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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 

 

BOLKAR DAĞLARI DOĞAL KIZILÇAMLARINDA (Pinus brutia Ten.) 

GENETİK ÇEŞİTLİLİK VE GEN KORUMA VE YÖNETİM ALANLARININ 

 BELİRLENMESİ 

 

 

GİRİŞ 

 

Bolkar dağlarında 300’ü endemik 

olmak üzere ve 1500’den fazla farklı bitki 

türü tespit edilmiştir. Bolkar dağları ekolojik 

ve floristik yönden zengin olması nedeniyle 

Dünya Bankasınca desteklenen “Bitki 

Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması 

(TU-28632)” projesi kapsamında pilot 

uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Bu 

proje kapsamında gen kaynaklarının yerinde 

korunması amacıyla kızılçam (Pinus brutia 

Ten.) hedef tür olarak seçilmiştir.  

Kızılçamın, yurdumuzun en hızlı 

gelişen doğal çam türü olması, çok kurak ve 

çok sıcak çevre şartlarına uyum sağlaması, 

odunun çok çeşitli alanlarda kullanılabilir 

olması ve sahip olduğu büyük ağaçlandırma 

potansiyeli nedeniyle entansif ağaç ıslahı 

çalışmaları yapılmasını ve gen kaynaklarının 

korunmasını hak eden tek orman ağacı 

türümüz olduğu söylenebilir. 

Gen kaynaklarının yerinde 

korunmasının etkili yapılabilmesi için ilgili 

türlerin genetik yapılarının bilinmesi 

önemlidir. Genetik çeşitlilik konusunda 

yapılan çalışmalar, Gen Koruma ve Yönetim 

Alanı (GEKYA) seçilecek populasyonların 

belirlenmesinde rehber olarak 

kullanılmaktadır. 

Bu çalışmayla, fidan karakterlerini 

kullanarak Bolkarlardan örneklenen 8 adet 

kızılçam populasyonunun; (i) genetik 

yapılarını belirlemek, (ii) populasyonlara ait 

genetik parametreleri tahmin ederek 

populasyonlar arası ve populasyon içi 

genetik çeşitliliğin boyutlarını ortaya 

koymak ve (iii) bu sonuçları değerlendirerek 

bu populasyonlar içerisinde belirlenecek 

GEKYA’ların tespitinde önerilerde 

bulunmak amaçlanmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bolkar dağlarında belirlenen 8 adet 

doğal kızılçam populasyonundan toplam 

312 aileden, 1996 yılı sonbaharında serbest 

döllenmiş tohumlar toplanmıştır. Her bir 

populasyon içerisindeki tohum toplanan 

bireyler rastgele seçilmişler ve 

birbirlerinden en az 100 m uzaklıkta 

olmaları sağlanmıştır. Bir populasyon 

içerisinde örneklenen bireyler arasındaki 

yükselti farkının 300 m’ den fazla 

olmamasına da dikkat edilmiştir. 

Populasyonlardan elde edilen 

tohumlar, Tarsus/Karabucak’taki Doğu 

Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğü’ne ait Araştırma Fidanlığında 

(Rakım: 8 m) sert plastik tüplere ekilmiştir. 

Deneme için üç yinelemeli rastlantı 

blokları deneme deseni kullanılmıştır. Her 

blokta bir aileyi beş fidan temsil etmiştir. 

Çimlenmeden bir ay sonra sağlıklı tek fidan 

bırakılarak tekleme yapılmıştır. Yetiştirilen 

kızılçam fidanları üzerinde ölçüm, gözlem 

ve tespitler iki büyüme mevsimi boyunca 

yapılmıştır. 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Fidan karakterleri kullanılarak yapılan 

bu çalışma sonucunda, genetik çeşitliliğin, 

populasyonlar arasından ziyade daha çok 

populasyon içi aileler arasında olduğu tespit 

edilmiştir. Özellikle uyum kabiliyeti 

bakımından önemli olan tomurcuk 

oluşturma ve patlatma tarihlerinin 

populasyonlar arası farklılıklardan 

kaynaklanan varyans oranı çok düşüktür. Bu 

durum gen koruma stratejisi açısından 

önemlidir. Çünkü, hangi populasyon gen 

koruma amaçlı seçilirse seçilsin ileride 

oluşacak çevresel değişikliklere uyum 

sağlayabilecektir. 

