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öz
Tüm Avnıp a ve diğer ülkelere Anadolu ' dan a lın arak götürüldüğü
bilinen ve bugün bu ülkelerde yoğun bir pop ulasyon büyüklüğüne ulaşan
alageyikler, ülkemizde ya lnı zca Antalya -D üzlerçamı ' nda kalmış ve belki de
dünyadaki tek saf ırkın son temsilcileridir. Mevcut a lageyik populasyonunun
korunması ve çoğaltılması , hem biyolojik çeşit lilik içerisinde önemli bir yer
tutan , aynı za manda nesli tükennı ekte olan bir türün kurtanlmasını ,heın de
ülkemize ekonomik an lamda büyük get irileri sağlayacaktır.

ABSTRACT
Faliow Deer is the specıes that introdu ced to European Countries
from Turkey and its population was considerably in creased in these
countries. But it is well known that a smail amount of Fallow Deer
indigenous population was remained in T urkey- Anta lya-Düzlerçamı and
this population is the last native representative of this species. Conservation
and increasing of Fallow Deer population in its native ecology is important
for conservation ofbiodiversity and for national economy.

1. GİRİŞ
Asya , Avrupa ve Afrika gibi üç kıtanm geçiş noktasında bulunan
ülkemiz, gerek coğrafik konumu , gerekse topografik yapısı nedeniyle
değişik ekasistemlere ve iklim kuşaklarına sahiptir. Bu nedenle fauna ,
oldukça zeng in tür çeşit lili ği göstermekte ve bu türleriı1 yaşamasına uygtın
ortamlar sağlamaktad ır .
Yeryüzündeki 4200 memeli türün 1 32's iniı1 Anadolu topraklarüida
yaşad ığı saptanmışt ı r (KİZİROGLU I 998 , s.5) Ancak aşırı nüfus artış ı ve
bunun sonucunda hı zlı ve çarpık kentleşme ile bunların beraberinde getirdiği
bir takını olumsu z koşullar, memeli türl erden ba z ılarının nesliı1in azalmasına
veya yok olmasına yol açmaktadır. Ülkemizde yaşadığı saptanan 132
memeli türden 55 'inin nesli önemli ölçüde tükenme tehdidi altında olup
(KiZİROGLU 1998, s 6), bunların en önemlilerinden bir tanesi de alageyik
(Dama dama L. . / 758)'dir.

2. ALAGEYiGiN BiYOLOJiSi VE YAYILIŞ ALANLARI
Bazı

ve s ığın da denilen Alageyikler,
getiren ler subordu 'su Cervidae geyikgi ller
familyası , Dama genusun un bir türüdür. Büyüklük bakımından geyikten
daha ufak ve ağırlığı , besili olduğ u zaman l 00- 125 kg gelmektedir. Diş isi ,
tüm ölçüleri bakımından erkeğinden daha küçüktür. Postu , yaz aylarında pas
kırınızısı ve üzerinde yuvarlak beyaz lekeleri bulunmaktadır. Alageyikte
boynuz ikinci yıl başlarında çıkma ya başlayıp , o yılın mayıs aymda
tamamıyla ge lişmi ş bir duruma gelmektedir. İlk boyı1uz bir yıl kalır ve gelen
mayısta hayvan bu boynu zu atar. Dişileri boynuzsu zdur (HUŞ I 974, s 53).
yörelerde

yağmurca

Artiodacty l a-Ruıninantia geviş

Gündüzleri arınan içlerinde dinlenen alageyikler, genellikle geceleri
da , akşam karanlığı ve sabahın erken saatlerinde daha
ha reketlidirler. Kış aylarında yayılmaya daha erken çıkarlar. Genellikle
küçük sürüler halinde, erkekler 2-4' lü gruplar, yaş lı boğalar ise tek
dolaşırlar. S ıçrayarak koşmayı tercih ederler. Kızışına dönemi ekim ayı
sonundan ve kasım ayı başından itibaren başlar. Boğalar yalak denilen bir
çukur kazar, kesik kesik böğürerek dişileri yanına çağırırlar, bu arada
boğalar arasında şiddetli kavgalar olur. Alageyik bağası kızışma devresinde
teke kokusuna benzer fena bir koku çıkarır . 2 yaşından itibaren doğunnaya
başlayan dişilerde gebelik süresi yaklaşık olarak 8 ay olup, haziran ve
temmuz aylarında 1 ve 2, ender olarak da 3 yavru dünyaya getirir.
Alageyiklerin yaşama süresi J2-18 yıldır (TURAN 1984, s. 5 1).
yayılırlarsa

Eskiden meşe ve diger y::ıprald ı ormanla rda yaşadıklan bilinen alageyikler
bugün, tarım a la n l a rınm bolca karıştığ ı lozılçam-maki karış ı mı arnıan l arı
tercih ederler. Düz ve oıta yüksekl ikteki (0-8 00 m) da ğ l arda yaşarl ar .
Bes lenmesi çeşitli otlar, ınak i formasyonunda ye r alan birçok
bitkinin yap ral< ve ta ze sürgünleri ile olg unl aşm ı ş çeş it l i meyvelerden o lu şur.
2.1.

9

Avnıp a da Yayı lış Alanları

S oıı

önce Avrupa 'n m büyük bir kısmıııda görülen
daha sonra küçük Asya ve Akden iz bölgesi ile
s ınırla rıınışt ır (DIE PIRSCH 1994, s. 5 l ). Bugünkü alageyiğin köken i gün ey
Avrupa ' nın Akdeni z bölgesi ve bu meya ııda Anadolu 'dur (HUŞ 1974, s. 48)
Alageyiğiıı

buzul

çağından

yayılışı .

15. Yü zy ıl Rodos şövcı Iye! eri, güney- batı Anadolu' dan aldıkları
alageyik leri İngiltere ve Hollanda sa ra yianna götüııııü ş l e r, önceleri park
hayva nı olarak beslenen bu hayvanlar, daha sonra Av rupa ' nın t üm
ülkelerine, Güney Amerika 'ya , Yeıı i Zelanda 'ya ye rleşt irilmi ş ve av ha yva nı
olarak ycıy ılmı şt ı r (TURAN 1984, s. 53). Bugün Avrupa ülkelerindeki
alageyik populasyon u büyü k lü ğü 25 0 000 adet c ivarında olup, bunun
80 OOO'i Almanya, 62 OOO ' i B. Britanya , 18 OOO 'ni Macaristan , 16 500'ü
Çekos lovakya , 12 500' ü Romanya ve ll 600 adeti Fransa 'da bu lunmaktad ı r
(UECKERMANN 1994, S. 33-44)
2.2. Ülkemizde Yay ılı ş Alanlan
A l ageyiği n

çok önceleri Kocae li Ya rımada sı, Keşa n -En ez, Kazdağı
etek leri ve Ba ndırma civarmdaki da ğ l ar ile Şeındinli ' nin Rubaruh bölgesinde
yayı! ış gösterdi ği bildirilmektedir. Prof Dr. Emst Lehnıan 'a göre, blmdan
50-60 yıl önce Van gölü civarına kadar yayılı ş gösterd i ği saptanmıştı r (HUŞ
1974, s. 5 1).
Marmara ve Ege bölgelerin de, yirminci yü zyılın b aş l arı n da yok olan
alageyiklerin , Akdeni z bölgesinde yok olma süreçleri 1950' li y ıll arda n sonra
daha da hızlan nıı ştır.
Münih 'te yap ılan U lu s l ararası Avc ılı k Konseyi (CIC)
Orman Genel M üdürlü ğü tarafından sunulan raporda ,
alageyiğin yay ılı ş alan l arı ile ilgii i şu bilgiler (ANONiM 1987) veri lmiştir ;
Anta lya Düzl e rça m ı 'nda , alageyik rezerv a l anı olarak ayrıla n 175 0 ha alanda
3 boğa, 2 dişi ve 2 yavmmın devamlı olarak barındı ğ ı , Melli bölgesı
orm a nl arında 2-5, Çandır bölgesinin Al<su vadisindeki ormanlarda 3-4,
Ma navgat İşl etmesin in Köprüçay ı ile Manavgat çayı arasmda kalan
ormanlarda 3'lü, 4' lü gruplar halinde 22-25 adet bulundu ğu sa pta nmı ştır.
1966

konferan sına ,

y ılında

Belirlenen bu alan larda 35 ile 45 adet arasmda alageyik
belirtilmektedir.

bulwıduğu

1970 yılı ha ziranmda yap ıl a n kontrollerde, Aksu vadisindeki
alageyiklerin , kaçak avianmalar sonu cu sayıca yarıya düştüğü ve 5 yı l sonra
bu sahada 2-3 alageyik gö rül düğü , Manavgat Taşağıl bölgesinde ise sadece
bir boğanın kaldığı saptanm ı ştı r (TURAN !975 , s. 3).

Bugün ya In ı z ca D ü z l erça mı Yaban Hayatı Koruma Sahas ı ' nda kalan
alagey ikler, bu bölgenin Değirmen A lanı ile Y uk arı ve Aşağı Karaman köyü
aras ında lokal olarak yaşa makt ad ırl ar.
2.2.1.Antalya- Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Sahası
Düz lerçamı ' nda bulunan , Yukarı Karaman Köyü avetları tarafından
vurulan bir alageyiğiıı boynuzu, 1958 yılında istanbul Üniversitesi öğretim
üyelerinden Prof Dr. Savni Huş tarafından görülmüş ve alageyiğin yaşama
yeri optimumunun burası olduğu saptanmıştır (UŞ 1974, s. 71)

Bu bölgedeki alageyik popula syonu yoğunluğu ile koruma ve üretme
ve av envanteri çalışmaları, ilk defa 1966 yılında Orm. Yük. Müh .
Nihat Turan tara fın dan ba ş latılmıştır. Aynı yıl bu bölgede 7 adet (3 erkek, 2
dişi , 2 ya vru) alageyiğin yaşadığı saptanmış ve bunun üzerine 1750 ha sa ha,
alageyik koruma alanı olarak ilan edilmiştir (TURAN 1960, s. 1).
metotları

Bir süre sonra alageyiklerin koruma alanının dı ş ına çıkmaları
üzerine, ·ı967 yılında koruma cı lanı genişletilerek !4 500 ha 'a çıka rılmı ş ve
adı da Alageyik ve Ya ban Keçisi Koruma Sa h as ı olarak d eği şt irilmi şti r. O
yıllarda alınan yoğ un koruma önlemleri sonu cu, her iki tüıiin populasyon u
iyi bir artış göstermiş ve bunun üzerin e sa hanın büyüklüğü 1987 yı lında 34
000 ha 'a çıkartılmıştır.
Alageyik koruma

sa ha sı,

Antal ya Orman Bölge

Müdürlüğü

Merkez

İşl etmes i , Dü z l erça mı ve Doyuran Orman İ ş l etme Şetli ğ i s ınırları içeris inde,

Antalya ' nın 35 km ku zey-batısında bulunmaktadır. Doğusunda Gü ver
Uçurumu, kuzeyinde Yemişii Dere, Yeş ilkayrak ve Akkaya, batı s ında
Çubuklu Dere, güneyinde ise Karaman Çayı , Manastır Çeş mes i ve Gürkavak
bulunmaktadır. Alan, mevcut zengin florası , su durumu ve arazi yapısı ile
alageyiğin en uygun yaşama ortamıdır. Alanda hayva nların ihti yacı olan su
Karaman Çayı , Çubuklu Dere ve Tabaklı Dere de bulunmaktadır.
Düzlerçamı

populasyon un

gelişim

Yaban Hayatı Koruma Sahasındaki
seyri şöyledir (Çizelge l, Şekil 1):

alageyik

Çizelge l. Düz lerça mı Yaban Hayatı Koruma
Populasyonunun Yıllar İtibari y l e Büyüklüğü
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Sahasındaki

Alageyik

2.2.2. Alageyik Üretme istasyonu

1966 yılmda Düz l erça mı Alageyik Konıma AlanJ tesis edildiği
zaman , ayn ı saha içinde bulunan 84, 99 ve 100 no'lu bölmeler içerisinde 30
ha alan üretim istasyonu olarak ayrılmıştır . Üretim istasyonunun tesisinde,
alageyiğin
uygun yaş ama ortamiarına yerleştiril erek populasyomın
ge li şt irilmesi ve artımı amaçlanmıştır. Yer seçiminde, alageyiğin yaşama
ortaım gereksininı l eri dikkate a lın arak , yaz kış yeş il kalan maki florasınm
çeşitliliğ i ile alan içerisindeki açıklık ve çayırlık l ann , hayvanların gizlenip
dinleneceğ i s ıklıkta bulunma s ı vb .. gibi koşullar belirleyici rol oynamıştır.
Sahanm çevresi 2. 00 m yükseklikte tel çitle çevrilmi ş ve içerisi parsellere
ayrılarak , yemlik, tuzluk, suluk ve gölgelik yerler hazırlanmıştır. Üretim
istasyonundaki alageyik sayısın ın alana oranla fazla olması , doğal besin
kaynaklarının yetersiz kalmasına neden olmakta ve y ıllık ortalama 15 ton
kanşık suni yem (Fiğ kırması , sa manı , arpa , yulaf, burçak, mısır, buğday)
verilmektedir. istasyonun ve hayvanların bakım ve korumasından sorumlu
bir personel bulunmaktadır .
Alanda 1:2 cinsiyet oranma göre 15 alageyik bulundurulması öngörülmüştür.
Üretim istasyomındaki son 8 yılda alageyik populasyonun gelişimi Çizelge
2 'de görülmektedir .
Çizelge 2. Düzlerçamı Alageyik Üretim İstasyonundaki Alageyik Sayı s ı
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3. YABAN
HİZMETLERİ

ı9

17

6

HAYATI KORlJMA SAHASINDA KORUMA

Alageyik koruma sahası (Şekil 2)'nın tesis edildiği ilk yıll arda
koruma hizmetleri , 3 adet av konıma bekçisi tarafından yerine getirilmiştir.
Sahaya kaçak avcıların giriş çıkış yaptığ ı yerler saptanarak bazı yerl ere bekçi
barakaları inşa edi lmi ş ve bekçilerin buralarda oturmaları sağlannuşt rr.
Alageyik Koruma sahası, kuruluşundan 1972 yılına kadar, Düzlerçamı
Ömek Orman İşletme Müdürlüğünce korunmuş ve bu süre içerisinde hem
alageyik hem de yaban keçisi populasyonu iyi bir artış göstermiştir. Ancak

aynı yıl , örnek orman i ş letm e müdürlüklerinin
hi zmetleri de aksamaya başl am ı şt ı r .

kaldırılmasıyla

koruma

1977 yılında Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdü rlüğü kurulmuş ve
birkaç kez reorganizasyon geçirmi ştir. Koruma hi zmetleri bugün, Milli
Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Bölge
Müdürlüğü
M PA YH Başmühendisliğine bağlı Düzlerçamı MPAYH
Mühendi s li ğ ince yürütülmektedir. Mühendislik emrinde 1 Orman Muhafaza
Memuru ile bekçilik hizmetlerinde ça lı şan 5 memur ve 15 yevmiyeli geçici
işçi bulunmaktadır . Koruma hi zmetleri 5 adet Jawa motor ve bir adet arazi
aı·acıyla yapılmaya ça lışılm aktadır. Alageyik konıma sahası , 34 000
hektarlık Ya ban Hayatı Koruma sahası içerisinde kalmakta olup, bu sahada
ayrı bir koruma önlemleri söz konusu değ ildir.

4. YABAN HA YATl KORUMA SAHASINDAKi MEVCUT
SORUNLAR
4.1.

Popu l asyontın Küçiilınesi

Koruma sahasındaki alageyik populasyonu, sahanın tesisinden
1984 yıl ma kadar geçen dön emin birinci 1O y1IIık periyodu
sonunda 7 adetten 65-70 adete ulaşmıştır .
Sahanın ilk tesisinden 1O yıl sonra, alageyik miktarının 25 0 adete
ulaşacağ ı ve her yıl bunun 80-90 adetinin avlanabileceği öngörülmüşse de,
hedeflenen bu sürede populasyon istenen büyüklüğe ulaşamamış ve av
amenajman planı da yapılamamıştır .
Alageyik sayısı ikinci 10 yıllık periyodun sonunda 500 adete
ulaşarak populasyon maksimum noktasına çıkmıştır. Ancak 1984 y1lmdan
itibaren, populasyon hızla küçül erek üçüncü periyodun sonunda yarıya
düşmüş ve 250 adete inmiştir. I 993 yılından günümüze kadar olan 8 yıllık
son periyotta populasyonun küçülmesi devam etmiş ve bugün yok olma
başlayarak

smınna hızla yaklaşnuştır.

Alageyik üretim istasyoınmdaki birey adedi, 8 yıllık sürede, 37
adetten 44 adete çıkarak yetersiz bir aıtış göstenniştir. Üretim
istasyonundaki dişi alageyik fertleri bu sürede 18-22 adet, yavru miktarı da 4
ile 8 arasında değişim göstermiştir (Şekil 3). Tabloda da görüldüğü üzere
dişilerin çoğuınm doğum yapmadığ ı , doğan bireylerinde yansının öldüğü
anlaşılmaktadır .
Populasyondaki bu düşük aıtışm , yakm akrabalık
ilişkilerinden doğan genetik bozulmalar sonucu ımı , yoksa beslenme
yetersizliğinden mi kaynaklandığı sapta nmamış ve araştırılmamıştır .
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Şekil 2. Antalya Düzlerçaım alageyik yaşama
Figure 2.A view ofFallow Deer's habitat
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3. Antalya Düzlerçamı alageyik üretme istasyonunda alageyikier
Figure 3. Fallow Deers in Antalya Düzlerçamı breeding area

4.2.

Yerleşim Alanlarının

Alageyik

Habitatına

Olumsuz Etkileri

Alageyik konıma sahası , doğuda Yukarı Karaman ve Nebiler,
güneyde Duraliler, Aşağı Karaman ve Doyran, kuzeyde Çığlık ve Bayat
Bademiisi köyleri ile çevrili olup , bu köylerde 5485 nüfus
bamımaktadır (ANONiM 1990). Bu yerleşim yerlerine ait tarım arazileri
( 105 ha) alageyiğin yaşama ortamı ile iç içe bulunmaktadır. Merkez Av
Komisyonu kararının 6. maddesine göre; bağ ve bahçelerdeki ürünleri yaban
domuzuna karşı, tek kurştm ve şavrotinle vurma serbestisine sahip olan
köylüler, geceleri tarla ve bahçelerinde beklemektedirler. Kontrolleri
mümkün olmayan köylülerin bu davranışı , alageyikleri ürkütmekte,
beslenme ortaınından uzaklaştınnakta ve çoğu zaman da kaçak
avianınalarma neden olmaktadır. Ayrıca yaşama ortamı içinde mantar, kekik
vb. . gibi tali ürünler toplamaya gelenler de, alageyikleri rahatsız
etmektedirler.

4.3.

Yaşama Ortamının Daraltılması

Koruma sahasının yakın çevresindeki
ve 1997 yılında meydana gelen 2 100 ha
orman alanın yanmasıyla sonuçlanan orman yangmı , alageyik habitatmı
oldukça daraltmış ve buna bağlı olarak beslenme ve barınma kaynaklarını da
olumsuz etkilemiştir. Yanık orman sahalarında oluşan vejetasyon örtüsü ,
alageyiğin gelecek yıllarda beslenmesi açısından olumlu olmasına karşın ,
başlangıçta yaşama ortamını küçülmüş ve bu alanlarda yeterli koruma
önlemlerinin alınmaması kaçak avianmaları da kolaylaştırmıştır.
Son

yıllarda,

hızlı yapılaşma

ve

Yaban

Hayatı

yerleşimler

4.4. Kaçak Avianma ve Av Koruma Hizmetlerinin

Yetersizliği

3 167 sayılı kara avcılığı kanununun 2 . maddesi III . bendine göre,
yasak türlerden olan alageyik, her yıl alınan merkez av komisyonu
kararınca da , koruma altına alınan memeli türler listesindedir. Ancak tüm
yasaklamalara karşın alageyik populasyonwmn azalmasında en önemli
etkenlerden birisinin de kaçak avianmalar olduğu bilinmektedir.
avlanması

Alageyiğin yaşama ortamı

olan Düzlerçamı yaban hayatı konıma
ve çıkışlar kontrolsüzdür. Av konıma bekçilerinin sayıca
azlığı , gerekli telsiz ve haberleşme donanımlarının olmayışı , motorize
araçlarının
yetersizliği
koruma hizmetlerini aksatmaktadır. Alageyik
populasyoıumun azalmasındaki en önemli etkenlerden birisinin kaçak
avianma olmasına karşın, bugüne kadar yakalanmış ve hakkında suç zaptı
düzenlenmiş avcı bulw1111aınası , üzerinde düşünülmesi ve araştırılınası
gereken konudur.
salıasma

giriş

4.5.

Yı rtı cı

ve Rekabetçi Türleri n Etkisi

Saha içerisinde, civar köyterin keçi ve koyunları kontrolsüz olarak
ve beslenme açısından rekabet yaratmaktadır. Yine aynı saha
içerisindeki çoban köpekleri ve başıboş gezen sahipsiz köpekler alageyikleri
kovalamakta ve yavrulara zarar vermektedir. Ayrıca sahada bultman
karakulak ve vaşak gibi yırtıcılarda da alageyik yavrulara musallat
otlatılmakta

olmaktadır .

4.6. Yaban Domuzu Av Turizmi
Yılın tüm zamanlarında serbest olarak yapılan yaban doınu zu bek
turizmi , aynı saha içerisinde yapılmakta ve yeınlenen sahalara
alageyikler de gelmektedir. Yapılan bu av turi zmi faaliyetleri alageyikleri
hamilelik dönemlerinde rahatsız etmektedir.

avı

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde Adana -K araİsalı Çatalan bölgesi, Antalya Manavgatbölgesi ve Düzlerçamı olmak üzere toplam 62 660 ha ' lık 3 yerde
koruma altına alınan alageyikler olmasına rağmen , yalnızca Düzlerçamı ve
yöresinde kalmış ve yaşama ortamları 5 000 ha ile sınırlannuştır . Genel
olarak uygun alageyik habitatlarında populasyon yoğunluğu, 100 ha'da 6
adet olmakta, ancak beslenme ortamma da bağlı taşıma kapasitelerinin
yeterliliği halinde bu yoğunluk 1O adete kadar çıka bilmektedir. 1984 ' lü
yıllarda alageyik fertleri 500 adete çıkarak, 100 ha'da 10 adet yoğunlukla
gelişim seyrinin tepe noktasına erişmiştir. Bu dönemde av amenajman planı
ve Kara Avcılığı Kanunundaki gerekli değişiklikler yapılarak populasyon
ava açılmamış ve bireyler selekte edilmemiştir.
Taşağıl

Başta kaçak avianmalar olmak üzere, diğer nedenlerin de etkisiyle,
gün geçtikçe sayıları hızla azalan alageyik populasyonu, aktüel durumu
itibariyle 100 ha ' da 1 adede düşerek, yok olma sü recine girmiştir . Bu sürecin
durdurulması ve alageyik populasyonunun yeniden arttırılması için alınınası
gereken acil önlemlerden bazıları şunlardır ;
1. İlk aşamada, alageyiklerin lokal olarak yaşadığı Değirmen Alanı ve
çevresi (5 000 ha) kontrol altma alınıp , alana giriş çıkış kontrolü için kapılar
yapılmalı,
sahanın enmiyeti sağlandıktan sonra sahadaki alageyiğin
envanteri çıkarılıp cinsiyet ve yaş durumları tespit edilerek yaban hayatı
amenajman planı hazırlanmalıdır.
2. Mevcut populasyonun koruma altına alınabilmesi için, doğa ve çevre
koruma gibi sivil toplum örgütleri ile yerel basın kuruluşları bilgilendirilerek

kamuoyu olu şturulmalı ve konu sürekli gündemde tutularak kamuoyunun
desteği ve kontrolü sa ğlanmalıdır.
3 . Alageyik populasyonundaki a zalınanııı , beslenme yetersi z liği veya genetik
g ibi nedenleri araştırılınalı ve bu konuda üniversitelerin
desteği sağlanmalı ve gerekirse teknik konuda dış kaynaklı işbirliği
yapı boz ulmaları
oluşturulmalıdır .

4. Av koruma hizmetlerinin yoğunlaştırılma sı için, alageyik koruma alanma
4 veya 5 bekçi görevlendirilerek, bu elemanlar yeterli haberleşme ve telsiz
araç-gereçleriyle donatılarak motorize edilmelidir. Koruma alanının yakm
çevresindeki yerel yönetimler, güvenlik ve kolluk kuvvetleri ile avcı
kulüpleri bilgilendirilmeli ve onlarla konuna konusunda işbirliğine
gidilınelidir.
Koruma alanının içine ve yakın çevresme uyarıcı ve
bilgilendirici levhalar asarak yöre halkınm bilinçlendirilınesi ve koıuma
hizmetlerine katılıını sağlanmalıdır.
5. Alageyik koruma sahası içerisinde kalan tarım arazileri kaımılaştırılmalı ,
bu mümkün olmuyorsa, bu arazilerin çevresi eletro-çitle konımaya alınmalı
veya araziler köylülerden kiralanarak alageyikler için yem bitkileri ekilerek
beslenme oıtamları genişletilmelidir.
6. Koruma alanında , varlığı bilinen yırtıcılardan başıboş köpek, karakulak,
vaşak ve diğerlerinin , alageyiklere verdiği zararlar saptanarak bunlarla
mücadele edilmeli, ayrıca alageyiklerin besinlerine ortaklık eden ve rekabet
yaratan keçi ve koyun otlatılınası ile yaban domuzu gibi diğer zararlıların
populasyon yoğunluğu kontrol altına alınmalıdır.
7. Üretme istasyonundaki alageyik fertleri , 30 ha ' lık yaşama ortamında
oldukça fazla olup, sahada l: 2 oranında en fazla 4 erkek, 8 dişi olmak üzere
12 alageyik kalmalı , diğerleri , gerekli koruma önlemleri alındıktan sonra
doğal yaşama ortamiarına bırakılmalıdır.
Yukarıda açıklanan ve benzeri öneriler doğrultusunda alınacak önlemler, bir
uygulama projesi kapsaınında daha detaylı ve planlı bir şekilde disipline
edilerek MPA YH Genel Müdürlüğü taşra kuruluşu , Ormancılık Araştırma
Müdürlüğü ve Oniversite tarafından işbirliği yapılarak hayata geçirilmelidir.
Böyle bir uygulama projesiyle, alageyik populasyonumm aıtış ve devamldığı
sağlanabilirse, ülkemizde mevcut 2.5 milyon hektar uygun yaşama
ortamında , 60-75 bin alageyiğin yaşamasına da olanak sağlanacaktır .

Almanya 'da toplam 24.6 milyon ha av alanı mevcut olup, burada bir
av sezommda (1 996-97) vurulan alageyik sayısı 37 094 adettir (Anonim
1998). Ulkedeki 24 .6 milyon ha avlaktan, ha 'da 1.7 kg., Avusturya'da 8. 3
milyon ha aviaktan ha'da 1.45 kg, Danimarka ' da 4.3 milyon ha aviaktan
ha'da 0.95 kg . av eti elde edilirken, ülkemizde 72 milyon ha . (ormanlar,

kırsal alanlar ve sulak alanlar) aviaktan ha'da 0.04 kg . av eti elde
edilmektedir (BAŞKA YA 1998 s. 9).

Fransa ' nın 1997 yılında avcılıktaıı elde ettiği gelir, 1 022 milyar
frank olup, bu toplam orınancılık gelirinin %15 ' ine denk düşmektedi r.
Almanya ' da ise 1997 yılı avc ılık geliri 1.46 milyar DM ' dır.
Avrupa ülkelerinde bir alageyik avmın 2500-3000 DM (ANONiM
2000), vunılan avın etinin ise 20 DM/kg . olduğu düşünülürse, ülkemizde 2.5
milyon ha alageyik yaşama ortamında barınabilecek 60-75 bin alageyiğin
korunınası ve bunlardan yılda 20 bin adetinin avlattırılınası , onnan
köylülerine, turizm sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine büyük girdiler
sağlayacaktır.
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KAPARİ'NiN (Ctıpparis ovaüt L.)
BURDUR EROZYON KONTROLÜ SAHALARlNDA DENENMESİ
Plantatian with Copparis ovata asa Soil Protector Species
in Burdur Erosion Control Arcas

Dr. Mehmet TETİK
Balı

Dr. Yalçın YEŞİLKAYA

Akdeniz Onııaııcılık Araştııma Müdürlüğü , Antalya

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜGÜ
YAYlNLARI
Dergi Serisi, Sayı: 4

ÖZ
Eskiden beri insanlar tarafından birçok kullanım alanı bulan ve çeşitli
eserlerde ad ı geçen kapari bitkisi günümü zde de büyük rağbet görmektedir.
Çiçek tomurcuklarından yapılan sa lamurası Avrupa 'da çok tutulan, ekonomik
değeri olan ve ihraç imkanı bulunan kaparinin, özellikle köklerinin çok derinlere
inmesi , ya tay olarak toprağı örtıncsi , asıl önemlisi her türlü toprakta ye tiş ebitir
olup kuraklı ğa daya nıklı olma s ı bu bitkinin erozyon sahalarında kullanılma
olanağını da gündeme getirmiştir. Son y ıllarda AGM tarafından erozyon amaçlı
kullanıını için üzerinde önemle durutmaktadır
Bu çalışma ilc, kaparinin Burdur erozyon kontrol alanlarında toprağ ı
koruyan bir bitki olarak tutma ve ge lişme özelliklerini belirlemek, bu gibi
sahalarda yaygın bir şekilde kullanılınasının mümkün olup olamayacağı
konusunda güvcnirli bilgiler üretmek amaç l anmıştır.
Elde edi len bulgulara göre, yaşa ma oranları açısından 1% 40 civarında
ba ş arı sağlannuş olan güney ya maçlarda kaparinin zor da olsa yetiştirilebil eceği ,
anamateryalin cinsinin ve tabakalaşma (eğimli , yatay, sert, yumuşak)
durumunun bitkinin büyüme ve gelişmesinde etkili olacağı belirl enmiştir. Ayrıca
kapa ri hakkında az fakat da ğıruk olan bilgiler de bir araya topl a nnuştır.

ABSTRACT
Ca pcr is a highly popular planı spcc ies and drives great public intercst
for its various use. Pickle madc out of capcr buds is very desirable in Europe and
has cconomically value with a good cxport opportunity. Apart from its economic
signifıcance, caper ınay also be uscd in erosion control arcas since it is drought
resİstant and can send its roots decp down into soil and able to covcr soil surfacc
effectively. Thercfore, it has rccenlly been considered lo be included in
planlation pr~jeets.
Rescarehes so far have only dea ll with the grovvth of caper plants and
the production of caper buds. For this reason , information on its erosion control
properties is lacking.
This research aimed to deterınine the survival and growth rate of caper
as well as whether it may successfuly be used in erosion control areas. Results
shown that the survival rate on southern exposure is abouth 40 1%, parent
malerial and its layering properties (such as sloping or horizontal layers, soft or
hard s tnıctures) have a significant effect on the t,•Towth and development of
ca per.

ı. GİRİŞ

Türkiye'de kapari (Cappari.\) cinsinin Copparis spinosa ve Copparis
ova ta olmak üzere iki türü tespit edilmiştir. Yurdumuzun değişik yörelerinde
gebere, kebere, gebre, deve dikeni, kedi tırnağı , şebellah gibi isimlerle anılan bu
bitki ülkemizde Akdeniz, Ege, Maımara , Karadeniz, Orta, Doğu ve Gün eydoğu
Anadolu bölgelerinin bazı yörelerinde doğal olarak yetişınektedir. Çok y ıllık ,
dikenli ve çalımsı bir bitki olan kaparinin boyu 1-1. 5 m ye kadar ulaşır. Ova!
veya y uvarlak yaprakları koyu yeşildir. Toprak üstü kısımları çoğunlukla yıllık
olup tamamen kurur ve ertesi yıl yeniden sürgün oluşturur. Ancak az da olsa
toprak üstü kısmı kısmen kuruyan tipleri de vardır (SÖYLER ve ARSLAN
1999).
Kaparinin erozyon amaçlı kullanımı ve erozyonu ne derece önlediği
konusunda henü z bir çalışma yapılmış değildir. Doğal olarak yetişen veya son
zamanlarda ba zı özel kuruluşların yetiştirmektc olduklan kaparilerin
tomurcukları , toplanmak suretiyle değerlendirilmektedir. Kapari tomurcukları
protein , vitamin ve mineralmaddelcrce zengindir. Toınurcuklar turşu yapılarak
hatta son zamanlarda da reçeli yapılmak suretiyle tüketildiği gibi kazınetik
sanayiinde ve baharat olarak da kullanılmaktadır. Toınurcuklar ne kadar küçükse
kalitesi o kadar yüksektir. Tomurcukların hasadı ilkbaharda başlayıp sonballara
kadar devam etmektedir. Uzun süren tohum hasadı atıl duran İşgücünü
değerlendirerek bir çok aileye ek gelir kaynağı oluşturmaktadır .
ihracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi (iGEME)'nden alınan bilgiye göre

toplam kapari ihracatı 1 095 675 kg dır . Kapari ihracatı 1990
itibaren artan miktarlarda devam etmiş ve 1994 yılında 5 072 128 kg a
yükselmiştir. Aynı yıllarda elde edilen gelir ise sırasıyla
5. 162 .451 ve
I 2.092.949 US Dolardır (SÖYLER ve ARSLAN 1999) . Salaınura ve konserve
olarak ülkemizin turistik yörelerinde tüketildiği gibi özellikle Avrupa ülkelerine
satılan bu üründe, ihracatırnızın önemli bir bölümü İtalya ve İspanya 'ya
yapılmaktadır. Son zamanlarda bu ülkelere Fransa ve Alınanya da katılımştır.
1989

yılmda

yılından

Toprak istekleri açısından çok kanaatkar olduğu söylenen kapari, Burdur
yöresindeki mamlı , erozyona maruz olumsuz koşuUarda bile seyrek de olsa
doğal olarak bulunmaktadır (Şekil I). Ancak bu türün toprağı koruma özellikleri
şimdiye kadar araştınlmamıştır. Kaparinin yapay yollarla yetiştiriterek marjinal
erozyon sahalannda denenınesi ve varsa, toprak koruyucu özelliklerinin ortaya

konması gerekmektedir. Böylece mevcut boşluğun kısmen doldundacağı ve bu
yolla erozyonla mücadele faaliyetlerinin çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesi
ile bu çalışma başlatılmıştır.

2. LiTERATÜR ÖZETi
Kapari ile ilgili olarak bugüne kadar

yaz ılan yazılar

ve çok az sayıdaki
ön planda

araştırma , yetiştirilmesini ve özellikle çiçek tomurcuğu üretimini
tutmuş ama onun toprak koruyucu özellikleri hiç araştırılmanuştır.

Kapari, aşağıda verilen makale

şeklindeki yazılarla çeşitli

dergilerde yer

almıştır :

ANONiM ( 1995); Ticari anlamda kaparinin önemi vurgulanan bu
makalede kapari üretimi sonucu yapılacak ihracatla Türkiye 'de işsizlik sorununa
da çözüm olabileceği ifade edilmiştir.
ANONiM (1996); Bu makalede AGM Bülteninin 32. sayısından ve
27.8 . 1996 günlü Siyah-Beyaz Gazetesinden derlenen bilgiler bir sayfada
özetlenmiştir.

DAŞDEMİR, TETİK, GÜVEN ve DOGUKAN (1995); Eserde:
Erzincan yöresinde mevcut ot, çah, ağaç ve ağaççık türleri ile başka yörelerden
transfer edilen türler ekim ve dikim yöntemleriyle erozyon önleme
çalışmalarında
kullanılarak
denemeler yapılnuş ve bazı önerilerde
bulunulmuştur.

ORMAN BAKANLIGI (AGM) (1977); Bu kitapçıkta kapari hakkında
ve özlü bilgiler verilerek tomurcuklar için Dolar açan çiçekler ifadesi

kısa
kullanılmıştır.

OT AN, SARI (I 994 ); Yaptıklan çimlendim1e çalışmalarında tohumlar
% 0.2 lik KN0 3 ile muamele edildikten sonra 20-30° C intcnsif ışıkta ve
karanlıkta (ışıksız ortamda) çimlendirilmiş , sırası ile % 1 ve % 2.5 gibi düşük
oranlarda bir çimlenme elde edilmiştir.
SOLAK ( 1968 ); Bu eserde Burdur yöresinde seçilen deneme alanlannda
17 parselde 13 ot türü, 4 ağaççık , 15 ağaç türü denenmiştir. Bu çalışmada ;
Cynodon dact:ylon, Colutea arborescens, Vicia tenifolia, Onobrychis hyporgyrea,
Medicago ve Pıunus amygdalus türlerinin başarılı oldukları belirlenmiştir.

SÖYLER, ARSLAN (1999); Çalışımıcia doğrudan çimJendirmelerde
olumlu sonuç alınamaması üzerin e tohumlar değişik ortamlarda farklı
kiınya s allarla muameleye tabi tutularak çimlendirme deneyleri ya pılmıştır .
Pratikte iyi sonuç alabilmek için tohumlarm aşındınlıp GA3 ile ımıamele
edildikten sonra ekilmesi tavsiye edilmiştir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
Alanının Tanıtımı

3.1. Deneme
3.1.1. Mevkii

Deneme alanı Burdur Gölü Havzası sınırlan içinde Kuruçay küçük
Burdur ilinin 15 km güneyinde olup denizden yüksekliği 10001150 m arasındadır (Harita 1). Güney ya maçta meyil % 65 , kuzey yamaçta
% 60 civarındadır (Şekil 2).

havzasındadır.

0
sah<ı~urdur

eleneme

km

o
!<emer

Harita 1: Lo kasyon

Haritası

Map 1: Loeation map
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3.1.2. Jeoloji, Topoğrafya ve Toprak Özellikleri

Deneme alanı karasal neojen çökeileri ile kaplıdırTabakalar mamlı olup
yer yer ya tay konumlu dur. Neojen marnı erozyona karşı dayanıksızdır, yağ ı ş
suları ile çok kolay çözünüp meyil aşağı kolayca taşınabilmektc ve rüzgarın
etkisiy le erozyona u ğramaktadır. FAO nun b enim sediği bir s ınıflamaya göre bu
alaniann erozyona dayanıklılık göstergesi O. I-0.2 olup en düşük dü zeydedir
(GÖRCELİOGLU , I 982) . Bunun nedeni çökelmenin sığ sularda meydana
ge lmiş olmasıdır. Burdur gölünün bulunduğu alan tersiyer sonunda meydana
gelen faylanma ve tektonik hareketler esnas ında çökmüştür. Pliyosende bir
ya ndan aşınma ve birikme devam ederken , diğer taraftan yeni faylanmalarla
taraçalar oluşmuştur. Pleistosen de yaşan an y ağışlı (Ouviyal ) dönemlerde akarsu
yataklarındaki aşınmalar geriye doğm gelişerek neojen depolarını y annış ve
jeolojik erozyon (normal erozyon) sürat kazanmıştır. Marn anamateryalinin
yatay tabakalaşma s ı ve zamanla erozyona uğrayan sahanın derin şekilde
yarılması , çok dik ve sarp y amaçların oluşmasına neden olınuştur. Taşıntı
konilerinin birikmesiyle havzanın bugünkü şeklini alması kmraternerde
tamamlanmıştır.

