
 
 

 

 

 

  

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

MEŞE 

 

Benim cinsim uludur, tarihlerde var yerim; 

Çeşit ve türlerimle kıt’alarda gezerim. 

Verimli yer, bol ışık ve su bulursam eğer, 

Boylanır boslanırım, başım göklere değer. 

Yapraklarım işaret saymıştır kudrete. 

Beni sayıp sevenler kavuşurlar nimete. 

Sayemde geçinir hep marangoz, doğramacı, 

Gemici, tıraversçi, oymacı, arabacı… 

Köprü, bent kapakları, fıçı, direk, çark, vagon, 

Çit ve asma sırığı, parke, döşeme, baston, 

Mobilyalar, evlerin duvar ve kapıları: 

Hulasa çeşitli su ve kara yapıları… 

Bunların hepsi birden borçludur varlığıma; 

Kimse dil uzatamaz işe yararlığıma… 

Kabuğum, palamudum üstelik tanen sunar. 

Sayılmıyacak kadar zengin hünerlerim var. 

 

                                                                           Mustafa SALKAYA 

                                                           (Orman Dile Geldi adlı eserinden) 
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GENEL MÜDÜR SUNUŞU 

Ülkemiz ormanlarında meşe türleri cins bazında en fazla yayılış göstermektedir. Meşe türleri, 

ülkemizin Karadeniz ve Marmara Bölgeleri’ndeki orman ve nemli iklimden, karasal iklimin 

hâkim olduğu kontinental iklim bölgelerine kadar geniş bir yayılış gösterirler. Çok farklı iklim 

bölgelerinde ve geçiş alanlarında oldukça zengin yetişme muhiti farklılıklarına sahip olan 

Türkiye, meşe türleri bakımından oldukça zengindir. Ülkemizde 17 adet meşe türü bulunmakta, 

bunlardan bazıları yüksek boy ve kalın çaplı gövde yapmaktadır. Ancak meşe ormanları, 

Anadolu’nun tarihsel süreci içerisinde en fazla tahribata uğramıştır. Odununun Anadolu’nun 

sert ikliminde yakacak odun olarak aranır olması, meyvesi ve mazısının çeşitli devirlerde en 

önemli sepi maddesi olarak değerlendirilmesi, yapraklarından ve dallarından hayvan yemi 

olarak faydalanılması bu ağaç türünün önemini daha da artırması ancak o oranda da tahribata 

uğramasına neden olmuştur. Buna tarihsel süreç içerisinde Anadolu’daki medeniyetlerin 

kurulması ve yıkılması safhalarındaki göçle birlikte savaşlarda eklendiğinde tahribat daha da 

artmış ve bunun neticesinde Anadolu’da binlerce hektar antropojen etkiler sonucu degrade 

meşe alanları oluşmuştur. Türkiye’deki saf meşe ormanları genel orman alanının %25’ini 

kaplamaktadır. Bu ormanların büyük bir bölümünün de yukarıda açıklanan gerekçeler neticesi 

yapılan plansız müdahalelerle formları bozulmuştur. Bu ormanların süratle rehabilite edilerek 

verimli koru ormanlarına dönüştürülmesi Genel Müdürlüğümüzün öncelikli hedeflerindendir. 

Diğer yandan baltalık olarak işletilen sahaların koruya dönüştürülmesi çalışmaları 2006 yılında 

başlatılmış ve önemli aşamalar kaydedilmiştir. Koruya tahvil sahalarının vakti geldiğinde bir 

an önce gençleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla gerekli altyapının oluşturulması ve 

hazırlıklı olunması büyük önem taşımaktadır. Doğal gençleştirmenin ön plana çıkacağı ve aynı 

zamanda meşenin her yönüyle ele alındığı “Meşe Çalıştayı”  nın bundan sonra yapılacak 

çalışmalara da büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çalıştaya yurt içinden ve yurt 

dışından katılan akademisyen, uzman ve meslektaşlara teşekkür eder,  ülkemize ve 

ormancığımızın gelişmesine katkı sağlaması dileğiyle… 

 

 

     

                                                                                                     Bekir KARACABEY 

 Genel Müdür 
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ENSTİTÜ MÜDÜRÜ SUNUŞU 

Meşe türleri saf ve karışık  halde olmak üzere Türkiye’de geniş yayılış alanına sahip 

ormanlarımızın içinde önemli bir yer tutmaktadır. Meşe türlerinden oluşan ormanlar geçmiş 

yüzyıllar itibarıyla düşünüldüğünde gerek yakacak odun temini ve gerekse tarla açma amacıyla   

tahrip edilmiştir. Düzenli ormancılığa geçişte  meşe türlerinin yakacak odun amaçlı  

kullanılması baltalık işletmeciliğinin ön plana çıkmasını sağlamış koru işletmeleri sınırlı 

kalmıştır. Baltalık  işletmeciliğinin ilkel yapısı ve doğalgazın yaygınlaşması nedeniyle yakacak 

oduna olan talebin azalması  büyük alanlarda koruya tahvil sürecinin başlamasına ve 

sürdürülmesine neden olmuştur.   Gerek koruya tahvil sahalarında ve gerekse koru olarak 

işletilen sahalarda yapılması gereken silvikültürel müdahaleler  konusunda bir kısım tereddütler 

ortaya çıkmış ve bu konuların tartışılması gündeme gelmiştir. Şöyleki, yakın bir gelecekte aynı 

anda gençleştirme periyoduna girecek bugünkü koruya tahvil sahalarının nasıl gençleştirileceği 

önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Meşe türleri için ortaya çıkan diğer önemli bir 

konu da tür bazında değerlendirmelerin yapılması gerektiğidir.  Meşe türleri yayılış 

gösterdikleri iklim bölgeleri de dikkate alındığında ekolojik istekleri birbirinden ciddi 

farklılıklar gösterdiği görülmektedir.  Bu farklılık meşe türlerinin biyolojik isteklerine de 

yansımaktadır. Biyolojik özellikleri birbirinden farklı olan meşe türlerinde uygulanacak 

silvikültürel işlemlerinde farklı olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.  Türkiye’de fidancılığın 

yanı sıra ağaçlandırma ve silvikültürel çalışmalarda bu farklılığın yeterince dikkate alınmadığı 

görülmektedir. Yapılan bu çalıştay ile meşe için tür bazında çalışmaların yapılması gerektiğinin 

farkındalığı bir kez daha ortaya çıkmış ve sonuç bildirgesinde de yerini almıştır.  Bulgaristan, 

Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek ve İsveç’ten meslektaşların katılımı ile bilgi ve 

deneyim paylaşımı sağlanmıştır. Çalıştaya  Orman Genel Müdürü’nün katılarak destek vermesi, 

Dış ilişkiler eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’nın başlangıçtan itibaren her türlü desteği, 

Bölge Müdürlerinin ve ilgili şubelerin katılımı teşkilatın konuya ilgisini ortaya koymaktadır. 

Başta İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi  olmak üzere çeşitli üniversitelerden katılan ve 

sunum yapan değerli akademisyenler büyük katkı sağlamıştır.  Çalıştayın organizasyonunda 

başta lojistik destek olmak üzere her türlü katkı sağlayan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve 

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü  tarafından sağlanmıştır.  

Gerek katılım sağlayarak ve gerekse sunumlarıyla katkı sağlayan bütün katılımcılara enstitü 

müdürlüğümüz adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

 

 

                                                                                         Dr. Mehmet ÖZDEMİR  

                                                                                               Enstitü Müdürü 
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Bazı Meşe Türlerinde Doğal Gençleştirme 

Adil ÇALIŞKAN 

İÜ Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı, İstanbul/ TÜRKİYE 

E-Mail: adilkan@istanbul.edu.tr 
 

 

Özet  

Ülkemizde 17 meşe türü (7 alt tür ve 2 varyete) bulunmakta olup Trakya ve Anadolu’da geniş 

ormanlar kurarak, 5.886.195 hektar kapladığı alan ile ormanlık alanların % 26’sını 

oluşturmaktadır. Boylu gövdeler yaparak ekonomik bakımdan değerli meşcereler kuran meşe 

türleri başta Ak meşe grubundan Quercus petraea ssp. iberica (Mattuschka) Lieb. (Sapsız 

meşe), Q. hartwissiana Steven (Istranca meşesi), Q.frainetto Ten. (Macar meşesi), Q. vulcanica 

(Bois. Heldr.ex) Kotschy (Kasnak meşesi) olmak üzere Q. robur L. (Saplı meşe) ve Kırmızı 

meşe grubundan Q. cerris L. (Saçlı meşe) dir. Bir taraftan son yıllarda ülkemizde yapılan 

amenajman planlarında meşenin saf ve karışık olarak bulunduğu alanlarda tür ayrımı 

gözetilerek planlama yapılmaya başlanması, diğer taraftan baltalık olarak işletilen ve geniş 

alanlar kaplayan meşe ormanlarının koru işletme sınıfına alınması, meşe türlerinin ekolojik ve 

silvikültürel özelliklerine dönük bilgileri ve türlere göre doğal gençleştirme özelliklerini ön 

plana çıkarmıştır. Bu bildiride değerli gövdeler yapan ve saf veya karışık meşcereler kuran 

Sapsız meşe, Macar meşesi, Istranca meşesi ve Saçlı meşenin doğal yoldan gençleştirilmesi 

verilecektir. Ayrıca zengin tohum yılları, meşe gençliğinin biyolojisi ve gençleştirmede dikkat 

edilecek hususlar açıklanacaktır.  

 
Anahtar Kelimeler: Doğal gençleştirme, Zengin tohum yılı, Sapsız meşe, Macar meşesi, Saçlı meşe 

 

A - Giriş 

Saf veya karışık meşcereler kurarak değerli gövdeler yapan Saplı, Sapsız, Macar, Saçlı, Istranca 

ve Kasnak meşesinin doğal gençleştirilmesinde aynı yol izlenir. Işık isteği yüksek olan bu meşe 

türleri özellikle üstten siperlenmeye dayanamaz. Yapılan kesimlerle (şiddetli aralamalar ve 

tohumlama kesimi gibi) gövdeleri ışık almaya başladığında bu kez de gövdelerindeki uyuyan 

tomurcuklardan su sürgünü verme özelliği gösterir (Resim 1). Su sürgünü gövde kalitesini 

düşürür ve fazla olması halinde tepe çökmelerine neden olur (Resim 2). Bu özelliklerinden 

dolayı Rus ormancılar meşe için, “meşe başı açık olmak şartıyla kürkte büyür” demişlerdir 

(Saatçioğlu, 1979). Yani değerli meşe gövdeleri yetiştirmek için dolgu görevi yapacak bir ara 

ve alt kata ihtiyaç vardır. Dolgu görevi yapacak ağaç türleri daha çok gölge ağaçlarından 

oluşmakta olup doğal meşcerelerde bu türler kayın, gürgen, ıhlamur ve göknardır. Alman 

ormancılar saf meşe meşcerelerini ‘’sakat doğum’’ olarak nitelendirmişlerdir (Saatçioğlu, 

1979). 

Meşeler sürgün (kütük sürgünü) verme özelliğine sahiptir. Bu nedenle de baltalık olarak ta 

işletilmişlerdir. Sürgünden gelen ağaçlar, dip kısımlarının daha geniş olması ile ayırt edilir.  

Yaşlı meşe gövdelerinde kök çürümesi nedeniyle devrikler oluşur (Resim 3). 

Meşeler kazık kök yapar. Ancak ağır killi topraklarda kazık kök yapamaz ve yatay bir (tabak) 

köklenme yapar. Bu nedenle devrikler oluşabilir (Resim 4). 

Meşenin saf veya karışık olarak bulunmasına göre diri örtü türleri de değişir. Saf meşe 

meşcerelerinde gevşeyen kapalılık ve seyrek dallanma, toprak üzerinde az veya çok kuvvetli 
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bir yabani floranın gelişmesine imkan verir. Diri örtü türü olarak başta Böğürtlen (Rubus sp.) 

olmak üzere Kartal Eğreltisi (Pteridium aquilinum), Funda (Erica sp.), Laden  (Cistus sp.) gibi 

türler ile çayır otları (Carex sp.) ve tek yıllık otsu bitkilerdir.  Ülkemizde Orman gülünün 3 türü 

bulunmakla birlikte, ormanlık alanlarda Mor çiçekli (Rhododendron pontikum) ve Sarıçiçekli 

orman gülü (Rhododendron flaum) yayılış göstermektedir (Resim 5). Ancak mücadelesi zor ve 

zahmetli olan Mor çiçekli Orman Gülü saf meşe meşcerelerinden daha fazla kayınla ile karışık 

meşe meşcerelerinde bulunur (Resim 6). Mor çiçekli orman gülü vejetatif üreme yeteneği 

yüksek, yoğun bir kök yapısına sahip olup (Resim 7), meşcere kapalılığının kırılması sonucu 

meşcere içerisinde yerleştiğinde, kapalılık tekrar oluşsa bile latent hale geçerek varlığını 

sürdürebilen bir türdür. Allopatik etkisi, topraktaki Alimünatları bağlaması, toprağın PH’sını 

düşürmesi (asitik yapması) ve yoğun bir kök yapısı sebebiyle bulunduğu yerde başka bir 

bitkinin yaşamasına olanak tanımaz. Ayrıca bol tohum vermesi (Resim 8), tohumlarının küçük 

olması (Susam tanesinden bile küçük ve hafif) ve çimlenme yeteneğinin yüksek olması (% 70-

80); tohumların kolaylıkla taşınmasına ve yeni bireyler oluşturarak yayılışını genişletmesini 

sağlar (Çolak, 1997). Orman gülü altında ayrışma zayıf olduğu için ölü örtü birikmesi olur. 

Böğürtlenin de vejetatif üreme yeteneği yüksektir. Orman gülü ve böğürtlen ile mücadelede 

yukarda açıklanan özelliklerinden dolayı sadece toprak üstünden kesmek yeteri olmaz. 

Mümkünse kökleri de sökülmelidir (köklenmeli). Orman gülü 3-4 yaşındaki meşe gençliği için 

dahi zararlı ve öldürücü olabilir (Saatçioğlu, 1979).  

Orman gülü ile mücadelede önceleri ağır iş makinaları kullanılırken, son yıllarda (10-15 yıl) 

yaygın olarak paletli mini ekskavatörler kullanılmaya başlanmıştır (Resim 9). Ekskavatörün 

kepçesi yerine takılan taraklı ekipman (kayında kullanılan ve meslektaşlarımız tarafından 

geliştirilmiş olan ekipman) kullanılması üst toprağın taşınmasını engellemektedir (Resim 10). 

Zorunlu hallerde orman gülü temizliğini bir yıl önceden yapmanın çok sakınca oluşturmadığı 

düşünülmektedir. Orman gülü ile mücadelede tam alanda diri örtü temizliği yapmak esas 

olmakla birlikte maliyeti yüksektir. Bu nedenle şeritler halinde diri örtü temizliği de yapılabilir. 

3 m’lik şeritte temizlik yapılarak, iki şerit arasında 1.5 m müdahale yapılmamış ara şeritlerin 

yapılması maliyeti 1/3 oranında azaltır. Kesilmeden bırakılan ara şeritlerin kenarlarında boylar 

kısaltılarak diri örtü ikizkenar üçgen şeklinde olmalıdır (Çolak 1997). Makineli çalışmanın 

mümkün olmadığı eğimli arazilerde diri örtü temizliği şeritler halinde insan gücü ile yapılır. 

Değerli gövde yapan meşe türleri ışık ağacı olmalarına karşın, gençliği farklı karakter gösterir. 

Meşe gençliğinin oluşum (2-3 yıl) ve gelişim evreleri (3-4 yıldan sonra) vardır. Gençlik 

özellikle ilk yıllarda (oluşum evresinde) donlara (özellikle ilkbahar donlarına), yakıcı ve 

kurutucu sıcaklıklara hassastır. Bu özelliğinden dolayı da oluşum evresinde gölgeye 

dayanıklıdır.  Gelişim evresinde (3-4 yıldan sonra) ışık ihtiyacı artar. Bu evrede gençliğe 

gereksinim duyduğu ışık verilmezse dejenere olur ve sonunda kurur. Ancak ertesi yıl tekrar 

sürer ve bu durum devam ederse çalılaşır. Bu özelliğinden dolayı başarılı bir şekilde 

gençleştirilmiş birçok meşe sahası yeterli ışık kesimleri yapılmadığı için kaybedilmiştir. 
 

B - Tohum Özellikleri ve Tohum Verimi 

Saplı, sapsız, Macar, Istranca ve Kasnak meşesi Ak meşe seksiyonuna dahil olup meyveleri 1 

yılda olgunlaşır. Bu nedenle fenolojik gözlem önemlidir. Gözlemler çiçeklenmeden tohum 

dökümüne kadar devam etmelidir. Bir önceki yazın kurak ve sıcak geçmesi (Haziran-Temmuz) 

tohum verimini olumlu etkilemektedir. Kuraklık nedeniyle yaprak ve sürgün düşürme 

olaylarının meydana geldiği yılların akabinde genellikle bol tohum yılı oluşmaktadır (Aytuğ-

Gerçek, 2006). Çiçeklenme dönemindeki geç donlar, şiddetli yağmur, dolu ve fırtınalar da 

tozlaşma ve döllenmeye mani olur ve bol tohum verimini etkiler. Saçlı meşe ise kırmızı meşeler 

grubuna dahil olup meyveleri 2 yılda olgunlaşır.  
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Özellikle meyveleri aynı yılda olgunlaşan Ak meşe seksiyonuna ait olan türlerde gözlemler 

vejetasyonun başlamasından tohum dökümüne kadar devam etmelidir. 

Vejetasyon başladıktan hemen sonra son yılın sürgünlerinin dip kısmında gelişmeye başlayan 

erkek çiçeklerin ağaç üzerinde bolluğu tohum miktarı konusunda ilk işarettir. Çiçeklenme 

dönemindeki geç donlar, şiddetli yağmur, dolu sis, yüksek bağıl nem ve fırtınalar da tozlaşma 

ve döllenmeye mani olarak bol tohum verimini etkiler. Keza tozlaşma döneminde uygun 

olmayan şartlar tozlaşma ve dolayısıyla döllenmeyi engelleyerek palamut kaybına neden olur. 

Şekil 1. Gençleştirme alanındaki ağaçlarda su sürgünü. 

 

Şekil 2. Meşe ormanlarında görülen tepe çökmeleri. 

Şekil 3. Kök ölümü nedeniyle olan devrikler.   

                          

Şekil 4. Tabak kök oluşumu nedeniyle olan devrikler.  
 

Şekil 5. Mor ve sarı çiçekli orman gülü. 

                                   

Şekil 6. Meşcere altındaki yoğun mor çiçekli  

orman gülü  
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Şekil 7. Mor çiçekli orman gülündeki yoğun kök 

yapısı.        

Şekil 8. Mor çiçekli orman gülü tohumları. 

 

Dişi çiçeklerin gelişim aşamasında böceklerin entomolojik zararı tohum verimini 

etkilediğinden böcek zararı olup olmadığı denetlenmelidir (Çalışkan, 2016). Temmuz ayı 

başlarında döllenme gerçekleşmiş ve palamut büyümeye başladığından, döllenme eksikliği 

nedeniyle büyüyememiş meyve taslaklarının miktarı incelenmelidir. Döllenmemiş palamutların 

bir kısmı döküldüğünden ağaçların altı kontrol edilmelidir. Palamutların gelişme aşamasında 

yaz periyodunun kurak geçmesi meyve dökülmelerine sebep olacağından izlenmelidir. 

Larvaları palamutun içini yiyerek tohum verimini etkileyen hortumlu böcek zararı olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. 

Meşede 3-4 yılda bir zengin tohum yılı olmaktadır (Odabaşı ve dğ, 2004). Ancak 15-20 yılda 

bir meşede çok bol tohum yılı da görülmektedir. Zengin tohum yılını tespit etmek önemlidir. 

Zengin tohum yılında meşceredeki ağaçların tamamı bol miktarda meyve oluşturur.  İyi tohum 

yıllarında ağaçların % 70-90’nı, orta tohum yıllarında sadece meşcere kenarındaki ve meşcere 

içindeki galip ağaçlar tohum taşırlar ki bunların genel ağaç sayısına oranı % 40-60 civarındadır. 

Ancak meşe meşcerelerinin tohum verimi ve yılları büyük değişiklik gösterir. Bazen aynı yılda 

bile herhangi bir yörede bazı meşcerelerde zengin veya orta tohum yılı görülürken, bazı 

meşcerelerde ise tohum verimine rastlanmaz. Hatta bu durum aynı meşceredeki ağaçlar 

arasında da görülebilir. Bu koşullar nedeniyle meşe meşcereleri için genel mahiyette bir tohum 

yılından bahsetmek kolay değildir (Saatçioğlu, 1979). Belgrad ormanında yapılan bir 

araştırmada (Saatçioğlu 1971), bir tohum yılında Ekim ayında (27.10.1965) yapılan 

saptamalara göre m² ye en fazla 195, en az 21 adet, ortalama 72 adet tohum dökülmüştür. Bu 

tohumlardan % 77,8'i sağlam, % 22,2'si çürük ve kurtludur. Karabük-Büyükdüz Araştırma 

Ormanında yapılan bir araştırmada (Çalışkan ve dğ, 2004); gençleştirme alanında sapsız 

meşede 1996 yılı Ekim ayında yapılan saptamalarda seçilen örnek tohum ağaçlarının altında, 

m² ye en fazla 196, en az 68 adet, ortalama 133 adet tohum dökülmüş olup sağlam tohum 

miktarı % 79’dur. Aynı araştırmada tohum döküm seyrini tespit etmek amacıyla seçilen örnek 

ağaçların altına m²'ye ortalama 585 palamut dökülmüştür (çok bol tohum yılı). Dökülen 

palamut miktarı 507 adet ile 647 adet arasında değişmektedir. Bunların 125 tanesi (% 21) boş, 

460 tanesi (% 79) doludur. Ağaçların altına metrekareye ort. 100-120 adet palamut dökülmesi, 

tohum verimi açısından zengin tohum yılı kabul edilebilir (Saatçioğlu, 1979).  

Ağaçların tohum verimi tepe büyüklüğüne ve büyük ölçüde tepe çatısının serbestleşmesine 

bağlıdır (meşede tohum verimi ağacın genetik özelliği ile de ilgilidir, Ertaş 1996). Ağacın tepe 

çapı büyüdükçe dökülen palamut miktarı artmaktadır. Karabük-Büyükdüz Araştırma 

Ormanında yapılan bir araştırmada (Çalışkan ve dğ, 2004); tepe izdüşüm alanı 30 m² olan bir 

ağacın altında m²’de ortalama 61 adet palamut dökülmüştür. Tepe izdüşüm alanı 43-46 m² olan 

ağacın altında ise m²’de ortalama 97 adet, tepe izdüşüm alanı 67 m² olan ağacın altında 107 
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adet palamut bulunmuştur. Bu nedenle meşcere üst katında tohum ağacı adayı ağaçların 

tepelerinin hazırlama kesimleri ile serbest hale getirilmeleri önemlidir. 

