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Asli Orman Ağacı Türlerimiz 

Meşe

%24

Diğerleri

%27

Karaçam

%22

Kızılçam

%27

• Doğu kayını

• Gürgen

• Kızılağaç

• Kestane 

• Kavak

• Dişbudak

• Ihlamur

• Akçaağaç

• Çınar

• Sığla

• Huş

• Sarıçam

• Göknar

• Ardıç

• Sedir

• Doğu ladini

• Fıstık çamı

• Servi

• Porsuk

Geniş yapraklı

(Kapalı tohumlular)

İbreli

(Açık tohumlular)

Kızılçam, Karaçam ve Meşe türleri ormanlık alanımızın yaklaşık ¾’ünü oluşturmaktadır.

Major species



Türlerin Kapladığı Alanlar

Borçka karagöl

Major species





Yayılışı



Morfolojisi

Hatta fidanları bile 40-50 cm kazık kök ile 

karşımıza çıkabilir. 



Ekolojik isteği



Meşçere kuruluşu

• Akdeniz Bölgesinde 0-1200 m saf meşçereler halinde 1200 m’den sonra karaçam ile karışım 

yapar.

• Marmara’da 0-700 m’ler arasında saf halde veya fıstıkçamı ve servi ile karışım oluşturur.

• Ege’de 0-800 m’lere kadar saf, 800-1000 m’lerde karaçam ile karışım yapar.

• Karadeniz Bölgesinde 600-700 m rakımlara kadar çıkabilir.



Ekolojik etkiler (abiyotik)



Gençleştirme

• Kızılçam tohumu için optimal çimlenme 26ºC olup 30-35 ºC’lerde çimlenme kabiliyeti artar. 15ºC’den 

sonra azalır.

• Işık isteği çok fazladır. Gençliğin oluşup gelişebilmesi için meşçere kapalılığı 0,2-0,3’den fazla 

olmamalıdır.

• Sıcaklık ve kuraklığa en çok dayanan çam türüdür.

• Kızılçam gençliği büyüme dönemi içinde oluşabilecek muhtemel donlardan zara görür.

Burdur -Bucak -SarıdereKızılçam Meşceresi (İ. Dutkuner)





Yayılışı



Morfolojisi



Ekolojik isteği

i. Turna

Ş.T. Güner

Musa Genç



Meşçere kuruluşu

• Türkiye’de bozkıra en çok sokulan asli türümüzdür. Bozkırda

genellikle kar yağışlarının görülmesi ve karaçamın kazık kök

yapması bunda etkilidir.

• Yayılış alanında daima denize bakan yamaçlardan kaçar,

denize kapalı kısımları tercih eder.



Ekolojik etkiler (abiyotik)

Ş.T.Güner



Gençleştirme

• Sarıçam kadar soğuğa, kızılçam kadar sıcağa dayanıklıdır. Ancak Kuraklığa kızılçam

kadar dayanamaz.

• Toprakta yeterince rezerv su varsa, kazık kökleri sayesinde mutlak kurak dönemi

atlatabilir.

M.Genç

Karaçamda büyük alan siper işletmesi 

uygulaması. Tohumlama kesimi sonrası (İ.Turna)



Quercus (Meşe)
Quercus 
(Meşe)



Ülkemizde yayılış gösteren meşe türleri

Musa genç

Quercus 
(Meşe)



yayılışı
Quercus 
(Meşe)



yayılışıQuercus 
(Meşe)



Quercus 
(Meşe) Morfolojisi



Ekolojik isteği
Quercus 
(Meşe)



Meşçere kuruluşu

Prof.Dr.Musa

Genç
Prof.Dr.Musa

Genç

Prof.Dr.Musa

Genç

Quercus 
(Meşe)



Meşçere kuruluşu
Quercus 
(Meşe)



Ekolojik etkiler (Abiyotik)

Mardin-Quercus brantii (U.Kezik)

Quercus 
(Meşe)



Gençleştirme

• Yarı-ışık ağacı olan meşe gençliklerinin özellikle tepe sürgünü, gereksinim duyduğu ışığı 

almazsa ölür.

• Işıksızlık etkisiyle birkaç defa tepesini neredeyse tamamen kaybeden, yeterli ışığa 

kaybedince canlanan meşe gençliğine sık rastlanır.