Havzada gerçek anlamda bir toprak örtüsünden söz etmek zordur.
Yüzeyden itibaren görülen killi kireçli marn anamateryali ısınma ve soğuma ,
ısianma ve kuruma olay larının birbirini izlemesi sonucu kolayca ufalanmakta ve
üstte ince bir örtü oluşmakta dır. Bu örtü daha sonra su ve rüzgarla taşındığında
ana mate ıyal tekrar aç ığa ç ıkmaktadır . Böylece doğal bitki öıtüsünün
bulunmadığ ı yerlerde, toprak derinli ğ i ve horizon gelişimi görülmemektedir.
Deneme alanından a lınan örneklerin analizi, toprağın ağır bünyeli, hafif
alkalen (Ph :7.40), tu zsuz(% 0.052), çok kireçli(% 46-49), fosfor bakımından
fakir (1 .23- I .65 kg/dek.), potasyumca iyi (56-75 kg/dek.), organik madde iç eri ği
çok az (0 .70) olduğunu göstermiştirTaşlılık oranı sıfırdır.
Bu özellikleri ile deneme alanı , neojen göl depolarındaki aııanuıteryalin
etkili olduğu killi kireçli topraklar sınıfına girmektedir (YEŞİLKA YA,
CENGiZ, 1996).

Şekil 1. Burduı·- Kuruçay havzasında doğal kapari bitkisi
Figure 1. N atma! eecurance of ca per in the Burdur-Kuruçay basın

Şekil

2. Deneme alanı
Figure 2. Experimental area

3.1.3. İkJiın ÖzellikJeri

ortalama 422 mm y a ğ ış almakta ve bunun çoğu
(Çizclge 1). Yağışın mevsimlere dağ ı lışı
dü zensizdir. Zaten yıllık olarak mikları düşük olan yağışın (bir mikları kar
olarak) büyük bir kı smı kış mevsiminde (% 40 ı) , çok az bir kı smı (%9. 7 si) yaz
mevsiminde düşmektedir. Mayı s başından ekim sonuna kadar olan vejetasyon
mevsimi boyunca da ancak l 34 mm lik kısmı düşmekiedir. Bu durum, yörede
sürdürülen a ğ açlaııdınna faaliyellerin in başansını sınır! ayan özelliklerden
biridir. Nitekim Burdur'da yağış etkenlik sınıfı (Erinç 'c göre) 24.4 indis değeri
ilc yarı lmrak olarak saplanmıştır (YEŞİLKA YA, CENGiZ, 1996).
Burdur yöresi

yağmur

şeklinde

y ılda

düşmekledir

Burdur'da y ağışın mevsimlere dağılışı düzensiz olduğu gibi düşe n
günlük mjktarları da son derece önem taşımaktadır. Çizelgenin
incelenmesinden de görüleceği gibi, ay lık yağışın tamamına yakın bir kısmı bir
günde hatta daha kısa bir sürede düşcbilmekledir. Kısa sürede büyük miklarda
düşen sağanak y ağışların erosif gücü yüksek olup, yeni oy untuların açılmasına
ve eskilerin de daha fazla ge lişmesine sebep olurlar. Geçirgenli ğ i çok az olan
ağ ır bün yeli marn anamateryalinin özelliğinden dolay ı da y a ğı ş suları kısa
sürede yüzeysel akışa geçmekle ve zaten kolayca akınaya müsait olan üst toprağı

yağışların

aşa ğ ılara doğru taşımaktadır.

Burdur'da y ıllık ortalama s ıcaklık 13.2 oc dir. Kışlar soğuk , ilkbahar
serin, yazlar sıcak ve sonbahar ılı k geçer. Aylık s ıcaklık ortalanıası 25.2 oc ilc
teınınu zda en yüksek, 2,5 oc ile aralıkla en düşüktür. Bugüne kadar kaydedilen
en yüksek s ıcaklık 39.6 oc ilc lcınmu:r. ve ağustos ayları , en düşük s ı c aklık ise
- 16.7 oc ilc aralık ay ı olmuştur. Şekil 3 deki Burdur' un iklim diy agraınından
gö rüleceğ i gibi ha ziran ay ının ikinci ya rısından itibaren lcnumı z , ağustos ve
eylül aylan yüksek sıcaklık ve az yağ ışın birlikte etkjli oldu ğu , kuraklı ğın
hüküm sürdüğü bir dönemi ifade etmektedir.

Çizelge 1. Burdur'un bazı meteorolojik verileri
Table 1. Meteorological data in Burdur
Yıl

i\'leteoroloji k
Eleman
Meteorologica l

Rasat
Süresi

En stı·unıent

(Year)

I

n

lll

IV

V

VI

VD

VIII

IX

X

XI

XII

average

51

2.5

3.7

6.7

11.5

16.3

20.2

25.2

24. 1

19.5

14.1

9.9

4.-l

13.2

51

16,8

20,9

27, 1

29.8

34, 1

37,1
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25.6

16.8
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64,2
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Şekil

3. Burdur'un iklim diyagramı
Figurc _3 Climatic diagram of Burdur
3.1.4. Doğal Bitki Örtüsü

Burdur AGM Başmühendisliğinin erozyon kontrol çalışmaların ı
Kuruçay hav zas ında mevcut doğal bitki örtüsünü tanımia ya bilm ek
amacı ilc bitki örnekleri toplanarak teşhisleri yaplırılmışlır. Kaparinin dışında bu
havzada gcven (A stragalus scnıpervirem) , Alyssum cassium Boiss., sütlcğen
(Euphorbia sp.), alıç (Croteagu s monogyna Jacq.) , ay ı kulağı Glaucosciadium
cordijoliunı (Boiss) Burtt&Davis), ada çayı (,)'alvia rosifblia), yemlik
(Scorzonera) , kaya kckiği (.)'aturea) , karamuk (Berheris crataegnya D C.), dağ
konıngası (Onohrychis nıomana D.C.), Convo!vulus compactus Boiss. gibi ot
ve çalı türleri bulunmaktadır.
s ürdürdü ğü

3.2. Kapari Bitkisinin

Tanıt ım ı

Kapari, ülkemizde doğal olarak yetişen ve halk arasında kebere, gebre,
gebere, keper, kedi tırn ağ ı , it hıyarı, gev il, menginik , deve dikeni, şebe llah ,
şey tan keleği vb .. isimlerle la nınan çalı formunda bir bitkidir.
3.2.1. Botan ik Özellikleri

Capparaceae familyasından olan kapari boyu 1.5 m ye varan dikenli bir
çalıdır. İngilizce Caper, Caperb ush. Alınanca Kappern , Echter kappernstrauch
olarak bilinir. Hayal forımı ilibariyle geofit 'dir. Dik ve yatık büyür. Yap rak l arı
ova! şeklinde ve etlicedir. 5-7 cm büyüklü ğündek i beyaz ve açık mor çiçekleri
çok çekicidir. Bol sayı daki stamenler uzun ve mor renklidir, hazira n-eylül
döneminde çiçek açar. Çiçek lomurcukları nohut büy üklü ğünde ve yeşildir.
Meyveler kü çük bir armutu andırır; ol.~,:rı.ınlaşm ca patlar ve tohum ta ş ır. Meyve
eli kırınızıdır ; kuşlar tarafından yenir. Yaprak diplerinde ikişer adet çok sivri ve
sert diken bulunur. Bu nedenle keçi dahil tüm hayvanlar uzak dunır. Kazık kök
ge liştirir. Toprak üstü organları tek y ıllıktır. Ülkemizde kaparinin Capparis
spinosa ve Capparis ovata diye birbirine çok benzeyen iki türü vard ır.
Capparis spinosa (Boylu kapari): 2.5 m ye kadar boylanabilen bir
Dah a çok deniz seviyesinde ve 200-3 00 ın rakıma kadar olan
yüksek liklerde yetişir .
ça lıdır .

Capparis ovata (Bodur kapari): Ka parinin fa zla boylanmayan, yatay
kümeler oluşturan türüdür. Sürgünleri bazen 20-3 0 cm ye kadar
boy lanır . Daha ziyade iç kesimlerde ye ti şir. 300 m den başlayarak özellikle
ülkemi zin ku zeydoğusunda 1500- 1600 m yü k sekliğe kadar çıkabilme ktedir
(AGM, 1977).

olarak

gelişen ,

3.2.2.

Do ğa l Yayılışı

ve Ekolojisi

Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde doğal olarak y ayılış gösteren
kapari deniz seviyesinden l 000- ll 00 m yükseltiye, ülk emizin ku zeydoğu s unda
ise 1500- 1600 m ye kadar çıkar . Yetişme muhiti ve toprak istekleri bakınundan
çok kanaatkardır. Bol y ağışı ve tu zlu toprakları sevmez. Kumlu , killi, kireçli
topraklarda, kurumu ş nehir yataklarında , güneşli yaınaçlarda , yol kenarlarında ,
başka bitkilerin tutunamay aeağı olumsuz koşullarda hayatını sürdüreb ilir.

3.2.3.

K ull anıldığı

Yerler ve Ekonomik

Değeri

Dü nyada 350 ye yak ın türü bulunan ka pari bitkis i antik ça ğl arda : Yun an
hüküm sürdü ğü dönemlerde bilimsel eserlerde, h as ta lıkl a rın
tedn visinde ve ko?.metikte y arnrl a nıldı ğ ından sö?. edilmektedir. Aristo ve
Hipokrat (M.Ö. 384-32 2 1 M. Ö. 400) eserlerinde bu bitkinin t o murc ukların da
çok s ırlar o ldu ğu nu yazm a ktad ır l a r . Akdeni z ülkelerinde ilk ça ğ l a rd a n bu yana
g ıda ve tedavi a maç lı kull a nıl an kapari bitkis inden günümü zde, boya ve
kozmetik sa nay iinde de y ara rl a nılm a kt adır (AGM 1977). Ka parini n çiçek
tomurc uklarından ya pıl a n turş u s u , sa latalarda, pizzalarda garnitür ol arak ve
ın eze
olarak kull a nılmakt a dır. Mineral maddece zengin olan çiçek
tomurcukların ın I 00 gr yenebilen kuru maddesinde: 67 mg kalsiyum, 65 mg
fosfor, 9 mg demir, 24 .01 gr pro tein bulunm a kta dı r. İdrar söktü rücü, kuvvet
verici gibi tıbbi özellikleri y anında kapariden elde edilen ek s traktın yaş lanmı ş
ciltleri canlandırı cı ve normale döndürücü etkisi de bulunmaktadır .
u y garlı ğ ının

Ülkemi zde faz la bir tüketim alı şk anlı ğ ı olmayan kaparinin ihraç yoluyla
ol a nağ ı bulunm a ktadır. Avrup a Birli ğ i ül keleri ve ABD
mutfakl a rında sos, turş u ve ııı e ze , salatalarda gamitür olarak k ull a nılmaktadır.
Doğal olarak ye tişen kaparilerden elde edilen tomurcukların y ıllık ihraca tı 2-3
bin tona ulaşmı ş tır. Dı ş Ticaret Mü s teşarlı ğ ının 1996 y ılı verilerine gö re y ıllık
ihracat 3-5 bin ton olup 12 milyon d ol a rlı k döviz girdisi s a ğl a nmı ştır (AG M
1977).

değerl endiıme

3.3. De neme Deseni
Ara ş tırmanın arazi s afha s ında " Fa ktörye l deneme deseni" u ygulanmı ş ,
deneme alanlan 2 bakı (ku zey ve güney), 2 s ıklık derecesi (2 m ve 3m), ve 8
yinelemeli olarak kurulmuştur. Buna gö re, alın a n toplam deneme parseli say ı s ı
2 x 2 x 8 = 3 2 adettir.

3.4. Uygulama

Es a s ları

Burdur yöresinde doğ al k a p a ıil erden (Capparis ovata L.) toplanan
tohumlar 1996 y ılında Elmalıdere (Burdur) Orman Fidanlığ ında tüp !ere
ek ilmiştir. Yeti ştirilen 1+O ya ş mda ki tüplü fidanlar (Şekil 4) Kuruçay
hav zasındaki ku zey ve güney bakılarda ha z ırlanan terasiara 1997 y ılı mart
ay ında deneme desenine uygun olarak çukur dikimi yöntemiyle dikilmiştir. Her
deneme parseline 20 adet fıdan ile dikimlerde teras içinde 2.0 m ve 3.0 m aralık

uygulanmıştır. Btma göre deneme alanında toplam olarak 2 bakı x 2 sıklık x 8
yineleme x 20 fidan = 640 adet fıdan dikilmiştir. Aynı yıl vejetasyon mevsimi
sonunda kuruyan fidanlar belirlenmiş ve ocak 1998 de tamamlama dikimleri
yapılmıştır. 2000 yı!J sonuna kadar deneme alanında kapari fıdanlarının büyüme
ve gelişmeleri gözlenmiş, bazı fidanlar sök.iilerek kök yayılışları izlenmiştir.
Ayrıca her vejetasyon mevsimi sonunda da yaşayan fidan sayımları yapılıp
bunlarm toprak üstündeki en uzun sürgünlerinin boyları ölçülmüştür (Çizelge 2) .

Deneme alanında 9 değişik yere çakılan santimetre taksimatlı demir kazıklarla ,
seviyeleri ölçülmek suretiyle yüzeysel erozyon hakkında veriler toplanması
amaçlanmışsa da, iki kez sahaya dikilen bu kazıklar köylüler tarafından
sökülerek götürülmüştür. Dolayısıyla bu çalışmada erozyona ilişkin ölçümler
gerçekleştiı·ilememiştir.

Şekil

4. Tüpte ve tüp toprağından çıkarılmış 1 +O yaşlı kapari fidanı

Figure 4. One year old caper plant bare root and in plastic tu be

Çizelge 2. Deneme alanındaki ölçüıniere ilişkin veriler
Table 2 . Data obtained from the measurement made at the e:-.:perimental area
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ll
lll
lll
IV
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1

Sayıs ı

Ort. Boyu
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space
i\.1ecuı
height
(m)
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(cm)
80
3.0
2
80
3.0
3
2
80
3.0
80
3.0
3
Ortalama (meao)
80
2
3.0
80
3.0
80
3 .0
80
3.0
Ortalama (ınean)

.

Planlıng

1
l
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Yaşayan
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~-i dan

Ytlı

Sonu
Fidan
(sun•ivin2 seedlings)
Ort
Sayısı
Boy
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00
:-.:umher
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Bak ı
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(surviving se ı;;dlings)
Ort .
Sayısı
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o..o

"-'um her

Güney
Gün cv
Güne\·
Güney

32
45

35
55

38
-19
58
57

40.0
56.2
4:;.7
68.7
52.1
47.5
61.2
72.5

7U
63.1

13.8
13.4
10.6

Yılı

ı3 . 7

12.9
16:;

37
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-13.7
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46.2
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8.0
ı
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21.-1
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7.5
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6
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16.2
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22.7
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26.5

28

55.0
35.0

24

:;o.o
-tO. O

5.2

3.5. Elde Ed il en Verilerin

Değedendirilmesi

Denemelerden elde edilen veri ler, Bat ı Akdcn i7. Orman cı! ık Araştırma
Enstitüsü nün bil gisaya rların a yüklenmiş olan SPSS istatistik paket progra mı
kullanılarak değerlendirilmiş, ,·arynns anali7.i çizclge 3. 1 de gös terilmiştir .
Veri ler yaşayn n fid an say ıl a rı o lmas ı nedeniyle analiz öncesi karekök dönüşümü
yap ılmı ş tır ( KALlPSlZ 1988 , s. 239). Varyans analizi sonucunda etkisi anlamlı
bulunan faktörler ta bl o l aşl ırıl a ra k yo rumlanmıştır . Ay rı ca, bu faktörlerin
istati stikleri de çizclge halinde verilmiştir (Ç izelgc 3.2 ve 3 3).
4. BULGULAR ve TARTIŞMA

Deneme alanında ya pıl an ölçüıniere ilişkin bilgiler çizclgc 2 de
Çizelgcnin in celenmesinden gö rüleceğ i gibi dikim ve tamamlamalar
ya pıldıktan sonra 1998 yı lı sonunda yaşaya n fidanları n oranı , ku zey bakıda <yo Cı8
ilc <% 40 arasında ve güney b a kıda ise <!(ı 72 .5 ilc % 47 .5 arasında
gerçek leşm i ştir. Bu oranlar her geçen y ıl daha da düşmüştür. Nitekim 1999 y ılı
vejetasyon mevsimi sonunda kuzey bakıda % 43.7 ilc % 2 1.2 arasında , güney
bakıda% 62.5 ilc% 40 .0 arasında gerçekleş mi ş tir. 2000 y ılı sonunda ise, kuzey
bakıda % 18.8 ilc% 7.5 , gün ey bakıda % 55 ilc % 30 arasında ge rçekle şmi ştir.
Dördüncü y ıl sonundaki verilere göre ~' aşa m a oranları orta lam as ı ku zey b ak ıda
/cı 14.7, gün ey bakıd a ise% 40 dır . Her iki bakıda da yaşa m a yüzdes i olarak çok
başarılı bir sonu ç alınamamış olsa da kaparinin güney bakıtarda yaşa ma şansın ın
daha kuvvetli olduğu ortaya ç ıkmı ş tır (Şeki l 5)
verilmi ş tir.

0

Yukarıda sözü edilen hu s u s ların istatistikse l açıdan doğruluğunu test
elmek amacı ilc, 2000 y ılı sonu itibariyle elde edilen veriler varyans analizine
tabi tutulmuştur (Ç izclge 3. 1). Varyans analiz çizelgesi nin incelenmesinden de
görüleceğ i gibi dördün cü y ıl sonu verilerine gö re yaşaya n fidan say ıl a rı
bakımınd a n , s ıklık işl emi a = 0.005 < 0.252 , ve bakı :x sıklık etkil eşi mi
a = 0.005 < 0.842 olduğu için <Xı 95 güven dü zeyinde anlamsız , bakı faktörü ise
a = O 00 1 > 0.000 olduğu için % 99 güven dü zeyinde anlamlı bulunınuşt1.ır.

Deneme alamnda 2 m ve 3 m sıklık derecesinde dikilen kapari
henüz oluşmadığmdan va ryans analizi son u ç ları
da anlamsız çıkmıştır. Nitekim çizelgc 3.2. de, 2 m s ıklık işl eminde ortalama
fidnn snyısının 4.87 , 3 m sıklık işlemind ek i ortalama fidan sayısmm 6.00
fidanlannın s ıklık etkileşimleıi

olduğu, dolayıs ı y la s ı klık i şlemin i n <ır<ışt.ırm<ının

bir

i şl e m o lmadığı

<ış<ım<ısınd<ı

bu

etkili olabilecek

gö rülmektcdir

Çizelge 3.1. Dördlineli biiyiinı e mevsimi sonunda (2000 yılı sonunda) fıdan
varyans analiz sonuçları
Table 3.1. variance a nal~ ·ses of surviving seedlings al the cnd of the foıih
vegetation scason
sayılan

1
1

!

Kareler

Kareler

Kaynağı
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Derecesi

Toplamı

Ortalaması

Source

df

Sum of
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1

l)J6 7

ı
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F
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F
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Sig
p

9,36 7

20,53 1

,000

434

,434

1,368

,252

l

L285E-02

1,285E-02

,04 1

,842

28

8.88 ı

,3 17

31

174,000

--

Bakı

Exposure
Sıklık

Space
1

Bakı*Sıklık

Exo*S pace
Hata
Eror
Toplam

ı

Su m
Çizelge 3.2. Değişik sıklık dereceleri için fıdan say ı s ı istatistilderi
Tab le 3.2. Statistics of surviving seed lin gs number on diffcrcnt spaccs
O rtala
ma
M em ı

İ!ıll'rıı

Standart

(m)
Space

S a)' ı s ı

Sapımı

N

StdD cvia.

2.00
3.00
Toplam

4,8750
6,0000
5,4375

16
16
32

2,9411
3.7947
3,3882

S ıldık

Sta ııdaı ·t

Mi n.

Max.

Hata
Sld.Eror

1.00
1,00
ı ,00

10.00
12.00
12 ,00

,7353
,9487

1

, 5!)!)()

Vaı ·ya n s

Variwıce

8,650
14,400
11 ,480

Bakı

faktörlerinden hangisLnin daha etkili o ldu ğunu belirlemek üzere
fida n say ı sı istatistikleri de çizelge 3.3 de ve rilmi şti r. Bu çizelgcye göre
ortalama 7.8 1 fı da n say ı s ı ilc gün ey bak ı etkili i ş lem olarak b e lirle nmi ştir.

ya pıl a n

Çizelge 3.3. Deği ş i k bakı l ar için fıdan sayıs ı istatistikleri

Ta blc

3.3 . Statisti cs or surv iving sccdl ings number on dilTcrcnt c.xposurcs.

Ba k ı
E:-.:posurc

Ortalam a
Mcan

İ şl em

Sta ndart

Sav ı ~ ı

Sa pııı a

M iıı

l'v1 a:-.:

N

K uzey (N)
Gü uc~· (S)
To planı

1.0625
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StdDcv ia.
L9481
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] .] 882

ı ,00
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1.00
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12.00

1
1

i
1

ı

Standart
I !ata
Std.E ror
.487 1
,7 025
,5990

Va ryans
Vari a ıı cc

1,796
7,896
11 .480

Ça lı şm ada .

deneme al anmdaki fidaniann y ıllık sürgünlerinin to prağı
yeterince sürgün o lu ş m ad ığ ın da n b elirl en ememi ş ti r. Bunun
y anınd a yaşaya n kapari lida nl a rınd a en uzun sürgün boyu ö l ç ülmü ştü r. B ilindi ğ i
gibi kaparinin toprak üstü sürgünleri tck y ıllık olup her y ıl yeni sürgün
vermekted ir. 1()'JH y ılı sonundaki sürgün boy u o rta l a m as ı ku zey b ak ıd a 12.9 cm.
gün ey bakıda 15.5 cm iken , 2000 y ılı so nunda, ticlanlarda toprak yüzeyinde
uzan an en uzu n sürgün boyu o rta l a ma s ı ku zey b a kıd a 16.5 cm, gün ey b a kıd a ise
26.5 cm olmu ştur . Kaparilerin var olan sürgünlerinde henü z meyve
olu şm a mı ş tır. Literatür bilgilerine göre dik im anında gübresi verilmi ş , ça p ası ve
y ıllık sürgün b a kıml an yapılmı ş olan
kapari fid a nl arının 4. veya 5. y ıld an
itibaren meyve ve rdiğ i söylenmckte ise de deneme alanımı zdaki fidanl arda
dördüncü y ıl sonunda mcyveye ra s tlanmamı ş tır .
örtme

özelli ğ i ,

Deneme al a nınd a dikilmi ş olan kapaıi fidanl a rında kök geli ş imleri de
Polietilen tüplere ekimi y apılmış olan l +O ya ş lı kapari fıdanl a rında
toprak üstü kı s mı 3.0 cm o lma s ın a karşın köklerinin u zunlu ğu 20 cm yi
geçmektedir ( Şekil 4 ). Dikimden 3 y ıl sonra izlenen kök ge li şme l eıinde mam
anamateryalinin yatay katmanlarının çatiaklı ve y umu ş a k olan kesimlerinde
kapari bitkisinin köklerinin hem deıine ve hem de yaniara doğru yay ılınakla
oldu ğu gö zl e nmişti r ( Ş e kjJ 5). Bu durum anamate ıy alin kapari fidanlarının
büyüme ve ge lişme sinde etkili oldu ğunun bir kanıtıdır. Zay ı f bir toprak
örtüsünün y anında yatay ve s erı tabakalı bir anamateıya l bitki köklerinin
yayılışına engel olac ağ ı için olumsuz koşullar yaratılmı ş ola caktır. Burdur ve
yöresindeki maıjin a l erozyon a l anl a rı geneJljkle bu karakteri yansıtmaktadır .
izlenmi ş tir.

Toprak örneklerinin analizleri sonucu kireç yönünden çok zengin, organik
maddece çok fakir olan bu alanlarda bitkinin büyüme ve gelişmesi son derece
zor ve yavaş olmaktadır.
İklim verileri incelendiğinde Burdur ve yöresinin yarı kurak iklim
şartlarını yans ıttığı görü lmektedir (Çizelge 1). Vejetasyon mevsimi süresince
düşen yağı ş miktan sadece 134 ının dir. Bunun büyük bir bölümü de sağanak
olarak düştüğü için geç irgenliği zay ı f olan killi kireçli topraklarda yüzeysel akış a

geçmektedir. Böyle durunıda bitki bu yağ ı ştan yeterince istifade edemediği gibi,
erosif gücü yüksek olan bu yağışlar yeni oyuıüuların açılmasına ve eskilerin de
daha fazla gelişmesine sebep olurlar.
Literatür (AGM 1997)'e göre, kaparinin çok olumsu z şartlarda , örneğ in yarı çöl
özelliğine sahip kıraç arazilerde, kaya çatlaklannda, tu zsuz olan her tür toprak
ve nemsiz olan her iklimde yetiştiği ifade edilmektedir. Ancak özellikle toprak
üstü yeş il organları (sürgün , yap rak, meyve )'nın bol olduğu kaparinin de
topraktan alması gereken bazı besin maddelerine ihtiyaç duyacağı gözden uzak
tutulmamalıdır. Bu nedenledir ki kaparinin kültüıü ile u ğraşan şahıslar özellikle
dikim esnasında mutlaka gü bre kullanmakta, ilk y ıl sulama, sonraki y ıllarda
bakım , çapa, budama vb . işlemleri ye ıin e getim1ektedirler.

Şekil

5. Deneme alanında dördüncü yıl sonunda güney bakıda kapariler ve
kök gelişimi
Figure 5. Caper plants on southern exposure and rooth grov.rth at the end of the
4th growing season

5. SONUÇ ve ÖNERi LER
Eskiden beri insanlar tarafından birçok kullanım alanı bulan ve ç eşitli
eserlerde adı geçen kapari bitkisinin çiçek Lomurcuklan yaz aylarında köylüler
larafmdaıı toplanınakla ve bu konuda faaliyet gösteren ticari şirketlere
satılmaktadır . Ticari potansiyclc sahip bu bitki son zamanlarda özellikle Ege ve
Akdeniz Bölgelerinde kültüre alınmış ve tohumdan yeti ş tirilme u y gulamalarına
geç i!miştir .
Bu

çalışma

ilc, kaparinin polietilcn tüplerde yetiştiriterek erozyon
ile hem cro;.yonla mücadele ç alışmalarma , hem de yöre

s ahalarında denenıne si
halkının

ekonomisine

katkı sa ğlamak amaçlanmıştır.

Çalışmada ,

deneme alanındaki fidanların y ıllık sürgünlerinin toprağı
yeterince sürgün oluşmadığından belirlenememiştir. Bunun
y anında yaşay an kapari fidanlarında en u7.un sürgün boyu ölçülmüş ve bakı ya
göre y aşama oranları belirlcnıniştir. 1997 y ılında sahaya dikilmiş olan kapari
fidanlarmm dördüncü yıl sonundaki değerlendirmelere göre en fazla yaşama
oranı ortalama ı% 40.0 ilc güney bakıda , en uzun sürgün boyu da 26.5 cm ile
yine güney bakıda gerçekleşmiştir (Çizclge 2).
örtme

özelli ğ i ,

Dördüncü y ıl sonu verilerine göre y apıian varyans analiz tablosunun
incelenmesinden de göıii !eceğ i gibi fidan yaşama oranları açısmdan , bakı
faktörü %ı 99 güven düzeyinde anlamlı bulunmuş ve ortalama 7.81 fidan say ısı
ilc güney bakı etkili işlem olarak belirlenmiştir.
Her iki bakıda da yaşama yüzdesi olarak çok başarılı bir sonuç
olsa da kaparinin güney bakılarda yaşama şansının daha kuvvetli
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu du nı m kaparİn in ekolojisi gereği güneşli y amaçları
daha çok tercih ettiğinin bir kanıtıdır .
alınmamış

Deneme alanında dikilmiş olan kapari fidanlarında kök gelişimleri de
Dikimden 3 yıl sonra izlenen kök gelişmelerinde marn
anamateryalinin yatay katmanlarının çatiaklı ve yumuşak olan kesimleıinde
kapari bitkisinin köklerinin hem derine ve hem de yaniara doğru yayılmakla
olduğu gözlenmiştir (Şekil 5). Bu özellik kapari bitkisinin köklerinin yayıldığı
alanda toprağı tutucu bir özellik taşıdığını göstermektedir. Her ne kadar
taşınan toprak miklarının belirlenmesi amacı ilc deneme alanının tesisi sırasında
sahaya numaralı ve ölçülü demir ka zıklar çakılınışsa da, bunlar büyük olasılıkla
köylüler tarafından yerinden çıkarılarak götüri.ilmüştür. Aynı işlem bir sonraki
izlenmiştir.

y ıl y İn e l enmi ş olduğu

deneme

alanında

halde kazıkl ar yine köylülerce gö türülmü ştür. Neticede,
ero zyona ili şk in ölçümler gcrçekl cştirile memi ştir.

Burdur ve yöresindeki gibi yüzeye yakın yatay ve sert tabakalı bir
anamateryalin olduğu veya üzerinde zay ıf bir toprak örtüsünün bulunduğu , yan
kurak iklim şartlarının hüküm sürdüğü marjinal erozyon alanları bitkilerin
yay ılıp ge lişme leri açısından genellikle olumsuz koşulları yansıtmaktadır.
Dolayısı yla

benzer alanlarda çok ui'.un y ıllardan beri doğada var olan ,
ve çalı türlerinin tümünün erozyon
amaçlı kullnnıınında kısa sürede çok büyük başarı beklemek yanlış olacaktır. Bu
tür alanlarda yapılması gereken ilk iş sahanın koruma altına alınması olmalıdır.
Böyle bir uygulama yörede doğal olarak bulunan bitkilerin kendilerini
yenilemelerini ve yay ıl ış alan larını gen işletmelerini sağlayacaktır. Ekonomik
olan bu işlemin yamnda , yö rede doğal olarak bulunan veya yetişebileceği
önceki çalışmalarla b e lirlenmiş olan (SOLAK l96X) ot ve çalı türlerinin birkaç
y ıl üst üste yapılacak ekim ve dikimleri ilc sahadaki toprağın aşınıp taşınması
engellenebileceği gibi , ot ve çalı li.irleri ile kaplanan sahadaki toprak örtüsü
sonraki yıllarda bitki besin maddelerince de zenginleşcccklir. Bu ortam
sağlandıktan sonra, amaca göre sahaya o yörede yetişebilecek ağaç türleri
dikilebilir. Böylece, bitki besin maddelerince zenginleşmiş toprağın taşınınası
durdurulımış ve ağaçlandırınay a uygun sahalar elde edilmiş olacaktır.
sadece

kapaıi değil , diğer ağaç , ağaççık

Burdur'daki erozyon alanlarında kapari bitkisinin birkaç ot ve çalı türü
ile birllkte dencı111ıcsi yararlı olacaktır. Türler seç ilirken ekonomik değeri olan ,
yöredeki köylülere gelir sağlayacak olanlar örneğin adaçay ı (.S'alvia) , kekik
(Thymus), alıç (Crateagus sp.) kuşburnu (Rosa canina L.), papaty alar (An th emis
cupaniana ve Anthemis nobilis) , lavanta (Lavandula angustifölium) ve
alacataçotu (Coronilla varia) gibi türler göz önüne alınınalı ve bunlara ağırlık
verilmelidir. Bunların yanında Onnancılık Araştııma Enstitüsü ' nce 1968 y ılında
ll no' lu teknik rapor olarak y ayımlanan (SOLAK 1968) " Burdur'da Erozyon
Önleyici Tedbirlerin Araştırılması Denemesi" isimli eserde, Burdur yöresinde
başarılı olduğu tespit edilen türlerinekim ve dikimi de yapılabilir.
Burdur'da kapari dikimi ile tomurcuk üretimi yapan bazı özel şahıslar da
vardır. Bu kişiler tarafından kapari tomurcuklarından üretilen turşu ve reçelin
yurt içi ve yurt dışı ticareti yapılmaktadır. Ancak dikenli olan kapari fidanlarında
toınurcuk toplama işçiliğinin zor,
işçilik ücretlerinin fazla oluşu ve özellikle
yurt dışında pazar bulmaktcıki zorluklar kapari üretimi ve ticaretini cazip

olmaktan çıkarmaktadır. Her ne kadar kapari 4/ 1111976 y ılmdan itibaren tıbbi ve
aromatik bitkilerden kabul edilerek Özel Ağaçlanduma kapsamı içine almıp ,
dileyen üreticiye Ağaç landınna Fon u "ndan kredi verilmek suretiyle teşv ik
ed ilmekte ise de, özellikle yurt dışında pazar bulınada mutlaka devlet desteği
sağlanm a lıdır ve bu destek etkin ve sürekli olmalıdır.
Bu tip ça lı şma l a rın , gerek erozyon önleme amaçlı ve gerekse yöre
köylüsünün ekonomik yönden iy il eştiri lm esi amacıyla , y ukarıd a sözü ed ilen ve
ekonomik değeri olan türlcrin de benzer alanlarda denenınesi suretiyle devam
ettirilmesinde yarar bulunmaktadır .

ÖZET
Burdur yöresindeki marnlı arazi gibi olumsuz çevre koşullannda bile
scyrek de olsa doğal olarak bulunan kaparinin toprak ve ekolojik istekleri
açısından kanaatkar olması , derin kök ge lişti rmesi, sürgünlerinin toprak
yüzeyine yay ılması gibi özellikleri, onun toprak koruyucu olarak kullanumm
gündeme get irmi ş tir. Bu çalışmada , kaparİnİlı erozyon sah a larında denenmesi ile
hem erozyon la mücadele ça lışm a ların a , hem ele yöre halkın m ekonomisine kalk ı
sağlam a k amaçlanmıştır.
a lanı Burdur Gölü Ha vzas ı s ınırları içindeki Kuruçay küçük
Burdur iline 15 km mesa fede olup denizden yük sekliğ i 100011 50 m arasındadır (Harita 1). Gü ney yamaç ta meyil ıxı 65 , kuzey yamaçta% 60
civarındad ı r. Karasa l neojen çökeileri ilc kaplıdır.T abaka l ar maııılı olup yer yer
yatay konuınludur. Ncojen marnı erozyona karşı daya nık s ı zd ır, yağ ı ş suları ilc
çok kolay çözünü p meyil aşağ ı kolayca taş ınabilmektc ve rüzgarın etkisiyle
erozyona uğra maktadır. Doğal bitki örtüsünün bulunmadı ğı yerlerde, toprak
derinliği ve horizon geliş imi görü lnıemektedir.

Deneme

hav zas ında dır.

Türkiye 'de kapari (Cappari!.) cinsinin Copparis spinosa ve Copparis
ovata olmak üzere 2 türü tespit edi lebilmi şt ir. Yurdumuzun değişik yörelerinde
doğal olarak bulunan ve gebere, kebere, kapari , deve dikeni , kedi tınıağı ,
şebe llah
gibi isimlerle anılan , çok y ıllık , dikenli ve ça lım sı bir bitki olan
kaparinin boyu l - 1. 5 ın ye kadar ulaşır. Ova! veya yuvarlak y aprakları koyu
ye şildir. Toprak üstü kıs ımları büyük bir çoğunlukla y ıllık olup , tamamen hıru r
ve ertesi y ıl yeniden sürgün oluştuıur.

Çalışmada ; Burdur yöresindeki doğal kapari (Capparis ovata L)'lerden
::>planan tohumlar 1996 yılmda Elmalıdere (Burdur) Orman Fidanlığında tüplere
kilmiş , I +O yaşındaki fidanlar (Şekil 4) 1997 yılı mart ayında deneme desenine
ı ygun olarak çukur dikimi yöntemiyle dikilmiştir. Her deneme parseline 20 adet
id an ile dikimlerde teras içinde 2.0 m ve 3 .O m aralık uygulanmıştır. Buna göre
leneme alanmda toplam; 2 bakı x 2 sıklık x 8 yineleme x 20 fıdan = 640 adet
idan dikilmiştir. 2000 yılı sonuna kadar deneme alanında kapari fıdanlarının
'üyüme ve gelişmeleri gözlcnmiş , bazı fidanlar sökülerek kök y aydışları
denmiştir. Ayrıca her vejetasyon mevsimi sonunda da y aşayan fıdan sayımları
apılıp bunların toprak üstündeki en uzun sürgünlerinin boyları ölçülmüştür.

Yapılan

ölçme ve gözlemler sonucunda toplanan verilerin istatistik olarak
dördüncü yıl sonundaki verilere göre yaşama oranları
'ıtalamasının kuzey bakıda% 14.7, güney bakıda ise% 40 olarak gerçekleştiği
:örü1müşlür (Çizelge 2). Varyans analizine göre sıklık işlemi ve bakı x sıklık
tkileşimleri % 95 güven dü zeyinde anlamsız, bakı faktöıii ise % 99 güven
üzeyinde anlamlı bulunmuşlur (Çizelge 3.1). Anlamlı bulunan bakı
aktörlerinden hangisinin daha etkili olduğunu belirlemek üzere yapılan fidan
ayısı istatistiklerinde (Çizelge 3 3) güney bakı etkili işlem olarak belirlenmiştir .
7
ani kaparinin kuzey bakıya göre gliney bakıtarda yaşama şansının daha
:uvvetli olduğu ortaya çıkmıştır.
leğerlendiıilmesiyle ;

1

alanında dikilmiş olan kapari fidanlannın izlenen kök
marn anamateryalinin yatay katınanlarının çatiaklı ve yumuşak
,)an kesimlerinde köklerinin hem dcrine ve hem de yaniara doğru yayılıııakta
'lduğu gözlenıniştir (Şekil 5). Bu özellik kapari bitkisinin köldeı·inirı yayıldığı
larıda toprağı tutucu bir özellik taşıyacağını göstermektedir.

Deneme

,elişmelerindc

Üzerinde hiç oluşmamış veya zay ıfbir toprak örtüsünün bulunduğu yatay
e sert tabakalı ınam anamateıyali ve yarı kurak iklim şartlarının hüküm
ürdüği.i maıjinal erozyon alanları , bitkilerin y ayılıp gelişmeleri açısından
;enelliklc olumsuz koşulları y ansıtmaktadır. Bu tür alanlarda kapari bitkisinin
'irkaç ol ve çalı Lürü ile birlikte denenınesi y ararlı olacaktır . Türler seçilirken
konomik değere sahip, yöredeki köylülere gelir sağlay acak olanlar örneğin
daçayı (,'-)a/via) , kekik (7'hymus) , alıç (Crateag us orientolis Pall.) kuşbumu
T?osa canina L.), papalyalar (Anthemis cupaniana ve Anthemis nobilis) ve
wanta (Lavandula angustifölium) gibi türler göz önüne alınmalı ve bunlara
ğırlık verilerek benzer çalışmalara devam edilmelidir.

Tomtırcuk toplaımı i şç iliğ inin zor.
i şçi lik ücretlerinin fa1.la oluşu ve
özellikle ~ · un dışında pazar bulmaktcıki 1.orlu klar kapari üretimi \'C ticaretini
cazip olmaktan çıkarmaktadır Her ne kadar kapari 4/l 111976 y ılın dan itibaren
tıbbi ve aronıatik bitkilerden kabul ed ilerek Özel Ağaç landırnıa kap s amı içine
a lınıp . dileyen üreticiye Ağaç l a ndırm a Fonundan kredi verilmek suretiyle t eş\'ik
ccl ilmcktc ise de. sa l amuras ı \'C son gü nlerde de rcçcli yap ılm ak suretiyle
pa;.arlanmakla olan kapari ürünlerine özellikle yurt dı ş mda pa;;ar bulınada
mutlaka dev let desteği sağ l a nmalıdır \ 'C bu destck etkin \'Csürekli olmalıdır.

