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Giriş
Islah programlarında ana amaç; ürünün verimini ve kalitesini
artırmaktır. Bu hedefe ulaşmak yaygın olarak kullanılan ıslah yöntemi
seleksiyondur. Seleksiyon yaparken ana problem gözlemlenen unsurun
yalnız fenotip olmasıdır. Çünkü, fenotip hem bireyin taşıdığı genlerin hem
de çevre etkilerinin altında oluşmaktadır. Çiçek, yaprak veya meyve rengi,
biçimi gibi çoğu major genlerin etkisi altında olan, kesin olarak birbirinden
ayrılabilen kalitatif karakterler için genotipin tahmini oldukça kolaydır. Bu
karakterler yüksek genetik kontrol altındadır ve çevre koşullarından daha az
etkilenirler. Oysa, kantitatif karakterler için yapılan fenotipik seleksiyon
kalitatif karakterle olduğu gibi etkili olamaz. Çünkü kantitatif karakterler
kesiksiz dağılım gösterdiklerinden genotipleri belli bir sınıfa koymak
olanaksızdır ve çevre koşullarından oldukça fazla etkilenirler. Bu karakterler
için fenotiplerine bakarak yapılan seleksiyonun etkinliği sözkonusu
karakterin ne derecede genetik kontrol altında bulunduklarına bağlıdır. Boy,
çap, hacim gibi ekonomik olarak önemli çoğu karakterler bu gruba girerler
ve oldukça düşük derecede genetik kontrol altındadırlar (ZOBEL ve
TALBERT 1984).
Seleksiyonla sağlanacak genetik ilerlemenin garanti altına alınması
için bireylerin genetik değerlerinin bilinmesi önemlidir. Genetik değer tüm
genetik etkileri içermektedir. Ancak ya kendileme ile bitkilerin saf hatlar
haline getirilmesi veya vejetatif olarak bireyi çoğaltarak bireyin genetik
kopyalarının elde edilmesi mümkün olduğunda genetik değeri bulunabilir.
Esas olarak seksüel olarak üreyen ve klonlamanın çok sınırlı ya da olanaksız
olduğu bitki türlerinde ve çok sayıda orman ağacı türlerinde genetik değer
tahmini yapılamaz. Bu halde seleksiyona baz alınan unsur ıslah değeridir
(breeding value). 1 Islah populasyonundaki bireyler tahmin edilen ıslah
değerlerine göre sıralanır ve seleksiyon buna göre yapılır. Bu nedenle ıslah
programlarında ıslah değerlerinin sağlıklı ve güvenilir olarak tahmini
programın en kritik çalışmalarından bir tanesidir.
Orman ağaçları ıslahında ıslah değerinin bulunmasının yegane yolu
döl denemelerinin kurulmasıdır. Özellikle ıslah çalışmalarına yeni başlanılan
türlerde tesisinin kolay, maliyetinin düşük olması, daha az işgücüne ihtiyaç
duyulması, kısa sürede sonuç alınması ile ıslah değerinin iyi bir tahminini
sağlaması nedenleriyle açık tozlaşma döl denemeleri (üvey kardeş
denemeleri) kurulması tercih edilir. Açık tozlaşma denemelerinde ebeveyn
olarak kullanılmak üzere seçilen ana ağaçlardan (plus ağaçlardan) toplanan
tohumlar karıştırılmadan ekilir ve elde edilen fidanlar uygun deneme
desenleri kullanılarak araziye dikilirler. Periyodik aralıklarla veya öngörülen
Hayvan ıslahında ıslah değeri damızlık değeri olarak kullanılmaktadır
(DÜZGÜNEŞ ve ark, 1996)
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süre sonunda denemeler ölçülür ve elde edilen karakterlere ait veriler analiz
edilerek ebeveyn ağaçların ıslah değeri tahmin edilir .
Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı (19942003)’nda yukarıda açıklanan nedenlerle ıslaha obje türlerde yer alan
ebeveyn ağaçların ıslah değerlerinin bulunması için açık tozlaşma döl
denemeleri kurulması öngörülmüştür (KOSKI ve ANTOLA 1993).
Programa göre 5 türde 254 ha. döl denemesi kurulması planlanmıştır.
Uygulamadaki önemi nedeniyle ıslah değerinin tahmini bu çalışmada ele
alınmıştır. Konunun daha anlaşılır olabilmesi için döl denemelerinin aynı
yaşta olduğu varsayılmış, tek bir karakter için ıslah değerinin tahmini
üzerinde durulmuştur. Önce teorik bilgiler verilmiş, sonra uygulamada
karşılaşılan sorunlar ile bu sorunları gidermek üzere geliştirilen yöntemler
ele alınmıştır. Her ne kadar konu açık tozlaşma döl denemeleri başlığında
açıklanmış olsa da teori geneldir ve genetik parametrelere ilişkin hususlar
hariç kontrollü çaprazlama döl denemeleri için de geçerlidir.
Son zamanlarda gelişen bilgisayar teknolojisinin de etkisiyle ıslah
değerinin tahmininde, HENDERSON (1984) tarafından geliştirilen BLUP
(Best Linear Unbiased Prediction) yöntemi yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. BLUP hayvan ıslahında sıkça görüldüğü üzere aşırı derecede
dengesiz datalardan kaynaklanan etkilerin üstesinden gelebilmektedir. BLUP
ile çok sayıda generasyondan gelen ebeveynler ve çeşitli eşleşme
şekillerinden elde edilen veriler birarada değerlendirilebilmektedir. Orman
ağaçları ıslahında hayvan ıslahında olduğu gibi datalarda çok büyük
dengesizlikler olmamaktadır. Ayrıca BLUP tahmini konusu bir makalede ele
alınamayacak kadar çok geniştir. Bu nedenle makalenin kapsamı dışında
tutulmuştur.

TEMEL BİLGİLER
Genotipik Değer (Genotypic value)
Teorik olarak bir bireyin fenotipi üzerinde iki temel faktör rol
oynamaktadır. Bunlar sahip olduğu genler ve çevresel koşullardır. Bu ilişki
aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir

P=G+E

(1)
Gerçekte ölçülebilen yalnızca fenotip olduğuna göre genotipik değer
nasıl bulunacaktır? Teorik olarak eğer belli bir genotipi populasyon için
normal sayılan koşullarda çok sayıda örnekle yetiştirebilirsek, populasyonda
ortalama çevresel etkinin beklenen değeri sıfır kabul edilir (FALCONER ve
MACKAY 1996). Bu halde fenotipik değer genotipik değere eşit olacaktır.
Bunu tek bir lokus için linear olarak aşağıdaki şekilde gösterebiliriz:
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Pij = µ + Gij + e

(2)

Formülde;
P ij : i ve j genleri ile oluşan genotipin fenotipik ortalamasını,
µ : Populasyon ortalamasını,
G ij : i ve j genleri ile oluşan genotipin genotipik değerini,
e ise toplam çevresel etkiyi göstermektedir.
e’nin beklenen değeri sıfır olduğundan 2 nolu formül aşağıdaki
şekle dönüşür.

Gij = Pij − µ

(3)

Buradan da anlaşıldığı üzere genotipik değer i. ve j. allellere sahip
genotipin fenotipik ortalamasının populasyon ortalamasından farkıdır.
Örneğin; eşleşmenin tamamen rastlantısal olduğu bir populasyonda ağaç
boyu tek bir lokustaki iki allel tarafından kodlanmış olsun. Bu durumda
populasyonda AA, Aa ve aa olmak üzere üç tip genotip olacaktır. Bu
genotiplerin populasyondaki boy ortalamaları sırasıyla 30 m., 26 m. ve 20 m.
ve genotip frekansları da 0.36, 0.48 ve 0.16 ise populasyon ortalaması
genotiplerin ortalama değerleri ile gen frekanslarının çarpımlarının
toplamıdır. Yapılan hesaplama sonunda populasyon ortalaması 26.48 ,
genotipik değerler G AA , G Aa ve G aa genotipleri için sırasıyla 3.52 ,-0.48 ve
–6.48 bulunur (Çizelge 1).
Genotipik değer prensip olarak ölçülebilir bir unsur olarak
görülmekle birlikte, uygulamada ancak tek lokustaki genlerin etkili olduğu
ve fenotipik olarak birbirinden ayırt edilebildiği durum ile kendileme ile saf
hale getirilmiş hatlar ve vejetatif olarak çoğaltılabilen türler hariç genotipik
değer ölçülemez (FALCONER ve MACCAY 1996). Eğer sözkonusu tür
vejetatif olarak üretilebiliyorsa genetik değerin tahmini için en elverişli
materyal klonlardır. Çünkü klonlar ortetin birer genetik kopyasıdır. Vejetatif
olarak üretilemeyen türlerde ise yakın akrabalar özellikle dölleri genetik
değer tahmininde kullanılır. Ancak bu halde yani döllere ya da akrabalıklara
dayalı olarak genetik değer tahmin edilmeye çalışıldığında bir ek ifadeye
gereksinim duyulmaktadır. Çünkü birey döllerine genotipini değil genlerini
aktarmaktadır. Dolayısıyla genotipin kendisine değil, taşıdığı genlere ilişkin
bir bilgiye gereksinim çıkmaktadır ki bunun için kullanılan kavram ortalama
gen etkisidir.
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Çizelge 1 : İki alleli bulunan tek lokusta genotipik değer
Genotip

AA

Aa

aa

Fenotip Ortalaması (µ)

30.0

26.0

20.0

Genotip Frekansı

0.36

0.48

0.16

10.80

12.48

3.20

(Fenotip Ortalaması)*( Genotip Frekansı)
Populasyon Ortalaması

26.48

Genotipik Değer

3.52

Ortalama Gen Etkisi

-0.48

-6.48

Ortalama gen etkisi; eşleşmenin tamamen rastlantısal olması halinde
bir genini ebeveyninden, diğerini populasyondaki diğer bireylerden alan
döllerin populasyon ortalamasından olan farkı olarak tanımlanmaktadır
(FALCONER ve MACKAY 1996). Bu ifadeden açıkça anlaşılmaktadır ki
bir genin ortalama etkisi populasyondaki gen frekansına direkt olarak
bağlıdır. Çünkü bir ebeveynin döllerinin taşıdığı genlerin yarısı
populasyonda eşleştiği bireylerden gelmektedir. Şimdi bunu bir örnekle
gösterelim.
Çizelge 2’de gösterilen örnekte populasyonda evrimsel güçlerin
(seleksiyon, mutasyon, genetik kayma ve gen akışının) etkili olmadığı ve
populasyonun genetik dengede olduğu varsayılmaktadır. Bu halde
genotiplerinin frekansları Hardy-Weinberg kuralına göre değişmeyecektir.
Eşleşmenin tamamen rastlantısal olduğu varsayıldığından, ebeveyn
populasyonunda A allelinin populasyondaki diğer bireylerdeki alleller ile
birleşmesi halinde meydana gelecek genotiplerin frekansı (pG AA ve qG Aa )
olacaktır. Çünkü populasyonda p kadar A alleli ve q kadar a alleli
bulunmaktadır. Tanıma göre bu oluşan genotiplerin genotipik değerlerinin
toplamının populasyon ortalamasından olan farkı ise bize A allelinin
ortalama etkisini verecektir. Benzer şekilde a allelinin ortalama etkisi ise
(pG Aa + qG aa ) değerinin populasyondan ortalamasından olan farkı olacaktır.
Burada yine populasyonda ortalama gen etkilerinin bu genlerin frekanslarına
bağlı olduğu açıkça görülmektedir. Diğer bir ifade ile eğer gen frekansları
değişince ortalama gen etkisi de değişmektedir.
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Çizelge 2: İki Alleli Bulunan Bir Lokusta Ortalama Gen Etkisi
Gen Frekansları

p = 0.6

q = 0.4

Genotip

AA

Aa

Aa

Genotipik Değer (G ij )

30

26

20

Genotip Frekansı

0.36

0.48

0.16

Populasyon ortalaması

µ G = PAA G AA + PAa G Aa + Paa Gaa

26.48

Ortalama Gen Etkisi

α A = ( p*G AA + q*G Aa )-µ G

1.92

α a = ( p*G Aa + q*G aa )-µ G

-2.88

Islah Değeri (Breeding Value)

Islah değeri bireyin sahip olduğu genlerin toplam etkisidir (LINCH
ve WALSH 1997). Örneğimizde A geninin ortalama etkisi α A ve a geninin
ortalama etkisi α a olduğuna göre AA genotipinin ıslah değeri 2α A , Aa
genotipinin α A + α a ve aa genotipinin ise 2α a olacaktır. Buradan hareketle
poligenik (kantitatif) karakterlerde, yani karakterin çok sayıda lokustaki
genler tarafından kodlanan karakterlerde, bir bireyin ıslah değeri karakteri
kodlayan her bir lokustaki genlerinin ortalama etkilerinin toplamıdır
şeklinde ifade edilebilir.
Çizelge 3: İki alleli bulunan tek lokusta ıslah değeri
Islah Değeri

Genotip
AA

BV AA = α A + α A

1.92 + 1.92 = 3.84

Aa

BV Aa = α A + α a

1.92 – 2.88 = -0,96

Aa

BV aa = α a + α a

-2.88 – 2.88 = -5.76

AA genotipini ele aldığımızda bunun dölleri p oranında AA ve q
oranında ise Aa olacaktır. Bunların beklenen değerleri ise (pG AA + qG Aa )
olacaktır. Bu değerin populasyon ortalamasından farkı alındığında döllerin
beklenen değerinin populasyon ortalamasından olan sapması bulunmaktadır.
Bu değer ise AA genotipi için α A kadardır. Çünkü; bu birey döllerine
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genlerinin yarısını vermektedir. Aa ve aa genotiplerinin döllerinin beklenen
değerlerinin populasyon ortalamasından olan sapmaları ise sırasıyla (α A +
α a )/2 ve α a kadar olacaktır.
Çizelge 3’deki örnek göstermektedir ki; populasyonda eşleşme
rastlantısal olduğunda, bir bireyin ıslah değeri döllerinin fenotipik
ortalamasının populasyon ortalamasından farkının iki katıdır. Çünkü
ebeveyn döllerine genlerinin yarısını vermektedir, diğer yarısı
populasyondan gelmektedir. Diğer ikinci sonuç bir ebeveynin döllerinin
genotipleri ve bunların frekansları direkt olarak populasyondaki gen
frekanslarına bağlıdır. Bu nedenle eşleşmenin olduğu populasyon dikkate
alınmadan bir bireyin ıslah değeri hakkında bir şey söylenemez.

Dominans Sapma (Dominance Deviation)

Aynı lokusta bulunan allellerden biri diğerinin etkisini tamamen
veya kısmen engelleyebilmektedir. Buna dominans sapma denilmektedir.
İstatistik terminolojide bunun karşılığı etkileşimdir. Çizelge 1’de verilen
örnekte A allelin ortalama gen etkisi 1.92 m. a allelinin etkisi de –2.88
bulunmuştu. Bu durumda Aa genotipinin ortalama değerinin populasyon
ortalaması (µ) ile ıslah değerinin toplamı kadar (-0.96 m.), yani 25.52 m.
kadar olması beklenirken gözlemlenen değer 26 m. olmuştur. Aradaki bu
fark dominans sapma (d) olarak isimlendirilmektedir. Bu halde A allelinin a
alleli üzerinde kısmen baskın (dominant) olduğu olduğu anlaşılmaktadır.
Eğer tam bir dominantlık sözkonusu olsaydı Aa genotipinin ortalamasının aa
genotipi ile aynı olması gerekirdi.
d =0 ise olduğunda dominansi sözkonusu değildir.
d = +1 veya –1 ise tam dominansi,
d > +1 veya d <-1 ise dominans üstü (overdominance) , diğer
hallerde kısmi dominansi sözkonusudur.

Epistatik Sapma (Epistatic Deviation)

Aynı lokustaki alleller arasında etkileşimler olduğu gibi eğer
sözkonusu karakter çok sayıda lokustaki alleller tarafından kodlanıyorsa
farklı lokustaki alleller arasında da etkileşim sözkonusudur. Bu etkileşime
epistasi , etkileşimin beklenen değer üzerindeki etkisine de epistatik sapma
denilmektedir. Eğer karakter k adet lokustaki alleller tarafından kodlanıyorsa
, k= 2,3,.....n seviyelerinde etkileşimler sözkonusu olacaktır. Örneğin bir
karakterin 3 lokusta yer alan alleller tarafından kodlandığını ve her bir
lokusta iki allel olduğunu varsayarsak 12 adet ikili 8 adet de üçlü
interaksiyon sözkonudur. Her bir lokustaki allel sayısı arttıkça hesaplanacak
interaksiyonların sayısı da artar. İstatistik açıdan üçlü seviyenin üzerinde
interaksiyonların hesaplanması ve yorumlanması güçtür. Bu nedenle çoğu
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zaman genetik bir etki olmasına rağmen ihmal edilebilir derecede küçük
olduğu varsayımı yapılmaktadır.
Tüm bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere genotipik değer eklemeli
gen etkisi, dominans sapma ve epistatik sapma olmak üzere üç bileşenden
oluşmaktadır. Kantitatif bir karakterin çok sayıda lokusta yer alan iki veya
daha fazla sayıda alleller tarafından kodlandığı gözönüne alınırsa, genotipik
değerin tahminin ne kadar komplike olduğu görülür.

Islah Değerinin Tahminini Veren Genel Formülün Çıkarılması

Islah değerinin tahmininde temel problem gözlemlenen değerin
yalnızca fenotipik değer olması ve buna dayanarak gözlemlenemeyen
genetik değerin tahminidir. Bu tahminin yapılabilmesi için fenotipik değer
ile genetik değer arasında bir ilişki bulunmalıdır. Eğer bir ilişki yoksa
tahmin edilemez. Bu ilişkiyi aşağıdaki şekilde gösterebiliriz.
g = a + by , burada
g: gerçek genetik değer,
a ve b: katsayılar,
y ise gözlemlenen fenotipik değerdir.
O halde biz a ve b katsayılarını minumum hata ile bulabilirsek
yapılan tahmin genetik değere eşit olacaktır. Hatayı minimize etmek için en
küçük kareler yöntemini kullanabiliriz. Bu halde (g-a-by)2 değerini sıfıra
eşitleyen a ve b değerlerini bulduğumuzda elde edilen değer genetik değere
eşit olacaktır. Bunun için;
(g-a-by)2=0 yazılır,
a ve b terimlerine göre kısmi türevleri alınır ve gerekli kısaltmalar
yapılırsa,
a = y -by , b= Cov(g,y)/ Var(y) olarak bulunur . Burada y
populasyon ortalamasıdır.
g = a + by ilişkisinde a ve b değerleri yerine konursa,

g=

Cov(g, y)
(y − y)
Var(y)

elde edilir.

Görülmektedir ki bir bireyin ıslah değeri fenotipik değer ile genetik
değer arasındaki kovaryansa ve fenotipik varyansa bağlıdır ve bu
parametreler populasyona ait parametrelerdir. Bu ilişkideki varyans ve
kovaryansların tahmini için deneysel modeller gerekmektedir.

Açık Tozlaşma Döl Denemeleriyle Islah Değeri Tahmini
Linear modeller kantitatif genetikte parametrelerin tahmininin bel
kemiğini teşkil eder (LYNCH ve WALSH 1997). Bunun için analizlerde her
bir gözlem değeri üzerinde etkili faktörleri dikkate alan uygun bir model
oluşturulmalıdır. Döl denemeleri tesisinde en yaygın olarak kullanılan
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rastlantı blokları deneme desenidir. Her bir parselde her bir aile tek bireyle
tesis edilmiş olsun. Buna göre her bir gözlem değerimizi aşağıdaki şekilde
gösterebiliriz.
yijk=µ + Εi+Bij + fk+geik + eikj
Burada;
yijk: i. Deneme alanındaki j. bloktaki k. ebeveynin gözlemlenen
değerini
µ: Denemelerin genel ortalamasını,
Εi: Deneme alanının fiks etkisini,i=1,2,...,s
Bij: i. çevrede j. bloğun fiks etkisini,j=1,2,....b,
fk: k. ailenin etkisini, k=1,2,.....t; (beklenen değeri =0, varyansı: σ2f)
geik: k. Ailenin i.çevredeki rastlantısal etkisini, (beklenen değeri=0,
varyansı: σ2f)
eijk: j. genotip üzerindeki kontrol altına alınamayan (rastlantısal)
çevre etkisini ( beklenen değeri =0, varyansı: σ2f ) göstermektedir.
Tüm bu faktörler arasında kovaryansların sıfır olduğu
varsayılmaktadır. Deneme alanlarında blok etkileri fiks etki olarak kabul
edilmiştir. Eğer her bir aile her blokta eşit olarak temsil edilmişlerse bir
deneme alanında aile ortalaması üzerinde blok etkileri toplamı sıfır
( ∑ Bij = 0 ) olacaktır. Bu halde herhangi bir ailenin belli bir deneme

alanındaki ortalaması herhangi bir blok etkisi taşımayacaktır.
fk , ¼σ2a (eklemeli genetik varyansın ¼’ü) ve 1/16 σ2aa, (eklemeli
gen interaksiyonlarının 1/16 sından) oluşmaktadır (BECKER 1992). 1/16
σ2aa‘nın ihmal edilebilecek derecede küçük olduğu kabul edilir. Üvey kardeş
bireylerin fenotipinde kendini gösteren dominans etki hata varyansının yani
σ2e ‘nin içinde yer alır. Açık tozlaşma döl denemelerinde yalnız bir ebeveyn
bilindiğinden, döller ortak ebeveynlerinin taşıdığı genlerin yarısını
almaktadır. Bu nedenle k. ailenin etkisi, genlerinin toplam etkisinin yarısıdır.
Bu durumda;
fk=1/2 gk ,
2 fk= gk
yazılabilir. Bu son eşitlikten de;
Var(fk)=Var(1/2 gk),
σ2f=1/4 σ2a yazılabilir.
Bu halde genel ıslah değeri formülünde k. ailenin ortalaması için
Cov(gk,y..k) linear modelle açıklanırsa,
Cov(gk,y..k)=Cov(gk, (fk+geik/s + eikj))
Cov(gk,y..k)=Cov(gk , fk)= Cov(2fk , fk) =2 σ2f olarak bulunacaktır.
k. ailenin ortalamasının fenotipik varyansı ise;
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Var(y..k)=Var (fk+geik/s + eik/sbj)= σ2f + σ2ge /s+ σ2w/sb olarak
bulunabilir.

Islah Değerinin Tahmininde Karşılaşılan Problemler

Eğer her bir aile tüm döl denemelerinde eşit sayıda bireyle temsil
edilirlerse, genel ıslah değeri formülünde aile varyansları eşit olacağından
Cov(g,y)/Var(y) terimi tüm aileler için aynı olacaktır. y terimi de aynı fiks
etkileri içereceklerinden her bir aile için eşit değerde olacaktır. Ancak
böylesi bir deneme belki, sadece laboratuvar koşullarında sağlanabilir.
Orman ağaçlarının diğer bitki türlerinden olan farklı özellikleri, ebeveyn
ağaçların ıslah değerlerinin bulunmasını ve bu değerlerin aileler arasında
farklılık gösterdiği durumlara neden olmaktadır. Bunlar özetle şunlardır;
1-Orman ağaçlarının uzun boylu olmaları tohum toplanmasında
gerekli işgücü ve zamanı artırmaktadır.
2-Çok sayıda ebeveyn ağacın birbirinden çok uzakta bulunan
populasyonlarda yer alması, zengin tohum yıllarında populasyonlar arasında
farklılık olması nedenleriyle aynı zamanda, tüm populasyonlardan tohum
toplanamamaktadır. Bunun yanında orman ağaçlarının her yıl tohum
üretmemeleri ve populasyon içinde tohum üretimi açısından görülen
farklılıklar nedeniyle aynı yerde bulunan tüm ebeveyn ağaçlardan aynı anda
tohum toplanamamaktadır.
3-Orman ağaçlarının geniş hacimli olmaları nedeniyle denemeler
için oldukça geniş alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Orman alanlarının
oldukça heterojen olmaları bu büyüklükte çevresel faktörleri kontrol altına
almayı güçleştirmekte, buna bağlı olarak denemede yer alan ebeveyn sayısı
ve/veya bunlara ait döl sayısı sınırlanmak zorunda kalınmaktadır.
4-Döl denemeleri genotiplerin aktarılacağı plantasyon alanlarını
temsil edecek şekilde bir çok yerde tesis edilirler. Çünkü çok çeşitli çevre
koşullarına sahip plantasyon alanları için tek bir denemeden elde edilen
veriler güvenilir değildir. Bu halde denemeler arasında farklı çevre koşulları,
kayıplar veya kontrol altına alınamayan nedenlerle elde edilen
parametrelerin güvenirlilikleri farklı olabilmektedir.
5-Ormancılık çalışmalarının doğaya açık olması ve çok sayıda
kontrol altına alınamayan biyotik veya abiyotik zararlar nedeniyle denemede
yer alan bireylerin bir kısmının kaybolmasına ve ebeveynlere ait birey
sayılarının farklı olmasına neden olmaktadır.
Sonuç olarak çok fazla sayıda ebeveyn ağacın test edilmek zorunda
olması, denemeleri bir an önce tesis etmeyi zorunlu kılan ekonomik unsurlar
ve biyolojik kısıtlamalar, farklı yaşama oranları vb. hususlar verilerde büyük
dengesizliklere neden olmaktadır. Bu halde ıslah değerinin tahmini için
gerekli parametreler ve bunların güvenirlilikleri aileden aileye
farklılaşacağından yalnız ortalamalara dayalı bir ıslah değeri tahmini
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yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle genelde orman ağaçları döl denemelerinde
çok sık karşılaşılan durumlar ve bunların ıslah değerleri üzerine etkilerini
belirtmekte yarar görülmektedir. Bu açıklamalarda döl denemelerinde
yaygın kullanımı nedeniyle rastlantı blokları deneme deseni kullanıldığı
varsayılmıştır.

Tek bir denemeden elde edilen verilere ilişkin problemler

Tek bir denemede belli bir ailenin 2 belli bir yerdeki performansını
sağlıklı olarak tahmin etmek için kullanılan en basit yaklaşım bu ailenin tüm
denemedeki ortalamasını almaktır. Ancak denemelerin çevresel koşullara
açık olması ve aileler arasında farklı yaşama oranları nedeniyle veriler
dengesizleşmektedir.
Bunlardan karşılaşılan durumlardan bir tanesi bazı ailelerin blokların
bir kısmında yok olmuş olmalarıdır. Örneğin denemede tüm aileler her
blokta 4 bireyle, 5 blokta toplam 20 bireyle tesis edilmiş olsun. Herhangi bir
nedenle ailerden biri 2 blokta tamamen ve bir blokta da kısmen yok olmuş ve
denemede birey sayısı 10 adete düşmüş ve bunların da 8 adeti denemenin en
elverişli alanlarında ise bu ailenin denemedeki performansı olduğundan
büyük çıkacaktır. Bunun yanında karşılaşılan bir diğer durum ailenin tüm
bloklarda temsil edilmesine rağmen bloklarda birey sayısında olan
farklılıklardır. Bu durumda blok etkisi sıfır olmayacak ve ıslah değerinin
tahminini sağlıksız kılacaktır.

Çok sayıda denemeden elde edilen verilere ilişkin
problemler

Bilindiği üzere genlerin birbirleri ile etkileşimleri kadar çevre
faktörleri ile olan etkileşimleri de sözkonusudur. Bir genotip belli bir
ortamda üstün bir performans gösterirken başka bir ortamda düşük bir
performans gösterebilmektedir. Genotip çevre etkileşimi olarak
isimlendirilen bu durum tamamen çevresel karakterlidir. Eğer tek bir
denemeden ıslah değeri tahmin edilirse genotip çevre etkileşimi genetik
kısmın içinde saklanır (COTTERILL 1987). Bu durumda yapılacak
seleksiyondan elde edilecek genetik kazanç olduğundan fazla tahmin edilir
ve yanıltıcı olur. Bu nedenle genotip çevre etkileşiminin genetik varyanstan
ayıklanması için döl denemeleri birden fazla deneme alanı üzerinde tesis
edilirler. Bu durumda döl denemeleri arasında daima farklılıklar bulunur. Bu
durumda ortaya çıkan problemler aşağıda özetlenmiştir.
1-Denemelerin genetik açıdan farklı sağlıklılıkta olmaları:
Genellikle farklı deneme alanları deneysel hata bakımından farklılıklar
gösterir. Örneğin; Finlandiya’da tesis edilmiş 190 adet sarıçam döl
2

Aynı ebeveynden meydana gelmiş bireyler topluluğunu ifade etmektedir.
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denemesinde yapılan tahminlerde denemelerin % 10’unda aile ortalamaları
kalıtsallık derecesi için negatif olarak bulunmuştur (VENALAINEN 1993).
Bu durum çeşitli yanlış desenleme, yetersiz toprak hazırlığı, alanlar üzerinde
farklı yaşama oranları vb. nedenlerle genetik varyansın tamamen çevresel
varyans tarafından örtülmesinden ileri gelmektedir. Böyle bir durumda bu
testler genetik açıdan gerekli bilgiyi üretmekten uzak kalmaktadır.
Denemeler arasında istenilen bilgiyi üretme bakımından farklılıklar
olmasının bir nedeni de denemelerde farklı deneme desenlerinin kullanılmış
olmasıdır. Örneğin; iki deneme alanından elde edilen varyans bileşenleri ve
denemeye ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde olsun.
1 NOLU
DENEME
ALANI
10
10

Blok Sayısı
Bloktaki ağaç sayısı

2 NOLU
DENEME
ALANI
4
5

Aile varyansı ,(σ2f )

10

Aile çevre etkileşimi varyansı,(σ2ge)

8

2

Plot varyansı, (σ p )

25

Plot içinde tek ağaç varyansı (σ2w )

90

Aile Kalıtsallığı

0.47

0.35

Görüldüğü üzere her iki deneme alanında varyans bileşenleri aynı
olmasına rağmen aile ortalamaları kalıtsallık derecesi arasında fark
bulunmaktadır. Kalıtsallık derecesinin yüksek olduğu denemeler genetik
açıdan daha iyi denemelerdir.
2-Deneme alanlarının farklı ortalamalara sahip olmaları: Farklı
deneme alanları farklı ortalamalara sahip olabilirler. Örneğin oldukça
elverişsiz bir ortamda kurulmuş bir denemede boy ortalaması 15 m iken
diğer deneme alanında 24 m olabilir. Yalnız ortalaması 24 m olan bir
deneme alanında yer alan bir aile iyi ortamda test edilmiş olması nedeniyle
seçilme şansı yüksek olabilir. Bu ise aileler üzerinde ortak çevre etkisinin
birbirinden farklı olmasına neden olur.
3-Denemelerin farklı varyanslara sahip olmaları: Farklı deneme
alanları yetişme ortamı bakımından farklı alanlar üzerinde kurulmuş
olabilirler. Doğal olarak iyi yetişme ortamında bulunan denemeler gelişme
açısından mutlak olarak daha yüksek ortalamalara sahip olurlar. Çoğu
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biyolojik karakterlerin ortalamaları arttıkça buna ilişkin varyansları da artar.
Bu durum çoğu kez farklı karakterler için farklı ölçeklerin kullanılması veya
karakterin gösterdiği varyasyon genişliğinin dar olmasından da
kaynaklanabilir. Örneğin boy değeri 200-300 cm arasında varyasyon
gösterirken, dal kalınlığı 4-8 cm arasında bir varyasyon genişliğine sahip
olabilir. Bu durum özellikle denemede yer alan aileler arasında bir
dengesizlik olduğu zaman seleksiyon açısından ciddi problemler ortaya
çıkarır. Varsayalım iki deneme alanında ölçülen birey sayısı 100 ve iki
deneme alanının boy ortalamaları aynı (14 m.) olsun. Ancak 1 nolu deneme
alanında varyans 8 m2, diğerinde 15 m2 olsun ve her iki deneme alanından
da ortalamanın %20 üzerinde olan aileler seçilecek olsun. Bu durumda
standart normal dağılımda kesişme noktası 16.8 m. olacaktır. Her iki
denemeden seçilecek bireylerin oranı ise aşağıdaki formüle göre yapılan
hesaplamalar sonucu standart normal dönüşüm Çizelgesundan alınacak
birikimli olasılık oranından bulunabilir.

Z1 =

16.8 − 14.0
= 0.35
8

Z1 =

16.8 − 14.0
= 0.18
15

Standart normal dönüşüm Çizelgesundan 0.35 ve 0.18 değerleri için
bulunan değer sırasıyla 0.3632 ve 0.4286 olacaktır. Bu durumda varyansı
küçük olan 1 nolu denemeden 100*0.3632= 36 birey seçilmesi, 2 nolu
denemeden ise 100*0.4286= 42 birey seçilmesi beklenir (Şekil 1).

Şekil 1: Farklı varyansların seleksiyon üzerine etkileri
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Benzer durum aileler için tüm denemelerdeki ortalamalarının
ortalaması alınırken de rastlanabilir. Çok iyi deneme alanlarında test edilen
bir ailenin varyansı, daha elverişsiz koşullarda test edilen bir aileye nazaran
daha yüksek olacağından, aile sıralamasında elverişli koşullarda test edilen
ailenin seçilme şansı daha fazla olacaktır.

PROBLEMLERİN
GİDERİLMESİNE
GELİŞTİRİLEN YÖNTEMLER

YÖNELİK

Tek bir deneme alanı

1-Her aile tüm bloklar temsil edilmekte, ancak birey sayılarında
farklı: Bu durumda her bir aile ortalamasının hesaplanmasında önce plot
ortalamalarının blok ortalamalarından olan farkı alınır. Daha sonra
bloklardaki aile ortalamalarının genel ortalaması bulunur. Bulunan bu
değerlerin deneme alanı ortalamasından olan farklarının iki katı ailelerin
ıslah değerini verir. Bu şekilde bulunan aile ortalaması dengelenmiş en
küçük kareler ortalaması’na (least squares adjusted mean) denk
olmaktadır. Tüm denemedeki aile bireylerinin ölçülerine göre bulunan
ortalama her bir plotta ölçülen birey sayısının bir fonksiyonu olması
nedeniyle blok etkisi altında kalırken dengelenmiş en küçük kareler
ortalaması ile bu etki ortadan kalkmaktadır.
2-Bloklarda ailenin tümüyle kaybolması (plot kayıpları): Blok içinde
aile kayıpları sözkonusu olduğunda bloklar arasında aile sayılarındaki
farklılıklar nedeniyle toplam blok etkisi sıfır olmayacaktır. Aile ortalamaları
blok ortalamalarına göre dengelenmiş olsa bile daha önce açıklandığı üzere
blok etkisinden kurtulmamış olacaktır. Bu durumlarda en sağlıklı yöntem en
küçük kareler veya ağırlıklandırılmış en küçük kareler (weighted least
square) yönteminin uygulanmasıdır.
En küçük kareler yöntemine göre; eğer i. ailenin etkisi ai ve j. bloğun
etkisi bj ile gösterilirse bir deneme alanındaki plot ortalaması aşağıdaki
modeldeki gibi olacaktır.
Yij=µ+ai+bj+eij
aive bj değerlerini hata varyansı eij değerinin karesini minimize eden
değerler olarak bulunur.

Çok Sayıda Denemeler

Tüm aileler bütün denemelerde temsil edilmişlerse tek bir denemede
yukarıda açıklanan esaslar dahilinde bulunacak aile ortalamalarının tüm
denemeler için genel ortalamasını alarak ıslah değeri kolaylıkla tahmin
edilebilir. Ancak gerek ailelerin farklı denemelerde , farklı sayıda test
edilmiş olması, denemelerin farklı yaşlarda olmaları, gerekse deneme
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alanlarında farklı deneme desenleri kullanılması ve denemedeki kayıplar
nedeniyle verilerin oldukça dengesiz olması halinde durum oldukça
karmaşıklaşmaktadır. Bu durumda bazan aile ortalamaları çevresel
koşullardan ileri gelen farklılıkları azaltmak için tüm denemelerde yer alan
standart materyale (kontrol materyaline) göre dengelenirler. Ancak bu
yöntemin başarısı kullanılan standart materyalin çevresel koşullara karşı
stabil olması halinde sözkonusudur. Bu nedenle genellikle bazı matematiksel
yöntemler uygulanması sıkça rastlanılan bir durumdur. Islah değerinin
tahmininde uygulamada kullanım imkanı bulan matemetik-istatistik
yöntemler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

Logaritmik Ortalama (logT)

Denemeler arasında yaş farklılıkları, çevre faktörleri nedeniyle
denemeler arasında görülen varyans farklılıklarını azaltmak için önerilen
yöntemlerden biridir. Özellikle deneme alanı ortalaması ile aile etkisi
arasında yüksek bir korelasyon sözkonusu ise logaritma dönüşümü oldukça
efektif olmaktadır (COTTERILL ve ark. 1983). Bu yöntemle ailelerin hem
farklı sayıda denemede yer almaları hem de farklı denemelerde yer
almasından ileri gelen varyans farklılıkları azaltılmaya çalışılmaktadır.
Analizlerde tüm ölçü değerlerinin logaritmaları alınmakta ve ortalamalar
buna göre hesaplanmakta sonrasında geri dönüşüm yapılmaktadır.

Deneme Alanına Göre Dengelenmiş Ortalama (SA=Site
adjustment)

Bu yöntemle denemeler arasında görülen çevresel etki
farklılıklarının ortalama üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak
amaçlanmaktadır. Bunun için tek bir deneme alanında açıklandığı üzere aile
ortalamaları deneme alanı ortalamalarından olan fark ile ifade edilir. Ancak
bu yöntemin kullanılabilmesi için denemede yer alan aile sayısının geniş
olması gereklidir. Aksi hallerde denemelerde çok geniş genetik tabana sahip
standart materyale göre ortalama alınması daha uygun olur.

Standart
Adjustment)

Dönüşüm

Yapma

(SSA=Standard

Site

Aile ortalamalarının deneme alanı ortalamalarına göre veya standart
materyale göre dengelenmesi ile denemeler arasındaki ortalama
farklılıklarından kaynaklanan hata ortadan kalkmakta ancak varyansların
farklı olmasından kaynaklanacak hataların önüne geçilememektedir.
Varyansların eşit olmamasından kaynaklanan hatanın azaltılması bunların
standart normal dağılıma dönüştürülmesi ile azaltılmaktadır. Ölçülerin
standart normal dağılıma dönüştürülmesi için aşağıdaki formül
kullanılmaktadır.
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Z=

xi − x
s

Formülde;
Z: Standart değer,
xi: x ailesinin deneme alanındaki ortalaması,

x : Deneme alanının ortalaması,
s: Standart sapmadır.
Bu formüle göre her bir deneme alanında hesaplanan aile
değerlerinin daha sonra genel ortalamaları alınır.
Dağılımın standart normal dağılıma dönüştürülmesi ile gerçek
toplumu temsil eden örneklerin normal dağılım göstermemesi, bulunan
ortalamaların eşit ölçekte olmamaları nedeniyle ortaya çıkan sıralama
hatalarını ortadan kaldırmak için önerilmiştir. Daha açık bir ifade için
varsayalım denemede çok boylu ağaçların oranı kısa boylulara nazaran fazla
olsun. Bu durumda çok boylu ağaçlar arasında yer alan bir ailenin boyu bir
birim artması ile sıra değeri, kısa boylu aileden birisinin bir birim artmasına
nazaran daha fazla olur.
Performans Seviyesi (PL) Metodu

HATCHER ve ark.(1981) tarafından önerilen ve North Carolina
Ağaç Islahı Kooperatifi döl denemelerinin değerlendirilmesinde kullanılan
bir yöntemdir. Standart Dengeleme yöntemi ile aynı esaslara dayanmaktadır.
Ancak bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ; standart
dengelemeden farklı olarak değerler aile sıralamalarının 0-100 arasında
değiştiği ve ortalaması 50 olan bir dağılıma dönüştürülmektedir. İkincisi;
standart sapma yerine deneme alanındaki varyasyon genişliği
kullanılmaktadır. Üçüncüsü ise ortalamadan ±2s kadar farklı olan aile
ortalamaları değer olarak ortalama değerleri ±2s olarak alınmaktadır. Bu
durumda varyasyon genişliği 4s olmaktadır.
PL değerinin hesabı için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

PLi = 100 * (

xi − x min
)
x max − x min

Yukarıdaki açıklamalar ışığında formül sonuçta aşağıdaki
şekli almaktadır.

 x −x
 + 50
PLi = 25 i

s
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xi − x
= Z olduğundan
s

kısaca PLi=25Z+50 olarak da ifade

edilmektedir.

Ağırlıklı PL Metodu (WPL=Weighted Performance Level)

PL metodu ile varyans farklılıklarından ileri gelecek hatalar
önlenmekle beraber genetik açıdan denemeler hep aynı güvenirlilikte olduğu
kabul edilmektedir. Oysa gerçekte deneme alanlarının farklı desenleme
tekniklerinin kullanılması, uygun bloklama yapılmaması, ailelerin farklı
sayıda denemelerde test edilmesi vb. nedenlerle aile kalıtsallığı varyansı
denemeden denemeye değişmektedir. Bu durumda genetik açıdan yeterli
bilgi üretmeyen denemelerin ortalama üzerindeki etkileri genetik varyansın
açıklanmasında etkin olan denemeler kadar olmaktadır. Örneğin genetik
varyansın toplam varyans içinde oranının sıfır olduğu deneme aileler
arasındaki farklılıkların tamamen çevresel faktörler tarafından
kaynaklandığının ifadesi olmakta, gerçekte bilinmek istenilen genetik
varyans hakkında bir bilgi vermemektedir. Bu metod denemeler arasındaki
bu farklılıkların ailelerin performansları üzerindeki etkisinin azaltılması veya
ortadan kaldırılması için PL metodu baz alarak geliştirilmiştir
(VENALAINEN 1993).
Bu yöntemde aile performansının bulunmasında aşağıdaki formül
kullanılmaktadır.


 n
 ∑ wi (( PLi − 50) wi + 50) 
 N 0.225 + 50
WPL =  i =1
n


w


∑
i
i =1


Formülde;
PLi: Ailenin i. deneme alanında PL değeri,
wi: i. deneme alanının genetik güvenirlilik derecesi,
n : ailenin yer aldığı deneme alanı sayısı,
N: Tüm denemelerde wi değerinin 0.6 değerini aşan deneme alanı
sayısıdır.
wi değeri aşağıdaki formülle bulunmaktadır.
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σ
σ
2

wi =

fam(max)
2

formülde payda tüm denemelerdeki aile

fam

varyansının maksimum değerini, payda ise i. deneme alanındaki aile
kalıtsallığıdır.

En Küçük Kareler Metodu (LS= Least square)

En küçük kareler yöntemine göre; eğer i..ailenin etkisi ai ve j.
deneme alanının etkisi sj ile gösterilirse bir deneme alanındaki aile
ortalaması aşağıdaki modeldeki gibi olacaktır.
Yij=µ+ai+sj+eij
aive sj değerlerini hata varyansı eij değerinin karesini minimize eden
değerler olarak bulunur.

Ağırlıklandırılmış
En
(WLS=Weighted Least Square)

Küçük

Kareler

Metodu

En küçük kareler metoduna göre her bir deneme alanı genetik
açıdan aynı sağlıklılıkta olarak varsayılmaktadır. Ancak bu durum denemeler
arasında desenleme farklılıkları olması (örneğin; blok sayılarının farklı
olması) nedeniyle istatistik açıdan farklı güvenirliliktedir. Eğer aile
varyansları açısından çok farklılıklar varsa daha fazla ağırlığın daha
güvenilir deneme alanlarına verilmesi gerekir. Bunu sağlamak için gözlemler
denemelerdeki hata varyansı oranına göre ağırlıklandırılmaktadır.

BLP (Best Linear Prediction) Metodu

Şimdiye kadar anlatılan tüm metodlarda aile etkisi linear modelde
fiks etki olarak olarak kabul edilmekte ve yapılan tahminler gerçekte
populasyonun birer örneği olan denemede yer alan ebevynler üzerine
uygulanmaktadır. Örneğin denemelerde sadece 5 ebeveyn var ise ıslah
değerini tahmin etmek istediğimiz bu 5 ebeveynin tüm populasyonu
oluşturduğu kabul edilmektedir. BLP yönteminde ise aileler varyansı σ2a
olan genel bir ortalama etrafında dağılım gösteren rastlantı örnekleri olarak
kabul edilmekte ve linear modelde rastlantı değişkeni olarak ele
alınmaktadır. Modelde genetik etkinin bir rastlantı faktörü olarak alınması
bunun fiks bir faktör olarak alınmasına göre istatistik açıdan daha fazla
arzulanan özelliklere sahip kılmaktadır (WHITE ve HODGE 1989).
BLP’nin temel felsefesi gerçekte gözlemlenemeyen gerçek genetik
değer ile tahmin edilen genetik değer arasındaki korelasyonu maksimize
ederken hata varyansını minimize etmeye dayanmaktadır. Açık tozlaşma döl
denemelerinde BLP’nin genel ifadesi aşağıda verilmiştir.
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Açık tozlaşma döl denemelerinde [Cov(y,g)] değeri 2 σ2fam
olduğundan ebeveynin ıslah değeri 2 ile çarpılmaktadır. Genel ifadenin
incelenmesinden anlaşıldığı üzere BLP ile ıslah değerinin bulunması ile
gözlemler eklemeli varyansın fenotipik varyansa oranına göre
ağırlandırılmaktadır. Bu nedenle eklemeli varyansa göre yüksek fenotipik
varyansa sahip elde edilen aile ortalamaları sıfır değerine doğru
sıkıştırılmaktadır. Bunun sonucunda eklemeli varyansı ve ailelerin sıralaması
aynı ortalamaya sahip ailelerden fenotipik varyansı daha düşük bir değere
sahip aile fenotipik varyansı yüksek bir aileye göre daha üst sıralamada yer
almaktadır.