• Traşlama kesiminden 2 yıl sonra gençlik mutlaka kontrol edilmeli; ihtiyaç duyduğu ışık hemen 

sağlanmalıdır.

• Doğal gençleştirme koşullarının kaybolduğu yerlerde, yoğun diri örtü istilasına ve özellikle don 

zararlarına karşı siper altı dikim çözüm olabilir.

u.keziku.kezik

Quercus 
(Meşe)



Gençleştirme

• Doğal gençleştirmede sorunlarla karşılaşmamak için, meşelerde asgari kapalılık 

derecesi 0,5 olmalıdır.

• Çünkü TK aşamasında kapalılık 0,5-0,6 civarına düşürülür

• Meşe gençliği yakıcı-kurutucu sıcaklıklara, kazık kökü sayesinde de kuraklığa karşı 

dayanıklıdır.

• Fakat sonbahar ve ilkbahar donlarına karşı hassastırlar. 800-100 metre rakım üzerinde 

sıkça ilkbahar donları görülmekte (geç donlar) ve genç fidanların ölümüne neden 

olmaktadır.

u.kezikwww.flickr.com

Quercus 
(Meşe)

http://www.flickr.com/


Fagus orientalis 

(Doğu Kayını) Fagus orientalis 

(Doğu Kayını)



Yayılışı
Fagus orientalis 

(Doğu Kayını)



Morfolojisi
Fagus orientalis 

(Doğu Kayını)



Ekolojik isteği
Fagus orientalis 

(Doğu Kayını)



Meşçere kuruluşu

• Trakya’da Istranca dağlarının kuzey bakısında 250-1000 metrelerde, Güney yamaçlarda ise 500-600 

metreye kadar inebilir.

• Marmara’da İSTANBUL Belgrad ormanlarında 150 metreye inmektedir.

• Üst sınır Batı Karadenizde 1300 m iken Doğu Karadenizde 1800-1900 metreye çıkabilmektedir. Ancak 

D.Karadeniz bölgesinde optimum 700-1200 metre arasında yayılış gösterir.

• Ege’de Gediz, Simav ve Dursunbey yörelerinde yoğunlaşır. Alaçam ormanlarında 2000 m’de 

karaçamın üstünde  orman sınırını oluşturur.

• Doğu Akdeniz bölgesinde adacıklar halindedir. Hatay (Amanoslar), Adana (Pos) Maraş 

(Göksun),Osmaniye (Nurdağı) Mersinde 1500 metrenin üzerindedir.

• Saf meşçereler oluşturduğu gibi, Doğu ladini, 

Doğu Karadeniz göknarı, Kazdağı göknarı, 

sarıçami karaçam, kestane, akçaağaç, 

dişbudak, meşe ile karışımlar kurar.

• Lokal olarak Doğu Akdeniz bölgesinde Toros 

sediri ve çok dar bir alanda kızılçam ile karışık 

meşçeleri vardır. Saf meşçerelerinde tek 

tabakalı bazen de iki tabakalı kuruluşlarına 

rastlanır.

Fagus orientalis 

(Doğu Kayını)



Ekolojik etkiler (abiyotik)
Fagus orientalis 

(Doğu Kayını)



Gençleştirme

• Doğal gençleştirme için asgari kapalılık 

derecesi 0,5 olmalıdır. Hatta normal 

kapalı meşçerelerde TK aşamasında 

kapalılık 0,6-0,7 civarına düşürülür.

• Yüksek rakımlarda,  güneş ışınları da 

körpe yapraklara zararlı olabilir.

Fagus orientalis 

(Doğu Kayını)



• Gölge ağacı olan doğu kayınına, gençlik 

çağında gereksinim duyduğu ışık 

verilmezse tepesini yayar ve çalılaşır. Bu 

nedenle doğal gençleştirme 

kapsamında  TK ‘den 3 yıl sonra gençlik 

mutlaka kontrol edilmelidir. İhtiyaç 

duyduğu ışık hemen sağlanmalıdır.

• Gölge ağacı olan doğu kayınına, gençlik 

çağında gereksinim duyduğu ışık 

verilmezse tepesini yayar ve çalılaşır.