SU M MARY

Capcr may be considcrcd as a soil co n scı> a tion plant bccausc of its
natural occ uıı-cncc in poor cnviro nnı c ni s such as mar! so il s around Burdur, a
\' C~ dccp rootin g habit and covcr of so il surface. Aim of this reseaı·c h was to
test capcr planLation in crosion co ntrol arcas and to contributc to the soil
co nscn ·ation work.
The cx pcrimcntal si te is loca tcd in a smail basin ca llcd Kuruçay witlıin the
Lake Burdur calchmcnl arca . The cx p cr iınc ntal site is 15 km south of Burdur
t0\\'11ship . al 1000-1 150 111 abO\'C sca lc\'cl (M ap 1) E:-.: pcrimcnls \Vcrc carricd
out on two cxposurc with 65 'Xı slopc on th e southern cxpos urc and 60% on th e
north cm cxposurc. The site is co,·crcd \Yith contincnlal neoge ne mar! dcposits
which are parti~· hori zontally situatcd. Neogene ınarl is suscc ptiblc to crosion by
both wa ter and wind and can casily be \\·ashcd away by surface runoff. Deep
soil s do not dcvclop where ncıtura l vcgctation covcr docs not occu r.
T\\'O spcc ics of gcnu s Copparis n atunılly occur in Turkey naınc ly
Copparis spinosa and Copparis ovma. Capcr is a pcrcnniai Lhonı~ shrub and
may attcnd a hcight of 1.5 nı . with ova] or ro und d ark grccn lcm·cs. A bO\· e
ground parts of capcr plant are gcncra lly annual which dry and die at autuınn
ımd devclop fr·csh shoots in th e follm\in g spring.
Sccds collcctcd from th e nalural ca pcr plant in the Burdur ca tchnı ents
wcrc SO\\'n in smail plasti c bags at E lm a lıdcrc forest nurscry in 199G . One year
old ballcd sccdliıı gs were plantcd in tcrra ccs dug in Kuruçay basin in March
1997 accordin g to the cxpcrimcntal design on north and south slopcs. 20
sccdlin gs wcrc plantcd on cach cxpcrimcntal pareelata spacin g of2 .0 m and 3.0
m. Accord ing to th e expcrimcntal design 2 cxposurcs x 2 spacing x 8 rcpetition

" 20 sccdlin g = 640 sccdlin gs in tota l wcrc plantcd at th e c.xpcrimcntal site.
Rcp l aııti ng \\a S caıTicd out in Januan: Jl)tJX . Obscrvations on the growth and
development of ca per sccdlin gs \\"Crc made un til the end of yea r 2000 and so ın c
sccdlings wcrc rcnı o vcd from th e soi l in ordcr to in vcstigalc root. development.
In addition . at en d of cach gro\\in g scason sun•iving scedlings werc countcd and
th e lcngth of th e longcst shool on e;ıc h planı \\·as nıeasured .
Results shown that at th e end of the 4th year the surviva l ratc of capcr
sced lings was 14.7\X. on north facing slopc and 40 0% on the south (Tablc 2) .
According to an alysis of variance spacin g and e.xposurc .x spacing effccts were
statistica lly in s i g nilıc a nt at 0()5 probabilit:y, whcrcas cx.posure factor alone wa s
fou nd Lo be signi ficanl on th e sun·iyal ratc at O.<JlJ levcl (Tablc 3. 1). Ta blc 3.3
clcarly shO\\ S that th e seeciling survi val ra lc is significan tly hi ghcr on the
southcrn c.xposurc. This means that sunny south taeing slopes are morc
favorablc for capcr planıation .
lt was also obscn·cd th at capcr planls wcrc ab lc scnd its rools down into
mar! layers as ''-ci l dcveloped roots in horizonta l dircctions vvhcn th e mar! layers
had cracks and crcvices (Figurc 5). This indicates that caper planı has th e
suitablc soil con scrv atioıı propcrtics duc to its highly eiTcctivc roo t system .
Horizontally orienteel hard mar! laye rs w ith no soil de' clopmcnt on top,
barc or sparsc vcgc tatio n covcr on the surfacc are signs of poor ccological
factors. lt may be rccoınmcııdcd tha t capcr ınu st be plantcd on this küıd of poor
co nditions logclhcr '"'ith same grass and shnıb spccics. Thcsc acconıpanying
spccics such as Salvia sp .. Thymus sp .. Crateag us orientn/is Pa l!.. and Rosa
canina L. should be sclectcd accordin g to their cconomic value for the local
inhabitanls. Alsa, same spccics !ike An the mis cupaniana. Anthemis nobilis and
/,avcmdula angus t(j(ılium should be considered lo uscful in such siınilar work .
1L nıusl be menlioneel thal capcr bud harvesl is a difficult, labour
intcnsivc and cx.pcıısivc work . lt is alsa dif(]cu lt to und foreign ınarkcts for
e.xporl trading. Howevcr, capcr was dcclarcd Lo be a medical and aramatic planl
spccics on 4/11/1976 and thus included İlı The Spccia l Planlation Schemc and
lınanecd by Plantatian Fund . Stili, cxporl trad ing is in nccd of permancnt
govcrnmenl supporl.
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öz
Dendrokronoloj i geçen yü zyılın başlannda geli ştiril en yeni bir bilim
Dendrok ronoloji a ğa ç. y ıllık halk a larının çeşitli özelliklerindeki
d eğişim le rden fayda lanarak çevresel faktörlerin etkilerini incelemeyi konu
edinir Dolay ı sıy l a , geçmi şte meydana ge lmiş orman yangını , yoğun böcek
ve ha stalık s alg ınları ve iklim değ i ş iklikl e ri gibi doğal olaylar hakkında bilgi
edinilmesin e yardım c ı olur. Bu bilgiler de, gelecekte ortaya çıkması olası
doğa l olayların önceden kestirilmesine yardımcı oldukları için doğal
kaynakların uzun vadedeki kullanımlarınııı planlanması için büyük önem
da lıdı r.

taşır .

Bu makalede çok a y rıntısma girmeden dendrokronoloji ve tekniği
ve bu bilgil erin , dendrokroııolojiyi yeni kullanmaya
başlayacak araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmüştür.
açıklanmaya çalışılmış

ABSTRACT

Dendrocronology is a discipline developed at the beginning of last
century. lt uses the various propeıties of tree rings and tries to reconstruct
the change in trees ' environment. So it gives us some important information
about some natural events like forest fire, insect attacks and climate changes
in the past . This information can be used to preview some natural events,
that is why they are valuable for natural resource plaımers .
In this paper, Dendrocronology and its techniques was explained in a
simple way, not in detail. lt will be useful for the researchers who are
starting to use it .

t. GiRiŞ
Bilindiği gibi insan hayatıııı en faz la etkileyen faktörlerden birisi
sudur. Günümü ze kadar yaşamı ş medeniyetlerden tamamına yak ını suya
bağımlı olarak konuş l anmışlardır .
Gelecekte de suyun in sa n yaşam ını
öneml i ölçüde etk il eyeceğ i , hatta ulu s larara s ı ili şki l eri bi le belirleyici role
sahip olacağına ili şk in beli rtiler mevcuttur.

Su ve ilgi li konuların ülkemi zi de önemli derecede etkileyeceği ve
bu konulardaki ça lı ş malara başlanması ge rekt i ği
a nla ş ılmakta dır. Bu konuda Gün eybatı
Amerika 'da çarp ı c ı bir ömek
yaşanmı ştır Kuzey Amerika 'dan baş l ayıp 266 7 km kat ederek 7 Amerikan
Eya letinden geçen, iki de Meks ika Eya letine ulaşan Colorado Nehri il e ilgili
planla y ıcılar 1920' 1i y ıll arda yapt ıkl arı hesa plamalara göre su paylaşım
an la şınaları nı yap mı ş l ardır. Bu yıllarda mevcut ölçüm aletleriyle yapılan
ölçüm lere göre nehrin y ıllık akışı 19.9 milyon m3 olarak h esap lanm ı ştı r.
Ancak bu hesap lama lar 1906- I922 y ıll arı arasında kayded ilmi ş olan yağ ı ş ve
debi istatistikl erine dayalı olarak yap ılmı ştır. Ancak daha sonraki y ıllarda
Colorado Nehrinin debisinde bir düşüsün olduğu ve su a z lı ğ ı yüzünden
mevcut su pa y l aşım a nl aş m asının yüri.iti.il emeyeceğ i anla ş ılmı ştır. 1976
y ılmda Ari zona Üniversitesi Ağaç Y ıllık Halka A raştırma Laboratuarı ' ndan
Stockton ve Jacoby ağaç y ıllık halka kalınlıklarının değiş im inden
faydalanarak 450 yıl kadar geriye g itmi ş l e r ve nehrin debi sini incelemeye
ça lı ş mışlardır. Ça lı şına sonu cunda n ehriıı y ıllık akıttı ğ ı su miktarının aslında
bu kadar o lm adığ ı , 1906- 1930 arasındaki dön emin nehrin debi si nin en
yüksek oldu ğu dönemlerden biri sine rastladı ğ ı ve uzun vadede nehrin akıttığ ı
y ıllı k su miktarımn ortalama 13 milyon nr' civarında olduğu , ve bu tür
planlamalarda
uzun vadel i h esa plaınaların yapı lmasının ge rektiğ i
anlaşılınıştır (ANOMIN , s.4 ; TOUCHAN and HUGHES 2000, s. 277).
hatta

ş imdiden

Yukarda veri lmi ş öıııek as lında ülkemi z için de büyük önem
Nitekim Fırat ve Dicle Nehirleri s ularının ku ll anım konusu
ülkemi zin ulu slararası konulardaki gü ndemini zaman zaman m eşg ul
edebilecek niteliktedir. Gerçekten de bu nehirlerin uzun vadeli debilerinin ne
olduğu konusunda tatmin edici bilgilere ihti yaç vard ır. Sözü edilen, akarsu lar
ve uzun vadeli debil erinin incelenmesi konusu dendrokronolojinin
kapsamına girmektedir.

taş ım aktadır .

Ayrıca

ABD 'nin New Mexico eya letinin ku zeyinde orınan
ile ilgili yapı lmış olan bir ça lı şma ilginç sonuçlar oıtaya
koymuştur. James Dağlarında ya pılan bu çalışma Ponderosa çam ı (Pinus
ponderosa)'nın I 900 ' lu y ıll ara kadar oldukça sık periyatlarla örtü ya ng ın ı
yangınları

geçirdiği

ve örtü yangınmın da bu türün ekolojisinin önemli bir parçası
ancak bu yıllardan sonra başlayan otlatmacılık nedeniyle bu
peryodun uzadığı ortaya konmu ştur (TO UC HAN et ali.,J 996).

olduğu ,

Yine TOUCHAN ve d i ğerl eri Cl 999) Güney Ürdün 'de yapt ıkları bir
ile Jwıip c rus phoenicia türünde y ıllık halka inceleme yolu yla l600l99:'i yılları ara s ı için iklim değişikliklerini elde etm i şlerdir. Bu çalışma
sonucunda Güney Lübnan bölgesinde uzun vadede beş y ıld an faz la

çalı şma

kuraklığın yaşanınayacağ ı aıtaya konmuştur.

Ömek çalışmalardan da anlaşılacağı gibi gittikçe önem kazanan
çevre ve doğal kaynakların planlanması konusunda dendrokronoloji oldukça
faydalı bilgiler üretebilnıektedir. Dendrokronoloji konusunda ülkemizde
çalışan kişi ve yapılm ı ş çalışma sayısı oldukça s ınırlıdır
2. DENDROKRONOLOJi NEDİR?

Dendrokronoloji dendron =odun, kronos=yaş saptama ve logos=bilim
kelimelerinden oluşm u şt ur (Touchan and Hughes 2000, s.277) Adından da
anlaşılacağı gibi dendrokronoloji ağaç yıllık halkalarından faydalanarak ya ş
ve zaman saptanıa bilimidir. Bunun için ağaçl arın her y ıl oluşturdukları
y ıllık ha l kalarından faydalanılm a ktadır. Ç anı , sedir, göknar ve ardı ç gıbi
ibreli a ğa ç larda ilkbahar odununu oluşturan ve daha geniş çaplı , da r çeperli
ve açık renkli olan hücreler, yaz odununu olu şturan dar çaplı , kalm çeperli
ve koyu renkli hücrelerden beli rgm bir şekilde ayrılabilnıektedir. Bu sayede
her yıl oluşmuş olan halkal a rın kalın lıkl arı ölçülebilmektedir. Ya praklı
ağaçların anatomik yapılarından dola y ı yıllı k halkaların gözle a yırt edilmesi
ve ölçülmesi ibrelilere göre daha zordur.
Yıllık hal ka incelemes i ile ilgili çok daha eskilere gitmekle birlikte
(Akkemik, 1997, s 6) dendrok ronolojiniJı ilk geli ş imi Andrev A. Douglass
ile 1901 yılında Kuzey Amerika 'da ba şlamıştır (A NONi M, 1999,s.5 ;
TOUCHAN and HUGHES 1999, s 291)

Dedrokronolojide yalnız y ıllık halkalarm kalmlığıııdan değil aynı
zamanda hücre boyutlarından , odun yoğunl uğundan ve radyoaktif ve sabit
izotop oranından da fayda l anılmaktadır (MUNRO at al. , 1996, s.843 ;
TOUCHAN and HUGES, 1999, s.291) Bununla birlikte günümüzde en
faz la kullanılmakta olan ve pratiklik arz eden yıllık halka geniş likl eridir.
Yıllık halka genişliklerincieki değ i şim l erden faydalanarak geçm işe yönelik
yağış, s ı cak lık , toprak nemi, akarsu akış debileri, sel ve taşkın olayları , göl
oluşumları, orman ya ngml arı, ha va kirliliği etkileri ve orman zararlılarının
gösterdiği ataklar yüzyıllar, bazen de bin yıllar geriye gidilerek ortaya
kana bilmektedir.

Dendrokronoloji asıl incelenecek konuya göre dendroklimatoloji
(ik lime iliş kin ça lışmal arda), dendroarkeoloji (arkeolojik çalışmalarda) ve
dencirohidroloji (su rej imın e ili şkin çalışmalarda) gibi alt dallara
ayrılmaktad ı r .

3. DENDROKRONOLOJİ TEKNİGİ
Tanımından

gibi dendrokronolojinin uğraş alanı ;
ağaç yıllık halka geni ş likl erinden faydalanarak tarih sapta m adır. Bilindiği
gibi yıllık halka geni ş l iği üzeriııde çok sayıda faktör etkilidir. Btmlar
aras ında ölçülebilenler olarak; a ğaç yaşı, yetişme yeri verimliliği (bonitet),
ağaç la r arası yarış ma (yarışma en deksi), ağaç çapı ve ağacm genetik
yeten eği olarak say ılabilir ( KALlPSIZ 1982 s.66, ERKAN 1995, s. 50,
ÖZKAN 1996, s.264, ANONIM 1999, s .27) . Doğrudan ölçüterneyen
faktörlerden birisi ise iklim faktörüdür İkiimin etkisini daha iyi görebilmek
için daha sonra değinileceği üzere yıllık halka geni ş lik ölçülerini standardize
etmek, ancak öncelikle ağaç türü seçimini, yer seçimini ve ağaç seçimiıli
isabetli yapmak gerekmektedir.

3.1.

Ağaç

da

anl aş ılacağı

Türü Seçimi

Ağaç

türü seçiminde dikkat edilmes i gereken iki önemli nokta
Birincisi yı llı k h a lka l arı belirgİlı olan bir ağaç tüıü seçimidir.
Özellikle ibreli türle ilkbahar ve yaz odwıu renk farklılıklarından dolayı
uygun türlerdir. İkiııci nokta ise bazı türlerin oluşturduğu ya l ancı halkalarm
sebep olabileceği h ata lardır. Mümkünse ya lan cı halka yapmayan tür
seçilmelidi r. Ancak yine de zaman za man bütün türlerin az da olsa ya l a n c ı
halka yapa bil eceği nedeniyle ya lan c ı h a lka yı nonnal yıllık halkadan iyi ayııt
etmek gerekmektedir. Bu ayırımın yap ılabilmesi için dikkat edilmesi
ge reken en önemli özellik şudur: Nonnal y ıllık halkada yaz odunundan
ilkbahar odununa geçi ş oldukça keskiııdir . Bu geçiş ya l ancı halkalarda ise
tedricidir.
vardır .

3.2. Yer Seçimi
Yer seçimi ya parken yıllık halka kalınlığı üzerinde iklim faktörünün
etk isi arandığına göre önemli iki faktör olan sıcaklık ve toprak neminİlı
(yağış) kritik durumda olması gerekmektedir. Yağışın etkisini görmek için
sığ toprak ve drenajın iyi olduğu ya maç araziler, sıcaklığın etkisini görmek
ıçın ıse yüksek rakımlar ku zey bakılar uygun yerlerdir (ANONIM, 1999,
s 16).

3.3.

Ağaç

Seçimi

Ağaç seçiminde dikkat edilecek il k nokta ağac ın yeteri kadar yaş lı
olmasıdır. Bir diğer konu ise ağac ın daha önce kom ş u ağaçlarından
etki l enın emi ş o lma s ıdır .

Bunun içi n de açık alanlar, nonnal kapalı ormaııın
ol uş a ma yacağ ı alanlar seçilir. Ay rı ca insan etkis inin (ya pra k fayda l anması ,
çıra ve reç ine elde edilmesi ) olnıamasıdır. Bu gibi etkenl er y ıllık halka
kalmlı ğ ı üzerind e direkt etkiye sahip o l acağ ı için dendrokroııo l oj ide tercih
edilmez.
3.4. Örneklerin A lınma sı
Önıek alınacak ağaç tü rü ve yer seçildi kten sonra örneklerin
a lın masına başlanır . Yıllık halka genişlikl er indeki ortak değ işiml er i iyi
gözlemleyebilmek ve daha sonra aç ı k lan acağı gibi ma ster denen şa blonun
oluşturu l abi lmes i için yeteri kadar örnek alınmalıd ı r. Bu yeter sayı en az 15
olmalıdır . Ömek alınmas ı ağaca za rar vermemek içi11 aıtını burgusu yla aıtını
ka lemi alarak yap ılmalıdır. Ancak zorunlu hallerde gövde kesiti de alınabilir.
Aıtı nı

burgusu ile örnek

a lınırk en a ğacın

birbirine

karşılıklı

en az iki

noktasınd a n artını ka lemi alınma lıdır . Özelli kle ya maç arazi lerde reaksiyon

için aıtım kalem i ya maç eğ imin e dik
Ancak örn ek alınacak ağaç l arın yaş lı oldu klan
düşünüldü ğünde gövden in ve kanıbiyunı un ba z ı kesinı l e ri ö lnıü ş olabili r. Bu
gibi durumlarda artıın kal emi kambiyuıııun canlı olduğu gövde
kısımlarmdan a lınmalıdır. A lınan örnekler gövde kesiti ise etrafı kalın baııtl a
sarı lır ve ba ğ lanır, a ıtım kal emi ise kağ ıt veya gazete parçasına rulo halinde
sa rılarak laboratuara taşınır . Örnek a lın a n yerin adı , toprak ve topografik
özelli kleri ile vejeta syon ya pı s ı not edilir. Ayrıca aıtım ka leminin a lını ş
yön leri ayrı ayrı numaralandırılarak kayded ilir.
odununun etkisinden
doğrultudan

kuıtulabilnıek

alınmalıdır.

3.5. Örneklerin Ölçiilmesi
A lın acak
ö ıııekl erd en
yı llık
halka ka lınlıklar ın ın değ iştiği
karekteristik y ıll a rı gösteren bir master elde edilmesi için çal ı şmalara
başlanır. DOUGLAS tarafından ma ster ha zır l anınasında bugün de kullanılan
ve y ıllık halkaların ölçümünü gerektirmeyen şöyle bir yöntem
ge li ştirilmiştir : Milimetrik k ağ ıt önce 3 cm kalınlığında şerit halinde kesi lir
ve apsisi her mm çizgisi bir say ılacak şekilde ve sıfırdan başlanarak
dereceleııdirilir. Daha sonra artıın kal emi veya gövde kesitinin en iç
halka s ından başlanarak , her y ıllık halka bir y ıla tekabül edecek şek i.lde
aya rlaım ancak sadece dar yıllı k halkalar i şa ret l enir. Bu i şaretlenıe sütun
çizgileri halinde olur ve en dar ha lka 1 cın ' lik boyu geçmeyecek şek ilde
i şaret l enir (halka darlı ğı artt ı kça çizgi sütun boyu da a ıtar) . Deneme

alanmdan a l ına n her örnek için ay rı bir şer it üzerinde bu i şa ret leme ya pılı r.
Sek i! I de A, B, C ve D şer it l er i bu i şa ret l erneyi göstermektedir. Daha sonra
örnekler yan yana komı r ve dar y1 ll ık halka l arı gösteren çizgilerin çakışıp
çak ı şnıad ığ ın a
bak ıl ır.
Eğer
genel bir çak ı şma va r ı se master
h az ırl a ıı a bil eceği anl aş ılır ve master h azırlı ğ ın a geçili r.
Master h az ırl a nm as ı ömeklere ait o ıtak dar y ıllı k halka çizgilerinin
yeni bir milimetri k kağ ıda geçirilmesi i ş i d ir . Bu ya pılırken master üzerindeki
dar y ıllı k halkaya ait çizgi sütun boyu olarak ömekl erin sütun b oyl a rııun
orta l a mas ı a lınır. Bazı dar y ıllık halkalar sadece bir veya iki örnekte aıtaya
çı kmı ş olabilir. Bu durum bu yıllı k h a lka nın iklim dı ş mdaki bir b aşka
fa ktörün etkisi yle oldu ğu a nl a mına geli r ve genellik arz etmediği için master
üzerine taş ınm az. Master üze rindeki sütun çizgileri yukardan a şağ ı ya doğ ru
ya pılır. Masterin apsisi her mm çizgisi bir yılı gösterecek şek ilde gerçek
y ıllar cinsinden derecelendirilir ve masterin ait olduğu alt ve üst s ınır y ıll ar
örn ekl erden faydalanarak tespit edilir. Şekil 1'de dört örnekten elde edilmi ş
olan değerl erin ma ster üzerin e ta ş mm as ı görülmektedir. Şekil 1'de sadece
bir örnek verilmi ştir ve döıt a ıtım kalemi kull a nılmı ştır. Daha önce de
beliıt ildi ği gibi ku llamlabili r bir master ha z ırlanabilmes i için en az l 5
örnekten fayda l a nılmalıdı r. A rtı k belli bir bölge için h az ırl a nmı ş olan bu
master o bölgeden alman ve ne zamana ait oldu ğu bilinmeyen bir gövde
kes itinin veya a ıt ım kaleminin tarihlendirilmesinde kullamlabilir.
Ancak dendrok ronoloji ça lı ş ma ların da sadece ta rihleme değil aym
za manda ça lı ş m a amac ın a göre çevre faktörlerinin etkilerinin izlenmesi de
amaç l a nm aktad ı r. Bu amaçla ölçüm ve grafik aşama l a rını da içeren daha
ka p sa mlı bir yöntem kull a nılmakta dır . Bu yöntemde yı llı k halka kalı nlık l arı
d u yarlı bir aletle ölçül erek aps iste yıll ar, ordinarta ise yıllı k halka ka lınlı k l arı
olacak şek il de bi r grafiğe işaret len i r (Şekil 2) Daha sonra bu nokta lar
arasında uygun bir regresyon eğris i geçirilerek katsayıl arı hesap lamr.
Regresyon eğ ri s i modelin in seçimi önemlidi r. Her zaman nokta l arın
genel eğilim in i iyi temsil eden eğ r i modeli iyi olmayab il ir. Hatta çok elastik
eğr i modelleri yüksek uyum katsa yı l arı (Yüksek 1.2 değerl eri) vermesine
karşm oldukça yanı lt ı c ı , hatta denci rokronolojik i lişki l erin görülebilmesine
engel olabilecek kada r h ata lı sonuçlara sebep olabilmekted ir. Bu neden le bir
ömeğe ait eğri modeli seçiminde bu eğ rinin diğer örn eklerin genel eğil i m in e
uyuımı önemlidir . Bu amaçla geli şt i r ilmi ş ya z ılımla r yard ımı y l a , model
seçimi sı ras ında di ğer örn eklerin genel eğilimlerin i de görmek ve bu eği time
uygun bir model seçmek mümkün hale gelmektedir.
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1. 1999 y ılmda a l ınmı ş olan örneklerden ma ster elde edilmesi.
Figure 1. To form th e master fro m the samp les taken in 1999

Hatta yine bu yaz dıml a r uzunca bir dönemi kapsayan bir örn eğ in
çevre üıktö rler i dı ş mda bir faktörün etkisiyle (örn eğin insan etkisi) belli bi r
zaman periyodunda yıll ık lıa lka ka l m lı k l a rınd a göstereceğ i deği ş iklikl e rin bir
parça şeklinde değerlendirme dı ş ı bıra k dnıasını mümkün kılmaktadır. Bütün
bu i şleml er çevre ve iklinı faktörlerinin y ılık halka değişimleri üzerindeki
etkilerin i daha net görmeyi ko l ayla ştırmaktadır
Şek il 2'c!e yıllıl< halka geni ş l ik l erin in yaşa bağlı olarak deği şiJ11i
görülmektedir Ancak bu grafikler ya ş ın y ıllı k halka ka lmlığı üzerindeki
etkisini de i çe rdi ği için asıl aranan ve çevre faktörlerinden kaynaklanan
büyüme farklılıJ<larının göz l enınes i zordu r. Bunu ko l aylaştırmak için
standardizasyon denen bir işlem uygulanır. Bu işlem ile her yıllık halka için

bir indis

değeri hesaplanır

ve

Şekil

2'deki

yıllık

halka

kalınlığı

yerine indis

değerleri konarak grafik yeniden çizilir (Şekil 3). İndis değerleri ise yukarda
nasıl

elde

edileceği

açıklanınaya

çalışılan

regresyon

eğrisi değerlerinden

faydalanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır :

It=Wt 1Yt It:

t y ılına ait y ıllık ha lka i netisi

Wt: t yılına ait yıllık halka genisliği
Yt: t y ılına ait regresyon eğrisi değeri
Şekil 3 'de göriilen ve indi s değerlerinden faydalanarak bu grafiğin
edilmesi işlemin e standartiaştırma (standardization) denmektedir.
Şeki lde de görü ldüğü gibi indis değerleri 0-2 aralığmda değ işmekte ve yıllık
halka geniş liklerindeki pikleri daha iyi göstermektedir.

elde

Ancak 3. bölümde ayrıntılarıyla açıklandığı gibi iklim etkisini
izleyebilmek için öncelikle uygun ağaç türü , yer ve ölçme yöntemi seçmek
gerekmektedir. Aksi takdirde ikiimin etkilerini izleyebilmek için yeterli
ilişkiler saptanaınayabilir. Yeterliliğin ölçüsü, alman değişik ömeklerde
yıllık halka kalınlığı değişiminin yeterince uyum göstermesidir. Bu uyum
gözle görül ebileceği gibi daha bilimsel bir yol olan korelasyon analizi ve
uyum testleıi de yapılabilmektedir . Bunun için geliştirilmiş bilgisayar
yazılımları da mevcuttur. Yine bu ömeklerdeki yıllık halka genişliği
değişimlerine dayanarak karekteristik yıl tespiti için gerekli kritik değerler
hesap yoluyla elde edilebilmektedir (AKKEMİK 1997, s.52-55). Bu
ayrmtılara burada yer verilmemiştir.
Her bir ömeğin standaıtlaştırılmasından elde edilen bu standaıt,
grafiklerden master veya ortalama grafik denen genel bir grafik elde edilir.
Bunun için örneklerin aynı yıllarına ait yı llık endeks değerlerinin
ortalamalanndan faydalanılır. Şekil 4 bu oıtalama grafiği göstermektedir. 1,
2, 3 ve 4 nolu örneklere ait yıllık halka endeks değerlerinden faydalanılarak
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ortalama grafik (master) elde edi l miştir . Grafik incelendiğinde 1951 , 1972,
1989 ve 1996 y ıll arı nda y ıllı k halkaların çok dar oluştuğu görülmektedir Bu
y ıllara
karakteristik y ıllar denmekte ve tarihlemede bu y ıll ardan
faydalanılmaktadır
Ay rı ca bu pik değer l erin periyotl an ve süreleri,
bölgedeki diğer bilgilerle de birleştiril e rek araşt ırma a mac ın a göre
yo nımi a na bi lnı ekted ir
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Figure 4. The master derived from 4 sa ınpl es

edilm i ş

olan ortalama

4. SONlJÇ
Dendrokronoloji ülkemi z için

fayda lı sonu ç l arın

elde edilmesinde

ku ll anıl a bil ecek bir bilim dalıdır. Ülkem izin oldukça zengin olduğu arkeoloji
ça lı şmalarından ,

su ve iklime bağlı kaynak lar ile diğer doğa l kaynakl a rın
planl a n ınasma kadar, dendrokronoloji, birçok konuda ku ll an ı m alanı
bulacaktır Ancak öncelikle bu konuda yeteri kadar ça lı şm a ve bu konuda
ça lı şan bilim adamı bulunmalıdır. Son yıllarda bu konuda doktora dü zeyinde
ça lı şma l ar yapılmıştır. Ancak bunların sayısı ve kap sa ını genişlet ilme li dir .
Bu konuda Amerika Birleş i k Devletleri ' nde 1937 y ılmda kurulmuş bir
araşt ırm a l aboratu arı halen ça lışma l a rın a sayı s ı 20'yi geçen bilim ada mı ile
devam etmektedir . Bu laboratuar ulus l ararası düzeyde çalışmakta olup
ülkemi zde de ortak ça lı şmalan vardır . Bu ortak çalışınaların sayı ve kapsamı
geni şl etil e rek ülkemiz için faydalı bilgiler üretilebilecektir.
Dendrokronolojinin oıtaya ç ıkışından günümüze kadar olan geli ş im
süreci içinde, özellikle bilgisayar teknolojisindeki geli şıneye ba ğ lı olarak pek

çok araç ve yöntem geliştirilmiş , bunlar da dendrokronolojiden daha sağlıklı
sonuçlann alımnasuıı olanaklı kılmıştır.
makalede dendrokronolojiyi yeni tanıyan araştırmacıların
bilgiier verilmiş, ayrıntıya girilmemiştir. Ç oğunluğu
İngilizce olmak üzere, bu konuda ayrıntı için, çok sayıda kaynak bulmak
mümkündür.
Bu

faydalanabileceği
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ortalama grafik (master) elde edi l m i şti r . Grafik incelendiğinde 195 1, 1972,
I 989 ve 1996 yıllarında y ıllı k ha l ka l arı n çok dar o lu ştuğu görü lmektedir. Bu
y ıll ara
karakteristik y ıllar den ııı ekte ve tarihlemede bu y ıll ardan
fayda lanı lnıa ktadır. Ay rıca bu pik değe rl e rin peri yotları ve süreleri,
bölgedeki di!1er bilgilerle de birl eştiril erek araşt ırma amac ın a göre
yonıml anabi lm ektedir .
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4. SONlJÇ

Dendrokronoloji ülkemiz için fayda lı sonuçlarm elde edilmesinde
kull anıl ab il ecek bir bilim dalıdır. Ülkemi zin oldu kça zengin o lduğ u arkeoloji
ça lı şma ların dan ,

su ve iklime ba ğ lı kaynaklar ile diğer doğa l kayna kl a rın
planlanmas ma kadar, dendrokronoloji , birçok konuda kullanım alanı
bulacaktır . Ancak öncelikle bu konuda yeteri kadar çal ı şma ve bu konuda
çalışan bilim adamı bulunmalıdır . Son yıll arda bu konuda doktora dü zeyinde
ça lı şma la r yap ılmıştı r. Ancak bunların say ısı ve kapsamı geni ş l et ilm e l idir.
Bu konuda Amerika B irl eş i k Devletleri'nde 193 7 y ılında kurulmuş bir
araştırma laboratu a rı halen çalışmalarına say ı s ı 20'yi geçen bilim ada ını ile
devam etmektedir. Bu laboratuar ulu s larara s ı düzeyde çalışmakta olup
ülkemi zde de ortak ça lışmaları vardır . Bu ortak çalışmaların say ı ve kapsaını
geni şl eti l erek ülkemiz için faydalı bilgiler üretilebilecektir.
Dendrokronolojinin oıtaya çıkışından günümü ze kadar olan ge lişim
süreci içinde, özellikle bilgisayar teknolojisindeki gelişıneye bağ lı olarak pek
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çok araç ve yöntem geliştirilmiş, bunlar da dendrokronolojiden daha sağlıklı
sonuçlann a luunasını olanaklı kılmıştır.
makalede dendrokronoloj iyi yeni tanıyan araştıımacıların
bilgiler veıilmiş, ayrıntıya girilmemişt i r. Ç oğunluğu
İngilizce olmak üzere, bu konuda ayrıntı için, çok sayıda kaynak bulmak
mümkündür.
Bu
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öz
Ülkemiz, gerek tür zeng inliği gerekse kapladığı alan bakımından
zengin bir yap raklı ağaç ülkesidir Yapraklı ağaçlar içerisinde de doğal
olarak yetişen ve 18 türü ile ormanlarımızın yak laşık % 30' unu oluşturan
meşel er özel bir öııeme sahiptir . Bu makalede kısaca m eşe ormanlarımızın
durumu incel enm i ş ve özellikle de endemik bir türünıüz olaıı kasnak ıneşes i
üzerinde durulmuştur .
ABSTRACT

Turkey is a country of wea lthy deciduous trees in ternıs of both
having lots of different species and the field these trees cover. And the oaks,
which grow natural Iy and take up approximately 30 %of our forests with its
18 species, play an impoıtant rol e in deciduous-tree species. In this aıticle,
the cond it ion of oak forests ha s been studied and particularly Quercus
vıdcanica , which is our endeınic species, has been followed up with interest
in details .

1. GiRiŞ

Yeryüzünde 2000 den , Kuzey Yarımküresinin ılıman bölgelerinde
200'den fazla türü , çok sayıda alttürü , varyetesi ve doğal hibritleri bulunan
meşe (Quercu.1 L)' nin Türkiye'de doğal olarak yetişen 18 tür, 7 alttür ve 2
varyetesi ile oluşturduğu orınan alanları 6.5 milyon hektara ulaşmaktadır
(Y AL TIRIK, 1984 ., KAY ACIK , 1985) Ülkemizin toplam orman alanının
üçte birinden fazlası m eşe lerl e kaplıdır . Bu nedenle Türkiye meşe açısından
gerek tür zenginliği gerekse kapladığı alan itibariyle Dünyanın say ılı
yerlerinden birisi konumundadır .
Meşeler

jeolojik devirlerde ilk oıtaya çıkışlarından bugüne kadar
80 ila 100 milyon yıldır doğanın her türlü etkilerine göğüs
ge ımiş , l 000 yıla varan ömürleri ve görkemli görünüşleri ile eski çağlardan
bu yana insanoğlunun saygınlığını kazanmış bir ağaçtır. insanlar bu
saygılarını ifade etmek için kuvvet ve kudretin sembolü olarak, kraliyet
arınalarında , kağıt ve madeni paraların üzerinde hatta mücevherlerinde ona
yer vermiş l erd ir . (YALTIRIK 1984, KAY ACIK 1985) .

geçen

yaklaşık

2. Meşeler odunlarının anatomik yapıları, meyvelerinin
süresi, yaprak ve kabuk özelliklerine göre 3 gruba ayrılırlar :

olgunlaşma

2.1 AK MEŞELER
Bu gruba dahil ve Türkiye' de yet i şen taksonlar sırası ile: Q. robur.
Q. petraea. Q. hartwissiana. Q. .fi"ainetlo. Q. vulcanica, Q. pontica, Q.
infectoria. Q. puhescens. Q. macronthera subsp. syspirensis, Q.
virgi 1/iana'dır.

2.2 KIRMIZI

MEŞELER

Bu gruptan Türkiye'de doğal yetişen taksonlar sırası ile: Q. libani, Q.
trojana. Q. cerris, Q. branlii. Q. ithaburensis subsp. macrolepis
2.3 HER DEM YEŞİL MEŞELER

Bu grubun Türkiyede
Q. ilex. ve Q. aucheri'dir .
Ülkemizde

doğal

doğal

olarak

olarak

yetişen

yetişen

bu

türleri ise: Q. coccifera,
18

meşe

türünden ;

Q.macranthera Fisch . & Mey. subsp. syspirensis (C. Koch.) Menitsky, Q.
vulcanica (Boiss. &Heldr. ex) Kotschy, Q. petraea (Mattuschka) Liebl.
subsp. pinnatiloha (C.Koch) Menitsky ve Q. aucheri Jaub . & Spaclı
endemikt:ir. Ayrıca Q trojana ve Q. ponfica ve Q. vulcanica türleri Üçüncü

zamana ait dönemden kalan (relik) çok ender türler olup,

bunların

tümüyle

o ıtadan

kalkmasm ı

ön lemek için mutlaka

korunmaları

gerekmektedir (

KASAPLIGİL 1992 , ATALAY !9G4)
Meşeler orman cı lık açı s ından

daha ilk yaşlardan itibaren ge liş en ve
derinliklerin e işleyen kök sistemine sahip olmaları , farklı edafık ve
kl imatİk koşullara uyabilme yetenekleri bakımından önemlidir. Step dahil
Türkiye'nin hemen her ye ri.nde saf yada karışık olarak meşenin bir yada
birkaç taksonuna rastlamak miimkündür. Diğer orman ağaçlarında oldu ğ u
gibi doğanın korunmas ı , ekolojik dengenin sağ lanma sı ve yaban yaşa mının
sürdüıiılmesi gib i çok önemli i ş l ev l e ri va rdır. Ömeğin , Ege ve Akdeniz
Bölgel eri'nde yoğun olarak görül en Q coccifero'lar (kermes meşe leri) , boylu
orman ağaç larının yet iş eb ilme s i için yete rince topra ğ ın olmadığ ı dik
ya maçlarda güçlü kök sistenıleri sayesinde tutunarak başarıyla toprağı
erozyona karşı konıma i ş l ev l erini yerine get irnıektedirl e r . Fakat, ne yazık ki
Türkiye'de meşe ormanları hak ett i ğ i ilgiyi gö remediğ i gibi gerek odun
özellikleri ve gerekse yerel gereks inmeler nedeniyle uzun y ıllardan beri
yoğun ve dü zensi z bir kull a nım baskısı altındadır. Bu nedenlerle meşe
ormanları ve yeti şme orta mları bü yük ölçüde tahrip olmuştur .
toprağın

Tahribatın boyutları toprak altındaki köklerin dahi sökülerek yok
edi lmesi noktasına kadar varmıştır. 1984 yılı verilerine göre 6.5 milyon
hektar olarak bildirilen (YALTIRI K 1984 .) nıeşe ormanları 1997 yılı
verilerine göre 5 696 005 hektara inmiştir (AKSOY, ELİÇİN , ODABAŞI ,
KANT ARCI ve BOYDAK 1999) . Bu ormanların 747 856 hektarı koru ,
4948149 hektarı baltalıktır. Koru ormanlarının 23037 1 hektarı , baltalık
ormanlarının ise 2220893 hektan nomıal , geri kalanlar ise bozuk niteliktedir.
Baltalık meşe işletmeciliği , m eşe lerin sürgün verme yetenekleri ve
yakacak olarak kaliteli oduna sahip olmaları nedenleriyle insanların oıtaya
çıkardığı ve koru ormanları aleyhine kullandığı bir işletme şeklidir .
Ekonomik bir yöııtenı değ ildir, çünkü kısa periyatlarla ormandan ürün
alınması ve ince odwı hasadı mineral besin maddesi harcanmasını çoğaltır
(AKSOY , ELİÇİN , ODABAŞI , KANTARCI ve BOYDAK 1999) . Ayrıca
düzensi z baltalık işletmeciliği sonucu üzeri tamamen açılan ve yeteriııce
korunamadığı için otlatma baskısı altına giren topraklar, yüzeydeki nemin
kaybedilmesi ve doğal tekstürün
bozulması sonucu
erozyona maruz
kalmaktadır.