Ak meşelerde meyveler 1 yılda olgunlaştığı için fenolojik gözlemin yanında, zengin tohum yılı 

tespiti için gençleştirme alanını temsil edecek sayıda örnek ağaçlar Temmuz-Ağustos ayında 

kesilir ve palamut durumuna bakılır (Resim 11). Ağaçlarda bir sap veya sürgünde 1-5 adet 

palamut gelişebilir. Ancak bunların ağaçtaki oranı önemlidir. Ağaçta 3-4’lü palamutların 

diğerlerine oranı % 50-60 ve üstünde ise ağaç için zengin tohum yılı sayılabilir (Resim 12). 
 

C - Meşenin Doğal Gençleştirmesi (BASY) 

İdare süresini doldurmuş meşe ormanlarında, meşcere kapalılığı 0.6-0.7 ve üstünde ve alanda 

yeteri kadar tohum ağacı varsa doğal gençleştirme yapılır. Meşe gençliği geç donlara, aşırı 

sıcaklara ve kuraklığa duyarlıdır. Ayrıca tohumlarının uçma yeteneğinin olmaması nedeniyle 

tohumlarını altına döker. Bu nedenlerle gençleştirmesinde siper yöntemleri kullanılır. Bol 

(zengin) tohum yıllarının seyrek olması (3-4 yıl) nedeniyle de büyük alanlarda (10-12 ha) 

çalışmak gerekir. Yukarda sayılan gerekçelerle meşede Büyük Alan Siper Yöntemi (BASY) 

uygulanır.  Bu gençleştirme yönteminin 3 evresi vardır. 

Şekil 9. Orman gülü temizliğinde kullanılan  

mini ekskavatör.    

 Şekil 10. Taraklı ekipman kullanılan  

mini ekskavatör. 

Şekil 11. Tohum verimini tespit etmek için  

kesilen ağaç. 

Şekil 12. Sapsız meşede Zengin tohum yılında palamutlar. 
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Şekil 13. Tohumlama kesimi yapılmış  

gençleştirme alanı.     

Şekil 14. Pulluk ile toprak işleme.    

Şekil 15. Dil pabuçlu kültivatör ile toprak işleme. Şekil 16. İnsan gücü ile toprak işleme. 

                  

Bunlar; 1- Hazırlama evresi (hazırlama kesimleri evresi) 2- Tohumlama evresi (tohumlama 

kesimi evresi) 3- Işıklama evresidir (ışık kesimleri evresi, son ışık kesimi = Boşaltma kesimi). 

1. Evrede yapılan hazırlama kesimleri, meşcere toprağını tava getirmek, ağaçları bol tohum 

tutmaya teşvik etmek ve meşcerenin iç bünyesini kuvvetlendirmek amacıyla yapılır. Yapılacak 

kesimler ile meşcere kapalılığı 0.8 e düşürülür. Meşcerenin durumuna göre 2-3 yıl aralıklarla 

birden fazla (2-3) hazırlama kesimi yapılabilir. Meşcere kapalılığı 0.8 in altında ise bu kesime 

ihtiyaç duyulmaz. Ülkemizdeki meşe meşcereleri genellikle düzensiz kuruluşta olup, 

zamanında gerekli bakım görmemiş ve iyi nitelikli bireylerin dengeli bir dağılım göstermediği 

bir yapıya sahiptir. Bu gibi meşcerelerde gerçek anlamda bir hazırlama kesimine gerek yoktur. 

Hazırlama evresinde olabildiğince düzenli bir tohum ağacı dağılımını sağlamaya yönelik bir 

kaba temizlikle yetinilebilir.  

2. Tohumlama evresinin amacı, zengin tohum yılından sonra oluşacak gençliğin ışık 

ihtiyacını peşinen karşılamaktır. Meşede tohum dökülmeden önce (Ekim ayından önce) 

çimlenme yatağı hazırlanmalıdır. Meşe tohumlarının çimlenme ve köklenmeleri için toprağın 

mümkün olduğu kadar diri örtüsüz ve gevşek bünyede olması gerekir. Bunun için tohum 

dökümü başlamadan önce (Temmuz-Ağustos aylarında) varsa diri temizliği yapılmalıdır. 

Mücadele diri örtünün biyolojisine uygun olarak yapılır. Makineli ve insan gücüyle yapılabilir. 

Diri örtü artıkları meşcere içlerinde yakılmamalıdır. Genel olarak tohumlama kesimi zengin 

tohum yılında,  tohum dökümünden sonra yapılması esas olmakla birlikte, tohum dökümünden 

sonraki zaman periyodunun kısa olması, ülkemiz şartlarında geniş alanlarda çalışılması ve 

işlerin zamanında bitirilememesi nedeniyle tohumlama kesimi tohum dökümünden önce 
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yapılmaktadır. Bu nedenle tohumlama kesimi diri örtü temizliğinden sonra, toprak 

işlemesinden önce yapılır. Önce gövde kalitesi yüksek ağaçlar, alanda mümkün olduğunca 

homojen dağılışta olacak şekilde, tohum ağacı olarak seçilir ve işaretlenir.  Tohumlama kesimi 

ile kapalılık 0.6-0.7 ye indirilir (Resim 13). Kapalılığın daha fazla kırılması diri örtü gelişimini 

hızlandırır.  

Diğer bir önemli hususta gürgenin bulunduğu meşcerelerde tohumlama kesimi sırasında (hatta 

gürgen tohumları olgunlaşmadan), gürgenler alandan çıkarılmalıdır. Bunlardan siper ağacı 

olarak yararlanılması da doğru değildir. Gürgenin küçük tohumlu olması nedeniyle zengin 

tohum yılının sık olması ve gençlikte meşeden hızlı büyümesi nedeniyle meşe 

gençleştirmelerinde olumsuzluk yaratır. Bahçeköy Orman İşletmesi Bentler İşletme Şefliğinde 

1985 yılında meşede yapılan gençleştirme çalışmasında; siperinden faydalanmak amacıyla 

bırakılan gürgenler, fazla sayıda ve sık bir şekilde gençlik oluşturmuş ve gençlikte meşeden 

hızlı büyüdüğü için yüksek maliyetle mücadeleye neden olmuştur. 

Tohumlama kesiminden sonra kesim artıkları temizlenerek toprak işlemesine geçilir. Meşede 

derin toprak işlemesi başarı şansını artırır. Toprağın işlenmesi, çimlenen palamutların 

kökçüklerinin toprakta daha iyi gelişmesini sağlar. Özellikle hayvan otlatmasıyla toprağın 

sıkıştığı alanlarda toprak işlemesi zorunludur. Toprak işlemesinin ilk yılda oluşacak fidecik 

sayısı üzerinde etkili olduğu ve işlem yapılmayan alanlar ile arasında 3 kata kadar bir fark 

oluştuğu tespit edilmiştir (Çalışkan ve dğ. 2004). Toprak işlemesi, traktöre takılan ekipmanlarla 

(pulluk, disk pulluk, tarak vs) yapılabilir (Resim14). Son yıllarda traktörün arkasına takılan 2 

sıralı 9 ayaklı (5+4) yaylı dil pabuçlu kültivatör toprak işlemesinde kullanılmaya başlanmıştır 

(Resim 15). Makinalı diri örtü temizliğinin yapıldığı alanda ayrıca bir toprak işlemesine gerek 

kalmaz. Makineli çalışmanın mümkün olmadığı yerlerde insan gücü ile toprak işlemesi yapılır 

(Resim 16).  

Tohum dökümü başlamadan (Ekim ayından önce) her türlü arazi hazırlığı bitirilir (Resim 17). 

Daha sonra alan koruma altına alınır ve özellikle yaban domuzu zararının olduğu yerlerde 

kafesli tel çekilmelidir (Gençleştirme alanında su kaynakları varsa kapatılmaz). Yapılan 

araştırmada (Çalışkan ve dğ. 2004); korumanın yapılmadığı (gençleştirme alanı dışında ) 

alanlarda ortalama olarak m² ‘de % 60 daha az palamut bulunduğu ve 3 kata yakın bir oranda 

daha fazla azalmanın olduğu (zararlılarca daha fazla yendiği) tespit edilmiştir (Çalışkan ve ark. 

2004).  

Şekil 17. Her türlü arazi hazırlığının bitiridiği alan. Şekil 18. Dökülmüş sapsız meşe tohumları. 
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Şekil 19. Sapsız meşede sonbahar çimlenmeleri. Şekil 20. İlkbaharda çimlenmeler. 

 

Şekil 21. Birinci yaşı içindeki gençlik. Şekil 22. Sık gelmiş meşe gençliği. 

 

Şekil 23. Yaz sürgünü yapmış meşe gençliği. Şekil 24. Kökü yaşlı meşe sürgünleri. 

             

Eylül ortasından itibaren tohum dökümü başlar.  Ancak maksimum tohum dökümü Kasım 

ayıdır (Resim 18). Kapatma işlemi tohum dökümünden sonra yapılır. Bu amaçla geniş ağızlı 

tırmık veya çapa ile toprağın karıştırılması yeterlidir (3-7cm örtülmesi yeterlidir). Bu işlemin 

tohumların tamamının dökülmesinden sonra yapılmasına ve tohumların alana homojen olarak 

yayılmasına dikkat edilmelidir. Yeterli palamut dökümünün olmadığı alanlarda, yakın çevreden 

toplanan palamutlarla tohum takviyesi de yapılmalıdır. Çeşitli nedenlerle toplanan palamutlar 

uygun koşullarda saklanmadığında kızışır. Hatta tohumların bir kısmı çimlenir. Palamutun 

nemi % 25’in altına düşürülmez. İlk dökülen tohumlar sağlam olmayanlar, sonrakiler böcekli, 

en sonra sağlam tohumlar dökülür. Tohumların dökülmesi yetişme ortamına ve hava hallerine 

göre Kasım sonuna kadar devam edebilmektedir. Bunun için kapatma işlemine Kasım ayının 
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sonunda başlanmalıdır. Palamutların toprakla kapanması, çimlenme döneminde don, sıcaklık, 

gece-gündüz sıcaklık farkı ve kurutucu rüzgarlara karşı koruyucu bir etki sağladığı gibi, başta 

fare ve kuş olmak üzere yaban hayvanları zararlarını da büyük ölçüde azaltır. Dökülen 

palamutlar birçok canlı türü için besin kaynağıdır. Fare, böcek, kuş ve bilhassa domuz zararı 

çok büyük olur.  Tohum dökümünden sonra kar yağışlarının geç başlaması dökülen tohumların, 

zararlılarca daha uzun süre yenmesine ve dolayısıyla tohumun azalmasına neden olmaktadır 

(Çalışkan ve ark. 2004).  Üzeri örtülmüş tohumlarda ise bu zarar daha az olacaktır.   

Uygun iklim koşullarında (mevsim normallerine göre ılık geçen günlerde)  sonbaharın sonunda 

palamutların bir kısmı çimlenir. Belgrad Ormanında yapılan bir araştırmada (Saatçioğlu 1979) 

palamutların (Sapsız meşe) yarısı sonbaharda çimlenmiştir. Sonbahar çimlenmelerinde daha 

çok daha çok kökçük oluştuğu ve bu kökçüklerin 15-20 cm boyuna ulaştığı görülmüştür (Resim 

19). Sonbahar çimlenmelerinde genellikle toprak üstü organlar (gövdecik) gelişmez. Ancak 

korunaklı alanlarda veya üstü örtülü çimlenmiş tohumlarda en fazla 2-3 mm gelişme görülür. 

Kırılan kökçük yerine yeni kökçükler oluşur. Genel olarak çimlenmede kökçük boyu palamut 

boyunu geçmediği takdirde bir sorun teşkil etmez. Belgrad Ormanından toplanan sonbahar 

çimlenmeleri yapmış Sapsız ve Macar meşesi tohumlarında yapılan araştırmada (Dişli 2016); 

çimlenmiş tohumların -3 °C zarar gördükleri ve canlılıklarının % 50 azaldığı tespit edilmiştir. 

3. Işıklama Evresi, gençliğin oluşumundan meşceredeki tohum ağaçlarının alandan 

çıkartılmasına kadar süren evredir. Bu evrede yapılan kesimlere ışık kesimleri denir. Amaç 

oluşan gençliğin ışık ihtiyacını karşılamaktır. Son ışık kesimi ise boşaltma kesimidir. Işık 

kesimlerini başlama zamanını meşe gençliğinin biyolojisi belirler.  

İlkbaharda havaların ısınmasına bağlı olarak çimlenmeler başlar (Resim 20). Sonbahar 

çimlenmelerinin aksine kökçük ile birlikte gövdecik de oluşur. Gençlik bir taraftan kökünü 

geliştirmeye çalışırken, diğer taraftan da gövdecik gelişir (Resim 21 ve 22). Hatta uygun iklim 

şartlarında yaz sürgünü verir (Resim 23). Meşe gençliği ilk yılda oldukça derinlere giden kök 

oluşur.  Birinci yılı izleyen yıllarda kazık kökün büyümesi yavaşlar ve uygun toprak 

koşullarının olmadığı yerlerde duraklar.  İlk 1-2 yıl içinde 30-35 cm boya ulaştığı, elverişli 

topraklarda daha derinlere uzadığı görülür. Yan kökler daha çok humus katında ve bu katın 

altında yayılırlar ve fazla uzamazlar.  

Gençleştirme alanında yapılacak gözlemlerle gençliğin ışık ihtiyacında olup olmadığı 

belirlenir. Oluşum evresinden (2-3 yıl) sonra meşe gençliğinin ışık ihtiyacı hızla artar. Yetişme 

muhiti şartları da gençliğin ışık ihtiyacında önemli rol oynar, iyi yetişme muhitlerinde ışık 

ihtiyacı azalır. Sipere dayanma gücü artar. Gençliğin ışık ihtiyacı; cılız büyüme,  yapraklarda 

renk solgunluğu ve incelmesi,  ana ve yan sürgünlerin yatay gelişmesi, tomurcukların zayıf ve 

ince pullu olması gibi belirtilerle kendini gösterir. Gençlikteki ışık açlığı devam ettiğinde 

ışıksızlıktan kuruyup tekrar sürmek suretiyle çalılaşması şeklinde kendini gösterir. Bu çeşit 

gençliklerde gövde ince olmasına karşın kök kısmı oldukça kalındır. Bu durum kökün gövdeye 

göre daha yaşlı olduğunu gösterir (Şekil 24). 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

10 
 

Şekil 25. Gençlikle birlikte alana gelen diri örtü.   Şekil 26. Diri örtü mücadelesi. 

Şekil 27. Gençleştirme alanında görülen kestane 

sürgünleri. 

Şekil 28. Gençleştirme alanında görülen gürgen sürgünleri. 

Şekil 29. Işıklama evresindeki  gençleştirme alanı.                  Şekil 30. Üstünün boşaltılması gereken  

meşe gençliği. 
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Şekil 31. Üstü boşaltılmış meşe gençliği Şekil 32. Boşaltma kesiminde havai hat kullanımı. 

Gençlik ile birlikte alana diri örtü de gelir (Resim 25). Gençlikten hızlı büyüyen diri örtünün 

gençliği boğmaması (Gençlik bakımı) için mücadele yapılır (Resim 26). Diri örtünün yoğun ve 

kuvvetli olduğu yerlerde gerekirse 1-2 yıl, yılda 2 defa olmak üzere (ilkbahar ve sonbahar) 

mücadele yapılır. Diri örtü mücadelesi gençlik diri örtüden zarar görmeyecek boya gelinceye 

kadar devam edilir. Alanda genellikle yapraklı türlerin kütük sürgünleri bulunur. Bu kütük 

sürgünleri ile mücadele edilmelidir (Resim 27). Ayrıca varsa mutlaka gürgen sürgünleri ile 

mücadele edilmelidir (Resim 28). 

İlk yıl Mayısta ve sonbaharda gençlik sayımları yapılır. Tamamlama ihtiyacı olan yerler 

belirlenir. Tamamlamaların meşe dışında yetişme ortamına uygun gölge ve yarı gölge ağacı 

türleri ile yapmak daha doğru olur. 

Işık kesimleri tohumlama kesiminden 2-3 sene sonra yapılmaya başlanır ve 2-3 yıl aralıklarla 

2-3 ışık kesimi yapılabilir (Resim 29). Gençliğin oluşumundan 2-3 yıl sonra 1. ışık kesimi 

yapılır. Kesim, sürütme ve taşıma da gençliğin zarar görmemesine özen gösterilmelidir. 

Gençliğin yaşı arttıkça kesim ve taşımadan zarar görme oranı artar. Gençliğin boyu 0.6-1.0 m 

boya ulaşınca üstü boşaltılır (Resim 30 ve 31). Büyükdüz Araştırma Ormanında meşede yapılan 

gençleştirme çalışmalarında 1997 yılında elde edilen meşe gençliği 3 yaşında 12 cm boyuna 

ulaşmış olup bu gençliğin üstü 12 yaşında boşaltılmıştır.  

Işık ve boşaltma kesimlerinde kalın gövdeli ve geniş tepeli ağaçların çıkarılması gençlik için 

zararlı olabilir. Kesimler vejetasyon zamanı dışında yapılır (Kışın). Kesimlerde oluşacak zararı 

azaltmak amacıyla yeterli kar yağan yerlerde gençliğin üstü kar ile kaplı iken yapılır. Yeterli 

karın yağmadığı yerlerde çıkarılacak ağaçlarda tepe budaması yapılarak uygulanması ve taşıma 

için belirli sürütme yolları oluşturulmalıdır (Odabaşı ve dğ. 2004). Havai hat ile yapılan 

boşaltma kesimi kesiminde belirli alt yapıların oluşturulması ile de zararın azaltılması mümkün 

olabilir (Resim 32). Bunun için bakım patikaları gibi iki ağaç boyu aralık mesafede 60-80m ara 

ile 4-5m genişliğinde boşaltma yolları açılır.  Kesimlerde ağaç tepelerinin bu yollar üzerine 

düşürülmesi ve meşcere dışına taşınmasında da sürütme yolu olarak buralardan faydalanılması 

ile de zararlar azaltılmış olur.  Kurulan havai hat ile taşımadan gençlik minimum zarar görür. 

Hektarda 1-2 adet kuru ağaç bırakılır. Ormanın ziynet ağacı sayılan Üvez, Alıç, Muşmula vb 

türler yaban hayatı için korunur. 

Karışık meşe meşcerelerinde karışıma giren (kayın, gürgen, ıhlamur) yapraklı ağaçların 

meşeden önce gençlik getirmeleri, meşe için oldukça büyük gençleşme zorlukları yaratır. Bu 

türlerin gençlikleri meşeden hızlı büyür ve meşeyi alandan uzaklaştırır. Bu türlerle karışık meşe 

meşcerelerinde, meşeyi belirli bir yaş-boy üstünlüğü ile alana getirmek esas olmalıdır. 
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D - Sonuç 

 Meşenin tohum özellikleri nedeniyle gençleştirme için takvim kısadır (Ağustos-Ekim). Bu 

nedenle gençleştirmenin başarısı, uygulanacak kesim ve işlemlerin zamanında ve tekniğine 

uygun olarak yapılmasına bağlıdır.  

 Tohumlama kesimi mutlaka zengin tohum yılında yapılmalı ve Temmuz ayında 

gençleştirme alanını temsil edecek sayıda örnek ağaçlar kesilerek palamut durumuna 

bakılmalıdır.  Ağaç üzerinde 3-4’lü palamutların oranı diğerlerinden fazla olmalıdır (% 50-

60). Ayrıca dökülen palamutların sağlam-çürük oranına bakılmalı ve gerektiğinde tohum 

takviyesi yapılmalıdır. 

 Tohumlama kesiminde kapalılığın önerilenden (0.6-0.7) fazla kırılması diri örtü gelişimini 

hızlandırır ve daha maliyeti gençlik bakımlarına sebep olur. 

 Toprak işlemesi ihmal edilmemeli ve tohumların üstü kapatılmalıdır. Toprak işleme ilk 

yılda oluşan fidecik miktarını arttırmaktadır. Tohumların üstünün kapatılması zararlılarca 

daha az palamutun yenmesini ve ekstrem sıcaklıklardan daha az etkilenmesini sağlar. 

 Meşe gençliğinin oluşum evresinden sonra ışık ihtiyacı artar. Genel olarak bu süre 2-3 yıl 

olmakla birlikte yetişme ortamı verimliğine bağlı olarak değişir. Gençliğin ışık ihtiyacında 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. Diğer taraftan gençlik bakımları da ihmal edilmelidir. 

 Gençlikle birlikte alana gelen gürgen gençliği meşe gençliğini boğar. Bunlarla mücadelede 

kesmek yerine kökü ile birlikte sökmek başarı şansını arttırır. 

 Gençlik biyolojik bağımsızlığını kazandığında üstü boşaltılmalıdır. Zamanında üstü 

boşaltılmayan gençlik dejenere olmaya başlar. 

 Işık ve boşaltma kesimlerinde gençliğin en az zarar görmesini sağlamak için gereken özen 

gösterilmeli ve özellikle boşaltma kesimlerinde havai hat kullanılmalıdır. 
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Özet 

Boylu gövdeler yaparak ekonomik bakımdan değerli meşcereler kuran meşe türleri, başta Ak 

meşe grubundan Quercus petraea subsp. iberica ( (Sapsız meşe), Q. hartwissiana (Istranca 

meşesi), Q. frainetto (Macar meşesi), Q. vulcanica (Kasnak meşesi) olmak üzere Q. robur 

(Saplı meşe) ve Kırmızı meşe grubundan Q. cerris (Saçlı meşe)’dir. Son yıllarda ülkemizde 

meşe ormanlarında tür bazlı orman amenajman planlamalarının yapılmaya başlanması ile meşe 

türlerinin ekolojik ve silvikültürel özellikleri konusunda daha ayrıntılı bilgi ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Doğal gençleştirmede, türlerin gençlik evresindeki biyolojileri ile tohum tutma ve 

tohum verimi konusundaki nitelikleri ön plana çıkmıştır. Bu amaçla sapsız meşe, Macar meşesi 

ve saplı meşede meyvenin oluşum ve gelişim sürecini takip etmek üzere İstanbul-Bahçeköy’de 

2013-2016 yılları arasında seçilen örnek ağaçlarda gözlemler yapılmış ve fotoğraflanmıştır. Bu 

bildiride değerli gövdeler yapan sapsız meşe, Macar meşesi ve saplı meşede meyvenin oluşum 

ve gelişim süreci verilmiştir. 

Özellikle Ak meşe seksiyonuna dahil olan saplı, sapsız ve Macar meşesinde meyveler aynı 

vejetasyon dönemi içinde olgunlaştığı için fenolojik gözlem önemlidir. Çiçeklenme aşamasında 

dişi çiçekler küçük olduğu için erkek çiçek bolluğu iyi bir tohum yılının habercisidir. Meyve 

veriminde en fazla kayıp iklime bağlı olarak çiçeklenme ve döllenme aşasında görülmektedir. 

