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BOLKAR DAĞLARI DOĞAL SEDİR POPULASYONLARINDA  

(Cedrus libani A. Rich.) GENETİK ÇEŞİTLİLİK VE GEN KORUMA VE  

YÖNETİM ALANLARININ BELİRLENMESİ 

 

GİRİŞ 

 

Bolkar dağları ekolojik ve floristik 

yönden zengin olması nedeniyle Dünya 

Bankasınca desteklenen “Bitki Genetik 

Çeşitliliğinin Yerinde Korunması (TU-

28632)” Projesi kapsamında pilot uygulama 

alanı olarak belirlenmiştir. Bu proje 

kapsamında sedir (Cedrus libani A. rich.), 

gen kaynaklarının yerinde korunması 

amacıyla Hedef Tür’lerden biri olarak 

seçilmiştir. Çünkü sedir, yurdumuzda 

özellikle 1980’li yıllardan sonra büyük 

oranda ağaçlandırmalarda kullanılmaya 

başlanılmıştır. Sadece Mersin Orman Bölge 

Müdürlüğü mıntıkasında 1982-2002 yılları 

arasında 15070 ha alanda karpelli tohum 

ekimi yapılmıştır. Sedirin gerek ülkemizde, 

gerekse Lübnan ve Suriye’de kapsadığı 

alanlar, binlerce yıldan beri devam eden 

tahribatlar sonucu büyük çapta daralmıştır. 

Tarihsel, kültürel, estetik, biyolojik ve 

bilimsel açılardan büyük değer taşıyan doğal 

sedir ormanları, gelecek kuşaklara 

bırakabileceğimiz en değerli doğal anıtlar ve 

kültür mirası içindedir. Bu nedenle, doğal 

sedir ormanlarımızın büyük bir bölümünün 

korunması, ormancılığımızın önemli bir 

görevidir. 

Bu çalışmayla, Bolkar dağlarından 

örneklenen sedir populasyonlarının fidan 

karakterlerini kullanarak, (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 

Gen Koruma ve Yönetim Alanlarının 

(GEKYA) tespitinde önerilerde bulunmak 

amaçlanmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bolkar dağlarında belirlenen 7 adet 

doğal sedir populasyonundan toplam 210 

aileden serbest döllenmiş tohumlar 

toplanmıştır. Her bir populasyon 

içerisindeki tohum toplanan bireyler rasgele 

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’ta Doğu 

Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğü’ne ait Araştırma Fidanlığında 

(Enlem (N): 36
0 

52’ 30’’, Boylam (E): 34
0 

52’ 47’’, Rakım: 8 m) sert plastik tüplere 

ekilmiştir. 

3 Şubat 2000 tarihinde, her aileden eşit 

sayıda fidan elde etmek için her bir tüpe 

üçer adet tohum ekilmiştir. Deneme için üç 

yinelemeli rastlantı blokları deneme deseni 

kullanılmıştır. Her blokta bir aileyi beş fidan 

temsil etmiştir. Çimlenmeden itibaren bir ay 

sonra tüpü ortalayan, sağlıklı tek fidan 

bırakılarak tekleme yapılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 



 

Bolkar dağları doğal sedir 

populasyonlarında fidan karakterleri 

kullanılarak yapılan bu çalışma sonucunda, 

genetik çeşitliliğin, populasyonlar arasından 

ziyade daha çok populasyon içi aileler 

arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Populasyonlardan kaynaklanan varyans 

oranları ailelerden kaynaklanan varyans 

oranlarına göre çok düşüktür. Bu durum gen 

koruma stratejisi açısından önemlidir. 

Çünkü, hangi populasyon gen koruma 

amaçlı seçilirse seçilsin ileride oluşacak 

çevresel değişikliklere uyum sağlayabilecek 

aileler bulunabilecektir. 

Örneklenen sedir populasyonlarının 

genetik ve fenotipik çeşitlilik seviyelerinin 

yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

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, yapılan diskriminant 

fonksiyon analizi sonucu populasyonların 

ayrışması, populasyoların genetik ve 

fenotipik çeşitlilik seviyeleri, 

populasyonların birbirlerinden olan 

biyolojik uzaklıkları dikkate alınırsa, birinci 

GEKYA’nın, Cocakdere içerisinde 

seçilmesi daha uygun olacaktır. Cocakdere 

populasyonu aynı zamanda yapılan 

kümelendirme analizi sonucu tek başına 

diğer populasyonlardan ayrı bir küme 

oluşturmuş, merkezi ve sedir için optimum 

sayılabilecek habitata sahiptir. Ayrıca 

yapılan izoenzim analizleri sonucu yüksek 

genetik çeşitlilik parametrelerine sahip 

olması nedeniyle de GEKYA olarak 

seçilmesi önerilmiştir. 

İkinci GEKYA’nın, Asmacık 

populasyonu içerisinden ayrılması uygun 

olacaktır. Zira Asmacık, diğer 

populasyonlardan biyolojik uzaklık olarak 

yeterli sayılabilecek mesafeye, yeterli 

genetik varyasyon katsayısına, ayrıca 

yapılan izoenzim analizi sonucuna göre 

yüksek beklenen heterozigotluk oranına 

(H
e
=0.188), en yüksek polimorfik lokus 

oranına (P=66.7) sahip, etkili allel sayısı 

yüksek (A
e
=1.3) ve lokus başına düşen 

ortalama allel sayısı en yüksek (A=1.8), en 

önemlisi tespit edilen polimorfik 

lokuslardaki 34 allelden 32’sini bünyesinde 

barındıran tek populasyondur. Bu 

populasyon içerisinde hedef türlerden Toros 

göknarı ve Anadolu karaçamı da karışık 

olarak bulunmakta ve karaçamların GEKYA 

olarak seçilmesi önerilmektedir. Asmacık 

populasyonunun bir diğer özelliği de 

belirlenen yedi populasyon içerisinde en 

izole ve İç Anadolu’ya en fazla sokulan 

populasyon olmasıdır. 

Üçüncü GEKYA’nın, beklenen 

heterozigotluk oranı (H
e
=0.146) ve 

polimorfik lokus oranı (P=52.4) bakımından 

üstünlük gösteren Buladan populasyonu 

içerisinden seçilmesi, seçilecek 

populasyonların kendi içerisinde yüksek 

oranda genetik çeşitliliğe sahip, fakat aynı 

zamanda diğer populasyonların her birinden 

genetik olarak farklılaşmış olmaları 

nedeniyle 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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