Mevcut bozuk baltalıkların tamamını tekrar koruya dönüştürme
gerek sosyo-ekonomik baskılar, gerekse aşırı derecede bozulmuş
bazı ekasistemlerin artık rehabilite edilememesi nedenleriyle yoktur. Hala
dönüştürülebilirlik açısından uygun koşullara sahip olan yerlerde ivedilikle
işe başlanmalıdır. Biyolojik çeşitliliği.n, yaban hayatmm ve doğanm

ola.nağı

korunması ,

ormanların

devamlılığ ının

sağlanması

bakımından

bu

bir

zo runluluktur.
Ülkemizde koru ormanlarında artıın 22. l milyon m3 /yıl , baltalık
ormanlarda ise 5.5 milyon m3 /yıl dır. 20.2 milyon hektar olan toplam orman
3
alanlarının aıtımı ise 27.6 milyon m /yı l olmaktadır. Birim alandaki artını
incelendiğinde; verimli koru ormanlarında aıtım 3.37 m3 /ha-yıl, verimsiz
koru ormanlarında 0.28 nr' /ha-yıl ' dır. Baltalık ormanlardaki birim alandaki
artımın ise; verimli baltalıklarda 1,67m 3 /ha -yıl ve verimsiz baltalıklarda
0.16m3 /ha-yıl olduğu görülmektedir (TÜSİAD ORMAN RAPORU 199 1)
Dikkat edilecek olursa sadece verimsiz baltalık ormanların verimli
baltalıklara ihyası ile hektardaki yıllık cari artıının yaklaşık 10 .5 kat artacağı
açıktır.Yine işletme sınıfları itibariyle yapılan bir başka incelemede, meşede
normal konıda yıllık cari aıtım 4.6 m3 /yıl, bozuk konıda 0.20 m3 /yıl, nonııal
baltalıkta 2.6 ster/yıl ve bozuk baltalık meşe ormanlarında ise 0.59 ster/yıl
olarak belirtilmiştir. (8. BEŞ YILLIK KALKlNMA PLANI 200 1) . Bu
veriler bize ülkemizdeki verimsiz ormanların üretim gücünün ne kadar düşük
olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir.
Oıta

Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkede baltalık ormanları
veya karışmak üzeredir. Zamanla bu ormanlar koruya
çevrilmiştir . Hatta bununla da yetini lmeyerek Avrupa'nın güneyinde
Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde fazla tahrip sonucu çalılaşmış
olan Pımal Meşesi (Q. ilex) sahaları da yeniden kazanılmıştır.

tarihe

karışmış

Özellikle son yıllarda felaket boyutunda yaşanan toprak kayınaları,
seller can ve mal kayıpları dikkate alındığında konunun önemi bir kat daha
aıtmaktadır. Ayrıca üretim aşamasına gelindiğinde yapılan masrafın ve
harcanan emeğin karşılığını fazlasıyla karşılayabi l ecek ekonomik değere
sahip meşe orınanlarımızın rasyonel işletme ormanları haline getirilebilmesi
için bir an önce çalışmaya başlamalıyı z .
3.
Kotschy.)

KAS NAK M EŞESİ

(Quercus

vzıLcanica

Bois&Heldr .ex

Ülkemizin endemik bir meşe türüdür. Doğa l yetişme ortammda
1300-1800 m'lerde yetişen, 25-30 m boya ve 1.6 m göğüs çapına ulaşabilen
geniş ve yaygın tepeli bir türdür. l.lıman yada kontinental iklim kuşakları
arasmda doğal olarak yetişir, derin toprakları sever, kirece dayanıklıdır .
Kültüre edildiğinde park ve bahçelerde iyi bir kitle ve aile ağacı olarak
kullanılabilir. Kaplamalık bir meşe türü olması nedeniyle odunu kıymet l idir.

3.1

Doğal Yayılışı

Bu meşe türünün vatam Anadolu'dur. Doğal olarak Türkiye'de
yetişen endemik bir ağaçtır (Şekil 1). Kütahya-Türkmen Dağı, Kızlar Sivrisi
Yöresinde yaklaşık 4.0 ha ' lık bir alanda (bozuk baltalık olarak) yer
almaktadır.

Konya-Sultandağı'nda,
S avaş ,
Çimendere ve Tekke Köyleri
dahilinde, Çiçekli Yayla mevkisinde saf yada Q. robur, Q. cerris, Q.
infectoria ile karışık olarak yaklaşık 600 ha' alanda (bu ormandaki meşeler
Kurtuluş Savaşı sırasında trenlere lokomatif yakıtı elde etmek amacıyla
kesilmiş, daha sonra da aşırı otlatma ve usulsüz yararlanmalar yüzünden
iyice dejenere olmuş ve yaklaşık kırk yıl önce başlatılan imar-ıslah
çalışınaları ile yeniden kazanılmış bir sahadır) (Şekil. 2). Afyon-Çay,
Dereyaka ve Bw1dura Yaylalarında, kasnak meşeleri 1450 m den başlayarak
Q. infectoria, Q. ithaburensis ve Q. cerris ile birlikte tek ağaç yada gruplar
l1alinde görülüyor. Kasnak meşesi daha üst yükseltilerde (rakım 1550ın. ve
üzeri) Q.cerris ile karışık meşçereler kunıyor. Saf kasnak meşesi meşçereleri
ise 1650m. ve üzeri rakımiarda ve yaklaşık 400 ha'lık alanda yayılış
göstermektedir.

Şekil 1.

n·) Türkiye'de Kasnak Meşesinin doğal yaydış alanlan

Figure I .

0:• Natural distribution area of Q.

Vulcanica

Bu ormandan alınan 400 ın 2 büyüklüğünde üç deneme alanmda
yapılan ölçümlere göre ortalama boy 15.9 ortalama çap 21.7 ve ortalama yaş
40 civarında bulunmuştur. Söz konusu bu sahalar 1955 yılında Bakanlar
Kurulu Ka rarı ile muhafaza onnanı olarak ayrılmış ve takiben 1956-J 957
yıllarında imar- ıslah ça lışmaları yapılmış , son planlamada ise koruya tahvil
edilmiş . Ispaıta- Yeni şa r Badenıli'de, Kolonkaya, Kıncırakl ı , Veliedin Alanı ,
Diştaşı, Üç Kuyular ve Ya nık Alanı mevkilerinde kalker anakaya arasındaki
do! ini erde tek ağaç yada grup lar halinde C libani ile birlikte 1650-1700 m .
lerde yayılış göstermektedir.
Isparta - Eğirdi r, Yukarı Gökdere köyü, Küçük Kas naklı , Beşbahçe
ve Efelerin Yurdu mevkilerinde saf ya da Q. cerris ve C. libani ile beraber
Kira z, Çaın A lanları , Kuzuku l ağı ve Koca Kasnaklı mevkilerinde ise yoğun
olarak C libani ile karışık meşçereler kurar (GÖKŞİN 1979) .
Isparta- Yenişar Badeınli'de, Kolonkaya, Kıncırak lı, Veliedin A lanı ,
Diştaşı , Üç Kuyular ve Yanık Alam mevkilerinde kalker anakaya arasındaki
dolinlerde tek ağaç yada gruplar halinde C libani ile birlikte 1650- 1700 ın .
lerde.

Şeldl

2. Akşehir- Sultandağlan , Tekke Köyü-Çiçekti Yayla ' dan görünüm
Figure 2. A landscape from Akşehi r-S ultanda ğlan , Tekke Village-Çiçekli
Pasture.
Yukarı Gökdere'deki 1300 hektarlık "Kasnak Ormanı" 1987 yı lmda
bakanlar kurulu kararı ile tabiatı koruma alanı olarak ayrılmıştır."Kasnak
Meşesi Tabiatı Koruma Alanı" olarak ayrılan ve korunan ormanda,

tohumdan yet işmi ş birey say1labilecek kadar azd ır . Genç fertterin çağtmluğu
ormanın koruma altma a lınm as ından sonra kök sürgünlerinden gelişmiştir.
Konya-Karaman' da Ka rada ğ yöresinde yak laşık 390 ha'ltk bir
alanda yay ılı ş göstermektedir Genç bireylerden oluşan bu orınanda da
koruya tahvil ça lı ş m a ları devanı etmektedir (ŞAHBUDAK 1998) .
3.2 Türün Ekolojik istekleri

Türün en önemli yayılı ş a lanlarından birisi olan Eğird ir- Yukarı
Gökdere Kasnak ormanı "Akdeniz Ardı Orman Kuşağı"ında yer almaktadır
ve y1 llık ortalama yağış 673.6 mm. dir. (SAATÇİOGLU 1969, ATALAY
l 994). Bu yöre ormanlarının iklim tipi ; yarı nemli, birinci derecede
Mezoterınel bir karakter göstermektedir. Kasnak orınanı genellikle kurak ve
yarı kurak bölgelerin ayrıldığı s ını r civarında yer almakta olduğundan iklim
şart ları bakımından bir geçiş zon u olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle hem
nemli kuşak vejetasyonuna ait bitkileri ( Sorbus torminalis. Tilia rubra.
Fuonynms Latifhlia, Hedera he/ix gibi ), hem de kurak şartlarda yetişebilen
bitkileri (Allyssum strictum Wild ., Galium verum L., Marruhiımı
ostrocanicum Jacg., Agropyron orientale (L .) R. Et Sch. Festuca ovina L. ,
Ca rex glmıca L. vb .. ) bir arada gö rmek mümkündü r (GÖKŞİN 1979,
ATALAY !994)
Kasnak Tabiatı Konıma Ormanında ayırt edilebilen başlıca diğer
türler ş unl ard ır : Toros sediri ( Cedrus Libani A. Richard.), Toros gölman (
Ahies ci/icia Ant. Et . Kotsch ), katran ardı cı ( Juniperus oxycedru.s L. subsp .
oxy cedrus ve Juniperus oxycedrus L. subsp. rufesceus Aschers et. Grab ) .
kokar ardıç ( Junip erus föe ttidissima Wild. ), boylu ardıç ( Juniperus exee/sa
M. Bieb . ) kasnak meşes i ( Quercus vulcanica Boiss et. Heldr ), saçlı meşe(
Q. cerris L. ), lübnan meşesi ( Q. libani Oliv.), kermes meşesi ( Q. coccifera
L. subsp. coccifero ), ma zı m eşes i ( Q. infectoria Oliv. su bsp . boissieri
(Reut.) Gurke ), çınar yapraklı akçaağaç ( Acer p !atanoides ), fransı z
akçaağac ı ( A. monspessulanum ), İran akçaağacı ( A. hyrcanum ), çiçekli
dışbudak ( Froxinııs onnts L. subsp . cilicica Lingel), iri meyveli dişbudak (
F oxycarpa Wild . var. parviflora (Lam.) Boiss. ), Akçaağaç yapraklı üvez (
Sorbı-ts formina/is L.), aksöğüt ( ,)'alix alba L. ), kayacık ( Osl!-ya carpin ~fblia
Scop.), dağ karaağacı ( Ulmus glabra Huds .), doğu çitl eınbiği ( Celtis
orientolis Mill . ), sarı çiçekli kızılcık ( Co rm ıs mas L.)
Anakaya olarak ikinci za manm gri renkli kalkerleri ile bunl arın
ürünlerinden oluşan kolluviya l depozİtler hakim bulunmaktadır .
Arazi genel hatları ile engebeli ve çok taşlıdır . Kasnak m eşes i en iyi boy ve
çap ge lişimini Dolin veya Kokurdanlık adı verilen kalker ana kaya

ay rı ş ma

arasındak i

çukurluk larda yapar. S ı ıt l ara doğ ru ç ı k ıl dıkça ağaç boylarının
küçüldü ğ ü
ve dü zg ün gövdelerin bozu l duğu , tepelerin yayva nla şt ığ ı
görülmektedir.
Yeni şa r Badeın l i , Ya nı k

Alandak i (N 37° 48" 620', E 3 ]0 20" 956')
kasnak m eşes i m eşçe rel e ri de Yukarı Gökdere' dekine benzer şek ilde
genellikle Beyşehir Gö lünün ya rattı ğ ı nemli ikiimin et ki sindeki vadilerin üst
yamaçlarında kalker anakayanın çatlakları arasında oluşmuş derin topraklı
do!inierde ye r a lır . Kasnak nıeşes i ı 650- I 700 nı . lerden itibaren görülmeye
başi ı yor. Daha aşağı yükseltilerde ise sed ir ( C. li hani), Toros göknarı( A hie.1
ci licica) ve meşe l e rden ( Q. cerri.l. Q lrojona. Q. infecroria) oluşan karı ş ık
ıneşçe re l er yer a lı yor. Y e rl eşim a l anlarına ya kın l ı ğ ı nedeni yle bu ormanlar
özellik de göknar ın eşçe re l eri aşırı tahrip görmüştür .
Konya - A k şeh ir

ilçes ine bağ lı Tekke, Savaş ve Çimendere köyleri ile
Çiçekli Yayla ( N 38° 18" 46 1', E 3 ]0 22 " 65 1') ve Afyon-Çay ilçesindeki
Bundura Yay i as ı (N 38° 28 " 679', E 3 1° 1 I" 166') kasnak ıneşes i orma nları
özellikle A kşelıir Göllıne bakan ya nıa ç iarda I 450 m. den itibaren görülmeye
ba ş lı yor . Kasnak nı eşes in e bu bölgede (Bundura Yay l asında) I 55 0 nı ye
kadar Q. ithah urensis ve Q. cerris eş lik ediyor, daha üst yükseltilerde
karış ım da sadece Q- cerris ka l ı yor. I 650 nı den itibaren de kasnak nı eşes i
saf m eşçe re l er kuru yo r. Bu orman lar aynı dağ silsilesi nin üzerinde yer
aldık l arı için ben zer yetişme ortam ı koşu l larına sahip ler. Sultan Dağ l arı İ ç
Anado lu Bö lges i yan kurak iklim koş ul larından çok fark l ı , nemli bir
ınikrok l inıaya sah iptir. Yıl lı k yağ ış aıtalanıası 800 nını civarındadır.
Yöredeki bitki çeşit l ili ğ i de bu özel ik lim tipinin etkisin i ya nsıtmaktadır .
Sultan Da ğ l arı'n ın ku zeye bakan yamaçla rı nda To ros sed iri (( 'edr11s libani) ,
Deres inek-Vakasinek köy leri aras ın da porsuk ( '!'ax11s hacca ra ) ve fındık (
C(!ly!u.\ avel!ana) Dereçine köyü kuzeyinde dere içlerinde yer al ın aktadır
(ATALAY 1977).
Pleistosen' dek i ikli m şaıt l arı n a göre yet i şmiş ve
fakat gün ümü zde bilh assa nem li koş ull ara sahip
s ınırlı dağ lı k bölgelerimi zele loka li ze olarak yaşa nıını sürdüren relikendenıi k türl erimi zden biri si o lm as ı nedeniyle önemlid ir.
Kasnak

m eşesi,

yay ıl ma im ka nı b ulmu ş ,

3. 3 Morfolojik Özellikleri
3.3.1 l> ı ş Morfolojil{ Özell iideri
3.3. l. l. Genel

Gö r ün ü ş

K ı ş ın ya prağ ını

ya pabilen,

geni ş

döken, 25-3 0 nı . kadar boy, 1.6 nı . göğü s çap
ve yayvan tepeli bir ağaçt ır ( DAV IS 1982) Kend isine çok

benzeyen Macar

meşesi

(Q .fi'ainetto)'nden yap rak

sap larının

uzun

o lu şu

ile

ayrılır.

3.3.1.2. Kabuk
Ka buk açık- gri kül renkli , erken yaş l arda çatlamaya
bireylerde ince levhalar halinde boyuna derin çat l ak lı dır.

başlar, yaş lı

3.3 . 1.3. Sürgün

Genç sürgün ler sa rınıt ı rak veya
önceleri tüylü daha sonra çıplaktır. Az
vardır ( Y AL TIR! K 1984)

kırmızımsı

say ı da

kah verengin de olup ,
büyük, yuvarlak lentiselleri

3.3.1.4. Tomurcuk

Tomurcuklar büyük ( 5 ının veya daha fazla ), yuımı ıta biçiminde,
parlak kahverengi kırmızı hemen hemen tüysüz veya seyrek tüylüdür.
Tomurcukların üzeri beş s ı ra üzerinde sarma l olarak diziimiş çok sayı da
kenarları kirpikli pulia örtülüdür. Uzun süre sürgün üzerinde dök ülmeden
ka labilen kulakçıklar 12 mm veya daha uzundur. Sürgünlerin uç tom urcuğu
diğerlerinden daha büyük ( 5- I 2 nun), yuınuıtaınsı ve sivri uçtudur
(YILMAZ, J 998) Kısa iJ1temodlarla tepe tonıurcuğunun hemen altmda
bulunan toımırcuklar tepe tomurcuğundan daha küçük, yan tomurcuklar ise
onlardan da küçüktür
3.3. I .5 Yap ral<

Yaprak lar sürgün üzerinde birbirinden ara lı k lı ve düzenli bir
dağılmışlardır. Ters yumuıta veya eliptik biçimdeki yaprak lar 9- 17 x 5-1O
cm. boyutlarında olu p dip taraf ça rp ık veya kama şeklindedir. Yapraklar
derin !op lu , bazen orta damara kadar parça l a nmı ştır. Birbirine paraleldir
veya bazen birb irinin üzerine taşan ta m kenarlı veya kaba dişli , sivri veya
yuvarlak biçinıli 4-7 (-8) çift lop bulunur (DAVIS 1982, YALTIRIK 1984).
Yapraklarda tali loplar da görü lebilir. Ya n da ın a r say ı s ı 4-7 çift olup
interkalar daınarlar belirgindir. Yaprakları alt yüzü basık yıldız tüylü, soluk
yeş il veya sarımtırak yeşil renkted ir. Üst yüzü çıplak yada seyrek yıldız
tüylü olup ve koyu yeş il renktedir ( Y AL TIR!K 1984, YILMAZ 1998)
Yaprak kenarlanııda tüyler görülür. Yaprak sa pı 0.8- 3.5 cm u z unluğunda
olup tüylüdür.
3.3.1.6. Meyve ve Tohumu

Meyve bir yılda olgunlaşır, 2-4 adeti bir arada bulunur. Tohum 2728 mm uzunluğunda 15.5-20 mm genişliğindedir. Kadeh 15-20 nun çapında,
ll-17 mm boyunda yarını küre şeklindedir. Geniş ağızlı ,
(8. 5 mm) ve palamudım 1/2 sini yada 2/3

kısa sapiıdır

sapsız

ya da çok
içerisine

kadarını

almıştır

(KAY ACIK 1981, YILMAZ 1998). Kadeh pulları yassı, düz, dar
üçgenimsi-mızrak
şeklindedir, tüylüdür ve birbirinin
üzerine sıkıca

kapanmıştır.

3.3.2 İç Morfolojik Özellikleı·i
3.3.2.1 Odun

Yapısı

Anatomik özeiiiideri yönünden Ak meşeler grubuna girer. Çok
üzeilikle yıllık halkalar son derece dar olduğundan
kaplamalığa elveriş lidir. Parke ve alkollü içki fıçısı yap ımı içinde tercih
edi len bir türdür. Öz odunu açık kahverengi , diri odun sarımtırak ve bunun
oluşuımı ( 17-27) yıllarından sonra başlamakta, çok dar yı llık halkalar ve
içeriği ilkbahar odunu, yaz odumı oldukça belirgin, geçiş l er anidir (ŞANLT
1998). Yıllık halka sınırı belirgindir. İlkbahar odunundaki büyük traheler 1-3
s ıra halinde düzgün halkalı diziliştedir ve çıplak gözle görülür (Y1LMAZ
1998).
değerli odumı vardır.

3.4 Kasnal{

Meşesi Zararlıları

(Biyotil{

Zararlılar)

Özellikle Eğ irdir Yukarı Gökdere'deki kasnak ormanında meşe ökse
europaeus Jacq.)
önemli bir problem olarak oıtaya
çıkmaktadır (DUTKUNER ve FAKİR 1998) Yaşlı kasnak ıneşelerinin %
80'i ıııeşe ökse otu ile enfekte olmuş durumdadır. Meşe ökse otu yoğun
olarak bulunduğu yaşlı kasnak ağaç larının ilkönce dallarını , daha sonra da
tüm ağacı kurutınaktadır. Ayrıca ıneşe ökse otunun arız olarak zayıf
düşürdüğü ağaçlar sekonder zarar lılar için ortam yaratmaktadır.
otu

(Loranthııs

Kasnak meşesinde zarar yapan böceklerin belirlenmesi amacıyla
Gökdere'deki kasnak ormanında yapılan bir çalışmada 14
böcek türü saptanmıştır (UGURLU ve AVCI 1998) Bu böceklerden en çok
za rarı ise Andricus caputmedusae (Htg .) (Hym. , Cynipidae)' nin yaptığı
belirlenmiştir. Ayrıca kasnak meşelerin de zarar yapan sekiz adet
ınakrofungu s belirlenmiştir. Bunlardan özellikle J>ofyporus fonıentarius ,
J>ofyporus igniarius ( beyaz çürüklüğe neden olan mantarlar) ve Fistulina
hepatica (öz odumında esmer renklenme yapar) üzerinde durulması gereken
zararlılardır (DUTKUNER ve FAKİR 1998) .
Eğirdir Y ukarı

3.5. Kasnak

Meşesi Yetiştirilmesi

3.5.1 Tohum

Sağlanması

Meşeler, bir cinsli ve bir evciklidir. Ak meşeler gnıbıma dahil olan
Kasnak Meşesi'nde tohumlar 1 yılda (Ekim ayının son yarısına doğru)
olgunlaşır, meyvenin iç yüzü çıplak ve tohumlar daha az tanenli olup tatlıdır.
Sağlam ve olgun tohumların etli kısmı beyaz-krem rengindedir, kabuğu tam
olarak doldurmuştur . Palamutların dökülmeye başlaması olgLU1laşma

belirtisidir. Tohumlar olgunlaştığında renkleri kahverengidir En sağ lıklı
tohum elde etme yöntemi ağaçların üzerinde kahverengi renk alınış olgun
tohumların topl a nmasıdır . Yerden toplanan tohumlara güvenilmemelidir,
bunların çoğu çürük, çimlenme yeteneği olmayan sağlıksız tohuınlardır.
Toplanan tohumlara suda yüzdürıne testi uygulanarak, suyun yü zeyinde
kalan sağlıksız tohumlar atılmalıdır
3.5.2 Tohum l arın saklanması
Eğe r toplanan tohumlar aynı yıl ekim mevsimi içinde kullanılacaksa
kuru ve havadar bir zemin üzerinde ince tabaka halinde (1 5-20 cm) yayılır
ve her gün aktarılarak kı z ışması önlenir. Tohumun çimlenme yeteneğini
kaybetmemesi için taşıdığı rutubetin % 25 ' den aşağıya düşmemiş olması
gerekir (UÖURLU 1991) . Ekim esnasında önceden çiınlenmiş olan tohumlar
kökçükleri kesilerek kullanılabilir. Toplanan tohumlar sonra kullanılmak
üzere depolanacaksa özel koşullarda saklanmaları gerekmektedir. Çünkü
nişastaca zengin tohumlar ( Meşe, Kayın vs) çimlenme yeteneklerini çabuk
kaybederler. Yapraklı ağaç tohumlarının saklanmasında ;
1. Gömme metodu ,
2. Kapalı sepetlerde saklama metodu,
3. Açıkta yığmlar halinde saklama metodu,
4. Akar suda saklama metodu,
5. Odalar yahut ambarlarda saklama metodu,
6. Badrumlarda saklama metodu ,
7. Palamut barakasında saklama metodu ve
8. Dondurarak saklama metodu olmak üzere değişik metodlar geliştirilmiştir
(SAATÇİOÖLU 1967).

Bu metotlardan günümüzde en çok tercih edileni meşe tohumlarmın soğuk
hava depolarında - 4 ° C de saklanmasıdır. Ancak büyük ölçülerde ve kısa
süreli saklamalarda bodrum veya palamut barakalarından yararlanılabilir.
Barakada saklama metodunda meşe palamutları az miktarda kum ile karışık
olarak 30 cm kalınlıkta bir tabaka halinde barakaya serilir ve ayda 5-6 kez
aktarılır. Soğuk hava deposunda saklama yöntemi pahalı olmasına karşılık
saklama ortamının kontrol altında olması yani dış koşullardan etkilenmeme
ve saklanan tohumların çimlenme yeteneklerini 2 yıl kadar sürdürebilmeleri
gibi üstünlükleri nedeniyle tercih edilmektedir. Palamutların kum ile
karıştırılarak soğuk hava depolannda ağzı kapalı polietilen torbalarda + 4 °C
de saklanınaları da (2 yıl kadar) çok başvurulan bir yöntemdir.

3.5.3 Fidan

Yetiştirme Tekniği

3.5.3.1 Ekim

Zamanı

En uygun ekim zamanı sonbaharda tohum olgunlaşmasını takiben
(15 -30 Kasım) yapılan ekimdir (ŞekiU). Eğer hemen ekilemeyecekse, meşe
tohumları kuru ortamda saklanamayacağı için ya soğuk hava depolannda
(- 4 °C'de) yada ekimde önce katlamaya alınacaksa kumla karıştırarak
polietilen torbalarda (+ 4 °C'de) bekletilmelidir. Sonbahar ekimlerinde dikkat
edilmesi gereken önemli bir konu ekim yapılacak toprağın niteliğidir, ağır ve
rutubetli topraklarda tohumun küflenme riski dikkate alınmalıdır.

3.5.3.2 Ekim

Yastıklarının Hazırlanması

ve Ekimin

Yapılması

Meşe tohumlarının kolayca çimlenip başlangıçtan itibaren iyi bir kök
sistemi yapabilmeleri için organik maddesi bol, gevşek yapıda , serin tohum
yataklarına gereksinim vardır (TOLA Y 1987). Fidanlıkta ekim yastıkları
hazırlanırken dikkat edilecek en önemli konular toprağın tavda olması ve
derin (40-50 cm ) işlenınesidir. Derin işlemeden sonra gübre atılarak toprak
diskaro ile işlenıneli böylece hem kesekler dağıtılınalı hem de gübre iyice
toprağa karıştırılmalıdır. Bu işlemler, fidanların ekim yastıklarında pek
derine gitmeyen, yan kökleri ve kökçükleri bol, büyük fakat yayvan bir kök
sistemi oluşturabilmesi ve sökün esnasmda daha az zararta fıdan elde
edilebilmesi bakımlarmdan önemlidir.

Ekim yastıkları normal olarak ] 20 cm. genişlikte ve aralarmda 40-50
cm lik ara yollan bırakılarak yapılır . Yastıklar iyi bir drenaj elde etmek için
genelde 1O cm ci varmda yükseltilmelidir. Şayet yıllık yağış 1000 mm 'nin
üzerinde ise yükseklik 15 nun ye çıkarılabilir. Kök kesimi sırasında ise
yiU<sekliğin 15-20 cm olması uygtm olacaktır .

Şekil

3. Kasnak Meşesi Tohumu Ekimi
Figure 3. Sowing of Q. vu!canica seed

Ekim

yastıklarında

derin çizgi ekimi metodu ise organik madde ve
gübre kullanımından tasarruf yapılabilmesi nedenleriyle meşe ekimlerinde
tercih edilen bir yoldur. Yastıklar ekime h azırlanırken 20-25 cm aralıklarla
ve 7- 1O cm . derin liğ inde çizgiler (arklar) olu şturulur. Bu çizgilerin içeris i
organik madde içerikli karışımla yastık üst hİ zas ının biraz altına kadar
doldurulur ve tohumlar 1.5--2 misli derinli ğe ekilir. Daha sonra tohumlarm
üzeri kapatma malzemesi ile kapatılır. Ekimden sonra yastıkların üzerinin
herhangi bir malçlama mal zemesi ile kapatılması tohumun kemiriciler ve
kuşlar tarafmdan yenmesini engellemek açısından önemlidi r.
Fidanlıkta n/

de 50-70 fıdan elde edecek şek ilde (1 m2 alana
ortalama 700 gram tohum) ekim yapılması gerekir. İyi bir çimlenme ıçın
kısmi gö l gelenıe faydalı olabilir (TOLA Y 1987)
Kazık

kök yapma eğ iliminde olan meşe fıdanlannda, saçak kök
gelişimini sağlamak ve gövdenin ince ve cılız gelişmesini önlemek
amaçlarıyla kök kesimi uygulaması iyi sonuç .vermektedir. Kök kesiminin ,
dikimi takip eden yılın ortasında Haziran-Temmuz aylarında yapılması
önerilmektedir
(TO LAY 1987, UGURLU 1991) . Kasnak meşes i
fıdanlarının 2+0 yaş ında ağaçlandınnalarda kullanılına s ı önerildiğinden bu
işl emin ikinci yılda tekrarlanma s ı gerekmektedir. Kök kesiminden önce,
kökl erİlı daha az zarar görmesi için yastıklar bol su ile su lanınalı ve 2-3 gün
toprağın tava gelmesi için beklenmelidir.

3.5.3.3 Tüplü Fidan

Yeti ştir ilmesi

Tüplü fıdan üretiminde derin (1 2x25 cm.) tüpler tercih edilmelidir.
çok sayıda kılcal kök geliştirebilmeleri sağlamak bakımından t üp
materyali olarak hafif ve organik madde muhtevası bol karışımlar
kullanılmalıdır. Tohumlar ekimden önce katlamaya ve ön çinılendirıne
işlemlerine tabi tutulur. Ön çimlendirme içiıı ıslak kağıt arasmda
çimlendirme metodu kullanılabilir. Çimlenen tohumların kökçükleri uçtan 1
cm kadar lurılarak tüplere ekim yapılır. Kökçükleriıı koparılması kazık kök
oluşumunu engeller ve bol kökçük oluşumunu sağlar. Ekilen tohumların
üzeri 1 cm kalınlığmdaki örtü malzemesi ile kapatılır.
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öz
Bu ça lışımıcia ,

2·~ -28

ka:mr; i 997 ta rih lerinde top lana n ve fa rk l ı
soğuk sakla ımı 0 soğuk katlama iş l en d e rin e tabi tutu lan GÖNEN ve
AT AB E'{ orij in lerine a it !'cnn es nıc:şes ı ((jucrcus coccitcro L) tohumları
ve bu tolıunılarclan elde edilen 1-0 yaşındaki fıdanlar incelenm iştir.
,-'\TABEY orijı ııl ı palamutlarda oıtrıl<ıına kacleh boyu 1.50 cm, tolıuııı boyu
3,1 ı cın. Lohuın çapı ı_A_~ cın ve ı n00 tane ağırlığı 4062,7 g olarak
bel irlenmiştir. GÖ~t ' onııııli palanıııılarııı ise ortalama kadeh bo:vıı 1.--+4
cın, tolıuııı bo:-,'u 2 9Q cııı. ıohum çapı ı ,6: cııı ve 1000 tane ağırlığı 387\6 g
olarak olçülınlışttir Daha soıını tolııııııl<ıı· O-'-- 120. 30 + 90, 45 + 75. 60 + 60,
LJQ -ı :;o
ve ı t\:; " ı 5 gıın so.~uk scıkiama + katlama işiemme tabi
lutulnıustuı ı--:~ıtlaııı:-ıvcı :ılıı':1ıı tolıuıııLıı. 120 gi'ııı süreyle çuvallar içinde
b.cl-;lctiknler!e bırliktc 2U 1\i<ırt 1tiL)~ t::ınhınde Eğirdir Orıııaıı Fıdaıılığıııda
ekılınıştır. Eıı büyük fidaıı bo~ ve çap değerleri. her ıki oı-ijinde de.
lop l aııdıktaıı
lıcnıeıı
sonra ckılcn tolıumlarclaıı yet i ştirilen fıdanlarda
olçulırıüştür kerınes ıneş"siııde tohumlar toplaııır toplanmaz hemen ekılıııeli
veya soğ ı ık havcı rlcposmırl.-: bdtıkılııı:ıdan önce mutlaka soğuk katlaına~'a
<ı!ınınalıd ıı . Katl<mıa ışiemi ! ' 0 güıı sürcbil ir . Başarılı ikinci işlem ise.
3Q..L90 giiıı soğuk saklanıa+katlanıa ışkınıclir. Fakat. bu ış!eındc çimlenme
ve fıdaıı viizdcsi 0 o60'a kad:ır düşnıüşrüı
ABSTI~

\CT

The acorııs of kerıııcs oak t{)!tc'rcıt.\' L'(/('CI/i..'ru L.) procluced from the
GÖNEN and ATABEY provenance ın f\o\enıbcr 24-28. 1097 and to be
su bj ectcd to cl i ffereıı1 co id st·or·age cı nd c old strcıtifıcatioıı treatınents a loııg
with one-year-old seeclli!igs raısed fronı tlıese acorııs were st udied in tlıe
preseııt study. The cup and acorıı lıeıglıt. acorıı elianıeter and I 000 seeds
weiglıt ııı ATA BEY proveııaııce were deterıııiııecl respectively, 1.50 cm, 3, 1 1
cm, 1.62 cm and 4062.,7 g; anel. were also nıeasured in GÖNEN as 1.44 cııı,
2 99 cnı, 1.62 cın and 387:.6 g. Anel tlıen, the acorns were treated to cold
storage + str::ıti fıcation for O+! 20, 30+90, 45+ 75 , 60+60, 90+ 30 and 105+ 15
days. The sow iıı g works in Eğ irclir Fo rest Nursel)' were ca rri ecl out with
seeds in stratifıcation t reatnıent s anel in cold stonı ge at tlı e sanıe date, Marclı
20, l 998. 11ı e best seedliıı gs for lıeight aııd root-collar diameter va lues in
two proveııan ce we re g rown from the seeds sown as soon as collecting. The
seeds of the Quercıt.s coccifero should be sown inımediatel y after collecting
or had stratifıcation in colcl depots . The stratifıcation treatment may be lasted
120 days . Treatment ll (30+90 days cold storage + stratifıcation) was found
as the second successfu ll y treatment. But, the percent va lues of germination
and seed ling were reduced to 60% levels in this treatment.

ı. GİRİŞ

Fidan üretme çalışmalarının aralıksız ve düzenli bir şekilde
yürütülebilmesi için, fidanı üretilecek türün tohum olgunlaşma zamanı ,
tohum morfolojik özellikleri, çimlenme koşulları, çimlenme yüzdesi, fidan
yüzdesi ve fıdan özellikleri gibi konularının iyi bilinmesi ve bu hususlara
mutlaka riayet edilmesi gerekir.
Araştırmaya konu Kerınes meş es i (Quercus cocc!fera L.), Doğu
Anadolu Bölgesi dışındaki bölgelerim-izde yayılış gösteren; Marmara, Ege ve
Akdeniz bölgelerindeki maki , frigana (phriygana) vejetasyonları ile
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Fıstıkçamı (P. pinea L.) ormanlarının yerdeş
bitkisi olan ve Karadeniz Bölgesinde de tokat olarak (Zonguldak, GiresLm ' un
batısı ve Tokat-N iksar) bulunan (YALTIRlK 1984, s. 61); yani, plastitesi
geniş (gen havuzu zengin), dolayısıyla ekim-dikim başarısı muhtemelen
yüksek bir doğal türüınüzdür. Ancak, tohum ve fıdan özellikleri yeterince
bilinınediği
içın,
plantasyon
çalışmalarında
maalesef,
henüz
değerlendirilememektedir .

Bu çalışmada , çok fakir ve rüzgar erozyonuna duyarlı marnlı
sahalarda da kullanımı mümkün görünen ve asimda iyi bir yer örtücü olan
doğal ti.irümüz Q. cocczfera L. 'nın ATABEY ve GÖNEN orijinierin in, bazı
tohum özellikleri ile tohumlara ekim öncesi uygulanan soğuk saklama ve
soğuk katlama işlemlerinin çimlenme ve ba z ı fıdan özelliklerine olan etkileri
araştı rı lı111ştı r.

2. MA TERY AL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
A raştırmanın

soğuk saklama ve soğuk katlama
çimlenme ve ba zı fıdan özelliklerine olan
etkilerini saptamaktır. Dolayısıyla , "ön araştırma" niteliğ indeki bu çalışmada
mateıyal olarak, sadece iki orijinden ; yani, ATABEY (enlem = 37°57'3 0",
boylam = 30°38 ' 10", rakıın = 1100 ın , bakı = güney-doğu) ve GÖNEN
(enlem = 37°58 ' 0 1", boylam = 30°37'35 ", rakım = I 100 ın , bakı = güney)
orijinli tohumlar ve 1+O yaşlı fıdanlar kullanılmıştır. Araştırına materyali
tohumlar, tesadüfi olarak seçilen çalı ve ağaççık formw1daki sağlıklı
bireylerden , 24 ve 28 Kasım 1997 tarihlerinde toplanmıştır. Çalışma,
toplumsal veya bireysel seleksiyona dayalı bir orijin araştırması olarak
planlanmadığı için, genetik-ıslah araştırınalarmda kullanılan örnekleme
yöntemlerinden de yaralanılınamıştır.
işlemlerinin ,

Kermes

temel

amacı ,

meşesinde

2.2. Yöntem
2.2.1. Tohum Özellikle r inin Belirlenınesi
Her orijinden tesadüfti olarak seçilen 150 adet tohum üzerinde 0.01
mm hassasiyetle tohum boyu ve çapı , 0 .01 mm hassasiyetle kadeh boyu ve
IST A ' ya göre tohum I 000 tane ağırlıkları belirlenmiştir.

2.2.2. Tohumlara lJygulanan Ön işlem ler
28 Kasım I 997 tarihinde yapılan kontrol ekimi (İşlem K) ve
katlamaı1m (İşlem 1; O gün soğuk saklama + 120 gün katlama)'nm ardmdan
kalan tohumlar, diğer katlama tarihlerine kadar, polietilen örme (hava
sirkülasyonuna izin veren) torbalar içinde Eğirdir Orman Fidanlığ ı Soğuk
Hava Deposunda (4 °C) bekletilmiştir. Katlama işlemleri ahşap kasalar
içinde ve nemli kum ortammda , en az 200 tohumla yapılmıştır. İkiııci
katlama 15 Aralık 1997 (İşlem Il; 30 gün soğuk saklama + 90 gün katlama) ,
üçüncü katlama 31 Aralık 1997 (İşlem lfl ; 45 gün soğuk saklama + 75 gün
katlama) , dördüncü katlama 16 Ocak 1998 (İşlem IV; 60 gün soğuk saklama
+ 60 gün katlama), beşinci katlama 3 Şubat 1998 (İşlem V; 90 gün soğuk
saklama + 30 gün kati ama) ve son katlama 3 Mart 1998 (İşlem VI ; 105 gün
soğuk saklama + 15 gün katlama) tarihinde orij in ler bazmda ayrı ayrı
gerçekleştirilmiştir. Soğuk hava deposunda , polietilen örme çuvallar içiı1de
ekim tarihille (20 Mart 1998) kadar 120 gün süreyle bekletilen tohumlar da ,
"İşlem VII" olarak araştırınaya dahil edilmiştir. Araştırma kapsammda
uygulanan işlemlere ait özet bilgiler Çizelge 1'de verilmiştir.

2.2.3. Ekim Yöntemi
Tohumlar toplaı1dıktan sonra doğadaki olguya özdeş bir ekim
dönemi olarak (kontrol ekimi - İşlem K) 28 Kasım 1997 tarihinde, çizgi
ekimi yöntemi ile Eğirdir Oıınan Fidanlığında ekilmiştir. Ekimler 120 cm
genişliğindeki yastıklarda 1 m u zunluğunda bloklar halinde, üç tekerrürlü
olarak yapılmıştır. Buna göre, rastlantısal olarak belirlenen bloklarda 5 ekim
sırası ve her s ırada (ekim çizgisinde) 1O adet tohum bulunması sağlanmıştır.
Ekim derinliği I cm olup , örtü materyali olarak 2: l oranında kum+humus
karışımı kullanılmıştır . İşlem gören tohumların taınamınm ekimi, 20 Mart
1998
tarihiı1de,
açık
alan
koşullarmda
hazırlanan
yastıklarda
gerçekleştirilmiştir. Eğirdir Orman Fidanlığının konum , iklim ve toprak
özellikleri Çizelge 2'de verilmiştir .

2.2.4. Ç imlenme ve Fidan Yüzdelerinin

Belirlenınesi

Tohum l arın çimlenmeye başlamasından sonra 15 , 30, 45 ve 100.
günde yapılan sayım larla çimlenme yüzdeleri ve ilk kışı geçiren fıdan l arın
sayı lmasıyl a da fıdan yüzdeleri saptanmıştır .