Ağacın tohum verimi azaldığında genel olarak bir sapta bulunan palamut sayısı azalırken, iyi 

veya zengin tohum yılında ise bu sayı artmaktadır. Tohum verimi konusunda en sağlıklı bilgi, 

palamutların döllenme gerçekleştikten sonra büyümeye başladığı dönemde (Temmuz ayı 

ortasından itibaren ) elde edilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tohum, oluşum ve gelişim, saplı meşe, sapsız meşe, Macar meşesi. 

 

A - Giriş  

Angiospermlerin, çift çenekliler (Dicotyledonea) sınıfından Fagaceae familyasına ait olan 

meşe cinsi, çoğunlukla ağaç veya boylu çalı halinde, kışın yaprağını döken ya da herdem 

(daimi) yeşil, bir cinsli bir evcikli, anemogam odunsu bitkilerdir. Yaprak koltuklarında bulunan 

tomurcukları beş sıra üzerinde çok sayıda pullarla sarmal olarak örtülmüştür. Sürgünler 

terminal tomurcukludurlar. Yan tomurcuklar terminal tomurcuktan daha küçüktür ve 

sürgünlere sarmal olarak dizilmişlerdir (Divergensi 2/5, iki turda 5 yaprak veya tomurcuk 

bulunur). Çoğunlukla tepe tomurcuğunun altında, kısa, internodlarla birkaç tomurcuk olması, 

meşelerin karakteristik özelliğidir (Yaltırık 1984). Çiçek partileri genel olarak 5 çevre üzerinde 

dizilmiştir ve her çevrede 5 parça bulunur. Çiçek formülü genel olarak K5C5A5+5G5 dir (K-

Çanak, C-Taç, A-Erkek organlar, G-Dişi organlar).  Çiçekte temel adet 5 olmakla beraber bu 

sayı değişikliğe uğrayabilir. Çiçek parçaları çevrel diziliştedir. Palamutu içine alan kadeh çiçek 

tablasından gelişmiştir. Boyut ve şekil bakımından türlere göre değişiklik gösterir. Embriyo iki 

kotiledonludur (Kayacık 1981, Yaltırık 1993, Yılmaz, 1998).  
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Ülkemizde 17 meşe türü (7 alt tür ve 2 varyete) bulunmakta olup Trakya ve Anadolu’da geniş 

ormanlar kurarak, 5.886.195 hektar kapladığı alan ile ormanlık alanların % 26’sını 

oluşturmaktadır. Boylu gövdeler yaparak ekonomik bakımdan değerli meşcereler kuran meşe 

türleri ise başta Ak meşe grubundan Quercus petraea subsp. iberica (Mattuschka) Lieb. (sapsız 

meşe), Q. hartwissiana Steven (Istranca meşesi), Q. frainetto Ten. (Macar meşesi), Q. 

vulcanica (Bois. Heldr.ex) Kotschy (Kasnak meşesi) olmak üzere Q. robur L. (Saplı meşe) ve 

Kırmızı meşe grubundan Q. cerris L. (saçlı meşe) dir. Ak meşe grubunda palamutlar 1 yılda, 

Kırmızı meşe grubunda 2 yılda olgunlaşır. 

• Bu türlerden saplı, sapsız, Macar, Istranca ve Kasnak meşesi ak meşe seksiyonuna dahil 

olup meyveleri (palamut) 1 yılda olgunlaşır (aynı vejetasyon döneminde). Bu nedenle 

palamutlar son yılın sürgünlerinde yer alır. 

• Saçlı meşe ise kırmızı meşe seksiyonuna dahil olup palamutlar 2 yılda olgunlaşır. 

Tozlaşma birinci yıl, döllenme ise ikinci yılın Mayıs ayında gerçekleşir (13 ay sonra). 

1 yıllık palamutlar son yılın sürgününde, 2 yıllık olgunlaşmış palamutlar ise sondan bir 

evvelki yılın sürgünü üzerinde yer alır.  
 

B - Meyvenin Oluşum ve Gelişimini Etkileyen Faktörler 

Meyvenin oluşum ve gelişim süreci günlük sıcaklık toplamlarıyla ilişkilidir. Belirli bir yöredeki 

doğal populasyonlarda, her fenolojik olay, bir tür için belirli bir günlük ortalama sıcaklık 

toplamından oluşmaktadır. Her fenolojik olay için, günlük sıcaklık toplamının aynı yöredeki 

yıllık sıcaklık toplamına oranı, her tür için ayrı ayrı sabit olup; bu oran aynı türün tüm yayılış 

alanları için geçerlidir (Boydak ve Çalışkan 2014). Örneğin Isparta/Eğirdir-Yukarıgökdere 

Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanındaki Kasnak meşesi örnekleme alanlarında (1478-1550 

m) 2007-2009 yılları arasında yapılan fenolojik tespitlere göre birçok fenolojik olayın (yaprak 

ve erkek çiçeklerin oluşumu, tozlaşma, tohumun olgunlaşması vb) belirli ortalama sıcaklık 

toplamlarında olduğu saptanmıştır (Yıldız 2010). 

Günlük sıcaklıklara ve sıcaklık toplamlarına etki yapan en önemli faktörler, coğrafik bölge, 

bakı ve yükseltidir. Bir yörede, genel olarak, tohum olgunluğu bakımından en büyük fark, türün 

Güney bakıdaki en alçak yükseltisi ile Kuzey bakıdaki en yüksek bulunuş yeri arasındadır. 

Günlük sıcaklık değerlerinin yüksek seyrettiği yıllarda, tohumlar (meyveler) daha erken 

olgunlaşmaktadır. Saplı meşe de iklimin palamut verimine etkisi üzerine yapılan araştırmada; 

aylık ortalama sıcaklık ile palamut verimi arasında istatistik açıdan önemli bir ilişki 

bulamazken; Nisan-Eylül aylarına ait aylık ortalama sıcaklıklar arasında önemli düzeyde ilişki 

tespit edilmiştir. Buna göre, palamut gelişiminin belirli aylardan daha çok ilkbahar ve yaz 

aylarının (Nisan-Eylül) genel durumundan ve belki de günlük sıcaklık değerleri ve güneş ışığı 

toplamından etkilendiğini öngörmüşlerdir (Yıldız 2010’a atfen Askeyev et al. 2005). Sıcaklık 

toplamına bağlı olarak aynı ağaç türünde tohumun (meyvenin) oluşum ve gelişimi;  

  İklime bağlı olarak yıldan yıla ve bir önceki yıldaki iklim durumuna (çiçek tomurcukları 

bir önceki yılda oluşur), 

  Oluşum ve gelişim dönemindeki hava hallerine (geç donlar, aşırı yağışlar, kuraklık, 

ekstrem sıcaklık, rüzgar vb) ile özellikle tozlaşma dönemindeki hava hallerine (sıcaklık, 

yağış, bağıl nem, sis, kurutucu rüzgarlar), 

  Yükseltiye (alçak-yüksek), mevkiye ( üst-alt yamaç) ve bakıya (güney-kuzey), 

  Bulunuş yerine (serbest-meşcere içi, üst veya alt kat) ve ağaç üzerindeki konumuna (üst-

alt, gölgeli-güneşli) bağlı olarak (10-30 gün) değişiklik gösterebilir. 

Ağaçlar vejetasyon dönemi içinde, gelecek yılın boy büyümesini sağlayacak olan vejetatif 

tomurcukları oluşturmaya (Mayıs-Haziran-Temmuz) ve besin maddesi depolamaya başlar 
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(Şekil 1). Kozlowski ve Pallardy (1996)’ya göre tomurcuklarda besin maddesi depolanması yaz 

sonlarında olmaktadır (Akkemik 2010). Bütün ağaç türlerinde olduğu gibi meşede de Haziran 

ve Temmuz aylarının sıcak, güneşli ve nispeten kurak geçmesi generatif tomurcukların 

oluşumu (dolayısıyla gelecek yılın tohum verimi) üzerine olumlu etki yapar. Eğer ağaç gelecek 

yıl tohum verecek ise çiçek (dişi ve erkek) taslakları sürgün tomurcuğu içinde yer alır. Bu 

durum bazı türlerde çıplak gözle fark edilebilir (kayın gibi). Kayında gelecek yıl sadece sürgün 

verecek tomurcuklar ince (zayıf) ve uzun, hem sürgün verecek hem de çiçek verecek 

tomurcuklar kısa ve tombul olur (Şekil 2). 

Şekil 1. Sapsız meşede gelecek yıl  

sürgün verecek tomurcuklar. 

 Şekil 2. Sapsız meşe ve Doğu kayınında tomurcuklar. 

 Şekil 3. Vejetasyona başlama zamanındaki tomurcuk.      Şekil 4. Erkek çiçekteki gelişim zamanı farklıkları. 

 

Şekil 5. Saplı meşede erkek çiçeklerin gelişimi. Şekil 6. Erkek çiçek bolluğu zengin tohum yılı 

göstergesi. 
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Şekil 7. Saplı meşede gelişmekte olan dişi çiçek.                             Şekil 8. Gelişimini tamamlamış dişi çiçek. 

       

Ağaçtaki tomurcuk şekli ve yoğunluğuna bakarak kayın ağacının gelecek yılda oluşturabileceği 

tohum miktarı konusunda bir tahmin yürütmek mümkün olur. Ancak bazı türlerde (meşe türleri 

gibi) ise tomurcuk içindeki tohum taslakları çıplak gözle fark edilemez (Şekil 2) ve ancak 

Temmuz ayından sonra mikroskobik incelemede görülebilir. 
 

C - Meyvenin Oluşum Süreci  

Saplı meşe, sapsız meşe ve Macar meşesi, yaprağını döken meşelerdir ve kışı yapraksız 

geçirirler. İlkbaharda vejetasyonun başlaması ile birlikte tomurcuklarda faaliyet başlar ve 

tomurcuk pulları ve sürgün taslağı büyüyerek gelişir. Daha sonra da havaların ısınmasına (gece-

gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalmasına) ve tomurcukların gelişimine bağlı olarak açılır. 

İstanbul Bahçeköy şartlarında söz konusu üç meşe türünün vejetasyona başlama zamanı 

değişiktir.  

Saplı meşede Mart ortası-Nisan başı arasında tomurcuklarda faaliyet başlarken, sapsız meşede 

15-20 gün sonra faaliyet görülmektedir (Şekil 3 ve 4). Macar meşesinde ise tomurcuklardaki 

faaliyet, sapsız meşe ile aynı zamanda veya 5-10 gün daha geç başlamaktadır. Bu gelişim 

durumlarına bağlı olarak erkek ve dişi çiçeklerin olgunlaşması, tozlaşma zamanları da ileriye 

kayar. 

Erkek çiçeklerin gelişimi yapraklanma ile birlikte başlar ve yapraklardan daha önce görülür. 

Ağaç meyve verecek ise erkek çiçekler geçen yılın sürgünün uç kısmında ve son yılın sürgünün 

dip kısmında gelişir (Resim 5). Erkek çiçekler birçok çiçeğin bir araya gelmesinden oluşmuş 

sarkık başak şeklinde olup 8-10 tane erkek çiçek uzunca bir eksen üzerinde seyrek olarak yer 

alır. Her erkek çiçek 5 ercik (stamen) ve 5 anterden (her anter 2 polen kesesinden) oluşur. Erkek 

çiçek kurullarının oluşumu ve gelişimi, çiçek kurullarının tomurcuklardan çıkışından sonra, 10-

20 gün içinde tamamlanır. Bu aşamada erkek çiçek bolluğu ağacın bol tohum vereceğinin bir 

göstergesidir (Şekil 6). Başlangıçta açık yeşil renkte olan erkek çiçekler olgunlaştığında sarımsı 

yeşil renge döner.  

Saplı meşede erkek çiçek kurullarının ortaya çıkmasından 5-10 gün sonra dişi çiçekler meyve 

sapı üzerinde gelişmeye başlar (Şekil 7). Toplu iğne başı büyüklüğündeki kırmızı renkli dişi 

çiçekler tek ya da bir sapta 2-5 tanesi bir arada bulunur. Meyve sapı dişi çiçek olgunlaşıncaya 

kadar uzamaya (4-12 cm) devam eder. Dişi çiçek dihazyumunun yalnız orta çiçeği gelişmiş, iki 

yan çiçeği körelmiştir. Gelişimini tamamlamış dişi çiçekte 3 adet stillus (dişicik borusu) ve her 

dişicik burusunun ucunda üç parçalı stigma bulunur (Şekil 8). Sapsız meşede kırmızı renkli 2-

4 mm büyüklüğündeki dişi çiçekler sürgüne oturmuş vaziyette oluşur (Şekil 9 ve 10), ancak 

tozlaşmadan sonra döllenme aşaması gerçekleşinceye kadar kısa bir sap (1-4 cm) gelişir ve 
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palamutlar bu sapa oturmuş durumda yer alır. Macar meşesinde ise 2-4 mm büyüklüğündeki 

dişi çiçekler sürgün ucunda birkaçı bir arada sürgüne oturmuş durumda yer alır ve çok kısa bir 

sürgün (1-4 cm) üzerinde gelişir. 

Olgunlaşan ve sarımsı-yeşil renkteki erkek çiçekler bağıl nemin düşük olduğu günlerde polen 

saçmaya başlar ve 2-3 gün sürer (Şekil 11). Nemli ve serin günlerde şiddetli rüzgârlar bile polen 

dökümünü sağlayamaz ve uzun süre devam eden serin ve ıslak havalar, polenle dolu anterlerin 

çatlamasına engel olarak salkımların aşırı olgunlaşmasına neden olabilir. Bu sebeple, donlar, 

uzun süreli kurutucu rüzgârlar ve serin-nemli havalar erkek çiçek oluşumu ve polen dağılımı 

için olumsuz koşullardır. (Genç 2004’ye atfen, Jhonson vd. 2002). Nisan sonu-Mayıs ortası 

tozlaşma olur. Çiçeklerin olgunlaşması, polen saçımı ve tozlaşma, önce saplı meşede, 5-15 gün 

sonra da sapsız meşede gerçekleşir. Macar meşesinde ise yukarda sayılan fenolojik olaylar 

Sapsız meşeden daha sonra veya birbirine yakın günlerde gerçekleşir. Örnek ağaçlardan saplı 

meşede tozlaşma bitmesine karşın (Şekil 12), sapsız ve Macar meşesinde erkek ve dişi çiçek 

gelişimi devam etmektedir. Meşe türlerinde erkek ve dişi çiçeklerin oluşumu, gelişim 

bakımından ağaçlar arasındaki büyük bir varyasyonun bulunmaktadır (Yıldız 2010’a atfen 

Gomez-Casero et al. 2006).  

Şekil 9. Sapsız meşede gelişmekte olan  

erkek çiçekler. 

Şekil 10. Sapsız meşede melişme aşamasındaki dişi çiçekler. 

Şekil 11. Olgunlaşarak polen saçmaya başlamış  

erkek çiçekler. 

Şekil 12. Polen kabul zamanı geçmiş dişi çiçek. 
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Şekil 13. Sapsız meşede kurumuş erkek çiçekler. Şekil 14. Kuruyarak dökülmüş erkek çiçekler. 

Şekil 15. Tozlaşmadan sonra yapraklanmanın 

tamamlanması. 

Şekil 16. Döllenme aşamasındaki dişi çiçekler. 

Dişi çiçeklerin oluşum ve gelişim aşamasında kayıplarda olabilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve 

dolu yağışları gibi ekstrem iklim koşulları dişi çiçek kayıplarında etkilidir. Ayrıca dişi çiçek 

kayıplarında entomolojik zararlarda etkilidir. Quercus rubra L., Q. veluntina Lam. ve Q. alba 

L.’da yapılan bir çalışmada; dişi çiçek kayıplarının gelişme döneminin ilk yarısında 

görüldüğünü belirterek; 1989 yılı Mayıs ayı sonunda Q. rubra’da % 95, Temmuz başında Q. 

alba’da % 98 ve Q. veluntina’da % 40-50 oranında dişi çiçek kaybı yaşandığını bildirmiştir. 

Buna Membracidae familyasından ağaç pirelerinin sebep olduğu; erginlerinin veya emici 

formlarının dişi çiçekler ortaya çıktıktan sonra Q. alba ağaçlarının tepesinde zarar yaparak dişi 

çiçeğe stigmadan girdikleri tespit edilmiştir. Ağaç pireleri tarafından zarara uğratılan dişi 

çiçeklerin renginin bir hafta içinde yeşilden kahverengine döndüğü açıklanmıştır. Q. alba’da 

daha çok Atymna querci erginlerinin dişi çiçeklerin yoğun olarak ortaya çıktığı Mayıs başı-

Haziran başında görüldüğü bildirilmiştir (Yıldız 2010 atfen Cecich et al. 1991). 

Tozlaşma aşamasında, uzun süreli şiddetli yağışlar, sis oluşumu, yüksek bağıl nem, ekstrem 

sıcaklıklar ve dolu yağışları tozlaşmanın azalmasına ve sonucunda da tohum veriminin 

düşmesine neden olur. Feret et al. (1982), Quercus alba L.’da çiçeklenme, dişi çiçek kayıpları 

ve palamut miktarı üzerine yapılan araştırmada; tozlaşma-döllenme aşamasındaki başarısızlık 

nedeniyle ortaya çıkan dişi çiçek kayıplarının (% 68-%72) yağmur veya rüzgârın tozlaşmayı 

mekanik olarak engellemiş olmasından kaynaklanabileceğini belirtmiştir.  

Polen saçımını tamamlamış erkek çiçekler kurumaya başlar, rengi açık kahverengine döner ve 

dökülmeye başlar (Şekil 13 ve 14). Dişi çiçeklerin de polen kabul zamanından sonra stigmaları 

kurumaya başlar. Yapraklanma tozlaşmadan sonra hızlanır ve ağaçta yapraklanma kısa 

zamanda tamamlanır (Şekil 15). Meyve sapı döllenme oluncaya kadar gelişimine devam eder 
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ve dişi çiçek meyve taslağı haline gelir (Şekil 16-18). Angiosperm’lerde polenler, 

Gymnosperm’lerde olduğu gibi doğrudan tohum taslağı mikropiline konamazlar. 

Angiosperm’lerde tohum taslağı stigma, stillus ve ovaryumdan oluşan kapalı bir örtü içerisinde 

olduğundan polenler, ancak stigma üzerine konarlar. Polen stigmaya konduktan sonra 

salgılanan kimyasallar sayesinde bir tanıma evresi geçirilir. Tanıma gerçekleştiği zaman polen 

çimlenmeye başlar (Gerçek ve Ark., 2007). Polen sonra stigmadan su emer ve polen tüpünü 

(polen borucuğunu) oluşturmaya başlar (polenin çimlenmesi). Her bir polen tüpünün ağzı, tüp 

içeriğini diğer polen taneciklerinden korumak için kapanır. Borucuğun uzaması için stigma 

içerisinde enzim ve kimyasal maddeler salgılanır. Polen tüpleri daha sonra gelişmelerini 2-3 

hafta durdurur. Gelişmeye verilen ara, ak meşeler grubunda 2 hafta devam eder ve ardından 

gelişme yeniden başlar (Genç 2012). Tozlaşmadan yaklaşık 1 ay (2-4 hafta) sonra Haziran 

ortası-Temmuz başı arasında döllenme gerçekleşir (Resim 19). Polen tüpleri daha sonra tohum 

ovaryumun mikropilinden içine girer ve birkaç gün içinde ovaryum içindeki tohum taslaklarının 

birinin yumurtası döllenir. O zaman iki vejetatif çekirdekten birisi yumurta hücresine sokularak 

onun çekirdeği ile kaynaşırken, (2n kromozomlu zigot ya da tohumun ilk hücresinin oluşumu), 

diğeri daha da içeriye ilerler ve merkezdeki 2n kromozomlu sekonder embryo kesesi çekirdeği 

ile birleşir. Böylece 3n kromozomlu endosperm ana hücresi oluşur (angiospermlerde çift 

döllenme). Geriye kalan beş tohum taslağı (yumurta hücresi ve ovuller) en kısa zamanda ölür 

(Genç 2012, Akkemik 2010, Yılmaz 1998). Ak meşelerde döllenmemiş 5 adet tohum taslağı, 

palamutun dip kısmında bulunur (Ertaş 1991’e atfen Trelease, 1924). 

Döllenme olup meyve gelişmeye başlayıncaya kadar sağır (döllenmemiş) tohumları dışarıdan 

ayırt etmek mümkün değildir. Döllenme gerçekleştikten 1-2 hafta sonra normal tohum 

taslakları gelişmeye başlar ve bunlar sağır tohumlardan daha büyük olmasıyla ayırt edilebilir 

(Şekil 20 ve 21). Bilinenin aksine sağır tohumların döllenmiş, fakat gelişimi durmuş tohum 

taslakları olabileceği gibi, hiç döllenmemiş tohum taslakları da olabilir (Yıldız 2010’ atfen 

Mogensen, 1975). Tohum taslaklarındaki kayıpların büyük bir kısmı döllenme aşamasında 

gerçekleşir. Çift döllenme gerçekleşmediğinde (embriyo ve endospermin döllenmesi) meşede 

meyveler gelişmez ve dökülür (Şekil 22). Endospermin döllendiği ancak embriyonun 

döllenmediği durumlarda meyve biraz daha gelişip daha sonra dökülmektedir (Şekil 23). 

Şekil 17. Döllenme aşamasındaki saplı meyve çiçekleri. Şekil 18. Döllenme aşamasındaki dişi çiçekler. 
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Şekil 19. Meşede döllenmenin evreleri. Şekil 20. Saplı meşede döllenmiş ve 

 döllenmemiş meyveler. 

Şekil 21. Döllenerek büyümeye başlayan meyveler.      Şekil 22. Döllenmenin olmadığı meyveler dökülür. 

 

Şekil 23. Döllenme eksikliği. 

 

 

 

 

Şekil 24. Döllenmiş meyvelerdeki gelişim evreleri. 

Dolu yağışları meyve gelişim aşamasında da etkili olur. Örneğin 30 Mayıs 2014 tarihinde 

meydana gelen etkili bir dolu yağışı, Belgrad Ormanının bazı kısımlarındaki meşelerde ince 

sürgünleri kırarak dökmüştür. Ancak yörede 2014 yılı meşede tohum yılı olmadığı için 

kırılan dallarda meyve yoktur.  
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D - Döllenme Evresinden Sonraki Gelişim Süreci 

Döllenmeden sonra meyvenin gelişim aşamaları Şekil 24’te gösterilmiştir. Temmuz ayı içinde 

kotiledonlar hızlı bir şekilde gelişir. Karbonhidrat, yağ, protein ve büyüme hormonları gibi 

maddeler depolanır. Kotiledonlar büyürken çiçeğin diğer kısımları da palamut kadehi (çiçek 

tablasından gelişir) ve tohum kabuğuna dönüşür (Şekil 25). Başlangıçta tohum kabuğu olacak 

kısımlar kalın olup meyvenin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. 10-15 gün içinde yeşil renge 

sahip palamutlar kadehin üst tarafından görünmeye başlar (Şekil 26).  

