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PROJENİN ÖZETİ : 

Toros göknarı, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière (Pinaceae), Türkiye’de doğal 

olarak yetişen iki farklı Abies türünden birisidir ve Anadolu’nun güneyinde Toros Dağlar'ının 

yüksek kesimlerinde yayılış gösteririr. Türün az miktarda da Lübnan ve Suriye’nin sahil 

dağlarında tahribata uğramış kalıntı doğal meşcereleri bulunmaktadır.  

2000 yılından günümüze kadar A. cilicica topluluklarında, ciddi biçimde hassaslaşma 

meydana gelmiş ve buna bağlı olarak A. cilicica ormanlarında azalma, yayılışında 

farklılıklaşma ve tür kompozisyonlarında Cedrus libani A. Rich. veya Pinus nigra Arnord 

(Pinacceae) lehine dönüşüme rastlanmaktadır. Ayrıca yine aynı topluluklar, 2000-2010 yılları 

arasında farklı ve geniş alanlarda ciddi böcek salgınlarına maruz kalmış önemli tahribata 

uğramıştır. Bu salgının benzeri bu yıl itibariyle tekrar yenilenmiş ve salgının birkaç yıl daha 

sürmesi beklenmektedir.  

Öte yandan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) A.cilicica’yı 1998 yılında En 

Az Endişe Verici Tür, 2013 yılında ise kırmızı listesinin Yakın Tehdit (Near Threatened 

ver.3.1.) katogorisine yükseltmiştir. A. cilicica hem ülkenin endemik türü olması, hem dağılım 

gösterdiği orman rejyonu dikkate alındığında dünya florası ve Akdeniz biyotopu için son 

derece önemli bir elementtir.  

Günümüze kadar, A. cilicica’nın zararlıları konusunda kısıtlı sayıda araştırma 

yürütülmüştür. Çalışmaların bir tanesi hariç tamamı faunistik düzeyde gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen araştırmalarda, A. cilicica’nın zararlılıların toplu olarak ele alındığı bir 

çalışmanın henüz gerçekleştirilmediği görülmektedir. Bu bağlamda, dünya için önemli 

Türkiye için endemik bir tür olan A. cilicica topluluklarının devamlılığı için zararlı türlerin 

belirlenmesi konusu son derece önemli olup, bu nedenle çalışma gündeme alınmıştır.  

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde bulunan A. cilicica topluluklarında 

yütütülecektir.  Onların yaprak, sürgün, odun (kök hariç) ve kozalakları ile beslenen zararlı 

böcek faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna ilaveten mevcut salgını meydana getiren 

primer ve sekonder etmenlerde ortaya çıkartılacak, onların yönetimine ait bilgiler 

üretilecektir. Ayrıca, çalışma boyunca saptanan türlerin genetik analizeri ve barkotlaması 

gerçekleştirilecektir. 

AMAÇ VE HEDEF:  

Bu çalışmada Abies cilicica’nın doğal alanlarındaki; a) Zararlı türler belirlenmesi, b) bunların 

bölge içerisindeki dağılımının saptanması, c) Mevcut salgının primer ve sekonder etmenleri 
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ortaya çıkartılması, d) Saptanan zararlıların yönetimine ait bilgilerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Elde edilecek bilgilerden  

1. Abies cilicica’nın oluşturduğu biyotopların yerinde korunması/artırılması, 

2. Abies cilicica’nın ölümlerinin azaltılmasını sağlayacağından ülkenin karbon 

stoklarının devamlılığına katkı sağlaması, 

3. Abies cilicica’nın oluşturduğu doğal kaynakların yönetimine ilişkin politikaların 

oluşturulması, 

4. Doğu Akdeniz Bölgesi ormanlarının (Cedrus libani, Pinus nigra vd. gibi) global 

zararlılarının belirlenmesinin bir bölümünün tür bazında belirlenmesi hedeflerine 

ulaşılması hedeflenmiştir. 

 

PROJENİN KONUSU, KAPSAMI VE GEREKÇESİ: 

Abies Miller (Pinaceae) ormanları (Göknar) Türkiye ormanlarının %2,62’sini oluşturur 

(Bozkuş, 1988; Anonim 2017). Bu cinse ait 2 tür, Abies cilicica (Antoine et Kotschy) Carrière 

ve A. nordmanniana (Steven) Spach Türkiye'de doğal olarak yetişir ve ülkenin nemli 

bölgelerinde yayılış gösterir.  

