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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE’Kİ Larix decidua Mill., 

L. leptolepis Gord. ve L. eurolepis Henry TÜR ve ORİJİN  

DENEMELERİNİN 26 YILLIK SONUÇLARI 

 

       GİRİŞ 

       Artan dünya nüfusuna bağlı olarak 

çoğalan odun hammaddesi ihtiyacının 

karşılanabilmesi, onun yeterli miktarda ve 

sürekli biçimde elde edilmesine bağlıdır.  

      Odun hammaddesi üretiminin 

arttırılması iki yolla mümkündür. 

Bunlardan biri, ormansız alanların 

ağaçlandırılarak orman alanlarının 

genişletilmesi, diğeri ise birim alandan 

daha çok odun hammaddesi elde etmenin 

yolunun bulunmasıdır. 

       Doğu Karadeniz Bölgesinde iklim 

koşulları orman yetiştirmeye uygun 

olmasına karşın yöredeki yerli ağaçların 

çoğu yavaş büyümektedir. Bu türlerin 

doğal yayılış alanlarının rutubetli iklimi 

nedeniyle oluşan yoğun ve boylu diri örtü 

de, dikim alanlarında önemli bir sorun 

olmaktadır. 

       Doğu Karadeniz Bölgesinin asli ağaç 

türlerinin çoğunun yavaş büyümesi, hızlı 

gelişen türlerin bu bölgedeki yetişme 

şartlarının araştırılmasına neden olmuştur. 

Bu süreçte bölgede denenen hızlı gelişen 

türlerden birisi de Melez türüdür. 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       1984 yılında başlayan bu çalışma ile 

Doğu Karadeniz Bölgesinde en iyi uyum 

sağlayan Melez tür ve orijinleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

       Denemelerde; üç avrupa ülkesinden 

(Almanya, Danimarka ve Avusturya) üç 

Melez türüne ait (L. decidua, L. leptolepis 

ve L. eurolepis) 33 orijinden temin edilen  

      

tohumlar kullanılmıştır.  Toplam 3 tür ve 

33 orijine ait tohumlar, tesadüf parselleri 

yöntemine göre ve üç yinelemeli olarak 

Meryemana Araştırma Fidanlığına 1984 

yılı ilkbaharında ekilmiştir. Fidanlar bir yıl 

sonra şaşırtılmış ve daha sonra 1+1 yaşında 

araziye taşınmıştır. 

       Arazi aşamasında; Doğu Karadeniz 

Bölgesinde (Trabzon ve Giresun), 1000-

1600m yüksekliklerden seçilen beş adet 

deneme alanına, 1985 yılının sonbaharında 

3 tür ve toplam 33 orijine ait 1+1 yaşlı 

Melez fidanları dikilmiştir. 

       Arazi denemeleri tesadüf blokları 

yöntemlerine göre üç yinelemeli olarak 

düzenlenmiştir. 

       Proje başlangıcından itibaren; fidanlık 

aşamasında 2. yılda ve arazi aşamasında 6. 

yılda (Yahyaoğlu ve Atasoy, 1992), 9. 

yılda (Şensel, 1994) ve 12. yılda (Üçler, 

2003) değerlendirilmiştir.  

       Bu çalışmada ise projenin 26. yıl 

verileri irdelenmiş ve önceki yıllardaki 

sonuçlarla karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Çalışmanın fidanlık aşamasında 

yapılan gözlemlerde hiçbir tür ve orijinde 

herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. 

Fidan boyu bakımından orijinler arasında 

önemli derecede farklılıkların olduğu ve en 

iyi boy gelişimini 12, 9, 24, 11, 8, 7, 10, 

22, 14, 6, 15, 29 ve 5 no’lu orijinlerin 

yaptığı belirlenmiştir. 