Temmuz ayı ortasında, kotiledonlar kalp şeklini alır. Temmuz ayının ikinci yarısındaki saplı ve 

sapsız meşede gelişim durumu Şekil 26 ve 27’de verilmiştir. Bu aşamada embriyo henüz daha 

oluşmamıştır. Temmuz sonunda, embriyonik eksen (kök ucu, sürgün ucu ve hipokotil) iki 

kotiledon arasında belirir (Genç 2012). Saplı, sapsız ve Macar meşesinde oluşmuş embriyo 

Resim 28’de görülmektedir. Meyvenin gelişme ve olgunlaşma aşamasında bir yandan fiziksel 

değişimler meydana gelirken (büyüme, sertlik ve renk değişimi gibi), diğer yandan kimyasal 

(koku, renk ve tat gibi) değişimler olur (Akkemik 2010) . Bu süreçte tohum ağırlığı ve nem 

içeriği bakımından genel olarak; a-hücre bölünmesi ve farklılaşmadan dolayı taze ağırlıkta hızlı 

artış, b-hücre genişlemesi ve besi maddelerinin depolanması nedeniyle kuru ağırlıkta hızlı artış, 

c-olgunluk kuruması ile beraber taze ağırlığın düşmeye başlaması olarak 3 evreden söz 

edilebilir. Bu evrelerin süresi türe ve hakim çevre koşullarına göre değişebilmektedir (Yılmaz, 

2005’e atfen Bewley ve Black, 1994). 

Döllenmeden sonra gelişme aşamasında kadeh ve palamut yumuşaktır. Birçok palamut zararlısı 

yumurtalarını bu dönemde bırakır. Kuluçka döneminden sonra (bu arada meyve de gelişimini 

biraz tamamlar) çıkan larvalar palamutun içini yemeye başlar (Şekil 29). Hortumlu böcekler 

(Curculionidae familyası) bazı yıllar yılda 2 generasyon yapabilir. Meyvenin gelişme 

aşamasında da kayıplar olabilir. Kurak ve sıcak geçen yaz aylarında ağaçlar su sarfiyatını 

azaltmak amacıyla meyvelerinin (yapraklar meyvelerdeki suyu çeker) bir kısmını dökebilir 

(Tosun 1992). Örneğin İstanbul şartlarında 2014 yılı yaz ayları kurak ve sıcak geçtiği için 

meşeler Ağustos ayında meyvelerinin bir kısmını dökmüştür (Şekil 30). Kuraklığın devam 

etmesi durumunda yaprak ve sürgün atmaları da görülür (Aytuğ ve Gerçek, 2006). 

Ağustos ayı başında türlerin palamut gelişimi Resim 31’de verilmiştir. Ağustos başına kadar 

embriyo keseciği oluşur ve Ağustos ayı sonuna kadar palamutlar normal boyutlarına erişmiş 

olur (Şekil 32). Meyveler olgunlaştıkça ve rutubetini kaybettikçe yeşil renk sararmaya başlar 

ve daha sonra rengi kahverengiye döner. Bu aşamada meyve kabuğu incelmiş, kotiledonlar 

kabuğu doldurmuş ve embriyo gelişimini tamamlamıştır (Şekil 33). Çimlenme aşamasındaki 

bir embriyo Şekil 34’te görülmektedir.  

Eylül ayı ortalarından itibaren palamutlar olgunlaşır (fizyolojik olgunluk) ve dökülmeye başlar 

(Şekil 35). Ancak ilk dökülen genellikle sağlam olmayan (kurtlu, böcekli vs) palamutlardır 

(Şekil 36). Embriyo kısmı yenmemiş palamutlar çimlenme yeteneğine sahiptir. Maksimum 

tohum dökümü Kasım ayıdır (Şekil 37). Ancak hava hallerine göre değişebilir. Şiddetli yağışlar 

ve sert rüzgârlar dökümü hızlandırır. Kasım ayı sonuna kadar palamut dökümü bitmiş olur. Bu 

tarihlerde ağaçlar yapraklarını döker ve palamutların büyük bir kısmı dökülen yaprakların 

altında kalır. Genel olarak meşelerde tohum toplandığında tohumdaki rutubet değerin% 40 – 

45’dir. 

Bir ağaçta aynı sap veya sürgün üzerinde 1-5 adet arasında palamut bulunabilmektedir. Ağaçta 

tohum verimine bağlı olarak bu sayı değişmektedir. Zengin bir tohum yılında 2-3’lü palamut 

oranı artmaktadır.  Örneğin 2016 yılı Eylül ayında bir sapsız meşe ağacında örneklenmiş olan 

240 adet sürgünün % 13’ünde 1, % 52’sinde 2, % 27’sinde 3, % 7’sinde 4 ve % 1’inde 5 adet 

palamut bulunduğu saptanmıştır.  Aynı şekilde bir Macar meşesi ağacında örneklenen 75 adet 
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sürgünün % 11’inde 1, % 36’sında 2, % 37’sinde 3, % 16’sında 4 adet palamut bulunduğu tespit 

edilmiştir. Tohum verimi düştükçe aynı sapta bulunan palamut adedi azalmaktadır. 

Şekil 25. Gelişmeye başlamış palamut kesiti.       Şekil 26. Gelişmekte olan Sapsız meşe meyveleri. 

       Şekil 27. Gelişmekte olan Saplı meşe meyveleri.       Şekil 28. Palamutta Embriyonun oluşması. 

 

      Şekil 29. Palamutlarda Hortumlu Böcek zararı. Şekil 30. Kuraklık nedeniyle dökülen  

Saplı meşe meyveleri. 

         Şekil 31. Ağustos ayı başındaki gelişim durumu.         Şekil 32. Ağustos ayı sonundaki gelişim durumu. 
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Meşe tohumunun kalın ve sert bir kabuğu içinde kahverengi bir zara sahiptir. Palamutun dip 

kısmında kadehin izi vardır. Tohum boyutları ve ağırlığı, türlere ve aynı türün orijinlere göre 

değiştiği gibi, aynı türde de bulunuş yerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir (Şekil 38 ve 39). 

Hatta aynı ağaçta bile farklı tohum şekilleri görülmüştür (Şekil 40).  

Saplı meşede tohumlar 1.5-5 cm uzunluğunda ve 1-3 cm çapında olup taze palamutların 

üzerinde uzunlamasına sarımsı ince çizgiler görülür. Palamutun 1/3-1/4 ü kadeh içindedir. 

Kadeh pulları düzenli sıralar halinde birbirinin üzerine kapanmış olup, üzeri kadife gibi 

tüylüdür (Yaltırık 1984). Saplı meşede bin tane ağırlığı 3.508 kg olup 2.020 kg ile 5.000 kg 

arasında değiştiği bildirilmektedir (Anon 2008). Örtel (2011)’in Saplı meşenin (Quercus robur 

subsp. robur)  Marmara Bölgesinde 5 orijinin tohum özellikleri ile ilgili yaptığı çalışmada; 

tohum çaplarının 15.15-18.05 mm ve tohum boylarının 32.37-35.05 mm, bin tane ağırlıklarının 

5.580-7.970 kg arasında değiştiğini saptamıştır. 

Sapsız meşede tohumlar 10-20 cm çapında 1.5-4.5 cm uzunluğunda olup sapsız meşeye göre 

daha küçük boyutlara sahiptir. Palamutun 1/2-1/3’ ü kadeh içerisindedir. Kadeh pulları birbiri 

üzerine sıkı bir şekilde kapanmış olup dipleri belirgin olarak yumru gibi çıkıntılı veya düz-basık 

veya gevşek, uçları kahverengi ve tüyüdür (Yaltırık 1984). Sapsız meşede bin tane ağırlığı 

ortalama 2.666 kg olup 1.508 kg ile 7.692 kg arasında değişmektedir (Anon 2008). Gültekin 

(2010) ise bin tane ağırlığının ortalama 3.5 kg olduğunu ve çok geniş bir aralıkta değiştiğini 

belirtmektedir. 

Macar meşesinde 6 orijinde yapılan araştırma sonuçlarına göre (Tığlı 2009); Macar meşesinin 

ortalama tohum çapının 12,85 mm ile 13,96 mm arasında değiştiği ve ortalama tohum boyunun 

ise 15,96 mm ile 28,08 mm arasında olduğu tespit edilmiştir. Palamutun 1/2-1/3’ ü kadeh 

içerisindedir. Kadeh pulları boz tüylü, kısa ve birbirinin üstüne gevşek kapanmıştır (Yaltırık 

1984).  Macar meşesinde ise ortalama bin dane ağırlığının 2.349 kg olduğu, orijinlere göre 

ortalama bin dane ağırlığının 3.374 kg ile 1.794 kg arasında değiştiği saptanmıştır (Tığlı 2009). 

Meşe tohumlarında karbonhidrat miktarının en fazla olduğu (% 23-46) ve bunu yağ (%4-17) ve 

proteinin (% 3-5) izlemektedir (Örtel 2011e atfen Bonner et all 1987). Akmeşe grubunda 

karbonhidratlar palamut kuru ağırlığının % 46’sını oluşturmaktadır.  Besin maddeleri 

bakımından zengin olan meşe tohumları başta Yaban Domuzu olmak üzere, Sincap, Geyik, 

Karaca gibi birçok canlı için besin kaynağıdır.  

  

E - Sonuç 

Bu çalışmayla ülkemizde odun ürünün ve ormancılık açısından önem taşıyan saplı, sapsız ve 

Macar meşesi türlerinde tohum oluşum sürecinin detayları ortaya konmuştur. Elde edilen 

bulgulara göre; 

1. Kaynaklarda erkek çiçek kurulları “önceki yılın sürgünlerinin ucunda yer alır” şeklinde 

ifade edilmektedir. Gözlemlerimizde erkek çiçek kurullarının yeni oluşan sürgünün dip 

kısımlarında da bulunduğu da tespit edilmiştir. Çiçeklenme aşamasında dişi çiçekler 

küçük olduğu için erkek çiçek bolluğu iyi bir tohum yılının habercisidir. 
2. Meşelerde tohum verimi, diğer ağaçlarda olduğu gibi tozlaşma başarısı ve döllenme 

esnasındaki iklim olaylarına doğrudan bağlıdır. Meyve veriminde en fazla kayıp 

çiçeklenme ve döllenme aşasında görülmektedir. Dişi çiçek kayıpları, dişi çiçeğin 

oluşum ve gelişim dönemindeki iklime bağlı olarak % 60-70’e kadar çıkmaktadır.  

3. Entomolojik zarar olması durumunda dişi çiçek kaybı çok daha fazla olabilmektedir. 

Döllenme aşamasındaki kayıplar ise olumsuz iklim koşullarına bağlı olarak % 60-70’e 

kadar çıkmaktadır. Bu nedenlerle meşede fenolojik gözlem önemlidir. 
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4. Yıllara göre ağaçların tohum verimine bağlı olarak; ağaç üzerinde aynı sap veya sürgün 

üzerinde 1-5 adet arasında palamut bulunabilmektedir. Ağacın tohum verimi 

azaldığında genel olarak bir sapta bulunan palamut sayısı azalırken, iyi veya 

zengin tohum yılında ise bu sayı artmaktadır. 

5. Tohum verimi konusunda en sağlıklı bilgi, palamutların döllenme gerçekleştikten 

sonra büyümeye başladığı dönemde (Temmuz ayı ortasından itibaren ) elde 

edilebilir. Bu durumu ancak Ağustos ayında ortaya çıkabilecek çok sıcak ve kurak bir 

iklim durumu değiştirebilir. 

6. Tohum dökümünden sonra sağlam olmayan (kurtlu, böcekli vb) tohum miktarı tespit 

edilmelidir. Ara tohum yıllarında sağlam tohum oranı azalmaktadır.  

Şekil 33. Gelişmini tamamlamış palamut ve yapısı.      

           

Şekil 34. Embriyonun çimlenme aşamasındaki 

görünüşü. 

Şekil 37. Kasım ayında dökülmeye hazır palamutlar.            Şekil 38. Değişik meşe türlerinin palamutları. 

 

Şekil 39. Sapsız meşe aynı ağaçta palamut büyüklüğü           Şekil 40. Aynı ağaçta depişik palamut formu. 
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Özet 

Ülkemizdeki orman alanlarının toplamı Orman Genel Müdürlüğü 2015 yılı envanter verilerine 

göre 22342935,0 hektardır. Ülke orman alanı içerisindeki meşe ağaç cinsinin kapladığı orman 

alanı 2382933,0 ha. verimli, 3503262,0 ha. bozuk olmak üzere toplam 5886195,0 ha. orman 

alanından oluşmaktadır. Ağaç cinsleri bakımından ülkemizde en geniş yayılışa sahip olan meşe 

ormanları ülke ormanlarının % 26,34’ünü kapsamaktadır.  

Marmara Bölgesindeki Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Sakarya Orman Bölge 

Müdürlüklerindeki orman alanları 2985871,0 hektar olup bu alanın 913507,3 ha.’ı meşenin saf 

ya da asli tür olarak karışıma girdiği meşcerelerden oluşmaktadır. Marmara Bölgesindeki meşe 

ormanlarının bölgenin toplam orman alanına oranı % 30,59 dur.  

Marmara Bölgesindeki meşe türlerinin yayılışı ve yetişme ortamı faktörleri ile ormanların 

fonksiyonları, işletme amaçları ve koruma hedefleri arasında çok sıkı bir ilişki söz konusudur. 

Meşe ormanlarının amaç kuruluşlarını ortaya koymak ve bunları optimal amaç kuruluşlarına 

ulaştırmak için meşe türlerinin biyolojisinin bilinmesi, yayılışının konumsal olarak belirlenmiş 

olması, hasılat tablolarının tür esasına göre düzenlenmiş olması, planlamanın ve silvikültürel 

uygulamalarında bu esaslara göre yapılması ile mümkün olacaktır.  

Ülkemizde orman amenajmanı ve hasılatı ile ilgili meşe türlerine yönelik çalışmalara yakın 

zamanda başlanmıştır.  Bu çalışmada, arazi inceleme ve gözlemler ile devam etmekte olan 

araştırma projelerinden elde edilen ilk bulgularından yararlanılarak Marmara Bölgesindeki 

meşe türlerinin işletilmesi ve planlanmasına ilişkin bazı sonuçlar irdelenmeye çalışılmıştır.  

Marmara Bölgesinde yayılış gösteren 12 meşe türü içerisinde geniş alanlar kaplayan ve 

meşcerenin asli ağaç türünü oluşturan, Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (Sapsız meşe), 

Quercus frainetto Ten. (Macar meşesi), Quercus cerris L. (Saçlı meşe), Quercus hartwissiana 

Steven (Istranca meşesi), Quercus robur L. (Saplı meşe), Quercus pubescens Willd. (Tüylü 

meşe),  Quercus infectoria Oliver (Mazı meşesi) ve Quercus coccifera L. (Kermes meşesi) 

orman fonksiyonları, işletme amaçları ve koruma hedefleri açısından ele alınmıştır. Ayrıca, 

meşe ormanlarının planlanması çalışmalarındaki amenajman esasları ve planlama ilkeleri meşe 

türlerinin biyolojisi, yetişme ortamı koşulları ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısı da dikkate 

alınarak irdelenmeye çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Orman amenajmanı, orman fonksiyonları, hasılat, koruma hedefleri,   

 

A - Giriş 

Türkiye’de 1963 yılı ormancılık sektöründe orman amenajman planlamasında klasik envanter 

yöntemlerinin bırakılıp, modern kombine envanter yöntemlerine başlandığı tarihtir. Envanter 

çalışmalarına 1963 yılında başlanan orman amenajman planlama çalışmaları ülke genelinde 

1972 yılında tamamlanmıştır. Ülke genelinde ormancılıkla ilgili yapılacak çalışmalarda 

karşılaştırılabilir başlangıç verileri olarak kullanılabilecek temel veriler bu envanter sonuçlarına 

göre ortaya konulmuştur (Şahin, 2014).  

mailto:abbassahin@ogm.gov.tr
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Orman Genel Müdürlüğü’nün 1963–1972 envanter verilerine göre 20.199.296,0 ha. ormanlık 

alanın 2.679.558,0 ha’ı normal, 6.585.131,0 ha’ı da bozuk ve çok bozuk olmak üzere toplam 

9.264.689,0 (% 46)  ha’ı baltalık orman alanlarından oluşmaktadır. Orman Genel 

Müdürlüğü’nün 2015 yılı envanter sonuçlarına göre ülke ormanlarının toplam ormanlık alanı 

22.342.935,0 ha. olup bu alanın 11.919.061,0 ha’ı (% 54,0) normal koru, 7.700.657,0 ha’ı (% 

34) boşluklu kapalı, 785.087,0 ha’ı (% 3,0) normal baltalık, 1.938.130,0 ha’ı da (% 9,0) bozuk 

baltalık olarak işletilmektedir. Baltalık olarak işletilen toplam orman alanı 2.723.217,0 ha. (% 

12,0)’dır. 1963 – 1972 yılı envanter verileri ile 2015 yılı envanter sonuçları karşılaştırıldığında 

1972 yılı sonunda ülke ormanlarının % 46’sı baltalık olarak işletilirken 2015 yılında baltalık 

olarak işletilen orman alanlarının toplam orman alanına oranı % 12,0’dir. Normal baltalık 

ormanlarının geçmiş plan dönemlerinde önemli bir kısmının koru ormanları işletme sınıfları 

içerisinde planlandığı anlaşılmaktadır.  

Ülke ormanları içerisinde sürgün kökenli ormanların çok büyük bir kısmını meşe ormanları 

oluşturmaktadır. 2006 yılı envanter verileri ağaç türüne göre incelendiğinde ülke ormanlarının 

6426277,3 hektarının (% 29,83) meşe ormanlarından oluştuğu görülmektedir. Envanter 

sonuçlarına göre meşe ormanlarının % 89,23’ü baltalık ve koruya tahvil olarak işletilmektedir 

(Şahin, 2014). 2015 yılı envanter sonuçlarına göre ormanlık alanların asli ağaç türlerine göre 

dağılımları dikkate alındığında meşe ormanlarının toplam alanının 5.886.195,0 hektar olduğu 

ve Türkiye’nin toplam ormanlık alanının % 26,34’üne karşılık geldiği görülmektedir. Meşe 

ormanlarının 2.382.933,0 ha’lık kısmı normal kapalı (verimli), 3.503.262,0 ha’lık kısmı ise 

boşluklu kapalı (bozuk nitelikli) ormanlardan oluşmaktadır.   

Ülkemizdeki yetişme ortamı koşulları ve meşe türlerinin yayılış alanı düşünüldüğünde 

Marmara Bölgesi meşe türlerinin en geniş yayılış alanına sahiptir. Yetişme ortamı koşulları ve 

meşe türlerinin yayılış alanları dikkate alındığında ülkemizdeki endüstrinin talep ettiği kaliteli 

ve özellikli nitelikte meşe odun hammaddesinin karşılanacağı orman alanlarının önemli bir 

kısmının bu bölgede bulunmaktadır. Dolayısıyla koruya dönüştürme çalışmalarında ve meşe ile 

ilgili yapılacak silvikültürel uygulamalarda entansif ormancılık çalışmalarının özellikle bu 

bölgede yoğunlaştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 

bölgedeki meşe ormanlarının varlığının tür bazlı olarak yayılışlarının belirlenmesi çalışmaların 

ilk aşamasını oluşturacaktır. Konumsal alanların tür bazlı olarak belirlenmesi çalışmalarına, 

ülkemizde yeni başlanmış olup bu çalışmalara paralel olarak meşe ormanlarının işletme 

amaçları ve koruma hedefleri de ormanların gördüğü işlevlere göre yeniden belirlenmiş 

olacaktır.  
 

Bu çalışmada, Marmara Bölgesindeki Meşe ormanlarının 1963-1972 döneminden 2015 yılına 

kadar yaklaşık kırk yıl süre ile hangi işletme amaçları ile işletildiği, alansal olarak değişimin 

hangi işletme şekilleri arasında nasıl değişim gösterdiği ele alınmıştır. Ayrıca hangi meşe 

türlerinin bölgede yayılış gösterdiği, türün büyüme ve gelişimi ile buna bağlı olarak faydalanma 

biçimleri ve gelecekte hangi amaç kuruluşu doğrultusunda planlanacağı bu çalışmada 

incelenmiştir.  

 

Çalışma; Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler olmak üzere 4 

ana bölümden oluşmaktadır. 

 

B - Materyal ve Yöntem  

 

Çalışma kapsamını Marmara Bölgesinde bulunan Adapazarı, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve 

İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri sınırlarındaki orman alanları oluşturmaktadır. Çalışmanın 

materyalini 1963 – 1972 dönemi orman amenajman planları ile mevcut orman amenajman 
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planları oluşturmaktadır. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Orman Varlığı 

Envanter Sonuçları da materyal olarak kullanılmıştır. Meşe ormanlarının alansal dağılımı, 

işletme şekilleri, verimlilik durumu, orman fonksiyonları gibi değişkenler Orman İşletme 

Şefliklerinin mevcut orman amenajman planlarından yararlanılarak elde edilmiştir. Meşe 

koruya tahvil alanları ve meşe koru orman alanları, Coğrafi Bilgi Sistemler (CBS) 

yazılımlarından yararlanarak analiz edilmiş ve amaca uygun olarak veriler bu analiz 

sonuçlarından elde edilmiştir.  

 

C - Bulgular 

1 - Marmara Bölgesindeki Meşe Ormanlarının Genel Yayılışı 

Meşe ormanları 18 tür ile bunlara ait alt tür, varyete ve hibritleri ile doğal olarak ülkemizde 

yayılış göstermektedir. Meşeler, odunlarının anatomik yapıları, meyvelerinin olgunlaşma 

süresi, yaprak ve kabuk özelliklerine göre bunlar; 1. Ak Meşeler, 2. Kırmızı Meşeler, 3. Herdem 

Yeşil Meşeler olmak üzere başlıca üç gruba ayrılır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Türkiye’deki meşe ormanlarının yayılışı (Kaynak: OGM, 2013) 

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı dağlarından 1000 m’nin üzerine kadar yükselen 

meşe ormanları Doğu Anadolu’ya doğru 1500m’nin üzerine kadar çıkar. Son derece geniş bir 

alanda görülen meşe ormanlarındaki meşe türleri indikatör olarak dikkate alınabilir. Şöyleki; İç 

Anadolu çevresinde ve burada yükselen dağlarda yarı kurak koşullar altında İç Anadolu Meşesi 

de denilen Tüylü meşe (Q. pubescens) toplulukları yaygındır. Lübnan meşesi (Q. libani) 

Güneydoğu Anadolu, Bingöl ve Mercan Dağları yöresindeki nemli ortamlarda yetişir. Saçlı 

meşe (Q. cerris) Marmara Bölgesinin doğu ve güneyi, Nur Dağları çevresinde ve Karadeniz 

kıyısında görülür. Palamut meşesi, (Q. ithaburensis) Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı 

kuşağında yaygındır. Kuzey Anadolu sapsız meşesi (Q. petrea subsp iberica), Karadeniz kıyı 

kuşağında ve Marmara Bölgesinin nemli yerlerinde görülür. Istranca meşesi (Q. hartwissiana) 

Karadeniz kıyı kuşağında, Doğu Karadeniz meşesi de (Q. pontica) da Doğu Karadeniz kıyı 

kuşağında görülür (Şahin, 2014).  