Bunların Türkiye’deki dağılımları ülke coğrafyası ile yakinen ilişkilidir. A. cilicica 

sadece Anadolu’nun güneyinde Toros Dağları'nda dağılım gösterirken, diğer tür A. 

nordmanniana ise ülkenin sadece kuzeyinde yayılış gösterir (Akkemik ve Oral 2011).  

Bununla birlikte, A. cilicica’nın birisi ana tür olmak üzere A.cilicica (Ant.&Kotschy) 

Carr. subsp. cilicica ve Abies cilicica (Ant.&Kotschy) Carr. subsp. isaurica Coode & Cullen 

olmak üzere iki endemik alttürü, A. nordmanniana ise yine birisi ana tür olmak üzere A. 

nordmanniana (Steven) Spach. subsp. nordmanniana, A.nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. 

bornmülleriana (Mattf.) Coode & Cullen ve A.nordmanniana (Stev.) Spach subsp. equi-

trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen olmak üzere üç alttürü, bunlarında 2 tanesi 

endemik alttürü bulunmaktadır (Coode ve Cullen 1965; Akkemik ve Oral 2011). Yukarıda 

belirtilen 2 ana tür ve bunlara ait 5 alttürün ülke ormanlarında kapladığı toplam alan 

626.647,2 hektardır (Anonim 2006).  

A.cilicica (Toros göknarı), Akdeniz ekosisteminin en üst orman basamağında (1000–

1900 m) yer alan önemli bir biyotopu oluştururlar. Dünyadaki ana yayılışı Türkiye’nin 

güneyinde, Akdeniz Bölgesi’nde bulunur ve dünyadaki en batı sınırı Burdur-Bucak’tan 

başlayarak, buradan doğuya doğru Batı ve Orta Toros silsilesini takip ederek 

Kahramanmaraş’ın kuzey doğusunda bulunan Öksüz Dağına ulaşır (Şekil 1). Toros 

göknarının Türkiye dışında Lübnan ve Suriye’nin sahil dağlarında da doğal meşcereleri 

bulunmaktadır (Bozkuş, 1988).  

A.cilicica, kozalaklarındaki dış pulun iç puldan kısalığı ile diğer tür A. 

nordmanniana’dan morfolojik olarak ayrılır. Bununla birlikte A.cilicica tomurcukların 

reçineli/reçinesiz ve genç sürgünlerin tüylü/tüysüz olmasına bağlı olarak iki alt türe ayrılır. 

Mersin-Silifke’de denize dökülen Göksu nehrinin doğu bölümünde yer alan tomurcukları 

reçinesiz ve genç sürgünleri tüylü olanların Abies cilicica ssp. cilicica (Antoine et Kotschy) 

Carrière 1855’yı, yine aynı nehrin batı bölümünde yer alan tomurcukları reçineli ve genç 

sürgünleri tüysüz olanı ise Abies cilicica ssp. isaurica Coode & Cullen (1965) alttürünü temsil 

etmektedir (Coode ve Cullen 1965; Bozkuş, 1988; Akkemik ve Oral 2011). 

Diğer yandan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), 1998 yılında yayınladığı 

katologda A.cilicica’yı kırmızı listede En Az Endişe Verici Tür (Lower Risk/least Concern) 

olarak yer verirken aynı kuruluşun 2013 yılında yayınladığı kırmızı liste aynı tür Yakın 

Tehdit (Near Threatened ver.3.1) katogorisine yükseltmiştir (Gardner and Kness, 2013).  

İlaveten, A. cilicica’nın özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi'nde populasyonlarında 2000 

yılından günümüze kadar ciddi biçimde hassaslaşma meydana gelmiş, önemli ölçüde böcek 

salgınlarına maruz kalmıştır. Bunlardan ilki 2000-2010 yılları arasında endemik scolytid, 
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Pityokteines marketae Knížek (Coleoptera; Curculionidae, Scolytinae) salgın yapmış ve geçen 

süre içerisinde toplam toplam 291.176 m
3 

dikili A. cilicica olağanüstü hasılat etası alınmıştır 

(Aytar ve Erdem 2012). Bir diğer salgın Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) (Col.: 

Buprestidae) tarafından gerçekleştirilmiştir. Zararlı, 2002 yılında Adana Orman Bölge 

Müdürlüğü bünyesinde bulunan A. cilicica topluluklarının toplam 984 ha’lık alanda tahribata 

neden olduğu raporlanmıştır (Anonim, 2002). 