ÖNERİLER

Orman ağaçları ıslahında çok sayıda döl denemesinden gelen
verilerden ıslah değerini tahmin etmeye yönelik birçok yaklaşım
kullanılmaktadır. Bunlardan en basit olanı tüm denemelerdeki aile
ölçülerinin aritmetik ortalamasını almaktır. Bulunan ortalamanın tüm
denemelerin genel ortalamasından olan farkı genel birleşme yeteneği yani
ıslah değerinin yarısı olarak kabul edilmektedir. Genelde bunun için aile
ortalamaları ortak bir bazda değerlendirilmek için denemelerde yer alan
genetik kontrol materyallerine veya fiks deneme alanı etkisine göre
düzeltilmektedir. Ancak varyansların eşit olmaması ve genetik açıdan
denemelerin güvenirlikleri arasında olan farklılıklardan kaynaklanan
problemleri çözmemektedir.
Aritmetik ortalamaların bir ileri ıslah yolu en küçük kareler
yöntemini kullanmaktır. Ancak bu yöntemde varyansların üniform olduğu
varsayımından hareket edilmektedir (Bak. Çizelge 4). Eğer bu varsayım
geçerli ise bulunan ortalama genel birleşme yeteneğine denk olmaktadır.
Ancak fiili durumda çoğu kez bu varsayımın aksi hali sözkonusudur. Bu
nedenle her bir deneme alanındaki ailelerin ortalamaları deneme alanındaki
hata varyansına göre dengelenmekte yani ağırlıklandırılmış en küçük kareler
yöntemine kullanılarak tahmin edilmektedir. Bu yöntemde denemeler
arasındaki dengesiz veriler ve istatistik açıdan sağlıksız olan ortalamaların
GCA üzerindeki etkileri ortadan kaldırılmaktadır.
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Çizelge 4: Islah Değerinin Tahminde Kullanılan Yöntemlerde
Varsayımlar (COTTERILL ve ark, 1983’ten değiştirilerek alınmıştır)
Varsayım

SA

SSA

PL

WPL

Aile ve deneme alanı
faktörlerinin eklemeli
etkisi

Var

Var

Var

Var

Varyansların eşitliği

Var

Yok

Yok

Tüm denemelerde
ailelerin rastlantısal
dağılımı

Var

Var

Aile etkisinin rastlantısal
olması

Yok

Yok

LS

WLS

BLP

Var

Var

Var

Yok

Var

Yok

Yok

Var

Var

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Islah değerinin tahmininde denemelerin farklı varyanslara sahip
olmalarından kaynaklanan problemin ortadan kaldırılması için logaritma
transformasyonu veya PL, WPL metodu kullanılmaktadır. Ancak bunlarda
da temel problem dönüştürülmüş değerlerin gerçekte ilgilenilen karaktere
ilişkin yorumlar yaparken ortaya çıkan geri dönüşüm yapma zorunluluğudur.
PL ve WPL metodları da birimsiz değerler üretmektedir.
BLP metodu hariç tüm metodlar aile etkisini fiks etki olarak ele
almaktadır. Eğer aileler tüm denemelerde eşit şekilde temsil edilirlerse ve
denemeler oldukça birbirine benzer ise hemen hemen aynı yaşta olurlarsa ve
yaklaşık olarak tahmin edilmek istenilen gerçek değerle yaklaşık
korelasyona sahiplerse ailelerin ıslah değerleri oldukça birbirine yakın olarak
tahmin edilecektir. Ancak ıslah değeri tahmininde kullanılacak verilerin
genetik parametrelerin güvenirliliği bakımından büyük farklılıklar var ise
gerçek ıslah değeri ile tahmin edilen ıslah değeri arasında maksimum
korelasyonun sağlandığı BLP metodu tercih edilmelidir. Eğer sözkonusu
farklılıklar çok farklı değilse verilerin özelliğine göre güvenilir sonuç
alınabilecek hesaplaması kolay olan yöntemler tercih edilebilir.
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ÖZET
Ağaçlandırma alanlarında kurulan ormanlar kısa ve uzun vadede başarılı
olmalıdır. Bu başarı çevreye uyum yapmış türlere ve bunların tohumlarının genetik
kalitesine bağlıdır. Genetik kalitesi yüksek tohumların üretildiği alanlardan biri de
tohum bahçeleridir. Endüstriyel ağaçlandırmalarda tohum bahçelerinden elde edilen
ve genetik kalitesi yüksek tohum kullanımı oranı arttıkça, odun ve selüloz üretimi de,
kalite ve kantite olarak o oranda artmaktadır.
Bir tohum bahçesine, tohum bahçesi dışındaki istenmeyen bireylerden de
polen gelebilmekte ve bu polenler tohum bahçesindeki dişi çiçekleri
dölleyebilmektedir. Bu olaya polen kirliliği veya genetik kirlenme denir. Genetik
kirlenme, tohum bahçelerinden elde edilen tohumların genetik kalitesini önemli
ölçüde değiştirmektedir. Genetik kirlenme derecesine bağlı olarak, tohum
bahçelerinden elde edilmesi beklenen genetik kazançta önemli bir azalma olabilir.
Tohum bahçelerinden genetik kalitesi yüksek tohum elde edilebilmesi için polen
kirliliği düzeyinin bilinmesi ve polen kirliliğini azaltmak ve/veya önlemek için
uygun önlemlerin alınması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Tohum bahçesi, polen kirliliği, genetik kirlenme, gen göçü

SUMMARY
Short- and long- term success of forests on plantation sites is dependent
mainly on availability of adapted species and genetic quality of their seeds. Seed
orchards are one of the areas where high quality forest tree seeds are obtained. As
the usage of high genetic quality seeds obtained from seed orchard increase, yield of
wood and cellulose on industrial plantations also increase proportionally, both in
quality and quantity.
Foreign pollens from undesirable sources can also enter a seed orchard
and fertilize the female flowers in the orchard. This process is called pollen
contamination or genetic contamination. Such genetic contamination can reduce the
genetic quality of seeds produced in the orchards. Subsequently, expected genetic
gain due to using such seeds from the seed orchards can also be reduced
considerably, depending on the degree of genetic contamination. In order to obtain
seeds with high genetic quality from the seed orchards, it is first necessary to
investigate level of pollen contamination, and then to take proper measures to
prevent and/or reduce contamination
Key Words: Seed orchard, pollen contamination, genetic contamination, gene
migration
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GİRİŞ
Günümüzde, bir yandan hızlı nüfus artışı öte yandan doğal
kaynaklarımızın yanlış ve bilinçsiz kullanımı sonucu, biyolojik
zenginliklerimiz hızla tükenmektedir. Biyolojik zenginliklerden biri olan
ormanlar kendi kendini yenileyebilen doğal kaynaklardır. Bu kaynaklardan
sürekli yarar sağlayabilmek için ormanların devamlılığını sağlamak
zorunludur. Ancak, ülkemizde ormanlar özellikle tarım, sanayi ve yerleşme
alanlarının genişletilmesi başta olmak üzere, çeşitli baskılarla tahrip
edilmektedir. Bundan dolayı, ormanlık alanlarımız gittikçe daralmakta ve
mevcut ormanlarımızın verim gücü düşmektedir. Bu düşük verim gücü,
zaten odun hammaddesi açığı olan ülkemizde odun ve odun türevi olan
maddelere duyulan ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmaktadır.
Türkiye’de 1999 yılında toplam odun tüketimi (endüstriyel odun +
yakacak odun) yaklaşık 24,5 milyon m3 kadar olmuştur. Toplam odun
hammaddesi arzının 13 milyon m3’ü (% 53) doğal ormanlarımızdan, 10,5
milyon m3’ü (% 43) özel sektörden ve bir milyon m3’ü de (% 4) ithalat yolu
ile sağlanmıştır. Kişi başına düşen odun tüketimi 1999 yılında 0,387 m3’dür.
Nüfusumuzun, 2020 yılına gelindiğinde 104 milyona ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Odun hammaddesi üretiminin 2020 yılında 22,5 milyon m3,
talebinin ise 40,3 milyon m3/yıl düzeyinde olacağı belirtilmektedir. Bu
durumda 2020 yılında odun hammaddeleri açığı yaklaşık 17,8 milyon m3/yıl
olacaktır (ANONİM 2001b).
İşte, halen yaşadığımız ve gelecek yıllarda artacak olan talep
açığını kapatmak- hiç olmazsa biraz azaltmak- için orman alanları genetik
bakımdan üstün özellikli (yüksek verimli, hızlı büyüyen ve hastalıklara
dayanıklı) tür ve ırklar ile ağaçlandırılmalıdır. Bu özellikleri taşıyan tür ve
ırkların tohumlarının üretildiği alanlardan biri de tohum bahçeleridir.
GENEL ÖZELLİKLERİ İLE TOHUM BAHÇELERİ
ZOBEL ve TALBERT (1984)’e göre tohum bahçesi şöyle
tanımlanır: Seçilmiş klonlar ve kuşakların (generasyonların) oluşturduğu,
kolay ve bol orman ağacı tohumu üretmek için işletilen, bahçe dışından
gelen polen akışının (kontaminasyonun) azaltıldığı veya yok edildiği, aynı
türün, bahçeye ait olmayan bireylerinden izole edilmiş olan bahçelerdir.
Uluslararası düzeyde benimsenmiş tanımı ise: Genetik olarak üstün
ağaçlardan oluşan ve genetik açıdan istenmeyen polen kaynaklarından izole
edilmiş, sık, bol ve kolay tohum elde edilen, özel bakım ve işletmeye tabi
tutulan plantasyonlardır (ZOBEL ve ark. 1958; ZOBEL ve MCELWEE
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1964; BOYDAK 1979; ÜRGENÇ 1982; EL-KASSABY ve ark.1989; DİGİOVANNİ ve KEVAN 1991).
Tohum bahçeleri: a-) Belirli genetik özelikleri taşıyan ağaçları
verecek tohumları elde etmek, b-) Genetik özellikleri sayesinde belirli
bölgelere adapte olabilen ağaçları elde etmek ve c-) a ve b maddelerinde
belirtilen ağaçları verecek olan genetik bakımdan üstün nitelikli tohumları
daha çok miktarda ve daha ekonomik olarak elde etmek için kurulurlar. İlgi
duyulan bir orman ağacı türünün populasyonlarının genetik yapısını
istenilen yönde değiştirmek ve doğadaki populasyonları amacımıza göre
evcilleştirmek (domestication) konusunda, tohum bahçeleri ağaç ıslahçısının
elinde çok önemli bir araçtır. Bu şekilde, istediğimiz genleri taşıyan bireyler
tohum bahçesinde bir araya getirilir; ve bunlar arasına arzu edilmeyen
genlerin karışması da engellenerek özel bir gen havuzu oluşturulur.
Bunlardan üretilen tohumlarla istediğimiz özellikleri taşıyan yeni
generasyonlar yetiştirilebilir.
Tohum bahçeleri oluşturmak için:
a) Önce fenotipik seleksiyona (görünüş özelliklerinin seçimine)
dayanılarak, istenilen karakterler bakımından arzu edilen
populasyonlar belirlenir. Bu populasyonlar içinde üstün görünüşlü
ve istenilen özellikleri gösteren ağaçlar seçilir. Bu ağaçlara “plus
ağaç” denir (Şekil 1).
b) Bu plus ağaçlardan alınan çelikler, ya da bu ağaçların açık veya
kontrollü tozlaşma ürünü olan tohumlarından elde edilen fidanlar
kullanılarak tohum bahçeleri kurulur. Alınan çelikler ya
köklendirilerek ya da ülkemizde yaygın bir şekilde yapıldığı gibi
fidanlıkta sıradan fidanlara aşılanarak, bir süre sonra tohum
bahçelerine aktarılır. Bu şekilde kurulan tohum bahçeleri “birinci
kuşak” tohum bahçeleri adını alır. Tohum bahçesindeki ağaçların
genetik yönden gerçekten üstün nitelikli olup olmadıkları henüz
bilinmemektedir.
c) Birinci kuşak tohum bahçelerinde, her biri değişik sayıda ortet
(birey) ile temsil edilen plus ağaçlar, döl denemelerine veya klonal
testlere tabi tutulur ve bu yolla her birinin genotipik değerleri
saptanır.
d) Genotipik değerleri saptanan plus ağaçlar ikinci bir seçime tabi
tutulurlar. Genetik bakımdan istenmeyen özellikleri taşıyan klonlar
ve bireyler programdan (ve tohum bahçelerinden) elenir. Artık geri
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kalanlar, genetik üstünlüğü ispat edilmiş olan bireylerdir. Bunların
her biri “elit ağaç” adını alır.
e) Bu elit ağaçlardan vejetatif olarak üretilen fidanlarla kurulan tohum
bahçelerine ise “elit ağaç tohum bahçeleri”, “ikinci kuşak tohum
bahçeleri” veya “ileri generasyon tohum bahçeleri” denir. Genetik
kazancın en yüksek olduğu tohum bahçeleri elit ağaç tohum
bahçeleridir. Böylece tohum bahçelerinden elde edilecek genetik
kazancın % 30-40’a çıkabildiği görülmüştür.
Tohum bahçeleri, potansiyel olarak genetik kazançları yüksek
tohum kaynakları olmaları yanı sıra, erken tohum verimi, sık, bol ve kolay
tohum toplayabilme imkanları bakımından da önemlidir. Tohum
bahçelerinde tohum oluşumu doğal ormanlara göre daha erken başlar ve sık
periyotlar ile devam eder. Tohum bahçelerinden bol tohum elde edilmesi
tohum bahçesinin kurulduğu yer ile de ilgilidir. Genellikle tohum bahçeleri
türün yayılışının en güney sınırı yakınında veya yayılışının daha alt
zonlarında tesis edilir. Böylece sıcaklığın artması sonucu tohum verimi de
artmaktadır. Ayrıca tohum bahçelerinden elde edilen tohumların çimlenme
kabiliyeti de yüksektir (ÜRGENÇ 1982; ZOBEL ve TALBERT 1984;
ŞİMŞEK 1993).
Geleneksel orman ağacı ıslah programları, ağaçlandırmalarda
kullanılmak üzere ıslah edilmiş tohum üretimi için, genel olarak açık
tozlaşan tohum bahçelerine bağımlıdır. Seleksiyon sonucu elde edilecek
genetik kazanç hesaplamaları da, tohum bahçesi dışındaki bireylerden polen
karışımı olmadığı ve tam panmiksis (tohum bahçesi içindeki bireylerin
birbirleriyle rasgele eşleşmesi) olduğu varsayımlarıyla, ideal açık tozlaşan
tohum bahçelerine dayalı olarak yapılır. Eğer tohum bahçelerinde panmiktik
şekilde üreme yoksa ve gen havuzuna genotipik değeri düşük klonlar çok
fazla katkıda
bulunuyorsa beklenen genetik kazancın bir kısmı
kaybolacaktır. Açık tozlaşma olan tohum bahçelerinde, genetik kazancın
beklenen en üst düzeyde olması için şu koşullar gerçekleşmelidir: 1) Tohum
bahçesi, tohum bahçesini çevreleyen doğal populasyonlardan tamamıyla
izole olmalı, 2) Rametler dişi ve erkek çiçekler bakımından eşit üretim
yapmalı, 3) Polenlerin yayılma dönemi ile dişi çiçeklerin polen kabul
dönemi çakışmalı, 4) Bütün klonlar birbiriyle çaprazlandığında eşit eşleşme
uyumuna sahip olmalı, 5) Kendi kendine döllenme veya yakın akrabalar
arası eşleşme (inbreeding=soy-içi döllenme) sonucu birey oluşmamalı
(FAST ve ark. 1986).
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DOĞAL ORMANLAR
Arazi taramaları, orijin denemeleri

1

2

nt

SEÇİLEN
POPULASYONLAR

nt

TOHUM
BAHÇELERİ

nt

FİDANLIK, SERA VB.

BİLGİ VE DENEYİM

Tohum (ve/veya çelik )

1

2

Kitle tohum üretimi

1

2

Tohumdan fidan üretimi

1

2

nt

ÜSTÜN AĞAÇLARDAN
OLUŞAN AĞAÇLANDIRMA
ALANLARI (VE DENEME).........

Maddi ve manevi yararlar
ULUSAL EKONOMİ

T.L.

Şekil 1: Genetik bakımdan üstün ormanların kurulmasında tohum
bahçelerinin genel konumu (IŞIK 1983)
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Tohum bahçelerinde tozlaşmadan doğan değişik sorunlar vardır.
Bunlardan en önemli iki tanesi, tohum bahçesi dışındaki bireylerden gelen
polen kontaminasyonu ile kendi kendine döllenme olayı (kendileme) dır.
Tozlaşmayla ilgili sorunlar ortaya çıkarsa, yukarıda belirtilen şartlardan biri
veya bir kaçı olumsuz yönde etkilenebilir. Son zamanlarda, tohum
bahçelerinde eşleşme sisteminin belirlenmesi ve polen kontaminasyonu
oranının tahmin edilmesi üzerine yapılan çalışmalar artmıştır (ADAMS ve
BİRKES 1989).
TÜRKİYE’DE TOHUM BAHÇELERİ

Orman Bakanlığı tarafından ülkemizin değişik bölgelerinde
farklı orman ağacı türlerimiz için 2001 yılına kadar 163 adet tohum
bahçesi kurulmuştur
(Çizelge 1) (ANONİM 2001). Tohum
bahçelerinin kurulması zaman, parasal kaynak, beceri ve konu ile ilgili
birimlerin işbirliğini gerektirir. Ayrıca tohum bahçesinin kurulması
sırasında, bahçenin dizaynı, bahçenin kurulacağı yerin seçimi,
fidanların dikim aralığı ve dikim şekli, bitkilerin korunması ve
tohumun hasat edilmesi gibi bir çok faktörün de dikkate alınması
zorunludur. Kısacası bir tohum bahçesinin kurulması, bakımı ve
işletilmesi zaman, para ve iş gücü gerektirir. Üstelik bu tohum
bahçelerinden elde edilen tohumların, genetik bakımdan güvenilir
olması oldukça önemlidir (GIOVANNI ve KEVAN 1991).
Çizelge 1: Türkiye’de 2001 yılına kadar Orman Bakanlığı
tarafından kurulan tohum bahçelerinin türlere göre dağılımı
Tür
Karaçam
Kızılçam
Sarıçam
Sedir
Ladin
Fıstıkçamı
Halepçamı
Ceviz
Uludağ göknarı
Sığla
Toplam

Tohum Bahçesi Sayısı (Adet)
54
58
22
10
9
4
2
2
1
1
163
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Alanı (Ha)
454.9
416.0
116.8
54.7
30.5
47.2
8.2
1.6
5.0
2.2
1137.1

POLEN KİRLİLİĞİ
Polen kirliliği tohum bahçesi dışındaki düşük genetik özellikli
ağaçlardan gelen polenlerin tohum bahçesindeki dişi çiçekleri döllemesi,
yani polen yoluyla genetik kirlenmedir. Tohum bahçesine, tohum bahçesi
kaynaklı olmayan polenlerin karışması yüzünden istenmeyen genotipteki
tohumlar oluşabilmekte ve bu tohumlarla kurulacak ormanlar genetik
bakımdan düşük kaliteli olmaktadır (WHEELER ve JECH 1986). Eğer bir
tohum bahçesi istenmeyen özellik gösteren (daha düşük kaliteli)
populasyonlara yakın ise polen kirliliği oranı çok daha yüksek olacaktır
(GREENWOOD ve RUCKER 1985; SNIEZKO 1981). Yurtdışında ve
yurtiçinde yapılan araştırmalar, değişik orman ağacı türlerinin tohum
bahçelerinde genetik kirlenme düzeyinin genellikle % 21 ila % 90 arasında
değişen değerlerde olduğunu göstermiştir (Çizelge 2). Polen kirliliği pek çok
araştırıcı tarafından tohum bahçelerinde karşılaşılan önemli bir sorun
olarak kabul edilmektedir.
Çizelge 2: Değişik türlere
kontaminasyonu oranı (m)
Tür Adı
Pseudotsuga
menziesii

Yaş
8-9
14
20
Pinus
12-16
sylvestris
16
17-18
18-25
Pinus elliottii
Pinus taeda
15
>30
20-31
Pinus brutia
11
ORTALAMA
18

Metot
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
Polen tuzağı
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler
İzoenzimler

ait

tohum

bahçelerinde

polen

m (% )
Yararlanılan kaynak
48.9
Adam ve ark. 1997
44.0 ile 89.0 Fast ve ark. 1986
91.0
Adams ve Birkes 1989
52.0
Smith ve Adams 1983
40.0
Smith ve Adams 1983
36.0-21.0 El-Kassaby ve ark. 1989
52.0
Wang ve ark. 1991
24.0-40.0 Yazdani ve Lindgren 1991
37.8
Nagasaka ve Szmidt 1985
83.5
Squillace ve Long 1981
36.0
Friedman ve Adams 1985
31.0-88.0 Greenwood ve Rucker 1985
33.0
Harju ve Muona 1989
51.0
Wiselogel 1986
44.8-76.3 Pakkanen ve Pulkinen 1991
85.7
Kaya 2001
52.6

POLEN KİRLİLİĞİNİN GENETİK SONUÇLARI
Tohum bahçesindeki ağaçlar, belirli karakterleri bakımından
seçilerek kurulmuştur. Bu bahçelerden elde edilecek tohumlarla yapılacak
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ağaçlandırmalarda ortaya çıkacak bireylerin de bu üstün özellikleri
kalıtlaması (miras alması) ve sonuçta genetik kazancın yüksek olması
amaçlanır. Fakat beklenen kazancın gerçekleşmesi, ancak polen kirliliği,
yani genetik kirlenme yoksa sağlanabilir. Eğer tohum bahçesine, tohum
bahçesi dışındaki populasyonlardan polen aracılığı ile gen akımı varsa, o
zaman tohum bahçesinden elde edilmesi hedeflenen genetik kazanç
miktarında, polen kaynağının özelliğine göre önemli ölçüde düşmeler
olacaktır. Bunun başlıca nedeni, seçime (yapay seleksiyona) konu olan
karakterleri belirleyen üstün allellerin tohum bahçesi içindeki oranının
(frekansının), tohum bahçesi dışından gelen polenlerin etkisiyle azalmasıdır.
Allel frekansındaki değişim şöyledir:

(

)


m
∆P0 = 
P0 − Pf 

2

(WRIGHT 1976; SNIEZKO 1981’den)

burada;
m= Polen kontaminasyonu oranı
p o = İstenilen “üstün” bir allelin (örneğin A allelinin) tohum bahçesindeki
frekansı
p f = Tohum bahçesi dışından gelen polenlerde A allelinin frekansı
Örneğin; A allelinin frekansı tohum bahçesinde p o =0.8 ise ve
kirlenme kaynağı olan populasyonda p f = 0.6 ise, iki populasyon arasında A
alleli frekansı bakımından 0.2’lik bir fark vardır. Polen kirliliği oranı % 40
olarak gerçekleşirse, A allelinin tohum bahçesindeki frekansında 0.04
azalma olacaktır.

∆p 0 =

0.4
(0.2) = 0.04
2

Böylece, A allelinin frekansı başlangıçta 0.8 iken, tohum bahçesi
içerisinde bir döllenme mevsimi sonunda elde edilen tohumlarda, A’nın
frekansı 0.76 olacaktır. Başka bir deyişle, bir kuşak sonra elde edilen
tohumlarda ve kontaminasyon kaynağı arasında A allelinin frekansındaki
fark, %40 kontaminasyondan dolayı artık 0.2 değil de 0.16 olacaktır
(Çizelge 3).
Tohum bahçesindeki klonlar yoğun bir seleksiyonla seçilip tohum
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bahçeleri kurulduklarından iki kaynak arasında gen frekansları bakımından
daima bir fark vardır (SNIEZKO 1981; SQUILLACE ve LONG 1981). Söz
konusu allel frekansları arasındaki fark büyük ise, polen kirliliği olumsuz
yönde daha etkili olacaktır.
Polen kirliliği genetik olarak arzu edilen allellerin frekansında
azalmaya yol açar. Eğer tohum bahçesi genetik kalite bakımından daha
düşük populasyon veya plantasyonlarla çevrili ise, iki kaynak arasındaki
gen frekansındaki fark artacağı için, polen kirliliğinin olumsuz sonuçları
beklenenden daha şiddetli olacaktır (Çizelge 3). Örneğin 4. generasyon bir
tohum bahçesi 1. generasyondan elde edilen tohumlarla veya ıslah
edilmemiş tohumlardan kurulan plantasyonlarla çevrili ise polen kirliliğinin
etkisi ilk generasyon tohum bahçelerinde görülenden daha şiddetli olacaktır.
Çünkü, gelişmiş ileri generasyon tohum bahçelerindeki arzu edilen allelin
frekansı ile tohum bahçesini çevreleyen plantasyonlardaki aynı allelin
frekansı arasındaki fark, ilk generasyonlara göre daha fazladır. Bir önceki
örnekte, iki kaynak arasındaki fark 0.2 idi. İleri generasyon tohum bahçeleri
ile onu çevreleyen polen kaynağı arasında belirli bir allel için fark 0.5 veya
daha fazla olabilir. Üstelik polen kirliliği oranı artarsa beklenen genetik
kazanç daha da azalacaktır (SNIEZKO 1981). Tohum bahçelerinde yüksek
oranda bulunması istenilen allelin frekansındaki azalma, genetik kazançta
kayba neden olacaktır. Ayrıca polen kirliliği, genetik olarak istenmeyen ve
tohum bahçesinde daha önce bulunmayan yeni allellerin tohum bahçesine
karışmasına da neden olur. Bu ise istenmeyen bir durumdur ve genetik
kazançta kayba neden olur. Genetik kazançtaki kayıp ise doğrudan
ekonomik kayıp ile sonuçlanacaktır. Tohum bahçelerinden beklenen genetik
kazancın, polen kirliliği düzeyi ile nasıl değiştiği Çizelge 4’de görülmektedir
(SQUILLACE ve LONG 1981).
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Çizelge 3: A allelinin tohum bahçesi içindeki frekansı ile kontaminasyon
kaynağındaki frekansı arasındaki farkın bir kuşak sonra oluşan
tohumlarda polen kirliliği şiddetine bağlı olarak değişimi
Polen Kirliliği
düzeyi
(%)
0
20
40
60
80
100

∆p*=p o -p f
0
0
0
0
0
0
0

0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05

0.30
0.30
0.27
0.24
0.21
0.18
0.15

0.50
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25

0.70
0.70
0.63
0.56
0.49
0.42
0.35

0.90
0.90
0.91
0.72
0.63
0.54
0.45

0.95
0.95
0.855
0.76
0.655
0.57
0.475

0.99
0.99
0.841
0.792
0.693
0.594
0.495

1.00
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

*∆p= A allelinin frekansının tohum bahçesi içinde (p o ) ve
kontaminasyon kaynağı arasındaki (p f ) farkı
Çizelge 4: Tohum bahçeleri tohumlarından beklenen genetik kazancın
polen kirliliği ile değişimi
Polen kirliliği Değişik düzeyde seleksiyon şiddetine göre beklenen
düzeyi (%)
kazanç (%)
a
b
c
0
10
20
30
20
9
18
27
40
8
16
24
60
7
14
21
80
6
12
18
100
5
10
15
a, b, c: Seleksiyon şiddeti, sırasıyla zayıf, orta, ve ileri düzeylerde
Bir tohum bahçesi tohumlarıyla yapılan ağaçlandırmalarda, hiç
kirlenme olmadan doğal populasyonlara kıyasla % 30 genetik kazanç
beklendiğini varsayalım. Eğer tohum bahçesinde % 40 polen kirliliği söz
konusu ise beklenen kazanç % 30’dan % 24’e düşecektir (Çizelge 4).
Örneğin, kızılçamda bir yılda herhangi bir müdahele görmemiş doğal
populasyonlardan alınan tohumlarla yapılan plantasyonlarda yaklaşık
ortalama 10 m3/ha’lık bir büyüme artışı sağlanmaktadır (ALEMDAĞ 1993;
ELER 1993). Islah nedeniyle % 30 genetik kazanç olduğu varsayılırsa, polen
kirliliği olmayan ilk kuşak tohum bahçelerinden elde edilen tohumlarla
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kurulan plantasyonlarda 13 m3/ha’lık bir büyüme artışı elde edilecektir.
Yani, tohum bahçesinden elde edilen tohumlarla kurulan plantasyonlarda 3
m3/ha’lık bir kazanç söz konusu olacaktır. Fakat, tohum bahçesinde % 40
polen kirliliği olduğu zaman ise, 13 m3/ha değil 12.4 m3/ha’lık bir artış
sağlanacaktır. Bu da 0.6 m3/ha’lık bir zarar demektir (Çizelge 5). Yüzde 80
polen kirliliği olması durumunda artış sadece 11.8 m3/ha, kayıp da 1.2 m3/ha
olacaktır (Çizelge 5).
Çizelge 5: Kızılçamda, I. Kuşak tohum bahçesinde polen kirliliği
olmaması ve %40 polen kirliliği olması durumlarında hacim
artımında beklenen kazanç ve kayıplar
ha’da yıllık artım (m3)
Polen
Doğal
Tohum bahçesi
kirliliği
gençleştirme
tohumlarıyla
düzeyi
alanı
kurulan
(%)
ağaçlandırmalar
0
10
13.0
40
10
12.4
80
10
11.8

Islah
Kirlenme
nedeni ile düzeyine göre
kazanç hektada kayıp
(m3)
(%)
30
24
18

0.0
0.6
1.2

POLEN KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN TEKNİKLER
1. Erkek çiçeklerin kesilmesi (Emaskülasyon)
Genç bahçelerde her bir ramet üzerindeki erkek çiçeklerin
kesilerek uzaklaştırılması (emakülasyon) ve daha sonra da dolu tohumların
oranının bulunması, polen kirliliği olup olmadığını ve oranını gösterecektir.
Florida’da etrafı 120 m’lik bir izolasyon zonu ile çevrili olan 5 acre’lik (2.02
ha) bir Pinus elliotti tohum bahçesinde emaskülasyondan sonra her bir
kozalak için 40 dolu tohum oluştuğu gözlenmiştir. Normalde bir kozalak
içinde ortalama 70-80 dolu tohum oluşmaktadır. Çimlenme testleri
tohumların canlı olduğunu ve bu tohumlardan oluşan fidanların babaya ait
genlerinin, aynı türün çevredeki populasyonlarından geldiğini göstermiştir.
Ancak, emaskülasyon yöntemi tohum bahçeleri tam üretimde olduğu
zaman kirliliğin kapsamının iyi bir göstergesi değildir. Ayrıca bu yöntem
hem zaman, hem de parasal açıdan pahalı bir yöntemdir (LOWE ve
WHEELER 1993).
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2. Polen tuzakları
Tohum bahçesinde üretilen polenlerle tohum bahçesini çevreleyen
populasyonlardan yayılarak tohum bahçesine ulaşan polenlerin miktarını
karşılaştırmak için polen tuzakları geliştirilmiştir. Her bir tuzak, iki tarafı
yapışkanlı bir parça selobant yapıştırılmış bir mikroskop lamından oluşur.
Bu lam her zaman tuzağın rüzgar yönünde olmasını sağlayan bir rüzgar gülü
üzerine konmuştur ve bir çamaşır mandalı ile 45o ’lik bir açıyla durur
(GREENWOOD ve RUCKER 1985). GREENWOOD ve RUCKER (1985)
tohum bahçesindeki polen uçuşunu izlemek ve polen kirliliği oranını
belirlemek için hem tohum bahçesi içerisine hem de tohum bahçesi ile
komşu populasyonun arasındaki izolasyon zonunun ortasına tuzaklar
yerleştirmişlerdir. Bu araştırıcılar dört Pinus taeda tohum bahçesinde
çalışmalar yapmışlardır. Her bir tohum bahçesi içine iki yıl üst üste bu
tuzaklardan 10’ar adet yerleştirmişlerdir; böylece hem tohum bahçesinden
yayılan polenlerin hem de komşu populasyonlardan gelen polenlerin miktarı
belirlenmiştir. Komşu populasyonlardan gelen polen miktarını belirlemek
için tohum bahçesinin dört tarafına (bahçeden dışarıdaki polen kaynağına
doğru en az 300 m uzaklığa) tuzaklar yerleştirilmiştir. Rüzgar yönü dikkate
alındığında, tohum bahçesinden gelen polenlerin karışma ihtimalinin
olabileceği tuzaklar belirlenerek sayımlara dahil edilmemiştir. Tuzaklar her
gün belirli aralıklarla aynı zamanda değiştirilmiş ve yakalanan polenlerin
cm2’deki sayısı mikroskopta sayılmıştır. Komşu populasyondan yayılan
polen miktarının tohum bahçesi içindeki tuzaklardan belirlenen toplam
polen miktarına oranlanması ile polen kirliliği oranı belirlenmiştir. Polen
tuzakları sayesinde elde edilen bulgular kirlenme düzeyinin % 31 den %
88’e değiştiğini göstermektedir ve bu değerler yıldan yıla farklılık gösterir.
En az kirlenme en yaşlı bahçede bulunmuştur. Polen tuzakları ile kirlilik
oranının belirlenmesi nispeten ucuz ve hemen hemen bütün tohum
bahçelerinde kullanılabilir bir yöntemdir. Bununla birlikte, bu metot sadece
toplam kirlenme tahmini için faydalıdır. Yani bu gelen polenlerin taşıdıkları
alleller ve frekansları hakkında bilgi edinilemez. Ayrıca polen tuzakları ile
polenlerin canlı olup olmadığının ve yakalanan polenler üzerine yağmurların
etkilerinin dikkate alınması gereklidir. Bu varsayımların ihlali, sonuçları
önemli ölçüde etkileyebilir (LOWE ve WHEELER 1993).
3. Genetik markerler
Genetik marker çalışmaları tohum bahçelerindeki polen kirliliğinin
belirlenmesinde daha ayrıntılı bilgi sağlaması bakımından daha güvenilirdir.
Başlangıçta bu amaçla basit Mendel kalıtımıyla kalıtlanan monoterpenler
marker olarak kullanılmıştır. Daha sonraları kullanılmaya başlanan
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izoenzimler polen kirliliğini belirlemek için daha çok tercih edilmiştir.
Marker olarak RFPL ve SSR’ların kullanımı kirlenme tahmininin
doğruluğunu daha da arttırmaktadır.
Monoterpenler: Kortikal veya ksilem oleoresinleri veya yaprak
yağlarından özütlenen uçucu hidrokarbonlardır. Gaz kromotografisi
kullanılarak birbirlerinden ayrılır ve miktarları belirlenir (FRIEDMAN ve
NEALE 1993). Onaltı yaşındaki Pinus elliottii tohum bahçesinde polen
kirliliğini belirlemek amacıyla araştırıcılar basit Mendel kalıtımıyla
kalıtlanan kortexe ait oleo rezinlerden 4 tanesi için 9 klonun genotipini
belirlemişlerdir. Ayrıca 1973’den 1975’e kadar açık tozlamış tohum
bahçesinde ve tohum bahçesini çevreleyen doğal ağaçlarda bu
monoterpenler için gen frekansları belirlenmiştir. Buna dayanarak yapılan
hesaplamalarda tohum bahçesinde oluşan tohumların % 83.5’inin tohum
bahçesinden olmayan polenlerle döllenme sonucu oluştuğu belirlenmiştir.
Monoterpenler çok fazla tercih edilmezler. Çünkü mevcut
lokusların sayısı azdır, pahalı ve özel alet ve ekipmanlar gerekmektedir.
Materyal olarak ancak yabancı kaynaklı polenle oluşmaya muhatap olan
tohumlardan büyüyecek fidanlarda incelemeler yapılabilir, ki bu da
fidanların yetiştirilmesini beklemek gibi bir zaman kaybını gerektirir
(LOWE ve WHEELER 1993).
İzoenzimler: En etkili ve en çok bilgi verici genetik marker
çalışmaları
izoenzimlerin
elektroforetik
analizleridir.
Özellikle
gymnospermlerde tohumların yapısı hem dişi hem de erkek gametlerin
ebmriyoya olan katkılarını belirlemeye izin verir. Çünkü tohumun haploit
megagametofitik dokusu “endosperm” sadece anneden gelen n kromozom
takımını taşır. Embriyo ise diploittir (2n) ve hem anneden hem de babadan
gelen kromozomları taşır. Aynı tohuma ait bu iki dokunun ardışık olarak
incelenmesi ile erkek ve dişi gametlerinin embriyoya olan katkıları
belirlenebilir. Bu yöntem, monoterpen analizleriyle karşılaştırıldığında daha
çok tercih edilmektedir. Çünkü, bağımsız olarak ayrılan çok sayıda (15-30)
lokusta çalışılabilir. Materyal olarak tohumlar kullanılmaktadır ve çok fazla
sayıda (>500) tohum kullanılarak izoenzimler incelenebilir. Böylece bir
tohum bahçesindeki genetik kirlenme için daha sağlıklı tahminler yapılabilir
(SMITH ve ADAMS 1983).
İncelenen izoenzimler bakımından tohum bahçesi içindeki
klonların ve tohum bahçesi etrafındaki populasyonlardaki ağaçların genotipi
belirlenerek her iki kaynakta ki allellerin varlığı/yokluğu ve frekansları esas
alınarak kirlilik tahminleri yapılır. Burada amaç bir tohumun oluşumuna %
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50 genetik katkı yapan polenin, tohum bahçesi içindeki bireylerden üretilip
üretilmediğini belirlemektir. Bunun için tohum bahçesi içindeki bütün
klonların genotipinin bilinmesi gereklidir. Eğer bir tohumun genotipinde
tohum bahçesi içinde bulunmayan bir allel tespit edilmiş ise o zaman bu
tohum açıkça bir yabancı polen (kirlenme) ürünüdür. Böylece kirliliğin
minimum tahmini yapılır. Çünkü tohum bahçesi dışında bulunan allellerin
çoğu tohum bahçesi içinde de üretilebilir. Yani tohum bahçesi dışından
gelen bir allel zaten tohum bahçesi içindeki bireylerin genotipinde de
bulunabilir. Fakat aynı allelin tohum bahçesi içindeki ve tohum bahçesi
dışındaki komşu populasyonlarda frekansı farklı olabilir. Bu durumda farklı
bir allelin tohum bahçesine girişi söz konusu değildir, fakat yabancı polen
akışı, o allelin tohum bahçesindeki frekansını değiştirdiğinden bu da bir
genetik kirlenme olarak değerlendirilmelidir. Tohum bahçesinden elde
edilen tohumlarda tohum bahçesinde bulunmayan farklı bir allele rastlanırsa,
ve ayrıca, hem tohum bahçesi hem de komşu populasyondaki ortak allellerin
frekansındaki değişimler bilinirse gerçek kirlilik düzeyi daha sağlıklı bir
şekilde tahmin edilebilir. Bu nedenle, bir çok tohum bahçesinde gerçek
kirlilik düzeyinin muhtemelen minimum tahminin iki katı olduğu
söylenmektedir (HARJU ve MUONA 1989).
İzoenzim analizleri ile yapılan genetik kirlenme tahminleri, daha
önceki bulguları destekleyici olarak tohum bahçesi dışındaki kaynaklardan
tohum bahçesine gen akımının özellikle çam türleri için yüksek olduğunu
göstermiştir. Polen kirliliği Güney Carolina’da 16 yaşındaki iki Pinus taeda
çamı tohum bahçesinde % 28 ila % 48 arasında bulunmuştur (FRİEDMAN
ve ADAMS 1985). Pinus sylvestris için ise kirlenme düzeyi % 21 ila % 36
olarak bildirilmiştir. Finlandiyada’da 30 yaşındaki çok fazla miktarda tohum
üreten bir Pinus sylvestris tohum bahçesinde kirlenme %21 ila %26 olarak
bildirilmiştir (EL-KASSABY ve ark. 1989). WHEELER ve JECH (1986)
olgun bir Douglas-fir tohum bahçesinde polen kirliliğinin % 4 ile % 25
arasında değiştiğini yazmaktadır (Çizelge 2).
Polen tuzakları ve monoterpen analizleri ile karşılaştırıldığında,
izoenzim analizleri polen kirliliğinin tahmininde daha bilgi verici ve daha
güçlü bir yöntemdir. Ayrıca izoenzim analizlerinden elde edilen sonuçlar
başka sorulara da cevap verebilir. Bununla birlikte, izoenzim analizleri,
olgun tohum olmadıkça yapılamaz (LOWE ve WHEELER 1993).
RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism): Bu
yöntemde, restrüksiyon endonukleazlarla elde edilen DNA fragmentlerinin
karşılaştırılması ile kirlenme belirlenir. RFLP, doğrudan DNA düzeyinde bir
inceleme sağladığından daha doğru ve daha güvenilir bilgiler sağlar.
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Bununla birlikte polen kirliliği tahmininde çok yaygın olarak kullanılan bir
yöntem değildir. Çünkü, hem pahalı bir yöntemdir, hem de diğer yöntemlere
göre daha çok teknik bilgi gerektirir. DNA kaynağı olarak söz konusu
tohumlardan elde edilecek fidanlar gereklidir ki, bu da fidanların
yetiştirilmesini beklemek gibi bir zaman kaybını gerektirir. Fidanlara
katkıda bulunan anasal ve babasal gametlerin ayırımı izoenzim
analizlerindekine göre daha karmaşıktır (LOWE ve WHEELER 1993).
SSR’lar (Simple Sequence repeats=mikrosatellitler): Yüksek
oranda çeşitlilik gösteren, iki ya da üç nükleotidlik tekrar gösteren DNA
markerlarıdır. Her bir SSR lokusundaki allellerin sayısındaki fazlalığı ve bir
çok bireyin farklı heterozigot genotipine sahip olması SSR markerların
gücünü artırmaktadır. SSR markırlarındaki çeşitlilik tekrar eden nükleotid
dizilimlerinin sayısındaki yüksek mutasyon sonucu oluşur. Buda
mikrosatellitin uzunluğunda değişimlere neden olur. Farklı alleller tekrar
eden nükleotid dizilerinin sayıları bakımından farklılık gösterir. Farklı
alleller ayırma gücü yüksek jeller kullanılarak belirlenebilir. Doğrudan DNA
düzeyinde bir inceleme sağladığından daha doğru ve daha güvenilir bilgiler
sağlar. Polen kirliliği tahmininde son yıllarda kullanılmaya başlanan yeni bir
yöntemdir (LEE ve O’MALLEY 1997). Bu yöntem monoerpenler ve
izoenzimler ile karşılaştırıldığında daha çok çeşitlilik göstermesinden dolayı
avantajlıdır, fakat daha pahalı bir yöntemdir. DNA kaynağı olarak tohum
bahçesi tohumları kullanılabilir.
POLEN KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASI İÇİN GEREKLİ
TEKNİKLER
Çizelge 3’ten de görüldüğü gibi, dışarıdan gelen polenlerin oranı
arttıkça, genetik kazanç oranı da düşmektedir. Polen kirliliğini engellemek
ya da en az düzeye indirmek için, tohum bahçelerinde ve yakın çevresinde
çeşitli önlemler alınır. Bu önlemler şunlardır:
1. İzolasyon zonu
Polenlerin yayılması için hava hareketlerinin ortaya çıkması şarttır.
Çiçekleri taşıyan dallar sallanmadığı müddetçe polenler dökülememektedir.
Hava akımı aşağıdan yukarı doğru olursa polenler çok uzak mesafelere
uçabilmektedir. ŞİMŞEK (1993) tarafından bildirildiğine göre Koski,
sarıçam polenlerinin 10-12 saatte 600-700 km mesafeye ulaşabildiğini
bildirmektedir. Anderson, polenlerin 1-3 km’lik mesafede bile % 7-25
oranında dölleme yeteneğine sahip olduklarını bildirmektedir. Schmidt ise
sarıçamda yaptığı polen uçuşlarına ait araştırmada, polen kaynağından 75 m
uzaklıkta cm2’de ancak 139 adet polen yakalayabildiğini bildirmektedir.

