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KIZILAĞAÇ (Alnus spp.) TÜR ve ORİJİN DENEMESİ 

 

       GİRİŞ 

       Doğal kaynaklar içinde, ormanın çok 

özel bir yeri bulunmaktadır. Zira orman, 

diğer karasal kaynaklara göre daha geniş 

alanlara yayılır ve başta insanlar olmak 

üzere bütün canlılar üzerinde büyük bir 

etkinliğe sahiptir.  

       Gelişen teknoloji ve artan nüfusla 

birlikte orman ürünlerine karşı gereksinim 

gün geçtikçe artmaktadır Odun ihtiyacının 

artmasıyla hızlı büyüyen türler daha da 

önem kazanmıştır. Odun talebini 

karşılamak ve hızlı büyüyen bir türle, kısa 

sürede ekonomik gelir sağlayarak, 

bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak 

amacıyla potansiyel değeri olan ağaç 

türlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

       Kızılağaç, ülkemizin doğal olarak 

yetişen önemli ağaç türlerinden biridir. 

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz 

Bölgesinde deniz seviyesinden 1800 m’ye 

kadar geniş bir yayılış göstermekte ve 

bölge halkı tarafından sahipli arazilerde, 

diğer ağaçlar ve tarımsal ürünlerle birlikte 

yetiştirilmektedir. 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       1985 yılında başlayan bu çalışma ile 

Doğu Karadeniz Bölgesinde en iyi gelişim 

gösteren Kızılağaç tür ve orijinleri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

       Denemelerde kullanılan Kızılağaç 

tohumları ülkemizden (Artvin, Trabzon, 

Giresun ve Amasya) ve farklı ülkelerden 

(Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, 

Bulgaristan ve Norveç) temin edilmiştir. 

Kızılağacın 5 değişik türüne ait  (Alnus  

  

  glutinosa, A. incana, A. rubra, A. sinuata 

ve A. cordata) orijinler kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında Kızılağaca ait 

toplam olarak 34 farklı tür ve orijin 

değerlendirilmiştir. 

        Meryemana Araştırma Fidanlığında 

Kızılağacın 34 tür ve orijinden elde edilen 

fidanlar 1986 yılı ilkbaharında 1+0 yaşında 

şaşırtılmıştır. 1+1 yaşındaki fidanlar 

Trabzon, Artvin, Giresun ve Amasya’da 

bulunan deneme alanlarına tesadüf blokları 

yöntemine göre ve üç yinelemeli olarak 

1987 yılında dikilmişlerdir. 

       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Fidanlık aşamasında yapılan 

ölçmelerde fidan boy gelişimleri türler 

yönünden irdelendiğinde; en iyi boy 

gelişimini A. glutinosa’nın yerli orijinleri 

ve A. rubra orijinlerinde gerçekleşmiştir. 

Bunları A. glutinosa’nın yabancı orijinleri 

takip etmiştir. Diğer orijinler ise, genellikle 

daha az boy gelişimi sergilemiştir.  

       Fidanlık aşaması orijinler yönünden 

irdelendiğinde, en yüksek ortalama boy 

gelişiminin A. glutinosa türüne ait 13 no’lu 

Pazar orijininde gerçekleşmiştir. Bunu; A. 

rubra türünün 28 (California), 27 

(California) ve 29 (Washington) no’ lu 

orijinleri izlemiştir.  

       Arazi aşamasında deneme alanlarında 

tüm orijinler kullanılmamıştır. 12, 27, 31 

ve 32 nolu orijinlerden yeteri kadar birey 

elde edilemediği için bu orijinler deneme 

dışı bırakılmıştır. Denemeler 4 türe ait 

orijinlerle gerçekleştirilmiştir. 

 
 



       Araştırmanın arazi aşamasının 

sonuçları için 2005 yılında 20 yaşındaki 

Kızılağaçlar üzerinde boy ve çap ölçümleri 

yapılmış ve yaşama yüzdeleri 

belirlenmiştir. 

       Orijin denemelerinde en erken 

sonuçlar idare süresinin yarısı kadar geçen 

sürede alınmaktadır. 20 yaşındaki 

Kızılağaçların, arazideki gelişim 

durumlarının yöreye uygun orijinlerin 

belirlenebilmesi için yeterli olabileceği 

anlaşılmaktadır. 

