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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

EKİMLE TESİS EDİLEN MEŞE AĞAÇLANDIRMALARINDA  

CANLANDIRMA KESİMİNİN ETKİLERİ 

GİRİŞ 

Türkiye'de bulunan meşe 

baltalıklarının yarıya yakın bir bölümü 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

bulunmaktadır. Ancak bölgedeki bu 

baltalıkların % 80'i bozuk durumdadır.  

1982-1990 yılları arasında bozuk 

meşe baltalıklarının 170.000 hektarlık 

bölümünde normal baltalığa dönüştürme 

çalışmaları yapılmıştır. Gerek bu 

çalışmalar sırasında alanlardaki 

boşlukların doldurulması, gerekse açık 

alanlarda yapılan ağaçlandırma 

çalışmalarında meşe ekimi sıkça 

kullanılmaktadır. 

Bazı uygulamacılar tarafından ekimle 

yetişen fidanlarda bir süre sonra büyüme 

duraklaması olduğu ve bu fidanların 

kesilerek sürgüne dönüştürülmesi gerektiği 

dile getirilmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki üç 

farklı meşe türünde, üç ayrı yaşta 

yapılacak canlandırma kesimlerinin sürgün 

büyümesi üzerine etkilerini saptamak, 

kesim yapılmamış fidanlarla karşılaştırma 

yaparak canlandırma kesiminin gerekli 

olup olmadığını belirlemek ve eğer gerekli 

ise ekimle yetiştirilen meşe fidanlarında 

hangi yaşta canlandırma kesimi 

yapılmasının uygun olduğunu ortaya 

koymak amacıyla bu araştırma projesi ele 

alınmıştır. Ayrıca hangi ekim metodunun 

daha başarılı olduğunu bu çalışma ile 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Çalışmada Mazı Meşesi (Quercus 

infectoria Oliv.), Lübnan Meşesi (Q. libani 

Oliv.) ve Doğu Palamut Meşesi (Quercus 

brantii Lindl.) olmak üzere 3 meşe türü 

kullanılmıştır. 3 meşe türü x 3 kesim yaşı x 3 

yineleme olmak üzere 27 parselin 

aplikasyonu yapılmıştır. Her parselde 6 x 6 = 

36 ocak mevcuttur. Canlandırma kesimi, her 

parselde bir sıra kesilip bir sıra bırakılarak 

uygulanmıştır. Kesim yaşı olarak 3., 4. ve 5. 

yaşlar değerlendirmeye alınmıştır. 

Deneme alanı Elazığ-Yukarı Çakmak 

ağaçlandırma sahasında kurulmuştur. Eğim  

% 40, kalker anakaya, kuzeybatı bakı, kumlu 

balçık-balçık toprak ve ortalama pH 8.0’dır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER: 

A faktörü olarak ekim metodunun (1. 

Terasta çukurcuk ekimi, 2. Dar şeritte çizgi 

ekimi, 3. Küçük ocak ekimi), B faktörü olarak 

meşe türlerinin (1. Doğu palamut meşesi, 2. 

Lübnan meşesi, 3. Mazı meşesi) alındığı, 

bırakılan fidanların 10. yaş boy 

ortalamalarına ilişkin ekim metodu alt 

seviyeleri arasında önemli fark bulunduğunu 

ve buna göre terasta çukurcuk ekimi 

metodunun, dar şeritte çizgi ekimi ve küçük 

ocak ekimi metotlarından önemli ölçüde 

farklı olup en başarılı ekim metodu olma 

özelliğini taşıdığını göstermiştir. Meşe türleri 

arasında ise önemli fark bulunmamıştır.  

10. yıl ortalama fidan boyları itibariyle 

yapılan değerlendirmede meşe türleri    

arasında   önemli   fark   olmadığı   ve  farkın  



kaybolduğu görülmüştür (Doğu Palamut 

Meşesinde 29.76 cm, Lübnan Meşesinde 

26.59 cm ve Mazı Meşesi 19.94 cm). 