39

Şayet hava akımı yukarıdan aşağı doğru olursa polen kendi haline
bırakılacağından çok süratli bir şekilde toprak yüzeyine iner (ŞİMŞEK
1993). Açıkça görülmektedir ki hava akımına bağlı olarak polenler ya çok
uzun mesafelere taşınabilmekte ya da kısa messafeler içinde kalmaktadır.
Bu nedenle yeni kurulacak tohum bahçelerinin mümkün olursa türün
yayılışının olmadığı veya az olduğu yerlerde kurulması, polen kirliliği
sorununu önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Fakat, böyle alanları bulma
şansı çok düşüktür. Bu nedenle polen kirliliğini engellemek veya en aza
indirmek için tohum bahçeleri çevresinde yaklaşık 120 m’lik bir izolasyon
sahası bırakılır. Bu zon, bahçeye gelebilecek polenlerin yoğunluğunun
azaltılmasına katkıda bulunur. Yapılan bir çalışmada Pinus elliottii’de
kaynaktan 120-150 m uzaktaki polenlerin frekansı % 2-5 bulunmuştur.
İzolasyon zonu 120 m olan bir Picea (ladin) tohum bahçesinde Wright’ın
yaptığı araştırmada, polen miktarı, kaynağına oranla izolasyon zonu
kenarında daha az (% 8.7) bulunmuştur (KESKİN 1996). Tohum bahçesi
çevresinde izolasyon zonunun olması kirlenme düzeyinin azaltılmasına
yönelik çalışmaların başında gelir (LOWE ve WHEELER 1993). Fakat
izolasyon zonu bazı türlerin tohum bahçelerinde yeteri kadar etkili
olamamaktadır (SMITH ve ADAMS 1983). Bu durumda izolasyon zonunun
genişletilmesi daha uygundur (SNIEZKO 1981)
2. Çiçeklenmenin uyarılması
Tohum bahçelerindeki klonların bol miktarda polen üretimini
teşvik etmek için gibberellinler veya gibberellin türevi sentetik maddeler
kullanılması, gübreleme, halkalama veya diğer teknikler kullanılarak
çiçeklenmenin uyarılması sağlanır. Tohum bahçesinde bol miktarda polen
üretilmesi; dışarıdan gelen polenlerin oranının daha az olmasını, dolayısıyla
kirliliğin azalmasını sağlar. Tam zamanında uygulanan bu tekniklerle,
yaprakları oluşturacak tomurcukların çiçek veren tomurcuğa dönüşmesi
teşvik edilmektedir. Eğer tohum bahçesi içinde erkek çiçek oranı artarsa
tohum bahçesindeki dişi çiçeklerin yine tohum bahçesi içinde erkek çiçekler
tarafından üretilen polenlerle döllenme olasılığı da artacaktır (LOWE ve
WHEELER 1993).
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3. Destekleyici kitle tozlaşması (Supplemental Mass Pollination)
Çiçeklenme sezonunun uç noktalarında çiçeklenen klonlar eğer
onlara herhangi bir müdahele yapılmıyorsa, tohum bahçesi gen havuzuna
önemli olarak katkıda bulunmazlar. Bu klonlar, destekleyici kitle tozlaşması
için önemli bir kaynaktır. Bu yöntemde polenleri erken olgunlaşan
klonlardan, polenler, yayılmaya başlamadan önce toplanır; bir süre (hatta
gelecek sezona kadar) uygun şartlarda depolanır ve dişi çiçekler polenleri
kabul etmeye hazır olduğunda bu polenler suni olarak tohum bahçesinde
kullanılır. Destekleyici toptan tozlaşma ile olgun P. taeda tohum bahçesinde
kirliliğinin % 12 ila % 18 oranında azaltıldığı gözlenmiştir (LOWE ve
WHEELER 1993; EL-KASSABY ve RİTLAND 1986; EL-KASSABY ve
ark. 1989).
4. Komşu populasyonu ıslah etmek
Tohum bahçesini çevreleyen ağaçlar eğer genetik yönden iyi
olursa, bu durumda dışarıdan yabancı polen gelse bile, onların olumsuz
etkileri azaltılmış olacaktır. Özellikle ikinci veya daha sonraki
generasyonların tohum bahçelerini diğer bazı önlemleri de alarak doğal
populasyonlara yakın kurmak yerine, nispeten ıslah edilmiş olan ilk
generasyon tohum bahçelerinden üretilen tohumlarla kurulan ağaçlandırma
alanları civarında kurulabilir (LOWE ve WHEELER 1993).
5. Çiçeklenmeyi geciktirmek
Bazı türlerde, tohum bahçesi içinde ve üzerinde, soğuk hava akımı
oluşturularak, tohum bahçesi etrafındaki populasyonlardan salınan polenler
azalıncaya kadar tohum bahçesindeki hem erkek hem de dişi çiçeklerin
olgunlaşması geciktirilebilir. Bu yöntem ek giderleri gerektirmesine karşın,
kirlenme olasılığını önemli derecede azaltacaktır (WHEELER ve JECH
1896).
6. Tohum bahçesinin kurulacağı en uygun yeri belirlemek
Tohum bahçesinin yeri belirlenirken, yabancı kaynaklı polen
akışının az olabileceği ya da hiç olmayacağı yerlerin seçilmesi en etkin
yoldur. Tohum bahçesinin 1000 m uzağına kadar aynı ağaç türü veya onunla
doğal olarak döllenebilecek yakın akraba tür bulunmamalıdır
(YAHYAOĞLU ve ATASOY 1983). Polen kontaminasyonu sonucu genetik
kazançtaki azalmayı hafifletmek için en son çare olarak başvurulabilecek
alternatif bir yaklaşım da tohum bahçesinin, klonların seçildiği ana
populasyonun genetik kalitesinden daha zayıf olmayan ve benzer uyum
değeri olan populasyonların olduğu bir yere kurulmasıdır.
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7. Kontrollü tozlaşma
Kontrollü tozlaşma, genellikle belirli genotipler (bireyler) arasında
çaprazlama yapmak için kullanılan bir tekniktir. Fakat polen kirliliğinin
önlenmesi amacıyla da sık olarak kullanılmaktadır. Kontrollü tozlaşma
tekniği polenin dişi çiçeğe suni olarak verilmesini, ve dolayısıyla ana ve
baba ebeveynin her ikisinin de belli olmasını sağlayan bir tekniktir
(ÜRGENÇ 1982). Kontrollü tozlaşma işleminde, dişi çiçek tomurcukları
üzerine dişi çiçekler olgunlaşmadan çok önce istenmeyen polenlere karşı
tozlaşma torbaları yerleştirilir. Daha sonra dişi çiçeklerin alıcı duruma
geldiği aşamada tozlaşma torbaları içerisine kaynağı bilinen polenler enjekte
edilir. Böylece, etiketlenmiş dişi çiçekten elde edilen tohumun hem annebabası bilinir hem de polen kirliliğinin önüne geçilmiş olunur (LOWE ve
WHEELER 1993).
Yeni Zellanda’da yapılan araştırmalara göre tohum bahçelerinde
kontrollü dölleme yapıldığında, açık tozlaşma tohum bahçelerine göre daha
fazla genetik kazanç elde edilmiştir (Şekil 2) (IŞIK 1995).

Şekil 2: Üç ayrı karakter için açık tozlaşmış tohum bahçesinde ve
kontrollü dölleme yapılmış tohum bahçesinde, ıslah edilmemiş bir
tohum kaynağına göre elde edilen genetik kazanç
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SONUÇ
Yapılan araştırmalar, rüzgarla tozlaşan türlerle kurulan tohum
bahçelerinde polen kirliliğinin % 25-80 arasında olduğunu göstermektedir.
Bu yüzden, rüzgarla tozlaşan türlerden kurulmuş tohum bahçelerinde
genetik kazanç önemli derecede düşmekte ve fidanların uyum değeri
azalabilmektedir. Bu nedenle, en sık kullanılan yöntemler polen tuzakları ve
elektroforetik yöntemlerdir. Kirlilik oranının azaltılmasına yönelik
tekniklerin çoğu tek başına yeterli değildir. Bu tekniklerden bir kaçının
kombine halde birlikte uygulanması yerinde olacaktır.
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ÖZET
Bu denemenin amacı, kendi kendine polen üretemeyen genç bir
Pinus nigra Arnold tohum bahçesinde yabancı polenlerin olup olmadığının
tahminidir.
Polen tutulmasına meşcerelerde 22 Mayıs, tohum bahçesinde 28
Mayıs tarihlerinde başlanmıştır. En çok polen, 330 tane/ mm² /gün olarak 29
Mayısta meşcerede ve 100 tane/ mm² /gün olarak 6 Haziranda tohum
bahçesinde tespit edilmiştir. Tohum bahçesinde ve meşcerede tutulan
polenler arasındaki oran, % 20-38 olmuştur.
En yakın geniş ormanların uzaklığı 10 km’den fazla olduğu halde,
tohum bahçesinde oldukça çok sayıda polen bulunmaktadır. Çünkü, tohum
bahçesi kendi kendine polen üretmemekte, polenler dışarıdan gelmektedir.
Saçılma döneminde olgun bir meşcereyle karşılaştırıldığında, ortalama polen
bulutu yoğunluğu % 20’dir. Polen saçılmasının en yüksek olduğu gündeki
doğal meşcerelerle karşılaştırıldığında, tohum bahçesinde polen bulutu
yoğunluğu %38’e kadar yükselmektedir.

SUMMARY

Aim of this experiment was to estimate if there is background pollen
in young Pinus nigra seed orchard that does not pollen itself.
Pollen catch begun on 22 May in the stand and on 28 may in the
orchard. Maximum 330 pollen grains/mm²/day was detected on 29 May in
the stand and 100 grains/mm²/day on 1 June in the orchard. Ratio between
the pollen catched in the orchard and in the forest was between 20-38 %.
There was quite a lot pine pollen in the orchard although the distance
to the nearest large forests is more than 10 km. Because the seed orchard did
not produce pollen itself the pollen had to be background pollen. Average
pollen cloud density was 20% in the orchard compared of that in the mature
stand during anthesis period. The pollen cloud density in the orchard
increased up to 38% compared the density in the natural stand on the top day
of pollen anthesis.
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1. GİRİŞ
Bir tanıma göre; tohum bahçeleri, en yüksek genetik kazancı mümkün
olduğu kadar çabuk ve ucuz elde etmek için tohumun kitle halinde üretildiği
alanlardır (ZOBEL ve TALBERT 1984). Diğer bir tanıma göre de; sık, bol
ve kolay orman ağacı tohumunun hasat edilmesi amacıyla işletilen, seçilmiş
klonların veya döllerin oluşturduğu, izole edilmiş veya dış kaynaklardan
gelen polen akışının engellenebildiği veya azaltılabildiği plantasyonlardır
(FEILBERG ve SOEGAARD 1975). OECD tarafından yapılan
tanımın da bu tanıma benzerlik gösterdiği belirtilmiştir (BOYDAK 1979).
Bu tanımlardan anlaşılacağı gibi, tohum bahçelerinde amaç, yüksek genetik
ve fizyolojik kalitedeki tohumun istenen miktarda üretilebilmesidir.
ÜRGENÇ (1982)’e göre, tohum bahçeleri, orman populasyonlarındaki
gen kaynaklarını amacımıza göre değiştirmek, diğer bir ifadeyle doğadaki
populasyonları evcilleştirmek konusunda ağaç ıslahçısının elinde çok önemli
bir olanaktır. İstenilen genleri taşıyan bireyleri bir araya getirerek, bunları
izole edilmiş alanlarda istenmeyen gen akışından koruyarak, bunlardan
üretilen tohumlarla yeni generasyonlar yetiştirilebilir. Bu şekilde kurulan
tohum bahçelerinden üretilen tohumların kullanılması, genetik kazanç
açısından da oldukça önemlidir.
Tohum bahçelerinde hem kalite hem de büyüme (çap, boy, hacim)
açısından genetik kazanç elde etmek mümkün olabilmektedir. Nitekim,
ÜRGENÇ (1982), kalite bakımından Lindquist’e dayanarak İsveç’te tohum
bahçelerinden üretilen tohumlarla çamlarda yapılan ıslah ile, odun
hammaddesinde cari fiyat düzeyinin % 50’sine varan bir yükselme
sağlanabildiğini, huşta ise Güney ve Orta İsveç için bu değerin % 100’e
ulaştığını bildirmekte, büyüme ve kalite bakımından ise ABD’de güney
çamlarında (Pinus taeda, Pinus elliottii vb), birinci generasyon tohum
bahçelerinden, ortalama % 10-20, ikinci generasyon Pinus radiata tohum
bahçelerinden % 27, genetik kazanç sağlandığını belirtmektedir. Son
örnekten anlaşılacağı üzere tohum bahçelerinde generasyon ilerledikçe de bir
kazanç artışı olabilmektedir. Bu konuda IŞIK (1991) genel olarak ikinci
generasyon tohum bahçelerinde genetik kazancın % 30-40’a ulaşabilddiğni,
LI ve ark. (1998) ise Amerika Birleşik Devletlerinde Pinus taeda’da
hacimde, birinci generasyon ayıklanmamış tohum bahçesinde % 7,
ayıklanmış tohum bahçesinde % 12; ikinci generasyon ayıklanmamış tohum
bahçesinde % 17 ve ayıklanmış tohum bahçesinde % 30 oranında genetik
kazanç elde edilebileceğini belirtmişlerdir.
Çelikle üretimin mümkün olmadığı türlerde, geleneksel orman ağacı
ıslahı programları, ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere ıslah edilmiş tohum
üretimi için tohum bahçelerine bağımlıdır. Tohum bahçelerinde yukarıda
belirtilen kazançları elde etmenin koşulları bulunmaktadır:
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1) Tohum bahçesi, çevredeki istenmeyen polen etkilerinden tamamen izole
olmalıdır, 2) Klonlar dişi ve erkek çiçekler bakımından eşit üretim
yapmalıdır, 3) Polenlerin saçılma dönemi ile dişi çiçeklerin polen kabul
dönemleri çakışmalıdır, 4) Klonlararası çaprazlamalarda eşit eşleşme
olmalıdır, 5) Kendi kendine döllenme veya yakın akrabalar arası bir eşleşme
çok az olmalıdır (MATZIRIS 1993). Bu koşullara ek olarak, KAYA (2001),
tohum bahçelerindeki bireylerin birbirleriyle rastgele eşleşmesinin
(panmiksis) olmaması durumunda ise, beklenen genetik kazancın bir
kısmının kaybolacağını vurgulamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, henüz polen üretme yaşına ulaşmamış genç bir
karaçam tohum bahçesinde yabancı polenlerin tahmini ve ortaya çıkabilecek
sonuçların irdelenmesidir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Polen tespitleri için Sarvas-Wilska polen tutucuları kullanılmıştır. Bu
tutucuların havadan poleni toplayacak yapışkan bir bandı vardır. Bir saat
düzeneği bulunmakta, dönen düzenekteki bant sürekli olarak polen
toplamaktadır. Alette bulunan mekanik saat sayesinde, saatlik ve günlük
polen tespitleri yapılabilmektedir. Bu çalışmada, örnek bantı her 7 günde bir
yenilenmiştir. Sarvas-Wilska polen tutucusu, tohum bahçesine (Polen örneği
1) ve doğal ormana (Polen örneği 2) yerleştirilmiştir. Ölçüm dönemi, tohum
bahçesinin 8. yaşı içinde (1993 yılında) 27 Nisanda başlatılmış ve 13
Hazirana kadar sürdürülmüştür. Yakalanan polenler, ikişer saatlik veriler
kullanılarak mikroskopla sayılmış ve bu verilerden günlük polen miktarları
tespit edilmiştir.
Tutulan Polen Örneği 1 (Tohum Bahçesi)
Birinci polen örneğinin alındığı tohum bahçesi, Isparta Orman Bölge
Müdürlüğü, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Gölova (Başpınar) İşletme
Şefliği, 344 nolu bölmede 1985 Aralık ayında kurulan, 56 ulusal kayıt nolu
(U.K.no) karaçam Tohum Bahçesi’dir (Şekil 1). Tohum bahçesinin tanıtım
bilgileri Çizelge 1’de verilmiştir:
Çizelge 1. 56 Ulusal Kayıt Numaralı Tohum Bahçesine Ait Bilgiler
Orijin
Klon Sayısı
Fidan Sayısı

Dikim Aralığı
Alan
Yükselti

Gölhisar-Koçaş
34 adet
1248 adet
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8x8m
8 hektar
1050 m

Tohum bahçesi çevresinde bahçeyi etkileyebilecek yakınlıkta karaçam
ve kızılçam türlerinin yabancı polen kaynakları bulunmaktadır. Bunlar:
Karaçam meşcereleri:
1) Parçalı doğal meşcereler: 3 km uzaklıkta, 5 hektardan küçük bir
alan ve 80-100 yaşındadır. 2) Büyük doğal meşcereler: 10 km uzaklıkta, 500
hektarlık bir alan ve 1200 m yüksekliktedir.
Kızılçam meşcereleri:
1) Ağaçlandırmalar: Yakın çevrede ve 10-20 yaşındadır.
2) Doğal meşcereler: 10 km uzaklıktadır.
Tutulan Polen Örneği 2 (Doğal Orman)
İkinci polen örneği, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Gölhisar Orman
İşletme Müdürlüğü, Koçaş Serisindeki 1250 m yükseklikteki doğal karaçam
meşcerelerinde tutulmuştur.

Şekil 1. Polen Tespitlerinin Yapıldığı Yer
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3. BULGULAR
Polen yakalama amacıyla Sarvas Wilska aleti 27 Nisan tarihinde
yerleştirilmiştir. Sarvas-Wilska aletinde bulunan ikişer saatlik verilere göre
ayarlanmış bantlarda tutulan polenler, doğal meşcerede ve tohum bahçesinde
ayrı ayrı belirlenmiştir. Tutulan polen miktarı doğal meşcerede 22 Mayıs,
tohum bahçesinde ise 28 Mayıs tarihinde yükselmeye başladığı görülmüştür
(Şekil 2, Şekil 3). Sonra bu verilerden hareketle, günlük polen miktarları
bulunmuştur (Şekil 4). Şekil 4’ten de anlaşılacağı üzere, en çok polen, doğal
meşcerede 330 tane/mm²/gün olarak 29 Mayısta ve 100 tane/mm²/gün olarak
5 Haziranda tohum bahçesinde tespit edilmiştir. Tohum bahçesinde ve
meşcerede tutulan polenler arasındaki en düşük oran % 19.6 değeri ile 28
Mayıs-2 Haziran döneminde, en yüksek oran ise % 37.9 değeri ile 1
Haziran’da tespit edilmiştir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Tohum Bahçesi ve Meşceredeki Polenler Arasındaki Oran
Dönemler (1993)
24 Mayıs- 4 Haziran
24 Mayıs- 6 Haziran
26 Mayıs- 6 Haziran
27 Mayıs- 4 Haziran
27 Mayıs- 6 Haziran
28 Mayıs- 2 Haziran
28 Mayıs- 6 Haziran
1 Haziran

Oran (%)
20,6
20,2
20,2
21,4
20,9
19,6
20,8
37,8
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Şekil 2. Doğal Meşcerede İkişer Saatlik Verilere Göre Tutulan Polen Miktarı (tane/ mm²/ 2saat)
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Şekil 3. Tohum Bahçesinde İkişer Saatlik Verilere Göre Tutulan Polen Miktarı (tane/ mm²/ 2saat)
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Şekil 4. Tohum Bahçesinde ve Doğal Meşcerede Tutulan Günlük Polen Miktarları ( tane/ mm²/ gün)
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4. TARTIŞMA , SONUÇ ve ÖNERİLER
Ağaç türlerinin biyolojisinin farklılığından dolayı tohum tutma yaşları
değişebilmektedir. Çizelge 3’de görüldüğü gibi, değişik çam türlerinin doğal
ormanlarında tohum tutma yaşları farklılıklar göstermektedir (ANONİM
1974). Bu çizelgede karaçamın tohum tutma yaşının 15-40 arasında değiştiği
görülmektedir. Tohum bahçelerinde ise tohum tutma yaşı, doğal ormanlara
göre daha erken başlamaktadır (ŞİMŞEK 1993). Nitekim KOSKI ve
ANTOLA (1994), karaçam tohum bahçelerinin 10-15 yaşlarında tohum
üretimine başladığını ve ortalama 20 kg/ha/yıl tohum verdiğini
bildirmektedirler. Dolayısıyla, bu çalışmanın yapıldığı 56 U.K. nolu tohum
bahçesinin polen üretimi açısından henüz erken yaşta olduğu, tohum
bahçesinin polen üretemediği, bu nedenle de tohum bahçesinde yakalanan
polenlerin bahçe dışındaki polen kaynaklarından geldiği anlaşılmaktadır.
Çizelge 3. Bazı Çam Türlerinin En Erken Tohum Tutma Yaşları
Türler
Pinus attenuata
P. brutia
P. canariensis
P. contorta
P. densiflora
P. elliottii
P. halepensis
P. muricata
P. nigra
P. peuce
P. pinaster
P. pinea
P. ponderosa
P. radiata
P. strobus
P. sylvestris
P. taeda

En Erken Tohum
Tutma Yaşı
5-8
7-10
20-25
4-8
20-30
7-10
15-20
5-6
15-40
12-30
10-15
13-15
16-20
5-10
5-10
5-15
5-10

Bol Tohum
Yılı Tekrarı
1
1
3-4
1
2
3
1
2-3
2-5
3-4
3-5
3-4
2-5
1
3-10
4-6
3-13

ANTOLA (1995)’ya göre 56 U.K. nolu karaçam tohum bahçesindeki
polen tutulması tespiti çalışmasında sorun, farklı çam (karaçam ve kızılçam)
türlerinin, polenlerinden teşhis edilememesidir. Bu yüzden, bazı polenlerin
yakın çevredeki kızılçam plantasyonlardan gelmiş olabileceği düşünülse de
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tohum bahçesinde polen saçılmasının en yüksek olduğu dönemle, karaçam
meşcerelerindeki polen saçılma döneminin çakışması (Şekil 4), tohum
bahçesindeki polenlerin çoğunun doğal karaçam meşcerelerinden geldiği
varsayımını güçlendirmektedir. Polen saçılmasının en yüksek olduğu dönem
çakıştığı için de polenlerde tür karışıklığı olmadığı düşünülmektedir.
WHEELER ve JECH (1992) bir Duglas (Pseudotsuga menziesii)
tohum bahçesinde artan polen üretimiyle, polen kirliliğinin doğrusal olarak
azaldığını bildirmektedirler. Finlandiya’da sarıçam tohum bahçelerinde
yapılan çalışmalarda ise bahçenin polen üretimi ile polen kirliliği seviyesi
arasında doğrusal bir ilişki tespit edilemediği kaydedilmiştirr (HARJU ve
MUONA 1989 ; PAKKANEN ve PULKKINEN 1991). Ancak kirliliğin
azalması ve hiç olmaması hemen hemen olanaksızdır. Bu konudaki pek çok
literatürde, bol polen üreten olgun bahçelerde bile polen kirliliği oranının %
30 - % 40’ı aşabildiği (ADAMS ve BIRKES 1991; DI-GIOVANNI ve
KEVAN 1991; SAVOLAINEN 1991; ADAMS ve ark. 1992; WHEELER ve
JECH 1992), hatta, bazı orman ağacı türlerinin tohum bahçelerinde polen
kirliliği düzeyinin % 90’a kadar çıkabildiği belirtilmektedir (SQUILLACE
ve LONG 1981; KAYA 2001). 56 U.K. nolu tohum bahçesine bu açıdan
bakıldığında, bahçede erkek çiçek bulunmadığından, polenlerin tamamı
çevredeki doğal meşcerelerden gelmektedir. Tohum bahçesinin polen
üretmemesi, polen kirliliği oranını artırabilmektedir. Sözkonusu karaçam
tohum bahçesinin çiçeklenme döneminde olgun bir meşcereyle
karşılaştırıldığında, ortalama polen yoğunluğu % 20, polen saçılmasının en
yüksek olduğu gündeki doğal meşcerelerle karşılaştırıldığında ise, polen
yoğunluğu % 37.9’a kadar yükselmektedir (Çizelge 2). Meşçereden gelen
polenlerin tamamının tohum bahçesindeki dişi çiçekleri döllediğini düşünsek
bile, polen kirliliği oranı en fazla % 38’e kadar çıkabilmektedir.
ADAMS ve ark. (1996) tarafından Smith ve Adams (1983)’a
dayanarak, izoenzim çeşitliliği yöntemiyle polen kirliliği tahminlerine göre,
polen kirliliğinin genç bahçelerde (aşıdan sonra 14 yıl) daha yaygın olduğu,
bahçenin olgunlaşıp polen üretimi bahçe içinde arttığında polen kirliliğinin
azalacağının tahmin edildiği belirtilmiştir. Benzer şekilde, GREENWOOD
ve RUCKER (1985) 7 yaşından 25 yaşına kadar olan tohum bahçelerinde
yaptıkları bir çalışmada; polen kirliliğinin, 25 yaşında en düşük olduğunu
bulmuşlardır. Özellikle bahçe genç ise, tohum bahçesinde polen kirlenmesi
belirgin olarak yüksek olmaktadır. Dolayısıyla çalışma yapılan karaçam
tohum bahçesine dışarıdan gelen polenlerin tamamının tohum bahçesinde
etkili olması halinde bile, kirlenme oranı literatürlerde verilen (%30-40)
sınırları içinde kalacaktır. Kaldı ki tohum bahçesi ilerleyen yıllarda polen
üretimini arttıracaktır. Yaşın artmasıyla birlikte erkek ve dişi çiçek sayısı ve
dolayısı ile polen üretiminin arttığına ilişkin veriler bulunmaktadır. Nitekim,
Antalya-Asar’da kurulu bir tohum bahçesinde çiçek verimi ve çiçek
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fenolojisi araştırmaları yapan KESKİN (1999), belli bir yaştan başlayarak
çiçek sayılarında artışlar olduğunu belirterek; dişi çiçek açısından 1996 yılı
(11. yaş) genel ortalamasının ağaç başına 89 iken, 1997 yılında (12. yaş) 253
ve 1998 yılında (13. yaş) 217 adet olduğunu; erkek çiçek sayılarının ise,
1996 yılı genel ortamasının ağaç başına 970 adet iken, 1997 yılında 2245 ve
1998 yılında 3315 adet olarak gerçekleştiğini, bunun yanında, tohum
bahçesinin çiçek veriminde bu tür için optimum yaşa gelmesi ile çiçek
veriminin belli oranda artacağının gözden uzak tutulmaması gerektiğini
kaydetmektedir. 56 U.K. nolu tohum bahçesinde de ilerleyen yaşla birlikte
öncelikle erkek çiçek oluşumu ve dolayısıyla polen üretiminin başlaması ve
giderek polen üretiminin yükselmesi sonucu, dışarıdan gelen % 38
oranındaki polenin etkisinin azalması beklenebilir. Ayrıca polen veriminin
optimal düzeye gelmesi ile panmiktik eşleşmenin olup olmadığına ilişkin
değerlendirmeler de yapılabilecektir.
Meşcerede veya tohum bahçelerinde dişi çiçeklerin ortalama polen
kabul etme dönemi, erkek çiçeklerin polen saçımından biraz daha erken
başlamaktadır (SARVAS 1962; JOHSSON ve ark.1976; KESKİN 1999). Bu
açıdan Şekil 4 incelendiğinde; meşcerede ve tohum bahçesinde 27 Mayıs-4
Haziran döneminin polen yoğunluğu açısından, en uygun dönem olduğu
düşünülebilir. Ancak bu dönemin her yıl aynı tarihlerde olmayabileceği, bol
polen tarihlerinin birçok faktörden etkilendiği de gözden uzak
tutulmamalıdır (LINDGREN ve LINDGREN 1997). Nitekim BOYDAK
(1977), erkek çiçek olgunlaşması, polen saçımının başlaması ve bitmesinin
yüksekliklere ve aynı yükseklikte yıllara göre de değiştiğini, Strand (1957)’a
dayanarak Sarıçamda çiçek açma zamanının her yüz metre yüksekliğe
karşılık 2-5 gün, ortalama 3 gün gecikmekte olduğunu, Rohmeder (1964)’e
dayanarak 500-1500 m yüksekliklerdeki meşcerelerin çiçek açım zamanları
arasında yaklaşık 3 haftalık fark bulunduğunu kaydetmiştir.
Polen tespitleri yapılan tohum bahçesinin en yakın doğal ormanlara
olan uzaklığının 10 km’den fazla olduğu (orta mesafeli) halde, bahçede
önemli oranda polen tutulduğu görülmüştür. Bahçe dışından gelen yabancı
polenin kaynağı konusunda kısa (0-100 m), orta (100 m-100 km ) ve uzun
(100 km’den uzak) mesafelerden polen taşınması söz konusudur. Ancak,
tohum bahçelerinde polenlerin en etkili oldukları kısa ve orta mesafeli
taşınmaları, uzun mesafeli taşınmalarına göre çok daha önemlidir
(PULKKINEN ve ark. 1993; RANTIO-LEHTIMAKI ve PULKKINEN
1994). Bu bakımdan 10 km uzaklığın, polen üretmeyen genç tohum
bahçesinde % 70-80 polen azalmasına yolaçabileceği, dolayısıyla tohum
bahçelerinin kuruluşunda çevrede aynı türden meşcerelerin bulunmaması
gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken bir nokta
da, en yoğun polen üretim zamanının meşcerede 1 gün önce oluşmasıdır. Bu
da 10 km mesafenin yaklaşık bir günde alındığını göstermekte, diğer bir
anlatımla polenlerin taşınma hızı yaklaşık 2.7 m/sn olmaktadır. Polen
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hareketi; hava hallerine ve özellikle rüzgarların hızı ve yönüne bağlı
olduğudan, polenlerin canlılığını sürdürmesi kirlilik açısından önem
kazanmaktadır. Polenler genelde birkaç gün nadiren de 1 hafta canlılığını
sürdürebilmektedir (LINDGREN ve LINDGREN 1997). Bunun sonucunda
polenler bir gün sonra tohum bahçesine ulaştıklarında, canlılıklarını
sürdüreceklerinden, yakın çevrede aynı türden meşcereler bulunduğunda,
dışarıdan polen akışının engellenmesi hemen hemen olanaksız olacaktır.
Eğer bir tohum bahçesi, yakınında meşcereler bulunan alanlarda
kurulacaksa, çevresinde izolasyon zonu mutlaka oluşturulmalıdır. Aynı
konuda ZOBEL ve TALBERT (1984), bir tohum bahçesinin dışarıdan gelen
polen akışından mutlaka korunması gerektiğini, çoğu ağaç ıslahcısının,
çamlar için enaz 122 m (400 ft), tercihen 152 m (500ft) mutlak genişlikte
izolasyon zonu oluşturduğunu bildirmektedir.
Bu çalışma bir yıllık verilere dayanmasına karşın, tohum bahçelerinin
işletilmesi açısından bazı fikirler vermektedir. Türün biyolojisine dayalı
bilgilerin elde edilmesi, tohum bahçelerinin işletilmesini daha etkin bir hale
getirecektir. Örneğin 10 km uzaklık, dışarıdan polen gelmesini engelleyici
bir uzaklık olsaydı, çalışma yapılan tohum bahçesinde izolasyon zonu
oluşturmaya gerek kalmayacaktı. Bu açıdan bu tür araştırmalar, Orman
Ağaçları ve Tohumları Araştırma Müdürlüğü’nce yürütülen “Türkiye Milli
Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı” kapsamında yapılan çalışmalar
kapsamında değerlendirmelidir. Çünkü Türkiye’de şimdiye kadar 1431
klondan 68 425 adet aşılı fidan kullanılarak, 48 ayrı yerde, toplam 409
hektar fenotipik karaçam tohum bahçesi kurulmuştur (ANONİM 2002). Bu
program, genetik kazancın daha yüksek olduğu ileri generasyon tohum
bahçelerinin kurulmasını da öngörmektedir. Bu konuda kapsamlı araştırma
çalışmalarının yapılmasının önemi de artmaktadır. Bu araştırmaların
sonuçlarına göre yapılacak çalışmalarla da, tohum bahçeleri çok daha etkin
işletilebilecek ve genetik kazanç yönünden kayıplar en az düzeye
indirilebilecektir.
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ÖZET
Genetik çeşitlilik; genetik süreçlerle ve mutasyon, seleksiyon, gen
akışı (gene flow), genetik kayma (genetic drift), eşleşme deseni (mating
design) gibi yaşam tarihi karakteristikleriyle etkilenen bir süreçtir. Bu
olaylar kapalı bir fanusun içerisinde gerçekleşmediğinden, genetik
çeşitliliğin dağılımı ve seviyesi ancak son zamanların olaylarıyla
açıklanabilir. Genetik yapıyı buzul dönemleri, yöresel coğrafya ve insanoğlu
birlikte şekillendirir. Geçmişteki medeniyetlerin bilinçli veya bilinçsiz olarak
bitkilerin evrimine rehberlik ettikleri Anadolu’da, insan etkileri önemli bir
rol oynar. Anadolu yarımadasında, tarih öncesi ve tarihi dönemlerde yaşanan
değişiklikler bazı tahminlerin yapılmasına yardımcı olur. Anadolu,
Pleistosen döneminde pek çok iğne yapraklı tür için bir sığınak olduğundan,
iğneyapraklı türlerin burada daha yüksek düzeyde çeşitlilik içermesi
muhtemeldir. Fakat Holosen döneminde kuraklığın artması, tarım
faaliyetlerinin çoğalması ve ormanların yoğun bir şekilde kullanılması,
iğneyapraklı türlerin populasyonlarının parçalı bir hale gelmesine ve
dolayısıyla da gen akışının azalmasına ve akrabalar-arası döllenmenin
(inbreeding) artmasına yol açmıştır. Yapraklı ağaç türlerinin tarihi ise, son
buzul döneminden sonra, pek çoğunun Anadolu üzerinden Batıya doğru göç
etmesi nedeniyle oldukça farklı bir seyir izlemiştir. Bu nedenle de çeşitlilik
kaybına uğramış oldukları varsayılır. Anadolu’daki ağaç türlerinin genetik
yapısı, onlarla ilgili orman genetiği literatürü, kantitatif genetik varyasyon ve
diğer ağaç türlerinin analojisinden anlaşılmaktadır. Meyveler ve fındık, ceviz
gibi diğer kabuklu meyve ağaçlarının doğal veya adventif populasyonları
hakkında bilgi olmaması en önemli eksikliktir. Koruma (conservation)
çalışmalarına, genetik çeşitlilik, akrabalar-arası döllenme (inbreeding) ve
gen akışının düzeyi ve modelleri yol göstermelidir. Koruma, in situ rezerv
alanlarının seçim çalışmalarıyla tamamlanmış sayılmamalı; etkin yönetim
çalışmaları uygulanmalı ve rezerv sistemleri ex-situ programlarla
desteklenmelidir.
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GİRİŞ
Bu makalenin amacı, Türkiye’deki ağaç türlerinin yabani
populasyonlarının genetik çeşitliliği hakkında bilinenleri genelleştirmek,
Türkiye’ye özgü doğal türlerin genetik çeşitliliği hakkında elde edilen
bilgileri gözden geçirmek, üzerinde çalışılması gereken konuları ortaya
çıkarmak, genetik çeşitlilik ve genetik yapıyla ilgili alınması gereken
önlemlerle ilgili bazı koruma yaklaşımları önermek ve belirlemektir.
Orman ağacı türlerinde genetik çeşitlilikle ilgili bilgilerimizin çoğu
son 20 yılda, genetik çeşitliliği belirlemek amacıyla moleküler markörlar
kullanılarak, özellikle de izoenzimlerle elde edilmiştir. Çamlar (Pinus L.)
üzerine yayınlanmış izoenzim çalışmalarının sayısı diğer bitki cinsleri
üzerine yayınlanmış olanların tamamından daha fazladır (HAMRICK ve
GODT, 1966). PRICE ve ark. (1998) tarafından kabul gören 109 çam
türünün yarısından çoğunda çalışmalar yapılmıştır ve Türkiye’ye özgü
türlerin de içinde bulunduğu 50 türe ait izoenzim çalışmalarının sonuçları
yayınlanmıştır (LEDIG, 1998). Bu çalışmalar arasında birkaç ladin (Picea
L.) ve göknar (Abies L.) türü de yer almaktadır. İğneyapraklı türlerin ticari
açıdan değerli olmaları ve megagametofitin (genellikle tohumun endospermi
kullanılır) haploid olması nedeniyle genetik analizin kolay yapılması
iğneyapraklı türler üzerinde daha yaygın olarak çalışılmasına neden
olmuştur. Bununla birlikte izoenzim elektroforez tekniği yapraklı ağaç türleri
üzerinde çalışmak için de kullanılmıştır (HAMRICK ve ark., 1992).
İzoenzim çalışmalarıyla, orman ağacı türlerinde çeşitliliğin tek
yıllık ve çok yıllık otsu bitkilere göre genelde daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Genetik çeşitlilik, ekolojik evrim silsilesinin sonlarında olan
ve kendinden-başka bireylerle döllenen (outcrosser) uzun ömürlü ağaç
türlerinde, orman ağaç karakteristiklerinin hepsi için yüksektir (HAMRICK
ve GODT, 1989). Ancak bu sadece bir genellemedir. Örneğin, Amerika
kızılçamı (Pinus resinosa Ait) gibi bazı orman ağacı türlerinde ayırdedici
genetik çeşitlilik yoktur (FOWLER ve MORRIS, 1977). Son buzul çağında
ve buzularası dönemlerde yeralan tarihi etkenler, yaşam tarihi
karakteristiklerinden daha çok etki yaparlar.
Adaptif karakterler hakkındaki kantitatif genetik varyasyonla ilgili
bilgiler, genetik kaynakları tanımlamak için kullanılan gen çeşitliliği
hakkındaki bilgilerden daha değerli olabilir, çünkü moleküler markörler
seleksiyon ve adaptasyon bakımından büyük ölçüde nötr (tarafsız) durumda
olurlar. Kantitatif varyasyon, tesadüfi ve tekrarlı olarak kurulan ve
orijinlerin veya döllerin birbirleriyle kıyaslandığı test bahçesi olarak
adlandırılan arazi denemeleri ile belirlenir. İdeal olarak bu tür denemeler,
genotip-çevre etkileşimini ölçmek amacıyla birden çok saha üzerinde
yürütülür. Fakat orman ağacı türlerinde, arazi denemeleriyle nihai sonucun
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elde edilebilmesi için uzun yıllar gerekir, bu da izoenzim çalışmalarının
popüler olmasının bir nedenidir. İzoenzim çalışmalarının sonuçları ise
sadece birkaç ay veya haftada alınabilir. Kısa dönem fidanlık denemeleri de
bir veya iki yılda değerli bilgiler verebilir (REHFELD ve ark., 1984), fakat
erken safhada alınan sonuçlar, daha ileri safhalardaki performansı her zaman
göstermeyebilirler. Örneğin pandorosa çamı (Pinus ponderosa Laws.)
denemesinde 293 m, 832 m ve 1722 m yükseltide kurulan denemelerin
hepsinde 762 m yükseltiden gelen ağaçların dölleri, ilk 12 yılda diğerlerini
geçen bir performans göstermişlerdir (MIROV ve ark., 1952). Fakat 29.
yılda durum değişmiş: düşük yükseltideki tohum kaynaklarının dölleri en iyi
performansı 293 m’de, orta yükselti kaynaklarının dölleri en iyi 832 m’de,
daha yüksekteki kaynakların dölleri de en iyi performansı 1722 m’de
göstermişlerdir (CONKLE, 1973).
Diğer önemli bir sorun da, bazı uygulamalarda izoenzim ve diğer
moleküler markörlerdeki (RFLP ve RAPD gibi) genetik varyasyon seviyesi
ve yapılaşmasının arazideki test bahçesi denemelerinden alınan sonuçlarla
uyuşup uyuşmadığıdır. Kantitatif karakterlerdeki varyansı ortaya çıkarmak,
populasyonlar arasındaki gen frekansı farklılıklarını ortaya çıkarmaktan daha
kolaydır, dolayısıyla moleküler markörlerin ve kantitatif karakterlerin
birbirine paralel varyasyon modellerine sahip olduğunu düşünmek için
herhangi bir neden yoktur (LEWONTIN, 1984). Büyümedeki varyasyon
modelleri, yaprak morfolojisindeki varyasyon modellerine göre farklılıklar
gösterebilir, veya populasyonlar gövde düzgünlüğü bakımından farklılık
gösterip, büyüme hızı bakımından farklılık göstermeyebilir. Bu nedenle
izoenzim ve kantitatif genetik arasında benzerliğin olmaması sürpriz
sayılmamalıdır.
Bununla birlikte, izoenzim çeşitlilik yapılaşmasıyla kantitatif
varyasyon arasında büyük oranda karşılıklı ilişki bulunur ve izoenzim
çalışmaları genetik çeşitlilik seviyesi ve yapılaşması ile ilgili sorulara cevap
verebilir (CONKLE ve WESTFALL, 1984; WESTFALL ve CONKLE
1992). Örneğin Pinus resinosa izoenzim, RAPD veya kantitatif karakterler
açısından neredeyse yok denecek kadar az ayırdedilebilir varyasyona sahiptir
ve çok az sayıda zararlı mutant taşır
(FOWLER, 1965; FOWLER ve
MORRIS, 1977; MOSSELER ve ark., 1992). Tam tersine, izoenzimler
açısından yüksek seviyede gen çeşitliliğine sahip olan günlük çamı (Pinus
taeda L.) kantitatif karakterler açısından da üst seviyede bir çeşitliliğe
sahiptir, kendi-kendini döllediğinde de çok çeşitli zararlı mutasyonlar ortaya
çıkabilir (CONKLE, 1981; STONECYPER ve ark., 1973; FRANKLI N,
1969). Pinus torreyana Parry sadece iki küçük populasyonda bulunur, fakat
bu iki populasyon ağaç formunun da dahil olduğu çeşitli morfolojik
özellikler bakımından farklılıklar gösterir. Ancak her bir populasyon
içerisindeki ağaçlar tek tiptir: Populasyon içerisindeki ağaçlar genetik olarak
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birbirinin aynısı iken, bu iki populasyon izoenzim açısından da farklılıklar
gösterir (LEDİG VE CONKLE, 1983). Hangi sahanın genetik olarak daha
zengin olduğunu, çeşitliliğin populasyonlar içinde mi yoksa populasyonlar
arasında mı daha çok olduğunu, allellerin özel mi (yani bir populayon
içerisinde sınırlı olup olmadığı) yoksa çok yaygın mı olduğunu bilmek
koruma amacı için yeterli sayılabilir (MARSHAL VE BROWN, 1975).
İzoenzimler, Mendel genetiği ile açıklanabildiğinden, veriler klasik
populasyon genetiği modelleri ile değerlendirilmeye uygundur. Beklenen ve
gözlenen heterozigotluk (H e ve H o ), polimorfik lokusların oranı (P) ve lokus
başına allel sayısı (A), tür içinde ve türler arasında, populasyonlar arasındaki
varyasyonun karşılaştırılması için kullanılabilir (NEI, 1978). WRIGHT’in F
istatistiği veya NEI’nin G ST formülü populasyonlar arasında (bölgeler ve
diğer hiyerarşik düzeyler) veya populasyonlar içerisinde çeşitliliğin
görülmesi için kullanılabilir (WRIGHT, 1978; NEI, 1973). Genetik uzaklığı
(D) (NEI, 1972) populasyonlar arasındaki farklılıkları hesaplar ve bu
farklılıkların ilgili gruplar şeklinde sınıflandırılması için bir temel oluşturur.
Populasyonlar arasında denge halindeki göç, “özel alleller” (SLATKIN ve
BARTON, 1989) veya F ST (WRIGHT, 1978) ile tahmin edilebilir. Sabit
indeks (F veya F IS ) akrabalar-arası döllenme derecesini saptamak için
hesaplanabilir (WRIGHT, 1978) ve böylece eşleşme deseni ile ilgili sonuçlar
çıkarılabilir. Kendinden-başka bireylerle döllenme oranları (t), döllerin ve
ebeveynlerin genotiplerini kıyaslayarak tahmin edilebilir (CLEGG, 1980).
Bu istatistik hesaplamaların hepsi koruma stratejilerini belirlemek için
kullanılabilir.