 

Marmara Bölgesinde geniş alanlar kaplayan, saf ya da karışık meşcereler oluşturan, boylu ve 

kalın çaplı düzgün gövdeler yapabilen başlıca meşe türleri; Sapsız meşe (Quercus petraea 

(Mattuschka) Liebl.), Macar meşesi (Quercus frainetto Ten.), Saçlı meşe - Türk meşesi, 

(Quercus cerris L.), Istranca meşesi (Quercus hartwissiana Steven) ve Saplı meşe (Quercus 

robur L.)’dir. Istranca meşesinin (Quercus hartwissiana Steven) bu bölgede yayılışı oldukça 

sınırlıdır. Saplı meşe (Quercus robur L.) daha çok toprak derinliğinin fazla olduğu alüvyal 

topraklarda ve toprak suyunun bol olduğu alanlarda tek ağaç, küme, gurup ve meşcereye ikinci 
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tür olarak karışan bir tür olarak ön plana çıkmaktadır. Geniş alanlarda meşcereler oluşturan bu 

türler içerisinde Saçlı meşe (Quercus cerris L.) dışındakilerin tümü akmeşe grubunda yer 

almaktadır (Kayacık, 1981).  

Akmeşe gurubu türlerinden Tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.) ve Yalancı tüylü meşe 

(Quercus virgiliana Ten.) bölgenin daha çok güney kesimlerinde, Trakya’da ise kalker ana 

kayanın bulunduğu ve su açığının olduğu yarı kurak – kurak alanlarda yayılış göstermektedir. 

Akmeşe gurubundaki bu türler Marmara Bölgesinde çok geniş alanlarda saf meşcereler 

oluşturmamaktadır. Tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.) ve Yalancı tüylü meşe (Quercus 

virgiliana Ten.) bu bölgede genellikle Sapsız meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) 

kısmen de Macar meşesi (Quercus frainetto Ten.) ile karışıma katılırlar. Mazı meşesi (Quercus 

infectoria Oliver) 12 m’ye kadar boy, 80 cm çap yapabilen geniş tepeli, yarı herdem yeşil bir 

ağaç olup diğer meşe türleri ile serpili halde meşcere karışımına katılır. 

 
Şekil 2. Marmara Bölgesindeki saf ve karışık meşe ormanlarının konumsal dağılımı 

Kırmızı meşe grubu türlerinden üç tür Marmara Bölgesinde yayılış göstermektedir. Bunlar, 

Saçlı - Türk meşesi (Quercus cerris L.) Palamut meşesi (Quercus ithaburensis Decne) ve 

Makedonya meşesi (Quercus trojana P.B. Webb.)’dir. Saçlı meşe (Quercus cerris L.) 

bölgedeki tüm meşe türleri içerisinde en fazla yayılış alanı olan meşe türlerinin başında 

gelmektedir.  Bu meşe türü bölgedeki ekonomik değeri yüksek olan ak meşe gurubu türleri ile 

benzer büyüme ve gelişim özelliği göstermektedir. Koru ormanı oluşturmak için uygun bir tür 

olduğu arazi çalışmalarında da tespit edilmiştir. Palamut meşesi (Quercus ithaburensis Decne), 

Marmara Bölgesinin güneybatı kısmında yayılış göstermektedir. Ülkemizde genel yayılışı 

Akdeniz ikliminin etkisinin olduğu yerlerde yani Ege ve Akdeniz kıyı kuşağında 

yaygınlaşmaktadır. Makedonya meşesi (Quercus trojana P.B. Webb.), ülkemizde geniş yayılışa 

sahip meşcereler oluşturmamaktadır. Yayılış alanı, Marmara Bölgesinin Anadolu yakası 

bölümünde Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin olduğu bölümde yoğunlaşmaktadır. Bu alanlarda 

genel olarak tek ağaç, küme, grup ya da meşcere içerisinde serpili halde bulunur. 

Marmara Bölgesinde herdem yeşil meşe gurubuna ait iki tür bulunmaktadır. Bunlar, Pırnal 

meşesi (Quercus ilex L.) ve Kermes meşesi (Quercus coccifera L.)’dir. Pırnal meşesi (Quercus 
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ilex L.) boylu bir çalı veya 12-15 m’ye kadar boylanabilen, yuvarlak geniş tepeli herdem yeşil 

bir ağaçtır. Kermes meşesi (Quercus coccifera L.) çoğunlukla sık dallı, herdem yeşil, 2-3m 

boyunda bir çalı veya korumaya alındığında ya da yetiştirildiğinde 6-7 m’ye kadar boylanabilen 

bir ağaçtır. Herdem yeşil meşe türleri ekonomik değeri yüksek olan koru ormanları kurmaya 

uygun türler olmayıp bu türler fonksiyonel verimlilikleri dikkate alınarak planlanmalı ve 

silvikültürel işlemlere konu edilmelidir. Koruma fonksiyonlu ormanlar olarak ön plana 

çıkmaktadırlar.  

Marmara Bölgesi ormanlarında doğal yayılışı bulunan türler ve alt türler tablo halinde aşağıda 

verilmiştir. Bu türlerin varlığı ile ilgili Tablo 1 oluşturulurken Eraslan (1954), Kantarcı (1974), 

Irmak ve ark. (1980), Yaltırık (1984), Kasaplıgil (1992) ve Öztürk (2013) kaynaklarından 

yararlanılmıştır.  

 
Tablo 1. Marmara Bölgesinde yayılış gösteren meşe türleri / alt türleri 

AK MEŞELER (Tür – Alt tür) Synonyms (Sinonim) Türkçe adı 

Quercus petraea (Mattuschka) 

Liebl. 
Quercus sessiliflora Smith; 

Quercus dschorochensis K. Koch 

Sapsız meşe, Çoruh meşesi; (ak 

meşe, ballıca meşe) 

subsp. petraea   Sapsız meşe 

subsp. iberica (Steven &Liebl.) 

Krassilin 

 Kuzey Anadolu sapsız meşesi 

Quercus frainetto Ten. Quercus hungarica Hubeny; 

Quercus conferta Kitt 
Macar meşesi; (Kara meşe,) 

Quercus robur L. Quercus pedunculata K. Koch; 

Quercus pedunculiflora K. Koch 

Saplı meşe; (Yaz meşesi, Alman 

meşesi) 
subsp. robur L.  Saplı meşe 

Quercus hartwissiana Steven Quercus armeniaca Kotschy Istranca meşesi 

Quercus infectoria Oliver Quercus lusitanica Boiss. Mazı meşesi 

subsp. infectoria  Kuzey Anadolu mazı meşesi 

Quercus pubescens Willd. Quercus humilis Miller Tüylü meşe 

Quercus virgiliana Ten.  Yalancı tüylü meşe 

KIRMIZI MEŞELER   

Quercus cerris L.  Saçlı meşe, Türk meşesi,  

Quercus cerris L. var. cerris  Derin loplu saçlı meşe 

Quercus cerris L. var. austriaca 

(Willd) Lou. 
 Sığ loplu saçlı meşe 

Quercus ithaburensis Decne  Quercus aegilops L;          

Quercus valonea Schw. 

Palamut meşesi 

subsp. macrolepis (Kotschy) 

Hedge & Yalt. 

 Anadolu palamut meşesi 

Quercus trojana P.B. Webb.  Makedonya meşesi; Troya 

meşesi; Kazdağı meşesi  

subsp. trojana  Makedonya meşesi 

HERDEM YEŞİL MEŞELER   

Quercus coccifera L. Quercus calliprinos Webb Kermes meşesi 

Quercus ilex L. Quercus rotundifolia Lam. Pırnal meşesi 
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2 - Marmara Bölgesindeki Meşe Ormanlarının Dağılımı, İşletme Şekilleri Ve Amaçları 

Orman Genel Müdürlüğü’nün 1963–1972 envanter verilerine göre Marmara Bölgesi 

ormanlarının toplam alanı 2.931.677,0 ha. olup, bu alanın 1.325.300,0 ha’ı (% 45,2) koru, 

1.606.377,0 ha’ı (% 54,8) ise baltalık olarak işletilmiştir. Koru ormanlarının 896978,0 ha’ı (% 

30,6) normal koru (verimli orman), 428322,0 ha’ı ise (% 14,6) bozuk koru ormanıdır. Bu 

dönemde baltalık olarak işletilen ormanların 657.175,0 ha’ı (% 22,4) normal baltalık (verimli 

baltalık), 949.202,0 ha’ı ise bozuk baltalık olarak işletilmiştir (Şekil 3). Marmara Bölgesindeki 

ormanlık alanların toplamının, bölgenin genel alanına oranının (2.931.677,0 / 7.259.200,0) % 

40,39 olduğu envanter sonuçlarında görülmektedir. 

Şekil 3. Marmara Bölgesindeki ormanların 1963 - 1972 envanter sonuçlarına göre işletme şekillerine dağılışı 

Marmara Bölgesinin 2012 yılı orman amenajman plan verilerine göre toplam orman alanı 

2994256,0 hektardır. Orman alanının 2.095.492,0 ha’ı (% 70) verimli orman, 898.764,0 ha’ı ise 

(% 30,0) ise bozuk orman (boşluklu kapalı) olarak plan verilerinde görülmektedir (Şekil 4). 

Ormanların tümü koru ya da koruya tahvil olarak işletilmektedir. Baltalık ormanı mevcut 

değildir. 

Şekil 4. Marmara Bölgesindeki ormanların 2012 envanter verilerine göre verimlilik durumu 

Orman amenajman planları incelendiğinde 2994256,0 ha’lık toplam orman alanının, 913507,3 

ha’lık kısmı (% 30,5) meşe ormanlarından oluşmaktadır. Orman fonksiyonları açısından 

değerlendirildiğinde bu orman alanlarının 716462,6 ha’ı (% 78,4) ekonomik (üretim), 197044,7 

ha’ı (% 21,6) ise ekolojik ve sosyokültürel (koruma) fonksiyonlu ormanlardan oluştuğu 

görülmektedir. Meşe ormanları verimlilik açısından değerlendirildiğinde 913507,3 ha’lık 

orman alanının 683729,5 ha’lık kısmı (% 74,8) verimli, 229777,8 ha’ı (% 25,2) ise bozuk orman 

alanlarından oluşmaktadır. 
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Şekil 5. Ekonomik (Üretim) fonksiyonlu ormanların, işletme şekillerine göre alansal dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Ekolojik ve sosyokültürel fonksiyonlu ormanların, işletme şekillerine göre alansal dağılımı 

 

Bölgenin meşe ormanları işletme şekilleri bakımından incelendiğinde orman alanlarının 

565705,3 ha’ı (% 61,9) mevcut amenajman planlarına göre koruya tahvil, 347802,0 ha’ı (% 

38,1) ise meşe (saf) ya da meşe karışık koru ormanı olarak işletilmektedir.  Meşe koruya tahvil 

ormanlarının 498182,0 ha’ı (% 88,1) ekonomik (üretim), 67523,3 ha’ı (% 11,9) ise ekolojik ve 

sosyokültürel (koruma) fonksiyonlu ormanlar olarak işletilmektedir (Şekil 5; Şekil 6). 

 

Meşe Koruya Tahvil 
(Verimli); 386087; 

54%

Meşe Koruya Tahvil 
(Bozuk); 112095; 

15%

Meşe (Saf) Koru 
(Verimli); 97769,8; 

14%

Meşe (Saf) Koru 
(Bozuk); 57960,1; 

8%

Meşe Karışık Koru 
(Verimli); 56281,8; 

8%
Meşe Karışık Koru 

(Bozuk); 6268,9; 1%

Meşe Koruya 
Tahvil (Verimli); 

59994,9; 30%

Meşe Koruya 
Tahvil (Bozuk); 

7528,4; 4%

Meşe (Saf) Koru 
(Verimli); 43215,5; 

22%

Meşe (Saf) Koru 
(Bozuk); 33498,2; 

17%

Meşe Karışık Koru 
(Verimli); 40380,5; 

21%

Meşe Karışık Koru 
(Bozuk); 12427,2; 

6%



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

34 
 

3 - Marmara Bölgesindeki Meşe Türlerinin Yayılışı, İşletme Amaçları ve Planlanması 

3.1. Sapsız Meşe (Quercus Petraea (Mattuschka) Liebl.) 

Batı ve Kuzey Britanya, Batı Avrupa, Kuzeybatı Anadolu, Trakya, Marmara Bölgesi, İç 

Anadolu ve Güney Anadolu. Quercus petraea subsp. iberica ile Quercus petraea subsp. petraea 

Karadeniz kıyı kuşağı ve ardı ile Marmara Bölgesinin nemli yerlerinde kayın ormanlarına sınır 

alanlarında yayılış gösterir. Quercus petraea subsp. pinnatiloba ise ağırlıklı olarak Güneydoğu 

ve Doğu Anadolu Bölgesinin güney kısımlarında ve yağışların fazla olduğu başta vadi içleri 

olmak üzere alanlarda bulunmaktadır (Yaltırık, 1984; Kasaplıgil, 1992). 

Genellikle besin maddelerince zenginden fakire kadar, orta derinlikte, asitli, geçirgen 

topraklarda, ılımlı kuru taşlı, balçık topraklarda ve alçak alanlardan orta yükseltilerdeki dağlık  

alanlara kadar yayılış gösterir (Yaltırık, 1984). 

 

 
Şekil 7. Sapsız meşenin (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) yayılışı (Kaynak: EUFORGEN) 

 
Şekil 8. Sapsız meşe (Quercus petraea (Mattuschka) meşceresi –Uludağ – Bursa (Foto: Şahin, A., 2013) 

Planlanması: Kışın yaprağını döken, 40 m’ye kadar boylanabilen 3 m.’ ye kadar çap yapabilen 

300 sene ömre sahip, ülkemizde en geniş yayılışı olan meşe türlerinden olup düzgün gövdeli 

bir orman ağacıdır. Meşcere kapalılığında Sapsız Meşe düz, silindirik ve dalsız gövde oluşturur. 
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Akmeşe grubu içerisinde yer alan sapsız meşe Marmara Bölgesinde yayılış gösterdiği yerlerde 

ballıca meşesi ve ak meşe olarak bilinmektedir.  

 

Sapsız meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) ülkemizdeki meşe türleri içerisinde yayılış 

alanı olarak en geniş yayılışa sahip meşe türüdür (Kantarcı, 1974). Özellikle Trakya’da ileri 

yaşta meşcereleri bulunan,  orman endüstri sanayisinde geniş pazarı bulunan ve en düzgün 

gövde yapısı oluşturan meşe türlerinin başında gelmektedir. Dalsız gövde boyu toplam boyuna 

oranla oldukça uzun, tepe taç boyu kısa ve dar tepeli olan bu tür orman ürünleri sanayinin en 

fazla tercih ettiği yapraklı türlerdendir. Berkel ve ark., (1969), Meşe türlerimizden Sapsız Meşe, 

Macar Meşesi ve Saçlı Meşenin, düzgün ve silindirik gövdeli, uygun çapta, dar ve yeknesak 

yıllık halkalı, sağlam ve çürüksüz budaksız bulunduğu ve su sürgünlerini havi olmadığı takdirde 

kaplama levhaları imaline elverişli olduğunu belirtmişlerdir. Bu meşe türleri içerisinden Sapsız 

Meşenin (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) bir alt türü olan Kuzey Anadolu Sapsız 

Meşesinden – Çoruh Meşesi (Quercus petraea subsp. iberica (Steven &Liebl.)) özellikle renk 

bakımından diğer Meşe türlerine nazaran daha üstün kalitede kaplama levhalarının elde 

edileceğini yaptıkları çalışmayla ortaya koymuşlardır.  

 

Meşe ile karışım yapan dolgu ağaç türlerinin başında Kayın ve Gürgen gelmektedir. Bu dolgu 

ağaç türlerinin en önemli ödevlerinden bir tanesi ışık ağacı olan Meşede gerekli kapalılığı 

sağlayarak fazla dallanmayı ve budaklılığı önlemek ve su sürgünlerinin oluşumuna engel olmak 

suretiyle kaliteli gövdelerin meydana gelmesini sağlamaktır. Ancak bu alt tabakanın gençlikten 

itibaren bulunması gerekmektedir. Karışık Meşe meşcere tiplerinin değer odunu ve bu meyanda 

kaplamalık Meşe yetiştirme bakımından en uygun olanları (Sapsız Meşe + Kayın), (Sapsız 

Meşe + Gürgen) ve (Sapsız Meşe + Kayın + Gürgen) karışık meşcereleridir (Berkel ve ark., 

1969). Ülkemizde özellikle kayın ile karışım oluşturan ve kayının yakınında yayılış gösteren 

sapsız meşe meşcerelerinin bulunduğu alanların kaliteli ve özellikli odun üretimi işletme 

amacı ile işletilmesi uygun olacaktır. Ülkemiz meşe ormanları içerisinde yayılış alanının 

büyüklüğü, yetişme ortamının ve iklimin elverişliliği bakımından kaliteli ve özellikli odun 

üretiminin yapılacağı en önemli meşe türüdür. Bu nedenle özellikle Marmara Bölgesindeki 

koruya tahvil meşcerelerinde yapılacak silvikültürel uygulamalar ve dönüştürme çalışmaları 

bunlar dikkate alınarak yapılmalıdır.  

 

3.2. Macar Meşesi (Quercus Frainetto Ten.) 

Macar Meşesi Güney İtalya, Güneydoğu Avrupa ve Anadolu’da yayılmıştır. Ana yayılış bölgesi 

Sırbistan, Slovakya, Romanya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Sırbistan, 

Karadağ, Kosova ve Bulgaristan’dır. Bu Meşe Makedonya, Trakya ve Kuzey Anadolu’da da 

yaygındır; büyük boylar ve çaplar yapar (Saatçioğlu, 1979). Browicz’e atfen Güngördü 

(1999)’ye göre,  yayvan ve oldukça büyük yapraklara sahip olan ve 35-40 m’ye kadar 

boylanabilen bu meşe türü, genellikle alçak alanlarda ve dağlık bölgelerin eteklerinde yayılış 

gösterir. Macar meşesinin eriştiği yükselti ortalama 1000 m civarındadır. Bununla beraber, 

1200-1300 metrelere, Makedonya’da olduğu gibi bazı hallerde 1600 m’lere kadar 

çıkabilmektedir. Bu meşe türüne çoğunlukla refaket eden diğer meşe türleri Saçlı meşe, Tüylü 

meşe ve Sapsız meşedir. Macar Meşesi, orta ve daha iyi büyümesiyle (20-25/30 m) Güneydoğu 

Avrupa step ormanını (Trakya’da) karakterize eder ve Marmara Denizi çevresinde, Kuzeybatı 

Anadolu’da ve Batı Ege’nin kuzeyinde kolin Meşe karışık ormanı yetişme ortamlarına (1000 

m yükseltiye kadar) yerleşir; güneyde Samsun Dağı’na (Kuşadası) kadar uzanır (Mayer & 

Aksoy, 1986). Kayın, Kestane ve Meşe karışık yapraklı ormanlarda karışıma girer (Yaltırık, 

1984).  
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Macar meşesi için toprağın besin maddelerince zengin olması zorunludur. İnce bünyeli, derin, 

taşsız ve kireçli topraklarda görülür. Subasar (Longoz) orman alanlarında kalkersiz 

alüvyonlarda seyrek olarak karışır. 

 
Şekil 9. Macar meşesinin (Quercus frainetto Ten.) yayılışı (Kaynak: EUFORGEN) 

Planlanması: Akmeşe grubu içerisinde yer alan Macar meşesi yayılış gösterdiği yerlerde 

kesildikten sonra odunun renginin sarı renge dönmesinden dolayı sarı meşe olarak 

bilinmektedir. Ülkemizde yayılış alanı Marmara Bölgesi ve yakın çevresiyle sınırlı olan Macar 

meşesi, 25-30 m kadar boylanabilen, kalın dallı, geniş tepeli ve düzgün gövde yapısı oluşturan 

bir ağaçtır.  
 

 
Şekil 10. a) Macar meşesi (Quercus frainetto Ten.) meşceresi (Yumurtatepe Şefliği) b) Kaliteli Macar meşesi gövdesi 
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Meşcere kapalılığında Macar Meşesi düz, silindirik ve dalsız gövde oluşturur. Özellikle bazı 

yörelerde bu durum çok belirgindir. Meşeler gençlikte genellikle dirsekli ve dalgalı gövdeler 

oluştursalar da, bu şekiller ileri yaşlarda kaybolur ve gövdeler düzleşir (“Meşe gerilir”) 

(Saatçioğlu, 1979).  

Dalsız gövde boyu toplam boyuna oranla oldukça fazla, tepe taç boyu sapsız meşeye göre daha 

uzun ve geniştir. Macar meşesi de orman ürünleri sanayinin en fazla tercih ettiği yapraklı 

türlerdendir. Odunu Sapsız meşeye göre daha kolay işlenebilmektedir. Düzgün gövdeler yapan 

meşcereleri özellikle Sapsız meşe + Macar meşesi meşcerelerinden görmek mümkündür. Saçlı 

meşe meşcereleri ile oldukça fazla karışıma girer ve düzgün gövdeler oluşturur. Marmara 

Bölgesinde Sapsız meşeden sonra kaliteli ve özellikli odun üretmeye uygun ak meşe grubunun 

ikinci türüdür.  

Ülkemizde Karadeniz ikliminden Akdeniz iklimine geçiş yapan Marmara Bölgesi geçiş 

ikliminin en önemli gösterge türlerinden birisidir. Yetişme ortamının ve iklimin elverişliliği 

bakımından kaliteli ve özellikli odun üretimi yapılacağı gibi sınırlı yayılışından dolayı ekolojik 

fonksiyonlara uygun işletme amaçlarıyla da işletilmelidir. Işık ağacı olan Macar meşesi ılıman 

iklim bitkisidir. Meşcere siperi altına fazla kalamaz. Sıcak, güneşli ve güneye bakan yamaçlarda 

yetişir. Genel iklim bakımından sapsız meşeye göre daha toleranslıdır.  

 

3.3. Saplı Meşe (Quercus Robur L.) 

Avrupa, Türkiye ve Kafkasya’da geniş bir yayılışı vardır. Ülkemizdeki genel yayılışını Trakya, 

Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu’da yapar. 0 – 1500 m rakım aralığında yayılış gösterir.  