Gençleştirme

• Doğal gençleştirme koşulllarının

kaybolduğu yerlerde, yoğun diri örtü 

istilasına, sıcaklık-kuraklık ve nadiren 

karşımıza çıksa da güneş ışını zararlarına 

karşı siper altı dikim çözüm olabilir.

Fagus orientalis 

(Doğu Kayını)



Gençleştirme

• Siper altı dikim öncesinde kapalılık, 

mümkün olduğunca homojen bir 

şekilde 0,4-0,5 civarına düşürülmelidir.

• Kapalılığın bu derecelerde olmadığı 

kısımlarda 0,2-0,3 kapalılıktan da 

yararlanılır.

• Ardından arazi ve toprak işlemesi 

yapılır ve dikime geçilir. Çünkü 

kayında dikim daima ekime tercih 

edilmektedir.

Fagus orientalis 

(Doğu Kayını)



Sarıçam

Pinus Silvestris Sarıçam
Pinus Silvestris



Yayılışı
Sarıçam

Pinus Silvestris

Saatçioğlu, 1976



Morfolojisi
Sarıçam

Pinus Silvestris



Ekolojik isteği
Sarıçam

Pinus Silvestris



Meşçere kuruluşu

• Ortalama 1000-2500 m rakımlar arasında yayılış gösterir.

• Doğu Karadeniz’de; deniz ikliminin etkisindeki yamaçlarda 2000 m, iç tarafa bakan 

yamaçlarda 2300-2400 m’ye çıkar.

• İç ve Doğu Anadolu’da; 1000 m’den başlar ve ağaç sınırına kadar uzanır.

• En yüksek yayılışını Sarıkamış Ziyaret Tepe’de 2700 m’de yapar.

Sarıçam

Pinus Silvestris



Ekolojik etkiler (abiyotik)
Sarıçam

Pinus Silvestris



Gençleştirme
Sarıçam

Pinus Silvestris

Sarıçam ormanlarında çayır otlarının sebep olduğu yabanlaşma. 

Göle -Karınca Düzü(Foto: N. Çepel).



Gençleştirme
Sarıçam

Pinus Silvestris

Sarıçamda büyük alan tıraşlama ve dikim uygulaması. Ardahan -

Göle (Foto: İ. Turna).



Gençleştirme

Sarıçam

Pinus Silvestris

Sarıçamda etek şeridi ve şerit siper işletmesiyle gençleştirilmiş

başarılı bir saha. Sinop (Foto: İ. Turna).



• Abies nordmanniana Link. ( Doğu Karadeniz Göknarı)

• Abies bornmülleriana Mattf. (Uludağ Göknarı)

• Abies equi-trojani Aschers. et. Sint. (Kazdağı Göknarı)

• Abies clicica Carr. (Toros Göknarı)

Göknar (Abies sp.)
Göknar (Abies sp.)



YayılışıGöknar (Abies sp.)



Morfolojisi
Göknar (Abies sp.)

Kazdağı Göknarı

Uludağ Göknarı

Doğu Karadeniz Göknarı

Toros Göknarı



Ekolojik isteği
Göknar (Abies sp.)



Meşçere kuruluşu

• Toros göknarı: Toroslarda 1200-200 m’lerde nemli yerlerde, dere, vadi içleri ve denize bakan yamaçlarda 
yayılış gösterir. Niğde Ulukışla’da 300 m’ye kadar iner.

• Doğu karadeniz göknarı: D.Karadeniz’de 1500-2200 m’lerde yayılış gösterir.

• Uludağ göknarı:  Kızılırmak’ın batıısnda 1000-2000 m’lerde yayılış gösterir.

• Kazdağı göknarı: Kaz dağlarında 300 m’ye kadar iner. Optimal yayılış alanı 650-1000 m’ler arasındadır. 

Kalabak tepe’de 1650 m’ye kadar çıkar.

Göknar (Abies sp.)



Meşçere karışımı

Batı karadeniz sıra dağlarının içe dönük kısımlarında Sarıçam ve karaçam ile karışıma 

girer. Bu karışıma yer yer ve genellikle kuzey bakılarda Doğu kayını da dahil olur.

Uludağ Göknarı

UludağGöknarı+ Sarıçam + Doğu Kayını Meşceresi Ayıkaya’danYedigöller

1900 m –09.06.1983 (Foto: M Genç)



Meşçere karışımı

• Karaçam, Doğu kayını ve Anadolu kesatanesi ile kurduğu karışımlarda, ağırlıklı olarak alan 

karışımı oluşturur.

