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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI   

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

DOĞU ANADOLU BOZUK MEŞE BALTALIKLARININ İMARI VE SİLVO-

PASTORAL AMAÇLI KULLANIM İMKANLARI 

GİRİŞ 

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin 

meşe ormanları büyük oranda baltalık 

olarak işletilmektedir. Bölge nüfusunun 

geçim kaynağı olarak hayvancılık ön 

plandadır. Ancak uzun zamandan beri 

geleneksel, plansız ve sürü otlatmacılığı 

yanında meşelik alanlardan, yakacak ve 

hayvan beslenmesinde yemlik yaprak 

faydalanması nedeniyle önemli derecede 

tahrip görmektedir.  

Bu çalışma ile bölge koşullarına ve 

sosyo-ekonomik yapısına uygun silvo-

pastoral kullanım modellerinin ortaya 

konulması, ormancılık çalışmalarına 

halkın etkin katılımının sağlanması 

amaçlanmıştır.  

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Denemenin uygulama yeri Elazığ ili, 

Sivrice ilçesi, Mollaali Köyü civarında 

bulunan bozuk meşe baltalık alanlarıdır. 

Denizden ortalama yüksekliği 1150 m olan 

deneme alanı % 30 eğimin altında olup 

batı bakıda bulunmaktadır. Sahanın ve 

çevresinin ortalama yıllık yağış miktarı 

602 mm, yıllık ortalama sıcaklığı         

11.8 
0
C’dir. Ana kayası genellikle diyabaz, 

toprağı, ağır tekstürlü, çok hafif alkali, az 

kireçli, orta derinlikte ve organik maddece 

fakirdir. 

Sahada ağaç türü olarak sadece Mazı 

Meşesi (Quercus infectoria Oliver) 

bulunmaktadır. Meşe ocaklarından sürekli 

yemlik yaprak faydalanmasının yapılmış 

olması ve otlatmaya maruz bırakılması 

nedeniyle adeta otlak görünümü kazanmış  

 

ve keçeleşmiştir. Deneme çalışmasında ikisi 

buğdaygil olmak üzere dört adet yem bitki 

türü kullanılmıştır; 1. Kılçıksız Brom 

(Bromus inermis Leyss.), 2. Otlak Ayrığı 

(Agropyron cristatum L.), 3. Gazal Boynuzu 

(Lotus corniculatus L.), 4. Çayır Düğmesi 

(Sanugisorba minor Scop.). 

Denemeye alınan ocakların tamamında 

Mazı Meşesi (Quercus infectoria Oliver.) 

bulunmaktadır. Ocaklar arasında her hangi bir 

dikim yapılmamıştır. 

Deneme; 3 tekerrür x 4 sürgün yenileme 

olmak üzere toplam 12 parselden 

oluşmaktadır. Suni tohumlama işlemi ise 3 

yineleme x 2 farklı toprak işlemesi x 2 

tohumlama olmak üzere toplam 12 parselden 

oluşmuştur. Ölçümler 3 yıl boyunca 

yapılmıştır. 

Denemede kullanılan sürgün yenileme 

işlemleri şunlardır: 

1. Dozer ile ocaklarda bulunan sürgünlerin 

5-10 cm üst toprakla birlikte sıyrılması (D), 

2. Dozer ile sıyırma işlemine ilave olarak 

ocak ve ocak aralarında riperleme (D+R), 

3. Geleneksel olarak uygulanmakta olan 

balta ile toprak seviyesinden sürgünlerin 

kesilmesi (B), 

4. Uygulanan üç işlemin etkisini 

belirlemek için alınan kontrol (K) 

işlemlerinden oluşmaktadır. 

Ocaklarda sürgün yenileme işlemleri 

aplike edildikten sonra yine Otlak Ayrığı 

20kg/ha, Kılçıksız Brom 10,5kg/ha, Çayır 

Düğmesi 1,25kg/ha ve Gazal Boynuzu           

1 kg/ha olarak karıştırılmış ve her bir parsele 

elle serpilmek suretiyle suni tohumlama (yem  



bitkisi ekimi) yapılmıştır. Bu işlem iki 

kademeli olarak uygulanmıştır. Öncelikle 

hayvan gezdirme işlemi uygulanacak 

parsellere tohum serpilmiş ve hayvanlar 

(200 adet keçi sürüsü) sahada 

gezdirilmiştir. Diğer parsellerin 

tohumlama işlemi ise hayvanlar sahadan 

çıkarıldıktan sonra yapılmıştır. 