GEN FREKANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Gen frekansı
Gen ve genotip frekansını, dolayısıyla da genetik çeşitlilik düzeyini
ve modellerini etkileyen faktörler mutasyon, seleksiyon, genetik kayma, gen
akışı veya göç ve eşleşme sistemidir. Bu faktörlerin etkileri allellerin
dağılımından ve zaman ve mekana göre değişen frekanslarından anlaşılır.
Yorumların çoğu, Hardy-Weinberg dengesinden olan sapmalara dayanır.
Hardy-Weinberg dengesi eşleşmenin tesadüfi olduğu, seleksiyonun,
mutasyonun ve göçün olmadığı, sonsuz büyüklükteki bir populasyonda
(yani, genetik kaymanın yok denecek kadar az olduğu bir populasyonda),
gen ve genotip frekanslarının generasyonlar boyunca sabit kalacağını
savunur. Üstelik, genotip frekansları, gen frekanslarından tahmin edilebilir.
Hiç bir populasyon bu kriterleri tam olarak karşılamadığından, HardyWeinberg dengesi, varsayımlara göre sapmaları belirlemek için baz alınır.
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Hardy-Weinberg Dengesi’nde Gen ve Genotip Frekansları
Hardy-Weinberg Dengesi’nde olduğu gibi eşleşme sisitemi rastgele ise,
genotip frekansları gen frekanslarından tahmin edilebilir. İki allelli bir
örnekte (A ve a), p’nin A allelinin sıklığı ve q=1-p’nin de a allelinin frekans
sıklığı olduğu gen ve genotip frekansları binomial (pA+qa)2 nın dağılımıyla
ilgilidir. Dolayısıyla genotip frekansları p2AA, 2pqAa’dır ve q2aa denge
durumudur. Gen ve genotip frekansları seleksiyon, mutasyon ve göçün
olmadığı bir durumda bir generasyondan diğerine sabit kalır.
Mutasyon
Mutasyon genetik çeşitliliğin tamamının temelidir. Yeni farklılıklar
mutasyon yoluyla sağlanır. Ağaç türlerinin, hayvanlara ve kısa ömürlü
bitkilere göre daha yüksek genetik çeşitliliğe sahip olmasının bir nedeni
mutasyon olabilir. Hayvanlarda hücrelerin eşey hattı (germ line) emriyonun
gelişmesi sırasında erken bir safhada kesilir ve gamet üretimiyle sonuçlanan
seksüel bölünmeden önce az sayıda bölünme geçirir (BREWBAKER, 1964).
Bitkilerde hücrelerin eşey hattı (germline) yoktur; bu nedenle bitkilerde,
hayvanlara göre, çok daha fazla hücre bölünmesi olur, böylece DNA
kopyalama hatasına neden olacak daha fazla olasılık devreye girer.
İnsanda, erkeklerde gözlendiği gibi, hücre bölünmesi ne kadar fazla
olursa mutasyon oranı da o kadar yüksek olur. Erkeklerdeki mutasyon oranı
yaşla orantılı olarak artar. Çünkü yaşın artmasıyla birlikte spermin oluşması
sürecinde daha fazla sayıda hücre bölünmesi olur (ergenlik çağında 30
bölünme, 28 yaşında 380 bölünme, 35 yaşında 540 bölünme; VOGEL ve
RATHENBURG, 1979). Bunun tersine, yumurtaların oluşumuna yol açan
bölünmelerin, gelişimin erken safhasında tamamlandığı insanın dişisinde
mutasyon oranı göreceli olarak sabittir. Üstelik mutasyonlar yaş ilerledikçe
hücre bölünmesi olmasa bile birikebilirler. Örneğin, yaşlı meyve sineklerinin
döllerine aktardıkları, yaşayabilirliği etkileyen genetik yapı, genç meyve
sineklerinin döllerine aktardıklarından daha fazladır (ADJELKOVIE ve ark.
1979). Depolanmış tohumlarda, bölünmenin olmadığı veya metabolik
aktivitenin çok düşük olduğu durumlarda bile mutasyonlar oluşabilirler
(HARRINGTON, 1970).
Orman ağaçlarındaki uzun yaşama özelliği, onlara yaşadıkları sürede
pek çok yeni mutasyonu kendilerinde biriktirme olanağı sağlar. Hücre
bölünmesi başına mutasyon oranında dengeleyici farklılıklar olmadıkça
generasyon boyunca ağaçlarda, çok yıllık otlara göre daha fazla mutasyon
birikir. Çok yıllık bitkilerde ise tek yıllık bitkilere göre daha fazla mutasyon
birikmesi beklenir. Mutasyon oranı bir yıl boyunca, tek yıllık otlarda ve
ağaçlarda eşit olabilir, fakat her ağaç yaşamı boyunca tek yıllık bitkiden
daha çok mutasyon biriktirmiş olacaktır. Önceden çamlarda, zigot ve gamet
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arasındaki bölünme sayısının tahminini yapmıştım. 12 metre uzunluğunda
bir çam ağacında bir memeliye göre 30 kat daha fazla mutasyon birikebilir
(LEDIG, 1986a). Bu oranın 24 m boyundaki bir çam ağacında, 12 m
boyundaki bir ağaca göre iki kat daha fazla olması beklenir.
Doğrudan kanıt az olmakla birlikte, varolan kanıtlar büyük, uzun
ömürlü ve odunsu bitkilerde, küçük ve tek yıllık bitkilere göre mutasyon
oranının daha yüksek olduğu hipotezini destekler biçimdedir. Kırmızı
magrovların bazı populasyonlarında (Rhizophora mangle L.) öldürücü
(lethal) çekinik klorofil yetersizliği, bir generasyondaki haploid genom
başına 2.1x10-3 sayıdaki mutasyondan 7.4x10-3 sayıdaki mutasyona kadar
değişir (KREKOWSKI ve GODFREY, 1989; LOWENFELD ve
KLOKOWSKI, 1992; KREKOWSKI ve ark., 1994). Tek yıllık otsu
bitkilerde öldürücü klorofil eksikliği analojik oranları 3.1x10-4 ten 5.6x10-5 e
kadar değişir, bu da mangrovlarla kıyaslanınca büyüklük olarak ½ oranında
daha düşük bir orandır.
Seleksiyon
Seleksiyon, farklılaşan bir yaşama yüzdesi ve çoğalma yoluyla
(avantajsız olan alleler tekrarlanan mutasyonlar tarafından devam
ettirilmedikçe) bazılarının frekanslarını artırarak diğerlerinin frekanslarını da
sıfıra indirerek allellerin sıklığını değiştirir. Fakat, heterezigotlar her iki
homozigottan daha fazla ise, bu durumda seleksiyon, her iki allelin
populasyonda ortalama bir
sıklıkta olduğu bir denge (eşitlik) ile
sonuçlanacaktır. Seleksiyon, diğer alleller aleyhine de olsa, bazı allellerin
frekansını artırarak yeni gen kombinasyonları olasılığını yaratır.
Birkaç generasyon gözlenmedikçe seleksiyonun ispat edilmesi
güçtür. Generasyonlar arasında allel sıklıklarının değişmesi durumunda bile
bu değişikliği seleksiyona bağlamak güçtür. Genetik kayma (örnekleme
hatası) nedeniyle, gen frekansı bakımından diğerlerinden farklı olan
populasyonlardan akın eden göçmenlerin gelmesiyle gen frekansları
değişebilir. Örneğin, Santa Rosa adasındaki Pinus torreyana Parry, La Jolla
Anakarasındakilere göre, 59 izoenzim lokusundan sadece ikisinde
farklılıklar gösterir. Farklılık, iki farklı çevredeki seleksiyon yüzünden
olabilir, fakat LEDIG ve CONKLE (1983) bu kaymanın açıklanabilmekten
uzak olduğu sonucuna varmışlardır. Allel sıklığının geniş bir kuşakta çevre
değişkenleriyle korelasyona sahip olması akla seleksiyonu getirir. Örneğin,
Avrupa ladininin (Picea abies L.) bir asit fosfat lokusundaki allel sıklığı,
İsviçre ve Avusturya’daki rakım ve Finlandiya’daki enlemle
ilişkilendirilmiştir (BERGMAN, 1978). Eğer allel sıklıkları sadece kaymaya
cevap veriyor olsaydı bu tür korelasyonlar beklenemezdi. Seleksiyon, orman
ağacı populasyonlarında, embriyo ile olgun ağaç safhaları arasında sıkça

70

gözlenen heterozigotluğun artışı ile de ilişkilendirilmiştir (PLESSAS ve
STRAUSS, 1986).
Belirgin bir şekilde adaptif olan değerlerin kantitatif karakteristikleri
ile çevre arasındaki korelasyonlar üzerinden hareket edildiğinde
seleksiyonun rolü kolayca kabul edilir. Örneğin, tohum kaynak testlerinde
tomurcuk oluşumu ve terminal büyümenin kesilmesi ile orijinin rakımı ve
enlem arasında genellikle negatif bir ilişki bulunur (REHFELD, 1970:
LEDIG ve ark., 1976; LEDIG, 1978). Sonbaharın geç dönemlerine kadar
büyümeye devam eden ağaçların soğuk zararına maruz kalması
muhtemeldir. Kuzey enlemlerinde, güney enlemlerine ve yüksek rakımlarda
da düşük rakımlara göre donun daha erken gelmesinden dolayı, kuzey
enlemlerindeki veya yüksek rakımlardaki ağaçlar güney enlemlerdeki ve
alçak rakımlardaki ağaçlara göre büyümeyi daha erken bitirirler.
Genetik Kayma (Genetic Drift)
Genetik kayma, sınırlı büyüklükteki bir populasyonda, gametlerin
tesadüfi birliğiyle yeni bir generasyonun oluşması sürecinde örnekleme
hatası yüzünden generasyondan generasyona allel frekanslarında gözlenen
değişikliklerdir. Mutasyon, seleksiyon ve göç (migrasyon) gibi gen
frekanslarını değiştiren güçlerin olmadığı büyük populasyonlarda, HardyWeinberg dengesinde herhangi bir değişiklik olması beklenmez. Fakat küçük
populasyonlarda, allel frekanslarında bir dereceye kadar değişiklikler
beklenebilirse de, bu değişiklikler belli bir yönde değildir. Populasyon
içerisinde erkeklerin dişilere oranının yaklaşık olarak 1:1 olması, insan
genetiğinden bilinen, anlaşılması kolay bir örnektir. Mendel kalıtımı da 1:1
oranını tahmin etse de sonsuz genişlikteki bir sperm havuzundan örnekleme
yapılması nedeniyle, şans sonucu bazı ailelerin çocuklarının hepsi erkek
veya hepsi kız olabilir (başka bir örnek için metne bakınız). Bir kaç
generasyon boyunca küçük kalan populasyonlarda genetik kayma, fiksasyon
olarak adlandırılan duruma neden olabilir; yani alternatif alleller % 100’e
ulaşırken, bazı allellerin de tamamen kaybolmasına neden olabilir. Yaygın
olan türlerin populasyon büyüklüğü, doğal felaketler veya günümüzde daha
çok koruma problemleriyle başedilememesi yüzünden azalabilir. Kuramsal
olarak, Pinus Torrryana Parry.’nin La Jolla populasyonundaki ve Amerikan
kızılçamındaki (Pinus resinosa Ait) varyasyonun azlığı Üst Buzul daha
sonra da Hipsithermal dönemlerinde pek çok generasyon boyunca az
sayıdaki relikt populasyonlara indirgenmesine bağlanmaktadır.
Genetik kayma yeni habitatın yerleşmesi sırasında da etkili olabilir.
Yeni bir koloninin kurucuları ebeveyn veya kaynak populasyonda mevcut
olan çeşitliliğin sadece bir örneğini beraberlerinde getirirler. Örneğin tek bir
kurucunun varolduğu ekstrem bir örnekte, koloni lokus başına en çok iki
allele sahip olabilir. Diğer allellerin hepsi kaybolmuş olacaktır. Adi servinin
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(Cupressus sempervirens L.) kültüre alınmış döllerinden elde edilen
populasyonlarındaki göreceli olarak düşük varyasyon seviyesi kurucu
etkisine (founder effect) bağlanmıştır (PAPAGEORGIOU ve ark.,1994).
Aşağı Kaliforniya’dan Yukarı kaliforniya’daki Diablo Dağı’na, kuzeye
doğru uzanan dağ silsilesi boyunca yayılış gösteren büyük kozalaklı çamdaki
(Pinus coulteri D.Don) nadir allellerin (rare alleles) sayıca azalmasına
kurucu etkisi iyi bir açıklama olabilir (LEDIG, 1987). Holosende kuzeye
doğru yayılmayı sağlayan her öncü bireyin, orijinal çeşitliliği, gittikçe daha
az taşıdığı varsayılmıştır.
Genetik Kayma (Gentic Drift) ve Örnekleme Hatası
Genetik kayma basit bir olasılık örneğiyle anlaşılabilir. Bir para bir milyon
kere havaya atılırsa yazıların turaya oranı 1:1 oranına çok yakın olur. Yani
ortalama 1:1 oranını bekleyebiliriz. Fakat parayı havaya iki kez attığımızda
ikisinin de tura gelmesine kimse şaşırmayacaktır (0.25’lik bir olasılık). Para
dört kere atıldığında % 6.25 olasılıkla dört tura gelir. Paranın bir kez daha
atılması durumunda diğer bir % 6.25’lik olasılıkla yazı geleceği de
unutulmamalıdır. İki yazı:iki tura gelmesi olasılığının frekansı ise %
37.5’tur.
Gen Flow (Gen akışı)
Gen akışı, bir populasyon içerisinde veya tozlaşma yapan
populasyonlar arasında polen saçılması veya tohum göçü sonucu genlerin
(yani allellerin) yayılmasıdır. Gen akışı, gen kaymasının etkilerini tesirsiz
hale getirebilir. Gen akışı, eğer yaygınsa, allellerin de seleksiyonla elimine
edildikleri kadar hızlı geri gelebilmeleri durumunda, lokal adaptasyonu
önleyebilir. Polen veya tohum yoluyla gerçekleşen gen akışı, iğneyapraklı
türlerde çok yaygın olabilir (LEDIG, 1977). Ormandan 58 km uzakta
polenler tespit edilmiş, kuşların Pinus edulis Engelm. tohumlarını
kaynağından 22 km uzağa götürdükleri gözlenmiştir (LANNER, 1966;
VANDER WALL ve BALDA, 1977). Yeni Zelanda’da Pinus contorta
Dougl. Ex Loud.’nın yeni kolonileri, rüzgar yoluyla taşınma sonucu, tohum
kaynağından 18 km uzakta oluşmuşlardır (BANNISTER, 1965).
Gen akışının bir sonucu olan gen çeşitliliğinin çoğunun populasyon
içerisinde, genellikle de %10’undan daha azının populasyonlar arasında
olduğu, izoenzim elektroforez yoluyla ortaya çıkarılmıştır. 31 çam türü için
populasyon içi genetik çeşitlilik ortalama % 8.6’dır (LEDIG, 1997). Fakat bu
31 çam türünün arasına Pinus torreyana Parry. dahil edildiğinde ortalama %
11.5’a yükselir. Bu da, Pinus torreyana Parry’de sınırlı çeşitliliğin iki küçük
izole edilmiş populasyon arasında olması ve populasyon içerisinde genetik
çeşitliliğin olmaması yüzünden, ekstrem bir örnek oluşturmasından
kaynaklanır. Populasyonlar arası genetik farklılaşmanın nispeten düşük
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olması durumunda (en azından halihazırdaki çevrede kendi selektif değerleri
bakımından nötr alleller için), kaynaklar sınırlı olduğu zaman, gen koruma
stratejisi pek çok populasyonu örnekleme pahasına da olsa, populasyonlar
içinden geniş örnekler toplamayı gerekli kılar. Fakat populasyonlar, gruplar
arası zengin bir çeşitlilikle karakterize ediliyorsa strateji tersine çevrilebilir.
İzoenzim çalışmaları her bir generasyon başına, Nm olarak ifade
edilen göçmen (immigrant) sayısını yani gen akışını hesaplamaya olanak
sağlayan yöntemlerdir. Nm<1.0 olduğunda populasyonlar genetik kayma
yüzünden farklılaşmaya başlar, Nm değeri 0.5 veya daha küçükse ise kritik
bir değeri ifade eder (WRIGHT, 1969). Nm 0.5 veya daha düşük olduğunda
kaymanın bir sonucu olarak populasyonlar ciddi bir şekilde birbirlerinden
farklılaşmaya başlayacaklardır. Başlangıçta gen frekansı p=q=0,5 olduğunda
ara sıra gen fiksasyonu olabilir, nadir alleller için de daha sık olarak
fiksasyon beklenir. Birkaç generasyon sonra bütün gen frekansları eşit
derecede olanaklı olur.
Çoğu tek yıllık olan pek çok tür akrabalar-arası döllenme yapan
(inbreeder) türlerdir ve evrimsel süreç boyunca düşük seviyede göçe adapte
olurlar. Bununla beraber çoğu ağaç türü kendinden-başka bireylerle
döllenme yapar (outcrossing). Parçalanmalar sonucu göçün azalması ve
dolayısıyla önceleri birbirleriyle ilişkisi olan izole olmuş grupların etkili bir
populasyon büyüklüğünü önemli ölçüde küçültmesi durumunda orman
parçalarının varlığı tehlikeye girer. Bu tür durumlarda gen alışverişini teşvik
eden yönetim teknikleri, akrabalar-arası döllenmenin (inbreeding) etkilerini
dengelemek için önerilebilir.
Bütünlükleri yakın bir zamanda bozularak parçalı hale gelmiş olan
türlerin durumu (yani, Pleistosenin sonundan itibaren, kısmen Türkiye’ye
özgü bir durum), tehlikede olan türlere
örnektir. Örneğin, Picea
chihuahuana Martinez Meksika’da Durango ve Chihuahua’da, birkaç küçük
populasyona bölünmüştür, fakat palinolojik çalışmalar bu türün, 8000 yıl
önce bile daha geniş bir alan kapladığını iddia etmektedirler. Populasyonlar
arasındaki gen akışı generasyon başına bir göçmenden daha azdır (yani, Nm
<1’dir), bu da populasyonlar arasında çeşitlilik ve allel frekansları açısından
önemli farklılıklar oluşmasına neden olmuştur (LEDIG ve ark., 1997).
İğneyapraklı türlerde yapılan Nm tahminlerinin çoğu, gen akışının
genetik kaymayı önlemeye yetecek kadar olduğunu gösterir. LEDIG (1998)
çamlara, LEDIG ve ark. (1997) da ladinlere ilişkin tahminler yapmışlardır.
Rüzgarla tozlaşan yapraklı ağaç türleri, iğneyapraklı türlerin Nm değerine
çok benzer Nm değerlerine sahiptirler. Nm değeri yeşil kızılağaç için 4.8
(Alnus crispa (Ait.) Pursh: BOUSQUET ve ark., 1987), pırnal meşesi için
(Quercus ilex L.; YACINE ve LUMARET, 1998) 5.3, saplı meşe ve sapsız
meşe için (Quercus robur L. ve Quecus petraea (Matt.) Liebl.; KREMER
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ve ark., 1991) 5.7 ve kestane için (Castanea sativa Mill.; Frascaria ve ark.,
1993) 3.5 tir. Avrupa kayını (Fagus silvatica L.; CUENGEN ve ark., 1998)
için 3.9, Amerikan kayını (Fagus grandifolia Ehrh.; HOUSTON ve
HOUSTON, 1994) için 3.7 dir. Doğu kayınında (Fagus orientalis Lipsky)
yüksek oranda gen akışı olduğu şeklinde bir tahmin yapmak
isabetli
olacaktır.
Polen yoluyla olan gen akışı, böcekler aracılığıyla tozlaşan yapraklı
ağaç türlerinde rüzgar yoluyla tozlaşan iğneyapraklılara göre daha düşük
olabilir, bu da oldukça makul görünen bir hipotezdir. Ancak bu konuda
yeterli çalışma olmaması bu görüşü hipotez olmaktan öteye götüremez.
Kuzey Amerika’nın doğusundaki üç manolya türünde (Magnolia spp.) Nm
0.22’den 0.83’e kadar bir aralıkta değişmiştir (QUI ve PARKS, 1994).
Sınırlı bir saha boyunca, (Pentaclethra macroloba (Willd.) için Nm 0.75’tir
(KUNTZE; HALL ve ark., 1994). Fakat böcekler yoluyla tozlaşan bazı
yapraklı ağaç türlerinde gen akışı yüksek görünmektedir. Böcek yoluyla
tozlaşmış yabani vişneden (Prunus avium L.) elde edilen 3.6 Nm değeri bu
hipoteze tezat oluşturur (FRASCARIA ve ark., 1993). Bu değer
iğneyapraklıların ve rüzgarla tozlaşan yapraklı türlerin değerlerine yakındır.
Gladiçyada (Gleiditsia triacanthos L.) Nm, hesaplama metoduna bağlı
olarak (SHNABEL ve HAMRICK, 1990) 4 veya 8.6 olmuştur; gladiçya gibi
bir cinsli iki evcikli (dioik) türlerde yüksek değerler beklenebilir. Böcekler
aracılığıyla tozlaşan yalancı akasyada (Robinia pseudoacacia L) hermafrodit
olmasına rağmen önemli bir miktarda bir gen akışının (gene flow) varlığına
ilişkin deliller mevcuttur; Nm 1.72 ile 1.95 arasındadır (SURLES ve ark,.
1989). Hem rüzgar hem de böcekler aracılığıyla döllenen şeker akçaağacının
(Acer saccharum Marsh.) kuzeydeki yayılış sınırlarında, populasyonlar
arasındaki Nm 7.3’tür (PERRY ve KNOWLES 1989’da F ST yoluyla
hesaplanmıştır).
Eşleştirme Sistemleri
Eşleşme sistemleri, kendinden-başka bireylerle döllenme
(outcrossing) ve kendi-kendini döllemenin (selfing) oranlarıyla ifade edilir.
Ağaç türlerinin çoğu büyük oranda kendinden-başka bireylerle döllenme
yaparlar (SCHEMSKE, ve LANDE, 1985). Kendinden-başka bireylerle
döllenme oranı çamlarda ve ladinlerde genellikle % 90’ın üzerinde tahmin
edilmektedir. Bununla birlikte iğneyapraklılarda öz bağdaşmazlık (selfincompatibility) sistemleri eksik izlenimini verir, akrabalar-arası döllenme
yapmaları da mümkündür. Kendinden-başka bireylerle döllenme, aynı türe
ait ağaçların (conspecific) birbirinden oldukça mesafeli bulunduğu tropikal
ağaç türlerinde bile genel bir kuraldır. Tropikal olmayan alçak arazi
florasında ağaçların % 25-50’si, kendinden-başka bireylerle döllenmeye
zorlayan veya en azından kendi-kendini döllenmeyi engelleyen bir cinsli iki
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evcikli (dioik) yapıya sahiptir (BAWA ve OPLER, 1975). Hermafrodit
çiçeklere sahip olan tropikal türlerin bile 12/14’ü, % 87-100 oranında
kendinden-başka bireylerle döllenirler (HALL ve ark., 1996; BOSHIER ve
ark., 1995; KERTADIKARA ve PRAT, 1995; HALL ve ark., 1994;
MURAWSKI ve ark., 1994; MURAWSKI ve HAMRICK, 1991). Sadece
Ceiba pentandra (L) Gaertn. ve Cavanilessia platanifolia (H.&B.) H.B.K.
karışık eşleşme sistemlerine sahiptir. Ceiba pentandra ağacında kendindenbaşka bireylerle döllenme oranı % 69’dur (MURAWSKI ve ark., 1990;
MURAWSKI ve HAMRICK, 1992). Cavanilessia platanifolia (H.&B.)
H.B.K. ağacında kendinden-başka bireylerle döllenme oranı çiçeklenen
ağaçların sıklığına bağlı olarak yıldan yıla ve yerden yere % 21-66 arasında
değerler göstermiştir (MURAWSKI ve ark., 1990; MURAWSKI ve
HAMRICK, 1992). Kendinden-başka bireylerle döllenme oranı Shorea
megisthophylla Ashton ağacında da sıklığa bağlı olarak değişmiştir
(MURAWSKI ve ark., 1994). Diğer taraftan okaliptus (Eucalyptus spp.)
genel olarak, kendinden-başka bireylerle döllenme oranının göreceli olarak
düşük seviyelerle karakterize edildiği, karışık bir eşleşme sistemine sahip
olduğu izlenimini verir; SCHEMSKE ve LANDLE’nin çizelgesinde
okaliptusun üç türü için kendinden-başka bireylerle döllenme oranı % 62-77
arasında gösterilmiştir. Anlaşılan ağaç türleri arasında sadece kırmızı
mangrov tamamen veya tamamına yakın bir oranda kendi-kendine döllenme
(selfing) yapmaktadır (LOWENFELD ve KLEKOWSKI, 1992). Fakat,
kırmızı mangrovun bazı populasyonları % 29’a kadar bir oranda kendindenbaşka bireylerle döllenmiş döller üretebilirler (KLEKOWSKI ve ark., 1994).
Kendinden-başka bireylerle döllenme yeni kombinasyonların ortaya
çıkışını (rekombinasyonu) teşvik eder ve akrabalar-arası döllenme nedeniyle
ortaya çıkan varyasyon kaybını azaltır. Kendinden-başka bireylerle döllenme
ile pek çok allel heterozigot durumda varlığını sürdürmeye devam ederken,
akrabalar-arası döllenmede, özellikle de kendi-kendine döllenmede çekinik
alleller hızla seleksiyona maruz kalırlar. Akrabalar-arası döllenme yapan
gruplar arasında, kendinden-başka bireylerle döllenme yapan populasyonlar
arasında olduğundan daha büyük farklılaşma beklenir. Akrabalar-arasında
döllenme yapan türler, populasyonlar içerisinde yüksek bir varyason devam
ettirirler, fakat bunların pek çoğunda da ciddi bir oranda tekdüzelik
sözkonusudur. Koruma stratejisi, akrabalar-arası döllenme yapan türlerde bir
sahadaki popuasyonların herbirinden birkaç bireyi örneklemek şeklinde
olmalıdır. Ancak, kendinden-başka bireylerle döllenme yapanlar için
varyasyon bir tek populasyondan çok sayıda ağacın örneklenmesiyle
yakalanabilir.
Akrabalar-arası döllenme, kendinden-başka bireylerle döllenme
yapan populasyonun varlığını tehlikeye atarken, akrabalar-arası döllenmeye
adapte olmuş türler için bu daha az önemsenecek bir problemdir. Gen akışı
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yoluyla birbirleriyle bağlantısı olan büyük populasyonlar içerisinde
evrimleşmiş, kendinden-başka bireylerle döllenen bir tür, izole olmuş küçük
populasyonlar şeklinde parçalandığında üreteceği çoğalma materyalinde bir
azalma olacaktır. Ağacın tohum tutmasındaki azalma iğneyapraklılarda
akrabalar-arası döllenme depresyonunun en açık belirtisidir. Kendindenbaşka bireylerle döllenenler, çekinik zararlı allellerin büyük yükünü
heterozigot durumda taşımaya devam
edebilir, fakat akrabalar-arası
döllenmenin olduğu durumda bunlar (heterozigotlar), homozigot durumuna
gelir ve bu durum embriyonun oluşamaması ile sonuçlanır (SORENSON,
1969; FRANKLIN 1972). Akrabalar-arası döllenmeye adapte olmuş türler,
izole olmuş küçük populasyonlarda yaşam mücadelesi vermek üzere
evrimleşmiştiklerinden genetik yükü minimum düzeyde taşırlar. Daha sonra
tekrar parçalanmaların olması veya habitat kaybı onların eşleşme sistemi
üzerinde hiçbir etki yapmayacaktır.
Tarihi Etkenler
Ilıman bitki türlerinde geniş kapsamlı gen çeşitliliği modellerinin her
biri aslında, sadece son buzul dönemi ve içinde bulunduğumuz buzularası
dönemdeki (yani Pleistosen ve Holosen sırasındaki olaylar) yakın tarihle
bağlantılı olarak açıklanabilir. HAMRICK ve GODT’un (1989) ve
HAMRICK ve ark., (1992)’nın açıkladığı gibi, türün yaşam tarihi
karakteristikleri modelleri etkiler, fakat buna ek olarak geçmişteki çevre
şartlarının gözden geçirilmesini de gerektirir: Örneğin, iklimin populasyon
büyüklüğüne olan etkileri, zaman ve mekan içerisinde tohumların saçılması
yoluyla türlerin göç etmesi gibi.
Özellikle Türkiye ve Yakın Doğu gibi eski uygarlıkların olduğu
yerlerde insanın peyzaj üzerine olan etkileri de gözönünde tutulmalıdır.
İnsanların bilinçli veya bilinçsiz faaliyetleri bitkilerin evriminde etkili
olmuştur. İnsanlar kültürel işlemlerle muamele ederek veya etkin bir şekilde
çoğaltarak kendi ihtiyaçlarını en iyi karşılayan bitkileri seçiyorlardı. Eldar
çamının (Pinus brutia ssp. eldarica) Azerbeycan’da Eliar-Ugi’den
Pakistan’da Keta’ya kadar binlerce kilometre taşındığı anlaşılmaktadır
(WİLLIAMS ve WEBER, 1979). Fransa’da kestanedeki genetik çeşitlilik
yüzlerce yıl geriye giden eski ticaret yollarıyla açıklanabilir (FRASCARIA
ve LEFRANC, 1992). Eski uygarlıklar Yakın Doğu’da pek çok meyve
türünü yabani atalarından evcilleştirmişlerdir. Armut (Pyrus spp.), elma
(Malus spp.), badem (Prunus spp. veya Amygdalus spp.), vişne (Prunus spp.
veya Cerasus spp.), şamfıstığı (Pistacia spp.) ceviz (Juglans regia L.) ve
kestane buna en iyi örneklerdendir. Diğer türler de süs bitkisi olarak
çoğaltılmıştır: Piramidal servi buna en iyi örnektir. Tarım pek çok orman
ağacının dağılımını parçalı hale getirmiş, evcilleştirme ve ormanların parçalı