Uygun kesim yaşının tespiti, meşe 

türleri arasında kesim yaşı itibariyle bir 

fark olup olmadığının belirlenmesi ve 

kesilen/bırakılan fidanlarda karşılaştırma 

amacıyla yapılan analizde bırakılan 

fidanların 10. yaş, kesilenlerin 5. yaş 

ortalama boyları kullanılmıştır. Sonuçta 

meşe türü alt seviyeleri (1. Doğu palamut 

meşesi, 2. Lübnan meşesi, 3. Mazı meşesi) 

ile bırakılan/kesilen fidanlar arasında 

önemli fark bulunmamış; ancak kesim yaşı 

alt seviyeleri (1. Üçüncü yaş kesimi, 2. 

Dördüncü yaş kesimi, 3. Beşinci yaş 

kesimi) arasında önemli fark bulunmuştur. 

Buna ilişkin yapılan test sonucu da 4. ve 5. 

yaş kesimlerinin fark etmediğini, ancak 3. 

yaş kesiminden önemli ölçüde farklı 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Elde edilen bu sonuç meşe 

fidanlarının üçüncü yaşta veya daha önce 

kesilmesinin uygun olmadığını, 

canlandırma kesiminin en erken dördüncü 

yaştan itibaren başlatılması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Bu açıdan meşe 

türleri arasında bir fark görülmemiştir. 

Bırakılan / kesilen fidanlar arasında fark 

çıkmaması ise ilginçtir. Çünkü 

değerlendirmede fidanların 10 yaşındaki, 

sürgünlerin ise 5 yaşındaki ortalama 

boyları kullanılmıştır. Bu sonuç 

canlandırma kesimi ile gelen sürgünlerin 

kesilmeden bırakılan fidanlarla arasındaki 

5 yaş farkı kapattığını göstermektedir.  

Denemenin yürütülmesi sırasında 

yapılan gözlemlerde aynı yaşta olmasına 

karşın, kök boğazı çapı itibariyle cılız olan 

fidanların kuvvetli sürgün vermediği 

görülmüştür. Bu nedenle kök boğazı çapı x 

fidan boyu ve kök boğazı çapı x sürgün 

boyu arasında ilişki aranmıştır. Yapılan 

analiz sonucunda kök boğazı çapının gerek 

sürgün boyu ve gerekse fidan boyu ile olan 

ilişkisi önemli bulunmuştur. İlişkinin 

doğrusal olduğu, yani kök boğazı çapı 

kalınlaştıkça gerek fidan ve gerekse  

sürgün  boyunun   arttığı  görülmüştür.  Bu 

durum kök boğazı çapı kalın olan fidanların, 

kesilmeden bırakılsa bile iyi büyüme 

yaptığını ancak kesildiği zaman da kuvvetli 

sürgün verdiğini göstermektedir. Cılız 

fidanların ise canlandırma kesimi uygulansa 

bile kuvvetli sürgün veremeyeceği açıkça 

bellidir. 

Araştırma sonuçlarının ortaya çıkardığı 

bulgulara dayanarak uygulamacı 

meslektaşlara sunulacak öneriler aşağıda 

sıralanmıştır: 

1. Meşe ekimlerinde terasta çukurcuk ekimi 

en iyi metottur. Buna göre makineli olarak 

60-80 cm derinlikte yapılacak toprak 

işlemesiyle hazırlanacak teraslar üzerinde 

açılacak çukurcuklara 6-8 cm derinlikte 

olmak üzere meşe tohumları ekilmelidir. 

2. Özellikle meşe imar alanları içerisindeki 

boşlukların doldurulması amacıyla yapılan 

meşe ekimlerinde baltalığa dönüştürmeye 

yönelik olarak canlandırma kesimi 

uygulanması gerekir. 

3. Ekim yoluyla yapılan orman dışı meşe 

ağaçlandırmalarında canlandırma kesimi 

yapılması şart değildir.   

4. Canlandırma kesimi fidanlar 4-5 yaşına 

gelmeden önce yapılmamalıdır. 

5. Kök boğazı çapı kalın olan fidanların 

kesildiğinde güçlü sürgünler vereceği dikkate 

alınmalıdır. 

6. Kök boğazı çapı çok ince olan cılız 

fidanların yaşı ne olursa olsun canlandırma 

kesimi ile güçleneceği ve büyümesinin 

hızlanacağı düşüncesi doğru değildir. 
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