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GİRİŞ 

Mengen Oryantasyon Populetumu Türkiye 

Populetum plânına göre 37 No. lu 

populetum bölgesinde kurulmuştur. İklim 

koşularının yakınlığı yönünden doğusunda 

bulunan 38 No. lu populetum bölgesi ile 

güneyinde bulunan 33 No.lu Populetum 

bölgesini temsil edilebilecek durumdadır. 

Bu çalışmada amaç 33, 37 ve 38 No.lu 

populetum bölgelerinde kurulacak olan 

mukayese populetumlarına konması 

gereken başlıca kavak klonlarmın tesbit ve 

bölgeye uygun kavak klonlarının 

bulunmasına hizmet etmektir. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Populetum, İzmit Kavak fidanlığından 

getirilen 31 kavak klonundan ibaret 495 

adet iki yaşlı fidanla aralık/1960 tarihinde 

İzmit Kavak fidanlığı elemanları tarafından 

tesis edilmiştir. Aralık ve mesafe düzeni 5 

X 7 m’dir. Populetumun ikinci kuruluş 

yılının tamamlanmasından itibaren İzmit 

Kavakçılık Araştırma Enstitüsü tarafından 

başlanılan ölçme ve gözlemlere bu güne 

kadar her yıl muntazaman devam edilmiş ve 

özel karnelere işlenmiştir. Ölçmeler her 

vejetasyon devresi sonunda bir defa olmak 

üzere, 1.30 çevreleri cm. ve boylar metre 

olarak, yapılmaktadır. Çevre ölçüleri her 

ağaçta ayrı ayrı, boy ölçüleri ise, boylar bir 

klon için bir repetisyon blokunda önemli 

farklılıklar göstermediğinden, her blokta 

her klondan seçilen ve işaretlenen ortalama 

bir ağaç üzerinde yapılmaktadır. Çevre 

ölçülerinde mm. taksimatlı terzi mezuraları, 

boy ölçülerinde ise Blume-Leiss boy ölçeri 

kullanılmıştır. Çevrelerde yarım cm. kadar 

küsurlar (0.5 dahil) aşağıya, yarım cm. den 

büyükler yukarıya yuvarlanmıştır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İstatistik değerlendirme, ölçme sonuçlarına 

göre büyüme yönünden ön sırayı alan 8 

klon için yapılmıştır. Analizler 1964/1969 

yıllarına ait çevre değerlerine göre 

yapılmıştır. Bu değerlendirmeye göre :  

1- P.x euramericana I-214 klonu diğer 

klonlara göre çevre artımları yönünden 

belirli şekilde üstün durumdadır. Bu klonu 

sırasıyla 64.H, 70.D, 45/51 klonları 

izlemektedir. 

2- Çevre artımları yönünden 64.H, 70.D ve 

45/51 klonları kendi aralarında fark 

göstermemişlerdir. 
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