76

hale gelmesi de gen akışı, eşleşme sistemi ve genetik çeşitliliğin
şekillenmesine kısmen neden olmuşlardır (LEDIG, 1992 a).
Pek çok Kuzey Avrupa ülkesinin tersine, Türkiye Son Buzul
Döneminde hiç bir zaman tamamen buzlarla kaplanmamıştır (ERİNÇ, 1978).
Palinolojik çalışmalar, dağ buzulları en yüksek dağ sıralarından daha
aşağılara ilerlerken, çamların, göknarların ve ardıçların (Juniperus spp)
Doğu Akdeniz’de alçak yükseltilerde yaşamlarını sürdürdüklerini
göstermiştir (TSOUMIS, 1988). Türkiye pek çok tür için bir çeşit buzul
sığınağı olmuştur (BRICE, 1978; TSOUMIS, 1988). Dolayısıyla sığınma
alanları çeşitliliğin yoğunlaştığı yerlerdir (LEDIG, 1987). Buzul döneminin
sonunda, iğne yapraklılar yüksek rakımlara geri dönmüşler ve yapraklılar
doğudan Türkiye üzerinden göç etmişlerdir (BRICE, 1978). Anadolu
Platosu Buzul Döneminde çam, huş (Betula spp) ve ardıçların dar şeritler
halinde bulunduğu kuru bir stepti (BRICE, 1978). Bu şeritler buzul arası
dönemlerde genişlemiş, Milattan önce beşinci yüzyıldan sonra ise ağaçsız
antropojenik steplere dönüşmüştür (ERİNÇ, 1978). Akdeniz bölgesi M.Ö
3000-500 yılları arasındaki dönemde bir çok uygarlığın beşiği olduğundan,
eskiden beri kalabalık bir nüfusa sahip olmuştur (TSOUMIS, 1988). Deniz
kenarındaki ulaşılması kolay ormanlar, en azından M.Ö 2000 yılından beri
gemi yapımı ve yöresel olarak da yakacak taleplerini karşılamak için ağır
kesimlere konu olmuşlardır (TSOUMIS 1988; VERTIME, 1983). Sahil
alanları tamamen ormansız hale gelmemişlerse de, muhtemelen
populasyonun iyi adapte olmuş bireylerinin aleyhine, daha az adapte olmuş
bireylerin hayatta kalması eğilimi ortaya (olumsuz seleksiyon) çıkmış
böylece de seleksiyondan olumsuz etkilenilmişlerdir. Yükseltinin düşük
olduğu sahil alanlarında kızılçamın (Pinus brutia Ten.) kötü bir forma ve
büyüme özelliğine sahip olması dikkat çekicidir (ARBEZ, 1974;
PALMBERG, 1975). Büyük İskender’in
M.Ö dördüncü yüzyılda
gerçekleştirdiği fethin ardından yeni tarım alanları yaratmak için ormandan
yapılan açmalar orman örtüsünü önemli ölçüde azaltmıştır. (BRICE, 1955;
ERİNÇ, 1978). Doğu Akdeniz’deki pek çok sahada otlatma, özellikle de keçi
otlatması ve erozyon, bu sahaların yeniden ormanla kaplanmasına olanak
bırakmamışlardır (WERTIME, 1983): Örneğin Türkiye’nin % 70’i erozyona
maruzdur (TOMASELLI, 1977). Körfezlerin mille dolması ve ırmak
deltalarının oluşması, ormanların yoğun olarak tarım arazilerine veya
otlaklara dönüştüğü tarihlerle çakışır, M.Ö. beşinci yüzyıldan başlayarak
Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde devam eder (ERİNÇ, 1978).
Türkiye’nin jeolojik ve iklimsel tarihine, Pleistosen döneminde pek
çok tür için bir buzul sığınağı olarak oynadığı role dayanarak, Türkiye’deki
iğneyapraklı ağaçların yüksek derecelerde genetik çeşitlilik taşıdığı
tahmininde bulunabiliriz. Erken Holosende, iğneyapraklı ağaçların
populasyonları genişlemiş fakat bu genişleme sürecinde önceleri giderek
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artan bir ısınma ve kuruma eğilimi, daha sonra da ormanların tarım alanarına
dönüşmesi nedeniyle parçalı hale gelmişlerdir. Ancak bu seyire uzun
mesafede kesintisiz yerleşimlerin kurulması eşlik etmediği için (veya
böylece de kurucu etkisi olmadığı için) günümüzde, muhtemelen çeşitliliği
tükenmemiş yeterli miktarda populasyon mevcuttur. Yine de teorik olarak,
ormanların parçalanarak kesintili hale gelmesi nedeniyle, populasyon
içerisinde, kısa dönemde kantitatif genetik çeşitliliğin artması, populasyonlar
arasında farklılaşma (differantation) ile sonuçlanmış olmalıdır. Fosil
bilgileri, özellikle de günümüz (Holosen) çökeltilerindeki polen ve büyük
fosillerin (macrofossil) dağılımı ve coğrafik bilgiler orman ağaçlarında
genetik çeşitlilik modellerini belirlemenin vazgeçilmez öğeleridir.
Türkiye’de, antropolojik bilgiye, özellikle de eski toplumların doğal bitki
materyalini nasıl kullandığı ve tarım uygulamaları yoluyla çevreyi nasıl
değiştirdiklerine ilişkin verilere gereksinim vardır. Şu anda Doğu Akdeniz
vejetasyonun tarihi hakkında sadece spekülatif çıkarımlar yapılabilir.
DOĞU AKDENİZ ORMAN AĞAÇLARINDA GENETİK
ÇEŞİTLİLİK
İğneyapraklı Ağaçlar
Türkiye ve Ortadoğu’nun doğal orman ağacı türlerinden çok azı için
genetik çeşitliliğin dağılımı üzerine çalışmalar yapılmıştır. Uludağ
göknarının (Abies bornmuelleriana Mattf.; FADY ve CONKLE, 1993) iki
populasyonunda çeşitliliğin bir ölçüsü olan beklenen heterezigotluk (He)
ortalama 0.21 bulunmuştur. FADY ve CONKLE (1993) Yunanistan göknarı
için (Abies cephalonica Loud.) biraz daha yüksek, 0.239, Orta Avrupa
göknarı için (Abies alba Mill.) 0.167 ve Bulgaristan göknarı (Abies borissiregis Mattf.) için hayli yüksek bir değer olan 0.279 bulmalarına karşın, diğer
Akdeniz göknarları için ortalamaya yakın değerler bulmuşlardır. Bulgaristan
göknarının (Abies borissi-regis Mattf.) hibrit orijin olarak düşünülmesi bu
taksondaki yüksek heterezigotluğu açıklayabilir. Bu tahminlerin hepsi Kuzey
Amerika Göknarları ve Kazdağı göknarı (Abies equtrojani Asc.ve Sinten)
için bulunan değerlerden oldukça yüksektir; balzam göknarı (Abies balsama
(L.) Mill.) ve çok yakın akrabası Frazer balzam göknarı (Abies fraseri
(pursh) Poir.; JACOBS ve arkadaşları., 1984) için ortalama He sadece 0.13,
Kaliforniya’nın endemik bir türü, Santa Luçiya göknarı için (Abies bracteata
D. Don ex Poitaeau) 0.052 (LEDIG, 1987), ve Kazdağı göknarı için 0.121
bulunmuştur (GÜLBABA ve ark.). Yüksek genetik çeşitliliğine karşın
Uludağ göknarında akrabalar-arasında döllenme olduğu açıktır. Uludağ
göknarının sınırlı bir örneğindeki fiksasyon endeksi ortalama 0.140’tır
(FADY ve CONKLE, 1993). Bu da yarım kardeş yakın akraba ağaçların
eşleştirilmesinden beklenecek sonuca yakındır.
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Kızılçamda (Pinus brutia ssp. brutia Ten; CONKLE ve ark., 1988)
beklenen heterezigotluk ortalama 0.118’dir. Kızılçamın diğer alttürleri buna
benzer veya biraz daha düşük değerlere sahiptirler. Genel olarak
bakıldığında, 0.118 değerindeki bir heterezigotluk, ağaç türleri için olan
ortalamadan düşük bir He değeridir (HAMRICK ve GODT’a (1989) göre
genel ortalama 0.177dir) ve He değerleri 0.13 ve 0.16 arasında olan çamların
ortalama değerinden de biraz daha düşük bir ortalama sayılabilir. Kızılçamın
tersine, Akdeniz’de neredeyse genetik olarak yoksullaşan Halepçamı (Pinus
halepensis Mill.) Türkiyedeki izole olmuş sınırlı varlığında en düşük He
değerine (0.017) ulaşır, bu da coğrafik olarak marjinal bir populasyon
olduğundan sürpriz bir sonuç değildir (Pinus halepensis Mill.; SHILLER ve
ark.,1986).
Kızılçamda kantitatif genetik çeşitlilik önemlidir. Avustralya’da
kurulan bir orijin denemesinde, büyüme ve formda en iyi orijinler genellikle
Türkiye’nin güneyinden gelen orijinlerdir, buna karşın Türkiye’deki diğer
populasyonlar da gözde niteliklere sahiptir. (PALMBERG, 1975). Fakat,
Yunanistan orijinleri ve düşük yükseltilerdeki kıyı orijinleri binlerce yıllık
aşırı bir tüketim nedeniyle genelde kötü bir forma ve büyüme özelliğine
sahiptir (TSOUMIS, 1988). IŞIK, bir fidanlık denemesinde orijinler
arasında olduğu gibi, orijin içerisindeki aileler arasında da oldukça yüksek
bir kantitatif genetik çeşitlilik bulmuştur. Altı yaşındaki ağaçlar üzerine
dayandırılmış denemelerde, orta yükselti orijinleri, alt yükselti veya üst
yükselti kuşağının her seviyesinden orijinlere göre daha hızlı büyümüştür.
IŞIK ve KARA, bu nedenle korumanın orta yükseltilerde yoğunlaşması
gerektiği sonucuna varmışlardır. Ancak, orta yükselti orijinlerinin tartışılmaz
üstünlüğü, klasik panderosa çamı denemeleriyle benzerliklerinden ötürü
kuşkuyla karşılanmalıdır; Kaliforniya’da pandorosa çamının farklı
yükseltileri için yapılan çalışmalardan elde edilen erken sonuçların,
denemeler yetişkin çağa ulaştığında tamamen yanlış olduğu ortaya çıkmıştır
(CONKLE, 1973), (Bakınız, Giriş). Kızılçamda tamamen orta yükselti
orijinlerinde yoğunlaşmak tehlikeli olabilir. Koruma çalışmaları, mümkünse,
farklı çevreleri temsil eden populasyonları içine almalıdır.
PALMEBERG (1975), Halepçamının Avustralyada’ki testlerine
ilişkin bir rapor yapmıştır. 6.5 yaşında, 42 orijin arasında Türkiye’den gelen
bir orijin, en iyi formu göstermiş, aynı zamanda en iyi büyüme gösteren
orijinler arasına da girmiştir. PALMBERG bu populasyonun üstünlüğünü,
hibrit yoluyla bazı genlerin kızılçamdan gelmesiyle (introgression)
açıklamaya çalışmıştır. Oysa izoenzim çalışmaları, Halepçamının Türkiye’
deki populasyonlarında buna ilişkin hiç bir kanıt sağlayamamıştır (SHILLER
ve ark., 1986).
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Türkiye’den gelen diğer çamların orijinleri kızılçam ve Halepçamı
kadar makbul çıkmamışlardır. IUFRO’nun bir sarıçam (Pinus sylvestris L.)
denemesinde sadece bir orijin kullanılmış, bu orijin de ortalama bir
performans göstermiştir (SAATÇİOĞLU, 1967). Fakat Türkiye’den üst
yükseltilerden gelen bu orijin (1300-1400 m), alçak yükseltide yürütülen ve
600 metreden daha aşağı yükseltilerden gelen Avrupa orijinleriyle
kıyaslandığından, “ortalama bir orijin yorumu” gerçeğe uygun bir yorum
olmayabilir. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey iç kesimlerinde
de sarıçamın Türkiye ve Gürcistandan gelen orijinleri büyümede ortalamanın
üstüne çıkamamışlardır (WRIGHT ve ark., 1966).
Yeni Zelanda’da, karaçamın (Pinus nigra ssp. Pallasiana) Türkiye’
den gelen orijinleri gövde ve dallanma kalitesi olarak çok kötü bir
performans sergilemişler, genel olarak da bütün orijinlerden daha yavaş bir
büyüme göstermişlerdir (WILCOX ve MILLER, 1975). Ancak testlerin
yapıldığı sahalarda iklim genel olarak Türkiye’de yetiştikleri sahalara göre
çok daha rutubetli olduğundan, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bir yerde
farklı sonuçlar alınabilirdi. Karaçamın Türkiye’den gelen orijinleri iki yaşına
kadar olan denemelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nin orta kuzeyinde
büyüme olarak en iyiler arasına girmişler, Yeni Zelanda’da iyi olan Korsika
orijinleri ise dona karşı dayanıklı olmadıkları için başarılı olamamışlardır
(WRIGHT ve BULL, 1962).
Türkiye’deki karaçam orijinleri arasındaki çeşitlilik olduğu çok
açıktır. Fakat orijinler içerisindeki çeşitlilik daha da büyüktür. Bir de iki
yaşındaki fidanlarda yapılan değerlendirmelerde, orijinler içerisinde boy ve
çap bakımından yarım kardeş aileler arasındaki çeşitlilik (tohum ağacı
bireylerin açık döllenme yoluyla oluşan dölleri), orijinler arasındaki
çeşitlilikle kıyaslanınca 5-10 kat daha fazladır (KAYA ve TEMERİT, 1994).
Kızılçamda, tersine, fenolojik özellikler ve büyüme bakımından ölçülen
fidanlarda, aileler arasındaki çeşitlilik, orijinler arasındaki çeşitlilikle
kıyaslanınca, ölçülen karakterlerin çoğunda daha azdır (KAYA ve IŞIK).
Sarıçamın diğer yayılış alanlarıyla kıyaslanınca, Türkiye’de
sarıçamda gen çeşitliliğinin yüksek olduğu görülür. Çoğu Polonya’dan
toplam 19 populasyonun ortalama He değeti 0.313 iken, Türkiye’den iki
orijin arasında ortalama He 0.306’dır (MEJNARTOWICZ, 1979).
Gözlenmiş alttürler veya türler arasında, Türkiye’deki populasyonlarla
diğerleri arasında NEI’nin genetik mesafe formülüne göre fevkalade
yüksektir. Başka bir çalışmada Türkiye’nin doğusundan gelen sarıçam için
He değeri 0.373’tür; bu değer Litvanya ve Ukrayna’dan Sibiryaya kadar
yayılmış 13 populasyon içerisinde en yüksek değerlerden biridir (PRUSGLOWACKI ve BERNARD, 1994). Üçüncü bir çalışmada, Tükiyeden gelen
sarıçam diğer varyetelerle kıyaslanınca çeşitlilik açısından en iyilerinden
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biri olmuştur (SZMIDT ve WANG, 1993); Türkiye’den var. armena için He
0.244, var laponica için 0.220, var mangolica için 0.187 ve var.
sylvestriformis için 0.287’dir. Türkiyeden gelen dört populasyon arasında
çok az fark bulunmuş, populasyonlar arasındaki toplam genetik çeşitliliğinin
oranı, G ST , sadece 0.007 hesaplanmıştır.
Türkiye’de karaçamda da genetik çeşitlilik yüksekmiş gibi görünür.
Daha çok Yugoslavya ve değişik Akdeniz ülkelerini temsil eden 28
populasyonun olduğu bir örnekte He ortalaması 0.272’dir, Türkiyeden bir
populasyonda ise He ortalama 0.317’dir (NICOLIC ve TUCIC, 1983). Bir
başka çalışmada, 40 populasyonda He için ortalama değer 0.336 iken,
Türkiye’den, Pinus nigra ssp. pallasiana populasyonuna ait bir alt örnekte
He ortalaması 0.320’dir (BONNET-MASIMBERT ve BIKAY-BIKAY,
1978). Fakat sadece dört lokusa dayandırıldığı için bu çalışmaların hiç biri
belirleyici değildir. Heterozigotluğu tam olarak belirleyebilmek için çok
sayıda lokusa gereksinim duyulur (NEI, 1978). Adi servinin Yunanistan’daki
izole olmuş populasyonlarında 0.364 gibi yüksek seviyelerde heterozigotluk
gözlenmiştir (PAPAGEORGIOU ve ark., 1994). Adi servi populasyonlarının
parçalanmış ve birbirinden kopuk bulunmasına rağmen, G ST ile yakından
ilgili bir kavram olan F ST düşük bulunmuştur. Toplam genetik çeşitliliğin
sadece % 6.4’ü populasyonlar arasında, % 93.6’sı populasyon içerisindedir
ve bu durum neredeyse bütün iğne yapraklılarda gözlenen bir durumdur.
Lübnan sedirinde (Cedrus libani Loud.) beklenen heterozigotluk
iğneyapraklı ağaçlar için tipik bir değer olan 0.142’dir (PANETSOS ve ark.,
1992). Fakat bu değer örnek bir doğal bir populasyondan değil bir orijin
testinden elde edilmiş ve orijin belirtilmemiştir. Yine de 0.142’lik bir He
değeri cesaret vericidir. Ortadoğu’nun tarihine bakarak, Lübnan sediri gibi
türler için düşük seviyelerde çeşitlilik bekleyebiliriz. Lübnan sedirine
gemiciler tarafından özellikle Fenike kadırgaları için el konulmuş
(JOHNSON, 1927) ve muhtemelen de yoğun kesimlere konu olmuştur.
Klasik dönemde adı geçen populasyonların çoğu tamamen ortadan
kaybolmuştur (HUGES, 1982). Günümüze dek ulaşan populasyonların bu
açıdan darboğazlar yaşadığını ve çeşitliliklerini kaybettiklerini ifade etmek
yanlış olmayacaktır.
Birkaç göknar ve ardıç, bir ladin (Picea orientalis Carr.) türü ve adi
porsuğun (Taxus baccata L.) da içinde olduğu Türkiye’nin diğer doğal
türleri ile ilgili kıyaslanabilir herhangi bir veri bulunmadığından bundan
sonra pek çok şey çalışılması gerekiyor. Her iğne yapraklı tür, kızılçam ve
Uludağ göknarındaki çeşitlilik modeline uymayabilir. Üstelik, Türkiye’de
araştırılmış olan az sayıdaki tür hakkında bile populasyonlar arası
farklılaşma üzerine çok az bilgi mevcuttur. Halihazırdaki parçalanmışlık
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durumu populasyonların izole olması nedeniyle, genetik kayma ve doğal
seleksiyon yoluyla populasyonların farklılaşmasına yol açabilir.
Yapraklı Ağaçlar
Pleistosen buzulunda Anadolu yarımadasının güneyindeki sığınma
alanlarında yaşamayı başaran yapraklı ağaçların durumu, iğneyapraklıların
durumdan farklı olabilir. Doğu’dan Batı’ya gelen pek çok yapraklı tür için
(BRICE, 1978), Batı’da kurucu etkisinin kanıtlarıyla karşılaşmayı
bekleyebiliriz. Türkiye’nin doğusundaki populasyonların Pleistosen
sığınağına daha yakın olmalarından dolayı, batıdaki populasyonlara göre
daha yüksek seviyelerde çeşitliliğe sahip olmaları beklenir.
Kestane de bu modeli izlemiştir. Türkiye’nin batısında 0.243 iken,
Türkiyenin doğusunda gözlenen heterozigotluk oranı 0.281’dir (VILLANI
ve ark., 1981; VILLANI ve Ark., 1994). Hatta İtalya’da heterozigotluk oranı
daha da düşüktür, 0.230. doğu’dan Anadolu’ya göç etmiş diğer yapraklı
türler hakkında yapılmış başka bir çalışma ise elimizde bulunmamaktadır.
Koruma biyologlarının şu an Türkiye’nin doğal türleri olan çınar (Platanus
orientalis L.), sığla (Liquidambar oeientalis Mill.), Doğu kayını, kavaklar
(Populus spp.), bir çok akçaağaç türü (Acer spp.) ve meşelerin (Quercus
spp) çeşitlilikleri üzerine bilgiye gereksinimleri vardır.
Meyve ve yemiş ağaçlarının yabani ataları ise özel bir konudur.
Kestane bunlardan birisidir ve genetik çeşitlilik modeli tarım amaçlı yapılan
çoğaltma yüzünden ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Örneğin İtalya’da kültüre
alınmış varyeteler orijinlerini aşı yoluyla çoğaltılmaya borçlu olduklarından
akrabalık bakımından birbirlerinin aynısıdırlar (FINESCHI ve ark., 1994).
Kestane, İtalya’ya muhtemelen Romalılar döneminde getirilmiştir.
Avrupa’daki pek çok “doğal” meşceresinin orijini kuşkusuz bahçelere
dayanır ve bunun bir sonucu olarak da kestanenin İtalya’da genetik tabanı
göreceli olarak dar olabilir. Türkeye’nin batısında da durum aynı olabilir
(VILLANI ve ark., 1991).
Menengiç, badem, fındık (Corylus spp.) ve adi cevizin gen çeşitliliği
üzerine son zamanlarda yapılmış hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Kiraz ve
armut üzerine ise birer çalışma yapılmıştır. Kiraz ve armutlar üzerine yapılan
çalışmalar da orijinlerinden oldukça uzaktaki adventif meşcereleri üzerine
yapılmış çalışmalardır (FRASCARIA ve ark., 1993; WALDRON ve ark.,
1976). Varolan diğer genetik analizlerin hepsi evcilleştirilmiş türlerin
kültivarlarını teşhis etmek için, markörlerin kullanılmasıyla ilgilidir. Meyve
ve yemiş ağaçlarının yabani ataları hakkındaki genetik bilgilerin azlığı
dikkat çekicidir. Ağaç türlerinin genetik sistemi ile igili büyük bir boşluğu
dolduracak nitelikte değerli verileri sağlayacak olan meyve ve yemiş
ağaçlarının yabani atalarıyla ilgili genetik veriler hem yeni hem de ilginç
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olacaktır. Örneğin armutta (Pyrus communis L.) terkedilmiş bahçelerden
yayılan adventif populasyonlar lokal şartlara göre kolayca evrimleştiklerinden dikkate şayandırlar (WALDRON ve ark., 1976).
Genetik Çeşitlilik ve Koruma
Biyologlar yaşam tarihi karakteristikleri ve nüfus arasındaki ilişkiler
diğer taraftan genetik çeşitliğin dağılımı üzerine pek çok genelleme ortaya
koymuşlardır (Örneğin HAMRICK ve GODT, 1989; HAMRICK ve ark.,
1992). Bu genellemeler, türler arasında yapılan kıyaslamalarla elde
edilmiştir. Fakat, korumacılar olarak bizim görevimiz sadece türler arasında
seçim yapmak, örneğin sarıçam ve kızılçam arasında tercih yapmak değildir.
Aslında, korumacıların çoğu bütün türleri korumak ister. Korumacıların
yüzyüze geldiği en büyük problem, tür içindeki çeşitliliğ en iyi temsil eden
ve benzersiz olan en etkili örneklerin koruma amacıyla nasıl seçileceğidir.
Bu durumda da bir tür hakkındaki bilgileri diğer türler için genellemek sınırlı
bir çözümdür. Her tür için ayrı çalışma yapılması gerekir.
Polimorfik lokus yüzdesi ve beklenen heterozigotluk gibi ölçütler
gen çeşitliliğini en yüksek derecede taşıyan populasyonları belirler.
Kantitatif özelliklerin genetik varyansı veya kalıtım derecesi, populasyonlar
arasında kıyaslama yapılarak en yüksek çeşitliliğe sahip populasyonları
belirlemek için kullanılabilir. Fakat korumacılar kurulan denemelerden
(common garden) elde edilecek
kantitatif sonuçları her zaman
bekleyemezler, çalışmalarını moleküler markörlerden örneğin izoenzim
çalışmalarından elde edilecek verilere dayandırmak zorundalar.
Alternatif alanlar arasında tercih yapılmak zorunda kalındığında,
korumacılar çeşitliliklerini kaybetmiş olanlardan ziyade genetik olarak
çeşitliliğe sahip populasyonları korumaya ayırmayı tercih edeceklerdir.
Ancak, sadece en yüksek çeşitliliğe sahip olan populasyonları korumaya
almak tam bir çözüm değildir. Korumacılar genetik çeşitliliği temsil edebilen
bir dizi populasyonu korumaya ayırmalı, ayrıca özgün populasyonları
(unique populations) da örneklemeye çaba göstermelidirler. Allelleri yaygın
veya nadir ve geniş bir alana dağılmış veya dar bir alanda sınırlı kalmış
alleller olmak üzere dört kategori altında sınıflandırmışlardır (MARSHALL
ve BROWN, 1975). Bütün populasyonlarda yaygın olan alleller in situ
korumaya ayrılan alanların nasıl bir dağılım gösterdiğine bakmaksızın
varlıklarını sürdüreceklerdir. Varlığını sürdürebilen herhangi bir rezerv
populasyon, geniş bir dağılımda bulunan nadir allelleri büyük bir olasılıkla
içine alır. Çok az populasyonda veya sadece bir populasyonda bulunan nadir
alleller muhtemelen düşük adaptif değerlere sahip olduklarından korumacılar
üzerinde durmazlar. Fakat dar bir alanda yaygın olan alleller adaptasyon
açısından bir öneme sahip olduklarından koruma planlarına dahil edilmeleri
gerekir.
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Bütün alanlar korumaya ayrılamıyor, tercih yapmak gerekiyorsa, en
üst düzeydeki çeşitliliğin korunabileceği populasyonları belirleme şansını
korumacılara verdikleri için genetik çalışmalar değerli çalışmalardır. Ancak
pek çok tür için genetik çeşitlilikle ilgili çalışmalar henüz yapılmamıştır.
Ağaç türleri için, bir asırlık çeşitlilik modellerini belirleme deneyimlerine
dayanan ve gerçekte her duruma uygulanabilecek, sistematik bir örnekleme
şeması önerilmiştir (LEDIG, 1992b). Çeşitlilik modellerinin çoğu kademeli
(clinal) bir dağılım gösterdiğinden çevre basamaklarına göre yapılacak
sistematik bir örnekleme adaptif genetik varyasyonun çoğunu
yakalayacaktır. Adaptif ekotipler uzun ömürlü ağaç türlerinde bile, lokal
seleksiyon baskısına cevap vererek evrimleştiklerinden özgün ortamların
(unique environments) da örneklenmesi gerekir (MILLAR, 1989).
Korumacılar in situ populasyonların varlığını garanti altına almak
amacıyla genetik çeşitliliğin kaybolmaması konusunda gerekli önlemleri
almalıdırlar. Kısa dönemde, akrabalar-arası döllenmenin neden olacağı
çeşitlilik kaybı üreme kapasitesinin azalmasına yol açacağından, yaşamda
kalma konusunda ciddi bir tehdit oluşturur. Uzun dönemde, çeşitliliğin
yetersiz olması populasyon ve taksonların evrim yoluyla çevresel
değişimlere cevap verebilme yeteneğini tehdit edecektir (LANDE, 1995).
Mutasyonun katkısıyla çeşitliliğin tekrar eski haline gelmesi çok uzun zaman
alacaktır. Örneğin, Pinus Torreyana Parry ve Amerikan kızılçamı 18 000 yıl
önce yaşadığı tahmin edilen bazı darboğazlar nedeniyle genetik olarak hala
fakirdir.
F, fiksayon indeksi gibi bazı istatistikler, kendinden-başka bireylerle
döllenen bitki populasyonlarının (ağaç türlerinin çoğunu kapsar) akrabalararası döllenme tarafından tehdit edilip edilmediğini açığa çıkarır. Özellikle
rüzgarla tozlaşan türlerde halen varolan veya beklenen bir tehlikeyi haber
veren diğer bir işaret de, generasyon başına göçmenlerin sayısını ifade eden
Nm değerinin düşük olmasıdır. Akrabalar-arası döllenme sözkonusuysa
populasyonun büyütülmesi veya gen akışı gibi bazı tedbirlere başvurulabilir.
Rezervleri sadece ayırmak çeşitliliği korumak için yeterli değildir. Rezerv
populasyonlarının izlenmesi ve yönetimleri konusunda gerekli önlemlerin
alınması gereklidir.
Akrabalar-arası döllenme sorununa ek olarak, korumacılar
kendinden-başka bireylerle döllenmenin yaratacağı çöküşe karşı da tetikte
olmalıdırlar (TEMPLETON, 1986). O çevrenin dışındaki tohum
kaynaklarının plantasyonlarıyla çevrili in situ rezervler gen akışı yoluyla
“kirlenebilirler” (LINNAR ve LIBBY, 1989). Populasyonlararası
döllenmelerden elde edilen döller, populasyon içi döllenmeden elde edilen
döllerden daha az adaptif olabilirler.
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Korumacılar in situ koruma için minimum populasyon büyüklüğünü
tanımlamakta büyük güçlükler çekmektedirler. FRANKLIN (1980) problemi
analiz ettikten sonra, pek çok korumacı 50-500 ağaç kuralını benimseyerek,
bu ağaç sayısını içeren bir populasyonu devam ettirmeyi uygun
bulmuşlardır. Daha sonraları, LANDLE (1995), 5 bin ağacın olması
gerektiğini savunmuştur. Durum ne olursa olsun, bu sayılar etkili populasyon
büyüklüğünü (Ne) ifade eder, ağaç sayısını (N) ifade etmez. Bazı ağaçlar
fakir mikroçevrelerde yetiştikleri için bazılarına da zararlılar musallat olduğu
için çoğalamazlar, kimi zaman da koşullar gençleştirme için uygun
olduğunda veya yangın nedeniyle meşcere yeniden oluştuğunda veya o yıl
tohum tutmadıklarından
çoğalamadıkları için, ağaçların bir sonraki
generasyona katılması şansa bağlıdır. Böylece bütün ağaçlar bir sonraki
generasyona eşit olarak katılmazlar. Bu nedenle etkili populasyon sayısı
önerilen rakamdan muhtemelen daha azdır.
Yönetimsel olarak herhangi bir sorun yoksa “daha büyük rezerv
daha iyidir” kuralı benimsenecek en iyi yoldur. En az 5 bin ağacın
bulunduğu rezervler etkili büyüklükte rezervlerdir. Fakat, etkin bir yönetim
isteniyorsa o zaman küçük alanlar yeterli olabilir. Etkin yönetim, uygun
tohumlama döneminde sahanın hazırlanmasından populasyon içerisinde
kontrollu tozlaşmaya ve döllerin ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden sahaya
getirilmesine kadar bir dizi gençleştirme tedbirlerini kapsar. WILSON
(1990) çeşitli yönetim seçeneklerini incelemiştir.
Koruma çalışmalarına rehberlik edecek diğer istatistiki önlemler
NEI’nin G ST formülü ve populasyonlar arasındaki farklılığı hesaplayan
genetik mesafe (D) dir. Eğer populasyonlar arasındaki mesafe (D) büyükse,
genetik kaynağın yeterli bir örneğini devam ettirmek üzere pek çok
populasyonun korumaya ayrılması gerekir. Populasyonların ortalama
uzaklığı en farklı olan populasyonları belirlemek için kullanılabilir. D veya
benzeri ölçütlere dayandırılan dendogramlar, özgün populasyonları
ayırdedebilmek
amacıyla
kullanılabilir.
Varyasyonun
çoğunun
populasyonlar içerisinde olması ve populasyonlar arasında çok az varyasyon
olması durumunda, az sayıda rezerve ihtiyaç duyulacak, nerede oldukları da
bir sorun yaratmayacaktır. Fakat koruma amacıyla tamamen nötr markörlere
dayandırılmış
populasyonlar seçmek önemli adaptif değişkenleri
tanımlamakta başarısız kalabileceğinden kaçınılması gereken bir durumdur.
Sonuçlarının elde edilmesi uzun yıllar gerektiren arazi deneme çalışmaları
tamamlanıncaya kadar markör çalışmalarından elde edilen verilere ve bu
verilere dayanarak alınacak kararlara ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Markörler
temelinde farklılıklar gösteren populasyonlar genetik olarak farklıdırlar,
fakat populasyonların sadece bu seviyede farklılık göstermemesi diğer
bakımlardan tamamen aynı oldukları anlamına gelmez. In situ koruma
orman ağaçları için arzulanan bir seçenektir (LEDIG, 1986b; LEDIG ve
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ROGER, 1996). Ex situ koruma durağan bir örneğin korunması girişimi
iken, in situ rezervler evrim sürecinin devam etmesini olanaklı kılarlar. Doğa
dinamik olduğundan, ex situ korunan genotipler restorasyon için
kullanılmaya kalkıldığında yeniden adapte olamayabilirler (ERIKSON ve
ark,. 1993). Gene de sadece in situ korumaya dayanmak çok makul değildir.
In situ ve ex situ koruma bir koruma programının ayrılmaz parçaları
olmalıdır (FALK, 1990). Korumacıların, her türün genetik olarak özgün
populasyonlarının tamamını koruma amacıyla yeteri kadar sahayı ayırıp
korumaya almaları pratikte mümkün olmadığından, in situ korumayı ex situ
yöntemlerle desteklemek önemlidir. Genetik kaynakların muhafazası in situ
korumayla garanti altına alınamıyorsa, ex situ korumayı da kapsayan
bütünleşmiş stratejiler geliştirilmelidir (FALK, 1990). Hatta özgün olan her
populasyon in situ olarak ayrılabilecek olsa bile, zamanla bunların pek çoğu
doğal felaketler yüzünden kaybolabilir. In situ rezervlerin polen kirlenmesi
potansiyeli, ex situ korumayla bütünleşmiş bir program için sağlam bir
gerekçedir. Sonuç olarak pek çok türün yerini zamanla diğerleri almıştır.
Bölünmüş populasyonlar
(metapopulations: göçmenler aracılığıyla
birbirleriyle bağlantısı olan populasyonlar birliği), değişen bir mekan
içerisinde varlıklarını sürdürürler (HANSKI, 1966) ve sadece en geniş
rezervlerin populasyonları hayatta kalmayı sağlayabilirler.
SONUÇ
Korumacıların doğal olan her populasyonu korumaya
ayıramayacakları açıktır ve genetik çeşitlilik modelleri de aslında insan
faaliyetleri tarafından değişikliğe uğratılmıştır. Gerçekte Ortadoğudaki
ormanlar ve geçmiş dönemler hakkında bilgi veren yazarlar ormansızlaşmayı
ve ormanların parçalı hale gelmesini uygarlığın yükselmesine ve
kentleşmenin artmasına bağlarlar. Bu olay insanlık tarihiyle kıyaslandığında
çok eski olmakla beraber, ağaç türlerinin evrimsel tarihi bakımından çok
yenidir. Parçalanma, gen akışını sınırlayarak akrabalar-arası döllenmeyi
teşvik eder. Bitkiler içerisinde uzun ömürlü ağaç türleri bu duruma en az
adapte olabilen türlerdir. Parçalanmaya getirilecek çözüm, göçün teşvik
edilmesi ve populasyonların erken Holosen döneminde olduğu gibi
kendinden-başka bireylerle döllenmelerine olanak veren genetik sistemlerine
yeniden kavuşturulmasıdır. Gen akışını yeniden sağlamak pasif olarak göç
koridorlarını hazırlamakla sağlanabilir, fakat populasyon direnci karşısında
bunu başarmak gittikçe güçleşecektir. Populasyonlar arasında karşılıklı fidan
değişimiyle veya daha az tercih edilebilecek kontrollu kitle tozlaşması
yoluyla göçü teşvik eden bir yönetim uygulanabilir.
Gen çeşitliliği ve genetik varyasyon çalışmaları in situ ve ex situ
koruma amacıyla populasyon seçimine yol gösterirler. Bu tür çalışmalar
problemlerin saptanmasına ve populasyonun büyüklüğünün artırılıp
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artırılmaması veya kendinden başka bireylerle döllenmenin teşvik edilip
edilmemesi gibi yönetimsel çözümlerin tanımlanmasına da yardım ederler.
Fakat ağaçlarda genetik çeşitlilik hakkında yeterli bilgi olmaması
Ortadoğu’daki koruma çabalarında güçlükler yaratmaktadır. Özellikle meyve
ve yemiş ağaçlarının yabani ataları ve adventif populasyonlarının ve onların
evcilleşmemiş benzerlerine ilişkin büyük bir çalışma başlatılması için yeterli
neden mevcuttur.
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GİRİŞ
Ülkemiz, yer aldığı ılıman kuşaktaki jeomorfolojik, topoğrafik ve
iklimsel çeşitliliği sayesinde olağanüstü habitat zenginliğine ve bunun doğal
sonucu olarakta zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Tespit edilmiş yaklaşık
9000 bitki türü bulunmakta olup, bununda yaklaşık 3000 adedi endemiktir
(KAYA ve ark. 1997). Ayrıca dünyada üç kıta ile ilişkisi olan tek ülke
olması ve Vavilov’un yaptığı sınıflamadaki dünyadaki gen merkezlerinden 2
tanesine sahip olması sebebiyle de çok önemli bir konumdadır. Türkiye
sahip olduğu bu zenginlik sayesinde Küçük Asya olarak adlandırılmakta ve
gerek tarımsal bitkiler gerekse de orman ağaçlarının tür ve genetik çeşitliliği
açısından olağanüstü bir durum göstermektedir.
Biyolojik çeşitlilik korunmasında çeşitliliğin ekosistem, tür, birey
gibi değişik düzeylerde korunması amaçlanmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin
korunması aynı zamanda türün ya da bitki topluluğunun evrimsel geçmişi ile
gelecek yaşamı, çevre koşullarına karşı uyumu ve süre gelen evrimsel
etkileşimler arasındaki bağlantıyı da güvence altına alır. Bu yüzden, genel
olarak bitki gen kaynaklarının korunmasını biyolojik çeşitliliğin
korunmasından ayrı düşünmemek gerekir.
Bir ülkenin en büyük zenginliklerinden olan biyolojik çeşitliliğin
unsurlarından bir tanesi de genetik çeşitliliktir. Tüm canlılarda olduğu gibi
bitkilerde de kalıtımın ana elemanı olan genlerin, fazla sayıda, farklı
fonksiyonlarda olması, genetik yapı ile çevre arasındaki etkileşimlerin
önemli derecede olması; aynı cins, tür hatta varyeteden bitkilerin bile
fenotipik ve morfolojik bakımdan birbirlerinden farklı olmalarının nedenidir
(KAYA ve ark. 1997). Kısaca, kalıtsal karakterlerin populasyon yada tür
düzeyinde
bireylerde
gösterdiği
farklılıkların
tümü
olarak
tanımlayabileceğimiz genetik çeşitliliğin korunmasının çok önemli
Ekonomik, Ekolojik, Estetik ve Etik (4 E Kuralı) nedenleri bulunmaktadır
(IŞIK 1996).
Çoğu insan, bir türün veya türün bir orijininin kaybolmasını
önlemeye yönelik tedbirleri ya da türde ender görülen formların koruma
altına alınmasını gen koruma ile eş tutabilmektedir. Ancak gerçekte gen
koruma, türün genetik potansiyelinin azaltılmasına engel olan tedbirlerin
tümünü kapsar. Hedef, birkaç birey ya da bir populasyon değil gen
havuzunun tamamıdır.
GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ
İnsanoğlu binlerce yıldan beri sürdürdüğü hayat mücadelesinde
özellikle tarımsal bitkileri kendi amaçları doğrultusunda kullanmak için
çalışmış fakat zaman zaman bunda başarılı olamamıştır. Doğal
populasyonlardan yaptığı seleksiyonlarla genetik tabanı daraltmış, ilk

97

zamanlarda çok başarılı olan uygulamalar daha sonraları hüsrana
dönüşmüştür. Bunun en güzel örneğini 1960’lı yıllarda Dr.Borlaug yeşil
devrim olarak adlandırılan yeni buğday ırklarını (Meksika Buğdayı) ortaya
çıkarmış ve insanlığı açlıktan kurtarması sebebiyle de 1970 yılı Nobel Barış
Ödülünü kazanmıştır. Fakat daha sonraları ıslah döngüsünün tarımsal
bitkilerde çok kısa olması sebebiyle hızla saf hatlara ulaşılmaya başlanmış,
verimde düşmeler ve zararlılara karşı direnç zayıflığı başlamıştır. Sonuçta,
doğadaki yabani akrabalarda yeni gen komplexleri aranmaya başlanmış ve
ülkemizden götürülen yabani buğday ırklarından gen aktarımı yapılarak
sorun giderilmeye çalışılmıştır (ŞENGÜN 2001).
Konuya ormancılık açısından bakıldığında her ne kadar tarımsal
bitkilerde olduğu kadar önemli hatalar yapılmamışsa da başlangıçtaki eksik
uygulamaların sonuçları görülmeye başlanmıştır. Örneğin, doğal olarak
bulunduğu Amerika’nın Kaliforniya Bölgesinde çok fazla önemli olmayan
P.radiata, diğer bazı güney yarım küre ülkelerinde (Avustralya,Yeni
Zelanda, Şili) plantasyon ormancılığı açısından çok önemli bir türdür. Bu
ülkelerden bazıları yaklaşık 40 yıldır üzerinde önemli ıslah çalışmaları
yürüttükleri ve önemli kazanımlar elde ettikleri P.radiata’da sadece hacım
artımı ile ilgilendiklerinden günümüzde önemi giderek artan odun
yoğunluğunu göz ardı etmişler , ürettikleri odun hammaddesi belki hacmen
fazla olmuş fakat ekonomik olarak değeri düşmüştür. Bunun sonucunda
doğal populasyonlardan birisi olan Guadalup populasyonuna dönerek odun
yoğunluğu yüksek
yeni seçimlere gitmek zorunda kalmışlardır
(JAYAWICKRAMA ve ark 2000). Bu durum bize genetik çeşitliliğin
özellikle uzun hayat evrelerine sahip orman ağaçlarında korunmasının ne
kadar önemli olduğuna iyi bir örnektir. Eğer bu zaman zarfında zaten çok
sınırlı bir alanda yayılış gösteren doğal populasyonlar kaybolmuş olsaydı
uzun yıllardan beri büyük emek ve para harcanan ıslah çalışmaları önemli
aksaklıklara uğrayabilecekti.
Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı üzere gen kaynaklarının
korunması artık uluslararası boyut kazanmış, zengin genetik kaynaklara
sahip ülkelerin önemi bir kat daha artmıştır. Kısaca genetik çeşitliliğin gerek
türler arasında gerekse de tür içinde korunmasının iki açıdan önemi vardır;
a- Genetik çeşitliliği yüksek olan türler ve ırklar, zamanla
değişebilecek çevresel koşullara daha iyi adapte olabilirler. Örneğin, Güney
Çin ve Hong Kong’un Guandong ilinde Pinus massoina türü ile yapılan
400.000 hektardan fazla ağaçlandırma alanı genetik olarak homojen materyal
ile tesis edildiğinden Hemiberlesia pitysophila istilasından zarar görmüştür
(WEI 1995).
b- Genetik çeşitliliği yüksek olan türler ve ırklar, bilimsel ve
teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen insan isteklerini karşılamada
daha etkili ve daha yararlı olurlar (IŞIK 1996).
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GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİ AZALTAN UNSURLAR
Genellikle orman varlığını azaltan unsurlar genetik çeşitliliği azaltan
faktörlerle paralellik gösterir. Bu faktörlerin hemen hemen tamamı insan
kaynaklıdır. Ülkemiz açısından önemli olanlar aşağıda gruplandırılmıştır.
a- Yanlış arazi kullanımı: Yaklaşık elli yıldır sanayinin tarım
alanlarına, tarımın ise orman alanlarına doğru bir baskısı olmakta ve
maalesef sürekli bu savaştan orman alanları zararlı çıkmaktadır. Ayrıca
herhangi bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan sanayi ve turizm
tesislerine izin verilmesi sonucunda da orman alanları olumsuz
etkilenmektedir.
b- Hızlı nüfus artışı ve yasal olmayan faydalanma: Ülke nüfusunun
artışı beraberinde hızlı kentleşme sorunlarını da getirmiş ve bu durum
özellikle yerleşim alanlarının yakınındaki orman ekosistemleri üzerinde
büyük baskılar oluşturmuştur. Ayrıca ülke nüfusunun hala yarıya yakın bir
kısmı kırsal kesimde ve 10 milyona yakını da orman köylüsü olarak ormana
bağımlı yaşamaktadır. Toplumun bu kesimi ile yasal olmayan yollardan
ekonomik rant elde etmek isteyenler orman alanlarının tahribine neden
olarak önemli gen kaynaklarımızın erozyonuna sebep olmuşlardır.
c- Orman yangınları ve yanlış ormancılık aktiviteleri: Ülkemiz
bulunduğu coğrafya itibariyle yangına hassas bir bölgededir. Her ne kadar
başarılı bir mücadele yapılsa bile yine de her yıl önemli miktarda orman
alanı yanmakta ve bunun neticesinde genetik çeşitlilik etkilenmektedir.
Yıllardan beri yapılan işletmecilik faaliyetleri neticesinde sürekli iyi
bireylerin kesimi şeklinde yürütülen negatif seleksiyon ile değerli genotipler
kaybolmuştur. Bazı hassas ekosistemlerde uygun olmayan silvikültürel
müdahaleler sonucunda doğal meşcereler fırtına, kar baskısı gibi abiyotik
etkiler nedeniyle büyük zararlara açık hale getirilmiştir. Ayrıca gerek yangın
alanlarının yeniden ormanlaştırılması gerekse de gençleştirme çalışmalarında
tohum transfer kurallarına dikkat edilmediğinden özellikle kızılçam başta
olmak üzere birçok türümüzde yanlış tohum ve fidan transferinden
kaynaklanan genetik kirlenmeye sebep olunmuştur.
d- Orman aleyhine yasal düzenlemeler: Orman alanlarının ve
dolayısıyla sahip olduğumuz genetik kaynakların kaybolmasının en önemli
nedeni, özellikle seçim dönemlerinde orman aleyhine çıkartılan yasalardır.
Yapılan bir araştırmaya göre 1950-1997 yılları arasındaki orman azalmasının
yaklaşık % 56’sı orman aleyhine yapılan yasal düzenlemelerden
kaynaklanmaktadır (ÇAĞLAR 1998).
Yukarıda belirtildiği üzere orman alanlarının azalmasına ve
üzerlerindeki baskıların artmasına rağmen hala daha ülkemiz, gerek tür
çeşitliliği gereksede son yıllarda artan araştırma çalışmaları ile belirlendiği
üzere genetik çeşitlilik açısından çok şanslı bir durumdadır. Önemli olan bu
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genetik stokların korunmaları ve sürdürülebilir şekilde kullanılabilmeleri için
planlanmasıdır.
GEN KORUMA YÖNTEMLERİ
a- In situ gen koruma: In Situ gen koruma, türün doğal yayılış
alanlarında ve bulundukları doğal ekosistemlerinde korunmalarıdır. In-situ
gen koruma çalışmalarında amaç; populasyonların doğal evrimsel süreçteki
gelişimlerini sağlamaktır.Bu tip koruma, uygulanması en kolay ve en ucuz
gen koruma tekniğidir. Ayrıca tüm genlerin korunmasına imkan sağlayan bir
yöntemdir. Buna karşılık, yok olma noktasına gelmiş türler ve populasyonlar
ile endüstri bölgelerindeki gen kaynaklarının korunması için elverişli
değildir. In situ gen koruma alanlarına örnek olarak milli parklar, tabiatı
koruma alanları, tabiat parkları, biyogenetik rezerv alanları, gen koruma
ormanları ve doğal tohum meşcereleri gösterilebilir. Bunlardan milli parklar
ve diğer doğal koruma alanları statik nitelikte bir yaklaşımla korunan
(preservation) yerler olduklarından ve gen koruma amacıyla
seçilmediklerinden genetik çeşitliliğin korunması için tam ideal alanlar
olmayabilirler. Bunun yanında yeni bilimsel gelişmelerin ışığında gen
kaynaklarının dinamik bir yaklaşımla yararlanılarak korunması ve
geliştirilmesi (conservation) amacını güden gen koruma ormanları daha
uygun alanlar olabilir.
b- Ex situ gen koruma: Ex situ gen koruma, canlıların doğal
ortamlarından başka yerlerde korunmaları olarak tarif edebilebilir. Ex situ
gen korumanın amacı; gen kaynaklarını bulundukları ortamdaki tehditlerden
uzakta güvenlik altında bulundurmak ve kullanılmalarının devamlılığını
sağlamaktır. Doğal ortamlarında çeşitli nedenlerle tehlike altına girmiş
türlerin korunmasında en etkin koruma yöntemidir. Bunun yanında çeşitli
insan ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen ıslah çalışmalarına uygun
materyal temin etmektedir. Ancak ex situ korumaya alınan materyal kendi
doğal ortamından daha farklı seleksiyon basıncı altında ve evrim
sürecindedir. Dolayısıyla birkaç generasyon sonunda bazı uyum sorunları
ortaya çıkabilir. Ex situ koruma yüksek maliyetli olduğundan uzun zaman
süresince devam edecek olan bu koruma çalışmalarına gerekli ekonomik
desteğin sağlanmasında zorluklar çıkabilir. Ayrıca tohumla veya vejetatif
olarak çoğaltılması zor ve germplazmların saklama koşulları bilinmeyen
türler için uygulaması oldukça zor görünmektedir. Ex situ gen koruma
çalışmaları orman ağaçlarında arboretumlarda, botanik bahçelerinde, gen
bankalarında, klon bankalarında,tohum bahçelerinde, döl ve orijin
denemeleri gibi tesislerde gerçekleştirilir. Ülkemizde olduğu gibi gen
kaynaklarının hızla erozyona uğradığı yerlerde bu kaynakların ex situ
korunmaya alınması büyük bir zorunluluktur.
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ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR
Bitki gen kaynaklarının korunmasında kullanılan her iki yöntem
birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Bir ülkenin gen kaynaklarını
koruma stratejisini, ülke koşullarında diğer yöntemlere nazaran üstünlükleri
olsa da tek bir yönteme dayandırması akılcı değildir (KARAGÜZEL ve ark.
1999). Bu nedenle, her iki yöntemi birbirini tamamlar konumda kullanarak
orman gen kaynaklarının korunmasına yönelik programların hazırlanması
gerekir.
1994 yılında uygulamaya konulan “Türkiye Milli Ağaç Islahı ve
Tohum Üretimi Programı” ülkemizde yürütülecek orman ağaçlarının
ıslahını bir strateji ve zaman planlamasına bağlamasının yanında gen
kaynaklarının korunmasını da hedef alan bir programdır. Programda her iki
yöntem birbirini tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır. Başta yoğun ıslah
çalışmalarının yapılacağı beş tür (kızılçam, karaçam, sarıçam, sedir ve
kayın) olmak üzere diğer türlerimizdede yaklaşık 18.000 ha. alanın gen
koruma ormanı olarak ayrılmasını planlamıştır (KOSKI ve ANTOLA 1993).
Ülkemizde henüz populasyon genetiği çalışmaları yeni olduğundan türlerin
genetik yapıları bilinmemektedir. Fakat bu bilgilerin olmaması hiç bir zaman
bizim bu çalışmaları yapmamıza engel değildir. Bu düşünceden hareketle
müdürlüğümüz 1994 yılından itibaren aşağıdaki prensipler çerçevesinde gen
koruma ormanı seçimlerini ve amenajman planlarına tescillerini sürdürmekte
olup bugüne kadar 23000 ha. alanı gen koruma ormanı olarak ayırmıştır
(ANONİM 2000).
-Gen koruma ormanı olarak seçilecek populasyonların önemli
çevresel değişkenler boyunca seçilmesine özen gösterilmektedir. Bu amaçla,
daha önce yapılmış olan tohum transfer rejyonlamaları ile ıslah zonlarından
faydalanılmaktadır.
-Tipik özellik gösteren yerlerdeki populasyonlar seçilmeye
çalışılmaktadır.
-Türün marjinal ve uç populasyonlarından da seçim yapmaya dikkat
edilmektedir.
-Ayrıca eneder rastlanan bireyler de koruma altına alınmaya
çalışılmaktadır.
Ayrıca seçilen gen koruma ormanlarının nüve alanlarındaki yeteri
kadar ağaçtan toplanacak tohumlarında soğuk hava depolarında uzun süreli
saklanması hedeflenmiştir.
Ağaçlandırmaların kaliteli tohum ihtiyacını karşılamak amacıyla
seçilmiş olan tohum meşcereleri, artık bu ihtiyacın büyük oranda yürütülen
ıslah çalışmaları sonucunda tesis edilen tohum bahçelerinden
karşılanmasından dolayı işlevlerini zamanla yitirmektedirler. Ancak bunlar
doğal ormanlarımızın iyi bir örneği olduğundan potansiyel gen koruma
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ormanı olarak değerlendirilmektedir. Bu güne kadar müdürlüğümüzce 46500
ha. alan tohum meşceresi olarak ayrılmıştır (ANONİM 2000).
Bakanlığımız, Çevre ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarınca
ortaklaşa yürütülen ve Dünya Bankasının GEF fonundan hibe olarak
desteklenen “Türkiye Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde (in situ)
Korunması Projesi” kapsamında ziraai bitkilerin yabani akrabaları ile önemli
orman ağaçlarımızın genetik çeşitliliğinin korunması amacıyla pilot çalışma
yapılan Kazdağları ve Bolkar dağlarında Gen Koruma ve Yönetimi Alanları
(GEKYA) ayrılmıştır (ANONİM 2000).
Ex situ gen koruma çalışmaları ülkemizde esasen klonal tohum
bahçeleri ve klon bankalarının tesisi şeklinde yürütülmektedir. Şimdiye
kadar 10 türde 1150 ha. klonal tohum bahçesi tesis edilmiş olup bu tesislerde
yer alan populasyon sayısı yaklaşık 150, klon miktarı ise 5500 civarındadır
Bugün değişik nedenlerle (kaçak kesim, yangın, rüzgar devriği vs.) yapısı
bozulmuş veya tamamen yok olmuş populasyonların genetik havuzlarının
devamlılığı bu populasyonlardan kurulmuş olan tohum bahçeleri ile devam
ettirilmektedir. Bu nedenle sigorta vazifesi görmesi sebebiyle ex situ koruma
çalışmalarının ülkemiz açısından büyük önemi vardır.
Esasen dinamik gen koruma açısından, türün tüm doğal yayılışındaki
gen frekanslarını örnekleyerek oluşturulan uzun dönemli ıslah populasyonu
genetik çeşitliliği generasyonlar boyu kabul edilebilir düzeyde tutmaktadır.
Yani uygun stratejilere oturtulmuş ağaç ıslahı programları ile genetik
çeşitliliğin nesiller boyu devamlılığını sağlamak mümkündür (ERIKSSON
ve ark. 1995). Dünyadaki araştırma çalışmaları bunu teyit etmektedir.
ÖNERİLER
a- Ülkemizdeki orman alanlarının kullanım kriterleri açısından
fonksiyonel planlaması yapılmalıdır. Ayrıca henüz çok yetersiz seviyede
olan kadastro çalışmaları bitirilmelidir.
b- Ülkemiz nüfusunun yarıya yakınının kırsal kesimde yaşadığı ve
bununda yaklaşık 10 milyonluk bölümünün orman köylüsü olduğu
düşünüldüğünde, bu insanların ormana bağımlılıklarını azaltacak sosyal ve
ekonomik politikalar geliştirilmelidir. Ancak bu sayede biyolojik çeşitliliğin
ve dolayısıyla gen kaynaklarının korunmasına toplumun bu kesiminin etkin
katılımı sağlanabilir.
c- Nüfus artış hızının yüksek olması sebebiyle kentleşme ve turizm
alanındaki gelişmeler tarım ve orman alanlarının üzerinde bir baskı
oluşturmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan gen
kaynaklarındaki erozyonu önlemek için sürdürülebilir arazi kullanım
kuralları geliştirilmeli ve tavizsiz uygulanmalıdır.
d- Teknik ormancılık faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda
özellikle hatalı tohum transferlerinden kaynaklanan genetik kirlenme
uygulamalarından kaçınılmalıdır.
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e- Orman ağacı populasyonlarındaki genetik yapının boyut ve
yapılaşması konusundaki populasyon genetiği araştırma çalışmaları ve ex
situ korumaya alınacak türlerin vejetatif üretim metodları ile materyallerin
saklama şartlarının tespiti konularında araştırma çalışmalarına gerekli destek
verilmelidir. Kamu araştırma kurumları ile üniversiteler ve diğer gönüllü
kuruluşlar arasında gerekli işbirliği sağlanmalıdır.
f- Halen küresel boyutta çok popüler olan fakat denetimsiz olarak
ülkeye girmelerinde ve doğaya salınımlarında gerek insan sağlığı gerekse de
ekolojik dengeyi ne şekilde etkileyeceği bilinmeyen genetik yapıları
değiştirilmiş organizmaların (transgenic) ülkeye giriş ve kullanılmaları için
acilen gerekli tedbirler alınmalıdır.
g- Gen kaynaklarının korunması çalışmaları henüz çok yenidir.
Korumanın etkili ve sürekli yapılabilmesi için kamuoyu desteğine ihtiyaç
vardır. Hiç bir koruma programı kamuoyu desteği olmadan başarılı olamaz.
Bu konuda gerek kamu kuruluşlarına gerekse de gönüllü kuruluşlara büyük
görevler düşmektedir. Brussard şöyle diyor: ”Biyolojik çeşitlilik konusunda
halkla tartışırken onun ne olduğu, niçin önemli olduğu ve niçin endişeli
olduğumuz konusunda hayret verici bir toyluk ile karşılaştım. Birçok
insan biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda cahil, kayıtsız ve hatta
ona muhalifti. ABD’nin 1994 yılındaki durumu böyleydi, Etiyopya veya
Nepal’deki yoksul köylülerin değil! Anlaşılan daha yolumuz çok
uzun.”(BRUSSARD 1994).
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1. GİRİŞ: RİO’YA GİDEN YOL
Çevre deyince aklımıza öncelikle doğal çevre ve barındırdığı pek çok
canlı türleri gelir. Bir tanıma göre; “Çevre; insan faaliyetleri ve canlı
varlıklar üzerinde hemen ya da süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide
bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belli bir
zamandaki toplamıdır.”(KELEŞ ve HAMAMCI 1997).
İnsanoğlu yerleşik yaşama geçerek doğa üzerinde etkinlik kurmaya
başlamasından bu yana doğayla ve onun barındırdığı tüm organizmalar
üzerinde etkili ve belirleyici olmaya çalışmıştır. “Doğa; oluşumu, gelişimi ve
değişimi için insanoğlunun herhangi bir bilinçli etkinliğinin gerekmediği,
süreklilik gösteren bir yaşam alanıdır” (ANONİM 2000a). Ancak doğaya
karşı üstünlük elde etme mücadelesinde ve çevre ile olan ilişkisinde insan,
çevrenin kendi iç dinamikleri ile sürdürdüğü değişimin çok ötesinde bozucu
etkilerde bulunarak uzun süre üzerinde yükseldiği temele verdiği zararın
farkında olamamıştır.
İnsan etkinlikleri sonucu, doğa kendisine verilen zararı, kendini
yenileyebilme kapasitesi ile giderebilmiş, ancak gelişen teknolojiyle doğaya
olumsuz müdahale olanaklarının artması sonucu doğa, hızla bozulmaya
başlamıştır. Artan nüfusun gıda talebini karşılayabilmek için tarım alanları,
orman ve mera alanları aleyhine artarken, daha 1970’li yıllarda 5,5 milyar
ton dolaylarındaki karbondioksit emisyonu, 1990’lı yıllarda 8 milyar tonu
geçmiş ve günümüzün en önemli sorunlarında biri olan küresel ısınma
sorunu karşımıza çıkmıştır. Orman ve mera alanlarının hızla azalması iklim
değişikliği sorununun daha ileri düzeylere taşınmasına neden olmuştur. Gıda
talebini karşılayabilmek için tarım topraklarında gittikçe artan oranlarda
kullanılan pestisit ve gübre tüm dünya da tarım topraklarının verimliliklerini
yitirmelerine neden olmakta ve en ciddi sorunlardan biri olarak güncelliğini
korumaktadır. Daha 1980’li yıllarda yapılan bir çalışmada, tuzlanma,
alkalileşme veya toprakların bataklığa dönüşmesi yüzünden her yıl, sulanır
alanların 125 bin hektarının kaybedildiği tespiti yapılmıştır (ANONİM
1987). Aynı şekilde deniz, göl ve akarsu ekosistemlerinin bugüne değin
doğanın tanıdık olmadığı kimyasal atıklarla kirletilmesi, dünya üzerindeki
canlı türlerinin azalmasına ve giderek yok olmalarına yol açmıştır. Fiziksel
çevrenin kendi olağan değişim hızının çok üstünde seyreden bu değiştirici
etki, insanoğlunun kendisinin de içinde bulunduğu yaşam koşullarının çok
ciddi bir tehdit altına girmesine neden olmuştur. Bu tehlikeli gidişin sonuçları
yer yer yıkıcı biçimlerde ortaya çıkmıştır.
Gelişen süreçte Birleşmiş Milletlerin uzmanlık örgütlerinin de
katılımıyla 1972’deki Stockholm Konferansı’na gelinmiştir. Birleşmiş
Milletlerin hemen her kuruluşu, bu konferanstan sonra çevre sorunsalına ayrı
bir önem vermişlerdir. Konferans sonunda “İnsan ve Çevresi Bildirgesi”
yayınlanmış, ulusal ve uluslararası faaliyetlere yol gösterecek 26 prensip ile
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“İnsan ve Çevresi için Harekat Planı” nıyla 109 adet öneri belirlemiştir
(ANONİM 1993). Yayınlanan bildirge doğrultusunda Birleşmiş Milletler
Çevre Programı (UNEP- United Nations Environmental Program) kurulmuş ve
konferansın başlama tarihi olan 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul
edildiği gibi (EGELİ 1996), konferans sırasında gelişmekte olan ülkelerin
göstermiş oldukları tepkilere karşı bir dostluk gösterisi olarak da örgütün
merkezi Güneyde Kenya’nın başkenti Nairobi’de kurulmuştur (KAPLAN
1997). BM Genel Kurulunca kendisine tüzel bir kişilik verilmediğinden tüzel
kişiliğe sahip bir kurum olmayıp, BM sistemi dahilinde çevre ile ilgili
faaliyetleri kapsayan ve bu faaliyetleri diğer faaliyetlerden ayırmak, koordine
etmek ve ilgilileri uyarmak amacıyla kurulmuş olup finansman için
kurulmamıştır (ANONİM 1993).
Ancak günümüzde hiçbir kuruluş, uluslararası ve ulusal kuruluşlar
ile gerekli bilgi alışverişi yapmadan, finansal destek görmeden varlığını
sürdüremez. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development
Program-UNDP) ve Küresel Çevre İmkanı (Global Environment FacilityGEF) ile ilişki içindedir. Küresel Çevre Aracı; uluslararası finansman
yardımı sağlayan ülkelerce, gelişmekte olan ülkelere küresel çevre
sorunlarının çözümüne sağlayacakları destek karşılığında. hibe veya
imtiyazlı borç şeklinde yardım sağlamak için oluşturulmuş çok taraflı bir
fondur. Bu fondan yalnızca gelişmekte olan ülkeler yararlanabilmektedir.
GEF; Dünya Bankası/Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından ortaklaşa
yönetilmekte olup, temel yönetim organı “GEF Konseyi” dır. GEF’ in
hedeflediği dört ana faaliyet vardır. Bunlar;
• Atmosferdeki sera gazlarının azaltılması
• Biyolojik çeşitliliğin korunması
• Uluslararası suların korunması
• Ozon tabakasının korunmasıdır.
Yukarıda anılan faaliyetlerinden atmosferdeki sera gazlarının azaltılması
ve biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve uluslararası suların
korunması konularında destek sağlamaktadır. Ancak biyolojik çeşitliliğin
korunması ve atmosferdeki sera gazlarının azaltılmasına yönelik konularda
finansman desteği için bu konulardaki Birleşmiş Milletler sözleşmelerine
(Rio sözleşmeleri) taraf olma koşulu aramaktadır.
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2. RİO SÜRECİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
(Birleşmiş Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı-1992
Rio Konferansı)
1987 tarihli Brundland Raporu'nun (Ortak Geleceğimiz) temel
kaygısı, kalkınma amaçlarını gerçekleştirirken çevre olgusundan verilen
ödünlerin, uzun vadede çözümü çok daha güç sorunları ve yoksullaşmayı
getireceği, bunun da insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bir özellik
taşıdığıdır. Stockholm Konferansı’ndan 20 yıl sonra, Birleşmiş Milletler yeni
bir Dünya Çevre Konferansı hazırlama kararı almıştır. Brundland Raporu’yla
yapılabilen, yalnızca bir durum değerlendirmesi
olmaktan öteye
gidememiştir. Oysa bu yirmi yıllık süreçte dünya inanılmaz ölçülerde
değişime uğramıştır. Bu süre zarfında dünya 200 milyon hektar orman alanı
kaybetmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün
hesaplarına göre sınai yapımlar için ağaç kesimi 1975’de 155 milyon m3 iken
1980 yılında yapılan bir çalışmada 2000 yılında bu tüketimin 325 milyon
m3’e varacağı hesaplanıyordu (ANONİM 1987). Bu durum, en çoğu
azgelişmiş ülkelerde olmak üzere her yıl 20 milyon hektar orman yok
olmasıyla sonuçlanmıştır (ER 1996). Erozyon nedeniyle kaybedilen toprak
miktarı, Hindistan ve Fransa’nın tarıma elverişli toprakları düzeyindedir
(EGELİ 1996). Ormansızlaşmanın bu vahim boyutları ABD öngörülerine
göre, 2000 yılında gelişmiş ülkelerde en fazla % 0,5 olacak iken azgelişmiş
ülkelerde %40 düzeylerine varacaktır (ANONİM 1987). Denizlere tanker
kazaları sonucu yayılan petrol miktarı, ise 1975’de 188,042 ton iken, 1985’de
bu miktar tahmini olarak 400.000 tona yükselmiştir (ER 1996).
Varolan kalkınma anlayışının sürdürülmesi durumunda bugüne
değin tespit edilebilen tüm bitki ve hayvan türlerinin 1/5’inin önümüzdeki
yirmi yıl içinde yok olacağı, daha 1990 başlarında belirtilmiştir (BROWN ve
ark. 1998). Stockholm Konferansı sırasında soğuk savaşın devam ediyor
olması, alınan ilke kararların uygulanmasını geciktiriyor ya da engelliyordu.
1990’lara gelindiğinde ise daha farklı bir dünyanın, küresel sorunun
çözümünde uzlaşabileceği umutları ortaya çıkmıştı. Nitekim “Versailles,
Yalta, Potsdam gibi siyasi tarihin önemli dönüm noktalarındaki
konferanslardan bile daha geniş kapsamlı olan konferansın ön hazırlıkları,
1990 yılında başladı” (EGELİ 1996). Birleşmiş Milletler, Stockholm
Konferansının 20. Yıl dönümünde yeni bir Dünya ve Çevre ve Kalkınma
Konferansı düzenleme kararı verdi. Rio de Janerio’da Haziran 1992’de
yapılan bu toplantıya 179 ülke devlet başkanı ve yetkilileri ile 166 ülkeden
18.000 katılımcı ve 400.000 ziyaretçi ve 8.000 gazeteciyi bir araya getiren
konferansta, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu
(WCED), insanlığın kalkınmayı sürdürebilme özelliğine sahip olduğunu,
küresel ekonominin; insanların taleplerine ve meşru isteklerine cevap
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vermek zorunda olduğunu, fakat büyümenin gezegenin ekolojik sınırlarına
uygun olması gerektiğini belirtmiştir. Bildirgedeki 27 İlkede çok özetlenmiş
haliyle, insanların doğa ile uyumlu ve sağlıklı bir hayata layık olduğu,
kirletenin kirletme bedelini ödemek zorunda olduğu (kirleten öder ilkesi),
günümüzdeki kalkınmanın, şimdiki ve gelecekteki kuşakların kalkınma ve
çevre ihtiyaçlarına zarar vermemesi gerektiği, barış, kalkınma ve çevre
korumanın birbirinden ayrılamayacağı vurgulanmaktadır (KEATING 1993).
Rio Konferansı’nda ele alınan Gündem 21 ise yüzyılımızın Eylem
Planı olarak göze çarpmaktadır. Bildirgede özetle; “İnsanlığın tarihi bir
dönüm noktasında durmaktadır. Ulusların kendi içlerindeki ve birbirleriyle
olan farklılıklarının süregeldiği, yoksulluğun ve açlığın, hastalıkların ve
cehaletin daha da arttığı ve varlığımız için gerekli olan ekosistemlerin
giderek artan çöküşü ile karşı karşıyayız” tespiti yapılmaktadır (ANONİM
1992).
Konferansın üçüncü belgesinde ise; “Her türlü ormanların
yönetimi, korunması ve sürdürülebilir gelişimi konusunda yasal bağlayıcılığı
olmayan küresel görüş birliği ilke kararları” olarak toplam 13 ilke karar
almıştır.
Ormanlar için küresel görüş birliği oluşturan bu ilkeler, ileride tüm
dünya ormanlarının kullanımı konusunda uluslararası geçerliliği olan ortak
yaklaşım politikaları içerecek imzacı devletleri bağlayıcı bir sözleşmenin ön
hazırlığı olarak değerlendirilmiştir (KEATING 1993).
Konferansın yasal bağlayıcılık içeren en önemli iki uluslararası
sözleşmesi ise, “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” ve “Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi” dir.
2.1. Rio Bildirgesi
“Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı,
• 16 Haziran 1972’de Stockholm’de kabul edilen Birleşmiş Milletler
Çevre Konferansı Bildirgesi’ni teyit ederek ve onu daha ileriye taşımaya
çalışarak,
• Ülkeler arasında, toplum ve kişilerle ilgili kilit sektörler arasında yeni
işbirliği düzeyleri oluşturarak, yeni ve eşitlikçi bir küresel ortaklığın
tesisi amacıyla,
• Tüm insanlığın yararını gözeten ve küresel çevre ve kalkınma sisteminin
bütünlüğünü koruyan uluslararası anlaşmalar yapma yolunda ilerleyerek,
• Evimiz olan dünyanın, birbirine bağlı parçalardan oluşan bir bütün
olduğu gerçeğini bilerek,
Aşağıdaki ilkeleri beyan eder. (Birleşmiş Milletler 1992)“ denmektedir
(ANONİM 1992).
Bildirgedeki 27 İlkede çok özetlenmiş haliyle, insanların doğa ile
uyumlu ve sağlıklı bir hayata layık olduğu, kirletenin kirletme bedelini
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ödemek zorunda olduğu (kirleten öder ilkesi), günümüzdeki kalkınmanın,
şimdiki ve gelecekteki kuşakların kalkınma ve çevre ihtiyaçlarına zarar
vermemesi gerektiği, barış, kalkınma ve çevre korumanın birbirinden
ayrılamayacağı vurgulanmaktadır (KEATING 1993). Rio Konferansı’nda ele
alınan Gündem 21 ise 21. yüzyıl Eylem Planı olarak göze çarpmaktadır
toplam 40 maddeden oluşmaktadır.
2.2. Gündem 21 ( 21. Yüzyıl İçin Çevre Ve Kalkınma Eylem
Planı)
Giriş kısmında “İnsanlık, tarihi bir dönüm noktasında durmakta.
Ulusların kendi içlerindeki ve birbirleriyle olan farklılıklarının süregeldiği,
yoksulluğun ve açlığın, hastalıkların ve cehaletin daha da arttığı ve
varlığımız için dayanmak zorunda olduğumuz ekosistemlerin giderek artan
çöküşü ile karşı karşıyayız ”tespitinin yapıldığı plan; başlıca dört bölümden
oluşmaktadır ve ana başlıkları şunlardır (ANONİM 1992).
 Sosyal ve Ekonomik Boyutlar
 Kalkınma İçin Kaynakların Korunması ve Yönetimi
 Önemli Grupların Rollerinin Güçlendirilmesi
 Uygulama Yöntemleri
2.3. Orman İlkeleri
Konferansta ayrıca üçüncü belgede “Her türlü ormanların
yönetimi, korunması ve sürdürülebilir gelişimi konusunda küresel görüş
birliği ilkelerinin yasal bağlayıcılığı olmayan ilke kararları” olarak toplam 13
ilke karar almıştır (ANONİM 1992). Ormanlar için küresel fikir birliği
oluşturan bu ilkeler, ileride tüm dünya ormanlarının kullanımı konusunda
uluslararası geçerliliği olan ortak yaklaşım politikaları içerecek imzacı
devletleri bağlayıcı bir sözleşmenin ön hazırlığı olarak değerlendirilmiştir
(KEATING 1993).
3. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ
Konferansta kabul edilen sözleşmelerin üstünde bir tür çerçeve
sözleşme niteliğindeki bu sözleşmenin en önemli özelliği; genetik
kaynakların uluslararası bir sözleşme düzeyinde ele alındığı dünyadaki ilk
sözleşme olmasıdır. Rio süreciyle bağlantısı olan diğer sözleşmelerin
benzerleri bölgesel ya da küresel düzeyde bugüne değin çeşitli anlaşmalara
konu olmuşlardı. Bu sözleşme ise tehdit altındaki dünya biyolojik
kaynaklarının kullanımını, bundan yararlanmanın yöntemlerini ve koruma
etkinliklerini ayrıntılarıyla açıklayan bir sözleşme niteliğindedir. Toplam 42
madde ve 2 ekten oluşmaktadır. Sözleşmenin asıl metni gene dünyada bu
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konudaki benzer nitelikli sözleşmelerden farklı olarak üç “ilk” i
içermektedir.
• Birinci ilk; sözleşmede biyolojik çeşitliliğin tüm yönleriyle ayrıntılı
biçimde işlenmiş olmasıdır.
• İkinci ilk, genetik kaynaklara ilişkindir. Bu kaynakların gerek korunma
yöntemleri ve gerekse bu kaynaklara ulaşma ve elde edilen yararların ne
şekilde paylaşılacağı konusunda uluslararası bağlayıcılığı olan bir
sözleşme düzeyinde ele alınmasıdır.
• Üçüncü ilk ise, biyolojik çeşitliliğin insanlığın ortak sorunu olduğunun
dile getirilmesidir (KILINÇASLAN 1998).
Sonuç olarak sözleşmenin uluslararası sözleşme niteliğini
kazanabilmesi için gereken 30. imzanın, 30 Eylül 1993’de Moğolistan’dan
geldiği gün olan 29 Aralık 1993, “Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü” ilan
edildi (KILINÇASLAN 1998). Gerekli en az 30 devletin imzasının ancak 3
yılda sağlanabileceğinin sanıldığı bu sözleşme özellikle gelişmekte olan
ülkelerin lehine,
• Genetik kaynakların kullanılması sonucu doğan yararların hakça ve
dengeli paylaşılması olanağının yanı sıra,
• Ülkelere doğal kaynak envanterlerini çıkartmak ve
• Bu kaynakları sürdürülebilir şekilde yönetmek için ulusal planlar yapma
yükümlülüklerini getirmektedir.
Bunların yanı sıra doğal koruma alanlarını genişletmeyi ve tehdit
altındaki türlerin habitatlarını koruyacak hukuki düzenlemeler yapmalarını
da gerektirmektedir.
Ülkemiz, barındırdığı biyolojik zenginliklerin sömürülmemesi
için, sözleşmenin sağladığı ıslah edilen yeni tohumluk türler ve geliştirilen
yeni ilaçlar üzerindeki var olan ve gelecekteki olası haklarını güvenceye
almak için sözleşmeye imza verdi ve sözleşme 27 Aralık 1996’dan itibaren
iç hukukumuzun önemli yükümlülüklerde yükleyen bir parçası haline geldi.
Biyolojik zenginliklerimizi yok etmeden sürdürülebilir kalkınma sürecine
devam edebilmemiz, varolan doğal kaynaklarımızı koruma konusunda
kararlı bir tutum içinde olmamıza bağlı olduğu kadar, bu alanda uluslararası
işbirliğinin gelişmesine de bağlı olacaktır.
4. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK NEDİR?
4.1. Biyolojik Çeşitlilik Kavramı
Çeşitlilik bütün sistemlerin ihtiyaç duyacağı bir özelliktir. İster
siyasi, ister ekonomik, ister sosyal ya da doğada canlı birlikteliklerinin kendi
içlerinde oluşturmuş oldukları herhangi bir sistem olsun, tüm sistemler
çeşitlilik olgusu üzerinde yükselebilir. Bir sistem değişen koşullara,
gelecekte ortaya çıkabilecek bugünden öngörülemeyen çeşitli
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olumsuzluklara karşı, kendi yapısına uygun olarak barındırdığı çeşitli
araçları kullanarak cevap verebilir. Çeşitlilik sağlıklı bir sistemin en temel
özelliğidir (IŞIK 1996).
Doğa sistemleri de aynı şekilde bünyesinde barındırdıkları pek çok
enstrüman aracılığıyla doğanın değiştirici gücüne direnerek evrimlerini
sürdürürler. Bu yüzden sistem kavramını; değişik parçalardan oluşan ve bu
parçaların her birinin bütünle uyum içindeki birlikteliği olarak
tanımlayabiliriz.
Doğa; bilebildiğimiz en karmaşık, en fazla çeşitlilik barındıran ve
bu yüzden de milyonlarca yıllık evrimsel süreci boyunca gelişimini hep
sürdürebilmiş en güçlü sistem olarak bilinir. Ancak bu güçlü sisteme dışsal
bir girdi olarak müdahalede bulunan insan, sistemin parçalarını tek tek yok
ederek, sistemin değişen koşullara ayak uydurabilme olanaklarını elinden
almakta, sistemi bozmakta ve bazen de yok etmektedir. Bu anlamda
biyolojik çeşitliliği, doğa sistemini oluşturan parçaların anlamlı birlikteliği
olarak tanımlayabiliriz. Daha bilimsel bir tanımlamayla “biyolojik çeşitlilik;
doğada, genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu
karmaşık ve uyumlu bir bütündür.”(IŞIK ve ark. 1997).
Tanımdan da anlaşılabileceği gibi biyolojik çeşitlilik, canlı
türlerinin çeşitliliği, bu türlerin kendi içlerinde barındırdıkları genlerin
çeşitliliği, içinde yaşadıkları ekosistemlerin çeşitliliği ve bu ekosistemlerde
meydana gelen olaylar (işlev) çeşitliliği olmak üzere dört unsurdan
oluşmaktadır. Bu unsurlar Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Önsözü’nün ilk
paragrafında da bilimsel verilere uygun şekilde vurgulanmaktadırlar.
Sözleşme; “Biyolojik çeşitliliğin kendi başına taşıdığı değerin ve biyolojik
çeşitlilik ile bunun unsurlarının ekolojik, genetik, /../ değerlerinin farkında
olarak,” demektedir (ANONİM 1996).
Kısaca bu unsurlar;
Bir bölgedeki türlerin sayı ve çeşitliliğini tanımlayan Canlı tür çeşitliliği,
Bir canlı türünün değişik bireylerinde farklı genetik özellikler bulunması ve
canlı türlerinin değişik yaşam ortamlarındaki populasyonlarının
birbirlerinden genetik farklılıklar taşımasını tanımlayan Genetik Çeşitlilik,