Örneklenen kızılçam 

populasyonlarının genetik ve fenotipik 

çeşitlilik seviyelerinin yüksek olmadığı, 

biyolojik mesafenin az olduğu, buna rağmen 

yapılan kanonik diskrimant ve kümeleme 

analizlerinde populasyonlar arasında 

ayrışmalar ve kümelenmeler oluştuğu ve 

özellikle ekstrem populasyonların 

diğerlerinden ayrılmış olduğu tespit 

edilmiştir. 

Aynı populasyon ve ailelere ait 

tohumlarla yapılan izoenzim çalışmaları 

sonucu ile fidan karakterleri sonuçları, 

hemen hemen bütün parametreler 

bakımından benzer yöndedir. Fakat, 

izoenzim sonuçlarının çevreye uyumluluk 

bakımından nötr genleri işaretlediği de 

unutulmamalıdır. 

Bolkar dağları doğal kızılçam 

populasyonlarının genetik çeşitliliğin 

dağılımı ve farklılaşmasına bakıldığında, 

genetik çeşitliliğin büyük oranda 

populasyon içi aileler arası genetik 

farklılıklardan kaynaklandığı görülmektedir. 

Bu sonuca göre; bir veya iki populasyonun 

gen koruma amacıyla seçilmesi genetik 

çeşitliliğin büyük oranda korunacağını 

göstermektedir. Ancak, üç populasyonda 

Gen Koruma ve Yönetim Alanı (GEKYA) 

seçilmesi güvenlik açısından yerinde 

olacaktır. 

GEKYA’ların belirlenmesinde ideal 

olarak, mümkün olduğu kadar yüksek gen 

çeşitliliğini yakalayabilmek için, seçilecek 

populasyonların kendi içerisinde yüksek 

oranda genetik çeşitliliğe sahip, fakat aynı 

zamanda diğer populasyonların her birinden 

genetik olarak farklılaşmış olmaları arzu 

edilir. 

Buna göre, birinci GEKYA’nın aynı 

populasyonlarla yapılan izoenzim analizleri 

sonucunda Manastır populasyonunun 

Çiftehan populasyonuna göre bazı 

üstünlükleri olduğu ve GEKYA’nın bu 

populasyon içerisinde seçilmesi gerektiği 

daha önce bildirilmiştir. Bundan başka en 

yüksek (ekstrem) populasyon (1440 m) 

olması nedeniyle birinci GEKYA olarak 

Manastır populasyonun seçilmesi uygun 

olacaktır. 

İkinci GEKYA’nın kümeleme analizi 

sonucu oluşturulan dendrograma göre kalan 

altı populasyon içerisinde tek başına ayrı bir 

küme oluşturması, birinci GEKYA olarak 

önerilen Manastır populasyonundan 

biyolojik uzaklık olarak hayli uzak olması, 

sekiz populasyon içerisinde en yüksek 

genetik (CV
g
=10.89) ve fenotipik 

(CV
f
=8.38) çeşitlilik katsayısına sahip 

olması, merkezi populasyon olması, en 

yüksek beklenen heterozigotluk oranına 

(H
e
=0.233) sahip olması nedenleriyle Bahçe 

populasyonu içerisinde seçilmesi yerinde 

olacaktır.  

 İzoenzim analiz sonuçlarına 

baktığımızda en önemli genetik çeşitlilik 

parametrelerinden olan beklenen 

heterozigotluk oranı (H
e
=0.228) daha 

yüksek olan Karakoyak populasyonunun 

üçüncü GEKYA olarak seçilmesi yerinde 

olacaktır. 

GEKYA’ların tam yerini belirlerken, 

meşcerenin sağlığı, koruma ve yönetim 

kolaylığı ve diğer bitki ve hayvan 

kompozisyonlarının durumu da göz önüne 

alınmalıdır. 
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