       Melez tür ve orijin denemesi 1984 

yılında kurulduktan sonra fidanlık  
 



aşamasında 2. yılda ve arazi aşamasında 6. 

yılda (YAHYAOĞLU ve ATASOY, 

1992), 9. yılda (ŞENSEL, 1994) ve 12. 

yılda (ÜÇLER, 2003) değerlendirilmiştir.   

       26. yıl verileri ile ortak değerlendirme 

sonucunda; bölgede Melez orijinleri ile 

yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında; 

yaşama yüzdesi, boy, çap ve hacim 

gelişimi iyi olan 11, 14, 15, 12 ve 7 no’ lu 

orijinlere yer verilmesi daha uygun 

olacaktır. 

       Melez türleri ışık ağacıdır ve ibreli 

olmasına karşın kışın yapraklarını döker. 

İbreleri yoğun bir gölge yapmadığından 

yarı gölge ve gölge ağaçlarının fidanlarına 

zararları olmaz. İyi bir karışım ağacı olarak 

kullanılabilir. Doğu Karadeniz Bölgesinde 

Ladin, Göknar Kayın doğal gençleştirme 

alanlarında oluşan boşluklara % 10-15 

oranında kullanılabilir.  

       Deneme alanlarında farklı yıllarda 

yapılan incelemelerde Melezlerde böcek ve 

mantar zararlarına rastlanmamıştır. 

Bununla birlikte doğal ormanlarında bazı 

mantar ve böcek zararlarının olduğu göz 

ardı edilmemeli ve bu konuda dikkatli 

olunmalıdır. 

       Giresun-Erimez (1550 m) deneme 

alanında oldukça fazla miktarda, 

Meryemana-Karaağaç (1600 m) deneme 

alnında ise son yıllarda kar kırılmaları ve 

devrikleri gözlenmiştir.  Bunlar göz 

önünde tutulmalı ve Melez orijinleri çok 

eğimli kar baskısı olan alanlarda dikkatli 

kullanılmalıdır. 

       Kapıköy (1000 m) deneme alanının bir 

kısmında taban suyunun yüksekliği 

nedeniyle ölümler meydana gelmiştir. 

Taban suyundan olumsuz etkilenen 

Melezlerin taban suyu yüksek alanlarda 

kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

       Orijin-çevre etkileşimi; bazı orijinlerin 

belirli deneme alanlarında gösterdikleri 

başarıyı, başka deneme alanlarında da 

göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Çalışmada deneme alanı-orijin etkileşimi 

istatistiki olarak anlamlı çıkmamıştır. 

       Çalışmada orijin-çevre etkileşiminin 

önemsiz bulunması;  deneme alanları 

arasında, orijinlerin adaptasyonu 

bakımından birçok benzerlik bulunduğunu 

göstermektedir. Böylece önerilecek 

orijinler tüm bölgeyi kapsayabilecektir. 

      Orijin denemelerinde en erken sonuçlar 

idare süresinin yarısı kadar geçen sürede 

alınmaktadır. 26 yaşında olan Melezlerin 

arazideki gelişim durumları ile tür ve 

orijinler hakkında sağlıklı karar vermek 

biraz zor olabilir. Bu aşamada elde edilen 

sonuçlar, tür ve orijinlerin kullanım 

alanları hakkında kesin bir karara varmak 

için yeterli olmamaktadır. 

       Bu güne kadar elde edilen bulguların 

olumlu olmasına karşın Melezlerin bölge 

için yabancı tür olduğu unutulmamalıdır. 

Melezlerin arazideki gelişim durumları ile 

tür ve orijinler hakkında sağlıklı karar 

vermenin, bu aşamada biraz zor alabileceği 

gözden uzak tutulmamalı ve çok geniş 

ağaçlandırma çalışmalarına gidilmemelidir. 

Bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarında 

türün kullanımı % 10-15 oranında 

sınırlandırılmalıdır. 

       Orijin denemeleri uzun soluklu 

çalışmalardır. Orijin denemelerinin 

sunduğu veriler ilerleyen yıllar ile 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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