Ekosistemlerin birbirinden çok farklı canlı türlerine yaşam alanları
sunabilecek çeşitliliği içermesini tanımlayan Ekosistem Çeşitliliği ve

Ekosistemde barınan canlı ve cansız varlıklar ile canlı türlerinin kendi
aralarındaki ilişkilerinin çeşitliliğini tanımlayan İşlevler Çeşitliliği’ dir (IŞIK
ve ark. 1997).
4.2. Biyolojik Çeşitliliğin Önemi
Bir ülkenin biyolojik çeşitliliği (o ülkede barınan türlerin çeşitliliği)
arttıkça zenginlik kaynakları da artar. İnsanlığın en temel ihtiyaçlarının
kaynağı doğadır. Temelde dünya yüzeyindeki bütün ekonomik etkinlikler,
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doğa üzerinde yükselmektedir. Gündelik yaşamımızda kullandığımız pek çok
temel ürün canlı doğal kaynaklarla ilgilidir. Bu nedenle bir ülkedeki biyolojik
çeşitlilik için bazı uzmanlar, biyolojik zenginlik deyimini kullanmaktadırlar.
Biyolojik çeşitliliğin korunma nedenlerini klasikleşmiş Ekonomik,
Ekolojik, Estetik ve Etik olmak üzere 4-E Kuralı ile açıklayabiliriz (IŞIK
1996).
4.2.1 Ekonomik Önemi
En başta gıda üretimi olmak üzere, tıpta , eczacılıkta ve diğer sanayi
dallarında kullanılan pek çok hammaddenin yegane kaynağı doğadaki
canlılardır. “ABD gibi teknolojinin çok ileri olduğu bir sanayi ülkesinde
bile, tarım ürünlerinin satışından elde edilen gelir, tüm teknolojik
ihracatından elde edilen gelirden yüksektir.” İngiliz Çevre Danışmanı
Norman Myers’in “Yabani Türlerin Zenginliği” adlı yapıtından verdikleri
bir örneğe göre; dünya da tarım uzmanları insanlar için bitkisel besin
maddesi üreten 3.000 bitki türü olduğunu, bu kadar çeşitli bitki türünün
ancak 15 adedinin tarımının yaygın olarak yapıldığını ve dünya nüfusunun
% 90'ını doyurduğu belirtmektedir. C-3 tipi bitkiler olarak bilinen buğday,
pirinç ve mısır dünya toplam tahıl üretiminin 2/3’ünü oluşturmaktadır
(KIŞLALIOĞLU ve BERKES 1992). Bunun ekonomik meblağını tahmin
edebilirsiniz. Oysa C-4 tipi bitkiler olarak bilinen ve karbondioksiti gündüz
değil gece kullanan ve daha az su kullanan bitki türlerinin bu genetik
özelliklerinin ticari önemi yüksek bitki türlerine aktarılmasıyla, sürekli artan
dünya nüfusunun gıda sorununun giderilmesinde önemli rol aşama
sağlanabileceği gibi, atmosferde sera etkisine yol açan karbon
emisyonlarının daha fazla doğada tutulmasını sağlayabilecektir ki bu durum
genlerin önemine bir örnektir (KIŞLALIOĞLU ve BERKES 1992).
4.2.2. Ekolojik Önemi
Biyolojik çeşitliliğin ekonomik önemi gözle görülebilen değeridir.
Doğada kaybolan bir şey, hiçbir zaman tek bir şey değil, aynı zamanda ona
bağlı pek çok şey demektir. Canlı türlerinin ve genlerinin doğada yok
olmadan kalabilmesi ekolojik işlevlerin varlığına bağlıdır. Bu işlevler bazen
ekosistemde yaşamsal öneme sahiptir. Ekosistemdeki bir türün kaybolması
ona bağlı tüm ekolojik işlevlerin kaybolması demektir. Bu bazen ekosistemi
yıkıcı sonuçlar yaratabilir (IŞIK 1996).
4.2.3. Estetik Önemi
İnsanlığın gelişiminde büyük öneme sahip iki etken vardır. Bilim
ve sanat. Bu iki büyük değerin yaratıcılığının kaynağı doğadaki çeşitlilikte
gizlidir. Çeşitlilik içeren ortamlardaki toplumlar, bilimde ve sanatta da
gelişmiş toplumlardır. Örneğin, IŞIK (1996)’ya göre; “Bir çok bilim
adamının önemli bulgularına yol açan ilk fikirler, kendileri
laboratuvarlarının içine dalmış haldeyken değil, doğal çevre ile baş başa
kaldıkları sırada gördükleri olayları, laboratuvarlarında sürdürdükleri

114

deneylerle bilinçaltı bir dürtüyle aniden bağlantılandırmaları sonucu ortaya
çıkmıştır.”
4.2.4. Etik Önemi
Yerkürede yaşamın başlamasından bu yana geçen süreyle insan
türü olarak ortaya çıktığımız süreyi kıyasladığımızda, dünya yüzeyindeki
varlığımızın çok kısa olduğunu görürüz. Bu anlamda ahlaki açıdan bu kadar
kısa sürede dünyadaki varlığımızın haklılığını kanıtlayamayacağımıza göre,
diğer canlılarında var olma haklarını kabul etmemiz gerekir. Bu durum gene
IŞIK 1996’ya göre ”Dini ya da felsefi görüşlere göre, her canlı türünün
yaşama ve neslini sürdürme hakkı vardır.” şeklinde açıklanmaktadır.
Biyolojik çeşitliliğin öneminin ve korunmasının gerekliliğine
ilişkin klasikleşmiş bu açıklama, Gündem 21’in 15.2 eylem alanı başlığında
büyük ölçüde benzer şekilde dile getirilmiştir. “Gezegenimiz için gerekli
olan mal ve hizmetler, genlerin, türlerin, nüfusların ve ekosistemlerin
çeşitliliğine ve değişikliğine bağlıdır. Biyolojik kaynaklar yiyecek ve
giyeceklerimizin yanı sıra, konut, ilaç ve ruhsal beslenmemizi sağlar.
Orman, savan, otlak, mera çöl, tundra, nehir, göl ve denizlerin doğal
ekosistemleri, dünyanın biyolojik çeşitliliğinin büyük kısmını içerir... Halen
biyolojik çeşitlilikteki büyük azalma büyük ölçüde insan faaliyetlerinin bir
sonucu olup, insan gelişimi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.”(ANONİM
1992).
Eylem alanının amaç ve gerekçesinde belirtilen temel değerler,
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin hukuki metninin sistematiği ile
uyumludur (IŞIK ve ark. 1997).
5. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve ÜLKEMİZ
Yeryüzünde birkaç milyar yıllık evrimsel sürecin sonunda ortaya
çıkan bitkiler sayesinde dünya yüzeyinde yaşamın devamı mümkün
olmaktadır.
Ülkemizi biyolojik açıdan zengin kılan nedenlerin başında
farklı biyocoğrafik elemanların buluştuğu bir köprü durumunda olmasıdır.
Dünyamız son 1.800.000 yıl boyunca dört buzul çağı geçirmiş ve bu süreçte
buzul çağlarının göçe zorladığı pek çok canlı türü için bir sığınak olmuş,
Trakya ve Kafkaslardan Hatay-Amanos hattından, Van-Hakkari
Platosundan yaşanan biyolojik geçişlerle (ÇEPEL 2000) başta Avrupa ve
Akdeniz olmak üzere Afrika ve Suriye Çöl ekosistemleri kökenli biyolojik
elemanların zengin biçimde temsil edildiği adeta küçük bir kıta özelliğine
sahip olmuştur (KİZİROĞLU 1998). Bu özellik kendisini öncelikle bitki
varlığı (Flora) açısından gösterir. Ülkemizin flora yapısı üzerinde ilk
çalışmalar 18. yy başlarında yapılmıştır. Fakat en kapsamlı çalışma
Edinburgh Üniversitesi eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. P. H. Davis
editörlüğünde 1965-1986 yılları arasında, hazırlanmasında uluslararası üne
sahip 100’e yakın botanikçimizin de görev aldığı 10 cilt olarak yayınlanmış
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bulunan “Türkiye Florası” adlı yapıttır. Yapıtta 163 familyaya ait 1225 cins
ve 8745 türün revizyonu yapılmıştır (DOĞAN 1998). Çeşitli bitki grupları
üzerinde yapılmış bir diğer araştırma Türkiye Çevre Vakfı’nca yayınlanan
“Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri” adlı yapıttır ki, yapıtta 8575 olarak
tespiti yapılan bitki türlerine, daha sonra yapılan araştırma bulguları da
eklenince yeniden 8745 rakamına ulaşılmıştır (KAYA ve ark.1998).
Bir ülkenin bitki varlığının zenginliğini ve özgünlüğünü sağlayan
bitkiler, endemik bitkilerdir (ERİK 1998). Ülkemizdeki doğal bitki
varlığının endemizm oranının % 31,54 olması, ancak tüm Avrupa Kıtası’nda
bu oranın % 21 sınırında kalmasının nedeni, yukarıda açıklanan kıtalararası
doğal köprü durumunda olması ve tür endemizmini teşvik eden topografik
yapısıdır. Bunun yanı sıra “Türkiye’de tür endemizminin bu denli yüksek
olmasının bir başka nedeni de buzul çağlarından fazla etkilenmeyen
denizlerle çevrili izole yapısıdır.” (DOĞAN 1998). Anadolu’ya Küçük Asya
denmesinin en mantıklı nedeni de budur. Türkiye’deki endemik bitkilerin
sayısı, diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılırsa, Avrupa’nın endemikler
açısından en zengin ülkesinin 800 endemik bitki ile Yunanistan olduğu ve
bunu ikinci olarak da 500 bitki ile İspanya’ nın izlediği görülür (ANONİM
1999a). Görüleceği üzere bu rakamlar ülkemizdeki endemik bitki sayısının
çok altında kalmaktadır. ERİK (1998)’e göre; “Floranın bir diğer özelliği de
günümüzde Anadolu’nun lokal yaşam alanlarında (habitatlarında) varlığını
sürdüren 13 adet kalıntı (relik) bitki türünün yanı sıra, 14 cins bütün
türleriyle birlikte endemiktir ve ülkemiz dışında bulunmamaktadır. Endemik
bitkilerin ülkemizdeki fitocoğrafik kökenlerine ve ülkemiz coğrafik
bölgelerine göre dağılımı ise şöyledir (KAYA ve ark. 1998).
Coğrafik Bölgeler
Endemik Bitki Sayısı
Trakya
27
Kuzeybatı Anadolu
124
Batı Anadolu
260
İç Batı Anadolu
45
Güneybatı Anadolu
458
Güney Anadolu
572
İç Anadolu
926
Batı Karadeniz
71
Kuzey Anadolu
93
Kuzeydoğu Anadolu
192
Doğu Anadolu
725
Güneydoğu Anadolu
236
Rus bitki kaşifi Vavilov, 1920’li yıllarda tarımın beşiği ve bitkilerin
orijin merkezleri konusunda yaptığı araştırmalar sonunda belli başlı bitki
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gen merkezleri saptaması yaparak, 8 bitki gen merkezi olduğunu
belirtmiştir. Vavilov’a göre bunlar;
1. Çin
2. Hindistan
3. Orta Asya (Pakistan, Afganistan, Türkistan, Pencap-Keşmir
dahil-)
4. Yakın Doğu
5. Akdeniz sahilleri ve komşu bölgeleri
6. Etiyopya
7. Güney Meksika ve Orta Amerika
8. Güney Amerika (Peru, Ekvador, Bolivya ve Şili)’dir
(TAN 1992).
Görüldüğü üzere ülkemiz yukarıda açıklanan coğrafik köprü
özelliğiyle dünyadaki bu belli başlı 8 orijin merkezinden ikisinin, Yakın
Doğu ve Akdeniz merkezlerinin üzerinde çakıştığı dünyadaki tek örnektir
(TUXILL 1999). Gene dünya üzerinde kültürü yapılan pek çok bitkinin gen
merkezi, Anadolu’dur. DOĞAN (1998)’e göre; “Bugün kültür bitkileri
arasında yer alan bazı meyve ağaçları (elma, armut, şeftali, kayısı, kiraz,
vişne, badem, ayva, ceviz, vb) çeşitli baklagiller (nohut, fasulye, bezelye,
bakla, mercimek, burçak ve yem bitkileri) tahıllar (buğday, arpa, yulaf,
çavdar vb) ile pek çok aromatik ve süs bitkisinin gen merkezi Anadolu’dur.
Bu bitkilerin gen merkezlerinin Anadolu olması, dünya da tarımın ilk
başladığı yerlerden olmasını sağlamıştır. İşte bu temel biyolojik neden
Türkiye Florasına ayrı bir yer sağlamakta ve özenle korunması konusunda
hepimize büyük bir sorumluluk yüklemektedir.” Bitki Biyolojik
Çeşitliliğinin in-situ korunması Ulusal Eylem Planı’nda da orman ağaçları
açısından ülkemizle ilgili olarak şu açıklama yapılmaktadır. “Türkiye orman
gen kaynakları bakımından da oldukça zengindir. Ülkesel ve küresel boyutta
önemli yerli orman ağaçları içinden; 5 Çam, 4 Göknar, 20 Meşe, 8 Ardıç
türleriyle birlikte, Toros Sediri, Doğu Ladini ve Doğu Kayını’nın değerli
gen kaynakları bulunmaktadır.” Ancak orman ağaçlarına ilişkin son
bulgularla birlikte göknar türlerine “Çataldağ Göknarı” adıyla teşhisi
yapılan endemik bir göknar alttürü de dünya literatürüne eklenmiştir. Gene
ülkemizde biyolog Aykut Kence’nin eşgüdümünde yapılan bir envanter
çalışması Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri adıyla yayınlanmış olan
kaynağa göre; Türkiye’de memeli hayvanlardan 120 tür, kuşlardan 413 tür,
sürüngenlerden 93 tür, kurbağagillerden (amfibiler) 18 tür, deniz
balıklarından 276 tür, iç su balıklarından 192 tür bulunmaktadır. Böcek
türlerinin sayısı ise 60-80 bin arasında tahmin edilmektedir./../ Bu değerler,
tropik bölgelere kıyasla düşük olmakla birlikte, Avrupa ölçülerine göre
zengin bir faunamız olduğunu göstermektedir.Tüm Avrupa’da 500 kadar
kuş türü ve 125 sürüngen türü vardır (KIŞLALIOĞLU ve BERKES 1994).
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Biyolojik zenginliklerimiz halen pek çok ülkenin gıpta edeceği
niteliktedir. Sorunumuz bu kaynaklarımızı önce korumamız, sonra
araştırmamız ve daha sonra kullanmamızdır (IŞIK ve ark. 1997). Bunu
sağlamak için ülkemizin bitki ve hayvan varlığının envanterini ortaya
koymak üzere bir “Fauna ve Flora Araştırma Merkezi”, “Ulusal Doğa
Tarihi Müzesi” ve her türlü floristik araştırma için ihtiyaç duyulan “Ulusal
Botanik Bahçeleri ve Herbaryumlar”’ın kurulması gerekmektedir
(DOĞAN 1998).
6. ÇEVRE DEĞERLERİ ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
Çevre sorunları, çevreyi oluşturan temel değerlerdeki her türde
azalma, bozulma ve kayıplar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çevreyi bir
sistem, bu sistemin parçalarını da temel çevre değerleri olarak düşünürsek
bütün parçaların birbirleriyle kurdukları karmaşık ilişkiler bütünü olarak da
düşünebiliriz. Bu temel değerlerde meydana gelen her türlü nitelik kaybının
temel göstergesi, biyolojik çeşitliliğin kaybı, bir diğer deyimle canlı
türlerinin yok olması ya da nesillerinin tehlikeye düşmesidir. Örneğin hava
kirliliğinin neden olduğu asit yağmurları, toprak yapısında bozulmalara
(ötrofikasyon), flora ve faunanın kaybına, küresel ısınma, vb sonuçlarla
doğrudan diğer tüm çevre değerlerinde azalmalara neden olabilmektedir. Su
kirliliği, su ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliği tehdit etmekte, aynı
zamanda kullanım alanlarında verdiği zararla bu ortamlarda biyolojik
çeşitliliği doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit edebilmektedir.
Endüstrileşmeyle ortaya çıkan bir başka çevre değeri olan gürültü ise, ilk
bakışta biyolojik çeşitlilikle ilgili değilmiş gibi görünebilir. Ancak, yapılan
araştırmalar doğanın bugüne değin kendi yapısında barındırmadığı insan
tarafından yaratılan yapay gürültülerin canlıların göç yollarını ve üreme
alışkanlıklarını değiştirdiği, yaşam ortamlarını değiştirmek zorunda
bırakarak populasyonlarında azalmalara neden olduğunu ortaya koymuş
durumdadır. Çevre değerlerinde ortaya çıkan bozulmaların doğrudan sonucu
biyolojik çeşitliliğin azalması ya da yok olmasıdır. Bir diğer deyişle çevre
değerlerinden herhangi birine en fazla zararı verebilecek bir girişimin
biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etki yapması kaçınılmazdır. Bu
nedenle biyolojik çeşitliliği, çevre değerlerinin bir başlığı olarak değil, tüm
çevre değerleri ile ilişki içinde, çevre olgusunun içsel bir özelliği olarak
görmemiz gerekir. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörleri de en genel
tanımıyla, insanların ortak varlığını oluşturan değerler bütünü demek olan
(çevre)’yi tehdit eden faktörlerin tümü olarak görebiliriz (KELEŞ ve
HAMAMCI 1997). Uluslararası topluluğun çevre sorunlarını çözümlemeye
yönelik tüm anlaşmalarına göz atacak olursak, ister tehlikeli kimyasalların
taşınmasına yönelik kurallar dizini olsun, isterse nükleer kaza halinde haber
verme yükümlülüğü vb. olsun, sonuçta tümünün doğrudan ya da dolaylı
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olarak canlı yaşam sistemlerinin korunmasına yönelik düzenlemeler olduğu
görülür. Nitekim Rio sürecinin ürünü olan Çölleşmeyle Mücadele ve
üzerinde görüşmelerin devam ettiği İklim Değişikliği vb, sözleşmeler ile Rio
Bildirgesi, Gündem 21 ve Orman İlkeleri gibi ilke kararların, ülkemizin de
onaylamış olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nce içerilen bir karakter
göstermesi biyolojik çeşitliliğin, çevre değerlerinin içsel özelliği olarak
değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.
Çevre değerleri ile biyolojik çeşitlilik ilişkisini değerlendirirken
sırasıyla Hava, Toprak, Su, Flora ve Fauna ile Kültürel ve Tarihi Çevre, en
son olarak da Gürültü değeri ele alınacaktır.
6.1. Hava ve Biyolojik Çeşitlilik
Değişik bileşenlerden oluşan ve yeryüzünde canlılığın
oluşmasında ve devamında en önemli unsurlardan biridir.
Havanın var
olan yapısal özelliklerindeki bozulma, hava kirliliği olarak
tanımlanmaktadır. Daha geniş içerikli bir tanımlamayla “havada katı, sıvı ve
gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve
ekolojik dengeye zararlı olabilecek boyutta bulunmasıdır.” (KELEŞ ve
HAMAMCI 1997).
Hava kirliliği, çevre sorunlarının çoğu kere başlangıcı olmuştur.
Lokal ortamda meydana gelen kirlenmenin etkilerini azaltmak için ilk
zamanlar, kirletici maddelerin daha uzaklara taşınması sağlamak olağan bir
dışsallaştırma yöntemi olarak görüldüğünden endüstriyel tesislerin bacaları
yükseltilmiş, ancak sonuç; tıpkı çevre sorunlarının küreselleşmesine benzer
biçimde bu kez kirletici kaynaktan çok uzaklarda olan ortamların ve giderek
ülkelerin ve en sonunda kıtaların ve tüm yeryüzünün kirlilikten etkilenmesi
olmuştur.
Ülkemiz 1979’da Cenova’da imzalanan “Uzun Menzilli Sınır ötesi
Hava Kirliliği Sözleşmesi” ni 23.03.1983 gün ve 17996 sayılı karar ile iç
hukukun bir parçası haline getirmiştir. Hava kirliliğinin doğrudan etkilerini
ise, insan sağlığına, doğaya, tarihi ve kültürel çevreye ve küresel iklime
verilen zararlar olarak değerlendirebiliriz.
Kirli havanın canlı doğal kaynaklara en başta gelen etkisi,
barındırdığı kirleticilerin yağış yoluyla toprağa geri dönmesi ve bunun neden
olduğu yaşam ortamı bozulması (ötrofikasyon)’un biyolojik çeşitliliğe
verdiği zararlardır.
Asit yağmurları yoluyla İsveç ve Almanya gibi ülkelerde kitlesel
orman zararları meydana gelmiştir Gene aynı şekilde asit yağmurları
yoluyla su kaynakları ve bu ekosistemlerdeki canlı kaynaklar ciddi zararlar
görmektedirler. Asit yağmurları, 1987’de Avrupa Ormanlarının % 14’ünü
etkilemiş, verim % 16 düşmüştür.
Ülkemizde de enerji üretimimizin % 95’i asit yağmurlarına ve sera
etkisine neden olacak kirli ve tükenebilir enerji kaynaklarına dayalıdır
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(ANONİM 2000b). Kirli havanın neden olduğu asit yağmurları ile tarımsal
üretimde de önemli kayıplar meydana gelmektedir. “Japon laboratuvar
etütlerine göre; hava kirliliği ve asit yağmurları, buğday ve pirinç
ürünlerinde % 30’a varan bir azalmaya yol açabilecektir” (GÖKDAYI
1997). Hava kirliliğinin küresel etkilerini sera etkisi ve ozon tabakasının
incelmesi olarak iki başlık altında inceleyebiliriz.
Sera Etkisi: Hava kirliliğinin açıkça görülebilen etkilerinin yanında uzun
dönemli etkilerinden birisi de; atmosferde insan faaliyetleri sonucu
karbondioksit miktarının (CO 2 ) artmasına bağlı olarak dünya da sıcaklığın
sürekli artmasıdır. Küresel ısınmayla ilgili olarak dünya genelinde daha
karamsar bir tablo çizilmektedir. Atmosferdeki karbondioksit miktarı ile
küresel ısınma arasındaki doğru orantıyı görebiliriz. 1958’den sonra fosil
yakıt kullanımının sonucu olarak atmosferdeki CO 2 oranı % 9’dan fazla,
son yüzyılda ise % 25’den fazla bir artış göstermiştir. Ancak atmosferdeki
bu artış yalnızca kömür ve petrol ürünlerinin kullanımından ileri
gelmemektedir. Yeryüzündeki bitkiler her yıl 100 milyar ton karbonu
değişime uğratırlar. Dolayısıyla biyolojik kütledeki artış atmosferdeki
karbondioksitin daha fazla bir kısmının tutulmasını sağlar.
Oysa dünyamızda 1850-1950 yılları arasında karasal biyolojik
kütle % 7 oranında azalmıştır (ŞAHİN 1996). Bu durum atmosfere bırakılan
karbondioksitin artması dolayısıyla dünyanın sıcaklığının artması anlamına
gelir. Bu anlamda ormansızlaşma ve bitki örtüsünün tahribi karbondioksit
miktarını arttıran bir etki gösterdiği gibi, meydana gelen küresel ısınma
dünyadaki bitki örtüsünün ve biyolojik kaynakların daha da azalmasına
neden olmaktadır. Örneğin, Tropik bölgelerdeki orman alanları 1980 yılında
560.000 km2 azalmıştır. Ormanların bu şekilde bozulması yoluyla yılda
yaklaşık 1 milyar ton karbon atmosfere emisyon olarak verilmektedir. Bu
durum atmosferdeki karbondioksit oranının artmasına ve sera etkisinin
büyümesine neden olmaktadır (ERDİN 1990). Bu konuda başka bir tahmin
de tropikal bölgelerdeki orman tahribinin yılda 1.6 milyar ton karbonun
atmosfere salınmasına sebep olduğu şeklindedir (FLAVIN 1997). Öte
yandan fosil yakıtların kullanımının devam etmesi halinde 2050 yılında
atmosferdeki karbondioksit oranı, 1850’deki oranın iki katına, 2100’de ise
üç katına çıkacağı bilim çevrelerince ileri sürülmektedir (SUNAY 2000).
Bu durumda dünyanın sıcaklığında +4 C derecelik bir yükselme son
yüzyılda en fazla 10 cm yükselmiş bulunan deniz yüzeyinin daha da
yükselmesine Tayland, Bangladeş ve bir çok ada ülkesinin sular altında
kalmasına yol açacaktır (DEMİR 1995).
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Hava Kirliliğinin Küreselleşmesi

Bu tür iklimsel alt üst oluşlar orman alanlarını da etkileyecektir.
İklim değişiminin çok hızlı olması durumunda bu kısa süre, orman
ekosistemlerinin evrimleşmesine yetmeyecek ve sonuçta orman alanları daha
da azalacak, barındırdıkları pek çok canlı türü de yok olacaktır (ERDİN
1990).
Rio Konferansı süreciyle Çölleşmeyle Mücadele, Biyolojik Çeşitlilik
ve İklim Değişikliği ile ilgili 3 çerçeve sözleşme çıkmıştı. Atmosferde
karbondioksit yoğunlaşması sürekli artmakta ve bu artışın önümüzdeki
birkaç on yılda sıcaklık artışının normalin onda biri daha fazlalaşmasına yol
açacağı bilim çevrelerince ileri sürülmektedir. 1990-1995 yılları arasında,
fosil yakıt kullanılmasından ileri gelen yıllık karbon emisyonu (ki bu
emisyonun sonucunda karbondioksit meydana gelir) 113 milyon ton artış
göstererek, 1995 kayıtlarına göre 6 milyar tona ulaşmıştır. Karbondioksit
emisyonlarının bu hızlı artışı, yerel hava durumlarını bir anda
değiştirebilecek, küresel sıcaklık arttıkça seller, kuraklıklar, orman
yangınları, canlı doğal habitatlarının ve barındırdığı canlı türlerinin kaybı ve
aşırı sıcaklarda muhtemel bir artış yaşanacaktır (FLAVIN 1997).
Sonuç olarak; küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinin
önlenebilmesi konuyla ilgili uluslar arası bir girişim olan Kyoto
Protokolü’nün etkin, gerçekçi ve adil biçimde yürütülmesi ile olanaklı
olacaktır (TÜRKEŞ 2000). Politikalar ve önlemler tüm sektörlerde
yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılmasını ve fosil yakıt
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tüketiminin payının azaltılmasını, kent içinde toplu taşımacılığın, kentler
arası yük ve yolcu taşımacılığında demiryolları ve denizyollarının
önemsenmesini içermelidir (LOWE 1993).
•
Ozon Tabakasının İncelmesi: Ozon tabakasının incelmesinin temel
nedeni klor-flor karbon (CFC) bileşikleridir. Bu bileşikler atmosferin üst
tabakası olan stratosferde ozon tabakasının yok olmasına neden
olmaktadırlar. Tek bir CFC bileşiği, 100.000 ozon molekülünü yok
edebilmektedir. Ozon tabakasının incelmesi sonucunda güneşten gelen
ultraviole ışınları tutulamamakta ve beyaz insanlarda deri kanseri hastalığı
ortaya çıkmakta, pek çok tarımsal kültür bitkisi gelişimini tamamlayamadığı
için besin maddesi üretimi azalmaktadır. Aynı durum su ürünleri içinde
geçerlidir (HAMZAOĞLU 1998).
Ülkemiz uluslararası toplulukça 1985’de Viyana’da imzaya açılan
“Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi” ile 1987’de
Montreal’de gerçekleştirilen “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair
Montreal Protokolü” nü 1990 da onaylamıştır (ANONİM 1999b), (EGELİ
1996).