• Kazdağında Doğu kayını, karaçam ve meşe türleri ike karışık meşçereler kurar.

• Karaçamın altındaki kazdağı göknarı, 60-70-80 yaş farkı ile yer alır.

• Kazdağı göknarı 18-20 yılda karaçamın üzerine çıkmakta ve onu yok etmeye çalışmaktadır.

Kazdağı
göknarı



Meşçere karışımı

• Doğu karadeniz’de Doğu kayını, Doğu ladini, Sarıçam veKaraçam ile karşım yapar. 

Meşe ile karışımları yok denecek kadar azdır.

• Yayılışının 800-1600 m’leri arasında genellikle kuzey bakılarda Doğu kayını ve güney 

bakılarda Sarıçam ile karışıma girer.

Doğu karadeniz

göknarı



Meşçere karışımı

• Toroslarda ağırlıklı olarak Toros sediri, karaçam ve nadiren de kzıılçam ile karışım oluşturur.

• Toros sediri ile 1500-1700 m’lerde karışım oluşturur.

• Serpili halde ardıçlarla bulunabilir.

Toros göknarı

Kapıçam-K.maraş Mut-Mersin



Ekolojik etkiler (abiyotik)
Göknar (Abies sp.)



Gençleştirme

• Göknar gençliği donlara karşı dayanıksızdır.

• Yakıcı-kurutucu sıcaklıklara karşı hassastır. Yüksek 

rakımlarda, güney bakılarda ve kumlu topraklarda bu 

tip etkilenmelere daha sık rastlanır.

• Yüksek rakımlarda yoğun güneş ışınları da zararlıdır.

Göknar (Abies sp.)

• Kazdağı göknarı hariç diğer göknar gençliği I.bonitet

alanlarda tohumlama kesimindne sonra 8-10 yılda 40-50 

cm boya ulaşır. 

• Kazdağı göknarı ise 5 yılda ortalama 80 cm boy 

yapmaktadır.

• V. Bonitet alanlarda ise gençlik  10 yılın sonunda ancak 

20 cm boya ulaşabilmektedir.

• Gençlik kötü bonitetlerde 20 cmi iyi bonitetlerde 40 cm 

boya ulaşınca;

*meşçere kapalılığı 0,4’e düşürülmeli

*70-80 cm boyundaki gençliklerin üzeri tamamen     

boşaltılmalı ve tamamlama dikimlerine geçilmelidir.

• Kalp köklü göknarlarda, özellikle sığ toprak 

şartlarında, serbest hale gelen fertler fırtınadan 

zarar görebilir.



Gençleştirme
Göknar (Abies sp.)



Toros sediri



YayılışıToros sediri



Morfolojisi
Toros sediri

Sığ topraklarda kazık kök sistemi sekteye uğrar ve rüzgar devrikleri oluşur.



Ekolojik isteği
Toros sediri



Meşçere kuruluşu

• Genel olarak 100-2100 m’ler arasında yayılır. 2200 m’ye kadar çıkarak ağaç sınırını oluşturur.

• Lokal olarak Tokat-Erbaa ve Niksar’da 700-1400 m’lerde görülür.

• Fethiye dolaylarında 375 m’ye kadar indiği yerler de vardır.

Toros sediri

Tokat-Erbaa-Tortepe Tabiatı Koruma Alanı Plantasyon Sahası-1987

(Foto: M. Genç)

Toros göknarı hakimiyetine geçmiş, Toros göknarı + Toros sedirimeşceresi. 2001, 

Yavşan Dağı-Kahramanmaraş (Foto: V. Ayyıldız).



Meşçere kuruluşuToros sediri

Toros sediri+ Toros göknarı+ Anadolu karaçamı meşceresi. 
YavşanDağı, Kahramanmaraş, 2001 (Foto: V. Ayyıldız).