Saplı meşeler toprak derinliğinin fazla olduğu alüviyal topraklarda, yamaç eteklerinde, taban 

suyu yüksek düzlük alanlarda - platolarda, dere içlerinde tek ağaç, küme, grup ve meşcereye 

ikinci tür olarak karışan bir tür olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle nemli veya ıslak, besin 

maddelerince zengin topraklarda ve büyük nehirler boyunca, geniş subasar ormanlarında da 

bulunur (Saatçioğlu, 1979).  
 

 
Şekil 11. Saplı meşenin (Quercus robur L.) yayılışı (Kaynak: EUFORGEN) 

 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

38 
 

Planlanması: Akmeşe grubu içerisinde yer alan saplı meşe yayılış gösterdiği yerlerde tek ağaç, 

küme, grup olarak bulunmakta, meşcereye ise ikinci tür olarak katılmaktadır. 30-40m’ye kadar 

boylanabilen 2 m.’ye kadar çap yapabilen 400-500 sene ömre sahip oldukça geniş tepeli ve 

kalın dalları olan bir ağaçtır. Saplı meşe hızlı gelişen, tepe tacı yüksekliği oldukça uzun ve geniş 

bir ağaç olduğundan eko-turizm ve rekreasyon ile kent içi ağaçlandırmalarda çok önemli bir 

yeri vardır. Ülkemizdeki meşe türleri içerisinde anıt ağaç ya da bu niteliğe sahip en önemli 

türdür. Dalsız gövde boyu toplam boyuna oranla oldukça kısa olduğundan kaliteli odun üretimi 

için çok tercih edilmemektedir. Odun üretimi açısından öne çıkan özelliği ise hızlı büyümesi ve 

kalın çap yapabilmesidir. Kalın çaplı bireylerin öz odunundan elde edilen kaplamalık ürünler, 

sanayide tercih edilmektedir. Bu tür, ekolojik ve sosyokültürel fonksiyonları dikkate alınarak 

planlanmalıdır. 

 
Şekil 12. 25m boy ve 27 m tepe tacı genişliğine sahip 2,93 m göğüs çapına sahip anıt Saplı meşe (Quercus robur L.) bireyi. 

Balıkesir - Gönen – Dereköy Mevkii (Foto: Şahin, A., 2014) 
 

3.4. Saçlı Meşe - Türk Meşesi, (Quercus Cerris L.) 

0 – 1500 m rakım aralığında yayılış gösterir. Saçlı Yayılışı ağırlıklı olarak Güney Avrupa’nın 

doğusundadır. Orta ve Doğu Avrupa’da yayılışı Güney Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, 

Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Yunanistan’dır. Anadolu’da, Suriye ve 

Lübnan’ın Akdeniz Bölgesi’nde de bulunur. Batı Akdeniz Havzası’nda Saçlı Meşe serpili 

olarak bulunur (Yaltırık, 1984; Kasaplıgil, 1992). 

 
Şekil 13. Saçlı meşe - Türk meşesi (Quercus cerris L.) yayılışı (Kaynak: EUFORGEN) 
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Orta ve kaba bünyeli derin, taşsız ve kireççe zengin topraklarda yayılır. Besince zengin, gevşek 

kalkerli ve kuru toprakları sever. Hafif ıslak, iyi drenajlı toprakları tercih etmekle beraber ağır 

balçık topraklar, kuru yamaçlar, sahiller ve tuzlu topraklarda da yetişebilen toleransı geniş bir 

türdür. Ortadan derin topraklıya kadar, besin maddelerince zengin, humuslu, kireçliden 

kireçsize kadar balçıklı ve silikat topraklar üzerinde bulunur. Alçak alanlarda ve orta 

yükseltideki dağlık alanlarda yayılış gösterir. Toprak pH değeri ise 5,0-7,5 arasındadır. Subasar 

orman sahasında kalkersiz alüvyonlarda seyrek olarak bulunur (Saatçioğlu, 1979).  

Işık ağacı olup, kış donlarına karşı dayanıklıdır. Saçlı meşe ılıman iklim bitkisi olup, güneşli ve 

kuru yamaçları sever. Saçlı Meşe, stebe Tüylü Meşe’den (Quercus pubescens) daha az girer. 

Saçlı Meşe deniz seviyesinden 1500 m. yükseltilere kadar diğer meşelerle (Q. frainetto, Q. 

pubescens, Q. infectoria, Q. petraea, Q. libani) birlikte, yapraklı ormanlarda (Fagus, Carpinus, 

Castanea) ve Pinus nigra, P. brutia ve P. Pinea gibi iğne yapraklı ormanlarda karışıma katılır 

veya saf meşcereler kurar. 

 

 
Şekil 14. Saçlı meşe (Quercus cerris L.) meşceresi – Çanakkale – Yenice ormanları (Foto: Şahin, A., 2016). 

 

Planlanması ve kullanım yerleri: Quercus cerris L. (Saçlı meşe); 25-30 metreye kadar boy, 1-

1,20 m çap yapabilen geniş tepeli ve uygun koşullarda çok düzgün gövdeler yapan bir ağaçtır. 

Kırmızı meşeler grubu içerisinde yer alan bu meşe türü Marmara Bölgesinde yöresel olarak 

kızıl meşe ve palamut meşesi olarak adlandırılmakta ve bu grupta yer alan meşeler içerisinde 

hızlı büyüme ve gelişim özelliği göstermektedir. Saçlı meşe odunu çatlamaya eğilimli olması 

ve teknolojik kalitesi daha düşük olduğundan odununun kullanım yerleri ak meşe grubu meşe 

türlerine oranla daha düşüktür. Orman endüstri sanayinde özellikle suya dayanıklı 

malzemelerin yapımında ve ölü odunun renkli ve desenli olması nedeniyle de mobilya 

endüstrisinde az da olsa tercih edilmektedir. Geçmiş yıllarda ahşap demir yolu traversleri 

yapımında kullanılmıştır. Bu tür yakacak odun ve odun kömürü yapımında çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. İs yapmaması, yandıktan sonra köz – kor yapması nedeniyle yakacak odun, 

fırın odunu ve mangal kömürü olarak çok tercih edilmektedir. Genç meşe sürgünleri, hayvanlar 

için önemli bir besin kaynağı oluşturduğundan bazı bölgelerde yaprak ve sürgünlerinden de 

faydalanılmaktadır.     
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Toprak koruma ve erozyon kontrolü çalışmalarında önemli bir role sahiptir. Kurak ve su 

açığının olduğu alanlarda, çeşitli toprak türlerinde, hızlı büyüme yeteneğine sahip olması ve kıt 

imkânlarla hayata tutunabilmesi özelliğinden dolayı çıplak toprakların ağaçlandırılması için 

kullanılabilecek en önemli meşe türlerinin başında gelmektedir. Saçlı meşe aynı zamanda 

kentsel alanlarda süs ağacı olarak da yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.  

 

 
Şekil 15. a) Saçlı meşe (Quercus cerris L.) meşceresi gençleştırme alanı - Çanakkale – Yenice ormanları     b) Kabuk, meyve 

ve yaprağı ile odununun edildiği odun kömürü yapımı - Vize  (Foto: Şahin, A., 2016). 

3.5. Istranca Meşesi (Quercus Hartwissiana Steven) 

Genel coğrafi yayılışı Bulgaristan Istrancaları, Türkiye ve Kuzeybatı Kafkasya’dır. Kırklareli, 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Bursa ve Tunceli’de 

nemli yapraklı ve karışık yapraklı ormanlarda 20-1300 m’ler arasında görülür. Ülkemizde 

Kırklareli – Demirköy, Zonguldak – Yenice ve Samsun’da meşcereler kuracak şekilde toplu 

yayılış yaptığı bunun dışındaki alanlarda ise karışıma serpili olarak katıldığı Ertaş (1996) 

tarafından belirtilmiştir.  

 

 
Şekil 16. Istranca meşesi (Quercus hartwissiana Steven) yayılışı (url:discoverlife.org; TÜBİVES) 

 

discoverlife.org


Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

41 
 

Istranca meşesi (Quercus hartwissiana Steven) genelde Karadeniz sahil şeridi ve dereler 

boyunca iç kısımlarda, nemli, derin topraklı, fazla engebeli olmayan arazilerde yayılmaktadır. 

Eğim bakımından genellikle düz, taban arazilerde ve eğimi düşük fazla dik olmayan alanlarda 

yetişmektedir. Bununla beraber 25 dereceye varan eğimli alanlarda da yetişebilmektedir. 

Istranca meşesi subasar ormanlarında yeterince gelişemez. Diğer meşe türleri kadar kurak ve 

fakir yetişme koşullarına dayanıklı olmayıp, ancak bazı özel koşulları bulduğunda varlığını 

sürdürebilir. Istranca meşesi 5-8 pH arasındaki (hafif asit, nötr, hafif bazik) toprak reaksiyonu 

bakımından büyük farklılık olmayan topraklar üzerinde yetişmektedir. Bu nedenle nötr ve nötre 

yakın topraklarda yetiştiğini söyleyebiliriz. Istranca meşesi kumlu topraktan, killi toprağa kadar 

farklı tekstürde topraklar üzerinde yetişmekte olup havalanması iyi olmayan durgunsu oluşumu 

bulunan topraklardan kaçınmaktadır. Havalanması kötü, durgun su oluşumu görünen alanlarda 

yetişmemesi, köklerinin oksijensizliğe dayanmadığının göstergesi olarak değerlendirilir (Ertaş, 

1996). Istranca meşesi iklim bakımından vejetasyon periyodu içinde kuraklık etkisinin az 

olduğu, deniz etkisinde nemli ve ılıman yetişme ortamlarında yetiştiği söylenebilir.  

Planlanması: Istranca meşesi (Quercus hartwissiana Steven) doğal yayılış alanlarında karışık 

meşcereler oluşturmaktadır. 25 m’ye kadar boylanabilen düzgün gövdeli dar tepeli bir türdür. 

Sapsız meşe, Macar meşesi gibi Istranca meşesinde de alt tabakada bulunan dolgu ağaçlarının 

etkisiyle çok daha düzgün silindirik gövdeler elde etmek mümkündür. Ülkemizdeki yayılışı ve 

yetişme ortamı dikkate alındığında Istranca meşesinin de karışıma girdiği meşcerelerde 

karışımın düzenlenmesine dikkat edilerek meşenin üst katta, gölge ve yarı gölge ağaçlarının ise 

alt katta olduğu tabakalı kuruluş oluşturulmalıdır. Ülkemizdeki yayılışı sınırlı olmasından, 

yayılış alanları hassas orman ekosistemler içerisinde yer almasından dolayı ekolojik 

fonksiyonlu ormanlar kapsamında planlanmalı ve işletme amaçları ile koruma hedefleri 

belirlenmelidir. Istranca Meşesi tüm yayılış alanlarında karışık olarak üst katta bulunmaktadır. 

Bu da türün ışık azlığına dayanamadığını, ışık ihtiyacının oldukça yüksek olduğunu 

göstermektedir. Karışıma katılan alt tabakalardaki ağaçların dolgu görevi görmesi kaliteli 

gövdelerin yetişmesine olanak vermektedir. Yeterli sıklığın bulunmadığı alanlarda yayvan 

tepeli, kalın dallı ağaçlara da rastlanılmaktadır (Ertaş, 1996). Istranca meşesinin karışık 

meşcereler oluşturması ve meşcerede homojen dağılmamış olması nedeniyle, grup siper 

durumu ile gençleştirilmesi ve meşceredeki ağaçların siperi altındaki öncü gençliklerden 

meşcerenin gençleştirilmesinde yararlanılması Ertaş (1996) tarafından önerilmiştir. Ayrıca 

meşcerelerdeki aralamalara 20 – 30 yaş aralığında başlanabileceğini de belirtmiştir. 

 

3.6. Mazı Meşesi (Quercus İnfectoria Oliver) 

Genel olarak Yunanistan, Türkiye, Kafkasya, İran, Irak, Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail’de 

bulunmakta olup ülkemizin hemen her bölgesinde geniş bir yayılışa sahiptir (Yaltırık, 1984). 

12 m’ye kadar boy, nadiren 80 cm çap yapabilen geniş tepeli, kışın yaprağını döken ya da yarı 

herdem yeşil bir ağaç olup diğer meşe türleri ile serpili halde meşcere karışımına katılır. 150 – 

850 m rakım aralığında yayılış gösterir (Güngördü, 1999). Marmara Bölgesinde genel olarak 

ayrı bir tür halinde saf meşcereler oluşturmamaktadır. Kuzey Marmara’da yetişme ortamının 

zayıf olduğu alanlarda ve yükseltinin fazla olmadığı sırtlarda serpili halde ya da küme ve 

gruplar halinde görülmektedir. Güney Marmara’da ve Ege Denizine bakan kıyıların 

yamaçlarında, Kuzey Marmara göre daha yaygın olarak görülmektedir.  
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Şekil 17. Mazı meşesi (Quercus infectoria Oliver) yayılışı (url:discoverlife.org; TÜBİVES) 

Mazı Meşesinin Önemi, Oluşumu ve Kullanımı: Mazı içerisinde tanen bulunan ve bu nedenle 

de eski tarihlerden beri tıpta ve sanayide kullanılan kıymetli odun dışı bir orman ürünüdür. Mazı 

özellikle içerisinde bulunan tanen nedeniyle insanlar tarafından 7000 yıldan beri çeşitli 

şekillerde kullanılmaktadır. Mazı, "böcekler tarafından zarar gören bazı bitkilerde oluşan, 

kimyasal uyarıyla meydana gelen patolojik oluşumlar" olarak tanımlanmaktadır.  

Meşe mazısı (Gallae Quercine), Quercus infectoria üzerine Cynips gallae tinctoriae adlı mazı 

arısının larvalarını bırakmasıyla oluşuyor. Tıpta; diyare, dahili kanamalar, nefrit, tüberküloz, 

cinsel organların iltihaplı hastalıkları, saç dökülmesi, frengi, bazı zehirlenmeler, sinir zaafiyeti, 

kaşıntı, ülser, hemoroit gibi hastalıkların tedavisi için hazırlanan ilaçlarda mazıdan 

yararlanılmaktadır. Ayrıca saç boyası, mürekkep, kundura boyası, çivit imali, boya sanayiinde 

debagatta, şarapların renklerinin berraklaştırılmasında, plastik sanayiinde ve daha birçok 

alanlarda mazıdan faydalanılmaktadır.  

Planlanması: Mazı meşesi (Quercus infectoria Oliver),  

2-20 m’ye kadar boylanabilen geniş tepeli, kışın 

yaprağını döken ya da yarı herdem yeşil çalı veya 

ağaçlardır. Ekici (1976) yaptığı çalışmada, mazı arısının 

yayılışına paralel olarak memleketimizde mazı Doğu 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara 

ve İç Anadolu Bölgelerindeki meşe ormanlarında 

meydana gelmektedir. En kaliteli mazılar Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi ormanlarından elde edilmektedir. 

Mazı veriminin genellikle boylu ve tacı geniş meşeler 

üzerinde daha fazla meydana geldiğini belirlemiştir. 

        Şekil 18. Mazı kesiti ve içindeki böcek 

Mazının toplanması ve pazarlanması ile ilgili ekonomik fizibilite yapıldıktan sonra, bu meşe 

türünde faydalanma odun dışı orman ürünü işletme amacı ve yöresel koşullara göre 

yapılmalıdır. Mazı Meşesi de “ışık ağacı” özelliği gösterir. Işık gereksinimi çok erken yaşlarda 

başlar ve yüksek yaşlarda mutlaka tepe serbestliği ister. Mazı Meşesi “kazık kök sistemi” 

oluşturur. Derine giden kazık ve yürek kök oluşumu nedeniyle Mazı Meşesi fırtına tehlikesine 

karşı çok dayanıklıdır. Bu meşe türünün yavaş büyümesi, gövde boyunun kısa olması nedeniyle 

genel olarak odun üretimine uygun değildir. Ancak, dayanıklı malzemelerin ve küçük ahşap el 

aletlerinin yapımında, kazık, direk vb. ürünlerin elde edilmesinde yararlanılabilir. Ancak bu 

türün ön plana çıkan özelliği ekolojik olarak yetişme yeri kötü alanların korunmasındaki önemi 

ile mazının odun dışı orman ürünü olarak özellikle başta sağlık sektörü olmak üzere sanayide 

kullanılmasıdır.   

discoverlife.org
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Şekil 19. Mazı meşesi (Quercus infectoria Oliver) ve çok sayıdaki mazı – Ezine (Foto: Şahin, A., 2015). 

3.7. Tüylü Meşe (Quercus Pubescens Willd.) ve Yalancı Tüylü Meşe (Quercus Virgiliana 

Ten.) 

Akmeşe gurubu türlerinden Tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.), kışın yaprağını döken, 15 

ender olarak 20 m’ye kadar boylanabilen, yuvarlak tepeli bir ağaçtır. Işık ağacı olup soğuğa ve 

kuraklığa dayanıklı bir türdür. Yalancı tüylü meşe (Quercus virgiliana Ten.) hemen hemen 

birçok botanik özelliği ile Tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.) ile örtüşmekte olup bazı 

botanikçiler tarafından Tüylü meşenin bir altt türü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 

sadece Tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.) ele alınmıştır. 

Doğal yayılış alanı Batı, Orta ve Güney Avrupa, Kırım ile Anadolu’dur. Ülkemizde çok geniş 

bir yayılışı vardır. İskenderun körfezinden Samsun’a doğru çekilen hattın doğusunda bu meşe 

taksonuna pek rastlanmaz, kurak yetişme yerlerinin ağacıdır. Trakya, özellikle Karadeniz ve 

Akdeniz ardı orman mıntıkalarında, Marmara ve Ege bölgelerinde bulunur. Tüylü meşe (Q. 

pubescens) Anadolu’da oldukça geniş bir yer kaplamaktadır ve Anadolu’nun merkezi ve batı 

kısmında kalıntı halinde birçok topluluklara rastlanmaktadır. Deniz seviyesinden 1700 metre 

yüksekliğe çıkabilir. Bu sahalarda çoğunlukla çeşitli meşe türlerinden sapsız meşe (Q. petraea), 

mazı meşesi (Q. infectoria) ve karaçam (Pinus nigra) ile karışan tüylü meşe karaçam 

ormanlarının tahrip edildiği çoğu yerde sahaya hâkim olur. İskenderun körfezinden – Samsun’a 

doğru çizilen bir hattın (36’ncı doğu boylamı) doğusunda bu meşe türüne pek rastlanılmaz 

(Ürgenç,1998). 

Stebe en fazla sokulan meşe türüdür. Tüylü Meşe, stebe Saçlı Meşe’den (Quercus cerris) daha 

fazla girer. Bu anlamda İç Anadolu steplerine daha kolay sokulur. İç Anadolu çevresinde ve 

burada yükselen dağlarda yarı kurak koşullar altında İç Anadolu Meşesi de denilen tüylü meşe 

(Quercus pubescens) toplulukları oldukça yaygındır. Besince zengin, gevşek kalker ana kayanın 

bulunduğu ve su açığının olduğu yarı kurak – kurak alanlarda, orta ve kaba bünyeli, derin, taşsız 

ve kireççe zengin topraklarda yayılış gösterir. Tüylü meşe (Q. pubescens), İç Anadolu’ya özgü 

bir meşe türü olup, yarıkurak şartlar altında yetişir. Kalın topraklı ve kuzey bakılı sahalarda 

mükemmel büyüme gösterir. Tüylü meşe karaçam ormanlarının tahrip edilmesinden sonra 

gelişmiştir (Atalay, 2014).  
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Şekil 20. Tüylü meşenin (Quercus pubescens Willd.) yayılışı (Kaynak: EUFORGEN) 

 

Sıcaklık isteği fazla, nem isteği saçlı meşeye oranla daha az olan tüylü meşe, ülkemizde gerek 

karasal gerekse Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde kurak ve sıcak alanları yetişme ortamı 

olarak seçer.  

Planlanması: Akmeşe gurubu türlerinden Tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.), kışın 

yaprağını döken, 15 ender olarak 20 m’ye kadar boylanabilen, yuvarlak tepeli bir ağaçtır. Step 

ve kurak yetişme yerlerinin ağacı olan bu türden kaliteli ve özellikli tomruk elde etmek pek 

mümkün değildir. Ancak yavaş büyümesinden dolayı oldukça yoğun bir oduna sahip ve bu 

yönüyle maden direği ya da çeşitli alanlarda direk olarak kullanılması oldukça uygundur. Ağaç 

boyunun kısa olmasının yanında dalsız gövde boyu da, tepe tacı boyuna göre kısa olmasından 

dolayı ülkemizdeki ormanlardan, sanayinin talep ettiği kaliteli ve özellikli odun üretimini bu 

türden elde etmek olanaklı değildir. Ülkemizde özellikle karasal iklimin etkili olduğu ve step 

bitki örtüsünün egemen olduğu bölgelerde yani kurak iklim bölgelerinde ekolojik önemi ile ön 

plana çıkmaktadır. Aynı zamanda bu bölgelerde yakacak odun ve odun kömürü işletmeciliği 

yapılacak türlerin başında gelmektedir. 

 
Şekil 21. Tüylü meşelerin (Quercus pubescens Willd.) küme olarak görünüşü. Kırklareli – Kofçaz yolu üzeri  

(Foto: Şahin, A., 2014). 
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Dağdaş ve Ark. (2014), İç Anadolu genelinde Koruya Tahvil İşletme Sınıflarına aktarılan Tüylü 

meşe saf ve karışık meşcerelerinin, uygulanan Koruya Tahvil teknikleri ile verimli ormanlara 

dönüştürülmesinin mümkün olamayacağını belirtmişlerdir. Dağdaş ve ark., (2014)’e göre,  

kapalılığın % 0-50 arasında olduğu bozuk ve gevşek kapalı orman alanlarında tür değişikliği 

yoluyla ağaçlandırma veya sun’i gençleştirmelerin yapılması önerilmiştir. Kapalılığın daha 

yüksek olduğu (% 50-100) orta ve tam kapalı meşcerelerde ise piyasanın odun kömürü 

ihtiyacının karşılanması amacıyla, karışıma giren diğer türler korunarak, yirmi-otuz yıllık 

dönemlerle kısa idare süreli enerji ormancılığına yönelik işletme amaçlarına göre bu ormanların 

işletilmesi önerilmiştir.  

Macar meşesi (Q. Frainetto), Tüylü meşe (Q. Pubescens), Anadolu palamut meşesi (Q. 

ithaburensis Decne subsp. macrolepis (Kotschy)) ve Pırnal meşesi (Q. İlex) fidelerinin 

kuraklığa karşı su stresini tespit etmek için Fotelli ve ark. (2015) tarafından bir çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre, bu türlerden, Tüylü meşe, Palamut meşesi ve Pırnal 

meşesinin Akdeniz Bölgesinin yaz kuraklığına karşı oldukça dayanıklı olduğu sonucuna 

varılmıştır. Bu türlerden Tüylü meşe (Q. Pubescens), Anadolu palamut meşesi (Q. ithaburensis 

Decne subsp. macrolepis (Kotschy)) ve Pırnal meşesi (Q. İlex) aynı zamanda su kıtlığına karşın 

stomaları ile suyun iletkenliğini düşürmelerine rağmen Macar Meşesi (Q. Frainetto) ise 

kuraklığı karşı yeterli direnci gösterememiştir.  

