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        GİRİŞ 

 

    Halep çamı,(Pinus halepensis Mill.), ülkemizde doğal olarak yetişen beş çam 

türünden biridir. Çam türleri içerisinde en az alana sahip olanı, Halep çamıdır. 

Ülkemizde 2900 ha saf Halep çamı meşçeresi bulunmaktadır (Çalışkan, 1998). 

Sınırlı alanlarda doğal yayılışı bulunan Halep çamı, IUCN (Dünya Koruma Birliği) 

tehlike kategorilerine göre VU (Zarar Görebilir) tehlike kategorisinde bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, bu tür üzerinde yapılacak silvikültürel müdahalelerde daha titiz 

davranılması, türün populasyonlarının geleceği açısından son derece önemlidir 

(Akdoğan, 2007). Halep çamının Adana-Yumurtalık Dalyan’da denize çok yakın 

doğal meşçereleri olduğu da bilinmektedir (Erten ve Sözen, 1997). Ömer Gölü ve 

Çamlık Lagünü arasında uzanan kumul kuşağı üzerinde bir yarımada şeklinde 

uzanan yaklaşık 59 hektarlık Halep Çamı kumul ormanı türün ülkemizde doğal 

olarak orman oluşturduğu iki alandan biridir.  

 

 YUMURTALIK LAGÜNÜ VE HALEP ÇAMLIĞI 

  

 Yumurtalık Lagünü, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşıdığı alüvyonların birikmesi 
sonucu oluşan delta ortamına ve tatlı-tuzlu su karışımına sahip olması nedeniyle 
mutlak korunması gereken bitki ve hayvan çeşitliliğini barındırdığı, aynı zamanda 
jeolojik ve jeomorfolojik açıdan ender bulunan alanlardan biridir. 16430 hektarlık bir 
alana sahip Yumurtalık Lagünü ‘’Tabiatı Koruma Alanı’’ olarak ilan edilmiştir. 
Yumurtalık Lagünleri; Ceyhan ağzı ve Yumurtalık Körfezi arasında kalan göl ve 
lagünler; tatlı ve tuzlu su bataklıkları, çamur düzlükleri, sazlıklar, ıslak çayırlar, 
kumullar ve bir çam ormanından oluşan oldukça karmaşık bir yapıya sahip bir 
sulak alan sistemidir (Anonim, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alandaki farklı kumul yapıları farklı türlere ev sahipliği yaptığından kumul 
vejetasyonu çok zengindir. Kumul türlerinin çeşitliliği denizden uzaklığa, kumulun 
hareketli veya sabit oluşuna, taban suyu seviyesine ve kumulun bünyesine göre 
değişir (Anonim, 2008). 

               1997 ve sonrasında yapılan flora çalısmalarda alanda 68 familyaya ait 272 takson 

tespit edilmiştir. 3 takson bölgesel endemiklerdir. Alanda 10 familyaya ait toplam 27 

balık türü tespit edilmiştir. Alanda 12 familyaya ait 35 memeli türü bulunmaktadır. 

Bunlar arasında bahçe sivrifaresi, yarasalar, Anadolu sincabı, yabani tavşan, cüce 

avurtlak, kör fare, firavun sıçanı, kurt, porsuk, su samuru alana önem 

kazandırmaktadır. Akdeniz foku önceleri alanın girişinde beslenirken 

görülmekteyken kirlilik ve insan faaliyetlerinin yoğunluğundan dolayı artık 

görülmemektedir (Anonim 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 HALEP ÇAMLIĞINDA MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Halep Çamlığı sahasında yapılan incelemelerde; Çamlık,  yoğun tarımsal faaliyetler 
sonucunda gerek suni gübre kullanımı gerekse tarımsal zararlılara karşı atılan 
pestisitlerle toprak kirlenmesinden, termik santrallerin çıkardığı kirleticilerden, 
barajlar nedeniyle bölgeye su girişinin azalması ve tarım faaliyetleri için su 
çekilmesinden, otlatma faaliyetleri sonucunda alanın önemli ekolojik yapıları olan 
kumulların erozyona uğraması gibi etkenler sonucu tahrip olmakta ve yörede 
dağınık ve parçalanmış bir yayılış göstermektedir.  

Halep Çamlığında özellikle hakim rüzgara açık alanda (deniz kıyısına yakın 

alanda) kurumalar olduğu görülmüştür. Kurumalar yaşlı bireylerde daha yaygındır. 

(Şekil 5). Özellikle şiddetli rüzgârlarda Halep çamlarında tepe geniş olduğundan 

kökten itibaren ağaç sallanmakta ve kökler hava alarak ince kökler ölmektedir. Bu 
da kurumalara sebep olan etkenlerden biridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Şekil 5. Halep çamlarında kurumalar                    Şekil 6.  Halep Çamlığı’nda sık gençlik 

 

Statüsü gereği herhangi bir silvikültürel müdahale yapılamadığından dolayı, bazı 
yerlerde fırça gibi yoğun bir gençlik görülmektedir (Şekil 6.) Genç bireylerin çok sık 
olması da sağlıklı büyümelerini olumsuz etkilemektedir. 