Ekolojik etkiler (abiyotik)
Toros sediri



Ekolojik etkiler (abiyotik)
Toros sediri

Don Çukurunda Tahrip OlmuşToros sediri Bireyleri. Elmalı-Çığlıkara

(Foto: M. Genç)

Sedirde kar zararı



Gençleştirme

• Toros sediri tohumları  5ºC-35 ºC’lerde 

çimlenmektedir. Fakat çimlenme yüzdesi, 

5ºC’de daha yüksektir (%90-94) 

• Çimlenme yatağı neminin %50-90 arasında 

değişmesi fazla etkili değildir.Bu nedenle %70 

nem içeriği yeterli kabul edilmektedir.

• Sedir bir miktar sipere dayanabilir.

• Sedir gençliği donlara, sıcaklığa ve kuraklığa 

dayanıklıdır.

• Kazık kökü sayesinde, fizyolojik derinliğe sahip 

topraklarda da başarılı olur.

• Sedir yayılış alanlarında diri örtü sorunları 

vardır. Mümkünse tam alanda 

uzaklaştırılmalıdır.

4 yaşında yapay gençlik-Abanoz-Anamur-Mersin

Boydak,1996

Toros sediri



Gençleştirme

Toros sediri yayılış alanlarında da, özellikle otsu diri örtü 

gençleştirme çalışmalarını güçleştirir. Yavşan Dağı, 

Kahramanmaraş, 2001 (Foto: V. Ayyıldız).

Toros sediri



Doğu Ladini 

(Picea orientalis)

Doğu Ladini 

(Picea orientalis)



Yayılışı
Doğu Ladini 

(Picea orientalis)



Morfolojisi

Maçka-Trabzon/ M.genç

Doğu Ladini 

(Picea orientalis)



Ekolojik isteği
Doğu Ladini 

(Picea orientalis)



Meşçere kuruluşu

• Yayılışı, Ordu melet ırmağının doğusunda başlar VE Kafkaslara kadar devam eder. Melet ırmağınınbatısında
bulunmayışının sebebi, buralarda yaz mevsiminde sis ve yağışın olmayışıdır.

• Çam burnunda deniz seviyesinde ve Trabzon’da 40 m’den 2100 m’ye kadar yayılışı vardır. Zigana’da orman
üst sınırını oluşturur.

• Asıl yayılışı 1100-2000 m rakımlar arasındadır. Artvin-Hatila vadisi ormanlarında Yalnızçam dağlarında ,
karanlık meşe ormanlarında ve Torul-Saraç dağlarında su ayrım çizgisinin ardına geçebilmekte ve bu
alanlardaki yayılışı 2400-2500 m’lere kadar çıkmaktadır.

• Maçka-Kapıköy optimal yayılış alanıdır.

Doğu Ladini 

(Picea orientalis)



Meşçere kuruluşu
Doğu Ladini 

(Picea orientalis)

Doğuladiniyüksekdağ(alpinzon) ormanları. 2150 m, güneybakı, Rize-

İkizdereHavzası(Foto: F. Tonguç).



Ekolojik etkiler (abiyotik)
Doğu Ladini 

(Picea orientalis)



Gençleştirme

• Doğu ladini donlara genellikle dayanıklıdır. Fakat bileşik sürgün yaptığında yaz sürgünü ve tepe ve yan 

tomurcukları birikinti donlardan zarar görebilir.

• Ladin gençliği yakıcı-kurutucu sıcaklıklara karşı hassastır. Yüksek rakımlarda ve güney bakılarda bu tip 

etkilenmelere sıkça rastlanır.

• Yüksek rakımlarda, keza güneş ışınları da zararlı olabilir.

Doğu Ladini 

(Picea orientalis)



Gençleştirme

• Ladin gençliği, I. Bonitet alanlarda tohumlama kesiminden sonra 8 yılda 40 cm boya ulaşabilmektedir.

• V.bonitet alanlarda ise gençlik 12 yılda ortalama 20 cm boya gelmektedir.

• Gençlik kötü bonitetlerde 20 cm, kötü bonitetlerde 40 cm boya ulaşınca;

*meşçere kapalılığı 0,3’e düşürülmelidir.

*70-80 cm boyundaki gençliklerin üzeri tamamen boşaltılmalı ve tamamlama dikimlerine geçilmelidir.

• Sığ köklü ladinde, serbest hale gelen fertler fırtınadan zarar görür.

Doğu Ladini 

(Picea orientalis)



Gençleştirme
Doğu Ladini 

(Picea orientalis)
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