Tüylü meşenin (Q. Pubescens) ülkemizdeki yayılışı incelendiğinde hem yağışın yetersiz olduğu 

alanlarda hem de gece – gündüz ve mevsimsel sıcaklık farklılıkların çok fazla olduğu alanlarda 

dağılım göstermektedir. Bu da göstermektedir ki Tüylü meşe (Q. Pubescens) ormanın varlığını 

sınırlayan en önemli iki unsurdan en az etkilen meşe türlerinin başında gelmektedir. Bu 

özelliğinden dolayı ormancılık uygulamalarında ki her türlü çalışma gerçekleştirilirken, Tüylü 

meşenin (Q. Pubescens) ekolojik özellikleri dikkate alınmalıdır.  

 

3.3.8. Palamut Meşesi (Quercus Ithaburensis Decne Subsp. Macrolepis (Kotschy)) 

Yayılışı ve Yetişme Ortamı Özellikleri: Palamut meşesinin tabii yayıIış sahası, Doğu Akdeniz 

memleketleridir. En çok bulunduğu yer Türkiye’dir. Sonra Yunanistan gelir. Ayrıca İtalya, 

Arnavutluk, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün’de bulunur. Ülkemizde çoğunlukla Batı ve 

Güneybatı Anadolu’da, lokal olarak Trakya’da ve İç Anadolu’da yetişir (İnal, 1959). Palamut 

meşesi (Quercus ithaburensis Decne subsp. macrolepis (Kotschy)),  Marmara Bölgesinin 

güneybatı kısmında yayılış göstermektedir. Ülkemizde genel yayılışı Akdeniz ikliminin 

etkisinin olduğu yerlerde yani Ege ve Akdeniz kıyı kuşağında yaygınlaşmaktadır. Palamut 

meşesinin diğer Akdeniz memleketlerindeki yayılışı umumiyetle sahil düzlüklerine ve sahile 

yakın rakımı 1000 metreyi aşmayan dağlık araziye inhisar eder. Hâlbuki Türkiye’deki dikey ve 

yatay yayılış sahası çok daha geniştir. Türkiye’de Karadeniz mıntıkası hariç hemen her 

mıntıkada görülür. Doğııda sahilden itibaren 600 km. kadar içerilere girer. 300 - 900 metre 

arasındaki yüksekliklerde geniş ormanlar teşkil eder. Güneyde Toroslarda 1600 metreye kadar 

yükselir.  

Türkiye palamutluklarının toplam alanı 258 bin hektardır. Ancak bunun % 45 i ziraat arazisi 

üzerinde ve % 55’i de tarım yapılmayan arazi üzerindedir. Saf ve karışık ormanlar teşkil eder, 

hemen her türlü tarımla, bağ ve bahçe kültürü ile kombine edilir. Mevcut palamutlukların; %  

9’u Marmara, % 6,6’sı Güney-doğu Anadolu, % 68,3’ü Ege % 0,3’ü Doğu Anadolu, % 11,2 si 

Akdeniz ve % 4,6’sı İç Anadolu Bölgesindedir (İnal, 1959). 

İnal (1959), Palamut meşesinin varlığını dikte eden en baskın faktörün rutubet olduğunu 

belirtmiştir. Bu hususta önemli faktör ise yağışın miktarı değil yağışın mevsimlere dağılışıdır. 

Bu nedenle palamut, yazı kurak, özellikle meyve olgunlaşma devresi (Temmuz - Ağustos) 
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yağmursuz geçen bir iklim tipi seçer. Karadeniz sahilinde yer almaması bundan dolayıdır. 

Palamut bol ışık sever. Yazın esen kurutucu rüzgârlara karşı hassastır. Bu sebepledir ki kuzeye 

karşı kapalı bulunan güney bakıları tercih eder. Buna göre yaz devresi uzun ve yağışın az olduğu 

Manisa, İzmir ve Aydın yöreleri palamutun Türkiye’deki optimal şartlarını oluşturmaktadır.  

 
Şekil 22. Palamut meşesi (Quercus ithaburensis Decne subsp. macrolepis) – Ezine (Foto: Şahin, A., 2014). 

Planlanması: Ortalama 15 m, fizyolojik optimumunda 25 m’ye kadar boylanabilen, geniş tepeli, 

kalın dallı ağaçtır. Palamut meşesinin odununun ekonomik olarak çok önemli olduğunu 

söylemek mümkün değildir bu yüzden Palamut meşesinin odun hasılatı büyük bir değer 

taşımaz. Palamut meşeleri 1-1,5 metre yükseldikten sonra dallanırlar ve ancak yakacak odunu 

olarak kıymetlendirilirler. Ayrıca odunu oldukça gevrek olup kolaylıkla parçalanmakta ve 

kırılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı odun üretimi amacıyla işletilmesi ve planlanması işletme 

amacı olmamalıdır. İnal (1959) Palamut meşesinin meyvesine genellikle Palamut (Valonea) 

denildiğini ve palamutun pelit denilen hakiki meyve ile bunu saran kadehten (kupula) ibaret 

olduğunu ve pelitin, hayvan yemi, yakacak ve bazen de gübre olarak kullanıldığını belirtmiştir. 

İnal (1959) aynı çalışmada pelitin % 10 kadar tanen ihtiva ettiğini, hâlbuki palamutun 

kadehinde ortalama % 33 - 35 oranında tanen maddesi olduğunu, kadehi kaplayan tırnaklarda 

ise bu miktarın, % 43 – 45’e kadar çıktığını ifade etmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda “odun 

dışı orman ürünleri işletme amacıyla” işletilmesi türün biyolojisi ve ülke ormancılığı için daha 

yararlı olacaktır.  

 

3.9. Makedonya Meşesi (Quercus Trojana P.B. Webb.) 

Makedonya meşesi (Quercus trojana P.B. Webb.), ülkemizde geniş yayılışa sahip meşcereler 

oluşturmamaktadır. Yayılış alanı, Marmara Bölgesinin Anadolu yakası bölümünde Bursa, 

Balıkesir ve Çanakkale’nin olduğu bölümde yoğunlaşmaktadır. Bu alanlarda genel olarak tek 

ağaç, küme, grup ya da meşcere içerisinde serpili halde bulunur. Çoğunlukla 10-12 m 

boylanabilen, yaprağını döken veya yarı herdem yeşil bir ağaçtır (Yaltırık, 1984; Kasaplıgil, 

1992). Quercus libani’ye çok yakın bir türdür, ancak yaprakları daha küçüktür. Kent içi 

ağaçlandırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Peyzaj ve süs bitkisi olarak ön plana çıkan 

bu türün mevcut durumunun korunması için her türlü koruma önlemlerinin alınması 

sağlanmalıdır. Ülkemizdeki mevcut dağılışı ve miktarı dikkate alındığında, bu tür de odun 

üretimi hiçbir şekilde işletme amacı olmamalıdır.  

 
Şekil 23. Makedonya meşesi (Quercus trojana P.B. Webb.) -  (Foto: Anonim) 

. 
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3.10. Pırnal Meşesi (Quercus İlex L.)  

Pırnal meşesi (Quercus ilex L.), Akdeniz Bölgesinin en önemli türlerinden biridir. Pırnal 

meşesinin (Quercus ilex L.) doğal yayılışı, Portekiz, İspanya, Fas, Fransa, İtalya, Yunanistan, 

Ege adaları, Korsika, Cezayir ve Türkiye'yi kapsamaktadır. Ayrıca Tunus, İsrail ve Balkanlar'da 

rastlamaktadır. Pırnal meşesi, (Quercus ilex L.) boylu bir çalı veya 12-15 m’ye kadar 

boylanabilen, yuvarlak geniş tepeli herdem yeşil bir ağaçtır. Genç yaşlarda gövde kabuğu gri 

renkli ve düz, ileri yaşlarda levhalar halinde çatlaklıdır (Yaltırık, 1984; Kasaplıgil, 1992). Çok 

geniş bir yelpazede toprak çeşitlerine, kuraklığa, hem de dona karşı toleranslıdır. Ahşap el 

aletlerinin yapımında, yakacak odun ve kaliteli odun kömürü üretmek için kullanılır.  

 
Şekil 24. Pırnal meşesi (Quercus ilex L.) - (Foto: Anonim). 

3.11. Kermes Meşesi (Quercus Coccifera L.)  

Kermes meşesi adını kabuğunda yaşayan kermes böceğinden (Chermes ilicis) alır. Kermes 

meşesi (Quercus coccifera L.), çoğunlukla sık dallı, herdem yeşil, 2-3 m boyunda bir çalı veya 

korumaya alındığında ya da yetiştirildiğinde 6-7 m’ye kadar boylanabilen bir ağaçtır (Yaltırık, 

1984). 

Herdem yeşil meşeler grubundan olan kermes meşesi Akdeniz bitki örtüsünün en karakteristik 

türlerinden birisidir. Işık ve yarı gölge bitkisi olan Kermes meşesi, Akdeniz iklim tipinin hâkim 

olduğu hemen her yerde gelişir. Deniz nemine, tuzlu rüzgârlara, kuraklığa ve yangına karşı çok 

dayanıklıdır. Ege ve Akdeniz’in hemen her yerinde saf topluluklar oluşturduğu gibi, kızılçam 

ile karışık olarak da bulunur. 
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Şekil 25. Kermes meşesinin (Quercus coccifera L.) yayılışı (Kaynak: EUFORGEN) 

 

Kermes Meşesi’nin odun yoğunluğu yüksek ve çok serttir, bu yüzden taş meşesi olarak da 

adlandırılır. Büyümesi gayet yavaş olan Kermes Meşesi yetiştiği yörelerde yakacak odunu 

olarak tüketilmektedir. Fauna için çok önemli ekolojik fonksiyonları yerine getirmektedir. 

Sürüngenlerin önemli habitatlarını oluşturmaktadır. Toprak koruma ve erozyonu önleme 

işlevleriyle de yayılış gösterdiği alanlarda önem arz etmektedir.  

 

 
Şekil 26. Kermes meşesine (Quercus coccifera L.) ait kalın çaplı bir gövde, kabuk, meyve ve yaprağı – Isparta – Eğirdir Gölü 

 

Tartışma, Sonuç Ve Öneriler 

Ülke ormanları içerisinde sürgün kökenli ormanların çok büyük bir kısmını meşe ormanları 

oluşturmaktadır. 2015 yılı envanter verileri ağaç türüne göre incelendiğinde ülke ormanlarının 

% 26,34’ünün meşe ormanlarından oluştuğu görülmektedir. Ülkemizdeki meşe ormanları 

incelendiğinde Marmara Bölgesi, hem meşe türlerinin sayısı, hem alansal büyüklüğü hem de 

verimlilik açısından diğer Bölgelere göre oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmanın kapsamı 

ile sınırlı olacak şekilde meşe ormanlarının yayılışı, meşe ormanlarının ön plana çıkan işlevleri, 

işletme amaçları ve koruma hedefleri ile planlanması hakkında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.  

Marmara Bölgesinde geniş yayılış alanına sahip olan ak meşeler, kırmızı meşeler ve herdem 

yeşil meşelerin floristik özellikleri, büyüme, gelişim ve silvikültürel özellikleri bakımından 

birbirlerinden oldukça farklılıklar gösterdiği gözlenmiş ve tespit edilmiştir.  
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Marmara Bölgesindeki meşe ormanlarının büyüme ve gelişimi bakımından verimliliğini 

etkileyen etmenlerin başında yetişme ortamı koşulları, klimatolojik, fizyolojik ve toprak 

faktörleri gelmektedir. Sosyal baskının olmadığı iyi bonitet alanlarda başarı şansı artarken 

yağışın az, toprağın sığ olduğu düşük bonitetlerde başarı belirgin düzeyde düşmektedir. 

Ülkemizde yer alan meşe türlerinin birçoğu düşük bonitetli sahalarda yer almaktadır. 

Ülkemizdeki yetişme ortamı koşulları ve meşe türlerinin yayılış alanı düşünüldüğünde 

Marmara Bölgesi koruya dönüştürme açısından en uygun alanlardır. Bu durumda dikkate 

alınarak ülkemizdeki endüstrinin talep ettiği kaliteli ve nitelikli odun hammaddesinin 

karşılanacağı orman alanları bu bölgede bulunmaktadır. Arazi inceleme ve gözlemler ile 

yapılan inceleme ve kaynak taramasında Marmara Bölgesinde en çok sapsız meşe (Q.petraea 

(Matt.)Lieb.), macar meşesi (Q. frainetto Ten.) ve saçlı meşe (Q. cerris L.) gözlenmiştir. 

Marmara Bölgesinde bulunan meşe türlerinden boylu gövdeler yaparak ekonomik bakımdan 

değerli meşçereler kuran meşe türleri; Quercus robur L. (Saplı meşe), Quercus hartwissiana 

Steven (Istranca meşesi) ve Quercus cerris L. (Saçlı meşe)’dir. Bu türler içerisinde Quercus 

petraea (Mattuschka) Liebl. (Sapsız meşe), Quercus frainetto Ten. (Macar meşesi) ve Quercus 

cerris L. (Saçlı meşe) türlerinin saf ya da karışım oluşturduğu meşcereler yetişme ortamı 

koşulları ve ormanların işlevleri de dikkate alınarak ekonomik fonksiyonlu ormanlar olarak 

işletilebilecek orman alanlarını oluşturmaktadır.  

Meşe karışık meşcerelerinde büyüme ve gelişim farklılık göstermektedir. Bazı meşe türleri 

büyüme ve gelişim bakımından diğer türlere göre üstünlük sağlamaktadır. Meşe türlerinin bu 

gelişimleri dikkate alınarak idare süreleri ile koruma hedefleri ve işletme amaçları 

farklılaştırılmalıdır. 

Yetişme ortamının çok kötü olduğu meşe sahalarında yapılan müdahalelere cevap vermeyen 

meşcerelerde (maki formunda) toprağı koruma fonksiyonu göz önünde tutularak bu sahalara en 

az müdahale olacak şekilde işletme amacı / koruma hedefleri belirlenmelidir. Yetişme ortamı 

şartlarının uygun olmadığı sarp, kayalık, çok sığ ve ağır topraklar, ekstrem iklim koşullarının 

bulunduğu yerler mutlak korumaya alınmalı ya da kontrollü faydalanma yapılacak şekilde 

ekolojik fonksiyonlu ormanlar olarak planlanmalıdır 

Bozuk nitelikli ve “1” kapalı ormanlar ormanın fonksiyonları da dikkate alınarak koruma 

fonksiyonlu ormanlar olarak planlanmalı ve bu alanlarda faydalanma yerine iyileştirme 

çalışmaları yapılmalıdır. Bu yöntemlerle başarı sağlanamayacak alanlarda yapay gençleştirme 

çalışmalarına başlanmalıdır. Fonksiyonel verimlilik açısından değerlendirildiğinde o 

fonksiyonu yerine getirecek nitelikteki alanlarda yapay gençleştirmeye konu edilmemelidir.  

Ormanlarımızdaki asli ağaç türleri mutlak suretle korunmalı eğer endüstriyel ağaçlandırmalar 

yapılacaksa bunlar yetişme ortamı şartları dikkate alınarak uzmanlar tarafından belirlenmelidir. 

Marmara Bölgesi ve özellikle Trakya’da yakın gelecekte çok geniş meşe koruya tahvil alanları 

doğal gençleştirme çalışmasına konu olacaktır. Meşe koru ormanlarının gençleştirme 

çalışmalarındaki düşük başarı durumu dikkate alındığında meşe türlerinin biyolojisini dikkate 

alan ve gençleştirme yöntemlerinin başarısını arttıracak araştırmaların yapılması yararlı 

olacaktır. Biyolojik ve ekolojik açıdan hangi meşe türlerinin hangi silvikültürel metotlarla 

işletilmesi bilimsel ve teknik olarak yapılacak araştırmalarla ortaya konulmalıdır. Ayrıca, 

koruya tahvil meşcerelerindeki ağaç âdeti, kapalılık, servet ve artım üzerinde en etkili olan 

değişkenlerin başında ocak sayısı, ocaklardaki ağaç sayısı ve ocakların alandaki dengeli 

dağılımı gelmektedir.  Yetişme yeri kötü alanlar ya da kötü bonitet alanlarda ocak sayısı 

bonitetin iyi olduğu alanlara göre daha az ocaktaki birey sayısı ise fazladır. Koruya tahvil 

uygulamalarında başarı kendisini gösterinceye kadar mümkün olduğu kadar ocaklar 
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söndürülmeden devam ettirilmelidir (Şahin, 2014). Düşük verim gücüne sahip ocaklarda, kök 

sistemi uzun yıllar tahrip görmüş, yaralanmış, çürümüş, yaşlanmış ve büyüme enerjisini 

kaybetmiş olduğundan bu gibi alanlarda meşe köklerinin yenilenmesine ve alanın 

gençleştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Marmara Bölgesindeki meşe ormanlarında, herdem yeşil meşe türlerinden orman endüstri 

sanayinin talep ettiği oduna dayalı orman ürünleri pek elde edilememekte bunun yerine bu meşe 

grubundaki türler koruma fonksiyonlu ormanlar olarak ön plana çıkmaktadırlar. Herdem yeşil 

meşe türleri Marmara Bölgesinde ekonomik değeri yüksek olan odun üretim amaçlı koru 

ormanları kurmaya uygun olmadığından bu türler fonksiyonel verimlilikleri dikkate alınarak 

planlanmalı ve silvikültürel işlemlere konu edilmelidir.  

Ülkemiz için orman alanlarının artırılması, sürekli ve düzenli ormanlar oluşturulması yaşamsal 

önem taşımaktadır. Bu nedenle Marmara Bölgesindeki meşe ormanlarının yerine getirdikleri 

işlevler dikkate alınarak işletme amaçları / koruma hedeflerinin en iyi bir şekilde belirlenmesi 

ve planlanarak işletilmesi en öncelikli amaçlardan birisi olmalıdır. Ormanları koruyup, 

geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak ise ancak bu ormanların işlevlerine göre optimal amaç 

kuruluşlarını gerçekleştirmek ve düzenli biçimde işletilmesi ile sağlanacaktır.  
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Özet 

Yeni oluşturulan bir meşcerenin, kültürel önlemlerle, yetiştirme amacına uygun olarak 

yönlendirilmesi gerekir. Böylece ormandan ekonomik gelir ve ormanın diğer yararları 

ekonomik süreçler içinde gerçekleştirilebilir. Bakım çalışmaları, meşcerenin kuruluş 

evresinden gençleştirme evresine kadar geçen uzun bir süre içinde, amaca uygun olarak yapılan 

bütün işlemleri kapsar. Meşe gençliğinin sık biçimde elde edilmesi uygundur. Gençlik 

çağındaki en önemli bakım önlemi sürgün ve diri örtü mücadelesidir. Sıklık çağında yapılacak 

müdahalelerle, direklik çağında iyi nitelikli bireylerden oluşmuş bir üst kat ile katlı ve kapalı 

bir kuruluşun oluşturulması amaçlanır. Sık olarak yetiştirilen meşe meşcerelerinde alt dallar 

ışıksızlık nedeniyle ölür ve dökülürler. Bunun sonucunda meşeler yaklaşık 50 yaşlarında 8-10 

m uzunluğunda dalsız gövdeler yapabilirler. Bu nedenle 35-45 yaşlarından sonra iyi nitelikli 

gelecek ağaçlarını seçmek ve bunların tepe ve gövde bakımını sağlayacak sık ve dikkatli 

aralamalar yapmak gerekir. Bu durumuyla saf meşe meşcereleri;  meşenin ışık ağacı olmasına, 

ara ve alt kattaki bireylerin uzun süre yaşama yeteneği göstermemesine karşın yüksek aralama 

konusudur. Fidan sürgünü;  meşe gençliğinin tepesinin ölüp tekrar sürmesi ve bu olgunun uzun 

yıllar devam etmesi sonucu oluşan yaşlı kökten meydana gelen sürgülerdir. Fidan sürgünleri 

yaşlı meşe siperi altındaki gençliklerde sıkılıkla görülmektedir. Tipik bir ışık ağacı olan meşe 

türlerinin öncü gençliklerinin uzun yıllar siper altında kalıp dejenere olması bir dezavantaj iken 

güçlü kök sistemine sahip fidan sürgünleri sayesinde bu alanlarda varlığını sürdürebilmektedir. 

Meşe öncü gençliklerinde yararlanmada, kök boğazı çapı, vitalite ve dejenerasyon düzeyi 

dikkate alınması gereken önemli kriterlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Meşe, Bakım, Aralama, Öncü Gençlik, Fidan sürgünü 

 

A - Giriş 

Yurdumuzda bulunan 18 meşe türünden boylu gövdeler yaparak ekonomik bakımdan değerli 

meşcereler kuran meşe türleri başta Quercus petraea ssp. iberica (Mattuschka) Lieb. (Sapsız 

meşe), Q. hartwissiana Steven (Istranca meşesi), Q.frainetto Ten. (Macar meşesi), Q. vulcanica 

(Bois. Heldr.ex) Kotschy (Kasnak meşesi) olmak üzere Q. robur L. (Saplı meşe) ve Q. cerris 

L. (Saçlı meşe) dir. Diğer meşe türlerinden bazıları ağaççık ve bazıları da çalı niteliğindedir. 

Bunların da yayılış alanlarında doğayı koruma ve erozyonu önleme yönünden grup ve 

kümelerde ya da yetişme ortamı koşulları göz önünde bulundurularak büyük alanlarda 

korunması gerekir. 2015 yılı verilerine göre meşe ormanlarımız 5.886.195 hektar olup ülke 

ormanlarının % 26'sını oluşturmaktadırlar (Anon., 2016). Değerli meşe türlerimizin birçok 

yayılış alanında da baltalıktan koruya tahvil alanları egemendir. 
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B - Orman Bakımının Amacı ve Yararları  

Orman bakımının amacı temelde iki noktada toplanabilir:  

- toprağın üretim potansiyelini korumak ve iyileştirmek,  

- meşceredeki tür bileşimini, meşcerenin kuruluşunu, büyüme kapasitesini ve meşcereyi 

oluşturan bireylerin niteliklerini işletme amaçlarına en uygun biçimde yöneltmek ve 

ormanın sürekliliğini sağlamak.  

Bu tanımlamalardan anlaşılacağı gibi ormanda uygulanacak bakım önlemleri, yetişme ortamı 

koşullarını göz önünde bulundurarak ormanın sürekliliğini ve ormandan beklenen yararların en 

üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamayı hedef alır. Bunun için meşcere bütünlüğüne yönelik 

işlemler uygulandığı gibi tek ağaca yönelik bakım işlemleri de uygulanır.  