2.2.5. Fidan Özelliiderinin Belirlenmesi
Vejetasyon dönemi sonunda orijiniere ait her işlemden tesadüfi
olarak seçilen 15 adet (her bloktan 5 adet) 1+0 yaşlı fıdan üzerinde 0.01 mm
hassasiyetle fıdan boyu ve 0 . 1 nım ha ssasiyetre kök boğazı çapı ölçülmüştür .
Elde edi len çimlenme yüzdesi, fıdan yüzdesi ve fıdan özelliklerine ait
veriler, "Statgraphics istatistik programı" ile, bir giriş li varyans analizi ve
Duncan Testiyle, bilgisayar oıtanıında değerlendirilmiştir. Orijin ve
i ş l em le re ait çimlenme yüzdesi ve fıdan yüzdesi değerlerinin istatistiksel
ana li zlerinde Are Sin --./p dönüşüm değerleri (KALIPSIZ 1988, s. 241)
kullanılmıştır .

3. BULGULAR
3.1. Tohum Özellikleri
Kadeh boyu, tohum boyu, tohum çapı ve 1000 tane
istatistiksel değerler, orijiniere göre Çizelge 3 'te verilmiştir.

ağırlığına

a it

Basit varyans ana lizi sonuçlarına göre, kadeh boyu ve tohum boyu
bakınundan orijinler arasında belirlenen farklar, 0.05 yanı lmayla istatistiki
yönden önemli olduğu halde (PKadclı Boyu= 0 .0034, PTohıını Boı..= 0.0007), tohum
çapları için saptanan fark lar önemsizdir (PTolıuııı çapı= 0.9220). Dolayısıyla,
ATABEY orijinli Kermes meşelerinin tohumları GÖNEN orijinli
tohumlardan istatistiksel olarak da daha büyüktür.

3.2. Çimlenme ve Fidan Yüzdesi Özellikleri
Orijin ve işlemlere ait çimlenme yüzdesi değerleri ile birinci
vejetasyon dönemi sonunda yap ılan sayımlar neticesi belirlenen fıdan
yüzdesi değerleri Çizelge 4'te verilmiştir.
Basit varyans analizi sonuçlarına göre 15 ., 30. ve 100 . güne ait
çimlenme yüzdesi değerleri (sayun zaman larına göre sırasıyla Pı5= 0.257,
P3o= 0.3428, Pıoo= 0.0869) ile fıdan yüzdesi değerleri (PFidan Yüzdesi= 0.0800)
bakınmıdan orijinler arasında belirlenen farklar istatistiki bakımdan önemsiz,
45. güne ait çimlenme yüzdeleri için saptanan fark lar önemlidir (P 45=
0.0296).

Orijinler bazında iş l em l e r arasında tesp it edilen farkların sınandığı
varyans analizinde, hem çimlen me hem de fıdan yüzdesi bakımından
belirlenen farkiann istatistiksel bakımdan önemli olduğu ortaya ç ıkmıştır .
İstatistiksel anali zlere ait sonuçlar Çizelge 5'te verilmi ştir. Buna göre,
GÖNEN orijinine ait işlemler ; 15. güne ait çimlenme yüzdesi değerleri
bakımuıdaıı iki, 30 . gi.'me ait çimlenme yüzdesi değerleri bakımından üç, 45
ve 100 . güne ait çiml enme yüzdes i değe rl er i bakımından döıt homoj en
grupta top lanırken; ATABEY orijinine ait işlemler 15 ve 30. güne ait
çimlenme yüzdesi değerl eri bakımından üç, 45 ve 100 . gün e ait çimlenme
yüzdesi değerleri bakımmdan beş benzer grup oluşturmuştur . Fidan yüzdesi
değerleri bakımından ise, GÖNEN orijinine ait i ş l eml er döıt, ATABEY
orijinine ait işl eml er beş homojen grup içinde yer almıştır. Çizelge 5 'te
açıkça görüldüğ ü gibi , gerek çimlenme yüzdesi gerekse fıdan yüzdesi
değerl e ri
bakımından
K i ş l emi , di ğer i ş l eml erden net bir şeki lde
ayrılmaktadır.

3.3. Fidan Özelliideri

Fidan boyu ve kök boğa z ı çapına ili şk in aritmetik oıtalama , standart
hata ve va ryasyon katsayısı değerleri orijin ve işlemlere göre ayrı ayrı
hesapl anarak Çizelge 6'da verilmiştir .
Fidan boyu ve kök boğaz ı ça pı bak ımından orijin ve işlemler
aras ında fark olup olmadığını bel irlemek amacıyla yap ılan varyans anali zleri
son ucunda; fıdan boyu ve kök boğazı çap ı bakımından orijinler arasmda
istatistiki açıdan önemli bir fark olmadı ğ ı (Pı:IJ= O 1151 , PKsç= 0.9340)
ortaya çıkmıştır . i ş l eml er bazında ise, fıdan boyu b ak ımından GÖNEN
(PcöN ı ,N= O 0028); kök boğazı çapı bakımından her iki orijine ait işl eml er
a ra s ında istatistiki açıdan önemli farklar (Pc;öNEN=O 0020, P xı ,\fııov = 0.0036)
mevcuttur, fıdan boyu bakımından ATABEY orijinine ait i ş l eml er arasındaki
fark (P,\TAI3lov=0.9069) önemli değildir. Aritmetik ortalama değerlerinin
s m a nmasuıa ait .Dtuıcan testi sonuçları Çizelge Tde verilmiştir. Duncan
testine göre, fıdan boyu bakımından GÖNEN orijinine ait işlemler döıt
grupta toplannıaktadır. Buna göre " İşlem III " ve " İşlem K" farklı gruplarda
yer alırken di ğe r işlemler benzer gruplarda toplanmıştır. Kök boğazı çapı
bakımından ise, her iki orijine ait işlemler iki homojen grup oluşturmuş ve
buna göre her iki orijinde de " İşlem K" farklı grupta yer alırken , diğer
işlemler benzer bir grup oluşturmuştur.
4.

TARTIŞMA

Orijiniere ait oıtalama tohum özelliklerinin verildiği Çizelge 3 ve
Çizel ge 4 'e bakıldığuıda , tohum çapı bakımından orijinler arasında önemli

bir fark bulunmazken, tohum boyu ve kadeh boyu bakımından belirlenen
farklar anlamlıdır. Bu, Kermes meşesinde kısa mesafeler içinde bile ortaya
çıkan genetik çeşitliliğe işaret etmektedir.
Çizelge 4 'te de görü ldüğü gibi , ekimi takiben yap ılan sayımlarda
ATABEY orijininde ortalama çimlenme yüzdesi "İşlem VII"de en düşük ,
''İşlem K"de en yüksek seviyededir. GÖNEN orijininde ise en düşük
çimlenme yüzdesi değerleri genellikle "İş lem IV"de tespit edi lirken, en
yüksek değerler ATABEY orijininde olduğu g ibi "İşlem K"de tespit
edilmiştir. Dolayısıyla , tohumları hava sirkülasyonuna izin veren öıme
çuvallar içinde soğuk hava deposunda muhafaza etmenin, çim lenme
yüzdes ine olumlu bir etk is i yoktur. Aksine, bu tip bir uygu lama çimlenme
yüzdesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu olgu, soğ uk hava koşullarmda
da olsa yaşanan respirasyon ve soğuk havanm kurutucu etkisi ile tohumlarda
oluşan nem kaybı ile açıklanabilir. Zira, Meşe türlerinin tohumları " nemli
saklanan" tohumlardandır (GENÇ 1995, s. 25) ve ATAY (1982, s. 48) nem
içeriği ak meşelerde %30-50, kırmızı meşelerde %20-30 arasında olmayan
tohumlarm çimlenme kabiliyetlerinin azaldığını bildirmektedir.
Keza , yaşayan fıdan sayısı değerleri "İşlem K"de yüksek çıkm ı ştır
(Çizelge 4) . Çünkü "İşl em K"de, diğer işlemlere göre daha yüksek çimlenme
yüzdesi değerleri elde edi lmi ştir. Önemli fıdan morfolojik özelliklerinden
olan ve ağaçlandırma çalışmalarının başarısını olumlu yönde etk ileyen fıdan
boyu için saptanan en büyük değerler de, "İşlem K"de (GÖNEN orijininde
15.07 cm) elde edi lmiştir (Çizelge 6). O halde, rahatlıkla söyleyebiliri z ki ,
Kermes meşesı tohumlaruun toptandıktan hemen sonra eki lmesi,
çimienmeyi ve fıdan ge li şim enerjisini olumlu yönde etkilemektedir.
Nitekim, vaıyan s analizi sonucunda (Bkz. Çizelge 5) çim lenme ve fıdan
yüzdesi bakımından işlemler arasında anlamlı farklar tespit edilmesi ve " K"
işleminin diğerlerinden bari z bir şekilde farklılık göstermesi bu düşünceyi
doğrulamaktadır .

Ayrıca , işlemler arasmda fıdan boyu bakımından da farklılıklar
ortaya çıkmıştır. En uzun boylu fıdanlar "İş lem K"de elde edilmiş olup ,
"İş l em I"den "İş lem VII"ye doğnı , fıdan boylannda belirgin bir azalma
görülmektedir. Fidan boylarındaki bu düşüş , muhtemelen, tohumlarm nem
kaybetmesine izin veren örme çuvallarda saklanmasının bir sonucudur
Çünkü, çuvallar içinde geçen süreye bağlı olarak hem çimlenme yüzdesi
hem fıdan yüzdesi hem de fıdan boyu azalmıştır (Çizelge 4). Diyebiliriz ki ;
katlama işlemlerine kadar geçen sürede tohumlar çok fazla nem kaybetmekte
ve bu nem açığı çimienmeyi geciktinnektedir. Çimlenmedeki gecikme, 1000
m rakımlı Eğirdir Fidanlığında, düşük yükseltilerdeki veya sahil bandındaki

fı da nl ıkla ra göre nispeten daha k ı s a olan vejetasyon döneminden (! oac ye
göre 2 1O gün, Wiersma Form ü h ıne göre 240 gün) yeterince fayda l a nın ayı
eıı ge l! em ekte; neti ce olarak, zaten ilk y ıl l a r yavaş büyüyen Kermes
meşes in d e fıda n b oyl a rı kı s a ka Jma kta dı r.

Fidan boyunda

ol d uğu

gibi, kök

b oğa zı

çap ın da

da en yüksek

eleğer l e r " iş lem K''de elde edilm i şt i r. Bu durum , fıdan boyu için yap ıl a n
aç ı kl a mal a n

destekler ma hi yettedir. Dah a önce

an l at ıldı ğ ı

gibi, su

içeri ği

ba k ı m ııı d an ideal ko ş ulla rda bu lunan " İ şl e m K''deki tohumlar, ekimlerinin
a rd ın dan

k ı sa

ve o lu şan fidecikler erkenden
Net icede, lı er t ürlü planta syon ça lı şm as ı için terc ih
çapl ı fıda n üretimi mümk ün ha le gelmekted ir.

süreele

çi nıl en e bilın ekte

geli şmeye ba ş l ama kt a d ı r.

eelilen boylu ve kalın

5. SONUÇ VE ÖNERiLER
Araştırıl an toh um özelli klerinelen orta lama kacleh boyu, tohu m boyu
ve toh um çap ı değerl eri ATABE Y orijininde 1. 50 cm, 3. J l cın ve 1.62 cm;
GÖN EN orij ininde ise 144 cm, 2 9q cm ve 1.62 cm ş ek l i nde
s ı ra l a nm akta d ı r. Bu özell iklerden. kadeh boyu ve tohum boyu bakım ın dan
orij i ııl e r aras ında öneml i fa rkl a rın bulunma s ı ,
türün to!ııı m özelli klerine
il işki n yeni araştırma l arın yapılın ası ge rekt i ğ ini göstermektedir. K u şk u s u z,
ATAB EY ve GÖNEN orijinl i tohuml ada ge rç ek l eşt iril en bu a ra şt ı rmada
elde edilen bu lgul ar, tür ha k kında genelleme yapı l a bilm es i için yetersizdir.
Mutl aka yeni ve ka 1 sa ml ı a raştırımıl a r ya pıl m a l ı d ır.

Ekimi tak iben 15, 30, 45 ve 100 günl erde yapı l a n periyodik gözlem
sonu cunda , iş l em l ere bak ı l mak s ı z ın orta lama çimlenme yüzdesi
değe rl er i GÖ NEN o r ij ın i ıı de s ı ra s ı y l a; % 16 .56, %50. 56, %67. 30, % 59. 02;
ATABEY oriJininde ise % 19.09 , %45.83, %57 . 13 ve% 64.96 olarak
bulunmu ştur . Periyodik say ı ml ard a en yüksek çimlenme yüzdesi her iki
or iJİnde de " K" i ş l enı l erind e elde edi lirken, en d ü ş ü k değe rl e r GÖN EN
oriJininde " iş l em IV"de, ATABEY orijininde " iş l em VII "de elde edilm i ştir.
Ya şa ya n fıda n sa yı s ı (fıda n yüzdesi) GÖNEN orij ininde% 70.5 8, ATA BEY
orijin inde ise % 60 33 olarak bu lunmu ştur. Çimlenme yüzdesinde ol d u ğu
gibi fıdan yüzdesinde de en yüksek değe rl er " İş l em K"de elde edilmi ştir.
ve

sayı ml a r

Önemli fıdan morfoloj ik özelliklerinden olan fı dan boyu, i ş l em i ere
bak ılma k s ı z ın GÖNEN orijininde 12. 83 cm., ATA BEY orijininde ise 13. 16
cm olarak bulunmu ştur. Çizelge 6'da da görüldü ğü gibi,
ATABEY
orijininde i ş l eml e re göre orta lama fı dan boy ları birbirine ya kın değe rl er
gösterirken ( 12 75 cm - 13.43 cm), GÖNEN orijininde bu değe rler a rasında
belirgin farklar vardır (1 O 05 cm - 15. 07 cm). Fidan boyun a ili ş kin olarak
yapıl a n va ryans anali zi ve Duncan testi s onuçlarından da görül eceği üzere,

fıdan boyu bakımından orijinler arasında fark bultınaına zken işlemler
arasında 0.05 yanılınayla önemli farklar oıtaya çıkmıştır. Duncan testi
sonuçlarına bakıldığında , en yüksek değerin GÖNEN orijininde " K"
işleminde elde edildiği ve bu işlemin başlı başına bir grup oluşturduğu
görülmektedi r. " K" işlemini "1." (ATABEY) ve "III ." (GÖNEN) işlemler

takip etmektedir. Bu da bize tohwnların toplandıktan hemen sonra ekilmesi
yada soğuk hava deposunda katla maya alınması gerektiğini göstermektedir.
Ayrıca fıdan boyuna ait, sta ndaıt sapma ve varyasyon katsayısı değerleri
oldukça yüksektir. Diyebiliriz ki , Kermes meşesi tohum boyutları
bakımından heterojen bir yapıya sahiptir. Yapılacak yeni çalışmalarla bu
hususlar da araştırılınalı ve ekimlerde kullanılabilecek uygun tohum
boyutları mutlaka belirlenmelidir.
72
Kermes meşesinde ortalama kök boğazı çapı her iki orijinde de 3.60
mm olarak bulunmuştur. Her iki orijinde de en kalın çaplı fıdanlar "K"
işlemlerinde elde edilmiştir (Çizelge 6). Bu özellik ba zında yapılan varyans
analizlerine ve Duncan testlerine göre (Çizelge 7), "İşlem K", her iki orijinde
de başlı başına birer grup oluşturmuştur. Bu bulgu, fıdan boyu için yapılan
açıklamalarla uyum içindedir.
Elde edilen bulgulara göre şekillenen önerilerimizi özetleyecek
olursak: " işlem K" diğer işiemelere göre daha başarılıdır ve tohumlar
toplandıktan hemen sonra ekilmeli ; bu mümkün değilse, mutlaka hemen
katlamaya alınmalıdır. Tohumlar toplanır toplanmaz uygulanan ve 120 gün
devam eden katlama işlemi , çimlenme yüzdesi, fıdan yüzdesi, fıdan boyu ve
kök boğazı çapı değerleri üzerinde, belirgin bir menfı etki yapmamaktadır .
Ayrıca, zonınlu hallerde, en fazla 30 gün soğuk saklama ve peşinden 90 gün
katlama işlemi de uygulanabilir. Fakat, bu durumda , çimlenme ve fıdan
yüzdelerinin % 60 civarına düşebileceği unutulmamalıdır. Soğuk hava
deposunda da olsa, Kermes meşesi tohum l arı, hava geçiren kaplar veya
çuvallar içinde kesinlikle saklanmamalıdır . Bu çalışmada , hava geçim1eyen
kaplarda soğuk saklama koşulları ve neticeleri araştırılmamıştır. Bu nedenle,
nem kaybma izin vermeyen kaplar içinde soğuk saklama koşullarını ve
sürelerini tespit etmeye yönelik yeni araştırmalar yapılmalıdır. Keza,
katlamanın , katlama tarihlerinin ve katlamada kalış sürelerinin, fıdanların
arazi perforınanslarına etkisini saptamaya yönelik yeni araştırmalara da
ihtiyaç vardır.
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Çizelge 1. Araştı rma kapsamında yapılan ça lışmalar (tohumlar 24 ve 28
Kas ım 1997 tarihlerinde toplanmıştır)
Table 1. Works rea lised in the present study (the seeds were produced ın
date of 24-28 Noveınber 1997)

~~Q<(f-<

·~

ııı

crı

~!;2

ııı~

crıu ~

ııı-<

•O

~f-<

.~~d

AÇIKLAMALAR
DEFINITlONS OF
TREATMENTS

·o

·~ ·~

t-<.....ı~t-<

;;i ucrıQ
Or-<

ocrıt-<crı
f-<

r

t=:
<(

~.....ıQf-<ııı
~

~·~ O~

,_ı~

.crı-

f-<

.....ıQ

o

z

o

K

-

-

I

"

28 .11.1997

n

"

15. !2. 1997

IT!

"

3 1. ı 2. ı 997

lV

"

16.0 1. 1998

ıııcrı

Kontrol ekimi (Control sowing)
I 20 gün soğuk ka tlama ( I 20 clays
cold stratification)
30 gün soğ uk saklama + 90 gün
soğuk katlama (30 days cold
storage + 90 days co!d
strati fıcation)
45 gün soğuk saklama + 75 gün
soğuk katla ma (45 clays cold
storage + 75 days co!d
stratilication)
60 gün soğ uk saklama + 60 gün
soğuk katlama (60 days cold
storage + 60 days cold

28.! !.1 997

"

"

"

"

s tratifıcation )

V

"

03.02 .1998

90 gün soğuk s aklaımı + 30 gün
katlama (90 days cold
storagc + 30 days cold
soğ u k

"

s t rat iticatioıı )

VI

"

03.03 .1998

VII

28. 1 1. !997

-

I 05 gün soğuk saklama + I 5 gün
katl ama ( 105 dm1s cold
stora gc + I 5 days cold
s ıratİ ficat ioıı )
120 gün soğuk saklama + ekim
( I 20 days cold strorage + sowiııg)
soğuk

"

20 03 . 1998

Çizelge 2. Deneme a l a nm ın önemli özell ikleri
Table 2. Important properties of the plot
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Çizel ge 3. ATABEY ve GÖNEN orij inli Kermes meşelerinde saptanan baz ı
tohum özell ikleri
Tab le 3 . Some seed properties of Kennes oak (Quercus coccifera from
ATABEY and GÖNEN provenances
Orijiııler
Proveııance s

GÖN EN

ATABEY
GÖNEN

ATABEY
GÖNEN

ATABEY

GÖNEN

ATABEY

Özellikler
Properties
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Çizelge 4. Uygulanan işlemlere göre orijiniere a it çimlenme ve fıdan
yüzdesi değerl e ri
Table 4. Germ ination and seeciling percentages of the provenance into
different treatments
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Çizelge 5. Çimlenme ve fıdan yüzdesi değerlerine göre Duncan Testi

so nu ç l arı

Table 5. Results of Duncan Test for germination and seedling percentages
Orijiııl er
P rov~na ıı CA..-:ıs

İ ş lem l er
Treatnıent s
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b
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P**

A
b
be
be
0,0003 0,0007 0,000 1 0,000 1

be

a

0,0005

0,0001

0,0000 0,0000 0,0000

- o nem du zeyıııı gostcnııektedır.
*Ayıu lıa r t.l er benzer grupları , **P !arklı lı gm
* Meaıı s in columns with the same !et ter( s) are not s ignificaııtl y eliffereni (P::;
(J05).

a

0.000 1

Çizelge 6. Fidan boyu ve kök boğazı çapına ilişkin istatistiki değerier
Tab le 6. Stat istical va lues of seeciling lıeight and root colla r diameter

·r rc·:ıtııı cııt s

J>ron ..iıanc...~

Staııd:ırt
I!:ı t :ı

. \ıt . Ort.
(x)

liOi\E'\

1--

.- \T,\13[\'
GO N Et\
AT. \ l lE\'
GO N FN
t\'1',\IJEY

I
ll

l!Ol'-1El"

lll

r\Tr\BEY
CiO NEN
GO NEN
AT ABEY
GO NEN
.\ Ti\ llEY
GO N E N
!\TA! !EY

\ ']

ı-;aı.

("o)
29.20
23.9.1
24. 76
25.09

I 5.()7

1. --1 0

O.XI

10.2 7
12.77
13.2l
12.73

0.66
0.9 5
0.96

IA 3

43.23

14.00
ı 3.43

23.88
2 ı .9 1
32.94
26.3 ı
3 1.93

l.l ,OO

O.R6
0. 72
0.89
0.9 1
1.0 --l
0 ,9')

ı 2.03

0.85

12.77

1.26
0.86
0.91

27,49
:17.57
29,25
27.7.3

0. 50

ıı. 37

VII

\ '.

Coc•. \"ar.

( s ~ııı)

12,90
ı 2.5 7

V

Boğazı Çapı
Ru,,l Co!lar Dia nı ~tcr

Kök

l.f07

ı

IV

1\ T A HEY

ı

Bonı
S~cdliıı g I ki-gl n

Fidan

i şkml(· r ·

Ol'i.iiıı

12.77

28.20

2'),(ı.l

. \ıt. Oıt .
(-.:)

Stm ı d:ııt
II:ıta

--1. 16
4.0~

.3.39
3.7 1

3.50
3.68
3.72
3.66
3.37
3.59
3.47
3.5 li
3. 3 9

3.30
3.79
J : .ı o

\.'.

ı-;aı.

Coc.

(scın )

0.14
0.16

O. ı 7
0, 15
O. 12
O. ı 5
0 . 16
0, 15
0,09
0 , 14
O. 13
o,ı7

0. 16
O, 15
0, 19
O. l l<

\' :ır.

(o o)
12.R4
15.5 ı
I9.00
ı 5. 2 ı
12. 78
15.55
ı 6.45
ı 6,26

10,83
ı 5.30
ı 4 .90
ı 8 , 75
ı 8,5 4
ı 7.93

19.38
2 1,5 1

için Duncan Testi s onuçları
Table 7. Results of Duncan Test fo r seedling heig ht and root collar
Çizelge 7. Fidan boyu ve kök

boğa z ı çapı

diaın eter
Fi da rı

!-;ök llo ğ,al.ı ~ apı
l ~oot l'ıil l ar I i a ıııd"

llovu

S\?i.~d!in g. l le i ght

~Jeıııl er
r\!alm eııt s

CiO Nl ·: N
Ort a lama
1\ l ea ıı
(cın )

AT AB EY

G O N E i'!
G rupl a r*
Ciro ups*

l ~ kııılcr

O ıtalanı a

C lnıpl a r *

l ~ kınkr

·rr~a tnh...'nls

!\kan

Gro ups*

Tr~atnh::ı1t s

(cııı )

Oıtalaın a
1\ l eaıı
(c ın )

ı

10,27

:ı

IV

.l .J 7

a

vı

3.10

ıv

ı o , so

ab
a bc
abc
ahcd
bed

ı

.1 .39

a

VII

VI
V
ll
lll

ı_ ,l <)

a
a
a
a
ab
b

V
IV
lll
ll

3,30
:\ .56
3 .59
3 .66
3 ,68
3 ,7 1
4,()4

v ıı

VI
V
ll
lll

K

ı ı

37
12,03
12, 57
13 .2 3
14,00
ı 5.0 7

cd
d

VII
K

.l. ·-17
3 .50
J ,72
3.79
4. 16

harll er benzer g rupları go s t enııcktt:d ır .
* Mca ıı s in coluııııı s w itlı the same lcıtcr(s) arc

G ruplar*
Ciroups*

ı

K

~Aynı

ııol s i gııili caııtl y dilfc rcııt

(Ps (l. OS).

a
a
alı

ab
ab
ab
ab
b

OCD: 22.0

KAHRAMANMARAŞ-BAŞKONUŞ DAGJ SAF KJZILÇAM
MEŞCERELERİNDE DOGAL DAL BUDANMASI VE
SİLVİKÜLT Ü REL AÇlDAN DEGERLE N DİRİLMESİ

Natural Pruning of Pure Ca labrian Pine Stands in Kahramanmaraş-Başkonuş
Mountain and lts Silvicultural Eva luation

Doç. Dr. Ali DEMİRCİ
KTÜ Orman Fakü ltesi. Orman Mühendisliği Bölümü , Trabzon

Yrd. Doç. Dr. Mahmu t D.

AV ŞAR

KSÜ Orman Fakiiltcsi. Orman Mühendisliği Bölümi.L Ka hramanma raş

BATJ AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜGÜ
YAYlNLARI

Dergi Serisi,

Sayı :

4

ÖZ
Bu

çalışmada , Kahramanmaraş-Başkonuş dağındaki

yüksek zon saf
durumu araştırılm ı ştır.
Ça lışma sonucunda , bu nıeşcerel e rd e ortalama dalsı z gövde boyu oranı
% 10,95, kuru da llı gövde boyu oranı %20,37 ve taç boyu oranı %68 ,68
olarak belirlenmiş olup , doğal dal budanınasınm genelde yetersiz olduğu
ortaya çıkmı şt ır. Düşük dal budanmasının olduğu kızılçamlarda , gövde ve
odun kalitelerinin iyi olmadı ğ ı sonucuna varılmıştır. Bu durum, genel olarak
kızılçam

meşcereleriııde

doğal

dal

budannıası

gevşek ıneşcere kapalılığından kaynaklanmaktadır .

ABSTRACT

il1 this study, the situation of natural pruning of pure Calabrian pine
stands in its high elevation in Kahramanmaraş-Başkonuş mountain was
investigated. This study was resulted that the average rate of stem length
without branches, the average rate of stem length with dead branches, and
the average rate of crown length are 10.95%, 20.37%, and 68.68%,
respectively. Natural pruning of Calabrian pines was found low and
insuffıcient in general. It was concluded that the quality of stenı and wood of
Calabrian pines is not good due to the low natural pruııing . This situation
generally arises from loose canopy closure.

l. GiRiŞ

Yapacak odun, özellikle de kerestelik ve kaplamalık odtm üretiminin
onnanlarda, ağaçlarm düzgün ve dolgun gövde yapmaları
yanmda, doğal dal budanmalarının da iyi olması istenir. Çünkü, yere kadar
dallı ya da gövdesinin büyük bir bölümü dallarla kaplı ağaçlara sahip bir
meşcerenin kaliteli odun vermesi mümkün değildir. Böyle meşcerelerdeki
ağaçlar, kalitesi düşük , budaklı bir odun yapısı gösterirler. Budaklar ise, ağaç
malzemenin gonınuş ve direncini olumsu z yönde etkilemektedir
(BOZKURT 1986) Bu bakımdan , doğal dal budanınası ya da dalsız gövde
boyu, orman ağaçlarınııı kaliteleri için önemli bir gösterge durumundadır.
amaçlandığı

Ağaçlardaki dal sı z gövde boyunun ağaç boyuna oranı da önemlidir.
Çünkü, dalsız gövde boyu , ağacın boyuna göre değişebilen bir değerdir.
Bunun ağacın boyuna oranı ise, nispi bir değer olması bakımından daha da
önem taşır. Bu oranın yüks ekliği , genelde ağacııı kalitesini de az çok ifade
eder. Kuru dallar ve bunların bulunduğu kuru dallı gövde boyu ise, doğal dal
budanmasının bir işaretçisi olması bakımından önemlidir. Ancak, kunı dallı
gövde boyunun ağaç boyuna oranının yüksek olması diğer yandan da
sakıncalıdır. Çünkü , bu dalların bir süre ağaç üzerinde kaldığı ve odunda
düşen budaklara sebep olduğu düşünülürse , kuru dallı gövde boytmwı ağaç
boyuna oranının yüksekliğinin aslında kaliteyi düşürücü özelliği de olduğu
daha iyi anlaşılır.
Diğer yandan , kızılçam , genelde düzgün gövdeler yapmayan bir
türü olarak bilinmektedir. Bu durum, saf kızılçam meşcerelerinde
gövde kalitesi konusunun genellikle ikinci plana atılmasına sebep
olmaktadır. Ancak, kızılçam , özellikle 600- l 000 m yükselti kuşağ ında ve iyi
boııitetlerde düzgün gövdeler de yapabilmektedir (ELER 1987). Bu
bakımdan , özellikle oıta ve yüksek zoııdaki saf kızılçam ıneşcerelerinde,
miktar yanmda kaliteyi de ön plana alan silvikültürel uygulamalara ihtiyaç
bulunmaktadır. Söz konusu uygulamalar içerisinde, kı z ılçamda doğal dal
budanınası durumu ve budama uygulanıaları da önemli yer kaplamaktadır.
ağaç

Bu

çalışmada,

Kahramanmaraş - Başkonuş dağı ormanlarındaki

kızılçanı meşcerelerinde doğal
ilişkin

silvikültürel

dal budaımıası durumu araştırılmış
ve önerilerde bulunulmuştur.

saf
ve buna

değerlendirme

2. MA TERY AL VE YÖNTEM
Araştırma alanı

smırları

içerisinde

olan

bu1Ul1ınakta

Başkonuş dağı , Kahramanmaraş

merkez ilçesi
olup , zirvesi 1779 m yükseltiye sahiptir.

Araştırm a

alanındaki
saf kı zılçaın meşcerelerinde doğal dal
durumunu belirl eyebilmek amacıyla örnek alanlar alınmıştır.
Bumm için, yükse ltisi 1000 m' ye kadar olan m eşcereler "alt yükselti
kuşa ğ ı ", yükseltis i 1000 m ' nin üzerinde olan m eşce rel er ise " üst yükselti
kuşağı " olarak kabul edilmi ştir. Daha sonra , her yükselti kuşa ğ ından biri
gölgeli diğeri güneşli bakılardan olmak üzere 2 adet , toplam 4 adet örnek
alan alınmıştır . Btmların 3 adedi
1Ox50 m , 1 tanesi ise 1Ox25 ın
boyutlarındadır. Örnek al anlar normal kuruluşa sahip, fa zla müdahale
gönnemiş meşce relerden seçilmeye çalışılmış ; ayrıca, yamaç üzerinde
eşyükselti eğrilerine dik olarak alınmıştır.
budanına s ı

Örnek Alan
No
I
Il

Mevki

Yükselti

Bak ı

Eğim

Kuzeybatı
Doğu

22
28
35

Güneydoğu

29

(ın)

Kireçlik

nı

Koçcağız

IV

Rahınacılar

970
1000
1 ı 50
1160

Batı

e)

Yeryüzü
Biçimi
Orta yamaç

Üst yamaç

Örnek alanlarda öncelikle, örnek alanları tanıtıcı mevki , yükselti ,
ve yeryüzü biçimine ait bilgiler kaydedilmiş olup, bu bilgiler
yukarıda görülmektedir. Daha sonra, bu alanlar içerisinde bulunan ve göğüs
çapı 4 cm ve üzerinde olan tüm ağaçların çapı , boyu, kuru ve yaş dallarmın
başladığı yükseklikler ölçülmüş , galip tabakacia yer alan bazı ağaçlarda ya ş
tespitleri yapılmıştır. Ölçülen her ağacın örnek alan içerisindeki yeri ile tepe
izdüşüınü bir ıniliınetrik kağıda koordinatlı olarak işaretlenmiş ve çizilmiştir.
bakı , eğim

Arazi çalışmaları sonrası , büro çalışınalarma geçilmiştir . Meşcere üst
tabakasmda yer alan 3 galip ağacın yaş aıtalaması alınmak suretiyle meşcere
orta yaşı bulunmuştur. Örnek alan içerisinde kalan ağaçlarm boy ve
çaplarının a yrı ayrı aritmetik ortalamalan alınarak , meşcere orta boyu ve orta
çapı hesaplanmıştır. Arazide bir milimetrik kağıda t epe izdi.işümleri çizilmiş
ağaçların toplam tepe izdüşi.im alanı saydam bir milimetrik şablon
kullanılarak belirlenmiş , bu alan ömek alana oranlanarak kapalılık derecesi
bulunmuştur. Daha sonra, ağaçlardaki yaş dallı , kuru dallı ve dalsız gövde
boylarıyla bunlarm ağaç boyuna oranları yüzde olarak hesaplanmıştır.
Dalsız gövde boyu (DGB) , yer seviyesinden ağaç üzerinde kuru
dalların başlamış olduğu yüksekliğe kadar olan kısımdır . Kuru dallı gövde

boyu (KDGB), yaş dalların başlama yüksekliği ile kuru dalların başlama
yüksekliğinin farkıdır . Yaş dallı gövde boyu (YDGB) ya da taç boyu (TB)
ise, yaş dalların başlama yüksekliği ile ağacın tepe uç noktası arasındaki
kısımdır. Taç boyu, dalsı z gövde boyu ile kuru dallı gövde boyu toplamının

ağaç boyundan çıkarılması ile de bulunabilmektedir. Örnek alanlardaki her
ağaç

için bulunan bu değerler, daha sonra her ağacın kendi boyuna oranlanıp
100 ile çaıv ılnıı ş ve ağaç boyuna oranları %olarak bulunmuştur. Bu oranlar

aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

DGBO (%)= Kuru Dal Başlama Yüksekliği x 100
Ağaç Boyu
KDGBO (%) = Yaş Dal Baş lama Yüksek li ği - Kuru Dal Başlama Yüksekliği
100
Ağaç Boyu

X

YDGBO (%)= Ağaç Boyu - Yaş Dal Başlama Yüksekliği x 100
Ağaç Boyu
Bulunan bu değerlerin ortalaması alınmak suretiyle, her örnek alan için
DGBO, KDGBO ve YDGBO hesaplanmıştır.

oıtalama

ERKULOGLU (1 981 ), doğal budanma ölçüsü olarak taç boyu/ağaç
boyu oranını kullanmıştır. WENGER (1984) ise, taç boyu/ağaç boyu oranını
"can lı taç yüzdesi" olarak ifade etmektedir. Bu çalışmada yapılan
değerlendirmelerde ise, doğal budanma ölçüsü olarak esasen dalsız gövde
boyu oranından yararlanılmış ; ayrıca , kuru dallı gövde boyu, yetersiz ışık
entansitesi sonucu ölmüş ve ağaçtan tedricen ayrılmakta olan dalları
kapsadığı için, dalsız gövde boyu oranı il e kuru dallı gövde boyu oranlannın
toplamından da yararlanılmıştır.

3. BULGlJLA.R VE

TARTIŞMA

Alınan 4 ömek alandan elde edilen bazı meşcere özellikleri ile
dal budaımıası özellikleri Tablo 1 'de görülmektedir.

doğal

Tablo 1 incelendiğinde , DGBO ' nın örnek alanlara göre % 3,8817,01 arasmda değiştiği görülmektedir. Bu oranm yüksek li ği , doğal dal
budanmasının yüksek olduğunu göstermekte; ayrıca, gövde kalitesini de
olumlu yönde etkilemektedir.
KDGBO'nm örnek alanlara göre % 15 ,07-25,83 arasmda değiştiği
Bu oranın yüksekliği, doğal dal budanmasmın bir işaretçisi
olması bakımından önemli olmakla birlikte, kuru dalların ağaç üzerinde uzun
süre kalması durumunda olumsuz etkiye sahiptir. Çünkü, bu kısım, odun
kalitesini düşürücü siyah budakların oluşumuna sebep olmaktadır .
Dolayısıyla, bu oranın değerlendirilmesinde ölçü, kuru dallarm ağaç
belirlenmiştir.