6.2. Toprak ve Biyolojik Çeşitlilik

Geoffrey Lean’ın “Çölleşmeyle Mücadele Gerçekçi Yaklaşım” adlı
yapıtında; “Dünyamızın yüzeyine yerkabuğu denmesi rastlantı değildir.
Gezegenimizin üzerindeki bütün yaşam, kıtaları kaplayan bu incecik ve
hassas toprak kabuğuna bağlıdır. Bu kabuk olmasaydı yaşam, okyanuslardan
karalara atlayamazdı” denmektedir. Toprak olmasaydı; sayısız çoklukta canlı
türü ve biyolojik kaynak ortaya çıkmaz ve doğaldır ki insanoğlunun uygarlığı
da ortaya çıkmazdı. Topraktaki canlıların büyük bir bölümü, toprak
yüzeyinde ve toprak yüzeyinden itibaren yaklaşık 40 cm' lik bir tabakada
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yaşarlar. Toprağın en fazla 10 m altına inildikten sonra canlı varlık
bulamazsınız (IŞIK 2000). Buradan hareketle felsefi ve teknik bir
değerlendirmeyle pek çok canlı türünün yaşam ortamı ve bir doğal varlık
olarak toprağı bir canlı varlık gibi düşünebiliriz. Çünkü toprağın canlı
varlıklar gibi bir yapısı vardır. İnsan müdahalesiyle yok edilip ölür. Toprak
aynı zamanda bir ekosistemdir. Bu nedenle toprak; canlı türlerinin büyük bir
bölümünün yaşam ortamı olarak önem taşıdığı gibi, havayı ve suyu
tükenmeyen serbest mal olarak gören klasik ekonomi kuramınca da sınırlı ve
tükenebilir bir kaynak olarak değerlendirilmiştir (KELEŞ ve HAMAMCI
1997). Ekonomik ve toplumsal açıdan bu denli önemli olan toprak son derece
yavaş oluşmasına rağmen çok hızlı bir şekilde yok olabilmekte ve kendisine
bağlı tüm canlı yaşam sistemlerinin ortadan kalkmasına neden
olabilmektedir. Toprağa bağlı olan biyolojik çeşitliliğin kaybı, toprağın aşırı
kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu aşırı kaynak kullanımı kurak alanlarda
meydana gelince sonuç “Çölleşme” olarak ortaya çıkmaktadır. Çölleşme
sonucunda toprak, barındırdığı biyolojik zenginliklerin büyük bölümünü
kaybeder, kaybettiği oranda da “toprak” olma özelliğini yitirir. 1992 Rio
Konferansı’nda Çölleşme; “iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil
olmak üzere muhtelif faktörlerin etkisi altında kurak, yarı kurak, ve az yağış
alan bölgelerdeki toprağın doğal özelliklerini yitirmesi“ olarak
tanımlanmıştır. Şu halde toprak kirliliğini; insan etkinlikleri sonucunda
toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır
şeklinde tanımlayabiliriz (KELEŞ ve HAMAMCI 1997). Tanıma uygun bir
toprak kirliliği sürecini halen dünyamız yaşamaktadır.
Benzer bir kirlenme de doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi sonucu
ortaya çıkan erozyondur. Erozyon aynı zamanda çölleşmenin de
hazırlayıcısıdır. Tarımsal üretim açısından olsun, flora ve faunanın yaşam
ortamı olarak işlev görme açısından olsun, dünyanın üst toprak katmanı
verimlilik açısından esastır. Bu katmanın erozyon ya da çeşitli kirleticilerle
(katı atıklar, tarımsal mücadele ilaçları, yapay gübre kullanımı, vb)
kaybedilmesi tarımsal üretimi düşürdüğü gibi, biyolojik çeşitliliğe de büyük
zarar vermektedir.
Toprak kirlenmesinin bir başka biçimi de özellikle sulama yapılan
verimli toprakların tuzlanmasıdır. Gereken yatırımlar yapılmadığı taktirde
tuzlanma her yıl dünya ölçeğinde 1.5-2.5 milyon hektar toprağı üretimden
koparabilmektedir. Özellikle erozyondan kaynaklanan tarımsal toprak
bozulması dünya da 1945-1990 arasında olduğu gibi devam ederse, 2020
yılına gelindiğinde yaklaşık 47 milyon hektar toprak kaybedilmiş olacaktır
(GARDNER 1997). Bunun sonucunda dünya, biyolojik çeşitliliğin
şimdikinden daha fazla bir kaybıyla karşı karşıya kalacaktır.
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6.3. Su ve Biyolojik Çeşitlilik

Su canlılar için gereksinim duyulan bir madde olmanın çok
ötesinde dünya da yaşamın ilk başladığı ve halen devam etmesini sağlayan
en büyük doğal kaynaktır. En küçük canlı varlıktan en gelişmişine kadar,
dünyadaki tüm biyolojik organizmaların hayatiyetini sürdürebilmesi, su
sayesinde mümkün olmaktadır. Bu denli yaşamsal öneme sahip olan bu
kaynak insanlık için de devletler için de vazgeçilmez niteliktedir. Su dünya
da kıt bir kaynaktır ve yerine konabilecek seçenek yoktur. Dünyamızın su
varlığının dağılımı dengeli değildir ve sanıldığının aksine bol bulunan bir
kaynak da değildir. Yeryüzündeki toplam su miktarı 14x1017 m3 dür. Ancak
bu miktarın % 97.4’ü tuzlu su, %1.9’u ise kutuplardaki kar ve buz kütleleri
halinde tutulan su şeklindedir. Tatlı su kaynaklarının toplam miktarı 1016 m3
olup bunun da %99’u yeraltı su kaynaklarıdır. Dünya nüfusu arttıkça tatlı su
kaynaklarına yönelik talep de artmakta olup, her 20 yılda talep iki misline
çıkmaktadır. Araştırmalar, 1950 yılında su kıtlığı çeken ülke sayısı 12 ve bu
ülkelerde yaşayan toplam nüfus 20 milyon iken 1990 yılında su kıtlığı çeken
ülke sayısının 26 ve toplam nüfusun 300 milyon olduğunu ortaya
koymaktadır. 2050 yılı için yapılan tahminler ise, su kıtlığı çekecek ülke
sayısının 65 ve etkilenecek toplam nüfusun 7 milyar civarında olacağını
göstermektedir.
Ülkemizin yıllık yağış ortalaması 640 mm olup bunun dünya
ortalaması ise 1000 mm’dir. Ayrıca ülkemizde kişi başına düşen su miktarı
yıllık 1.830 m3’dür. Gene uluslararası ölçütlere göre bir ülkenin su zengini
sayılabilmesi için bu rakamın yılda 10.000 m3 olması gerekir. Halen
herhangi bir su sorunumuzun olmadığının sanılmasının nedeni, kullanılabilir
110 milyar m3 ulusal su varlığımızın 40 milyar m3’ünü kullanabiliyor
olmamızdandır (ÇAKMAK ve DEMİR 1997).
Su kaynakları açısından bir başka önemli kaynak yeraltı sularıdır. Yeraltı
sularının ülkemizin kıt su kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu
düşünecek olursak, kullanılmaları halinde barındırdığı ağır metallerin
ekolojik döngüde ve besin zincirinde canlı türlerinde yaratacağı birikimle
biyolojik çeşitliliğe zarar vermesi kaçınılmazdır.
İnsan yaşamı açısından temiz içme suyuna sahip olmayı bazı
kaynaklar en temel insan hakkı kapsamında değerlendirmektedirler. Bu
yaklaşım haksız sayılamaz. Halen dünyada 450 milyon insanın su sıkıntısı
çektiği bilinmektedir. 2025 yılında ise dünya nüfusunun % 48’inin su
sıkıntısıyla karşılaşacağı (yılda kişi başına 1700 m3’den az tüketim) tahmin
edilmektedir. Ancak Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletlere göre su; temel
bir insan hakkı olarak değil, bir gereksinim olarak değerlendirildiği için
metalaştırılarak ticarete konu hale getirilmektedir.
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Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre 2015’te 3 milyar insan, temel
gereksinimleri karşılamak için yeterince su elde etmenin ya çok zor ya da
imkansız olduğu ülkelerde yaşıyor olacaklardır (YILDIZOĞLU 2002). Bu
durum salt biyolojik çeşitlilikle ilişkisi açısından değil, insanlık için bir var
olma sorunu olarak da su kaynaklarının önemini ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak kıt olan su kaynaklarının ve barındırdığı eşsiz
biyolojik zenginliklerin korunması ve temel bir insan hakkı olma özelliği ile
Su; hem ülkeler düzeyinde, hem küresel düzeyde insanlık için bir var olma
sorunu haline gelmiştir.
6.4. Flora-Fauna ve Biyolojik Çeşitlilik
Belli bir bölge ya da ülkenin bitki örtüsüne flora, yabanıl hayvan
varlığına ise Fauna denmektedir. Flora ve faunayı çevre değerlerinde
meydana gelen azalmanın üzerindeki etkisini en fazla hissettirdiği çevre
öğesi olarak algılayabiliriz.
6.4.1. Ormanlar
Koruyucu bir sistem olarak ormanların özelliği; insanlık için var
olan muhasebe sistemleri ile ölçülemeyecek kadar önemli olmasıdır. Çünkü
ormanlar karasal kökenli biyolojik çeşitliliğin çok büyük bir oranının yaşam
ortamıdır. Başka hiçbir ekosistem bu denli çok ve birbirinden farklı canlı
türü barındıramaz. Canlı türlerinin kendi aralarında oluşturdukları ekolojik
işlevlerle evrimsel gelişimlerini sağlayabilmelerinde orman ekosistemlerinin
işlevi büyüktür. Temel üç çevre değeri hava, toprak ve su değerlerini koruma
ve düzenleme işlevleri açısından ormanın yerini tutabilecek başka bir doğal
varlık yoktur. Basit bir örnekle orman ekosistemleri, tropik ormanlarda
bulunan 1400 bitki türü, kanser için gerekli ilaç hammaddesinin %70’ini
sağlamaktadır.
Gelişmekte
olan
ülkelerin
62’sinde
protein
ihtiyacının%20’den fazlası, gene aynı ülkelerin 19’unda %50’den fazlası
orman ekosistemlerindeki yaban hayatından karşılanmaktadır (SÜMER
1996). Bu anlamda ormansızlaşma, içerdiği biyolojik çeşitliliğin yok olması
açısından da insanlık için vahim sonuçlar yaratmaktadır. Tropikal yağmur
ormanlarına bugünkü düzeyde verilen zararın devam etmesi durumunda
2000 yılına kadar dünyadaki bitki ve hayvan hayatının %10 ile 20’sinin
kaybolacağı saptaması daha 1980’lerde yapılmıştır (ANONİM 1991).
6.4.2. Sulak Alanlar
Genelde halk arasında sazlık, bataklık şeklinde bilinen sulak
alanların erozyonu önleme, yeraltı su kaynaklarını besleme ve yüksek
düzeyde biyolojik üretim gibi özellikleri vardır (KIŞLALIOĞLU ve
BERKES 1994). Sulak alanların yüksek biyolojik çeşitlilik göstermesinin
önemli bir nedeni biyolojik çeşitliliğin unsurlarından biri olan ekosistem
çeşitliliğidir. Karasal ve sucul ekosistemlerin birleştiği özgün bir habitat
(ANONİM 2000a) olmaları nedeniyle başlıca karasal ve deniz tür
topluluklarından ayrı olarak “Özel Tür Toplulukları” olarak tanımlanırlar
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(KIŞLALIOĞLU ve BERKES 1994). Ülkemiz, genişliği 1 milyon hektara
ulaşan 300 sulak alanıyla Avrupa ve Orta Doğu’nun en varlıklı ülkesi
olduğu gibi, bu alanların 61 tanesi önemli kuş alanlarıdır (ANONİM
1999b). Ülkemizdeki Tabiatı Koruma Alanlarının da % 70’i sulak alan
niteliğindedir (GÜRKAN 1999).
6.4.3. Çayır ve Meralar
Çayır ve meraların önemi, tıpkı su kaynaklarında olduğu gibi kıt
olduklarının anlaşılmasıyla ortaya çıkmıştır. Hassas ekosistem olarak bilinen
meralarımız 1935’li yıllarda 41 milyon hektar iken 1950’lerde 21 milyon
hektara, bugünse Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre 12 milyon hektara
gerilemiştir. Meraların taşıdığı bitki biyolojik çeşitliliğinin hayvansal protein
üretimi açısından önemi büyüktür.
6.4.4. Fauna (Hayvan Varlığı)
Av hayvanlarının ve avlakların korunması, kullanılması Orman
Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Avcılıkla ilgili hukuki düzenleme 1937
yılında çıkarılmış bulunan 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’dur. Bu kanun
önemli ölçüde işlevli bir hukuki düzenleme olmakla birlikte bazı hükümleri
günümüzün bilimsel bakış açısını tümüyle yansıtamamaktadır. Avcılığa
ilişkin hukuki düzenlemeler, biyolojik çeşitliliğin en temel unsuru olan
ekolojik olaylar çeşitliliğini temel alan hükümler içermelidir. Bir
ekosistemde bütün canlılar arasında evrimsel süreç içerisinde oluşmuş
ekolojik işlevler söz konusudur. Doğadaki hiçbir canlı türü, bulunduğu
ekosistemin kendisine sunduğu besin zincirinin sınırlarının daha ötesinde
çoğalamaz. Ancak ülkemizdeki av-yaban hayatını düzenleyen mevzuatta
büyük çoğunluğu orman ekosistemlerinde yaşayan ve artık nadir hale gelmiş
etoburların, diğer av hayvanlarına zarar verdikleri gerekçesiyle
avlanmalarına herhangi bir sınırlama getirilmemektedir. Av hayvanları, avı
her zaman yasak olanlar, belli zamanlarda avlanabilenler ve her zaman
avlanabilenler olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir. Her zaman
avlanabilenler sınıfına etobur av hayvanları dahil edilmekte olup,
avlanmalarına her zaman izin verilmesi nedeniyle bazı etobur türleri yok
olmuş ya da yok olma sınırına gelmişlerdir. Örneğin bu grupta
değerlendirilen Anadolu Parsı’nın neslinin artık tükendiği sanılmaktadır. Bu
durum yaban hayatındaki ekolojik işlevlere dışsal bir müdahaledir ve canlı
türleri arasındaki besin zinciri ile oluşan dengeyi olumsuz etkilemektedir.
Etobur hayvanlar, doğadaki besin zincirinin sürekliliğini sağlayarak, diğer av
hayvanlarının soylarını tüketmek yerine bulundukları ortamda dengeli
çoğalmalarını sağlamaktadırlar. Bu nedenle Avrupa’da bu tür hayvanların
avlanması da sıkı denetim altındadır. Ülkemiz etobur hayvanlar açısından da
Avrupa’nın en zengin ülkesidir ve yanlış bir av politikasıyla çoğu nadir hale
gelmiş bulunan faunal zenginliğimiz, yabancıların kendi ülkelerinde
yapamadıkları avcılığın alanı haline gelmiştir.
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Yaban hayatı yönetimiyle ilgili bir çözüm olarak düşünülen üretme
istasyonlarının işlevi ise; onları ait oldukları doğadan kopmuş, insanlar
tarafından beslenmeye muhtaç hale getirmeyecek tarzda olmalıdır. Orman
Bakanlığı ve ilgili birimlerince oluşturulacak, sosyo ekonomik ve kültürel
önlemlerle desteklenecek av amenajmanının ülkemizde orta vadede
avlaklardan faydalanma kapasitesini 6 katına çıkarabileceği ortaya
konmuştur (GERAY 1996).
6.4.5. Biyolojik İstila (Egzotik Türler)
İnsanlığın, küreselleşmenin etkisiyle dünyanın hemen her yerine
ulaşabilmesi çeşitli canlı türlerinin kendi yaşam ortamlarından başka yerlere
taşınmasını sağlamaktadır. Bulundukları yerlere yabancı olan bu türler çoğu
kere taşındıkları ortamda bulunan yerli türlerle birlikte evrimleşerek
gelişmedikleri için zararlı olabilmektedir.
6.4.6.Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizma (Transgenik)
Kullanımı
Dünya da artan nüfusun gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için genetik bilimindeki gelişmeleri kullanarak, hedeflenen türlere başka
organizmalardan istenen özelliklerdeki genlerin aktarılması
yoluyla
geliştirilen organizmalara transgenik (Gen yapısı değiştirilmiş-GD-)
organizma denmektedir. GD ürünlerin taşıdıkları pek çok risk söz konusu
olabilmektedir. Öncelikle bu tür organizmalar genetik açıdan çeşitlilik
içermedikleri için kalıcı olamazlar. Bu organizmaların taşıdıkları
değiştirilmiş genlerin tozlaşma, vb yollarla çevreye yayılma olasılığı her
zaman vardır. Bu organizmalar özellikle aynı türün binlerce yıllık evrimle
oluşmuş yerli ve yabani çeşitlerin bulunduğu ortamlarda gen havuzlarını
bozarlar. Biyolojik çeşitlilik açısından bu büyük bir handikap yaratabilirler.
Gene bu tür bitkiler beraberinde gübre ve pestisit gibi bazı tarımsal
materyallere bağımlılık da yaratabilirler. GD organizmaların en büyük zararı
canlı türlerinde genetik çeşitliliği azaltmasıdır ki bu da biyolojik çeşitliliğe
büyük zarar verebilir (KAYA ve TOLUN 2000). Ülkemizde de bazı GD
türleri için tarla denemeleri yapılmak istenmektedir. Ülkemiz koşullarına en
uygun GD organizmaların araştırılması olumlu sonuçlanabilir ancak, çok sıkı
bir denetim yapılmak zorundadır. Denenmesine izin verilecek GD
organizmalar belirlenirken, Vavilov’un ekonomik yönüne işaret ettiği
dünyadaki sekiz önemli gen merkezinden ikisini barındıran (bunlardan birisi
stratejik önemdeki besin maddesi olan buğdaydır) tek ülke olduğumuz
gerçeği göz ardı edilmemelidir (DOĞAN 1990). Yirmiye yakın yerli ve
yabani çeşidinin bulunduğu buğday, vb türlerimizin GD çeşitlerinin ülkemiz
topraklarında denenmesine izin verilmemelidir.
6.4.7. Yaşam Alanı (Habitat) Parçalanması
Habitat parçalanmasının biyolojik çeşitliliğe olumsuz etkisi; plansız
kentleşme, plansız arazi kullanımı ve arazilerin farklı kullanım amaçlarına
tahsisi vb insan etkinliklerinin sonucunda, habitatların parçalanarak
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küçülmesi ve tür populasyonunun küçülmüş habitatlarda genetik çeşitliliğini
zamanla kaybetmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Sayıca daha çok birey
barındıran populasyonda yaşama olanağını yitiren türler genetik tabanları
daraldığı için zamanla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar.
Ülkemizde de Akdeniz Fokları (Monachus monachus) ve kelaynaklar da
benzer bir tehdit altındadırlar. Sayıca çok azaldığı için genetik çeşitliliği
azalmış türlerin yapay ortamlarda birbirleriyle eşleştirilerek çoğaltılmaları,
ya da hayvanat bahçesi, arboreatum, vb. ortamlarda koruma altına
alınmaları, çoğu zaman türün kaybolmasına engel olamamaktadır.
Populasyonu azalan türün korunmasında ilke; türün genetik çeşitliliğini
yitirmesine olanak bırakmadan önlem almaktır.
6.5. Kültürel Tarihi Çevre ve Biyolojik Çeşitlilik
Kültürel ve tarihi çevrenin biyolojik çeşitliliğe katkısı daha çok
bilimsel çalışmalar açısındandır. Arkeolojik alanlarda yapılan kazılarda belli
dönemlerde o bölgelerde yaşamış canlı türleri, tarımı yapılan ya da başka
kullanım alanları olan bitki türlerinin varlığı hakkında bilim dünyası için çok
önemli veriler elde etmek mümkündür. Biyolojik çeşitliliğin özellikle kültür
bitkilerinde çok önemli olan genetik çeşitlerinden arkeolojik kazılarda elde
edilen fosilleşmiş örnekler bilim dünyası için çok önemli veriler sunarlar.
Kültür bitkilerinin yabani atalarına ait ilk bulguların elde edildiği yerler,
ülkemizdeki erken neolitik çağ yerleşim yerleridir. Buğday ve arpanın 4
yabani atası ile bezelye, mercimek ve fiğ bitkilerinin yabani atalarının
Anadolu’nun ilk çiftçileri tarafından kültüre alınarak evrimsel gelişimlerine
başlatıldığı merkezlerin Anadolu olması, bilim dünyasının ülkemizi önemli
bir gen merkezi olarak tanımlamasını sağlamıştır.
Bazen de biyolojik çeşitliliğin korunduğu alanlar, kültürel ve tarihi
çevreye yardımcı olur.
Kültürel çevrenin de biyolojik çeşitlilikle ilgisi vardır. Kültürel
çevrenin korunmasına yönelik bilinç düzeyi geliştirilmemiş toplumlar, kendi
yaşam temellerini oluşturan çevre değerleri konusunda da duyarlı
davranamaz. Hassas bir ekosistem ve zengin biyolojik çeşitlilik alanları olan
kıyılarımızın korunmasına yönelik girişimlerin kamuoyunda destek
bulabilmesi, kültürel ve tarihi çevreye sahip çıkma bilinciyle bağlantılıdır.
Bu anlamda belki de ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunmasında en
önemli çevre değeri, Kültürel ve Tarihi Çevredir diyebiliriz.

6.6. Gürültü ve Biyolojik Çeşitlilik

Gürültü, doğal ortamın bir ürünü değildir. Gürültü, doğal çevreyi
kendi değişim hızının çok ötesinde bir hızla değiştiren insan ürünü bir çevre
sorunudur. İnsan ürünü olan gürültü, karasal ve denizel canlı topluluklarının
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(biyomların) yaşam ortamlarını terk etmelerine, üreme alışkanlıklarını
değiştirmelerine neden olarak populasyonlarında azalmalara yol açmaktadır.
7. KORUMA ETKİNLİKLERİ

7.1. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Biyolojik çeşitliliğin korunmasında dünya da geçerli iki temel
koruma yöntemi geliştirilmiştir. Bunlar;
• Biyolojik Kaynakların Doğal Ortamında (In-Situ) Korunması
• Biyolojik Kaynakların Doğal Ortamı Dışında (Ex-Situ)
Korunmasıdır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinde de bu iki temel kavram
kullanılmıştır.
7.1.1. İn-Situ Koruma
Birinci koruma yöntemi olarak İn-Situ Koruma; sözleşmede
tanımlanan şekliyle; “ekosistemlerin ve doğal yaşam ortamlarının
korunması, yaşayabilir tür populasyonlarının doğal çevrelerinde,
evcilleştirilmiş veya kültüre alınmış türlerinse ayırt edici özelliklerini
geliştirdikleri
çevrelerde
muhafazası
ve
geri
kazanılması
anlamındadır”(ANONİM 1996). Sözleşmedeki tanımda görüleceği üzere insitu koruma yaşayabilir tür populasyonları için öngörülen bir koruma
yöntemidir. İn-situ koşullarda korumanın yapılamayacağı türler, (örneğin
kelaynaklar sayıca çok azaldıkları için) doğal ortamda tümden
kaybedilmeleri tehlikesi taşımalarından dolayı sözleşmede in-situ korumanın
dışında tutulmuşlardır. Basit bir tanımlamayla in-situ koruma; korumanın
amaçlandığı herhangi bir türün ya da o türün genetik bir çeşidinin bazen de
pek çok türün bir arada içinde bulundukları doğal yaşam ortamıyla birlikte ekosistem- korunmasıdır. Bu koruma, amaca göre çeşitli şekillerde (Milli
Park, Tabiatı Koruma Alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi, SİT Alanı, vb)
olabilir.
7.1.2. Ex-Situ Koruma
Sözleşmede tanımlanan şekliyle; “biyolojik çeşitlilik unsurlarının
kendi doğal yaşam ortamlarının dışında korunması anlamındadır.” Doğal
olarak bu tanımda da korumanın yapıldığı biyolojik çeşitlilik unsurlarının
(türler ve bir türün genetik çeşitleri) yaşayabilir nitelik taşıyıp taşımadığı
tartışılmamıştır. Ex-situ koruma bitkisel materyaller için daha kolay ve
mümkün olmakla birlikte, hayvan türlerinde (özellikle omurgasızlarda) çok
daha zor olmaktadır.
7.2. Koruma Yöntemlerinin Olanakları ve Kısıtları
İn-situ korumanın en önemli özelliği, türlerin ve türlerin genetik
çeşitlerinin içinde bulundukları ekosistemde ve ekosistemdeki tüm canlı ve
cansız unsurların karşılıklı oluşturdukları proseslerde, binlerce yıldan bu
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yana süren evrimsel sürecin içinde olmalarıdır. Ancak bu korumayı
sağlayacak doğal alanlar, endüstriyel tarım, otlatma, tarla açma, usulsüz
faydalanma, arazilerin farklı amaçlara tahsis edilmesi, turizm, yangın, sel,
vb. doğal afetlerle tahrip edilebilmektedirler.
Ex-situ korumanın üstünlükleri ise, koruma faaliyetlerinin daha
küçük alanlarda gerçekleştirilebilmesi, bu alanlarda in-situ koruma
alanlarına yönelik tehditlerin olmaması, genetik özelliklerin korunmasının
amaçlandığı türlerin uygun materyallerinin uzun süre saklanabilmesi ve
bilimsel çalışmalarla elde edilen bilgilerin bilim dünyasında karşılıklı
yararlanılabilir niteliğidir. Bu koruma yönteminin de kısıtları; en başta canlı
türlerinin içinde bulundukları ekosistemdeki evrimsel sürekliliklerinin
dondurulmasıdır. Bu koruma hayvan türlerinde doğal yaşama ortamlarına
benzer alanlar tesis ederek gerçekleştirmeye çalışılmakta, ancak doğal
ekosistemin küçük bir kopyası olan bu tesislerde enerji döngüsü insanlar
tarafından sağlandığı için doğal ortamdaki ekolojik süreçler
yaşanmamaktadır.
Bitkilerde ex-situ koruma ise tohum, sürgün, polen, vb
materyallerin her zaman özel koşullarda uzun süre korunmasının mümkün
olmamasıdır. Doğal yetişme ortamından başka alanlarda koruma altına alının
türler, yeni ortamdaki ekolojik koşullara uyum sağlayacak özellikler
geliştirerek doğal ortamlarına geri götürüldüklerinde yeni uyum sorunları
ortaya çıkmaktadır. Bir çok bilim insanına göre ex-situ koruma gen
erozyonunu ortadan kaldıramadığı için, yeniden doğal kaynaklara
başvurmak zorunda kalınmaktadır (KARAGÜZEL ve ark. 1999). Her iki
yöntemin olanaklarından yararlanıp, kısıtlarını aşabilmek için, biyolojik
çeşitlilik sözleşmesinde de öngörüldüğü gibi; tercihen menşe ülkede in-situ
korumayı esas alınması, in-situ korunan kaynakların herhangi bir şekilde yok
olması durumunda bu kaynaklardan mahrum kalmamak için de ex-situ
koruma ile desteklenmesi gerektiği ortaya çıkar.
Ülkemiz orman ve tarımsal gen kaynaklarının her iki yöntemle de
korunması çalışmalarını, biyolojik çeşitlilik sözleşmesinden çok önceleri
başlatmıştır.

7.3. Ülkemizdeki Korunan Alanlar

İlk kez 1958 yılında Yozgat Çamlığı’nın Milli Park olarak
seçilmesi ile ülkemizde doğal kaynakların in-situ koruması çalışmaları
başlamıştır. Bu faaliyet o tarihlerde Milli Parklar Yasası olmadığı için 6831
sayılı Orman Kanunu’ndaki 25. maddesinde belirlenen Orman Genel
Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktaydı. Henüz o tarihlerde
biyolojik çeşitlilik şeklinde bir terminoloji geçerli olmamasına rağmen
uygulamada bu yönde çalışmalar açık olarak ifade edilmeyen yasal
dayanaklarla sürdürülebilmiştir. Gelişen çevre duyarlılığı çerçevesinde
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mevzuata yeni eklenen yasalar ve doğa koruma konusunu yalnızca Orman
Bakanlığı’nın sorumluluk alanı ile sınırlandırmayan girişimlerle ülkemizde
çok sayıda in-situ koruma sağlayan programlar ortaya çıkmıştır. Bu
programların önemli bir çoğunluğu işlevleri ve seçilme amaçları uygun
olduğu sürece biyolojik çeşitlilik unsurlarından ekosistem çeşitliliğini
korumaya yönelik programlardır. Genetik kaynakların korunmasını
sağlamaya yönelik çalışmalar ise daha geç başlamış, ancak ex-situ
korumayla da desteklenen en etkili biyolojik çeşitlilik koruma araçları haline
gelmişlerdir. Ülkemizde halen belli başlı in-situ koruma alanları ve
etkinlikleri şunlardır:
7.3.1. Tabiatı Koruma Alanları (TKA)
9.8.1983 tarih ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun d
bendindeki tanım; “bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir,
tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş, ekosistemler, türler ve tabii
olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak
korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere
ayrılmış tabiat parçaları” şeklindedir. Halen mevcut bir çok Tabiatı Koruma
Alanı, ülkemizin zengin endemizmini korumak amaçlı ilan edilmişlerdir.
Yasa tanımında biyolojik çeşitlilik kavramı terminolojik olarak
görülmüyorsa da biyolojik çeşitliliğin korunmasında en etkili programlardan
biridir. Ülkemizdeki en katı koruma kuralları içeren belki de tek program
budur. Milli Parklar Yasası’nın 11. maddesi ile bu alanların yasada
belirlenen özelliklere göre seçilmesi ve yönetimi için gerekli organizasyonun
yapılması Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü’nün
sorumluluğunda sayılmıştır. Bu önemli koruma programı için özel yönetsel
yapının anılan kurum içinde oluşturulması gerekli olup, ülkemizin sahip
olduğu değişik ekosistem tiplerini temsil edecek (örneğin ülkemizde yayılış
alanı çok olan ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan maki ve Orta ve
Doğu Anadolu’nun bozkır ekosistemleri) TKA’larının da belirlenmesi
gerekir (ANONİM 2000a). Bazı TKA’lar Çevre Bakanlığı tarafından
RAMSAR Sözleşmesi’ne dayanarak uygulamadaki adıyla Ramsar Alanı ilan
edilmiştir ve Çevre Bakanlığı bu alanlardan kendisinin yetkili olduğunu ilan
etmiştir. Yönetsel yapıda ortaya çıkan bu olumsuzluğun giderilmesi için,
Ramsar Alanı da olsa bu tür alanların yönetiminin Çevre Bakanlığı’nın
eşgüdümünde ilgili kuruluşun uzmanlığına bırakılmasıdır.
7.3.2. Milli Parklar
Dünya da ilk kez ABD’de 1872 yılında Yellowstone Milli Parkı ile
başlayan bu gelişme,önceleri doğal güzelliklerin korunması ve rekreasyonel
faaliyetlerle sınırlı bir amaç güdüyordu. Ülkemizde de ilk kez Prof. Dr
Selahattin İNAL’ın “Tabiatı Koruma Karşısında Biz ve Ormancılığımız”
adlı yapıtıyla Milli Park kavramı güncelleşmiş, 1956’da yürürlüğe giren
6831 sayılı yasanın 25. maddesi ile yasal dayanak elde ederek, eskiden
Anadolu’nun tamamını kapsayan ormanlık alanlardan kalıntı (relik) olarak
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bugüne gelen Yozgat Çamlığı Milli Park olarak seçilmiştir (KOŞDEMİR
1994). İlgili yasada “Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası
ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve
turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını,” ifade ettiği belirtilmiştir.
Milli Parklarımızdaki başlıca sorun, Milli Park civarındaki yerleşim
yerleri ile özel mülkiyete konu yerlerin buradaki biyolojik çeşitliliğin
korunmasına yönelik etkinlikleri kesintiye uğratabiliyor olmasıdır.
Ayrıca yasadaki tanımda yer alan “Turizm” kavramı farklı
anlaşılmış, Turizm Bakanlığı ile Orman Bakanlığı arasında Turizm
Bakanlığının talebi üzerine Milli Parkların tahsisine olanak sağlamaya kadar
gidebilmiştir. Ülkemizde ve dünya da nadir bulunan zenginliklere sahip milli
parklarımızda finansal sorunlar nedeniyle gerekli hallerde kamulaştırmalar
yapılamamaktadır. Aynı şekilde biyosfer alanı olarak ilan ettiğimiz Manyas
Kuş Cenneti Milli Parkı da civarındaki 34 sanayi tesisinin atıklarıyla
niteliğini kaybetmek üzeredir (KOŞDEMİR 1994). Ayrıca bazı milli parklar
milli park kavramının gereği olarak biyolojik çeşitliliği koruma amacının
dışında (tarihsel özellikleri, vb.) bu statüye sahip kılınmışlardır (Gelibolu
Tarihi Barış Parkı gibi). Diğer milli parklarımız ise yapısal özellikleri uygun
olduğu ve çevresel baskılardan etkilenmedikleri sürece biyolojik çeşitliliğin
korunması işlevini yerine getirmektedirler.
7.3.3. Tabiat Parkları
İlgili yasada “bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip manzara
bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını”
ifade ettiği için yoğun insan baskısına maruz kalacak olan bu alanlar
biyolojik çeşitliliğin korunması açısından uygun alanlar değildir. Ancak
işlevleri milli parklara önemli ölçüde benzemektedir.
7.3.4. Tabiat Anıtları
İlgili yasaya göre; “tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği
özelliklere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçaları”
olarak tanımlanmışlardır. Tabiat anıtları olarak belirlenen obje bitkisel
varlıklara ilişkin ise etkili koruma sağlayabilecek alan büyüklüğüne
kavuşturulmaları durumunda bitki biyolojik çeşitliliğini koruma işlevi yerine
getirebilirler.
7.3.5. Yaban Hayatı Koruma Alanları
Soyu azalan ya da tükenme tehlikesi altında olan yaban
hayvanlarının doğal olarak bulundukları ortamın ekosistem özellikleri
bozulmadan yaşam ortamlarıyla birlikte korunmalarını sağlayan alanlardır.
Faunal biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik bir koruma programıdır.
7.3.6. Orman İçi Dinlenme Yerleri
Tıpkı tabiat parkları gibi, biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlama
özelliğinde olmayan koruma programıdır. Ancak halkın doğayla birlikte
olma ve rekreasyon ihtiyacını gidermeye yönelik oldukları için, bu ihtiyacın
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biyolojik çeşitlilik için daha sıkı korunan alanlara yönelmesini engelleyerek
dolaylı bir koruma işlevi görmektedirler.
7.3.7. Muhafaza Ormanları
6831 sayılı orman kanununun 23 ve 24. maddelerine göre
işletilmeleri durumunda toprak kaymaları, sel baskınları orman varlığının
yitirilmesi vb olumsuzluklara sebep olacağı için topografik nedenlerle orman
amenajman planlarındaki “Muhafaza Karakterinde İşletme Sınıfı” olarak
adlandırılan orman alanlarından farklı olarak, bu orman alanlarına müdahale
son derece sınırlı hallerde mümkündür. Amenajman planlarında işlevsel
planlama yapılırken su havzalarını koruma, toprak koruma, vb amaçlarla
herhangi bir müdahaleye izin verilmeyen bu tür alanlar özellikleri uygun
düştüğü
sürece
biyolojik
çeşitlilik
unsurlarının
korunmasında
değerlendirilebilirler.
7.3.8. Gen Koruma Ormanları
Uygulaması ormancılığımızda daha eskilere gitmekle birlikte, 1994
yılında başlayan, Orman Bakanlığı’nın orman gen kaynaklarının korunması
ve geliştirilmesinden sorumlu ülkemizdeki tek araştırma ve uygulama
kuruluşu olan Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü’nce
seçilip yönetim planları yapılan alanlardır. Bir orman ağacı türünün genetik
çeşitliliğinin yerinde (in-situ) korunması amacıyla seçilen ve yönetilen doğal
orman parçaları olarak tanımlanabilirler. Biyolojik çeşitliliğin genetik
çeşitlilik unsurunun, orman kaynakları yönünden korunmasını sağlayan bir
programdır.
7.3.9. Tohum Meşcereleri
Ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak tohum materyalinin
sağlandığı, civarındaki orman alanlarından daha kaliteli özellikleri itibariyle
seçilen alanlardır. Bulundukları alandaki doğal meşcerelerin iyi birer örneği
durumunda olan bu meşcereler, tohum toplama amacı dışında
kullanılmamaktadırlar. Ancak tohum üretimine yönelik yapılan seleksiyon
genetik tabanı daralttığı için sınırlı ölçülerde gen koruma ormanlarının
işlevine sahiptirler.
7.3.10. Biogenetik Rezerv Alanları (BRA)
1973 yılında Viyana’da Avrupa Çevre Bakanları Konferansı’nda
gündeme gelmiş ve daha sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce
alınan tavsiye karar üzerine uygulamaya konmuş uluslararası koruma
programıdır (KOŞDEMİR 1994). Programın amacı Avrupa Biogenetik
Rezervler (BRA) Şebekesi oluşturmaktır. BRA’lar ulusal düzeyde yasal
statüyle korunan bir ya da birden fazla tipik, benzersiz, nadir ya da tehlike
altında bulunan habitat, biyosönez ya da ekosistemlerle karakterize edilen
alanlardır. BRA’ların iki temel amacı vardır.
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Biyolojik dengenin güven altına alınması, çeşitli tiplerde habitat,
biyosönez ve ekosistemlerin temsil yeteneklerinin ve genetik
çeşitliliğinin korunması ve sürekliliğinin sağlanması
• BRA ekosistemlerinin biyolojik araştırmalar için elverişli kılınmasıdır.
İlk kez 1977 yılında, 1595 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Yasa çerçevesinde 7 adet BRA 1978 yılında tesis edilmiştir
(KAYA ve ark. 1998).
İşlevleri açısından etkili bir biyolojik çeşitlilik koruma alanlarıdır.
7.3.11. Biyosfer Rezervleri
Litosfer, hidrosfer ve atmosferden oluşan fiziksel çevre içinde
yaşayan tüm canlıların oluşturduğu tabakaya BİYOSFER denir. Kara
yüzeyinden 130 m yüksekliğe, deniz yüzeyinden 200 m derinliğe kadar olan
yerler canlıların en yoğun olduğu kesim olup, biyosferin de önemli bir
bölümünü oluştururlar (IŞIK 2000). Biyosfer rezervlerinin amacı bitki ve
hayvan topluluklarının doğal ekosistemleri içinde korunması ve genetik
çeşitliliklerinin güvence altına alınmasını sağlamak, bu amaçların
gerçekleştirilmesi için, rezerv içinde veya çevresinde bilimsel araştırma,
eğitim ve öğretim olanaklarının sağlanmasıdır. Orman Bakanlığı’nın
yukarıda anılan kuruluş yasası kapsamında ülkemizde iki adet Biyosfer
Rezervi ayrılmıştır.
7.3.12. Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB)
2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında doğal güzelliğe, tarihi
değerlere sahip ve turizm potansiyeli büyük alanların çevre değerlerini
(hava, toprak, su, flora ve fauna, vb) korumak sorunlarını çözmek ve dengeli
gelişmeyi sağlamak amacıyla ayrılan yerlerdir. ÖÇKB’ler ağırlıklı olarak
turizm etkinlikleri gözetilen yerler olmakla birlikte yapısal özellikleriyle,
amaçlanan biyolojik korumanın birbiriyle uyumlu olması durumunda etkili
birer in-situ koruma alanlarıdır.
7.3.13. Sit Alanları
Kültür Bakanlığı’nca, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
ve ilgili yönetmeliklerce saptanıp tescil edilen, doğal ve kültürel
varlıklarımızın özgün yapılarını bozmadan gelecek kuşaklara aktarılmasının
amaçlandığı SİT Alanlarından I. Derece de olanlar biyolojik çeşitlilik için
etkili bir koruma sağlayabilmektedir. 1994’den sonra ülkemiz RAMSAR
Sözleşmesi’nin akit taraflarından biri olunca 23 adet sulak alan Kültür
Bakanlığı’nca SİT Alanı ilan edilmiştir.
7.3.14. Gen Koruma ve Yönetim Alanları (GEKYA)
Bu alanlar da genetik çeşitliliğin korunmasını sağlamak için önemli
işleve sahiptirler. GEKYA; Hedeflenen türlerin genetik çeşitliliğini ve
evriminin sürekliliğini sağlamak amacıyla seçilen ve bu amaçla yönetilen
doğal ve yarı doğal alanlardır (KAYA ve ark. 1998). GEKYA’lar, yüksek
derecede ve zengin genetik çeşitlilik gösteren ve yok olma tehlikesi altında
•
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bulunan ya da ekonomik bakımdan önemli olan bitki türlerinin korunmasını
hedeflerler. Yani GEKYA, bitki biyolojik çeşitliliği ile sınırlıdır. Ülkemiz,
Mart 1993’de Dünya Bankası’yla yabani bitki çeşitlerinin in-situ
muhafazasını sağlayacak alanlar belirlemek amacıyla bir anlaşmaya
varmıştı. Bu girişimi desteklemek için Küresel Çevre İmkanı (Global
Environment Facility-GEF-)’ndan hibe bir fon sağlayarak ülke genelinde
devlete ait alanlarda çalışmalar yürütülmüş ve sonunda 3 adet GEKYA
tespiti yapılmıştır. Bu alanlar Kazdağı, Bolkar Dağları’nın belli bir bölümü
ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde belirlenmişlerdir.

7.4. Doğal Ortamda Korumayı Tamamlayan Ex-Situ
Alanlar

Ülkemizde de orman ve tarım gen kaynaklarının yerinde
korunmasını tamamlayıcı ex-situ koruma sağlayan alanlar, Tarım ve Köy
İşleri Bakanlığı ile Orman Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Bu alanlar
şunlardır:
7.4.1. Tohum Bahçeleri
Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah
Araştırma Müdürlüğü (OATIAM) tarafından, ülkemizin zengin orman gen
kaynaklarının doğal ortamda meydana gelebilecek kayıplarını telafi
edebilmek ve tohum üretiminde yararlanmak amacıyla tesis edilmektedirler.
Halen yenileri de kurulmaya devam etmektedir. Tohum bahçelerinde
öncelikli amaç ıslah çalışmalarıdır. Ancak ex-situ koruma sağlaması da
ikincil yararlanma biçimidir. Ex-situ koruma ve bilimsel araştırma
çalışmalarının temel alındığı klon parkları ve yalnızca koruma amaçlı tesis
edilen tohum plantasyonları da önemli birer ex-situ koruma aracıdırlar.
7.4.2. Gen Bankaları
Ex-situ korumanın amaçlandığı türlere ait doku parçaları, sürgün,
polen, tohum, vb materyallerin kayıt altına alınarak uygun koşullarda
saklanmasını sağlayan tesislerdir.
1960’lı yıllarda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
desteğiyle kurulan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) ile, Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TBMAE) ve Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Gen Bankalarında tarımı yapılan yüzlerce kültür bitkisi ile
bunların doğada bulunan on binlerce genetik çeşitlerinin tohumları
saklanmaktadır. Gen bankaları bu kuruluşlarla sınırlı değildir. Daha küçük
ölçeklerde koruma işlevi gören çok sayıda banka Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı bünyesinde bulunmaktadır. Orman Bakanlığı bünyesinde de
orman ağacı tohumu saklamak için kullanılan soğuk hava depoları bu
kapsamda değerlendirilebilir.
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7.4.3. Koleksiyon Bahçeleri
Bu tesisler çeşitli meyve türleri ile çok yıllık çalı formundaki tıbbi ve
aromatik bitkilerin ülkemizin değişik yörelerinde bahçelerde yetiştirilerek
korunmasını sağlanmaktadırlar
7.5. Korunan Alanların Kurumsal ve Hukuksal Durumu
Ülkemizde başta anayasa olmak üzere, Orman Kanunu, Çevre
Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu, Mera Kanunu gibi yasal dayanaklarıyla,
yönetsel tasarruflarla belirlenmiş koruma alanları bulunmaktadır. Bu hukuki
düzenlemeler ve yönetsel tasarruflarla belirlenen alanlar çizelgede
gösterilmiştir.
Çizelgeden de görüleceği üzere, Çevre Bakanlığı, çevre kavramı ile
ilgili bir çok kurum ve kuruluşa bölünmüş olan konularda birlik ve eşgüdüm
sağlama görevi ile yükümlü bulunmaktadır. 1991 yılında kurulan bu
bakanlığın çalışma alanları çok öncelerden bu yana kendine özgü meslek
grupları tarafından paylaşılmış durumdadır. Diğer bakanlıklarca yerine
getirilen faaliyetlerin icrasını yüklenmesi ve bu bakanlıkların ve diğer
kurumların arasında eşgüdümün sağlanmaya çalışılması ise gene eş
hiyerarşik düzeyde bir kurum olan Çevre Bakanlığı’ndan beklenmemelidir.
Bu nedenle, çevre koruma etkinliklerinden sorumlu olan çok sayıdaki
kurum arasında eşgüdümü sağlama görevi Çevre Bakanlığı yerine daha
önceki yıllarda olduğu gibi, Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık olarak
örgütlendirilmiş “Çevre Müsteşarlığı” eliyle yürütülmelidir (GERAY 2002).

