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TÜRKİYE POPULETUMLAR KURULUŞ PROJESİ VE ESKİŞEHİR 

ORYANTASYON POPULETUMUNUN İLK MÜŞAHADE 

SONUÇLARI 

GİRİŞ 

Populetum kuruluşlarının temel gayesi 

iklim ve toprak koşulları yönünden belirli 

bir bölgede kavak yetiştiricisinin gayesini 

en kârlı şekilde gerçekleştirecek kavak tip 

veya klonunun seçimidir. Her hangi bir 

bölgede denemeye alınan çeşitli kavak 

klonlarından sağlanabilen odun hasılatı 

arasında biri diğerinin 30-40 misli 

olabilecek kadar farklılaşmalar olduğu 

düşünülürse bu konunun kavakçılık 

araştırmaları içerisinde ne kadar önemli bir 

yer işgal ettiği kolayca anlaşılır. 

 

POPULETUM TİPLERİ: Kuruluş esasları 

ve gayeleri ile sağladıkları sonuçların 

kesinlik dereceleri yönünden başlıca 4 

populetum tipi vardır : 

a) İlk seleksiyon populetumları :  

b) Oryantasyon (veya müşahade) 

Populetumlan 

c) Mukayese Populetumlan :  

d) Koleksiyon (veya muhafaza)  

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Eskişehir Oryantasyon Populetumu Sakarya 

ve Porsuk nehirlerinin yukarı ve orta 

kısımlarını teşkil eden 24, 30, 31, 23 nolu 

Populetum bölgeleri ile bunlara civar olan 

25 ve 32 nolu populetum bölgelerinde 

kurulacak olan Mukayese Populetumlarma 

konulması gereken başlıca kavak 

klonlarının tesbiti maksadıyla kurulmuştur. 

İzmit Kavak fidanlığından alman 17 kavak 

klonundan 300 adet ve Ankara Kavak 

Fidanlığından getirtilen 25 P. nigra (Ehrami 

karakavak) klonundan 560 adet iki yaşlı 

fidanla 15 Mart 1960 tarihinde Eskişehir 

Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından 

kurulmuştur. Populetuma toplam olarak 3 

akkavak, 14 euramericana melezi ve 25 

ehrami kavak olmak üzere toplam 42 kavak 

kolunu dahil edilmiştir. Bunlardan akkavak 

klonları, materyal yetersizliği sebebiyle 

ancak birer repetisyon blokuna 10 ar fidanla 

dahil olmuşlar, diğer klonlar asgari 20 şer 

fidanla, 10’ar 10’ar 2 repetisyonda temsil 

edihnişlerdir. Aralık ve mesafe düzeni P. 

alba ve P. x euramericana klonları için 5 x 6 

m, P. nigra klonları için 3 x 3 m’dir. 

Populetumun ikinci kuruluş yılının 

tamamlamasından itibaren İzmit Kavakçılık 

Araştırma Enstitüsü tarafından başlanılan 

ölçme ve gözlemlere bu güne kadar her yıl 

düzenli olarak devam edilmiş ve özel 

karnelere işlenmiştir. 

Ölçmeler her vejetasyon devresi sonucunda 

bir defa olmak üzere, 1,30 çevreleri cm ve 

boylar 10’ar cm hassasiyetle m olarak 

yapılmaktadır. Oryantasyon 

populetumlarının değerlendirmelerinde, 

ölçme ve gözlem sonuçlarına göre ön sırayı 

işgal eden klonlar arasında istatistik 

metodlarla karşılaştırmaya gidilmesi 

prensip olduğundan bu sekiz yıllık ara 

sonuçların çıkarılmasında bu prensipten 

hareket edilmiştir. Sadece birer 

repetisyonda yetersiz sayıda fidanla temsil 

edilen 3 akkavak klonunun karşılaştırılma 



dışı tutulmasına karar verildikten sonra P. x 

euramericana melezlerinin büyüme ve 

gövde düzgünlükleri itibarı ile ön sırayı 

işgal ve taç formları ile değişik grupları 

temsil eden 6 klon (P. x euramericana '1-

214', P. x eur. "Negrito de Granada" P. 

Keur. '1-45/51', P. x eur. 'A-64.H', P. x eur. 

'1-488', P. x eıır. 'Lo. 156'), Ehrami P. nigra 

klonları arasından ise populetumda en fazla 

büyüme gösteren ve aynı zamanda 

Türkiye'nin kontinental iklim bölgelerinde, 

son yıllarda endüstriyel kültürleri tavsiye 

edebilen 3 klonun (P. nigra 'Tr. 56/32', P. 

nigra 'Tr. 56/52', P. nigra 'Tr. 56/75') ölçme 

sonuçlarının istatistik metodla 

mukayesesine karar verilmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

1.Kontinental iklime rağmen, tüm Melez 

kavak klonları, Karakavak klonlarından iyi 

büyüme yapmışlardır. 2- Yıllara ve 4. yılın 

ortalamasına göre "I-214" Melez kavak 

klonu diğer tüm klonlara üstünlük 

sağlamıştır.  

3- 1964 yılındaki -22.20 C'lik ekstrem 

düşük sıcaklığa rağmen sadece "I-488" 

klonunda don çatlakları görülmüştür. 

4- Son iki yıldaki boy büyümesindeki 

düşüşün sulamadaki ihmalden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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