üzerinde ka lı ş s lı residir. N itekim, SMITH ( 1962), budanma konustU1da esas
öldükten sonra ağaç üzerinde birkaç y ıldan faz la kalan dallarla
ilgili o l duğun u ifad e etınel-.1:ed ir .

prob l enı in ,

Tablo 1. Saf

kız ıl çaııı ın eşcere l e rinde baz ı meşce re

budanma s ın a

ait özellikler (parantez içindeki

özelli kleri il e doğa l dal
alt ve üst s ını r

d eğe rl er

değerl er i di r)

Tab le 1. Some stand and nat ura l pnıning characteristics in th e pure Calabrian
pine stands (nuıııbe rs in th e pa renthesis are the lowest and highest n unıbers)
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DGBO+KDGBO ömek alanlara göre %28,43-35 ,04 aras mda değ işmekted ir.
Bu ora nın y ü ksek li ğ i , DGBO kadı:ır net ifade etmese bile, yine de doğa l dal
b ud an mas ının genelde yüksek o l du ğ unu göstermektedir.
YDGBO ya da TBO ise, örnek cı laniara göre %64,96-7 1,57 aras ın da
Bu oranın yüksek li ğ i , doğal dal budanmasının dü şük
o l duğunu göstermesi açıs ından önem taşımaktad ı r.
değ işmektedir.

yöredeki
saf k ı z ıl çam
ın eşce rel erinde
o ıta l aına
DGBO
% 10,95,
KDGBO
%20,37,
DGBO+K DGBO %3 1,32 ve TBO %68,68 olup ; doğal dal budanma s ının
genelde düşük o l duğ u an l aşı l maktadır. Bu durumu, meşcere l erdeki kapalılık
derecelerinin düşük ol m asına ba ğ lamak gerekir. Çünkü , ömek a lanl arın
alındığ ı meşcere lerd e kapalılık 0,47-0,68 aras ında değ i ş m ekte olup, gevşek
kapa lılık söz konusudur. Halbuki , iyi dal budannıası s ı k ya da nomıal kapa lı
meşce rel erde görülmektedir. Bu bakımdan , düşük dal budanmasmı normal
karşılamak gerekir. Ayrıca , fazla miktarda reçine, sakı z, za mk maddeleri
sa l gıla yan a ğaç türl erinde, bu maddeler mantar faaliyetlerini büyük ölçüde
Top lu

olarak

değe rl en dirildi ğ inde ,

engellediğinden dolayı , dalların çurunıesı

uzun sürmektedir. Yine, reçineli
dallar dal uçlarmdan itibaren küçük parçalar halinde ve uzun bir
sürede düşmektedir (ATAY 1989) . Kız ılçam reçineli bir ağaç tüıii
olduğundan , bu olumsuz durumlar kızılçamlarda da görü lmektedir. Ayrıca,
yöredeki yaz kuraklığı da bunu olumsuz etkilemekte ve dal budanm asının
süresini aıtırmaktadır. Bu bakımdan, kızılçamlarda KDGBO, DGBO ' nın
yak la şık 2 katı olarak bulunmuştur.
ağaçlarda

Öte ya ndan , sadece örnek alanlar arasında değil , aynı örnek alan
içerisindeki bireyler arasında da doğal dal budanması bakımından önemli
farklılıklar vardır . Örneğin , IV nolu ömek alanda DGBO %0 olan ağaçlar
yanında, %55,0 olan ağaçlar da vardır. Yani , aynı ömek alanda zay ıf
budanan ağaçlar yanında iyi budanan ağaçlar da vardır . Bu durumu , meşcere
içerisinde kapalılık ve sıklığın homojen olmayıp , heterojen bir yapı
göstermesine bağlamak gerekir. Çünkü, ya pılan tespitler, aynı nıeşcere
içerisinde alt tabakaya ulaşan ışık entansitelerinin farklı olduğunu , özellikle
çok sayıda ağacın yan yana ve sıkışık olarak kümelendiği meşcere
kısımlarında , ağaçların seyrek olarak bulunduğu kısımlara göre çok dalıa iyi
dal budanmalarınııı olduğunu oıtaya koymuştur.
Kızılçam meşcerelerinde

gözlenen diğer bir husus, ağaçlar üzerinde
ve yaş dallı kısmın lı e r zaman birbirini takip etmenıesidir .
Yani, dalsız ya da kuru dallı kısmın hiç olmadığı ağaçlar da vard ır. Dalsı z
kısmın hiç olmadığı bir ağaçta kuru dallar yer seviyesinden başlamakta , kuru
dalların hiç olmadığı bir ağaçta ise dal s ı z kısmı yaş dallar takip etmektedir.
Bununla birlikte, bu iki duruma genelde az rastlanmaktadır. Diğer yandan,
kızılçamlarda yer seviyesinden başlayan yaş dallara sahip , ya ni hiç
budanınamış ağaçlara da rastlanmamıştır .
dalsız,

kuru

dallı

Meşcere kapalılığı-doğal dal budanması ilişkisi değerlendirildiğinde,
1 ve ll nolu örnek alanlarda, lll ve IV nolu ömek alanlara göre nispeten daha
iyi bir budanma vardır . Kapalılık derecesi en yüksek olan Il nolu örnek
alanda , en yüksek dal budanması vardır ve dal budanması diğer örnek
alanlara göre daha iyidir . Ancak, bu dıınım , diğer örnek alan larda kapalılık
derecesi ile orantılı şekilele değişim gösternıemektecl ir . Nitekim, en düşük
kapalılık derecesine sahip olan 1 nolu örnek alanda budanma oranının en
düşük olması beklenirken öyle olmayıp , ll nolu ömek alandan sonra en iyi
budanmanın
olduğu
ikinci meşcere durumundadır . Btu1ll , kapalılık
derecelerinin birbirine yakın olmasma bağlamak gerekir. Çünkü , örnek
alanlarda kapalılık dereceleri birbirinden çok farklı olmayıp , dördü de
genelde gevşek kapalı meşcerelerdir. Ayrıca , her ne kadar normal kuruluşa
sahip ve müdahaleden uzak saf kızılçanı meşcerelerinden örnek alan

a lın maya

ça lı şı l mışsa

bulu n du.Ç,ıı.ın dan

do l ayı ,

da ,
:vakın

meşcere l e r

bir

usulsüz
bu

geçm i şte

ınüda h a l e l ere
m eşcere l erin

maruz
kap alılık

derecelerini n bugünk ün den daha fark lı oldu ğund a n ş üph e yoktur. Çünkü ,
m eşceredeki birkaç orta veya ileri yaş lı ağac ın ç ıkarı lm as ı ile kap a lılı k
hemen değişeb il nıektedi r . Bu b akı m da n , bu ın eşce re l erin aktüel k a p a lılı k
dereceleri ile dal bud a n ma l a rı aras mda ili ş ki kurmak oldukça güç
olmakta dı r Anca k, m eşcere ka p a ldığ ı ile dal budanm as ı ara s ında güçlü bi r
ili şki olduğ unda da ş üph e yokt ur. Çünkü , doğa l dal budanma s ı , zaten alt
taba kaya ul aş an ış ığm yetersiz ol ııı as ı durumunda ge rç ekl eş m ektedir .
Nitekim, alt da ll a rın ölme oranının , ıneş ce renin ba ş l a ng ıçtaki s ıklı ğ ı ve
ağacın canlılı ğ ı il e b e lirl endi ği ifade edilmektedir (S MITH 1962)
Yö re orm a niarına ait amenajman pl a nı (ANONiM 199 1), ortalama
giren söz konusu ıneşce rel e r için idare süresini 60 yıl olarak
öngörmü ştür .
Bu bakımdan , Tablo 1 ince l endiğ ind e, 1 ve ll nolu
m eşce re l erin idare sürelerini dol d urmuş olgun nı eşcere l e r oldukları , lll ve IV
nolu m eş cerel e rin ise henü z idare sürelerini doldurmadıkları görülmektedir.
Meş ce re yaş ı -doğa l dal budaımı as ı ilişki s i d eğe rl endirildi ğ inde, meşce rel e riıı
kap a lılık dereceleri a ra s ında büyük farkl ar olmadı ğ ı göz önüne alınırsa , en
yüksek dal buda nm as ı en ya ş lı m eşce re olan ll nolu m eşce rede, en dü ş ük dal
budannıa s ı ise eıı genç m eşce re olan IV nolu nı eşce rededir . Ya ni , ya ş
ilerl edikçe dal bud a nnıa s ı a ıtnı akta , ta ç boyu kı salmaktadır . Bu durumu ,
özellikle kuru d a ll a rın yaş ilerl ed ikçe gövdeden ay rılın as ı ile aç ı k l a mak
mümkündü r. Çünkü , daha genç olan III ve IV nolu ıneşcerel e rde DGBO
diğe r iki meşcereye göre daha dü ş ü k olup, KDG BO bunlarda ni speten daha
fa z l a dı r. Özellikl e ça p bakıımnd a n ele a lın d ı ğında , di ğerl erin e göre en ince
ça plı m eş c e re olan ve geli ş im çağ ı itibariyle henü z s ıklık -direklik ça ğ ınd a
bulunan lll nolu nıeşce rede en dü ş ii k DGBO ve en yüksek KDGBO elde
edilmi şti r . Ancak, m eşcere yaş ı -d oğa l dal bud a nınası aras uıdak i bu ili şkinin ,
kap a lılık derecesinin benzer oldu ğu durumlarda geçerli olduğunu da gözden
uzak tutmamak gerekir. Çünkü , kapaldı ğ ı çok gevşek , ama yaşı ilerl emi ş bir
ın eşce rede dal budannı as ınm daha iyi olmayaca ğ ı açıktır.
ll

b oııitete

4. SON UÇ VE ÖNE RiLER
K ı zılçaın ,

genelde eğri gövdeler yapan bir ağaç türü olarak
bilinmekle birlikte, oıta ve yüksek zonlarda alçak zonlara göre daha düzgün
gövdeler yapabilmektedir Bu bakımdan , orta ve yüksek zoıı l arda bulunan ve
işletme amacının esas olarak yapacak odun üretimi olduğu saf kızılçanı
meşcerelerinde gövde kalitesi konusu daha da önem taşımaktadır.

Başkonuş dağındaki yüksek zon saf kızılçam nıeşcerelerinde, 4
örnek aları ortalaması olarak değerlendirildiğinde; DGBO% 10,95 , KDGBO
% 20,37 ve YDGBO % 68 ,68'clir. Yani, doğa l dal budanınası oldukça
yetersizdir. Bunun başlıca sebebi, kapalılı ğ ın genelde gevşek olma s ı ve
meşcere alt tabakasına fazla miktarda ışığın ulaşabilmes idir. Kızılçaının
reçineli bir tür olması ve yöredek i yaz kuraldığı da buna eklenebilir. Söz
konusu dallı gövde yap ı sı , yöredeki kızılçamlarda gövde ve odtm
kalitelerinin iyi olm adığını göstermektedir.

bazı

kızılçam

DGBO'nm %55 ,0,
iyi bir dal
budanması potansiyeli bulunduğunu göstermekteclir. Bu durum, kapalılık ve
s ıklığın yüksek olması halinde, en az bu oranlarda doğal dal budaııma sı elde
ed il eb ileceğini
de oıtaya
koymaktadır .
Ancak, bu potansiyelin
değe rlendirilebilmesi için, kızılçamın ilk y ıllardan itibaren s ık yet i ştiri lmesi
ve en azından orta yaşiara kadar kapalılı ğın kırılmama s ı şaıtt ır. Söz konusu
uygulama, kızılçaınm azman gövdeler yapmama s ı için de gereklidir.
Önerilen uygulamanın bir sak ınca s ı ise, ça p artıımndaki kayıplardır.
Nitekim, meşcerel erin s ı kl ı ğ ı , forımı ve karışınıının amaçlı olarak
aya rlanma s ı ile doğa l budanmanın hı z l andırı l a bil eceğ i ; ancak, bu durunıda
da bir miktar çap a .rtım kaybuıın ka çmılm az olduğu belirtilmektedir (SMITH
1962).
Öte

yandan,

DGBO+KDGBO'nın

%56,0'ya

gövdelerinde

ulaşma sı ,

aslında

kızılçamda

Yöredeki saf kızılçam m eşcere l er inde, kuru dallı kısmın ağaç
boyuna oranı (KDGBO) ya kl aş ık %20'dir ve bu k ı s ım , DGBO 'nırı yak l aş ı k
iki katıdır. Orman bakımı ça lı şma larınd a , özellikle ara lamalar esn asında
kuru da llı kı s mın kuru budama ile a lınma s ı gerekir. Aksi takdirde, da l
budanmasının zayı f o lduğ u bu meşcere l erde, en k ı ymetli gövde k ı sım la rını
oluşturan söz konu su bölümden elde edi lecek tomrtıkların düş en budakla r
vennesi sebebiyle, düşük kaliteli ve ucuza giden tomnıkl ar üreti l miş
olacaktır. Kuru dallarm budaımıası ile, hem gövde ve odun ka litesi artacak ,
hem de ağaç boyunun yak l aşık %30 'u kadar bir kı s ımda da l s ız gövde elde
edi lmesiyle yangın tehlikesi de önemli ölçüde a zaltılab i lecektir. Ancak, idare
süresinin sonuna yakla ş ı l mış gövdel erde budama u ygul a ma s mın a ğa ç
kı ymetinin artmasına önemli bir katkı s ının olm ayacağ ı ifade edilmektedir
(SAA TÇİOGLU 197 1) Bu bakımdan , 1 ve ll nolu nıeşcerelerde bugün için
kuru budamanın pek fa ydası olmayacaktır. III ve IV nolu nıeşcere l erde ise,
kuru budama ya pılmak suretiyle, idare süresi sonuna kadar olan !2- l 6 yı il ık
bir periyotta , düşen siyah budaklarm bulunmadı ğı bir diri odun k1smı
sağ lanabili r. Kuru budama , özellikle yaş bakımından olmasa bile, ge l işim

ça ğ ı itibariyle en genç
önem ka zanmakta d ır.

me ş c ere

duru munda olan lll no lu

meşcerede

daha da

Ça ınl arcla dikkatli ya pılm ası ve ince dalla rı kapsa m a s ı şaıtı ile, yeş il
budama da uygulanabilmektedir ( S AAT Ç İOGLU 197 l ) Bu bak ı mdan ,
k ızıiça ın meşcere l er in de kuru budama ya n ııı da , yeş i l bu dama da yapıl a biiir.
He r iki buda ma da , ka liteli fert miktarı fa zla olan meşce re l erde ya pıl ma l ı ve
üst tabak<ıdaki 1. s ın ı f gövdeler b ıı da nmal ı d ı r. 2. s ını f kalitesiz gövdeler ile
alt taba kad a kı gövdelerde ise budamaya gerek bulu n m a m aktad ı r.
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ÖZ
Mantar nıeşesi (Querc11s suber L.), Batı Akdenizi çevreleyen Avrupa
ve Afrika ülkelerinde doğal olarak yet i şen bir ağaç tüıiidür . Bu a ğacm
kabuklanndan elde edilen mantar, özellikle şarap endüstrisi olmak üzere,
meta l, inşaat, balıkçılık , büro malzemeleri gibi çok gen i ş bir alanda
kullanılmaktadır. Türkiye son y ıllarda giderek büyüyen şa rap endüstrisi ve
mantara bağlı diğer sanayi kolları için gereksi nimi olan mantan İspanya ve
Portekiz 'den satın almaktad ır.
Uygun toprak ve iklim koşullannda yetiştirildiğinde mantar nıeşesi
ormanları gelecekte ınantar üretimini de beraberinde getirecek diğer taraftan
köylülere daha fazla gelir getirerek orınan ve orınan köylüsü arasmda iyi
ilişkiler kurulmasına
yard ımcı
olacaktır .
Yetiştirilen
mantar meşesi
ormanları , Türkiye'nin iç talebini karşılayacak mantar üretimi yanmda döviz
kaybına engel olarak ekonomiye katkı sağlayacaktır. Bu nedenle ülkem izde
ınantar meşesinin yetiştirilmesi
ve yayg ınlaştırtlması amacıyla orijin
denemeleri yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bir kısmı Antalya 'da
si.i rdü rü lmektedi r.
Anahtar kelimeler: Mantar meşesi , mantar, orijin denemeleri

ABSTRACT
Cork oak (Qu ercus suber L.) is the species which grows naturally in
the region surraunding West Mediterranean Sea , including European and
Noıthem African countries . Cork is produced from cork oak 's bark and used
on a vast scale, especially for vi ne industry and the others such as metal ,
building, fıshing, office equipment ete. Yine industry and other sectors
depend on cork are getting devetop in Turkey. But whole cork requirement is
iınpoıtecl from Spain and Poıtugal
If Cork oak is planted in suitab le soi l and climatic condition , these
forest wi ll provide cork production . On the other hand, forest villagers will
have more ineome and good relationship will be established between forest
and villagers . Cork oak forests will provide suffıcient production for
domestic demand in Turkey and it will save nıore money instead of spending
for importation . Therefore, lots of provenance trials have been done to grow
the Cork oak in Turkey. Some of tJıe provenance trials are carried on
Antalya Region.
Keyword: Cork oak, cork,

Querczıs

ruber, provenance trials

1. GiRiŞ

Günümüzde geni ş bir kullanım alamna sahip olan mantarın elde
ed ildi ği Mantar meşesinin (Quercus .wher L.) doğal yetişme oıtamı olan
ispanya , Poıtekiz Fransa, İtalya ve ba zı Kuzeybatı Afrika ülkelerindeki
iklim özellikleri , ülkemizin batı ve gi.ın ey kıyılarının özelliklerine yakındır.
Ülkemizde, özellikle ge liş en şarap sanayiinin mantar tıpa gereksiniminin
tamamı ithal edilmekte ve büyük miktarda döviz harcanmaktadır . Yapılan
ça lı ş malar, uygun orijin seçimi yapıldığı taktirde
ülkemizde de mantar
meşesı ağacının yetiştiri l ebi l eceği ni göstermiştir (CENGiZ I 987, NEYiŞÇi
ve ark. I 988).

MANTARIN TARiHÇESi
Mısır'daki kazılarda ,

binlerce y ıllık mezarlarda bulunan amforaların
Eski Yunanistan'da da balık ağlarında,
şarap
ve zeyt inyağı küplerinde ve sandallarda mantar kullanıldı ğı
bilinmektedir. Yunanlı tarihçi Teophrasto (M Ö. 400-300) mantarın ağaç
kabuğundan elde edildiğini ve yeni kabuğun daha kaliteli mantar ürettiğini
keşfetıniştir. Romalılarla birlikte mantarın kullanım alanı geniş l em i ştir.
Ma rcus Terentiu s VARRüN adlı bilim adamı (M.Ö. 1J6-27) ve çiftçiiilde
uğraşan
Lucio C OLUM ELA (I. yy) ı sı yalıtımında mantann
kullanılabileceğini ve soyulan kabuğundan bu özelliğinden dolayı a rı kovanı
yap ılabil eceğini önermişlerdir . Ga ius PLING ( M.S. 23 -79), Kuzey
Afrika 'da gü nümüze kadar geleneksel olarak süregelmekte olan mantarın
çatı örtüsü olarak ve balık ağı ve iplerinde, nıühürl erde, gemilerde ve
ayakkabıcılıkta taban yap ımında kullanılmasına öncü olmuştur. Ba lıkç ılı kta
can ye lek ieri yap ıınında kullanılması da bu tarihlerde başlamıştır. ikinci
yüzyılda Yunanlı doktor Dioscorides mantardan ilaç olarak fayda lanmı şt ı r.
Reçetelerinden biri mantar kömürünün defhe yağ ı ile birlikte saçs ı z başiara
ovularak sü rülmesi ile yeniden ve öncekinden daha kalın ve koyu saç
çıkarma için kullanılmasıdır (OLIVIERA I 991)
ınantarla kapatıldığı gör ülmü şt ür .

Tarih

yazar ların m

bir

kısmı

Anadolu 'n un

bağ

ve

şarap

kültürünün

a na vata nı olduğunu kabul ederl er. Nitekim Hititlerin M Ö. 2000 yı llarında
şarapçılık

konu sunda ileri

Şa rabın keşfinden

oldukları

bilinmektedir.

bugüne kadar geçen süreç incelendiğinde; şarabın
içi n küp, testi, amfora vb .. gibi toprak kaplar, tulum gibi deriden
yap ılmış
konıyucular,
ahşap
kaplar ve cam ş işet erin kul l an ıldı ğı
görülmektedir. I 7. yüzyılda ca ının bulunmasıyla ınantan n tıpa olarak
kullanımı hemen aynı zamana rastlamış ve hı z la önem kazanmıştır.
Şampanyayı keş feden ki ş i olarak bilinen Fransa 'da Hautvillers Kasabası
korunması

Benedietin Manastı rı rahipl erinden Dom Pierre PERİGNON ( 1639-l 715)
bugünkü İspanya-Portekiz s ınırı civa rındaki ınanastırları gezerken , şarap
şişelerinin ağ ı zlarını kapatmak için orada gördüğü manta r nıeşesi a ğacııun
kabuğuııu tıl<aç olarak kullanınaya başlamış ve böylece m a ntarın önemi
dünyaca tanınnıa ycı baş lamı ştır . Bütün bu bulgular, ilk olarak mantarın
şa rap ç ılıkta yayg ın olarak Fransa 'da Landes, Var ve Doğu Pirenelerde
kullanıldığ ını göste rmektedir Daha sonra kullanım bugünkü İspanya ' nın
Kata lanya bölgesine doğru ge li şmişt ir. 1750' 1erde kasabasında ilk ımınta r
tıpa fabrikasının, Fransa s ınırınd aki Gerona ilinin Angullaıı e adl ı küçük bir
kasabasında aç ıl dığı bilinmektedir. İ lk baş l arda mantan n sadece % 25 ' i
kullanılırken 1891 'de John SMITH adında bi r A merikalı , tıpa endüstri si
atıkları ve ilk mantar gibi ti cari değeri olmayan mantarları kullanarak
ag loın e ri ınantar üretimini başarmıştır . Bugün , nıaııtarın kullanılına ya
başlandığ ı 17. yüzyıldan bıı yana binlerce aile yılda oıta l aına üretimi 300400 ton arasında değişen mantar ticaretiyle ve onun kullanımı ile ilgili sana yi
kollarında çalışmaktadır (OLIVIERA lQ91 )

MANTAR
Mantar Meşesi (Qu ercus suber L.) a ğac ının kabu ğu olan mantar,
yet işm e muhiti özelliklerine göre 8-1 2 y ıl aralıklarla gövde ve da !l arın
soyu lma sıy la elde edi lir. Mantar hafif, esnek, hava ve s ıvı ortamda su
geçirmeyen bir yap ı ya sahiptir. Isı yalıtıını çok kötü oldu ğundan sıcak ve
soğuğu geçirmez, ses titreşimlerini absorbe eder, elektrik iletkenli ğ i kötüdür
(OLJVIERA 1eıeı 1) Uzun ömürlü ve dayanıklı olup , cm 2 de 40 nı il yon
hücreden oluşan, lifli bir yapısı vard ır (TUN ALl 1985).
Robert KOCH , 1665 y ılında şiş e nıantarından aldığı kesitte
incelemeler yapm ış , 183 1'de BRAWN ınantar lıücresi içindeki çekirdek
üzerinde çalışmış ve mantarııı teknik özelliklerini ortaya çıkarmışlardır.
liflerinin
özelliği,
hücre
zarlannın
yap ı sından
Bu zarlar genellikle 5 kat olup , hücreler arasında duvar
görevi görürler. Zarın iki katında hava dolu oyuklar bulunmakta olup , diğer
iki kat daha kalındır ve mantar tabakası ile örtülüdür. Bu nedenle hava ve
suyu sızdırmaz . Son kat daha sert yapısı ile odunsu özellik göstermektedir
(TUNALI 1985).
Mantar

kaynaklanmaktadır.

MANTAR
DlJRlJM

MEŞESİNİN

YA YILIŞI

VE

ÜLKEMi ZDEKi

Mantar meşesının doğal yayılış alanı , 34-45 kuzey enlemleri
arasında bulunan gü ney-batı Avrupa ile Kuzeybatı Afrika ülkelerini içine

alan bölgedir. En geniş yayılı ş ını 660 000 ha ile Portekiz, 440 000 ha ile
İspanya ' da gösterir (YALTIRJK 1955). Dünya mantar meşesi onnan larınm
yaklaşık ya rı s ına sahip bu ik i ülke, dü nya mantar gereksin iminin % 70 ' ini
karşılamaktadır (OLIVIERA 199 1) Bu ülkeleri Cezayir, Fas, Fransa, Tunus
ve İtalya izlemektedir (Ç izelge L) . Ayrıca Korsika ve Sa rdunya aclalarıyla
Arnavutluk 'ta da az mi kta rda doğal olarak b ulu n duğ u tespit edilmişt i r.
Rusya da K ı rım ve Transkafl<aslarda, ABD de Ca liforn ia'da ve Japonya da
uzun y ı ll a rda n buya na manta r m eşesi üreti mine baş l a n m ı ştır. Bu ülkelerin
d ı ş ın da A ıja nt i n , Avustralya , İs ra il , Gün ey Afrika , Türkiye ve Uruguay 'da
yeti şti rme ça lı ş m a l a rı sürdürülmektedir.
Mantar meşes i İberi k yarımadas m dak i ana yaydı şını Tejo nehri
vadi si ile Alentejo dağ l ar ının bat ı ya m aç l a rında yap makta d ır. Portekiz'de
hemen her ta rafta bulunan mantar nı eşes ı ormanlarm % 22 ' sin i
olu şturmakta dır . İklim , toprak gibi özelliklerin en uygun oldu ğu Beja, Evo ra,
Po ıtal egre, S anta renı ve Setubat bölgelerinde ülkenin mantar meşes i
o rına nl a rınm % 87'si yet i ş mektedir. İs p a n ya ' da Badajoz, Cacerez, Cadiz,
Huelva , Ma laga ve Seville'de, Cezayi r'de Algiers ve Cape Roux aras ın daki
45 0 km lik kı y ı şeridind e 60-70 km iç kı s ımlara giren şeritte yer alır . Özel
iklim k oş ull a rı etkisiyle 1 55 0 m yüksekliklerde bulunur ancak 100 kın 'den
daha içeri lerde bulunmaz . Fas ' ın bütün Akdeni z k ı yıl a rı ile Atlas Okyanusu
k ı yıl arm da küçük a da c ıkl a r halinde Marra kech 'e u zanı r. Ülkenin güney inde
2 200 m yük sekliğe ç ıka r, en geni ş yayılı ş ını 136 000 ha ile Ma mora
civa rında yapar. Fran sa 'da Deni z Alpleri ve Doğu Pi reneler'de, Tou lon ve
Cannes a ra s ın dak i dar şe ritte, Korsika a dasında Sa rdene, Ajaccio ve Cap
Carse 'de, İtal ya ' da kı y ı şe ridinde ve ki.i çük adac ıkla rda küçük grup lar
halinde Tuscany, Lazio, Tyrrhenian, Anzio, Littori a, Ca labria 'da ve Sici lya
ile Sardunya a da l a rının gün ey -doğu s unda 1 000 m yükseldiğe kadar
ç ıkma ktadır . Tunus' un Cezayir 'den devam eden kı y ı şe ri d i boywıca B i ze ıta ,
Nefza-Mogode ve Khroumiria' da 700 m'ye çık a bil en bir k u şakta
yeti ş mektedir (Y AL TIRIK 1955 , OLIVTERA 199 1).
Ç izelge 1. Mantar meşes inin doğal yayılı ş a l a nı ve manta r üretim i
Tab le 1. Natura l growing and cork production of cork oak
Ma ntar Mcscs i
Üllicsi
Portekiz
Cezavir
İ span va

Fas
Fra nsa
İta l ya & Tu nus

A l a nı

M anta r Üretim i (Son 9 v ıl ort.)

Ormanı

(H a)
ô60 ()()()
460 ()()()
440 non
350 000
11 0 000
90 000

o;o

:ı

o

21
20
16
)

4

Ton/v ıl

o;o

170 000
27 000
65
26 ()()()
13 000

49 .2
7.R
18.8
7.5

ono

3.7

Mantar nıeşesi ABD 'nin Kaliforniya gibi benzer iklim özelliklerine
sahip bölgelerinde 1858 'de ya bancı bir tür olarak getirilmi ş ve bugün bu
bölgede en yaş l ı mantar nı eşe l eri 140 yaş ın a ulaşmıştır. ABD ' de bugün 2 1
eya lette ın antar meş es i yetiştiri lm ektedir (FO\VELLS 1949) Gereksinimi
olan ınanta n Po ıteki z, ispanya ve Cezayir'den alan Rusya da 1819'dan
buyana Kırım , Kafkasya ve Oıta Asya ' nın uygun bölgelerinde mantar
meşesi yet i şt i rmeye başlamıştır (KÖKTÜRK 1945)
Mantar m eşes i ülkemi ze 1ROO y ıll a rınd a, daha çok deko rat if bir a ğaç
türü olarak İ stanbu l ve izmir'e get irilmi şti r. Bugün halen Akdeni z ve Ege
bölgelerinde top lam 1 000 adet civarında tohum verıneye başlamış normal
ge lişimini sürdü ren mantar ıneşesi ağacı olduğu tahmin edilmektedir
(NEYİŞÇİ ve ark. 1988)
Doğa l yayılış alanındaki

iklim koşullarınm , ülkemi zin güney ve batı
kıyılarındakine benzeyen tipik Akdeniz iklimi özelliklerini taşıması mantar
meşesinin bu bölgel e riıni zde yetiştirilebileceğini gündeme get irmiş ve bu
amaçla 1950 yılıııdan buyana çalışmalara başlanılmıştır. Daha önceden
ülkemize park ve bahçe ağacı olarak get irilmi ş bulunan birçok manta r
meşes i ağacı be lirlenmiştir. Örneğ in İ zmir ' in Torbalı ilçesinde bulunanların
ya şı 250'den fazladır ve istanbul Abrahanıpaşa korusundakilerle birlikte bu
ağaçlardan bugün tohum kaynağı olarak yararlanılmaktadır. Ayrıca Torbalı
orman fidanlığı içerisinde ve Antalya 'da Kurşunlu mevkiinde 1979 yılında
Torbalı , İstanbul (Abrahampaşa) ve İtalya orijinli deneme alanı ile yine
Kurşunlu-Biberler mevk iinde 1984 yılında Portekiz (Aris-Coruche), ispanya
(Cadiz-1 , Cadiz-3) ve Torbalı orijinli fıdanlada kurulan deneme alanlarından
da tohum elde edilmeye ba ş lanmıştır. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma
Müdürlüğü ta rafından 1982 yılında K iriş ç iler ve Bük-Lütfi Büyükyıldırım
araştırma ormanında kurulan deneme alanlarından kalker anakaya üzerindeki
deneme başarı s ızlıkla sonuçlanmış ancak Kirişçiler ve 1983 yılında At ı ş
poligommda kurulan denemelerde yaşama yüzdesi düşük de olsa gelişmeler
gözlenmektedir. 1996 yılında Torbalı 'dan sağlanan 400 adet fıdan m
Gaziemir ağaçlama şefliğince dikimi yapılmış olup , gelişmeleri
gözlenmektedir. Ayrıca 2000 yılmda Batı Akdeniz ormancılık araşt ı rma
müdürlüğü çevresindeki ağaçlarla Kurşunlu deneme alanından toplanan
tohumlar, ara ştı rma müdürlüğü serası ile Zeytinköy Orman fıdanlığına
ekilerek yetiştirilen 1 200 adet fıdan m, 200 1 yılı ocak ayı başında 750 adedi
Manavgat orman işletme şefliği 267 no 'lu bölme ve 450 adedi de Antalya
Asar orınan işletme şefliği 532 no ' lu bölmedeki ağaçlandırma alanlarına
dikilmiştir (Çizelge 2).

Çizelge 2. Anta l ya -K urş un lu (19 79) ve Biberl er (1984) ına nta r meşesi
deneme a l a nl arı nda yaşayan fidan say ıl a rı ve yüzdeleri
Tab le 2. Anta l ya - Ku rş unlu ( 1979) and Biberler ( 1984) corl< oak provenance
trials and theirs surviving percentage and numbers
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K urş unl u -B i berl er deneme a l a nın da ölçülen ça p ve boylara va ryans
anali zi u yg ul a n mı ş ve s onu ç l arı Çizelge 3 de ve r ilm iştir.

Çizelge 3. Kurş u nlu - B i berl er Deneme A l a nın da Orijini erin Çap ve Boylarma
Göre Varya ns Analizi
Ta b le 3. Varian ce Analyses according to origi ns diameters and heights at
Kurş un lu - B i berl er trial area
Varvasvon
•
~

K av
n ab
ı
t"ı
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13ov
Hala
Düzell. Topl am

Serbestli k
De reces i
3
169
172
.)'
169
172

Ka re ler
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Çi zelge 3 de görüldü ğü üzere, çap ve boy karakterleri için orijin ler
arasmda 0,00 l olas ılı k dü zeyinde fark çıkmı ştır Bir b aşka deyi şle orij inler
a ras ın da çap ve boy bakımından % 99, 9 güven dü zeyinde fark vardır.
Varyans anali zi sonu ç l a rın a gö re ya p ı l mı ş olan duncan çoklu
testi s onu çları da çizelge 4 de veri l m i şti r.

k arş ıla ştırma

Çizelge 4. l<urşunlu -Biberler deneme alan ı nda orijin ierin çap ve boylarına
göre duncan test i sonuçları
Table 4. Duncan test results acco rding to origin s dianı eters and h eiglıts at
Kurşun l u-Biberl er tria l area
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Çizelge 4 de gö ıi"ıldüğü üzere, çap bak ı mından 2 ve 4 nolu orijinler
birlikte birinci grupta yer alırken , boy bakımından 2 nolu orij in tek başına
birin ci grupta yer a lmı ştır. l nolu orijiıı hem çap ve hem de boy bakımından
son s ırada yer almıştı r.
BOTANİI< ÖZELLİKLERi

botanik özel lik leri bakımından b at ı meşesi (Qı w rcus
occidenfa lis)'ne çok benzer Palaıııutları bir y ılda o l gu nla ş ır . Bak ımlı
nıeşcere l erde 20 m 'ye ya kın boy ve 100 cm çap yapabi len hı zlı büyüyen bir
türdür (YALTIRIK 19.".'i) Gen i ş taç, dü zgün olmaya n bir gövde ve çok fazla
kalın da l yapa n bir ağaçtır. Herdem yeşil yaprak l arı ova! , di ş li ya da düz
kenarlıdır . Çiçek açma zamanı ııisan-mayıs , tohum olgunlaşma za manı ise
ka s ı nı -a ralık ay lrındır . Ağaçlcır 1." yaşl<~rında tohum tutmaya b<~ ş l ar .
Işık ağacı olup , her yaşta kök ve su sürgünü verme yeteneğ inde
o lduğundan kesim, ya n gın ve dı ğer t<~hribatl<~ra dayanıklıdır (KAY AC IK ve
ELiÇİN 1955)
l'vlantar

ın eşesi

EKOLOJiK ÖZELLiKLERi
M<~ntar nı eşes i.ııin doğal yaşa nı oıt<~mı genellikle eleniz etki si <~ ltmd<l
olan yerlerd ir. Ağaç, özelli! le ı lk yaşlarda (5 -6 yaşına kadar) gövdes inde
ınaııtarlı kabuk o l uşnıaclığındaıı düşük s ı caklık derecelerine duyarlıdır .
- I 2 ° C'ııi ıı mantar nıeşesi ııiıı doğal yay ılrn<~ s ınırını oluşturduğ u kabul edilir
(FOWELLS 1949) . Optiın u ııı yet i şme o rt<~mlannda eıı soğ uk ayda bile
s ı ca klı k O 0 C'nin al t ına dü ş memektedir (AL PACAR 1973) Mantar meşes i
dikünl erinde don çukurlarmdan da kaçınılmalıdır.

Derine giden kazık kökü, gövdesini sa ran kalın mantar tabakası ve
sert herdem yeşil yapraklarıy la kurağa dayanıklı , ışık i steği yüksek olan bir
ağaçtı r. Optimum yeti şm e ortanımda yıllık ortalama yağış 600-8 00 mm
civar ındadır . 400 mm oıtalama yıllık yağışta n daha az yağ ı ş alan bölgelerde
yeti şmez Mantar meşes i hakkında bilinen bir özellik de, en kaliteli mantann
kurak ve fakir topraklarda yet i şen ağaçlardan elde edildiğidir (KÖKTÜRK
1945, FOWELLS 1949, YALTIRJK 1955)
K ı y ıd an başlayarak ,

mantar

m eşes i ,

ol u şturmaktadır

ekstrem olarak 2 200 m yüksekli ğe kadar çıkan
en iyi meşçerelerini 600 m civarındaki yükselti lerde
(Y ALTIRIK 1955, OLIVIERA 1991) .

Mantar meşes i ağac ı silisli granitik topraklarla , ş ist, feldispat, gnays
ve pilyosen kum l arı üzerinde iyi yetişirken , kalkerli topraklarda iyi gelişme
göstermez (Y AL TLRlK 1955) İspan ya 'da granit ve fılişl er üzerinde
(FOWELLS 1949), Porteki z'de ise kurak l ığın çok şiddetli olduğu bölgelerde
podsoller üze rinde yetişebi lmektedir (Y ALTIRJK 1955) . Ancak derin kumlu
topraklar en uygun alan lar olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık drenajı
kötü, çok kumlu ya da çok killi topraklar ile belirli dönemlerde su a ltında
ka lan toprakla r yetişme açıs ından uygun d eğ ildir (FO WELLS J949)
SİLVİI<ÜL TÜR ÖZELLİKLERİ
Doğal ortanılannda

saf oldu ğu kadar kermes meşes i (Qu ercus ilex),
sahi l çamı (Pimıs marifima) ve maki floras ıyla
ka rı ş ık meşce re l er kurar. I ş ık ağacı olması nedeniyle ileri yaşlarda
meşcerel er inin s ıklığı azalır, seyrek yayvan tepeli, bozuk formlu ağaçlardan
o lu şa n bir yapı ortaya ç ıkar. idare süres inin sonuna doğ ru meşcere 200-3 00
adet/ha şeklin e dönüşür.
Mantar meşesind e gençl eşt irm e çalışmaları genellikle kök ve kütük
sürgünlerinden yararlanı lan baltalık ya da seçme baltalık işletme biçimi
kullanılarak
yapılmaktadır ( ALPACAR
1973). Tohumlanndan doğal
gençl eştirmede başarılı sonuç alınamamaktadır . Çünkü besleyici ve lezzetli
olan palamutları , sincap , fare, kuş ve insanlar tarafuıdan toplanmaktadır
(YALTIRIK 195 5).
fıstık ça mı (J>inus p inea),

Tohumlar ekim ayından itibaren olgunlaşmaya başlar, Aralık ayına
kadar sürer ve olglmlaşan palamutlar yere düşerler. Taze iken tohumlarm
çimlenme yüzdeleri yüksektir (% 76-92), ancak bekletildiklerinde bu oran
düşer ve bu nedenle tohumlar ya hemen ekilmeli ya da 2-5 °C'de nemli
soğuk hava depolarında bekletilmelidir.

1\'iANTARIN ELDE EDİLJ\U~ Si
Çok geni ş bi r kull anım ala nın a sahip ol an mantar, b ilin d iği üzere
manta r meşesi ağa cınuı kabuğ un dan elde edilmektedir. Daha ka liteli ma ııta r
elde etmek için el i kı mden sonraki y ıl larda ya pı l acak dikkatli buda malarla
a ğaca dü zgün b i ı· fornı verilmelidir. Bu iş l e m dah a sonraki y ıll a rda elele
edilecek kabu_ğu n (mantar) ka litesi ve verimi yön ünden önemlidi r. İ l k ka buk
(e rkek mantar) ağaç i 5 yaşıııa ge l diğ i nde a lın a bil i r. Ancak Po rteki z'de ilk
kab u guıı a lm nıası 20-2 ~ yaşı bulabil mekted ir. Elde ed il en ilk kab uk ka li te
açı s ın dan çok düşüktür. Şişe ınantan olarak ku ll anıla m az, bu nedenle
genelli kle angia nı er i olarak işleni r ve b aşka alanlarda k ullanılır. ilk ka buk
soyulduktan sonra yapılacak olan buda ma çok önem taş ı ma kta d ı r. Burada
ince da llar temiz!en ir ve ağaca istenilen fo rm veril ir. Bundan sonra her 8- 12
y ıl d a bir k a b ıı ğu n k a lıııl ığ ı göz önünde bul undu rul arak s oynı a i ş l emin e
devanı edili r. Gövdeden o l duğu gibi budanarak şeki ll en d iri l ıni ş olan ana
kollar ve ka l ın da lla r da soyul arak mantar elde edilir. Her ka buk a lını ş ın da n
sonra ağa ç doğa l olarak kab u ğ u mı yeniler ve bu i ş lem 15- 18 defa, nad iren 30
defa ya ka da r tekrarlana bil ir. Ağac ın doğa l örnrü 300 y ılda n fazl adır , ancak
en kal iteli manta r, a ğa ç 50- 100 ya ş l arındayk en a lınandır. Kabu k soyma iş i
vejetasyon dönemi11 in baş l a nı as mda n Ağu stos ay ı n a ka dar deva nı eden
sürede yapıl ı r. S oyımı bü yük bir dikkat gerektirir, bu amaçla özel ba lta lar ve
k a nı alar ku ll a nılı r. Kabuk il k önce yukarıda n aşağıya doğru yarılıı·, soııra
enden kesilerek gövdeden s ı yrıla rak ç ık a rılır Bu esnada ka nıb iyunı
ta bakas ını n yaralan m anı as ın a dikka t edi lmelidi r. Sovulan k ı s ım k ı mıı zı
rengiyle dikkat çeker, kabuk za ııı aıı l a yeniden o lu ş ur ve nonnal rengine
döner ( Şek il 1).
Soyulan kabuklar i ş l enecel< o ld u k l a rı yere nakledild ikten sonra ,
preslerle düz tabakalar haline geti ril ir ve bu şeki l de balyalanarak
s a t ışa sunulur. Bu ba lyalar önceli kle ş i şe mantan i ş i eyecek k u rulu ş lar
tarafın d a n almara k istenilen ölçiiierde t ıp a l a n n elde edil mesinde ku ll a n ıl ı r.
Ka lan k ı s ıml ar öğ ü tü l ü r ve özel yapı ştın c ıl ar eklenerek değ iş i k ku ll a nı nı
a maçl a rına göre, istenilen şeki l de ang i anı e ri plaka lar ve ürün ler elele edilmek
üzere preslenir (Şeki l 2).
b uh ar lı

T ıpa Mantan Olarak Önemi : Ma ntar özellikle şa rap ş i şel e rin de
ve a ng i anı e ri olara k, di,ğe r alkollü ya da alkol süz içkil erde ise
kapsüll erde conta olarak yada plastik içinde kullanılı r. JVIantar, içkilerin
konmm as ınd a ve naklinde s a ğ l a dığ ı ko l aylı k l a , bugün için yeri doldunılmas ı
çok zor olan bir öneme sahipti r. Bir ş arabın bozulmadan uzun yıllar
korunma sını ve daha kaliteli olma s ını s a ğla yan mantar tıpal a r şarap
sanayiinin vazgeç ilmez bir unsurudur. Son y ıllarda maliyeti düşürm ek için
d oğa l

Şeki l

1. Mantarın soyulma
Figure 1. Peeling of suber

Şekil

işl emi

2. Manta rın değişik kullanım alanları
Figure 2. Various fields of suber

anglomeri mantarlar da tıpa olarak değerlendirilmektedir. Ancak doğal
mantarm gördüğü işlevi tam olarak sağlayamamaktadır. Ayrıca, doğal
mantara göre maliyeti 3-5 kat daha düşük olan plastik ve burgulu metal
kapaklar (pilferproof) 'dan da tıpa olarak yararlanılmakta , ancak bu tür
tıpalar genç ve ucuz şaraplarla, yüksek alkollü içkilerde iyi sonuç verse de,
nonnal ve yüksek kaliteli şaraplarda kullamlmamaktadırlar.

