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DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ AĞAÇLANDIRMALARDA 

KULLANILABİLECEK BAZI YAPRAKLI TÜRLERİN TOHUMLA ÜRETİLMESİ 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizde ağaçlandırma çalışmaları 

yapılırken o yörede doğal olarak yetişen 

bitki türlerine ağırlık verilmesi gerektiği, 

doğal türler kullanılmadığı takdirde genetik 

erozyona yol açılabileceği ve doğada 

genetik bir kirlenmenin olabileceği bilinen 

bir gerçektir. Bununla birlikte ülkemizde 

yapılan ağaçlandırma çalışmalarında 

kullanılan bitki türü sayısı kısıtlı olduğu 

gibi, yöresel olarak kullanılabilecek doğal 

bitki türleri ve bunların fidanlık teknikleri de 

yeterince bilinmemektedir. Yöreye uyum 

sağlamış türlerin ağaçlandırmalarda 

kullanılmasıyla bu türler sahaya daha kısa 

sürede uyum sağlayabilecek ve yörenin 

biyolojik çeşitliliğinin korunmasına katkı 

sağlanabilecektir.  

Doğu Akdeniz Bölgesindeki 

ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 

çalışmalarında kullanılabilecek bölge 

ormanlarında doğal olarak bulunan yapraklı 

ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin yerlerinin 

tespit edilmesi, bunların tohum ve fidanlık 

teknikleri hakkında bilgi edinilmesi 

amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma çalışması, Doğu Akdeniz 

Bölgesini temsilen Bolkar Dağlarının Tarsus 

ve Çamlıyayla yöresi ve kısmen de Mersin-

Erdemli yöresi ormanlarında yürütülmüştür. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Çalışmada öncelikli olarak tohum 

temin edilebilecek araştırmaya konu türlerin 

yerleri arazi taraması ve yerli halkın 

bilgileriyle belirlenmiş, GPS cihazı ile 

koordinat ve rakımları kaydedilmiştir. Bu 

yörelerde belirlenen 20 türün her birinden, 

bulunma yoğunluğuna göre en az 20 farklı 

bireyden 2003-2007 yılları arasında 

tohumlar toplanmıştır.  

Tohumlar sonbahar (aralık ayı) ve 

ilkbahar (mart ayı) olarak iki dönem halinde 

deneme parsellerine ekilmişlerdir. 

Çimlenme engeli olan tohumlar soğuk-ıslak 

katlamaya alınmış ve ayrıca farklı zaman 

aralıklarında %35’lik hidrojen peroksit, 

%10’luk sitrik asit ve küllü su çözeltileri 

uygulanmıştır. 

Deneme metodu olarak rastlantı 

bloklarında bölünmüş parseller 3 tekrarlı 

olarak uygulanmıştır. Tohumlar, 4 metre 

uzunluğunda ve 0.9 metre enindeki 

parsellere 22.5 cm aralıklı olarak 5 sıra 

halinde ekilmiştir. 

Deneme parsellerinde çimlenmeler 

tamamlandıktan sonra çimlenen fidan 

adetleri sayılarak, m
2
 alana ekilen tohum 

miktarlarına ve türlerin ölçülen 1000 tane 

ağırlıklarına göre çimlenme oranları ve 

yaşama yüzdeleri belirlenmiştir. 

Metrekarede 100’ün üzerinde fidan bulunan 

türlerde, parsellerin üç eşit bölgesinde 5, 7.5 

ve 10’ar cm’lik aralık mesafe ve m
2
’de 33, 

66 ve 99 birey kalacak şekilde fidan araları 

seyreltilmiştir. Vejetasyon mevsimi sonunda 

da farklı aralık mesafede gelişen fidanların, 

parsellerin baş ve kenar sıraları hariç, toprak 

seviyesinden dip çap ve boy değerleri 

ölçülmüştür. 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmayla, Doğu Akdeniz 

Bölgesindeki ağaçlandırma çalışmalarında 

kullanılabilecek bölge ormanlarında doğal 

olarak bulunan ağaç, ağaççık, çalı türleri ve 

bunların tohumla üretimi hakkında bilgiler 

elde edilmiştir. Araştırma sonucunda 

yapraklı türlerimizin bölgesel olarak 

bulunduğu bazı bölgeler, tohum toplama 

zamanları, tohum özellikleri, bunların 

tohumla üretilebilme durumları ve fidanlık 

teknikleri hakkında bilgiler edinilmiştir. 