Ayrıca Halep çamı ibrelerinde kükürt zararı gözlemlenmiştir. Bunun olası nedeni 
olarak sahaya yakın termik santral, gübre fabrikası vs. bacalarından çıkan zararlı 
gazların olumsuz etkilerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Yumurtalık Lagünlerinin esas kaynağı olan Ceyhan Nehri üzerinde 1971 yılından 
itibaren kurulan barajlar nedeniyle lagünleri besleyen tatlı su miktarında azalmalar 
yaşanmaya başlamıştır. 

Lagün çevresinde çok yoğun tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Tarım yapılan 
alanların hafif tekstürlü (kumlu) olması nedeniyle su tutma kapasitesi çok düşük 
olduğundan kullanılan tarımsal kimyasallar taban suyuna ve oradan da lagünlere 
ve denize ulaşmaktadır. Alanda 3 noktadan 0-20 cm derinlikten toprak örneği 
alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde yapılan analizler sonucunda; Topraklar hafif 
tekstürlü, hafif alkali ve çok zengin kireç içeriklidir. Organik madde yönünden 
topraklar orta içerikli (%1,47-2,14) olup topraklar hafif tuzludur. 

 

SONUÇ  ve  ÖNERİLER 

Tabiatı koruma alanı statüsünde olan saha, kuruma ve devrik gibi sorunlarla karşı 

karşıyadır. Bu nedenle gerek dünya gerekse Türkiye’de biyolojik zenginliğin hızla  

azaldığı göz önüne alındığında, önemli biyolojik zenginliklerimizden olan ve nesli 

yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Halep Çamı için şu önerilerde      

bulunulabilir: 

1-Halep Çamlığında kurumaların nedeninin tam olarak ortaya konabilmesi için 

belli alanlarda taban suyu ölçümleri aylık periyotlarla ölçülmeli ve alınan su 

örneklerinde tuz ve pH analizleri yapılmalıdır. 

2-Sahadan ambar, exibe, açık alan vb. özellikteki farklı yerlerden alınacak toprak 

örneklerinde kapsamlı analizler yapılarak, değişiklikler takip edilmelidir. Ağaçlarda 

kök derinliği ve sistemi incelenmelidir.  

3- Kurumalarda artma olup olmadığının tespiti için mevcut kurular işaretlenmeli ve 

sağlıklı bireyler takip edilmelidir.  

4- Halep çamının donlara duyarlı olması nedeniyle aylık meteoroloji verileri de 

tedarik edilerek, değişiklikler takip edilmelidir. Havadaki ve bitkideki SO2 belirli 

periyotlarla takip edilmelidir.  

5-Gençliğin sağlıklı büyümesi için uzmanlarınca gerekli silvikültürel müdahale 

yapılmalıdır. Dikim yoluyla da doğal ortam desteklenmelidir.  

6- Örnek alanlarda Halep çamlarının yaşları tespit edilerek büyüme durumları 

takip edilmelidir. 

7-Halep Çamlarındaki kuruma nedeni tam olarak saptanarak gerekli önlemler 

alınmalı, Çamlık  biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korunmalıdır.  

 

Ülkemizde sınırlı bir alanda yayılış gösteren ve nesli tükenmekte olan Halep 

çamının mutlak suretle korunması, neslinin devam etmesini önleyen faktörlerin 

azaltılması ve yöredeki yayılış alanlarının koruma altına alınması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 1. Yumurtalık Lagünü ve Halep Çamlığı’nın                      
uydu görüntüsü             

 

Lagünü çevreleyen tuzcul bataklıkların, bir bölümü 

tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Koruma alanı 

içinde ve çevresinde yapılan yoğun tarımsal 

faaliyetler sonucunda gerek suni gübre kullanımı 

gerekse tarımsal zararlılara karşı atılan pestisitler 

toprak kirlenmesine yol açmaktadır. 1998 yılında 

yayımlanan uzun devreli gelişme planında suda 

bulunan klorür, nitrit, toplam çözünmüş madde 

miktarı, bakır ve mangan ölçümleri Ömerli, Çamlık 

ve Akgöl’deki su kalitesinin su kirliliği kontrolü 

yönetmeliğindeki kirlilik sınıflandırmasına göre çok 

kirlenmiş kategorisinde yer aldığını işaret 

etmektedir (Anonim 2005). Çalışmamıza konu 

Halep Çamlığı Ormanı Yumurtalık Lagünlerinin en 

önemli ekosistemlerinden biridir. 

Bu çalışmada, ülkemiz için önemli bir iğne yapraklı 

tür olan Halep çamının Adana-Yumurtalık 

Lagününde bulunan ve Halep Çamlığı adıyla 

bilinen 59 hektarlık meşçerede meydana gelen 

kurumalar ve geleceği konusunda yapılacak 

çalışmaların irdelenmesi amacıyla yapılmıştır. 
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