MANTARIN KULLANIM ALANLARI
İçki Sanayii: Dünya da doğal tıpa şeklinde, 23 milyarı şarap ve I .5
milyarı

da

şampanya şişelerinde

olmak üzere, toplam 24.5 milyar adet
kullanılmaktadır. Anglomeri olarak ise şarap ve diğer içki sanayiindeki
kapsüllere conta olarak 150 000 m3 mantar kullanılmaktadır ( OLIVrERA
1991 , VARELA 1998).
inşaat Sanayii: Isı ve ses İzolasyonu açısından çok iyi bir madde
olan mantar, yer döşemelerinde ve duvar kaplamalannda yılda yaklaşık 1O
milyon metrekare kullanılmaktadır. Yangına karşı dayamklı olması yanında ,
duvarlarda İzolasyon maddesi olarak ısı kaybını % 36 ve çatılarda ise
%53 azaltması yönünden önemlidir (FULLER 1961, OLTVlERA 1991).
Ağıı·

Sanayii: Metal sanayii gibi ağır sanayi dallarında titreşim ve
sürtünmeden kaynaklanan yıpranmayı önleyici nitelikte conta olarak ve
otomobil
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debriyaj
disklerinde
titreşimi
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Ayakkabı

Sanayii:

Doğal
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ayakkabı

astar ve

tabanlarmın yapımında kullanılmaktadır.
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kol
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süıtünme
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şekilde

İlaç Sanayii: İlaç şişesi kapaklannda, ilaçların hafif ve güvenli
paketlenmesi ve depolanmasmda ve ortopedik aletlerin yapımında

ku Ilan ı lmaktadır.

takvim

Büro Malzemesi: Masa kaplamaları , paspas, bardak, küllük ve
ve kalemlik vs . yap ımında kullanılmaktadır.

a ltlıkl arı

Bunların dışmda ,
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matbaacılıkta
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mantarın ,
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yastıkları
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kuıtaracaktır . Ayrıca bu gibi orman alanlarında vatandaşlarımızın gelir elde
edeceği böyle bir uygu lama, orınan yangın ianna duyarlılığın artması ,
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öz
Geniş

uztm yıllardan beri sürekli
otlatma baskısı nedeniyle, gençliği de alanda
tutunamamıştır . Ardıç alanlarmın bugünkü durumu dikkate alındığında
zaman yitirilmeden buralarda gençleştiıme çalışmalarına girilmesi
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
tahribata

alan kaplayan

ardıç ormanlarımız,

uğramıştır. Yoğun

bozuk
kuruluşta
bulunan
ardıç
getirilebilmesinin güç ve zaman alıcı
olacağı ; tohum sorunu bulunduğu ; az sayıda gelen gençliğin çok yavaş
geliştiği ; yıllar sonra, genç ardıç fidelerinin biyotik ve abiyotik etkenlerle,
yaşamını yitirebildikleri görülmektedir.
Günümüzde,

meşcerelerinde ,

doğal

çoğunluğu
gençliğin

Uzun süreli, iyi bir planlama ve mutlak koruma ile var olan ve
getirilecek gençliğin yaşatılmasının mümkün olduğu ; ardıç ve yöreye
uygun , karaçam , sedirle ekim ve ti.ipli.i fıdan dikimi yapılarak, kombine
çalışmalarla ard1ç alanlarınm gençleştirilebileceği anlaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler : Ardıç gençliği ,

sağlam

tohum,

fıdan ,

koruma

ABSTRACT
Juniper forests covering vast areas have long been subject to a
continuous human destruction. Also, Jumper regenerations have failed to
survive due to over grazing.
Careful investigation of the present stand structures of juniper
indicates that the regeneration work should urgently be commenced with no
delay.
lt has been observed that the regeneration of the degraded actual
juniper stands will take a long time, that problems regarding the seed harvest
will be faced and that young natural seedlings brought to the area will easily
die out because of the unfavourable biotic and abiotic factors.
Present research has shown that juniper stands can only be
regenerated by a long-term planning, complete conservation and
replacement of plantatian and sowing with juniper and other compatible tree
species austrian pine and cedar.
Key words : Juniper generation, sound seeds, seedlings, protection .

1 . GiRi Ş
Ardıç, odu mı bir çok k ull an ı m alan ı olan, önemli orınan ağacı
türümüzdür. Ülkemizde geni ş yayılı ş sah a s ı bulunınaktadır . Yurdumu zda ,
m eşcere o lu şturan a rdı ç tü rleri, genelli kle, boylu ard ı ç
(.Juniperus exee/sa
Bieb ) ve kokul u ardıçtır ( Kokar Ardıç ) ( .Juniperus fo etidissima Wild. )
Od unu daha değerli olan ve iğn e yap rak l arın ı keçiler severek yemesi sonu cu ,
dalları büyük çoğ unlu ğu ile kes ilerek hayvaniara yedirilmi ş o lduğun dan ,
kok ulu ardıç az ınlı ktad ır. Daha iyi ge li ş me gösteren bu türün olabildiğince
yeti şti rilmesi n e çaba gösterilmelidir.
A rdıç ,

yeri istekleri yönünden kanaatkardır. K urulu şu
kaldırılarak , bu alanlarda tür değişikliği
ya pılma s ının ,
genellikle mümkün olamadığı görülmektedir. Ardıcın
yay ıldı ğ ı alanlarda , daha çok bu türün uyum göste rebil eceğ i yetişme ortamı
koşullarınuı
bulunduğu
anlaşılmaktadır.
Uygun bazı türlerin alana
getirilmesine çalışılabileceği , fakat sa hanın t ümü ile başka bir tür ile
kapatılamayacağı , ortaya çıkmaktadır.
boz ulmu ş

a rdı ç

yet i şme

m eşcere l e rinin

A rdı c ın fıdanlıkta yetiştirilerek ,

tüm alana dikim yoluyla gençliğ in
getirilmesi , yay ılı ş a l anının doğal yap ı s ı nedeniyle, çoğunlukla olan aklı
değildir. Boşluklar ekim - dikimle olabildiğince kapatılmalıdır. Bunun için
yeterli tohum ge rek mektedir. Bu konuda yap ılan araşt ırma ça lışmasında
(ELER ve ÇETİN 1994 ) önemli sonınwı , böcek zara rı nedeniyle, yeterl i
sayıda sağ lam tohum bulunmadığından kaynaklandı ğı oıtaya çıkmışt ı r .
Bu
sorun aşıldıktan sonra, saha mutlak koruma altma a lınara k , olabildiğince
doğa l gençlik, a rdı ç , karaçam ve sedirle ekim - tüp lü dikim
ve alanda
bulunan genç bireylerden ya rarlanılarak , kombine bi r ça lı ş ma ile ardıç
meşcerelerinin genç leştiril ebileceği anlaşılmaktadır .

Uzun yıllar otlatma ba skısı sonucu çok bozuk bir kuruluştın
meydana ge ldiğ i , Bucak Orman İşletmes i Kestel Dağı mevkiinde otlatmaya
kapatılarak korumaya a lın an alanda bulunan Akpınar Yayla civa ruıda bu
ça lı şm aya
1984 yı l ında ba ş lanmı ş , 1993 yılı sonunda bitirilmiştir
Ardıcın doğa l gen çleşt irilmes inde durum incel enm iş , elde edilen
bulgular irdelenmiş , konu tartışı la rak , yapılması gereken işl emler ortaya
konutına ğa çalışılmıştır .
Ulaşı l an
bulgu ve den eyimler ışı ğında,
çozum yo lları üzerinde durulmuş , öneriler getiri lmi ştir. Ardıcın
gençleştirilmesi sorununun en kısa sürede aşılması gereği ve bunun mümkün
olabileceği sonucuna varılmıştır.

2. ARDICIN TÜRKiYE'DE YA YILIŞI
Ardıçlar,

aç ık

tohumluların

(Gymnosp e rına e)

Coııiferae

suı ı fı,

Pinoideae takımı , Cupressaceae familyasının Juniperoideae alt famil ya s ının
Juniperus ciıı s indend ir. A rdı c ın ülkemi zde doğal olarak bulunan ş u türleri
vardır ( KAYACIK 1965 , s. 328 ):
.Jımipe ms

exee/sa Bieb.

:Boylu

A rdı ç

.fhetidissimo Wild .

Kokar

Ard ı ç

oxycedrus L.

:Katran

phoniceo L.

:Finike

sohina L .

Sabin

Ardıcı

A rdı cı
Ard ıcı

Ülkemizde geniş alanlarda meşcereler halinde bulunabilen tür, boylu
Kokulu ardıcın ( Kokar A rdı ç ) bireysel, yer yer küçük gruplar
halinde karışıklığa katıldı ğ ı görülür. Fakat korunup , yetiştirilmesine
çalışılırsa , kokulu ardıç da uygu n yerlerde nı eşcere olarak , ardıç yayılış
alanında yer alabilir Bu çalışmada , ülkemizde ardı ç ormanlarımızda hakim
tür olan boylu ardıç ve karışıklığa katılan kokulu ardıç ele alınmıştır.
ardı çtır.

Ardıçlar , deniz ikliminin a zalmağa başladığı bölgelerden, stepe
kadar sokulur. Karasal ikiimin ağacıdır . S ıcağa, soğuğa ve kurakhğa
dayanıklıdır. Çok kanaatkardır. S ı ğ ve taşlı topraklarda yetişeb ilmektedir
(ELiÇiN 1977, s 232)
Yiğitoğlu

ormanlarımızın % 3.5 kadarının ardıçlarla kaplı
Soykan (1969) ormaıılarımızın % 40 .5 ' inin iğn e
yapraklı türl erden oluştu ğunu , bunlar içerisinde ardıçiarın katılımının,
%
4.45 saf ve % 3.32 karışık olmak üzere, % 7.77 olduğunu ; tüm ormanlık
alana oranlandığmda ,% 1.8 saf ve % 1.35 karışık olarak, % 3. 15 ardıç
bulundu ğunu belirtmektedir. Elde bulunan son yayma gö re, ülkemizde 70
515 hektar normal koru, 85 5 307 hektar bozuk koru , toplam 925 822
hektar ardıç alanı bulunmaktadır (ANON iM 1987). Servet 18 178 177 m3
olarak Verilmektedir. l\lleşcereler nonnal kuruluşa ulaştırılabil se, 100
3
yaşında , orta bonitette 188. 5 nı 1 ha hacim bulunacağından (ELER 1988,
EK IV), bu rakam çok daha yüksek olabilecektir.

(1941),

oldu ğunu bildirmiştir.

Ardıç

türlerimizin ülkemizde

yayılışı

oldukça

geniştir

( PAMA Y

1955, MÜDERRiSOGLU, 1971 ) Kıyı şeridinden İç Anadolu stepine doğru
işletme sınıfı oluştura cak geniş

alanlarda, saf ve meşe, çam, sedir, göknarla
olarak bulunur. Yurdumuzun diğer yörelerinde ise karışıklığa
katılmayacak oranda, serpili vaziyette, yer yer de küçük saf meşcereler
halindedir ( AYKJN 1978, s. 66 ) . Boylu ardıç güneyde Akdeniz' e bakan
karışık

yamaçlarda ılıman k ı ş lan olan "Akdeniz formasyonu " sınırlarına kadar iner.
Toros ' larm iç ve dış yamaçlannda, genellikle saf olarak, gen i ş ormanlar
meyda na getirir (SAA TÇİOGLU 1976, s. 304 ).
3. MATERYAL VE YÖNTEM
Gen ç l eşt irme ça lı ş m alan nda alanın korunması temel koşuldur.
Uygulanan i ş l eml eri n yeters i z li ğ inin söz konusu edilebilmesi için, sahanm
tam bir konıma alt ında bulunma s ı gerek ir. Koruma eks ikli ğinden
kaynak lanan zara rlarm, genç liğin başarısı üze rindeki etkisi son derece
önemlidir. Konınıada eksiklikler va rsa , aıtaya çıkan başarısı z lıkların ,
uygulanan i ş l eml ere bağlan ab ilm es i mümkün olamaz. Bu ça lı ş mada deneme
alanları , korumaya alınan , oldukça geniş bir alan kaplayan , Isparta Onnan
Bölge Müdürlü ğü , Bucak Orman İşl etmes i Kestel İşl etme Şefliği Akpınar
Yayla mevkiinde kurulmuştur .

Korumaya alman alan, uzun y ıllar ağ ır otlatma baskısı altmda, çok
bozuk duruma ge lmiş ardıç meşcerelerinden olu şmakta dır . Saha otlatmaya
kapat ılmı ş, konımanın yanı nda , yetişeb il ecek türler için ek im ve diki m
yap ılarak , sa hanın kazanılması amaçlanmıştır.

24 deneme alanı kurulmuştur. Deneme alanları belli bir büyüklükte
ve eşit tutulmaınıştır. Ağaçların dağılımı dü zensiz olduğundan ve kap a lılık
çok düşük buhmduğundan , yaş lı ağaçların altına gelmiş gençlikler gözleme
a lınarak, çalışmanın yürütülmes i uygun görülmü ştü r . Bir ya da birkaç ağaç
bulunan yerlere, deneme a lanları kurulmuştur .
Deneme

alanlarının

güneydoğu bakıda ,
bakıda

12 adedi
1650- 1700 m yüksek likte ve
12 tanesi de 1750- 1800 m yüksekli kte ve gün eybatı

yer almıştır .
3.1. Deneme

A lanlannın

Seçimi

gençlik gelmiş olan yerler belirlenmiştir. Ağaçlar çok tahribat
bireyler olduğundan , olabildiğince genç ve tepelerinde canlı
dallar olan feıtl e rin bulunduğu yerlere deneme alanı kurulmas ı gözetilmi ştir.
Genellikle, altmda yen i çimlenmeler ve genç fidecikler bulunanların, bu
Alan

gez ilmiş ,

görm üş , ya şlı

şek ilde ağaçlar olduğu göıiilmüştür .

3.2. Deneme Alanlarında Yapılan işler

Deneme alanları köşelerine kazıklar çak ılarak , telle çev rilmiştir. Dikkatlice
saha taranarak, fidecikler bulunmuştur . Görülebilmelerinin kolaylaştırılması
için her birinin ya nına küçük sopa çakı lmıştı r.

Ana ağaçlara göre, fidelerin açı ve uzak lığı ölçülmüştür. Her deneme
krokisi dü zenlenmiştir. Böylece, ileride fıdanların yerlerinin kolay
bulunabilmesinin ; kaybolanların ve yeni çimlenmelerin izlenebilmesinin

alanının

sağlamnası amaçlanmıştır.

3.3. Elde Edilen Verilerin

Değerlend irilmesi

Ç alışmaya , alan kanımaya alınıp , çimlenmelerden gelen fideciklerin
yaşadığı gözlenciikten sonra, burada bir araştım1a yapılınası amacıyla
girilmiştir.

Uzun yıllar gözlemlerin sürdürülmesiyle elde edilen veriler için
istatistiki bir değerlendirme yapılamamıştır

Veriler, ardıcın doğal yolla gelişi, yaşama ve gelişme duıumu hakkında bilgi
venniş , uygulanacak işlemlere ışık tutmuştur .

4. BULGULAR VE
Elde

edilen

bilgiler

TARTIŞMA

ve

değerlendirilmiştir. Btmların ışığında ,

ulaşılan
deneyim
konu tartışılmıştır.

düzeyinde

dumm

4. 1. Çimlenme Durumu
yılı ilkbaharmda deneme alanlanndaki fidecik sayılan
Alanlar sürekli gözleme alınarak , yeni çıkmalar izlenmiştir.
Kuruyarak , tah ribata uğrayarak yaşamını yitirenler olduğu, çimlenmelerle
sahaya yeni fideciklerin katıldığı görülmüştür.

1985

belirlenmiştir.

Burada önemli olan , çıkan fıdeciklerin yaşamını devam ettirerek,
kendisini kuıtarıp, alanda kalabilmesidir. Bu nedenle, aşağıda çizelge 1'de
1985 yılı ilk baharında , vejetasyon dönemi başlangıcında sahada bulunan
fıdeciklerin , dördüncü yıl sonuna kadar durumları gösterilmiş , yeni çıkmalar
değerlendirilmeye alınmamıştır.

4.2.

Yaşama

Durumu

fıdeciklerin büyük bir direnç göstererek yaşamını
görülmektedir. Ardıç yetişme yeri koşullarında , kısıtlayıcı
etken su olmaktadır. Alamn yapısı nedeniyle, su ekonomisi zayıftır.
Genellikle ardıç ormanlarıınız taşlık - kayalık, sığ, fakir topraklar üzerinde
yer almaktadır. Bu alanlarda su tutma kapasitesi düşüktür. Akdeniz ikliminin
tipik özelliği olarak, uzun kurak yaz mevsiminde su açığı ön plana

Yeni

çıkan

sürdürebildİğİ

çıkmaktadır .

Burada bir konuya da değinmekte yarar görülmektedir. Aynı yörede
yükseklik ve bakı olarak benzer durumda bir ardıç ile sedir ya da karaçam
ıneşceresi arasında belirgin farklar görülebilmektedir. Ardıç meşceresinde

in sa nı ra h ats ı z eden, yak ı cı , s ı cak , kuru toprak; btma karş ılık, yerine göre
hemen ya kınmdaki sedir veya karaçam m eşceresinde, ardı çtakine oran la
yakı cı olmayan hava , daha serm toprak, diri örtü vb. durum lar
b ulunmaktad ı r . Yaz ın yak ı c ılı ğ ı ile bilinen k ı z ıl ça m m eş ce rel eri dahi , a rdı c ın
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ya y ılış alanının
yukarıda

alt sınırında , ardıç meşcereleri ile komşu olduğu yerlerde,
değ inilen konuda daha uygun koşullar gösterir durumdadır .

Ardıç gençli ğ inin bu koşullarda yaşamını sürdürebilmesi çok ilginç
bir durum olarak oıtaya çıkmaktadır . Oldukça derinlere kadar inen
topraktaki kuruluğa , büyük bir dirençle dayanabilmektedir. A rdıç alanlarına
bir
başka
tür
getirilebilmesinin
en
büyük
güçlüğü
buradan
kaynaklanmaktadır . Bu konuda çok dikkatli olunması gerekmektedir.

İlk yıllarda genç fıdeciklerin yaşam savaşını sürdürerek, alanda ka labi ldikleri
görülmektedir. Ancak, ileri y ıllarda , biyotik ve ab iyotik etken lerle, a l an ı terk
edebilecekleri gözlenmiştir Alan otlatmaya kapatılmıştır. Fakat sahada
bulu nan yaban hayvanları, özellikle kemiricileriıı etkisi ortadan
ka l dırılamamaktad ı r. Toprak akması ve taş yuvarlanınasııım çok etkili
o lduğu görü lmektedir. Bwılara karşı korunaklı yerlerde bulunan fidecilderin
yaşama şansı artmaktadır.

Çıkan

genç fidecikler, direnerek ilk kurak dönemi atlatmaya
çalışrnaktadırlar . Bunlar, yakında n ve dikkatli bak ılmadan görülemeyecek
denli küçüktürler Deneme alanlannda bun lar dikkatli biçimde aran ı p ,
yan l arına 30 cm u zun luğunda sopa dikilerek yerleri belirlenmiştir.
Kız ı lçamda

olduğu gibi, hızla derin lere giden kök yapma ola yı,
görülmemektedir. Yaşamını sürdürebiten fidec iklerin bu büyüme
eneıjisi eksi kliği, kısa sürede kök yap ı s ını tamamlayarak, tepe gelişmesine
başlamasmı geciktirmektedir. Benzer durum, bu alanlara ek ilen sedir
tohumlarından ç ıkan fideciklerde de görü lmektedir. Ardıç bu konuda
sedirden daha geç olarak kendisini kuıtarab ilın ektedir.
ard ı çta

Deneme alan l arında üçüncü, dördüncü y ıllarda kuruma lar olmuştur
Bu durum ekstrem koşullar dışında , kız ıl çam ve sedirde pek görülmez. 1993
yılı samın da 9 yaşma ulaşan
1985 y ılı çimlen mes inden gelen fidecikler,
ortalama 20 cm boy yapab ilmi şlerd ir Ard ı çta görülen bu büyüme yavaşl ı ğı ,
genç l eşt irme
çalışma l a rında
çok yön lü olarak dikkatli bu lu nu l ması
gerektiğini ortaya koymaktadır.
fidecilderin baş l a n gıçta s ıp ere ihtiyacı
tohumdan üretilmesi ça lı şma l arında da
benzer durum görülmüştür . Fidan yastık l arı nda gölgeleme yap ılmas ı
gerektiğ i an l aşılm ı ştır (ELER, ÇETiN 1994) . Daha ileri yı ll arda gençliğin
ışık ihtiyacı belirgin biçimde görüleıneıniştir. Deneme a l an l ar ınuı bir
bölümünde, dördüncü yıl sonunda boşa ltın a kesimi uygul anarak, genç liğin
büyümesi üzerindeki etkisi in ce l enm i ştir. Açıkta ve siper altmda büyümeler
arasında fark görü l ememiştir . Aç ıkta kalanlarda abiyotik etkenierin tahribatı
daha çok olmuştur .
Yeni

bulunmaktadır.

ç ı kan

genç

F idan lıkta a rdı c ın

4.4. Alanda

Diğer

Türlerin

ve

Gelişme

Durumu

üzere, ard ı ç a lan larının gençl eşt irilınesinde,
çok bozulmu ş olduklarından , buralarda
tam an l amı ile doğa l geç l eştirme yap ıl abilmesi , çoğu durumlarda mümkün
görü lmemektedir. Boşluklara , ard ı ç ve uygun diğer türlerin ekim - tüp li.i
dikim yoluyla getirilmesi gerekmektedir.
Yukanda

değinildi ğ i

Yaşama

ardıç meşcereleri yaş lı , kuruluşları

Saha korumaya alındıktan sonra, uygulayıcılar tarafından , tohum ve karpel
ekimi ve dikimle sedir; dikimle karaçam, boşlukların kapatılması amacıyla
denenmiştir. Bunlardan, boşlukları kapatabilecek iyi fıdanlar meydana
geldiği görülmüştür. Aynı yaşta ardıç fıdanları ilesedirve karaçam fıdanları
arasında karşılaştırılamayacak ölçüde gelişme farkı bulunmaktadır. Sedir ve
karaçamın
boşlukların
doldundabilmesi konusunda yararlı olaca ğı
anlaşılmaktadır.

4.5.

Bul guların T artışılması

Ardıcın

doğal
gençleştirilmesinde
belli tanııniara göre, bazı
söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır. Yapılacak iş ve
işlemler dikkate alındı ğ ında , çalışma tam anlamı ile doğal gençleştiııne
olamayacağı gibi, yapay gençleştirme de değildir .
ayrıcalıkların

Ardıç

genellikle kuruluşları bozulmuş , yaşlı ,
yer alınaktadır. Normal kapalı, oldukça genç
ve iyi kuruluşta meşcereler azınlıktadır. Gençleştirme çalışmalannda öncelik
sırası , boniteti iyi olan yerlerden başlanarak , en yaşlı ve kapaldığı düşük
meşcerelere verilmektedir. Ardıç ormanlarıınızda gençleştirmeye ayrılacak
alanlarda öncelik sırası düşünüldüğünde; yaşlı , kapaltlığı çok düşük
meşcereler büyük çoğunluğu oluşturduğundan , sahalar tümü ile aynı
durumda olmaktadırlar .

kapalılığı

çok

yayılış

alanında

düşük meşcereler

Ardıç

tohumunun çimlenme sorunu vardır. Bunlar yıllayan
tohuınlardandırlar. Yerine göre, çimlenme engelinin aşılması için tohum
beklemektedir. Ancak, burada asıl önemli konu , sağlam tohum bulumnasıdır .
Ardıçta tohum zararlılarının sağlam tohum oranını yok denilebilecek
düzeylere düşürebildiğ i görülmektedir. Bilinçli bir mücadele ile tohum
meşceresi olabilecek yerlerde sorun çözümlenerek, yeterli düzeyde tohum
elde edilebilir ( Eler - Çetin, l 994 ) . Geniş ardıç alanlarında böyle bir
uygulama pratik ve ekonomik olamaz. Diğer yandan , alanda sahayı
tohumlayabilecek sayıda ve kalitede tohum a ğacı yoktur. Nonnal koşullarda
bu tür alanlar yapay gençleştiııneye konu olur. Fakat ardıç alanlarında arazi
ağa ç landumaya uygun değildir . Ayrıca , tür değişikliğinin bu sahalarda
genellikle başarılı olamaması nedeniyle, bir başka tür ile ağaçlandırma
yapılması da sakıncalıdır. Kombine bir uygulamanın çok dikkatli olarak,
uztm süre devam ettirilmesi gerekmektedir.
Günümüzde ardıç alanları amenajman planlarında gösterilmekte,
saha kaplayan yerlerde işletme sınıfı olarak ayrılmakta , fakat hiçbir
işlem yapılmamak üzere bırakılmaktadır . Ancak, ardıç ormanları işlem
yapılmadan uztm süre daha bekletilemez. Bu alanlarda potansiyel servetin

geniş

elde edilememesinden doğan ekonomik kayıplar yanında , kokulu ardıçta
daha ileri yaşlarda görülmesine karşılık , çoğunluğu oluşturan boylu ardıçta
80 yaşından sonra, öz çürüklüğü başlamaktadır (ELER I 987, s. 33).
Ormancılıkta
devamlılık
esastır.
Ardıç
ormanlannın
hiçbir işlem
yapılmadan ,
devanılılığınm
sağlanabilmesi
mümkün görülmeınektedir .
İleride, var olan gövdeler de çürüyerek alanı terk edeceklerdir. Ardıç alanları
tümü ile kapatılıp korumaya alınarak çok uzun yıllar bekletilemez. Yaşlı
bozuk ardıç sahala rının kendi kendisini gençleştirebilmesi de olanaksızdır .
Konumın teknik olarak ele alınıp , sürenin kısaltılması gerekmektedir.
Çözüm, zaman yitirilmeden ardıç ormanlarmda gençleştirme çalışmalarına
girilmesidir.
En büyük sorun olarak, uygulayıemın karşısına çıkan koruma
problemi, uygun bir planlama ile çözümlenebilir. Mutlak koruma ilk şaıt
olduğundan , gençlik kendisini
kurtanneaya kadar, alanın otlatmaya
kapatılması
ve çok ıyı bir denetim uygulanarak, sahaya hayvan
girmemesinin sağlanması kaçınılmazdır. En küçük bir ihmalde, bir defada
gençlik büyük zarar görebilir. Harcanan para , emek ve en önemlisi de
zaman boşa gider.
Ardıç

gençliği

büyümektedir. Keçi, genç ardıç
sürgünlerini severek yediğinden , yeterli boya ulaştığı düşünülen genç
bireylerin dahi, tepe sürgününe ulaşarak , büyümeyi önemli ölçüde
etkileyecek zarar yapabilir. Bu zarara uğrayan fıdanın tekrar kendisini
toparlayıp , yan daldan tepe sürgünü yaparak, büyümeye devam edebilmesi ,
zaman alıcıdır. Ayrıca, gövde forımı boz ulacağından , önemli ekonomik
kayıplar oıtaya çıkar. Tüm bu durumlar düşünülerek, planlamanın uzun
süreli yapılması gerekmektedir.
çok

yavaş

Ardıcın genel gençleştirme süresi

20 yıl olmalıdır. İkinci periyodik
durumuna göre, belki de birinci
periyottaki sahalar daha bir süre otlatmaya açılmayabilir. Hasılat
araştım1aları çalışınalarında elde edilen bilgiler, bu konuda yanıltıcı olabilir.
Çünkü incelenen bireylerin gençlikte nasıl ve ne derecede zarar gördüğü, ne
kadar baskıda kaldığı , tam olarak bilinememektedir. Korunarak ve gerekli
işlemler uygulanarak yetiştirildiğinde, 20 yaşında hangi boya ulaştığını
gösterecek canlı obje bulunmamaktadır .

gençleştirme alanı kapatıldığında , gençliğin

Korumaya alman, tahribata uğramış bodur ve yayvan genç
yeniden büyümeye başladığı ve form kazanarak, gövde meydana
getirdiği görülmüştür ( ELER, KESKiN 1990, s. 15 ). Ancak, bu genç gibi
görülen badurlaşmış bireylerin 30-35 yaşında olduğu, yana büyüme yaparak,
ardıçlann ,

geniş

bir daire şeklini alıp , tepe sürgününü hayvan zararından kurtarmağa
hala bunu başaramadığı görülmüştür.

çalıştığı , bazılarının

Yeni yetiştirilecek ardıçların, hiç tahribat görmedikleri taktirde 1520 yaşında hangi boya ulaşabileceğini kestirebilmek güçleşmektedir. Doğal
fidelerin çok yavaş büyüdülderi görülmektedir. Fidanlıkta , yastıkta fidanların
normal boy yapabildiği görülmektedir. Bu fıdanlar tüpe alınmışlardır. Üç
yaşında
35 cm boya ulaşabilmişlerdir. Bunlar araziye dikilerek durum
izlenmiştir. 8 yaşında oıtalama l m boy yapabilmişlerdir. Bu gelişme, yeni
yetiştirilecek ardıç meşcerelerinde genç bireylerin
15 - 20 yaşında keçi
tahribatından kendilerini kuıtarabilecek boya ulaşabilecekleri konusunda
ümit vermektedir. Ancak, burada yetiştirilen fıdanların , başlangıçta fidanlık
koşullarında geliştiği , daha sonra da büyüme eneıjisini devam ettirebildiği ;
yaz kuraklığı nedeniyle, doğal geçleştimıe çalışmalarında elde edilecek
gençliğin , böyle bir gelişme yapamayacağı dikkate alınmalıdır.

5. SONUÇ VE ÖNERiLER
Ardıç ormanlarımızın durumu , önemli ve ivedilikle çözümlenmesi
gereken bir sorun olarak ortadadır. Ülkemizde geniş yayılış alanı bulunan bu
ormaniann devamlılığmın sağlanması ve potansiyel verıınİn elde
edilebilmesi gerekir Bunların üretim ormanı dışma çıkarılıp , bu hali ile
korunarak elde tutulması mümki."m değildir. Sahalarm büyük bölümü bozuk
ve çok bozuk durumdadır. Alanı tohumlayabilecek, yeterli sayıda ve kalitede
tohum ağacı yoktur. Tohum ve kozalak zarariısı böcekler, ağaçlardaki
sağlam tohum sayısını yok denebilecek düzeye düşürmektedirler.
Bu tür alanlar normal koşullarda ağaçtandırmaya konu olmaktadır .
Fakat ardıç alanlarının arazi yapısı genellikle buna uygun değildir. Ardıç çok
fakir yetişme oıtamlannda gelişebilmektedir. Son derecede kanaatkardır. Bu
gibi alanlarda tür değişikliğine gidilerek, ekim - dikimlerle buralara bir
başkatürün getirilmesi de çoğunlukla başarılı olamamaktadır.
Ulaşılan bilgi ve deneyim düzeyinüze göre, alanlarda değişik
yöntemle, çok dikkatli ve sabırlı bir uygulama yapılmasının kaçınılmaz
olduğu ortaya çıkmaktadır.

Uygun tohum meşcereleri belirlenerek, buralarda ardıcın kozalak ve
tohum zararlıları ile bilinçli mücadele yapılmalıdır . Elde edilecek sağlam
tohumlar tüplü fıdan yetiştirilmesi ve ardıç gençleştirme alanlarında ekim
için kullanılmalıdır.
Ardıç gençleştirme sahaları mutlak kanımaya alınmalı, gençlik
hayvan zararından kendisini tamamıyla kurtanneaya dek, kesinlikle hayvan
girmesine meydan verilmemelidir.

Var olan ağaçların altına gelecek gençlik; boşluklara ve yeterli
gençlik gelmeyen yerlere, tohumdan ve çelikten (Keskin, 1989) elde
edilecek tüplü ardıç fidanları ve yöreye uygun türlerü1 yine tüplü fıdanlanyla
dikim; zara rlı böceklerle mücadele yapılan ardıç tohum ıneşcerel eri nd en
sağlanan tohumlada ekim; sedir karpel ve tohum ekimi ; alana gelebileceği
mümkün görülen türlerin tohunılarıyla ekim; tüplü fıdanlarla birkaç kez
yapılacak tamamlama dikimleı-i ; saha korumaya alındıktan sonra , tepe
sürgünü yaparak, gelişmeye başlayıp , form kazanan genç ardıç fertleri ile
birlikte, kombin e bir biçimde alan kapatı lmaya çalış ılmalıdır.
Gençleşt iı-me çalışınasma başlandığında , kunıların dışında ,

tek bir
yeşil dalı olsa dahi, hiçbir ağaç kesilmemelidir. Saha tümü ile kendisini
kuıtarmış gençlikle kapatılıncaya kadar, alanda herhangi bir kesim
yapı lmam alıdır . Boşaltma kesimi için acele edilmemel idir. Ağaç larm altma
gelen gençiiiderin tepelerinin zarar görecek dunıma ulaşması halinde,
üzerindeki ağaç çıkarı lmalıdır.
Doğal olarak gelen ardıç fıdecik l erinin , çoğunlukla , büyük taşların
arasında
ya da bunların yakııı korumasında , tutunup geli şebild iği
görü lmek-tedir. Yamaçlarda genç fidecikler için en büyük tehlike, yüzeysel
taşıntı olmaktadır. Henüz çok ki.içük ve güçsüz olan gövde bu etkiye
dayanaınamaktadır . Taşların arasında veya büyükçe bir taşın hemen dibinde
bu lunanlar, bu zara rlı etkiden kuıtulabilmektedir l er. Bu konuda genç
fıdecik lere yardımc ı olunmağa ça lı ş ılınalıdır. Büyük taşlar yamaç tarafma
konularak, dikim s ıralarının üst kısmına örme çit yapılarak , taşmtı.nm zararlı
etki sinin en az düzeye indirilmesine çaba gösteri lmelidir. Bun lar ayrıntı
olarak düşünülmemelidir Büyük bir sabırla , para , emek ve zaman
harcanarak yürütülecek böylesi çalışmada , her olabilirlik ve ayrıntı dikl<ate
alm nı alı , harcana ca k giderlere değer görü lmel idir
A rdıç kuşları , genç,lı ğ in gelmesinde ve boşlukların dolmasında ,
ile tolıum taşı yarak öneml i yardımda bulunmaktadırlar. Ardıç tohumu
ile ilgili araşt ırm ada , ardıç kuşlarının dışl<JSmdan elde edilen tohumlada da
işlem yapılm ı ştır. Bu tohumlarda yüksek çimlenme yüzdesi görü lmü ştür
(ELER, ÇETİN 1994) Durumun , sağlam tohum oranının fazla olmasından
kaynaklandığı anlaşılmıştır. Deneyim sonucu, sağlam ve tahribata uğramış
kozalak, dış görünüşünden ayııt edilebilmektedir. Kuşlar sağlam kozalakları
bulup, onları yemektedir. Yüzlerce belki binlerce kozalak içinden seçerek
sağlam kozalakları yediklerinden, normal yaşamlarını sürdürürlerken ,
sağlam tohumtarla salıayı tohumlama işlevini yürütmektedirler. Fakat ne
yazık ki bu kuşlar denetimsiz avianma nedeniyle, büyük ölçüde yok

dışkısı

edilmektedirler. Gençleşt i rme ça lı şmalarm da , sahalar otlatmaya kapatıl d ığı
gibi ku ş avına da izin veril memeli , çok sayıda i.i remeleri s ağl anma lıdı r.
Ta vşan zara rı

görülmektedi r B unla rın zara rı izlenmeli ve sayıla n
denetim alt mda t ut ulm a lıdı r . Gerektiğinde avlanarak, zarar verebilecek
düzeyde çoğaima l arı n a meydan verilmemeli dir Korumaya a lman alanlarda ,
gerek in san girmemes i ve gerekse, buralarda faz la miktarda ot yeti ş mes i
nedeniyle, tavşan için uygun yaşa m a ve üreme a l anı olu şm akta d ı r . Ardıç
saha l arı yüksek zonda yer a l dığuı d an , ilk kar yağı şın da, kar ta b akası h enüz
fida nl a rı ö ıtecek kalınlı ğa ul aş ma dı ğ ın da ve ka rlar eridikten sonra ilk
babarda otlar yeşeri n ceye kadar, a landa yeşi l organ olarak sadece genç
fidan lar ka l d ığında n , tavşan bunları yiyerek, büyük zarar yapmaktad ı r
Büyük emek ve harca malarl a get irilen gençlik tavşa n a yediril meınelidi r.
Yukan da a ç ıkl a n a n biçimde bir uygul aman m güç ve zaman a lı cı
a ç ıkt ı r . Fakat zorunlu ola rak , bu yola gidilmesi kaçın ılm az
olma kta dı r . A rdı ç a la nl a rının durumu , bu ra la rda meydana gelen ekonom ik
kayıpl a r, sahal a rın yeniden kazanılmas ı , a rdıç odu nunun değeri ve
h ayva n c ılı ğa katk ı s ı , ormaıun fonk s i yon l arı di kkate a lın d ığ ın da , harcanacak
emeğe ve zam ana değeceğ i kabul edilmelidir
o l acağ ı

Antalya Orman Bölge Müdürlü ğ ü E lma lı O rman i ş l etm e Müdü r lüğü
Elm a lı Orman İ ş l etme Şefli ğ i 'nde ard ı ç genç l eştirme a l an ı ay rıl a rak ;
23.9 . 1986 tarihinde protokol dü zenlenip (E lına lı O rman İş l etme Şefl iği
Amenajman P l a nı , s. 48-5 0), bu gün e kadar ul aş ılan bilg i ve deneyim dü zeyi,
a raştı rma la rdan elde edil en bulgu la r ve oıtaya çı kacak yen i bil giler ı ş ığın da ,
kombi ne bi r uygula ma il e ça lı ş ın a l a rın b aş latılmas ı ka ra ra bağl an mı ştır .
Aradan uzun y ıllar geçmi ş olm as ın a k a rş ın , beklenen dü zeyde ge li şme
olm a mıştır.

Diğer a rdı ç

a lanl armda da bu raya kada r veril en bilgil erin ış ı ğında
giri lmelidi r. Pl a nı yenilenen
ünitelerde durum dikkate
bu a lanla rm yeniden
alma rak , a rdı ç gen ç l eştirıne sah a l a rı ay rılma lı ,
ka zanılmas ı yolunda çalı ş mal ar b a ş latılma lıdır. Za man yitirilmeden, çok
yönlü dü ş ünül erek , uzun süreli planlamalad a a lanla r ele a lını p
gen ç l eşt irilmelidi r Ardı cın gençl eştirilm es inde, ba ş annm artmla bilmes i
için , özellikle, s a ğ lam tohum elde edilebilmesi yönünden, za ra rlı böceklerle
mü cadele konu sunda yoğun ara ştırma çalı ş maları yapılmalıdır .
u yg ul a ınalara
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YETİŞTİRİLMESİNDE EKİM SIKLlGININ BÜYÜME
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Determination of Seeding Density Efects to Growth
of Sonıe Deciduous Species
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Dergi Serisi,

Sayı:

4

öz
çalışmada
Ya lancı
akasya (Robinia pseudoacacia L.),
(A i!anthus g/ondulosa Desf.) ve Çınar (Plaranus orientolis L)
türlerinde fidan yetiştirilmesinde ekim sıklığının fidan büyümesi üzerine
etkilerini oıtaya koymak amaçlanmıştır . Deneme çalışmaları Antalya-Elmalı
Beyler Fidanlığında yürütülmü ştür. Ancak Çmarda tohumdan kaynaklanan
sebeplerden dola yı yeterli sıklıkta fidan elde edilememiş ve çalışma Yalancı
akasya ve kokarağaçta sürdürülmüştür. Denemede dört farklı ekim sıklığı
(5 cm, 7.5 cm, 1O cm ve 12.5 cm) uygulanmıştır. Büyüme mevsimi sonunda
fidan boyu , kök boğa zı çapı, yan kök sayısı (5 cm den uzun) gibi fidan
kalitesi için gösterge kabul edilen morfolojik karakterler ölçülmüştür.
Uygulanan işlemler arasmda iki türele de boy ve çap büyümesi ve yan kök
sayısı bakımıııdan P<O.OO 1 olasılık düzeyinde farklılık bulunmuştur. Her iki
türde en fazla boy (Akasya 95.3 cm, Kokarağaç 24.0 cm) ve çap (A.kasya
9.8 mm, Kokaragaç 7 9 mm) büyümesi ve en fa zla yan kök sayısı (Akasya
10.72, Kokarağaç 5 36) 12.5 cm ekim s ıklığı için gözlenmiştir.