       Tür ve orijinin birlikte dikkate alındığı 

analizlerden boy ve çap gelişimi açısından 

türler arasında istatistiki anlamda farklılık 

bulunmamıştır. Yaşama yüzdesi açısından 

ise türler arasında istatistiki anlamda 

farklılık belirlenmiştir. En iyi uyum 

sağlayan tür; yaşama yüzdesi en yüksek 

olan A. glutinosa olarak belirlenmiştir.    

       Tür dikkate alınmadan yalnızca 

orijinlerle yapılan değerlendirmede; boy ve 

çap için genotip çevre etkileşimi istatistiki 

anlamda farklılık göstermiştir. Oysa tür ve 

orijinler dikkate alınarak yapılan 

değerlendirmede ne boy ne de çap için 

genotip çevre etkileşimi ortaya 

çıkmamıştır. Bu durum tür uyumundan 

sonra büyüme (çap ve boy) açısından 

orijinler üzerinde durulması gerektiğine 

işaret etmektedir. 

       En iyi çap gelişimi A. rubra’ya ait 24 

no’lu orijinde gerçekleşmiştir. A. 

glutinosa’ya ait yerli orijinler genellikle en 

iyi sonuçları verirken en düşük çap 

gelişimleri yine bu türün yabancı 

orijinlerinde gerçekleşmiştir.  

       En iyi boy gelişimi gösteren homojen 

grupta A. incana türüne ait 22, A. rubra 

türüne ait 24 ve A. glutinosa türünün 

yabancı orijinlerinden olan 20 no’lu orijin 

yer almıştır. A. glutinosa’nın yerli orijinleri 

genellikle iyi bir boy büyümesi 

göstermiştir. En düşük boy gelişimi ise A. 

incana’nın 21 no’lu orijininde 

gerçekleşmiştir.   

       En iyi boy ve çap gelişimi gösteren 

orijinler içerisinde, A. glutinosa türüne ait 

orijinlerin yanında A. incana ve A. rubra 

türünün orijinleri de bulunmaktadır. Ancak  

 A. glutinosa dışındaki bu türlerin yaşama 

yüzdeleri çok düşük gerçekleşmiştir.  

       Bölge için önerilecek orijinlerin 

belirlenmesinde iyi bir büyüme dışında o 

bölgeye adaptasyon da oldukça önemlidir. 

Boy ve çap gelişimleri iyi olsa bile yaşama 

yüzdesi oldukça düşük olan bu orijinlere 

temkinli yaklaşmak gerekmektedir 

       Deneme alanlarının tümünde 

Fransa’dan gelen A. glutinosa orijinleri 

(17, 18 ve 19 no’lu) en düşük gelişimi 

göstermiştir. Bölgede yapılacak 

ağaçlandırma çalışmalarında bu orijinler 

kullanılmamalıdır.  

       Çalışmada yerli orijinler genellikle 

tüm deneme alanlarında diğer orijinlere 

göre daha iyi gelişim göstermiştir. Bölgede 

yapılacak ağaçlandırmalarda, yerli 

orijinlerin kullanılması daha uygun 

olacaktır. Böylece yabancı orijinlerle 

çalışmanın riskleri de ortadan kalkacaktır. 

       Orijin denemelerinin en önde gelen 

amaçlarından biri, üstün tohum 

kaynaklarının belirlenmesidir. Çalışma 

sonucunda iyi gelişim gösteren orijinlerin 

Kızılağaç Islah Programında kullanılması 

önemli kazançlar sağlayacaktır. 

       Bölgeye uyumları yüksek, boy ve çap 

gelişimleri iyi olan A. glutinosa türüne ait 

yerli orijinlerin ağaçlandırmalarda 

kullanılması sonucu önemli oranda artım, 

daha fazla ve daha kaliteli hammadde ve 

daha yüksek kazanç sağlanacaktır. 

 

Yıl: 2007, Teknik Bülten No: 20       

Yazışma Adresi: Doğu Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü  61040-TRABZON 

Proje Lideri:  Dr. Fatma FEYZİOĞLU 

Proje Yürütücüleri: Vildane GERÇEK,  

Fahrettin ULU, Necati ÇOLAK 

Tel:  (0 462) 230 59 90 - 91 

Fax: (0 462) 230 59 92 

E-posta: dogukaradeniz@ogm.gov.tr 

Web:  www.doka.ogm.gov.tr 

 

 

mailto:dogukaradeniz@ogm.gov.tr

