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ORMANCILIK UYGULAMALARI – I (2022-Güz) 

Orman Amenajmanı Kanuni Kampüsü Uygulaması 

 

İşlenecek Konular: 

1. Meşcere Tipi Kavramı 

2. Uygulama Noktası Meşcere Tipinin Tartışılması 

 
 

1. Meşcere Tipi Kavramı 

 

-Ağaç Türü 

-Gelişim Çağı   Aynı yaşlı, koru 

-Kapalılık  

-Bonitet 
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Gelişim Çağı: 

 

a : 1,30 m çapları 7,9 cm’ye kadar olanlar “gençlik ve sıklık”  

b : 1,30 m çapları 8-19,9 cm arasındakiler “sırıklık ve direklik”  

c : 1,30 m çapları 20-35,9 cm arasındakiler “ince ağaçlık”   

d : 1,30 m çapları 36-51,9 cm arasındakiler “orta ağaçlık”   

e : 1,30 m çapları 52 cm ve daha kalın çaplılar “kalın ağaçlık”  

0 rakamı : Boş veya boşaltılmış orman alanı olarak tanımlanır. 

 

 Katlı meşcerelerde üst ve alt meşcereler ayrı ayrı sembolleştirilir ve bölü çizgisi ile birbirinden ayrılır.  

 Tabakaların her ikisi de aynı türden ise ağaç türü bir defa yazılır. Çkd1/b3, Çkc/a, vb.  

 Tabakalar ayrı türlerden oluşmuşsa her iki tabakaya da tür yazılır. Çkd1/Knb3, Mc/Çka, vb.  

 Alt ve üst tabakanın birden fazla aynı türden oluşması halinde türler bir defa yazılır. (ÇkKnd1/b3, 

KnÇkd/a, ve benzeri) 

  

Kapalılık:         

Ağaç tepelerinin toprağı örtme oranıdır ve rakamlarla ifade edilir.  
Boşluklu kapalı (O) ;   Tepe kapalılığı % 10 ve daha az, 

Gevşek kapalı (1) ;   Tepe kapalılığı % 11-% 40’a kadar, 

Orta kapalı (2) ;    Tepe kapalılığı % 41-% 70’e kadar, 

Tam kapalı (3) ;    Tepe kapalılığı % 71- % 100’e kadar, 

 

Bonitet: 

Ağaç türlerine göre 3 veya 5 sınıf üzerinden belirlenir ve iyiden kötüye doğru I, II, III, IV ve V Romen 

rakamları ile gösterilir. 

 

- Envanter yapılırken yanmış fakat üzerindeki servet henüz boşaltılmamış alanlar, eski meşcere tipine 

“Y” ilave edilerek (Örnek: Çzbc3Y, Çkd2Y, BÇkY, BÇzY gibi), 

- Aynıyaşlı ve maktalı meşcereler gibi sembollendirilir, ancak kapalılıktan sonra yaş yazılır. Örnek: 

Çzb3/14, Çmbc3/22, Çrcd3/28, ÇmÇrab3/08, Kzbc3/18, Okb3/15 

 

Gençleştirme Alanları: 

Çz0   : Gençleştirme çalışması yapılmış, ancak gençlik henüz gelmemiş   

Çz0a : Yer yer gençliğin geldiği başarısız gençleştirme alanı 

Çza0 : Başarılı ancak tamamlama gerektiren gençleştirme alanı  

Çza   : Henüz kapalılığın oluşmadığı başarılı gençleştirme alanı 

Çza3 : Kapalılığın oluştuğu başarılı gençleştirme alanı 

 

Ağaçlandırma Alanları: 

Ag0         : Ağaçsız alanlardan gelen, ağaçlandırılmak üzere diri örtü temizliği  ile toprak işlemesi veya teras 

yapılmış ancak, henüz fidan dikilmemiş alanlar ormansız alanlar 

AgÇz0a : Fidan dikiminin yapıldığı ancak başarısız alanlar 

AgÇza0 : Başarılı ancak tamamlama gerektiren ağaçlandırma alanı  

AgÇza   : Henüz kapalılığın oluşmadığı başarılı ağaçlandırma alanı 

AgÇza3 : Kapalılığın oluştuğu başarılı ağaçlandırma alanı 

 

 Boşluklu kapalı alanlarda ağaçlandırma çalışması yapılmak üzere arazi hazırlığı yapılmış ancak fidan 

dikilmemiş alanlar BÇz0, BÇk0  

 Fidan dikilmiş ancak başarının tam sağlanamadığı alanlar BÇz0a, BÇk0a vb. şeklinde rumuzlandırılır 
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Seçme Kuruluşu ve Devamlı Ormanlarda: 

A Kalın çap basamaklarında fazla, ince ve orta çap basamaklarında az sayıda ağaç bulunan; “Yaşlı Seçme 

Ormanı” 

B İnce çap basamaklarında fazla, orta ve kalın çap basamaklarında az sayıda ağaç bulunan; “Genç Seçme 

Ormanı” 

C Orta çap basamaklarında fazla, ince ve kalın çap basamaklarında az sayıda ağaç bulunan; “Orta Yaşlı Seçme 

Ormanı” 

D Bunlardan farklı ise “Aktüel Seçme Ormanı” 

Kuruluş Tipleri; GA,,GB,GÇsA, GÇsB… 

 

Baltalık ormanlarında: 

Meşcere tipleri ağaç türü, kapalılık ve yaş ölçütlerine göre ayrılır. 

 

Baltalık ormanlarda meşcerelerde gelişim çağı yerine sürgün yaşının doğrudan kendisi kullanılır. Buna göre on 

beş yaşında, üç kapalı saf meşe baltalığı MBt3/15 olarak; 8 yaşında, iki kapalı saf kestane baltalığı KsBt2/8 

olarak; 18 yaşında, iki kapalı, kestane ve kızılağaç karışık baltalığı KBt2/18 olarak sembollendirilir. 
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2. Uygulama Noktası Meşcere Tipinin Tartışılması 
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