Diğer yandan, 2018 yılı yaz mevsimi boyunca, Adana (Aladağ, Feke, Saimbeyli ve 

Pozantı), Kahramanmaraş (Andırın ve Göksun) ve Niğde (Çamardı ve Ulukışla) 

bölgelerindeki A. cilicica topluluklarında tarafımızca gerçekleştirilen arazi çalışması 

esnasında tahminen 5 000 ha fazla A. cilicica alanında sararma, kuruma vd. gibi önemli 

oranda bozulmalarının olduğu görülmüş ve bu durumun önümüzdeki yıllarda da daha da 

derinleşeceği tahmin edilmektedir. Buna bağlı olarak A. cilicica topluluklarının devamlılığı 

konusunda ciddi kaygılar duyulmaktadır. Zeydanlı ve ark (2010)’nın yapmış olduğu model 

çalışma sonucunda A. cilicica topluluklarında 2020 yılında %79,5, 2050 yılında %85,7 ve 

2080 yılında %96 oranında yaşam alanı uygunluğunda azalma meydana geleceğini ön 

görmekte ve iklim değişikliğinden ciddi ölçüde olumsuz yönde etkileneceği, böcek 

salgınlarına maruz kalarak büyük yıkıma uğrayabileceği vurgulanmıştır. Bu öngörü, Doğu 

Akdeniz bölgesindeki mevcut A. cilicica topluluklarındaki geniş alanlarındaki kurumalarla 

örtüşmektedir.  

Gerekçe; 

Projenin konusu,  

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10 Haziran 2013 tarihinde onayladığı ve 2014 ile 2018 

yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı’nın 2.2.15. Tarım ve Gıda başlığının 775. 

Maddesinde “Ormancılıkta yangınlar ile hastalık ve zararlılara karşı mücadele 

kapasitesi geliştirilecek” uygulamaların destekleneceği (Anonim, 2014) 

b) 2004-2023 periyodunun kapsayan “Türkiye Ulusal Ormancılık Politikaları”nın 2.7.2 

Ormanların Korunması başlığı altında “Ormanların Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması”, 

“Ormanların Biyotik ve Abiyotik Zararlılara Karşı Korunması” konmuları vurgulanırken 

Ana Amaç-1’de Ormanların, alanlarının, biyolojik çeşitliğinin ve doğal yapılarının 

muhafazı, biyolojik ve abiyotik zararlılara karşı korunması hedeflenmiştir. Projenin 

içeriği bakımından incelendiğinde ülkenin biyolojik çeşitliliğinin bir unsuru ve de 

endemik türü A. cilicica’nın doğal yapısının yerinde muhafazası ve biyotik etmenlere 

karşı korunmasıyla doğrudan örtüştüğü (Anonim, 2004) 

c) 5-7 Mayıs 2017 tarihları arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 2. Ormancılık ve 

Su Şurası sonucunda alınan kararın Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Kararları 

başlığı altında Strateji ve Politikaların 1. Maddesinde “Sahip olduğumuz biyolojik 

çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliği” konularını sağlayacak politika ve strateji 

geliştirilmesinin önemi vurgulayan içeriği kapsadığı (Anonim, 2017) 

d) Orman Genel Müdürlüğü’nün 2017-2021 yıllarını kapsayan “Orman Genel Müdürlüğü, 

Stratejik Plan”da Orman ve orman kaynaklarının korunması misyon olarak kabul 

edilmiş ve a) sürdürülebilirlik, b) doğaya, çevreye ve insana duyarlılık temel ilke olarak 

benimsenmiş, Stratejik Gaye-1’in başlığının altında ( Orman ve orman kaynaklarını 

biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak) Hedef (H1.2) ile uyumlu olduğu (Anonim, 

2017b)  

e) Ormancılık Araştırma ve Geliştirme Master Planı’nın “3.1.Temel Araştırma Alanları” 

başlığı altında Hedef-2’nin 5. maddesi, Hedef-3’ün 1.-4. Maddeleri ile Hedef-5’in 1. ve 2. 

maddelerini hedef olarak belirlendiği bu kapsamda proje amaçlarıyla örtüştüğü (Anonim, 

2005) 
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f) OGM Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Araştırma-Geliştirme 

Faaliyetlerine İlişkin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Talimatname’nin 

(Anonim, 2013) 4. ve 14. maddelerinin ilgilili fıkralarına göre; 

 Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2018 tarih ve 80915303-

510.01/E.1455095 sayılı emirlerinde, 

 Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2018 tarih ve 2053979 sayılı 

talepleri,  

 Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nün 17.10.2018 tarih ve 2179079 sayılı talepleri 

kapsamında konunun belirlendiği ve ilgili kuruluşların taleplerinin yer aldığı, bu bağlamda 

söz konusu proje yukarıda maddeler halinde sıralanan politika, hedef ve öncelikler 

doğrultusunda hazırlanmıştır. 


