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KIZILAĞAÇ [Alnus glutinosa (L) Gaertn subsp. barbata]’ta  

ARALIK MESAFE DENEMELERİ 

 

       GİRİŞ 
 

       Dünya nüfusu ve insanların 

ihtiyaçlarının çeşitliliği ile birlikte odun 

hammaddesine olan ihtiyaç da hızla 

artmaktadır. Hammadde gereksiniminin 

karşılanması farklı arayışlarda kendini 

göstermekle birlikte, bölge halkının 

geleneksel odun hammaddesi ihtiyaçlarının 

temini yanında, toprak muhafazasında, 

erozyon önlemede ve hatta oduna dayalı 

sanayiler gibi gelir getirici ekonomik 

faaliyetlerde kızılağaç, bölge için 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir.  

       Ağaçlandırma çalışmalarının tesisinde 

en önemli konulardan birisi de çalışılan 

türün aralık mesafesinin (dikim sıklığı) 

belirlenmesidir. Dikim sıklığı; tesis 

giderlerinden, elde edilecek son hasılaya 

kadar meşcerenin tüm yaşamını etkileyecek 

derecede büyük öneme sahiptir. Hektardaki 

ağaç sayısı üzerine etkili olması yönü ile 

tesis masrafını etkiler. Silvikültürel açıdan 

da önemi vardır. Çok sık dikilmiş 

meşcerelerde fertler temel besin, su ve ışık 

ihtiyacı için gereksiz mücadeleye itilmekte 

ve gelişme engellenmektedir. Çok seyrek 

dikimlerde ise gövde formlarında aşırı 

dallanma vb nedenlerle bozulma 

görülmektedir. Bunun gibi nedenlerle en 

uygun aralık mesafenin bulunması 

zorunludur. 

       Bu araştırma, Kızılağaç plantasyon 

tesislerinde işletme amacına göre, en yüksek 

odun hasılatını verecek dikim aralık 

mesafesinin belirlenmesi amacı ile 

yapılmıştır.   

        YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

       1975 yılında Doğu Karadeniz 

Bölgesinde (Maçka-Meryemana, Giresun-

Erimez, Ordu-Şahsene, Hopa-Başköy, 

Borçka-Karagöl) deneme alanları 

kurulmuştur. Denemede altı değişik aralık 

mesafe (1x1 m, 2x2 m, 3x3 m, 4x4 m, 5x5 

m ve 3,22 m (taban)x 2,80 m (yükseklik) 

kullanılmıştır. Deneme sahalarında çap, 

boy ölçümleri yapılarak, her bir aralık 

mesafeden bir ağaç kesilerek gövde 

analizi yapılmıştır.  

       SONUÇ VE ÖNERİLER 

       Yapılan gövde analizi sonucunda; en 

iyi ortalama yıllık cari boy ve çap 

artımları, 4x4 m ve 5x5 m aralık 

mesafelerde, en düşük ortalama yıllık cari 

çap ve boy artımları 1x1m aralık mesafede 

olmuştur. Deneme alanlarında tek ağaç 

hacim miktarları; en düşük 1x1m aralık 

mesafelerde, en iyi 4x4 m ve 5x5 m aralık 

mesafelerde, hektardaki hacim miktarı 

olarak en yüksek 1x1 m aralık 

mesafelerde, en düşük 4x4 m ve 5x5 m 

aralık mesafelerde belirlenmiştir. 

       Bu çalışmada, genellikle literatür 

bilgilerle uyumlu sonuçların elde 

edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü aralık-

mesafeye bağlı olarak özellikle çap, boy 

ve hacim artımları arasında anlamlı ve 

pozitif yönde bir artış olduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan, deneme alanları arasında 

yetişme ortamı farklılıkları nedeniyle 

gerek çap gerekse boy ve hacim 

bakımından önemli farklılıklar,  
 

 



araştırmada örnek alanların oldukça farklı 

yetişme ortamlarından seçildiğini, diğer bir 

ifade ile benzer ortamlardan alınmadıkları 

anlamındadır.  

       Ağaçların çap ve boy bakımından 

maksimuma ulaşmalarına karşın, hacim 

artımları bakımından henüz maksimuma 

ulaşmadıkları görülmüştür. Ayrıca, geniş 

aralık-mesafelerde dar aralık-mesafelere 

oranla maksimuma ulaşma yaşlarının daha 

erken olacağı sonucuna varılmıştır. 

       Gövde analizi yapılarak belirlenen 

hacim artımı grafikleri esas alındığında 21 

yıllık bir trend sonunda henüz bir 

maksimum değer elde edilememiştir. Bu 

durum, hacim artımının tüm örnek alan ve 

aralık-mesafelerde artmaya devam ettiğini 

ve geniş aralık-mesafelerde tüm alanlara 

göre daha kısa bir sürede maksimuma 

ulaşacağını göstermiştir. Sözü edilen 

maksimum değerlerin aralık-mesafe ve 

deneme alanları, diğer bir anlatımla, 

yetişme ortamlarına göre farklılıkları 

belirlenmek isteniyorsa, araştırmaya 

devam edilmesi gerektiği açıktır. Diğer 

taraftan her bir ölçüm döneminde özellikle 

gövde analizi yapılacak ağaçların deneme 

yapısını bozmayacak biçimde seçilmesi ve 

seçim sırasında ilgili aralık-mesafe ve 

tekerrür değerlerinin tam temsil edilmesi 

(örneğin ortalama değerde ya da bu değere 

yakın olanların seçilmesi) önerilmektedir. 

Bu durumda beklenen ilişkiler daha 

güvenilir bir şekilde ortaya 

konulabilecektir. 

       İşletme amacına bağlı olarak, hangi 

aralık-mesafenin optimal olduğu 

belirlendiğine göre burada belirli bir 

aralık-mesafenin önerilmesi mümkün 

değildir. Ancak, birim alandan en yüksek 

odun miktarı isteniyorsa en dar aralık-

mesafenin, kalın çaplı bireyler isteniyorsa 

aralarında istatistiksel anlamda bir 

farklılık çıkmaması nedeniyle (4x4 ve 5x5 

m) en geniş aralık-mesafe yerine ondan 

bir küçüğünün (4x4) esas alınması 

önerilebilir. Buna göre, aralık-mesafelerin 

ağaç malzemenin kullanım amacına 

(kontrplak, kaplamalık, kerestelik, 

 kağıtlık, maden direği-tel direk, inşaat 

direği v.b.) göre sınıflandırılması 

durumunda, kerestelik, kontrplak ve 

kaplamalık ağaç malzemede 4x4 m aralık 

mesafenin, maden direği-tel direği olarak 

3x3 ve 3,2x2,8 m aralık-mesafenin, sanayi 

odunu (lif-yonga) ve kağıtlık olarak 1x1 m 

aralık mesafenin kullanılması önerilebilir. 

       Yıllık cari çap artımlarına göre, sanayi 

odunu (lif-yonga), kağıtlık olarak 1x1 m 

aralık-mesafenin 8-10 yılda, maden direği-

tel direği olarak 3x3 ve 3,2x2,8 m aralık-

mesafenin şu andaki (21 yılda) verilere 

göre kızılağacın idare süresi beklenmeden 

değerlendirilmesi mümkündür. Ancak 

kereste, kontrplak ve kaplamalık ağaç 

malzeme olarak 4x4 m aralık-mesafenin 

ise idare süresi sonunda değerlendirilmesi 

mümkün görülmektedir.  
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