Denemede meşe ocaklarında sürgün 

sayısı, sürgün boyu ve yaprak verimine 

ilişkin ölçümler yapılmıştır. Meşe ocakları 

arasında bulunan boşluklarda suni 

tohumlama yoluyla yapılan ekimleri ve 

doğal ot vejetasyonundaki değişimleri 

incelemek amacıyla sabit ölçüm noktaları 

oluşturulmuş (20 m’lik doğrusal kesit) ve 

lup yöntemi ile otsu bitki kompozisyonu 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

ölçümler de sürgün boy gelişimlerindeki 

gibi 3 yıl boyunca tekrarlanmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uygulanan işlemlere göre sürgün 

sayıları bakımından en fazla D işleminde 

tespit edilmiştir (Şekil 1). Metre karede 

bulunan sürgün sayısı en fazladan aza 

doğru;  D (144), B (99), D+R (93) ve K 

(92) olarak bulunmuştur. 

Sürgün kalitesi açısından yapılan 

gözlemlere göre en iyi fertlerin balta ile 

kesilen ocaklardaki sürgünlerde olduğu 

görülmüştür. Dozer (D) ve dozer + riper 

(D+R) uygulanan işlemlerde adventif 

köklerden birçok zayıf sürgünün geliştiği, 

ancak bu sürgünlerde ileriki yıllarda 

kurumaların olduğu gözlenmiştir. 

 
Şekil 1. İşlemlere göre bir metre karedeki 

sürgün sayıları 

Sürgün boy gelişimi bakımından, 

sürgün yenileme işlemleri arasında anlamlı 

fark çıkmış, D+R, D ve B işlemleri aynı 

ancak, K işlemi en düşük düzeyde olmak 

üzere diğerlerinden farklı bulunmuştur. En 

iyi boy gelişimi sırası ile; D+R (45 cm), B 

(41,44 cm), D işlemi ve K (26,89 cm) 

olarak gerçekleşmiştir (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Sürgün yenileme işlemlerine göre 

sürgün boylarının yıllar itibariyle gelişimleri 

Uygulanan işlemler maliyetleri açısından 

karşılaştırıldığında ise en pahalı işlemin B 

olduğu (1256,46 YTL/ha),  D+R’in ikinci 

sırada yer aldığı (715,05 YTL/ha), en 

ekonomik işlemin ise D (378 YTL/ha) olduğu 

görülmüştür. Ancak,  D+R ve D işlemlerinin 

çevreye verdiği tahribat ve sosyal açıdan 

istihdam kaybına neden olması, başka bir 

ifade ile B işleminin istihdam imkanı vermesi 

nedeni ile B işlemi önerilecek bir imar ve 

ıslah yöntemi olarak öne çıkmıştır. 

Suni tohumlamanın sadece riperlenmiş 

alanlarda etkili olduğu, hayvan gezdirme 

işleminin ise hiçbir şekilde etkili olmadığı 

ortaya çıkmıştır.  Ancak, tohumlama ve 

hayvan gezdirilmesi esnasında toprağın nemli 

olması ve uygulamaların geç sonbaharda 

yapılmasının daha etkili sonuçlar verebileceği 

kanısına varılmıştır. Uygulama birimlerince, 

bölge bazında araştırma sahasına benzer 

alanlarda yapılan ağaçlandırma 

çalışmalarında başarı oranı düşük seviyede 

gerçekleşmiştir. Bu nedenle ocaklar arasında 

bulunan boşlukların değerlendirilmesi 

konusunda,  ağaçlandırma yapmak yerine, 

kaliteli yem bitkileri ile otlandırma yapmanın 

daha uygun olacağı kanaati oluşmuştur. 
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