtikten sonra orijinler arasındaki boy  

 farklılıkları kapanmış ve homojen bir yapı 

sağlamıştır. Bu durum orijin 

denemelerinde sürenin uzatılmasının 

sağlıklı sonuçlara varabilmek için ne kadar 

önemli olduğunu bir kez daha ortaya 

koymuştur. 

      Deneme alanı-orijin etkileşimi 

istatistiki olarak anlamlı çıkmamıştır. Bu 

deneme alanları arasında, orijinlerin 

adaptasyonu bakımından birçok benzerlik 

bulunduğunu ve deneme alanlarının olduğu 

bölgede tek bir tohum transfer zonunun 

olabileceğini göstermektedir. Araştırma 

sonuçları, coğrafik ve iklimsel verilere 

göre düzenlenen tohum transfer 

rejyonlamasını genel olarak 

desteklemektedir. 

       Orijin denemelerinde en erken 

sonuçlar idare süresinin yarısı kadar geçen 

sürede alınmaktadır. 25 yaşındaki Doğu 

Ladin’lerinin arazideki gelişim durumları 

ile orijinler hakkında sağlıklı karar vermek 

oldukça zordur.  

       İdare süresi 120 yıl olan Doğu 

Ladini’nde 60. yıl sonuçlarına göre daha 

sağlıklı değerlendirmeler yapmak mümkün 

olacaktır.  

       Orijin denemelerinde kesin sonuçlar 

alınıncaya kadar bölgede yapılacak 

ağaçlandırmalarda, lokal tohum kaynakları 

kullanılmalıdır. 

       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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