Çalışılan türler ve tespit edilen bazı 

tohum özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1: Türlerin Bazı Tohum Özellikleri 

Tür İsmi 
1000 Tane 

Ağırlığı (gr) 

Çimlen-

me (%) 

Flueggea anatolica 6.1 92 

Euonymus europaeus 29.49 2 

Carpinus orientalis 19.14 40 

Ostrya carpinifolia 12.64 43 

Cornus sanguinea 86.94 11 

Cornus mas 258.6 - 

Cotinus coggyria 14.6 42 

Rhus coriaria 19.36 13 

Pictacia terebinthus 37.79 72 

Crataegus orientalis 228.0 3 

Sorbus torminalis 43.95 2 

Pyrus elaegrifolia 99.52 39 

Fontanesia phyllyre. 14.15 68 

Fraxinus ornus 30.80  32 

Styrax officinalis 516.32 36 

Alnus orientalis 5.82 42 

Arbutus andrachne 1.85 73 

Celtis australis 269.3 77 

Ulmus glabra 13.73  1 

Ulmus minor 9.05  54 
 

Araştırma sonuçları, asli ağaç 

türlerimiz dışındaki yapraklı türlerimizin 

hem Orman İşletme Müdürlükleri hem de 

yerel halk tarafından yeterince 

tanınmadığını, biyoçeşitlilik açısından 

öneminin farkında olunmadığını, endemik 

türlerin bilinmediğini ve bazı türlerin 

(karaağaçlar, üvez, alıç, ahlat) yayılışının 

çok azaldığını ortaya koymuştur. 

Yapılan araştırma çalışmasında, 

Çamlıyayla ilçesinin yerleşim alanları ve 

civarının bitki türleri açısından önemli bir 

ekolojik bölge oluşturduğu görülmüştür. 

Yerel halkın bilgileri doğrultusunda 

geçmişte ova karaağacının buralarda çok 

yaygın durumda bulunduğu, fakat yerleşim 

yerlerinin artmasıyla deyim yerindeyse 

neredeyse kökünün kazındığı ifade 

edilmiştir. Şuan ki mevcut duruma göre de 

civar ormanlarda bulunmayan ova karaağacı 

evlerin avlularında, tarla-bahçe kenarlarında 

yaşamını devam ettirmektedir. Ayrıca 

demircik, papaz külahı ve kızılcık türlerinin 

de sadece veya yoğun olarak yine bu yörede 

tarla-bahçe kenarlarında yaşama şansı 

bulabildiği görülmüştür. Tek-tük ve birkaç 

küçük grup olarak yaşama şansı bulabilmiş 

dağ karaağacını barındıran Kadıncık Vadisi 

Papazın Bahçesi yöresi de önem verilmesi 

ve korunması gereken alanlarımızdandır. 

Amenajman planlarıyla yönetilen 

ormanlarımızda, meşcere oluşturamayan tek 

ağaç veya küçük gruplar halinde bulunan 

ağaç-ağaçcık ve çalı türlerimiz amenajman 

planı ve haritalarında yer almamaktadır. 

Dolayısıyla amenajman planlarına girmemiş 

bu az sayıda bulunan türlerin de envanterleri 

yapılarak kayıt altına alınmalı ve 

populasyon durumları takip edilmelidir. 

Deneme alanları parsellerinde 

uygulanan aralık mesafe uygulamalarında, 

fidanlar arasında bırakılan mesafenin 

artmasıyla yaşam alanı artan fidanların çap 

ve boy gelişimlerinin de artması beklenen 

bir sonuçtur. Dolayısıyla bazı türlerde 

beklendiği şekilde, uygulanan aralık mesafe 

miktarı arttıkça fidanların çap ve boy 

değerleri de artış göstermiştir. Fakat bu 

durum bazı türlerde beklenen orantıda 

çıkmamıştır. Bu durum, türlerin 

tohumlarının heterojenliğinden veya sağlık 

durumundan yani tohum ebatlarının veya 

sağlığının fidan gelişimini doğrudan 

etkilemesinden, küçük veya sağlıksız 

tohumlardan cılız fidanların gelişmesinden 

dolayı ortaya çıkabilmiştir. 
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