7.6. Küresel Ölçekli Koruma Çalışmaları: Rio Sonrası

1992’ yapılan Rio Konferansı’ndan sonra geçen 10 yıllık süre
boyunca yapılanların değerlendirilmesi ve doğal çevrenin korunmasına
yönelik yapılabilecek olanların belirlenmesini amaçlayan ve Rio+10 olarak
da isimlendirilen “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD)” 26
ağustos-4 Eylül 2002 tarihinde yapıldı. 1992’de Rio de Janerio’da yapılan ve
dünyanın o güne değin en çok sayıda devlet başkanının katılımıyla
gerçekleşen konferans kararlarından sonraki 10 yılın değerlendirilmesini
amaçlayan bu zirvede ilk önce Su Forumu, sonra Bilim ve Teknoloji
Forumu, Uygulama Konferansı, Sendikalar Zirvesi, Temiz Su ve Hava
Çalışma Toplantısı, Parlamenterler Zirvesi, Enerji Konferansı ve İş Dünyası
Zirvesi gerçekleştirildi (GÜNEL 2002).
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Kurum
Orman
Bakanlığı

Yasal Dayanak
1595 sayılı Orman
Bakanlığı’nın Kuruluş
ve Görevleri Hakkında
Kanun
Milli Parklar 2873 sayılı Milli
ve AvParklar Kanunu
Yaban
Hayatı
Genel
Müdürlüğü
Merkez Av
3167 sayılı Kara
Komisyonu Avcılığı Kanunu
Çevre
Bakanlığı

2872 sayılı Çevre
Kanunu

Kültür
Bakanlığı

2863 ve 3386 sayılı
Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Kn.
Orman Bakanlığı
Araştırma Yönetmeliği
ve Yönetsel Tasarruflar

Orman
Ağaçları ve
Tohumları
Islah
Araştırma
Müdürlüğü

Ege
Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü

Tarımsal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü’nün
İlgili Mevzuatı
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Sağlanan Koruma
* Biogenetik Rezerv Alanları
* Biyosfer Alanları
* Yaban Hayatını Koruma
Alanları
* Milli Park
* Tabiat Parkı
* Tabiat Anıtı
* Tabiatı Koruma Alanı
* Av Koruma ve Üretme
Alanları
* Av Yerleştirme Alanları
* Kamuoyu Oluşturma ve
Eşgüdüm
* Uluslararası Sözleşmeler
* Doğal SİT Alanları

* GEKYA
* Tohum Üretim Alanları
(Meşcereleri)
* Gen Koruma Ormanları
* Özel Formlu Ağaçlar
* Tohum Bahçeleri
* Tohum Plantasyonları
* Klon Parkları
* Tohum Bankaları
* Gen Bankaları
* Koleksiyon Bahçeleri

Bu toplantılarda yoksulluk, küreselleşme, su kaynaklarının durumu,
doğanın tahribi, nüfus artışı, iklim değişikliği, enerji darboğazı, işsizlik,
kadınların konumu, vb konular ele alındı.
Ancak Rio’dan bu yana somut bir ilerlemenin kaydedilememiş
olması, 21 yüzyılın çevre açısından umut vermediğini gösteriyor. Özellikle
gelişmiş ülkelerin doğanın korunması konusunda gelişmekte olan ülkelerin
kalkınma çabalarından fedakarlık etmelerini istemeleri, tıpkı doğal çevreyi
korumaya yönelik ilk Birleşmiş Milletler etkinliği olan Stockholm
Konferansı’ndaki tartışmaların yeniden yaşanmasına neden oldu. 1992’de
dünya nüfusu 5 milyar 47 milyon iken, Johannesburg Zirvesinin yapıldığı
sıralarda 6 milyar 77 milyona ulaşmış durumda. 10 yıl önce sera etkisine yol
açan gazların milyonda birinde CO2 oranı 356 birim iken bugün gelinen
noktada 370 birime yükseldi. Rio Konferans sürecinde dünyada yok olma
tehdidi altında bulunan tür sayısı 5 bin olarak hesaplanıyordu. 2002’de bu
rakam 11 bine yükselmiş bulunuyor (ANONİM 2002). Geçtiğimiz günlerde
sona eren Johannesburg Zirvesi’nden ne yazık ki doğal çevreyi korumaya
yönelik somut bir sonuç çıkmadı. Bu durum, doğal çevrenin korunması,
kaynakların adil ve dengeli paylaşımı için uluslararası işbirliğinin ve koruma
çalışmalarının mali külfetlerinin de adil biçimde paylaşımının zorunlu
olduğunu bir kez daha göstermiştir.
8. ÜLKEMİZİN İMZALAMIŞ OLDUĞU ÇEVREYE İLİŞKİN
ULUSLARARASI TAAHHÜTLER
Çevreye ilişkin uluslararası yükümlülükler doğal olarak doğrudan
yada dolaylı biçimlerde biyolojik çeşitlilikle ilgili olduğu için çevre olgusuna
ilişkin her türlü etkinliği biyolojik çeşitlilikle bağlantılandırabiliriz.
Biyolojik çeşitliliğin çevre değerleri ile ilişkisini
Ayrı ayrı incelememizin nedeni, biyolojik çeşitliliği çevre olgusunun içsel
bir özelliği olarak algılamamızdır. Bu nedenle yalnızca Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi’ni uluslararası bir taahhüt olarak değerlendirmeyip, çevreye
ilişkin tüm taahhütler aynı kapsamda görülmelidir.
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Ülkemizce İmzalanmış Bulunan Çevre ve
Biyolojik Çeşitlilikle İlgili Sözleşme, Antlaşma ve Protokoller
Tarih ve
Yer
1931
1949
1959, Paris
1951, Paris
1959,
Washington
1960,
Cenevre
1960, Paris
1963,
Moskova
1967,
Londra,
Moskova,
Washington
1968, Paris
1971,
Ramsar
1971,
Londra,
Moskova,
Washington
1972,
Londra,
Moskova,

Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller
Balina Avı Antlaşması
Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi
Kurulması Hakkında Antlaşma
Kuşların Korunması Hakkında
Uluslararası Sözleşme
Akdeniz ve Avrupa Bitki Koruma
Teşkilatı Kurulması Hakkında
Sözleşme
Antarktika

İmza
Tarihi
1934
1967
1967
1965
1995

İşçilerin İyonize Edici Radyasyona
Karşı Korunması Hakkında Sözleşme
Nükleer Enerji Alanında Üçüncü
Taraflar Sorumluluk Antlaşması
Atmosferde, Uzayda ve Sualtında
Nükleer Silah Deneylerini
Yasaklayan Sözleşme
Devletlerin Ay ve Öteki Gök
Cisimleri Dahil, Uzayın Keşfi ve
Kullanımı Faaliyetlerini Düzenleyen
İlkelere İlişkin Antlaşma
Hayvanların Uluslararası Nakliye
Sırasında Korunması Konusunda
Avrupa Sözleşmesi
Özellikle Su Kuşları Yaşama Alanı
olarak Uluslararası Öneme Sahip
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme
Nükleer Silahların ve Öteki Toplu
Tahrip Silahlarının ve Deniz
Yataklarına, Okyanus Tabanına ve
Bunların Altına Yerleştirilmesinin
Yasaklanması Hakkında Antlaşma
Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Toksik
Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve
Depolanmasının Yasaklanması ve
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1969
1968
1965

1968

1971

1994

1972

1975

Washington
1972, Paris
1973,
Washington
1974, Paris
1976,
Barselona
1978,
Londra
1980, Atina
1976,
Barselona
1995
1996, İzmir

1979, Bern
1979,
Cenova

1984,
Cenova

1992, Rio
de Janerio
1985,
Viyana
1987,
Montreal

Tahribi Hakkında Sözleşme
Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının
Korunması Hakkında Sözleşme
Nesli Tehlikede Olan Hayvan ve Bitki
Türlerinin Uluslararası Ticaretinin
Düzenlenmesine İlişkin Sözleşme
Uluslararası Enerji Programı
Antlaşması
Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı
Korunması Sözleşmesi
Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin
Önlenmesi Sözleşmesi
Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilere
Karşı Korunması Hakkında Protokol
Fevkalade Hallerde Akdeniz’in Petrol
ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesinde Yapılacak İşbirliğine
Ait Protokol
Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına
İlişkin Protokol
Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların
Sınırlar ötesi Taşınımından
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi
Hakkında Protokol
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal
Yaşam Ortamlarının Korunması
Sözleşmesi
Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava
Kirliliği Sözleşmesi
Avrupa’da Hava Kirleticilerinin Uzun
Menzilli Aktarılmalarının İzlenmesi
ve Değerlendirilmesi İçin İşbirliği
Programının (EMEP) Uzun Vadeli
Finansmanına Dair 1979 Uzun
Menzilli Sınırlar ötesi Hava
Kirlenmesi Sözleşmesine Ek Protokol
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair
Viyana Sözleşmesi
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere
Dair Montreal Protokolü
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1983
1996
1981
1981
1990
1983

1981

1996

1996

1984
1983

1985

1997
1990
1990

1986,
Viyana
1989, Basel
1992,
Bükreş
1992,
Bükreş
1992,
Bükreş
1992,
Bükreş
1994, Paris
1983

Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim
Sözleşmesi
Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi
Taşınımının ve İmhasının Kontrolü
Sözleşmesi
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı
Korunması Sözleşmesi
Karadeniz Deniz Çevresinin Kara
Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye
Karşı Korunmasına Dair Protokol
Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve
Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda
Yapılacak İşbirliğine Dair Protokol
Karadeniz Deniz Çevresinin
Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin
Önlenmesine İlişkin Protokol
Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi
Uluslararası Tropikal Kereste
Anlaşması (ITTA)

1990
1994
1994
1994

1994

1994

1994

Bildirgeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stockholm Konferansı İnsan ve Çevresi Bildirgesi (1972)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Helsinki (1975, 1980, 1986,
1988)
Akdeniz Cenova Bildirgesi (1985)
BM/AEK Flora, Fauna ve Yaşam Ortamlarının Korunması
Deklarasyonu (1989)
Avrupa Çevre ve Sağlık Şartı (1989)
Atmosferik Kirlilik ve İklim Değişikliği Noordwijk Bildirgesi (1989)
Avrupa-Akdeniz Çevre İşbirliği Şartı (1990)
BM/AEK Bölgesinde Sürekli ve Dengeli Kalkınmaya İlişkin Bergen
Bildirgesi (1990)
Ozon (Montreal) Protokolü (1990)
Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı (1990)
BM/AEK Espoo Bakanlar Bildirisi (1991)
OECD Çevre ve Kalkınma Bakanları Politika Bildirisi (1991)
Rio Bildirgesi (1992)
Gündem 21 (1992)
Orman İlkeleri Bildirgesi (1992)
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•
•
•
•
•
•

Kahire Bildirgesi (1992)
Orta Asya ve Balkan Cumhuriyetleri Çevre Bakanları Bildirgesi (1994)
Sofya Bakanlar Bildirgesi (1995)
Barselona Kararı (1995)
OECD Çevre Bakanları Bildirgesi (1996)
Avrupa Ormanlarının Korunması Lizbon Bakanlar Konferansı (1998)
9. SONUÇ

Çevre genel anlamıyla insanla birlikte diğer doğal varlıların ve
insan yapısı ürünlerin oluşturduğu bir bütün olarak değerlendirilebilir.
Biyolojik çeşitliliği ise çok genel bir tanımlamayla türlerin ve yaşam
ortamlarının çeşitliliği olarak ele alabiliriz. Çevreyi oluşturan temel
değerlerin arasında doğa; içinde yaşayan tüm canlıların son derece karmaşık
ve uyumlu bütünlüğünü oluşturan bir sistemi tanımlamaktadır. Bu sistem
aynı zamanda insan uygarlığının üzerinde yükseldiği bir zemini
oluşturmaktadır. Gün geçtikçe artan insan etkinliklerinin çıktıları, doğal
sistemler üzerinde tahrip edici etki yapmaktadır. Sanayi devrimiyle hızlanan
bu bozulma, önceleri noktasal ve alansal tahriplere yol açarken, bugün
küresel bir nitelik kazanmıştır. Küreselleşen çevre sorunlarının ortaya
çıkardığı bir sonuç ise, milyonlarca yıllık evrimin adeta tersine dönmesi,
ekonomiler için çok önemli olan doğal kaynakların hızla tükenmesi ve canlı
türlerinin yok olmasıdır. Biyolojik çeşitliliğin azalması ve giderek yok
olması, öncelikle dünya ekonomisinin sürdürülebilirliğini tehlikeye
atmaktadır.
Önceleri bilim çevrelerinin ütopik bir uğraşı sanılan bu konunun
önemi ve küresel niteliği ortaya çıktıkça, ülkeler de küresel çözüm
arayışlarına yönelmişlerdir.
Çevre olgusu belli başlı temel altı değerin (Hava, Toprak, Su, Flora
ve Fauna, Kültürel ve Tarihi Çevre ve Gürültü) iç içeliği olarak
incelenebilir. Bu temel değerlerle, insanlık için çok önemli olan biyolojik
çeşitlilik arasında içsel bir bağ bulunmaktadır. Temel çevre değerlerinin
herhangi birinde dışsal girişimlerle oluşan bir bozulma ya da azalma, diğer
değerleri de derhal etkilemekte ve bozulmanın doğrudan sonucu, biyolojik
çeşitlilikteki azalma ve yok olma olarak ortaya çıkmaktadır.
Canlı türlerinin ve onların yaşam ortamlarının, ekonomiler ve
insanlık için taşıdıkları yaşamsal değer bilim çevrelerince ortaya kondukça,
küresel nitelikte çözüm arayışları hızlanmış, en son 1992’de ilkinden çok
daha fazla devlet temsilcisinin de katılımını içeren Yeryüzü Zirvesi
gerçekleştirilmiştir. 21 yüzyıl için hazırlanan çevre ve kalkınma planında
biyolojik çeşitliliğe yönelik bir eylem programı oluşturulduğu gibi, bu
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sürecin doğal ürünü olan “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” hazırlanarak üye
ülkelerin imzasına açılmıştır.
Ülkemiz Biyolojik çeşitlilik açısından alansal varlığıyla
kıyaslanmayacak ölçüde zenginlikler içermektedir. Çevre sorunlarının
artması ve bunun canlı yaşam çeşitliliğini ve ekonomimizi tehdit eden
sonuçlarının kamuoyuna mal olmasıyla başlayan koruma etkinlikleri
konusunda çeşitli kesimler üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirme
gayreti içindedir. Ancak yapılanları, ülkemizin sahip olduğu biyolojik
zenginliklerin düzeyiyle kıyaslayacak olursak yeterli göremeyiz. Bugüne
kadar biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yapılanlar yararlı olmakla
birlikte, gelecek kuşaklarımıza sahip olduğumuz kaynak değerleri
aktarabilmek için yeterli değildir. Korunan alanlarımızın çoğu etkili
yönetim planlarına sahip değildir ve korunan alan büyüklüğü konusunda
dünya ortalamalarının gerisinde olduğumuz açıktır.
Ülkemiz biyolojik zenginliklerinin etkin bir koruma ve
değerlendirilmesinin sağlanmasında kuruluşlar, halkın katılımını ve eğitimini
sağlayabilmek için halkla ilişkileri yönetim süreçlerinin bir parçası haline
getirmek zorundadırlar. Çünkü biyolojik çeşitlilik ve taşıdığı önem, çevre
sorunları konusunda duyarlı bazı kesimler için bile yenidir ve etkili bir
kamuoyu desteği olmadan bu tür programların başarılı olması beklenemez.
Özellikle doğal kaynaklarla geleneksel yararlanma ilişkisi içinde bulunan
kesimlerde biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaları yürüten
kamusal ya da gönüllü örgütlerin başarısı; eğitim ve katılım çalışmalarının
yanı sıra, alternatif geçim kaynakları sunmak, bu alternatif geçim
kaynaklarının benimsenmesini sağlayacak olumlu örnekleri en kısa sürede
gösterebilmek ve bu çalışmalarına süreklilik kazandırmak zorundadırlar. Öte
yandan ülkesel ya da küredsel düzlemde biyolojik çeşitliliğin korunması tek
tek ülkelerin çabalarıyla gerçekleştirilemez. Bu konuda küresel düzlemde
tüm dünya devletlerinin katılımının sağlanması, kabul edilen eylem
planlarının yaşama geçirilebilmesini sağlamak için de eylem planlarının
özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde oluşturacağı mali külfetin
hakkaniyet ölçülerinde paylaşımının ve bu konudaki uluslararası işbirliğinin
geliştirilmesi gerekmektedir.
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ÖNSÖZ
Boylu ardıç, ülkemiz ormanlarında geniş alanlar kaplayan ve
meşcereler kuran önemli bir ağaç türüdür. Tohumlarındaki çimlenme engeli
nedeniyle, kitle halinde ve ekonomik olarak boylu ardıç fidanı
üretilememektedir.
Bu çalışma, boylu ardıç tohumlarındaki çimlenme engelini giderici
yöntemlerin belirlenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu yöntemlerin iyi
bilinmesi halinde, hem kitle halinde ve ekonomik olarak boylu ardıç fidanı
üretilebilmesi mümkün hale gelecek, hem de boylu ardıç plantasyonları
kurulabilecektir.
Çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu
tarafından, “Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Tohumlarının Çimlenme
Engelini Giderici Yöntemler Üzerine Araştırmalar” başlığı altında 1996/15
nolu araştırma projesi olarak ta desteklenmiştir.
Çalışmada elde edilen bazı sonuçların, boylu ardıcın tohumla
üretilmesine ilişkin bundan sonra yapılabilecek daha kapsamlı çalışmalara
katkı sağlamasını dileriz.
Yrd. Doç. Dr. Mahmut D. AVŞAR
Prof. Dr. Fuat ERGENOĞLU
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ÖZET
Bu çalışmada, boylu ardıç tohumlarındaki çimlenme engelini
giderici yöntemler araştırılmıştır. Bunun için, tohumlara çeşitli ön işlemler
uygulanmış ve bunların tohum çimlenmesine etkileri sera şartlarında
denenmiştir. Ancak, denemelerde yeterli ölçüde çimlenme elde
edilemediğinden, uygulanan ön işlemlerden herhangi birinin önerilebilmesi
mümkün olamamıştır. Bunun, seradaki sıcaklık şartlarının yüksekliği ve
uygulanan 3 aylık katlama süresinin yetersiz kalması ile ilgili olabileceği
düşünülmektedir. Araştırma sonucunda, boylu ardıç tohumlarında yapılacak
çimlendirme denemelerinin 10-15 oC gibi daha düşük sıcaklıklarda yapılması
ve 3 aydan daha uzun katlama sürelerinin uygulanması halinde başarının
artacağı kanaatine varılmıştır.
ABSTRACT
In this study, the methods of breaking dormancy of Crimean juniper
seeds were investigated. For this, various pretreatments were applied to the
seeds and their effects on the seed germination were tested under the
greenhouse conditions. Because sufficient germination could not be obtained
in the tests, none of the applied pretreatments could be suggested. This result
may arise from high temperature in the greenhouse and insufficiency of 3
months stratification periods. As a result of these tests, it was believed that
the germination percentage would increase when the germination tests of
Crimean juniper seeds are carried out at lower temperatures such as 10-15
o
C, and longer stratification periods than 3 months are applied to the seeds.
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1. GİRİŞ
Ardıç (Juniperus L.) cinsi, 60 kadar türü ile kuzey yarımkürede
geniş bir coğrafi yayılış göstermektedir (PİLGER 1951). Ülkemiz, ardıç
taksonları bakımından zengin olup, Oxycedrus ve Sabina seksiyonlarına ait
toplam 10 takson ülkemizde doğal olarak yetişmektedir (ELİÇİN 1977).
Ülkemizde 925 822 ha’lık bir alan kaplayan saf ardıç ormanlarının
70 515 ha’ı (% 7.62) normal koru, 855 307 ha’ı (% 92.38) ise bozuk koru
halindedir (ANONİM 1987). Ardıçlar, ayrıca sedir, göknar, çam, meşe v.b.
türlerle karışık meşcereler de oluşturmaktadır. Ardıçlar, diğer türlerin
barınamadığı fakir ortamlarda da yetişerek ormanların devamlılığını
sağlamakta ve toprak erozyonunun önlenmesinde önemli fonksiyonlar
yüklenmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, ardıçlar çok dayanıklı, kolay
işlenebilen, güzel kokulu odunlara sahip olup, bu odunların geniş bir
kullanım alanı bulunmaktadır. Ayrıca, ardıçların yaprak ve sürgünleri ile
bazı taksonlarının üzümsü kozalakları çeşitli sanayi kollarında
kullanılmaktadır (YALTIRIK 1993).
Ülkemizdeki ardıç taksonları içerisinde boylu ağaç halini alabilen ve
ekonomik yönden değer taşıyanlar, sadece boylu ardıç (Juniperus excelsa)
ve kokulu ardıç (Juniperus foetidissima)’tır. Bu iki türün, kurşun kalem
endüstrisinde kullanılmaya elverişli çok değerli hammadde oluşturdukları
belirlenmiştir (BERKEL ve ark. 1977). SAATÇİOĞLU (1969)’ da, boylu
ardıcın ülkemiz ardıç taksonları içerisinde alan ve ağaç serveti itibariyle en
büyük paya sahip iki türden biri olduğunu, bu yönüyle ormancılık ve
özellikle de silvikültürel bakımdan oldukça önem taşıdığını belirtmektedir.
Ardıç tohumlarında çimlenme engeli veya engellerinin bulunduğu
bilinmektedir. Örneğin, yetersiz embriyo gelişmesi, tohum kabuğunun
geçirgenliğinin azlığı (SAATÇİOĞLU 1971), ya da meyve etindeki
“blastakolin” adı verilen bir maddenin varlığı (YAHYAOĞLU 1993)
çimlenmeyi engelleyebilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir ön işlem
uygulanmadan ekilen ardıç tohumları, bir veya iki yıl gibi bir süre toprakta
kaldıktan sonra çimlenmekte veya hiç çimlenememektedir. Bu ise, kitle
halinde ve ekonomik olarak ardıç fidanı üretimini engellemekte, yapay
gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarını güçleştirmektedir. Ardıç
meşcerelerinde, bilindiği gibi doğal gençleştirme de yapılamamaktadır.
Bugünkü durumuyla usulsüz kesimlere ve yoğun otlatmaya konu
olan ardıç ormanlarının bünyesi gittikçe bozulmakta ve bu ormanlar
gelecekte yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Öte yandan, 80
yaşın üzerindeki boylu ardıçlarda, genellikle öz çürüklüğü görüldüğü
belirtilmektedir (ELER 1988). Bu durum, boylu ardıç meşcerelerinin, doğal
veya yapay yolla gençleştirilemedikleri takdirde, uzun vadede öz çürüklüğü
nedeniyle bile elden çıkabileceğini göstermektedir.
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Bu çalışmada, sera şartlarında boylu ardıç tohumlarındaki çimlenme
engelini giderici yöntemler araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, çimlenme
engelinin nasıl giderilebileceği konusunda bazı değerlendirmeler yapılmış ve
öneriler sunulmuştur. Böylece, ileride yapılabilecek daha kapsamlı
araştırmalara bir ışık tutulabilmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Kozalak Materyalinin Elde Edilmesi
2.1.1. Kozalakların Toplanmasında Dikkat Edilen Hususlar
Kozalaklar, mümkün olduğunca fazla müdahale görmemiş,
kapalılığı ve sıklığı nispeten iyi olan meşcerelerden toplanmış, kozalak
toplanan ağaçların meşcereyi temsil edebilecek nitelikte olmasına dikkat
edilmiştir. Seçilen ağaçların fenotipik bakımdan üstün nitelikli olmasına
çalışılmışsa da, ağaçlarda gövde ve tepe kalitesi genelde düşüktür.
Kozalaklar, aynı yükselti, bakı ve eğimdeki yerlerden toplanarak, yetişme
ortamı şartları bakımından farklılık olmamasına özen gösterilmiştir.
Kozalaklar, olgunlaşmaları takip edilerek ağaçların tepe taçlarının benzer
yüksekliklerinden ve yaklaşık 2.5 m yüksekliğe kadar olan kısımlarından
17.12.1996 günü toplanmıştır. Bu tarihte, 2 yaşındaki olgun kozalakların
üzerlerinin mavimsi dumanlı olduğu ve tam siyahlaşmamış bir görünüme
sahip oldukları görülmüştür.
2.1.2. Kozalak Toplanan Meşcerenin Tanıtımı
Kozalaklar, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü, Suçatı
Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan Tekir kasabası
mevkiindeki bozuk saf boylu ardıç meşceresinden toplanmıştır. Meşcerede
serpili olarak kokulu ardıç (J. foetidissima) ile andız (Arceuthos drupacea)’a
da rastlanmaktadır. Söz konusu meşcerenin yükseltisi 1000 m, bakısı
güneybatı ve eğimi % 30 civarındadır. Meşceredeki ardıçların boyları
yaklaşık 3 m ile 8 m arasında değişmektedir. Boyların nispeten kısa
olmasında, yapılan usulsüz kesimlerin de etkisi vardır. Göğüs çapları,
genellikle 20-60 cm arasındadır. Boylu ardıçlar genelde yaşlı olup, bazı
fertlerin yaşları 100’ün üzerindedir. Anakaya kireçtaşı olup; yüzey, taş ve
kayalarla kaplıdır. Toprak sığ ve iskelet bakımından zengindir.
2.2. Tohum Materyalinin Elde Edilmesi
Boylu ardıcın üzümsü kozalakları toplandıktan sonra, bu
kozalaklardan tohumların elde edilmesi işlemine geçilmiştir. Bunun için,
kozalakların etli kısmı ezilmek suretiyle tohumlar çıkarılmış ve etli kısım
uzaklaştırılmıştır. Daha sonra, tohumlar bol suyla yıkanarak reçine vb.
yapışkan maddelerden temizlenmiş ve ardından da gölge bir yerde
kurutularak denemelere alınmıştır.
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2.3. Çimlendirme Denemeleri
2.3.1. Çimlendirme Öncesi Tohumlara Uygulanan Ön İşlemler
Boylu ardıç, tohumlarındaki çimlenme engeli nedeniyle tohumu güç
çimlenen ağaç türleri arasında yer almaktadır. Bu durumu belirleyen önceki
araştırmacılar, bu tür tohumların çimlendirilmesinden önce bazı ön
işlemlerin yapılmasının, hatta bunlardan bazılarını tek başına uygulamak
yerine, kombine edilerek uygulanmasının tohumların çimlenmesi üzerine
daha etkili olabileceğini belirtmişlerdir.
Çalışmada uygulanan ön işlemler ve teknikleri aşağıda verilmiştir.
1) Mekanik zedeleme (cam kırıkları ile) + (4 oC)’de 3 ay soğuk ıslak
katlama
Bunun için, küçük parçalar halindeki camlarla polietilen bir torbaya
konulan tohumlar 30 dakika karıştırılmak suretiyle, tohum kabuklarının
çizilerek aşındırılması, dolayısıyla su ve gaz girişine daha elverişli bir hale
getirilmesine çalışılmıştır. Daha sonra, cam parçalarından ayıklanan
tohumlar nemli kumla birlikte polietilen bir torbaya yerleştirilerek ağzı
kapalı bir halde 4 oC’de 3 ay süre ile soğuk hava dolabında bekletilmiştir.
Ayrıca, tohumlar zaman zaman karıştırılarak havalanmaları sağlanmıştır.
Katlama işlemi, embriyonun henüz olgunlaşmamasından kaynaklanabilecek
çimlenme engelini giderebilmek amacıyla yapılmıştır.
2) Mekanik zedeleme (kum tanecikleri ile) + (4 oC)’de 3 ay soğuk
ıslak katlama
Mekanik zedeleme bu kez, düz ve sert bir zemin üzerine yayılan
kum ve tohum karışımının, 30 dakika süre ile ileri geri hareket ettirilen ahşap
bir levha altında ovalanmasıyla temin edilmiştir.
3) % 98’lik sülfirik asit (H 2 S0 4 ) çözeltisinde 1 saat tutma + (4
o
C)’de 3 ay soğuk ıslak katlama
Kimyasal işlem, 1 ve 2 nolu mekanik zedeleme işlemlerinde olduğu
gibi, tohum kabuğunun geçirgenliğini artırabilmek amacıyla yapılmıştır.
Bunun için, bir behere tohumların üzeri asitle örtülene kadar söz konusu
asitten konulmuş ve tohumlar iyice karıştırılmıştır. Belirlenen süre sonunda
tohumlar beherden çıkarılarak soğuk suda yıkanmış ve gölge bir yerde ince
bir tabaka halinde serilip kurutulmuştur.
Bundan sonraki tüm kimyasal işlemler de aynı amaçla ve aynı
şekilde yapılmıştır. Ancak, süreler 1 ve 6 saat olarak değişmiştir.
4) % 98’lik sülfirik asit (H 2 S0 4 ) çözeltisinde 6 saat tutma + (4
o
C)’de 3 ay soğuk ıslak katlama
5) % 37’lik hidroklorik asit (HCl) çözeltisinde 1 saat tutma + (4
o
C)’de 3 ay soğuk ıslak katlama
6) % 37’lik hidroklorik asit (HCl) çözeltisinde 6 saat tutma + (4
o
C)’de 3 ay soğuk ıslak katlama
7) % 30’luk hidrojen peroksit (H 2 0 2 ) çözeltisinde 1 saat tutma + (4
o
C)’de 3 ay soğuk ıslak katlama
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8) % 30’luk hidrojen peroksit (H 2 0 2 ) çözeltisinde 6 saat tutma + (4
o
C)’de 3 ay soğuk ıslak katlama
9) 10 000 ppm (% 1)’lik sitrik asit (C 6 H 10 0 8 ) çözeltisinde 1 saat
tutma + (4 oC)’de 3 ay soğuk ıslak katlama
10) 10 000 ppm (% 1)’lik sitrik asit (C 6 H 10 0 8 ) çözeltisinde 6 saat
tutma + (4 oC)’de 3 ay soğuk ıslak katlama
11) 0 oC sıcaklıktaki suda 24 saat tutma + (4 oC)’de 3 ay soğuk ıslak
katlama
Bu işlem, tohumların soğuk hava dolabında 0 oC’de su dolu bir kapta
24 saat tutulması şeklinde yapılmıştır. Amacı, tohum kabuğunun
geçirgenliğinin artırılabilmesidir.
12) 50 oC sıcaklıktaki suda 24 saat tutma + (4 oC)’de 3 ay soğuk
ıslak katlama
Tohumların 24 saat süreyle 50 oC sıcaklıktaki suda tutulmasının
amacı, yine tohum kabuğunun geçirgenliğinin artırılmasına yöneliktir.
13) Kontrol
Ön işlem yapılan ve yapılmayan tohumlara ait çimlenme verilerini
karşılaştırabilmek amacıyla, hiç bir ön işlem görmemiş 3x100 adet tohum da
denemeye alınmış ve diğer tohumlarla aynı zamanda ekilebilmesi için ekim
zamanına kadar kuru olarak saklanmıştır.
2.3.2. Çimlendirme Ortamı ve Deneme Deseni
Denemeler, K.S.Ü. Ziraat ve Orman Fakültelerinin birlikte
kullandığı bir cam serada yürütülmüştür. Seranın bulunduğu yerde yükselti
550 m’dir. Tohumlar, kasalar içerisinde hazırlanan kum ortamına 1 cm aralık
ve mesafeyle 0.5-1 cm derinliğe “Tesadüf Parselleri Deneme Deseni”ne
(DÜZGÜNEŞ ve ark. 1987; ERCAN 1995) göre ekilmiştir. Tohumlara
uygulanan her bir ön işlem 3x100 adet tohum üzerinde, yani üç yinelemeli
(n=3) olarak yapılmıştır. k=13 işlem, n=3 tekrarlı olarak 39 (kxn=13x3)
parsele kura ile rastgele dağıtılmıştır. k=13 işlemden biri, kontrol işlemidir.
Ekimler, 27-28 Mart 1997 tarihlerinde yapılmış ve Haziran ayının 2.
haftasına kadar her gün çimlenme ve ortam dışına çıkmalar gözlenerek
gerekli notlar alınmıştır. Denemeler esnasında, kasalar süzgeçle sulanarak
ortamın rutubetli tutulması sağlanmıştır. Ayrıca, sera içerisinde Mayıs
ayından itibaren artan sıcaklığa karşı kasaların üzerine gölgelik yapılarak ve
sera zaman zaman havalandırılarak ortamın rutubeti korunmaya çalışılmıştır.
Seradaki deneme 2 yıl sürdürülmüş, 2. yıl da 1. yıl olduğu gibi
kasalardaki çimlenme ve çıkmalar takip edilmiş ve gerekli notlar alınmıştır.
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Çizelge 1. Kahramanmaraş’a Ait Aylık Ortalama Sıcaklık Değerleri
(oC) (ANONİM 1999)
Table 1. Monthly Average Temperature Values of Kahramanmaraş (oC)
(ANONYMOUS 1999)
A
Y
L
A
R
Yıl
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık
1997 6.8 4.3 8.0 12.0 21.7 24.6 27.6 26.2 23.2 18.4 12.0 7.2 16.0
1998 5.1 7.1 9.4 16.6 19.8 25.9 29.8 31.0 25.3 20.2 14.6 8.3 17.8
Yükseltisi 572 m olan Kahramanmaraş Meteoroloji İstasyonunda,
denemelerin gerçekleştirildiği 1997 ve 1998 yıllarında ölçülen aylık
ortalama sıcaklıklar Çizelge 1’de sunulmuştur. Serada yeterli soğutma
tertibatı olmadığından, vejetasyon döneminde sera içerisinde bu sıcaklık
değerlerinin biraz daha yüksek olacağını hesaba katmak gerekir.
2. BULGULAR
Daha önce de belirtildiği gibi, çimlendirme denemeleri iki
vejetasyon dönemi için yapılmıştır. Bu bakımdan, her iki dönem için elde
edilen bulgular aşağıda ayrı ayrı sunulmuştur.
1. Yıl Bulguları
1. yıl yapılan denemelerde, parsellerde herhangi bir çimlenmeye
rastlanmamıştır. Yani, ekimlerin yapılmasından sonraki 1. ilkbaharda serada
çimlenme elde edilememiştir. Bu nedenle, tohumların dinlenme halinin
devam ettiği kanaatine varılarak 10 Haziran 1997 tarihinde sulama
çalışmaları durdurulmuş ve denemenin ertesi yıl vejetasyon döneminde
devam ettirilmesine karar verilmiştir.
2. Yıl Bulguları
2. yıl, parsellerde çok az da olsa çimlenme ve çıkmalara
rastlanmıştır. İlk çıkma tarihi 5 Nisan 1998 olarak belirlenmiş ve
29
Mayıs 1998 tarihi itibariyle serada toplam 4 adet boylu ardıç fideciği elde
edilmiştir. Ancak, bunlardan birinin cılız ve kurumak üzere olduğu
görülmüş; ayrıca, çimlendiği halde ortam dışına çıkamayan ve kuruyan 3
adet boylu ardıç tohumu belirlenmiştir. Böylece, değişik parsellerde toplam
7 adet tohumun çimlendiği belirlenmiştir. 2. yıl denemelerinde, elde
olmayan nedenlerle parsel sınırları ve numaraları değişmiş, komşu parseller
birbirine karışmıştır. Ayrıca, kayda değer bir çimlenme de elde
edilemediğinden, burada parsel numaraları ve işlemlere göre çimlenmeler
yerine, sadece toplam çimlenme sayısının verilmesi ile yetinilmiştir. 15
Haziran 1998 tarihi itibariyle serada yapılan boy ölçümlerinde, kurumayan 3
adet fidede boylar 4.6, 3.9 ve 3.1 cm olarak belirlenmiştir.
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4. TARTIŞMA
Serada ekimlerin yapılmasından sonraki 1. ilkbaharda çimlenme
elde edilememesi, boylu ardıç tohumundaki çimlenme engelinin henüz
ortadan kalkmadığını göstermektedir. Bu durum, boylu ardıç tohumları için
3 aylık katlama süresinin yetersiz kalmış olabileceğini düşündürmektedir.
Katlama süresi yetersiz kalınca tohum çimlenememekte ve tohumdaki
dinlenme (uyku) hali devam etmektedir. Bu ise, tohumdaki dinlenme
halinin kalkması için 3 aydan daha uzun bir katlama süresinin gerekli
olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim, Juniperus scopulorum’da 20 oC’de
60 gün ve 3-5 oC’de 40 gün; J. virginiana’da ise 20 oC’de 60 gün ve 3-5
o
C’de 45 günlük ön işlemlerin sonrasında tohum çimlendirme testlerinin
yapılması önerilmektedir (ANONİM 1993). Yani, bu iki ardıç türünde,
toplam 100-105 gün süren katlamalar ve bunun önce sıcak sonra soğuk
katlama şeklinde olması önerilmektedir. Denememizde ise, 90 günlük
katlama süresi ve sadece soğuk ıslak katlama uygulanmıştır.
Diğer taraftan, serada 1. ilkbaharda hiç çimlenme elde edilememesi
üzerinde, seradaki sıcaklık şartları da etkili olmuş olabilir. Yani, 3 aylık
katlama süresinin yeterli olduğu ve dolayısıyla çimlenme engelinin ortadan
kalktığı, fakat seradaki sıcaklığın yüksek olması sebebiyle çimlenmenin
olmadığı da düşünülebilir. Çünkü, serada ekimler ancak Mart ayının son
haftasında yapılabildiğinden, ortam sıcaklığının yükselmesi ile boylu ardıç
tohumlarının çimlenmesi olumsuz yönde etkilenmiş olabilir. Nitekim,
sıcaklık, konifer tohumlarının yaşayabilirlik ve çimlenme başarısını
etkileyen kritik bir faktördür (PRICE ve LEADEM 1993). Ancak, 2.
ilkbaharda az sayıda da olsa meydana gelen çimlenmelerin aynı sera
şartlarında ve benzer sıcaklıklarda meydana geldiği düşünüldüğünde (Tablo
1), 1. yıl hiç çimlenme olmaması üzerinde sıcaklığın etkisinin zayıf olduğu,
bu konuda katlama süresinin daha etkili olduğu kanaatine varılmıştır. Hatta,
Tablo 1 incelendiğinde, 2. yıl çimlenmelerin olduğu Nisan ayının, 1997
yılında 1998’e göre daha serin geçtiği görülmektedir.
2. yıl yapılan gözlemlerde, ekimlerin yapılmasından sonra geçen 1
yıl içerisinde tohumlardaki çimlenme engeli ve dolayısıyla dinlenme halinin
ortadan kalktığı, az sayıda da olsa meydana gelen çimlenmelerden
anlaşılmaktadır. Ancak, çimlenme ve çıkmaların oldukça az sayıda
olmasında sıcaklığın büyük rol oynadığı düşünülmektedir. Çünkü, 2. yıl
meydana gelen çimlenmeler Nisan ayı gibi havanın nispeten daha serin
olduğu günlerde görülmüş, Nisan sonları ve Mayıstan itibaren sıcaklıkların
oldukça yükselmesiyle, çimlenme ve çıkmalar durmuştur. Hatta, yüksek
sıcaklık nedeniyle, çimlenen tohumlar bile ortam dışına çıkamamış ve
kurumuştur. Boylu ardıcın genellikle üst yükselti kuşaklarında ve sert
iklimlerde yayılış göstermesi, bu ağaç türünün iklim isteğini zaten ortaya
koymaktadır. Bu nedenle, boylu ardıç tohumlarının çimlenmesi üzerinde
yüksek sıcaklığın olumsuz rol oynadığı büyük ölçüde söylenebilir.
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Tablo 1’de de görüldüğü gibi, 1998 yılında Kahramanmaraş’ta aylık
ortalama sıcaklıklar; Mart 9.4 oC, Nisan 16.6 oC, Mayıs 19.8 oC ve Haziran
25.9 oC olarak gerçekleşmiştir (ANONİM 1999). Bu sıcaklık değerlerinin
serada biraz daha yüksek olduğu söylenebilir. Serada 2. yıl meydana gelen
çimlenmeler Nisan ayının ilk haftasında başlamış, Mayıs-Haziran aylarında
ise çimlenme olmamıştır. O halde, ortalama 10-15 oC’lik sıcaklıklar boylu
ardıcın çimlenebilmesi için uygun sıcaklıklar olarak düşünülebilir. Bu
sıcaklıklar arttığında ise, genellikle çimlenme ve çıkma olmamaktadır.
Nitekim, Juniperus scopulorum ve J. virginiana’da tohum çimlendirme
testlerinin, yapılan ön işlemler sonrasında 15 oC’de yapılması önerilmektedir
(ANONİM 1993).
Yükseltisi 980 m olan Kahramanmaraş-Tekir Orman Fidanlığı’nda,
Aralık ayı ortalarında toplanan ve ayın sonlarında ekilen boylu ardıç
tohumları 1. ilkbaharda çimlenememekte, yastıkta 1 yıl 3 ay kaldıktan
sonra, yani 2. ilkbaharda ve Mart ayı sonlarında çimlenebilmektedir.
Çimlenmenin olduğu tarihlerde, yörede ortalama sıcaklığın 10 oC’nin altında
olduğu dikkati çekmektedir (DEMİRCİ ve AVŞAR 2000). Aralık ayı
sonlarında ekilen tohumların 1. ilkbaharda çimlenememesi, çimlenmenin
Mart ayı sonlarında gerçekleştiği göz önüne alınırsa, tohumların 1.
ilkbaharda ekim yastığında kaldığı ilk 3 aylık sürenin çimlenme engelinin
ortadan kalkması için yeterli olamadığını açık bir şekilde göstermektedir. Bu
durum, bir bakıma, 3 aylık soğuk ıslak katlamanın çimlenme engelinin
ortadan kalkması için yeterli olamadığı anlamına da gelmektedir.
Çalışmamızda, boylu ardıç tohumlarında çok az sayıda çimlenme
elde edilebilmesinin diğer bir sebebi de, sağlam tohum oranının çok düşük
olmasıdır. Nitekim, denemelerde kullanılan boylu ardıç tohumlarında sağlam
tohum oranı, sadece % 15.0 olarak bulunmuştur. Geri kalanını ise, boş (%
69.75) ve çürük (% 15.25) tohumlar oluşturmaktadır. Bu ise, tohumların
toplandığı boylu ardıç meşceresinde tozlaşma ve döllenme olaylarının
yetersiz olduğunu göstermektedir. Nitekim, MAKSİC (1957)’te, J.
excelsa’nın 3300 tohumu kesildiği zaman, tohumların ancak % 11-37’sinin
canlı embriyoya sahip olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, boylu ardıç
tohumlarına arız olan böcekler vardır. Araştırmamızda % 15.0 olarak
bulunan sağlam tohum oranı, böcek zararı görmüş tohumlardan ayıklanmış
olan toplam 400 adet tohum üzerinde bulunmuştur. Böcek zararı görmüş
tohumlar da hesaba katıldığında, sağlam tohum oranının biraz daha düşük
olabileceğini de belirtmek gerekir.
Diğer taraftan, ALPACAR (1988), laboratuar şartlarında J. excelsa
için , mekanik zedeleme + 15-20 oC’de 2 ay ılık ve 4 oC’de 2 ay soğuk
katlama sonucunda % 49.2’lik bir çimlenme yüzdesi elde etmiştir. Ancak,
sera ve fidanlıkta bir sonuç elde edilemediğinden, uygulamaya dönük bir
yöntem önerilememiştir. Aynı araştırmada; kimyasal işlem, sıcak ve soğuk
suda tutma işlemi, mekanik zedeleme ve katlama işlemlerinin tek başlarına
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çimlenme üzerine etkili olamadığı görülmüştür. Sera ve fidanlıkta yeterli
sonuç elde edilememesi, boş tane oranının yüksekliğine ve ekim
zamanındaki toprak sıcaklığının ardıç tohumları için uygun olmamasına
bağlanmıştır.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sera şartlarında boylu ardıç tohumlarındaki çimlenme engelini
giderici yöntemler üzerine yapılan bu araştırmada, 1. ilkbaharda çimlenme
elde edilememiş, ancak 2. ilkbaharda ve çok az sayıda bazı çimlenme ve
çıkmalara rastlanmıştır. Bu ise, hangi yöntemin çimlenme üzerinde daha
etkili olduğu konusunda bir yargıya ulaşmamız için yeterli olamamıştır.
Ancak, elde edilen bulgular üzerinde, özellikle seradaki sıcaklık şartları ile
uygulanan katlama süresinin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Buna, bir
ölçüde, kullanılan tohumlardaki sağlam tohum oranının çok düşük olması da
eklenebilir.
Gerek çalışmada elde edilen bazı bulgular ve gerekse literatür
bilgileri değerlendirilerek şu önerilerde bulunulabilir:
Kozalaklar meşcerelerden daha erken bir tarihte, örneğin Kasım
ayının ilk haftası kozalak olgunlaşması takip edilerek toplanıp, tohumlar
meyveden çıkarılıp bol suyla yıkandıktan sonra herhangi bir ön işlem
uygulamadan Kasım ayı başlarında fidanlıkta sonbahar ekimi yapılması
önerilebilir. Yani, tohumların ekim yastığında kalış süresini mümkün olduğu
kadar 4-5 ay gibi uzun tutarak 1. ilkbaharda çimlenmenin sağlanıp
sağlanamayacağı denenmelidir.
Katlama işleminin, ekim yastığında değil de kontrollü şartlarda
yapılması isteniyorsa, bunun da en az 4-5 ay soğuk ıslak katlama ya da önce
sıcak sonra soğuk katlama şeklinde yapılarak, daha sonra erken ilkbahar
ekimi yapılması ve mart ayı başında da ekim işleminin bitirilmesi
önerilebilir. Ancak, boylu ardıç sahalarına yakın yüksek rakımlı
fidanlıklarda mart ayı başlarında ekim yastıklarının karla kaplı olabilmesi,
bu tarihlerde yapılabilecek erken ilkbahar ekimini zora sokabilmektedir.
Bu deneme veya fidan yetiştirme çalışmalarının, boylu ardıcın doğal
yayılış alanlarındaki yaklaşık 1000 m ve üzerindeki yükseltilerde kurulu
bulunan fidanlık ve seralarda yapılması başarıyı artıracaktır. Çünkü, düşük
rakımlı fidanlık ve seralarda sıcaklık faktörünün olumsuz etkisiyle tatmin
edici sonuçlar alınamayabilmektedir. Laboratuarda kontrollü şartlarda
yapılacak çimlendirme denemelerinin ise, 10-15 oC gibi sıcaklıklarda ve
modern çimlendirme aletlerinde yapılması, böylece boylu ardıç tohumunun
optimal çimlenme sıcaklığının, uygun katlama süre ve sıcaklıklarının
belirlenmesi gerekir.
Boylu ardıçta, boş ve çürük tohum oranlarının örneğin % 85 gibi çok
yüksek oranlarda bulunabilmesi de, diğer bir önemli problemi
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oluşturmaktadır. Bu problemi aşabilmek için, sağlam tohum oranı yüksek
boylu ardıç meşcereleri belirlenerek, fidanlıklarda buralardan sağlanacak
tohumlar kullanılmalıdır. Sağlam tohum oranının yine de düşük olduğu
durumlarda ise, boş ve çürük tohum oranları dikkate alınarak, daha fazla
tohum kullanılmalıdır. Böylece, ekim için gerekli tohum miktarı
belirlenerek, ekim yastığında uygun sıklıkta fidan yetiştirilmesi sağlanabilir.
Bu çalışmada elde edilen bazı bulgulara ve yapılan bazı önerilere
rağmen, konu daha detaylı araştırmalarla ele alınmalı ve boylu ardıç fidanı
üretiminin teknik esasları ortaya konulmalıdır. Böylece, ülkemiz
ormanlarında geniş alanlar kaplayan, bozuk boylu ardıç ormanlarının yapay
yolla gençleştirilmesi, çıplak boylu ardıç alanlarının ağaçlandırılması ve
boylu ardıç plantasyonlarının kurulması çalışmaları başlatılabilecektir. Bu
ise, ülkemiz ormancılığına olduğu kadar, ekonomimize de büyük katkılar
sağlayacaktır.
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