Bu

Kokarağaç

ABSTRACT
Objective of this study was to eletermine the seeding density effects
on Robinia peudoacacia, Ai/anrhus glandu/osa and Plaramıs orientolis to
raise healty seedlings. 1l1e experiment was established in Antalya- Elmalı
Beyler nursery . P!atanus orienta/is was excluded from the study due to low
germination rate. Four seeding densities were applied (5 cm, 7.5 cm, 1O cm
and 12.5 cm) At tlıe end of the growing season some impoıtant
morphological seeciling characteristics such as seedling height, seeeliing
diameter at collar and number of lateral roots were measured. There were
significant differences between seeding densities for the seeeliing height,
diameter at collar and n umber of lateral root for the two species. As espected
tlıe lıighest height ( Robinia pseudoacacia 95.3 cm, Ai!amhus glandu/osa 24.0
cm), elianıeter at collar growht (Robinia pseudoacacia 9.8 ının, Ailanthus
f!JanduLosa 7.9 mm) and the heighest number of lateral root (Robinia
seudoacacia 10.36, Ailanthus glandulosa 536) were observed for 12.5 cm
sowing dencity.

ı. GİRİŞ
Yalancı akasya (Robinia
glandulosa) türleri; donlara ve

pse ııdoacacia) ve Kokarağaç (Ailanthus
kuraklığa dayanıklı, hızlı büyümeleri ve

toprağı ıslah

etme özelliklerinden dolayı , uzun yıllar çıplak kalmış, erozyona
her türlü bitki örtüsünden yoksun topraklar ve elverişsiz iklim
koşullannda yapılacak ağaçlandırmalardan yeterli sonuçlar almak için ilk
etapta bu sahalara ekstrem çevre koşullarına dayanıklı öncü türler olarak
önerilmektedirler. (ÜRGENÇ 1986, s. 119- 120).
uğramış,

Bugün
özgül

ağırlığın

Biomasın

ağaçlandırmalar

da dikkate

için tür seçiminde hacim

alınması

açısından ,

anlaşılmış

artımı yanında
bulunmaktadır

odun oluşturan Çınar,
Kokarağaç
Yalancı akasya gibi yapraklı türler ağır odun gerektiren sanayi
kolları yanında, yonga levha, kontraplak ve lif yapımında aranan nitelikte
oduını da vermektedir (ANONiM 1982) .
iyi
ve

değerlendirilmesi

gerektiği

ağır

Şimşek

ve ark . (J 996) "Türkiye de Çoğul Amaçlı Ağaçlandırmalarda
Türterin Tespiti" isimli araştırma çalışmasında ; birçok
bölge de olduğu gibi Batı Akdeniz Bölgesinde de 1000 metre yükseltinin
altında yapılacak ağaçlandırınalarda Yalancı akasyaya yer verilmesinde
fayda olduğu vurgulanmaktadır.
Kullanılabilecek

Yapraklı türlerin ; fıdanlık tekniği fıdan kalite kriterleri ve bunların
bölgelere adaptasyonlarıyla ilgili konular araştırılmış ve fıdanlıklar
arasında türler yönünden çap ve boy bakımından farklılıklar olduğu ortaya
konulmuştur (TOLA Y 1987; GEZER ve ERCAN 1989; TULUKÇU ve Ark.
1992) .
çeşitli

Bunların yanında

Antalya Fidanlık Müdürlüğü tarafından , kaliteli
konusunda problem olduğunun bildirilmesi
üzerine, Antalya yöresinde hem ağaçlandırmalarda karışıma katılan hem de
rekreasyon amaçlı ağaçlandırmalarda kullanılabilen Yalancı akasya ,
Kokarağaç ve Çmar türlerinde fıdan kalitesini etkileyen önemli faktörlerden
olan ekim sıklığı bu çalışmaya konu olmuştur . Ekim sıklığı , yapraklı tür
fıdan üretiminde dikkate alınacak önemli etmenlerden birisidir. Ekim
yastıklannda birim alanda ekilen tohumun miktarı dolayısıyla ekim sıklığı ,
fıdanlarda kaliteyi etkileyen önemli bir etkendir Ekim yastığında fidaniara
verilecek aralıklar, fidanların çap ve boyunu, fizyolojik faaliyetlerini ve
ağaçlandırmalardaki performanslarını etkiler. Ekim sıklığı arttıkça fidanların
kunı madde ağırlığı ve gövde çapları azalır, boyları uzar (TOLA Y 1987) .
Fidanlıklarda uygulanacak en uygun ekim sıklığı ;
türlere, seleksiyon
yapraklı

fıdan

yetiştirilmesi

esaslarına , fıdanlık koşullarına

ve

ağaç land ırma a lanındaki yetişme ortamı

koşullarına göre değişir (TOLAY 1987, s. 14; KES KİN , 1992, s. ll) .
Ya l an cı akasya, Kokarağaç ve Çınar türlerinin yetiştirilmesinele
ekim s ıklığının fı dan geli şimi üzerindeki etkilerinin aıtaya konulması
amaçlanan bu ça lışma , Batı Akden iz Orınancılık Araştırma Müdürlüğünde
diğer ça lı şına l ar içinde projesiz olarak yürütülmüştür. Deneme, Antalya
Fidanlığı ve ona bağlı geçici E lm a lı -Bey l er Fidanlığı olmak üzere iki ayrı
fıdanlıkta rastlantı blokları deneme desenine göre ekim yap ılarak kurulmuş ,
ancak Anta lya Orman Fidan lığmda fark lı ekim s ıklıklarının uygulanabil eceği
homojen çimlenmeler elde ed il emediğ i ıçm çalışma E lmalı - Beyler
Fida nlı ğında devam ettirilmi ştir. Bu fıdan lıkta da Çmar türi.inde yeterli
çimlenme elde edilememesi nedeni yle, ça lı ş ına sadece Yalancı akasya ve
Kokarağa ç türleriyle tamamlanmıştır.
Fidanlıklarda

özellikle ya praklı tür tolıumlarmm birim alanda eş it
belirli sayıda fıdan elde etmek üzere ayarlanarak ekilmesi çok
zordur (TOLA Y 1987, s. 15) Bu nedenle ekim yastıklarında çimlenmeler
tamamlandı kta n sonra fidaniara istenilen sıklık
seyreltme ile verilmiştir.
Büyüme mevs imi sonunda deneme alanından fıdan örnekleri sökülerek
laboratuarda boy ve çap ölçülmüş, ya n kökleri sayılmıştır. E lde edilen
veriler SAS istatistik paket programı kullanılarak değe rlen dirilmi ştir .
aralıklarla

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2. 1 Uygulama

Yerleı·i

ve

Esas l arı

Bazı yapraklı

tür fıdanlarının yetiştirilmesinde ekim s ıklı ğının fıdan
üzerindeki etkileri konulu bu çalışma, Antalya yöresi için ibreli ve
yapraklı fıdan yetiştirilen Antalya Fidanlığı ile ona ba ğ lı geçici Elmalı 
Beyler F idanlı ğ mda olmak üzere iki farklı yerde başlatılmı ş , fakat Antalya
Fidanlığ ında yeterli sıklıkta fıdan elde edilemediğ i için sadece Elınalı

gelişin1i

Fidanlığmda gerçekl eştirilmiştir.

E lmalı-Bey ler

Om1an F idanlı ğ ı , Antalya Orman F ida nlık
1972 yılında kurulmuş geçici bir fıdanlıktır . F idanlı ğ ın
deni zden yüksekliği 1 03 6 m.dir. F idanlığa 15 km u za klıktaki Elmalı
Meteoroloji istasyonu kayıtlarına göre, yıllık ortalama s ıca klık 12.9 "C,
ortalama en düşük s ı cakl ık (en soğuk ay ocak) 6.3 "C, ortalama en yüksek
s ıcaklık 19.2 "C (en sıcak ay teımmız), ortalama yıllık yağış 520.8 mm
Müdürlüğüne bağlı,

dolayındadır.

Toprak türü en son yapılan fiziksel toprak analiz sonuçlarına göre
parsellerin çoğu kumlu , killi balçık , kumlu balç ık olarak belirlenmiştir.

Toprak reaksiyonu bütün parsellerde orta alkali (PH=8. 00-8. 199) sınırları
içindedir . Kireç miktarı yüksek, total azot miktarı düşük , tuzluluk sorunu
yoktur
Araştırma için tohum ekimleri, 1997 yılı ilkbaharında yapılmıştır .
Tohumlar Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından toplattırılınıştır.
Fidan lıkta daha önce ha z ırlanan ekim yast ıkl arına türler ayrı ayrı eki lerek
bölgesel kapatma materya li ile kapatılmıştır. Ekim sıklığı dışındaki tüm
ekim ve bakını işlemlerinde (ilaçlama ot alma, su lama vb .. ) zaman ve şekil
olarak, fıdanlıktaki uygulamalara bağlı kalınmıştır. Her bir tür için 30
metrelik yastık parçaları ku llamlmı ştır. Ekimden sonraki normal sulama ve
bakım işlemleri fıda nlık idaresince sürdürülmüştür . Yast ıklarda çimlenmeler
tamamlanıp fidecikler 4-5 cm boya ulaştıktan sonra işlemlere göre
seyreltmeler yapıl mıştır . Çınartüründe yeterli sıklıkta fıdan elde edilememiş
ve ça lı şmaya diğer iki tür ile devam ed ilmiştir . Ekimde kullanılan
tohumlarda Batı Akdeniz Ormaııcılık Araştırma Müdürlüğü laboratuarında
dolu-boş ve çimlenme testleri yap ılmış ve Çınarda çimlenme oranının % 33
ve boş tohum oranınm % 40 dolayında olduğu saptanm ı ştır .

2.2 Araştırmanın Desenlemnesi ve Uygulanan işlemler

Denemede Rastlantı Blokları deneme desenine göre, üç yinelemeli
olarak kurulmuştur. İşlem parselleri arasında 50 cm, bloklar arasında da 100
cm lik bir alan seyreltilmeden zon olarak bırakılmıştır. Türler ayrı
değerlendirileceği için Yalancı akasya ve Kokarağaç için ayrı deneme
desenleri oluşturulmuştur . Fidecikler 4-5 cm boya ulaştıktan sonra 5 cm, 7.5
cm, lO cm, ve 12.5 cm seyreltme şablonları kullanılarak makas ile seyreltme
işlemi yap ılmıştır .

2.3 Denemede

Fidan Ara lık ve
18 X 5
18 X 7.5
18 X 10
J8 X 12.5
Fida nlık yastık larında

u zaklık

18 cm olarak

kullanılan işlemler
uzaklıkları

ekimler 5

(cm)

Fidan sayısı/n?
ı

1ı

74
55

44
sıra

halinde

yap ılmı ş

olup,

s ıra lar arasındaki

ayarlanmışt ır .

Fidanlarda ot alma , su lama , çapa ve gübreleme gibi bakım
işlemlerinde fıdanlık uygulamalanna bağlı kalınmıştır. Deneme fıdanlarında
büyüme mevsimi sonunda sökümden önce aralık ayı aıtalarında bir kez kök
kesimi yapılmıştır. 22 Aralık 1997 tarihinde her parselden 26 adet fıdan

sök i.ıldükten

sonra pol ieti len tarbalara konularak

Batı

Akdeniz

Orınancılık

A ra ştımıa !V1üdür lüğü l a b oratuarına geti ri lmi şt ir.

2.4. Laboratuar Ölçmeler
sayı s ı

Fidanlar t e nıi z l enerek , fıdan boyu , fıda n kök bağazı çap ı ve yan kök
(5cm uzun ) gi bi morfolojik fıdan karakteristikleri ölçülmüştür .

Her i ş l em parselinden 26 fıdan örnek
0.05 mm duyarlılıkla ölçülmü ştür .

alınmış ,

boylar 1.O ının , çaplar

3. BlJLGlJLAR
Ölçmeler sonucu Yalancı akasya ve Kokarağaç türleri ıçin elde
edilen kök bağaz ı çapı , gövde boyu ve 5 cm den uztın yan kök sayısı gibi
morfolojik fidan karakterleri bakımından işlemleri karşılaştırmak için
SAS/GLM işlemi uygulanarak vaıyans analizleri yapılmıştır (SAS/ST AT
1988) . Varyans analizi sonuçları , işlemler arasındaki benzerlik ve
farklıiıldan belirlemek amacıyl a yapılan Dw1can testi
sonuçları ve ekim
s ıklı ğı ve fıdan karakterleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler her bir tür
için ay rı başlıklar halinde ele alınmıştır.
3.1

Yalancı

Akasya

Varyans analizi sonuçları; gövde boyu, kök bağaz ı çapı ve yan kök
uygulanan işlemler arasında P<O.OO 1 olasılık düzeyinde
farklılık olduğtınu göstermiştir (Çizelge 1). İşlemler arasındaki benzerlik ve
farklılıkları belirlemek için yapılan Duncan testi sonucuna göre, Ya lancı
akasyada işlemlerin fıdan boyu ve çapı üzerindeki etkilerine göre en dü ş ük
boy ve çap büyümesinin 5 cm ' lik ekim sıklığında gerçekleştiği 7.5 ve lO
cm'lik ekim s ıkl ıklarınm birbirinden farklı olmadığı , en fazla boy ve çap
büyümesi ve yan kök sayısının I2.5 cm 'lik ekin1 sıklığında olduğu
görülmüştür. Yine yan kök sayısı üzerindeki etkileri bakımından 5 cm, 7.5
cm ve 10 cm'lik ekim sıklıklarınm ayı1ı gruba girdiği yani aralarında
farklılık olmadığı da görülmüştür (Çizelge 2) .
Bu ilişkiler şekil. J deki
grafiklerde de doğnılanmaktadır.
sayısı bakımında n

Çizelge 1. Ya lancı Akasya (Robinia Pseudoacacia ) türünde ölçülen fıdan
karakterlerine ait varyans analizi tablosu
Table. J The results of variance analysis on seedling cha racteristics of
Robinia Pseudoacacia
1

Boy

ı

V.K.

S.d

K.T.

va ..yans

Vnı·.oı11m

Blok

2
3
332

12 10.99
46466.48
1582 15.49

605.49
15488.83
476. 55

1.27
32.50

F olasılık
düz c :ı-i
0.2820 ll S
0.000 ı ***

8. 19
247.70
13 5.57

4.10
82.57
0.4 1

10.00
20 1.39

0.3666 ll S
0.001 ***?

Hata

2
3
332

Blo li
iş km
ll ata

2
3
332

0.0744
6. 164

0.0372
2.054
0. 147

5.468
13 .973

0.7761ls
0.00 ı ***?
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Figure 1. Relations between the seedling characteristics and seeding density
of Robinia pseudoacacia

Çizelge 2.

Yalancı

Akasya Türünde Duncan Testine Göre Uygulanan

İşlemler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

Table 2. The results of Duncan test on the seedling characteristics of Robinia
Pseudoacacia
İş l emler

Boy

5 cm
7.5cm
1Ocııı

63.29
73 .28
71.50
95.25

1 2.5cııı

3.2.

c

n

13
A

Ça p
7.37
847
8.55
9.81

c
D
13
A

K ök sayısı
8.72 13
9. 18 l3
8.55 13
10 .72 A

Kokaı·ağaç

Kokarağaç tüıünde

de varyans analizi sonuç l arı; gövde boyu, kök
ve yan kök sayısı bakımından uygulanan işlemler arasında 0.001
düzeyinde farklılık olduğunu aıtaya koymuştur. (Çizelge.3)

bağazı çap ı
o l ası lık

Duncan testi sonucuna göre, boy büyümesi bakımından 5 cm ve
1Ocm 'lik ekim s ıklığ ı işlemleri aras ında farklılık göıiilmezken en düşük boy
büyümesi 7.5 cm ekim s ıklı ğ ında en fazla da I2.5 cm de ge rçekleştiği
görülmüştür (Çizelge. 4).

Çizelge 3 Kokarağaç (Ailant/ms glandulosa) Türünde Ö lçülen Fidan
Karakterlerine Ait Varyans Analizi Tablosu

Tab le 3. The resu lts of varian ce analysis on seedling characteristics of

Ailanthus glandulosa
Boy

Fidan

V. K.

Varyans

F

Var.onını

ola s ılık

ı .46
14.84

ı 8 64o. o ı

7 1.00
84 5.75
57.00

düzeyi
0 .2892 ll S
0.000 ı * **

2
3
328

3 ı.ı ı
162 .33
ı ı 26 (ı4

ı 5.55
54. ı ı
34 3

4. 53
ı 5.7 5

o.ooo ı

2
3
328

0.07
1.8 ı
49. 35

0 .03 5
0.60
0.15

0 .24
4.00

Blok

2

İ ş lem

3

ı 4 1. 99
2 537.25

Hata

327

Blok

Ç apı

işlem
I [ata

Kök

K T.

S. d

O Ol ı 5 ns

***

Say ı sı

Blok
İşlem

Hata

0.7843 llS
0.008ı

***

Çap büyümesi ve yan kök sayısı bakımından 5 cm ve 7.5 cm ' lik
fark olmadığı ve en az çap büyümesi ve kök sayısının bu
işlemlerde gerçekleştiği , 7 5 ve 1O cm 'lik işlemler arasında da çap büyümesi
açısından da bir farklılık olmadığı ve en iyi çap büyümesinin 12.5 cm ' lik
ekim sıklığında, en faz la yan kök say1sınm da 10 ve 12.5 cın' lik ekim
sıkiık i arında gerçekl eştiği görü lmü ştür (Çizelge 3.2.2 Grafik 3.2)
işlemler arasında

Ç izelge.4 Kokarağaç (Ai/anthus glandu/oso) Türünde Duncan Testine Göre
Uygulanan İşlemler Arasındaki Benzerlik ve Fark lılıkl ar

Table. 4. The results ofDuncan test on the seedling characteristics of
Ai l antws
1 xl andufosa
İslemler

5 .O cm
7.5 cm
10.0 cm
12. 5 cm

Boy
ı9 .2 ı

B

ı7

c

03
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24 .00
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Çap
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c
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Figure .2 Relationships between the seedli ng characteristics and
seeding density of Ailanthus glandu/osa
4. TARTIŞMA , SONUÇ VE ÖNERiLER
Tü rkiye'de 20.7 milyon hektar orınan a lanı bulunmaktadır
(ANONiM 1980). Bu da ülke yüzölçümünün % 26 ' sına tekabül etmektedir.
istatistiklere göre, mevcut ormanların % 56 ' sı bozuk orman karakterindedir.
Ağaçlandırmayı zorun lu kılan bozuk orman a lanla rından en yüksek verimin
a luınıa s ı için bazı yerlerde tür değişimine gidilmesi gerekmektedir. Çünkü
ülkemizin iklim koşulları , yaba ncı ve yerli türlerle zengin bir onnan
forınasyonu oluşturmak için oldukça elveri ş lidir (ÜRGENÇ 1996, s. 1 19)
Buna rağmen değişik topografik ve ekolojik koşu llara sahip geniş alanlarda
halen tek türle ağaçlandırmalar yap ılmaya devam ed ilmekted ir.
Hatta
yaprak lı ormanlar ka ldırılarak yerine iğn e yaprak lı ormanlar kuru lmaya
çalışılmaktadır. Oysa ba z ı sahalar va rdır ki iğne yapraklılardan çok, yapraklı
türlerin ekolojik isteklerine uygwıdur . Son yıllarda yapraklı ormanlardan
elde edilen odun kökenli ürünlere ve tali orınan ürünlerine olan talepte
artm ıştır (TOLAY 1987, s. l) .
Yapraklı

türterin fıdanlık tekniği , fıdan kalite kriterleri ve bunların
çeşitli bölgelere adaptasyonlanyla ilgili konular araştırılmış ve fıdanlıklar
arasında türler yönünden çap ve boy bak unından farklılıklar olduğu oıtaya
konulmuştur (TOLAY 1987 ; GEZER ve ERCAN 1989; TULUKÇU ve Ark.
I 992 ; ŞIMŞEK ve Ark. 1996)
Ekim s ıklığı , fıdanlarda kaliteyi etki leyen en önemli faktörlerden
biridir. Ekim yastığında fidaniara verilecek a ralık ve u za klıklar, fıda nl arı n
boy ve çapını , fizyolojik faaliyetini ve ağaçlandırınadaki güçlerin i
etkilemektedir. Fidan yastığında sıklık arttıkça fıdanların kuru madde ağırlığı
ve çapları azalır, boylan uzar (TOLA Y 1987).
Antalya-Elmalı fıdanlığında döıt farklı ekim s ıklığında (5 cm, 7.5
cm, 1O cm ve 12.5 cm) yetiştirilen Ya l ancı Akasya ve Kokarağaç
fıdan larmda boy, çap büyümesi ve yan kök sayısı gibi fıdan karakterlerinin
ekim s ıklığından
O. 00 l olası lık düzeyinde (P<O. 001) etkilendiği
görülmüştür ( Çizelge.l , .3) . Her iki türde de eki m sıklığ ı artt ıkça fıdan
boyu , çapı ve yan kök sayısında artış olmuştur.
Yalancı akasya türünde en yüksek ortalama boy büyümesi 95 .3 cm,
ve çap büyümesi 9.8 mm, ve en fazla 5 cm den uzun yan kök sayısı 10.36
adet ile 12 .5 cm ekim sıklığının ( nı 2 de 44 adet fıdan) u ygul andığ ı
fıdanlarda gözlenmiştir (Çizelge.2). TOLA Y (1987 s .50-5 1) Yalancı

akasyanm fidanlık tekni ğ i konu sunda ek im s ıklığ ı ola rak m 2 de 60-80 fidan
verecek şekilde çi zgi ekimin i önermektedi r. T ürk Standaıtları Enstitüsünün
II mütalaa "Yapra klı Orman Ağac ı F idanl a n Standa ıt ları "nda (TSE, 1988)
Y alancı aka sya fidanla rı içi n verilen en dü şük boyla r I. s ınıf için 50 cm ll .
smıf iç in 30 cm 100 cm boy için 1. s ını f için JO cm, ll s ınıf için 8 cm kök
bağa z ı çapı önerilmektedir GEZER ve ER C AN ( !989) " Bazı Yapraklı T ür
Fidanlarmın
Boy ve Çap Özellikleri ile Bu Özelliklerin F idanlıklar
Yönünden K arşılaştırılma s ı " isimli araştırınalarında Yalancı akasyada
Serinyol Fidanlığının 105 .6 cm ortalama boyla en ba şta , Eği rdir Fidanlığı ise
34.4 cm ' lik ortalama boy la en sonda yer aldığını , fidan iıki ara göre çap
oıtalamasmın ise, 8.3 mm il e 3. 8 mm arasında değiştiğiııe işaret etmişl erdir.
Kokarağaç türünde de oıta l ama en yüksek boy 24 cm ve çap 7.9 cm
2
büyümesi ve en fazla yan kök sayısı 5 .36 adet, 12.5 cm ekim sıklığı (m de
44 fıdan) uygulanan fidanlarda ölçülmüştür. TOLAY (1987 s.40-41)
2
Kokarağaç tohumlannın m de 80 fıdan gelecek şekil de ekim yapılmasını
büyüme durumlarına göre Haz iran-Ağustos ay larında iki kez kök kesimi
yap ılına smı önermektedir. Türk S tandaıtl arı Enstitüsünün Il mütalaa
"Yaprak lı Orman Ağacı Fidanları Standaıtları "nda (TSE 1988) Ya l ancı
akasya fıdan ları için verilen en az boy I. sınıf fıdanlar için 40 cm, ll . sın ı f
fidanlar için 20 cm önerilmektedir.

ERCAN ( 1989) ;
Kokarağaç fida nl arınd a boy
göre 94 .6 cm ile 19.4 cm arasında, çap
oıtalamalarmın da 9.4 mm ile 4 .9 mm arasında değişim gösterdiğini
belirtmektedirler
GEZER

orta l ama l arının

ve

fidaniıkiara

Bi lindiği gibi ağaçl andırma çalışma lannda başarıyı etki leyen en
önemli faktörlerden birisi fıdan kalitesidir Ka liteli fıdan yetiştirilmesi de,
uygun orijinin seçi lmesiıle ve uygun yetişme koşullannın sağl anmasına
bağlıdır.
Yaprak lı fıdanlar ekili rken faz la fıdan elde etmek için çok s ı k
ekilıneme lidir. Çünkü yap raklı tür fıdanlan çok hızlı büyüdüğü ve geniş
yaprak yüzeyine sahip olduklan içiıı daha geni ş büyüme yeri isterler
(TOLA Y 1987, s 58)

Bizim bu çalışmamızda da boy ve çap büyümesi ile yan kök
sayısmm ekim sık lı ğından istatistik anlamda etk il endiği görü l müştür.
Ortalama olarak en fa zla boy ve çap büyümesi ile yan kök sayısmın ,
uygulanan iş lemler arasmda en geniş ekim sıklığında (1 2.5 cm) olduğu
gözl enmiştir. Yapraklı tür fidanlarının çok hı zlı büyüdüğü ve geniş yaprak
yüzeyiı1e sahip oldukları için dah a geniş büyüme yeri isteklerinin olduğu
hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.
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Effects of Karacaören 1 and Il dams on Orientalis Sweet Gum
(Liquidambar orientolis mill) stand iıı Karacaören Natural Park
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ÖZ
Orman Bakanlığımızca Tabiat Ormanı olarak ilan edilip 1987
beri korumaya alınmış olan doğal s ı ğ la (Liquidambar orienra/is
Mill.) ıneşçeresi Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Sütçüler Orman
İşletmesi sınırları içerisinde Günlüklü mevkiinde Aksu çayı kenarmda yer

yı l ından

almaktad ı r.

ile Aksu çayı üzerinde bulunan Karacaören B<ırajının su
veya baraj gövdesindeki su kaçak l arının s ı ğ lanın büyüme ve
üzerinde ol umsuz etkilerinin olup olmadığ ı incel enmiştir.

Bu

çal ı şma

sevıyesini n
gelişimi

ABSTRACT

Natural oriental sweetgunı (Uq11idamhar orienra/i.\' Mill.) stand that
Günlüklü district where be loııgs to Sütçü ler Forestry Enterprise of
lspaıta Regiona l Forestry Directorare was accepted as a nature conservation
area in J987 by Mini stry of Forestry.
This stand is also Jocated by tlı e 1' aracaören dam. So the objective of
this study is to dete rınine whether Ka racaören dam water !eve! and leakages
have negative effects on growing of oriental sweetgum.
located

iıı

ı. G İ RİŞ

Orman Bak a n lığ ı m ı zca Tabiat Ormanı olarak ilan edili p 1987
beri korumaya a lınmı ş olan s ığl a (Uquidambar orientalis Mill.)
meşceres in de, yine Bakanlı ğ ımı z A raşt ı rma ve Çevre Da iresi Başk an lığ ın ca
Karacaören Baraj ın ın su sevı yes i nın veya su kaçakların ın olu msuz
etk ilerin in olu p ol mad ığının incelenmesi ta lep ed il m i şt i r. Bunun üzerine
yıl ında n

M ü d ürlü ğ ü m ü z ü n

1995

bölümü ne "Karacaören

y ı lı

Ç al ış ın a

1 ve

ll

Pr o gramının

"D i ğer

Çalışmala r"

Barajlar ın ın,

Karacaören T abiat
Orm an ın d al<i D o ğal S ı ğ la
(Liqu idambar orientolis Mili. ) Meşceresi
Üzerine E tkileri" ismi ile alman bu konu üzerin e ça l ışınala r ba şl atı lmı ştır .

2. MA TERY AL VE YÖNTEM

incelemeye konu olan bu alan Isparta Orman Bölge Müdürl ü ğün e
bağ lı Sütçüler Orman iş l etmes i s ınırl a rı içerisinde yer a lmaktadır. Aksu
çayının üzerin de bulunan Ka racaören b arajının G ünlüklü yeri olarak bilinen
mevkiele deni z seviyes inden oıtalama 2 1O m yükseklikte bulunan
meşce ren i n , en yü ksek yeri 240 m en alçak yeri 180 m'd ir (Harita 1)
Kuzeyden güneye en uzun yeri 65 0 m, doğudan batı ya en geni ş yeri 200 m
olan ve Aksu ça y ının doğu ya k as ında oıta l a ma % 30-35 bir meyille bat ı ya
bakan bu ıneşcere ; 37° 2 1' 4 l " - 37°2 I' 20 " Kuzey enlemleri ile 30° 50' 08" 30° 49' 5 7" Doğ u boylaml a rı a ras ında yer alır (AYK IN 1976)

Ç oğunluğu s ı ğ l a

(L iquidombor orientalis Mill ) olan, az da olsa çın ar
orientolis), m eşe (Querc:us c:erris) ve kı zılağa ç (A lnus
glu tinoso)' la rın da bulw1du ğu bu ıneş ce re 7.65 heletar bü yüklüğündedi r.
Sahada dü zgün gövde yapmı ş olan kı zıl çamların (Pinus brutia) da hem yaş lı
hem de genç fertl erin e rastlanmaktadır. Mevcut ka ynaklardan ba zıl a rı Doğu
s ığ t as ının
15-20 metreye kadar boylana bildiğ inden , uygun yeti ş me
ortamlarında ve s ı k yetiştiği hallerde kuvvetli bir büyüme ile 27.5 ın ye
kadar ulaştığından söz etmektedirl er (AYKIN 1976) . Oysa söz konusu olan
sığla ın eşce resinde 56-60 cm çapmda ve 32-3 6 m boyunda sığla ağaçların a
çokça ra stlanmaktadır (Şekil L) .
(J 'Iatonus

j_
!'iôkm

Aksu

Harita 1. Lokasyon haritası
Map 1. Location map
sığla ormanında Akdeniz maki türlerinden Tespih ağacı
(Styrax ojficinalis), Adi Mersin (Myrtus communis), Sakız (Pistacia
lentiscus) ile Aksu çayı kenarlarmda Hayıt (Vitex agnus-castus L.), Zakkum
(Nerium oleander) bulunmaktadır . Yine çaya yakın yerlerde Eğrelti,
Sütleğen (Euphorbia), Sarmaşık (Hedera he/ix) , Laden (Cistus creticus L.),
Kekik (Thymus) ve yabani nane yayılış göstermektedir.

Günlüklü yeri

Sığla ormanından alınan

toprak ömeklerinin analiz

sonuçları aşağıya

çıkarılmıştır :

Ph
Cac03
Organik madde
Toprak türü
Su ile doygunluk
Toplam tuz
Fosfor (P20 s)
Potasyum (K20)

: 7.70
:%38 .19
:%2-3
: Kil, killi balçık
:%52
:% 0.033
: 2.89 kg/dekar
: 25-33 kg/dekar

Arazi genellikle üst kretase ve eosen devri oluşumuna ait kalkerli
Anakaya konglomera ve kalker olup, toprak derinliğ i yaınacın üst
kısımlarmda sığ, aşağılara doğru derinleşınektedir . Killi olan toprak ıslak
halde yapışkan ve kaygandır. Meşcerenin üst kısımlarmda ise toprak
yapıdadn .

içinde doğu ve yukarı kJsımlardaki
yönünde birbirlerine paralel olarak akan ve her
biri ayrı olarak Aksu çayına kavuşan 5-6 adet sulu derecik vardır.

genellikle

kurudur.

Meşcere

kayalıklardan çıkarak batı

3. YAPILAN İŞLEML ER
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler Orman İşletmesi sınırları
içerisinde yer alan sığla meşceresi ile ilgili yukarıda verilen bilgiler
derlendikten sonra barajm sığla ağaçları üzerindeki etkilerini belirlemek
amacı ile, arazi üzerinde gözlem ve incelemelere başlanmıştır .
İlk olarak sahanın değişik yerlerine dağılmış olarak 66 adet sığla
ağacı

belirlenmiş ,

numaraları , çapları , yaprakianma durumları
bu ağaçlar üzerinde gözlemler yapılıp kayıtlar
tutulmuştur . Yapılan gözlemlerde; baraj su seviyesindeki yükselmeler
sonucu devamlı olarak gövdesinin 50-75 cm yüksekliğine kadar su altında
kalan sığla ağaçlarında yaprak kayıplarınm olduğu bunun sonucunda da
özellikle yaşlı ağaçlarda ölümlerin meydana geldiği tespit edilmiştir .
Güneydeki Karacaören Il Barajının su seviyesi 180 m, sığla meşceresinin
hemen üstünde inşa edilmiş olan Karacaören I Barajının santral binasınm
denizden yüksekliği ise 190 m' dir. Bu durumda meşcerenin alt kısımları
devamlı durgun su tehdidi altında kalmaktadır. Her ne kadar DSİ tarafından
meşcere kenarına toprak bentler yığılınışsa da , su seviyesinde
ara sıra
meydana gelen yükselmel er sonucu meşcere kenanndaki feıtler yeniden
yukarıda sözü edilen yüksekli ğekadar su altında kalmaktadır .

belirlenerek

her

ağaç

yıl

Su kenarıııa yakın olmayan yamaçtaki sığla ağaçlarının ise genellikle
çok sağlıklı bir yapıda olduğu tespit edilmiştir. Ancak 1996 yılında yapılan
gözlemlerde
baraj gövdesinden sızan ve meşcere içine yayılan suların
geçirgenliği zayıf olan toprak yapısından dolayı özellikle yaşlı feıtlerde
devrilınelere neden olduğu gözlenmiş , durum DSİ yetkililerine iletilmiştir.
Yıl sonunda DSİ tarafından baraj gövdesine yapılan enj eksiyonla sı zıntı
sular kesilmiştir.
Önceki yıllarda piknik amaçlı kullanıma açık olan sığla meşceresi ,
1997 yılından itibaren bu tür kullanımlar için de yasaklanmıştır. Dolayısıyla
yöre halkmın hem piknik yaparken hem de ağaçlardan az da olsa yağ
ederken verdiği zararlar en asgari düzeye inciiriimiş olmaktadır .
1999 yılı başlarında , Karacaören l Baraj çevresindeki jeolojik
kaynaklanan ve meşcere içine yeniden suların sızmaya başladığı
görülmüş, konu baraj yetkililerine aktarılmıştır. Daha sonraki görüşmelerde
baraj gövdesine yeniden enjeksiyon yapılma işleminin programa alıııdığı
yapıdan

öğren ilmiştir.

4. SONUÇ VE ÖNERiLER
1995 yılından bu yana sJğla meşceresinde yapılan gözlemler
sonucunda söz konusu s ığ l a ormanının varlığını devam ettirebilmesi
açısından yapı lma sı gereken işleri şöyle özetleyebiliriz;
Meşcere kesinlikle konıma a ltında bulundurulmalı, yöre halkının
talebine rağmen piknik amaçlı ku llanım yasağı sürdürülmelidir. Yerinde
koruma (in-situ) olarak adlandırabileceğimiz bu husus üzerinde titizlikle
durulmalıdır. Bilindiği gibi ülkemizde sığ l a özellikle Muğla çevresinde,
denizden fazla uzak ve yüksek olmayan, alçak alanlarda toprağı ağır,
rutubetli hatta ıslak düzlüklerde yayılış gösterir. Genellikle derin ve rutubetli
toprak ları seven bu tür, devamlı su kaynaklarına bağlı durgun suya dayamklı
bir ağaçtır. S ığl a ağacı çok yerde kısa gövdeler ve dallı tepelerle fazla
boylanmasa da isteklerine uygun yetişme ımıhitlerinde oldukça düzgün ve
dolgun gövdelerle iyi bir büyüme yapar. Yetişme muhiti şaıtlarmın
isteklerini tanı karşılamadığı yerlerle, tahribata uğramış sahalarda ağaç l arın
şeki ll eri ve boyları tatmin edici değildir (SAATÇİOGLU 1976)

Günlüklü yeri ıneşceresini oluşturan meşcere elemanları Muğla ili
dahilindeki s ı ğla onnanlarmın belli başlıları olan Marmaris (Günlücek),
Fethiye (Küçük kargı , Yanık lar-Zeytinli), Köyceğiz (Toparlar), Muğla
Gökova (Kız ıl yaka) meşcereleriııdeki fertlere oranla çok daha düzgün ve
dolgun gövdelere sahiptir. Meşcere içerisinde genellikle 2. ve 3. sınıf tomruk
verebilecek gövdeler çoğun luğu teşkil etmek~~~ir. Vurdumuzdaki sığla
ağaçlarını geniş tepeli, kalın ve çok dallı bir ağaç olarak tanımlayan mevcut
kaynakların aksine Günlüklü yeri olarak adlandırılan Aksu Çayı kenarında
yer alan bu sahadaki sığla ağaçları daha uzun boy, daha ince, dar ve sivri
tepeli bir form gösterirler (AYKIN 1976) Yani söz konusu ıneşceredeki
ağaçlar boy ve form açısından bilinenlerden çok daha üstün özellikler
taşımaktadırlar (Şekil 2).
Karacaören Barajındaki su seviyesinde zaman zaman meydana gelen
yükselmeler, suya yakm olan ağaçlarda , kök ve gövdelerinin bir kısmıı1Uı
uzun süreli durgun su altında kalmaları nedeniyle ölüıniere neden
olmaktadır .
Saha Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünce devamlı
gözlenmeli, su seviyesindeki yükselmeler izlenerek ilgililere iletilmelidir.

Şekil

1. Aksu

çayı kenarındaki sığla meşceresının

de

bulunduğu vadinın

görünüşü

Figure 1. An aspect of orientalis sweet gum stand near the Aksu ri ver

Şeki l 2. Günlüklü yeri sığla meşceresinde sağlıklı bir sığla
Figure 2. A healthy orientalis sweet gum tree in Günlüklü

agacı

Baraj gölü çevresindeki jeolojik yapıdan kaynaklanarak meşcere
içerisine yayılan sular meyilli ya maçtaki toprak ların yumu şayıp şişerek
gevşek bir yapı almasına ve özellikle yaş lı s ı ğ la ağaçlannm devrilmelerine
neden olmaktadır . Bu du ru m da izlenerek almacak önlemlerle ilgili olarak
yetkililerle görü ş melerde bulunulma !ıdır.
En geniş yayılışını yaptığ ı Muğla ilinde 1949 yılı tespitlerine göre
63 12 hekta r olan sığla alanlarmın 1987 yılında 980 h ektarı normal koru 357
lıektarı bozuk koru olmak üzere toplam alanının 1 337 hektara (İKTÜEREN
ve ACAR 1987) düşmüş olması s ığ la ormanlarındaki tahribatın boyutlarınuı
büyüklüğünü oıtaya koymaktadır. Bakanlığınıızca I 987 yılından beri
konıma altına alınmış olan ve Günlüklü yeri olarak bilinen Aksu Çayı
vadisindeki çoğw1luğu kalın çaplı ve yaş lı ağaç lardan oluşan s ığl a
m eşceres inin de bu haliyle daha uzun bir süre elde tutulabilınel e ri fiziki
ömürleri yönünden mümkün görülmemektedir (ÖRTEL 1988) .
Bu nedenle ülkemi zdeki di ğe r sığla ormaniarına na zaran üstün
özellikleri belirlenmiş olan GÜNLÜKLÜ yeı-i olarak adlandırıla n bu
meşce redeki feıtlerden elde edil ecek tohumlardan üretilen fıdanlarla s ığl a
meşceres inin alanı geni ş l etilm e lidir. Bunun ya nında mevcut fertlerden elde
edil ecek tohumlarla uygun bir yerde plantasyon kurularak genetik özellikleri
bozulmadan gen banka s ı şeklinde muhafa zas ı da (ex-situ) sağlanmalıdı r.
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