Ormandan beklenen yararların gerçekleştirilmesi her şeyden önce, ormanın yetişme ortamı 

koşullarına uygun bir tür bileşimine ve kuruluşa kavuşturulmasıyla mümkündür. Ancak böylece 

meşcerelerin dış etkilere karışı dayanıklılığı artırılarak sürekliliği sağlanabilir. Bu nedenle 

bakım önlemlerinin seçimi ve uygulanmasında ekolojik koşulların saptanması öncelik gösterir. 

Böylece orman gelişiminin her evresinde ekolojik koşullara, türlere ve beklenen yararlara en 

uygun bir meşcere kuruluşunun oluşturulmasına çalışılır (Odabaşı ve Ark., 2004).  

Orman bakımında meşcere bütünlüğü temel olmakla birlikte tek ağaç bakımı da söz konusu 

olabilir. Meşcere bütünlüğüne yönelik bakımlarda meşcerenin botanik bileşimine ve bireyler 

arası dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik meşcere kuruluşunun düzenlenmesi çalışmaları 

yapılırken, tek ağaç bakımlarında iyi nitelikli bireylerin seçimi, korunması, artımının 

hızlandırılması ve nitelikli gövdeler elde edilmesi yönünde önlemlere başvurulur. Meşcere 

bütünlüğüne yönelik işlemler aynı anda toprağın üretim potansiyelini korumayı ve artırmayı da 

gerçekleştirir. Çünkü doğal koşullara uygun tür seçimi ve kapalılığın düzenlenmesi ölü örtü 

ayrışmasının ve diri örtü gelişiminin istenilen düzeyde tutulmasına olanak verir.  

Bakım amacıyla yapılan kesimlerle ara ürün elde edilir. Fakat bakım evresinde ürün bir amaç 

değil sonuçtur. Bakım işlemleri ormanın geleceğine yöneliktir. İsviçreli silvikültür profesörü 

Schädelin’in belirttiği gibi “amaç yüksek ve uzaktadır ona eriştirecek yol burada ve bugünden 

başlar”  (Saatçioğlu, 1976).  

 

C - Aynı Yaşlı Koru Ormanında Bakım 

Aynı yaşlı koru ormanları aynı yaşlı kabul edilen meşcerelerden oluşur. Aynı yaşlılık çeşitli 

amaçlara göre farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir. Genel olarak bir meşceredeki ağaçlar 

arasında 20 yaşa kadar(genel gençleştirme süresi kadar) fark varsa bu meşcere aynı yaşlı olarak 

kabul edilmektedir. Fakat bazen bu yaş farklılığı meşcere kesim yaşının (idare süresinin) 

yarısına kadar çıkabilmektedir. Bu durum daha çok doğal yoldan oluşmuş ormanlarda söz 

konusudur. 

Orman işletmelerinde yapılacak bakım önlemleri, meşcere kuruluş özelliklerine ve işletme 

amacına bağlıdır. Meşcere kuruluş özellikleri ise yaşa bağlı olarak değişebilmektedir. Yaşa 

bağlı olarak farklı gelişme çağları tipik olarak aynı yaşlı ormanlarda görülmektedir. Bu nedenle 

yaş sınıfları kuruluşuna sahip olan ormanlardaki bakım ilkeleri kendisinden farklı kuruluş 

özelliklerine sahip ormanlar için de temel oluşturur. Aynı yaşlı ormanlarda her gelişme çağı 

ayrı bir bakım önleminin konusudur. Gençlik çağında “gençlik bakımı”,  sıklık çağında  “sıklık 

bakımı”  ya da “ayıklama”,  direklik ve ağaçlık çağında da “aralama”  önlemleri uygulanır. Bu 

bakım tedbirleri Temel (Ana) bakım önlemleri olarak ta tanımlanabilir. Bunların dışında 

“ışıklandırma”,  “alt kuruluş” ve “budama” gibi bakım önlemleri de vardır ki bunlarda yardımcı 

(tali, özel) bakım önlemleri olarak sayılabilir. Ormancılık literatüründe genellikle meşcere 
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bakımı adı altında gençlik bakımı, ayıklama ve aralama önlemleri ön plana çıkar (Odabaşı ve 

Ark., 2004).  

Meşcere gelişim süreci içinde gerçekleştirilen çalışmaların ortak amacı seleksiyondur. 

Seleksiyon önce istenmeyen türlerin giderilmesi veya meşcere kuruluşunun düzenlenmesine 

yönelik olarak “kitlesel bakım” la gerçekleştirilir ve daha sonra elit gövdelerin korunmasına 

yönelik “bireysel bakım” la sürdürülür. Kitlesel bakım, niteliklerinin henüz belirgin olarak 

ortaya çıkmadığı gençlik ve sıklık çağlarında gerçekleştirilir. Ağaç ve gövde niteliklerinin 

ortaya çıktığı direklik ve ağaçlık çağlarında uygulanan aralamalarla bireysel bakıma geçilir.  

“Farklı gelişme çağları, tipik olarak özellikle kesim alanlarına sahip aynı yaşlı ve saf 

ormanlarda görülür. Aynı yaşlı saf meşcere işletmesinden uzaklaştıkça, özellikle katlı ve karışık 

ormanlarda, çeşitli gelişme çağlarını zaman ve yer olarak ayırmak güçleşir. Bununla birlikte bu 

durum, her gelişme çağının gerektirdiği bakım ilkesi ve yönteminin uygulanmasına engel 

olacak nitelikte değildir. Çünkü çok katlı, değişik yaşlı ve karışık orman biçimlerinde de aynı 

bakım alanı üzerinde ve aynı anda gereksinime göre gençlik bakımı, ayıklama ve aralamalara 

ait önlemleri almak olasıdır” (Saatçioğlu, F. 1971). Saatçioğlu’nun aynı eserinde belirttiği gibi, 

bir meşcerenin gelişim evresinde uygulanan bakım önlemleri bir bütün oluştururlar. Bu 

bütünlük içinde her önlem bir önceki önleme dayanır. Yani gençlik bakımı ayıklama için, 

ayıklama da aralama için gerekli koşulları oluşturur. Her farklı önlem bir önceki önlemin 

uygulanmasıyla daha kolaylaşır ve amacına daha fazla yaklaşır. Meşcere yaşamının uzun bir 

dönemini oluşturan direklik ve ağaçlık çağlarında uygulanan aralamalar ve bunların son 

evresinde uygulanan ışıklandırma işletmesi, meşcerenin doğal gençleşme koşullarının 

hazırlanmasına yardım ederler. Gençleştirme çalışmalarıyla da oluşan yeni gençlik tekrar bakım 

çalışmalarının devreye girmesini sağlar ve böylece silvikültürel işlemlerin ve sonuçta ormanın 

sürekliliği gerçekleştirilmiş olur. 

Aynı yaşlı ormanları oluşturan meşcereler genel olarak belirli yaş sınıfları içinde toplanırlar. 

Örneğin yönetim süresi (kesim yaşı) 120 yıl olan bir karaçam ormanında meşcereler 1-20, 21-

40, 41-60, 61-80, 81-100 ve 101-120 gibi 20 şer yıllık yaş sınıfları içinde toplanabilirler. Her 

bir yaş sınıfı eşit veya farklı fakat belirli bir büyüklüğe sahip bir alan oluşturur. Aynı yaşlı 

ormanları, değişik yaşlı ormanlardan ayıran en önemli özellik, aynı yaşlı ormanlarda belirli yaş 

sınıflarına giren meşcerelerin bir arada bulunması ya da belirli büyüklükte bir alan 

oluşturmasıdır. Bu alan 0.5 hektardan başlayarak 15-20 hektar veya daha büyük alanlara kadar 

gidebilir. İster saf, ister karışık olsun aynı yaşlı tek katlı meşcerelerin en tipik özelliği ağaç 

sayılarının çap basamaklarına dağılımı Şekil 1 de görüldüğü gibi Gaus (Çan) eğrisi biçiminde 

oluşur (Smith ve Ark., 1996). 

       
Şekil 1. Aynı yaşlı tek katlı meşcerede (solda) birim alandaki ağaç sayısının çap basamaklarına dağılımı (sağda)               

(Smith, D.M. et al 1996). 

Aynı yaşlı koru ormanlarında, üzerinde aynı kesim işlemlerinin uygulandığı belirli biçim ve 

büyüklükteki alanlara “makta” (kesim alanı) adı verilir. Bu nedenle de aynı yaşlı koru 

ormanlarına “maktalı koru ormanları” da denir.  
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D - Temel (Ana) Bakım Önlemleri 

Meşcere gelişme çağlarına bağlı olarak uygulanan gençlik, sıklık ve aralamalar ana bakım 

önlemleri olarak ayrılmış ve bunlar alt başlıklarda ayrı ayrı işlenmiştir. 

 

1 - Gençlik bakımı 

Gençlik bakımı meşcerenin gençlik çağında uygulanır. Gençlik çağı, gençliğin alanda kalıcı 

olarak tutunmasından (meşcerenin kurulmasından) meşcerede kapalılığın oluşmasına kadar 

süren gelişme çağıdır.  Gençlik, doğal gençleştirme ya da yapay gençleştirme (veya 

ağaçlandırma) yoluyla elde edilir. Yapay gençliğe kültür, doğal olanına da sadece gençlik adı 

verilir. Gençliğin ilk oluşum evresinde bireyler birbirinden bağımsızdır ve sadece toprakta 

bulunan vejetasyonla ilişkidedir. Gençlik alana getirildiğinde, gençliği üstten kuşbakışı görmek 

mümkündür. Bu çağın sonuna doğru gençlik göğüs yüksekliğine veya insan boyuna ulaşmış 

olur. 

Bireyler arası dayanışmanın bulunmadığı bu dönemde yapılacak bakım önlemlerinin amacı, 

gençliği dış etkilerinden koruyarak yetişme ortamı, ağaç türü özellikleri ve işletme amacına 

uygun bir sıklık çağını oluşturmaktır. Gençlik bakımı, sağlıklı ve dış etkilere dayanıklı bir 

meşcere kuruluşunun sağlanmasında ilk adımı oluşturur. Bu çağda yapılacak ihmaller daha 

sonra düzeltilmesi olanaksız sakıncalar doğurabilir. Bu nedenle çok yönlü görevleri 

gerçekleştiren değerli meşcerelerin oluşturulmasında, gençlik bakımı ilk ve önemli adımı 

oluştur.  

Bu çağda koşullara bağlı olarak değişik bakım önlemlerine başvurulabilir. Klasik düzenleme 

içinde belirtilen önlemler şunlardır:  

 

a- Gençliğin zararlılardan korunması  

 

b- Gençlikte kontrol ve zarar görmüşlerin uzaklaştırılması  

 

c- Boğma tehlikesini önlemek için diri örtü ve sürgünlerle mücadele  

 

d- Çok sık gençliklerin seyreltilmesi  

 

e- Karışımın düzenlenmesi  

 

f- Toprağın işlenmesi  

 

g- Boşlukların ya da başarısız alanların tamamlanması  

 

h- Azman nitelikli bireylerle mücadele ve dik kenarların giderilmesi  

 

Bu önlemler, gençliğin durumuna, doğal veya yapay yoldan elde edilmiş olmasına ve dış 

etkilere göre önem kazanır. Bu nedenle bu önlemlerin tamamı aynı anda uygulanabileceği gibi 

sadece gerekli olanlar birlikte ya da ayrı dönemlerde uygulanabilir.  

Meşe gençliğinin sık biçimde elde edilmesi uygundur. Gençlik çağındaki en önemli bakım 

önlemi sürgün ve diri örtü mücadelesidir. Sürgünler kütük üzerinden değil gençlik boyunun 

hemen altından kesilerek yeni sürgün oluşumları önlenmelidir. Özellikle nemce zengin yetişme 

ortamlarında meşe gençliğine karışan gürgen gençliğini de, sökerek diri örtü mücadelesi 

biçiminde bir uygulama yapılmalıdır. Gürgen gençliğinin çok sık gelmesi ve gençlikte hızlı 

büyümesi meşe gençleştirmesini başarısızlığa götürebilir. Bu gibi durumlarda karışıma bir 
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miktar katılması istenen ağaç türleri, ancak uygun koşullarda kümeler ya da gruplar biçiminde 

bırakılabilir. Tamamlamanın gerekli olduğu durumlarda birinci ve ikinci yılda çok sık meşe 

fidanlarının bulunduğu alanlardan elde edilecek yabani fidanlarla ya da ekimle tamamlama 

yapılabileceği gibi karışıma giren yerel türlerle (kayın, dişbudak v.b.) gruplarda tamamlama 

yapılabilir. Meşe gençliklerinde seyreltme işlemi ancak gençliğin çok sık gelmesi durumunda 

uygulanabilir. Doğal gençliklerde bireyler arasında 0,5 m aralık bulunması yeterlidir. Çok sık 

gelen gençliklerde kötü biçimli, çatallı gövdeler çıkarılabilir. Fakat bu konuda sıklığı bozacak 

derecede aşırıya gitmeden , gerekirse bu bireyleri üstten keserek geriletmek suretiyle yandaki 

bireylere  zarar veremeyecek duruma getirmek de yeterli olabilir (Odabaşı ve Ark., 2004).  

Işık ağacı olan meşelerde, gençliğin oluşum evresinde ışık gereksinimi en düşük düzeydedir. 

Fakat buna karşılık dondan ve aşırı kuraklıktan zarar görebilirler. Bu nedenle meşe gençliğinin 

başlangıçta siper altında bulunması gerekir. Meşe gençliğinin sipere gereksinimi, yetişme 

ortamı koşullarına bağlı olarak 2-3 yıl, bazı özel durumlarda 4 yıl kadar sürebilir. Bu süre içinde 

siper etkisinden kurtarılamayan gençlikte tepe kurumaları ve yeni sürgün oluşumlarıyla tepe 

bozulmaları görülür.  

 

2 - Sıklık bakımı 

Ayıklama veya sıklık bakımı (temizleme) aynı yaşlı meşcerelerin ikinci gelişim evresi olan 

sıklık çağında uygulanan silvikültürel işlemdir. Ayıklama, sıklık çağındaki meşcerede 

istenmeyen kötü nitelikli bireylerin uzaklaştırılarak iyi nitelik gösteren bireylere gelişme 

olanağının verilmesi çalışmalarıdır. 

Sıklık çağı, gençlikte kapalılığın oluşmasından giderek artan sıklık ve sıkışıklık nedeniyle 

kuvvetli doğal dal budanması ve gövde ayrılmasının başlamasına kadar sürer. Kapalılık ve 

sıkışık durum sonucunda ağaç gövdelerinin alt kısımlarındaki dallar ışık alamayarak (ışık 

açlığı) ölürler ve bir süre sonra çürüyerek düşerler. Bu olaya “doğal dal budanması”  denir. 

Sıklıkta bireyler arasında oluşan şiddetli mücadelenin sonucu olarak bazı zayıf gövdeler gittikçe 

artan derecede mağlup duruma düşerek ölürler ve böylece meşcereden ayrılırlar. Bu olaya da 

“doğal gövde ayrılması”  denir.  

İnsan boyuna gelen gençlik, gittikçe artan bir hızla sık ve sıkışık bir kapalılık oluşturur, yani 

tepeler birbiri içine girer ve böylece genç meşcerenin yaşamında ve gelişmesinde yeni bir evre 

başlar. Bu evrenin en belirgin niteliği, gençliğin çok sıkı bir yaşama ortaklığı durumunda 

kaynaşması ve bu ortaklığı oluşturan bireyler arasında ilk kuvvetli mücadelenin (ölüm kalım 

mücadelesi) başlamasıdır. Bu mücadele sonuç olarak büyüme yeri (toprak), besin ve su 

mücadelesidir. Zira gençlik bakımında yapılan kesimlere karşın sıklık çağında sık ve sıkışık 

durumda büyümek zorunda kalan bireylere, gerek toprak üstünde ve gerekse toprak altında 

ayrılan alanlar artık yetmemeğe başlar. Bu nedenle tepelerini yanlara doğru geliştiremeyen 

ağaçlar daha çok ışığa doğru yükselmek gayretini gösterirler. Böylece sıklık çağında boy 

büyümesi, ölüm kalım mücadelesinde sonuca etkili en büyük rolü oynar ve genellikle bakım 

görevlerinin en önemli temelini oluşturur. Kuvvetli yaşama ve büyüme enerjisine sahip olan 

meşcere bireyleri, doğal olarak daha üstün bir büyüme yaparlar ve yavaş yavaş komşularının 

tepelerinin yerini alarak (ışıkta yer alma, daha doğrusu ışıkta yer kapma) onları mağlup duruma 

sokarlar, ara ve alt katlara inmek zorunda bırakırlar”  (Saatçioğlu, 1971).  

Sıklık çağında başta genetik olmak üzere, yetişme ortamı ve ışık yönünden bireylerin gelişimini 

etkileyen etmenler arasındaki farklılıklardan ileri gelen bu mücadele sonucunda sıklık çağının 

gelişiminde meşcerede katlılık oluşur. Azman bireyler belirginleşmeye başlar. Hızlı gelişim 

gösteren bireyler üst katta, mücadele durumundaki bireyler ara katta ve mücadeleyi kaybedenler 

alt katta yer alırlar. Diğer bir ifade ile bireylerin bir kısmı üst katta kalmaya çalışırken, diğer bir 

kısmı da ara ve alt kata inmeye başlarlar. Böylece meşcerede ilk sosyal farklılaşma başlamış 
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olur. Her katta yer alan bütün bireylerin geleceğe yönelik olarak nitelik değerlendirilmesinin 

kesin olarak yapılması olanağı sıklık çağında henüz mümkün değildir. Yani sıklık çağında 

ekonomik bakımdan değerli gelecek ağaçları seçimi yapılmaz. Fakat kötü nitelikli, ölmüş ya da 

ölmek üzere bulunan bireyler kolaylıkla görülebilir. İyi nitelikli bireylerden de ancak gelecek 

için umut verenler hakkında bir tahmin yürütülebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse; sıklık 

çağında iyi nitelikli bireyleri tayin etmek kolay değildir. Buna karşılık kötülerin tespiti daha 

kolaydır. Bu nedenle teknik ormancının bütün dikkati geçici olarak kötüler üzerinde yoğunlaşır. 

Bu durumuyla da sıklık bakımı gençlik bakımında olduğu gibi negatif bir seleksiyondur (yani 

kötülerin uzaklaştırılması). Özellikle kayın, meşe ve diğer yapraklı türlerle çam türlerinde 

başlangıçta hızlı büyüyen bireylerin daha sonraki gelişiminde değişiklikler görülür. Mücadele 

evresinde hızlı büyüyerek üst kata geçen bireyler genelde azman yapma ve büyümelerini 

yavaşlatarak tepelerini yayma eğilimi gösterirler. Böylece gövde ve dallar kalınlaşarak doğal 

budanma durur ve kalın dallı, kısa ve çatal gövdeli, geniş tepeli ekonomik bakımdan değersiz 

bireyler oluşur. Bunlar daha zayıf büyüme gösteren ince dallı, düzgün gövdeli, dar tepeli ve 

gelecekte iyi nitelikli gövdeler oluşturacak bireylerin de gelişmesini engeller ya da onların ışık 

açlığı çekerek boğulmalarına neden olabilir (Odabaşı ve Ark., 2004). 

 

E - Ayıklama Kesimlerinin Görevi  

Sıklık çağında, özellikle doğal gençleştirme ile elde edilmiş meşcerelerde birey sayısı çok fazla 

ve bireylerin gelişim özellikleri de çok değişiktir. Böyle bir meşcerede uygulanacak ayıklama 

kesimlerinde kötülerin uzaklaştırılması veya zararsız duruma getirilmesi ön plana çıkar. Bu 

durumuyla ayıklama kesimleri de gençlik bakımında olduğu gibi negatif seleksiyon 

çalışmasıdır. Böyle bir uygulamanın görev ve amacı ile uygulama esasları aşağıdaki gibi 

özetlenebilir.  

 

1-Çeşitli nitelikteki bireyler arasında gelecek için umut veren iyi nitelikli değerli 

gövdeleri kolayca tanınır duruma getirmek.  

2-Ağaç türlerinin biyolojik özelliklerine uygun olarak, bireyler arası dayanışmanın ve 

katlı bir kuruluşun sürdürülmesine çalışmak.  

3-Karışık meşcerelerde, meşcere karışımını işletme amacına uygun olarak sürdürmek.  

4-Kuru dalların budanması ve meşcere perdesinin bakımını sağlamak.  

 

Meşe gençliğinin ilk yıllardan sonra, baskı altında ışık açlığı çekerek, yaşamlarını sürdürme 

yeteneği zayıf olup, bunların değerli gövde yapma olanağı yoktur. Bunun yanında sık biçimde 

gelişmemiş, serbest büyüyen bireyler tepelerini yayarak ve dallanarak azmanlaşırlar. Bu 

özelliği meşe meşcerelerinin, başlangıçtan itibaren sık olarak yetiştirilmesini gerekli kılar. Sık 

büyüyen bireyler tepelerini genişletme olanağı bulamayarak ışığa yönelirler. Düz ve dalsız 

gövdeler oluştururlar. Meşe genellikle yandan gölgelenmeye dayanır, fakat üstten tepesinin 

gölgelenmesine dayanamaz. Bu nedenle eskiden beri ormancılıkta “Meşe, başı açık olmak 

koşuluyla kürkte daha iyi büyür” ya da “Meşe tepesi açık, ayakları kapalı”  büyütülmelidir 

biçiminde söylemler kullanılmaktadır. Sıklık çağında değerli gövde oluşturacak bireyler henüz 

kesin olarak saptanamamakla birlikte, gövdeleri nispeten değerlendirme olanağı vardır. 

Gövdelerden bir bölümü düzgün ve güçlü bir yıllık sürgün oluşumu gösterirken, bir bölümü bu 

sürgünler yanında kuvvetli yan sürgünler de oluşturabilirler. Bunların dışında birçokları yaygın 

ve geniş bir tepe ya da çatallı gövdelerle kendilerini gösterirler. Bazı bireyler de hastalıklı ölmüş 

veya ölmek üzere olabilir. Bu bireylerden birincileri gelecek için ümit verenler, ikincileri 

şüpheli olanlar ve diğerleri meşcerede kalıcı olamayan yardımcı gövdeler olarak 

nitelendirilebilir. Meşe’de başlangıçtaki bazı hafif gövde eğrilikleri üzerinde fazla durmamak 

gerekir. Çünkü meşede zamanla bu eğriliklerin kaybolduğu görülür. Buna “meşenin gerilmesi” 

denir (Saatçioğlu, 1971). 
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Sıklık çağında yapılacak müdahalelerle, direklik çağında iyi nitelikli bireylerden oluşmuş bir 

üst kat ile katlı ve kapalı bir kuruluşun oluşturulması amaçlanır. Sıklık bakımıyla bu amaca 

yönelik olarak, ılımlı işlemlerle üst katta dikine büyüyen bir ana sürgüne sahip bireyler 

korunarak bunlara zarar veren çatallı ve dağınık tepeli bireyler, iyi niteliklilerin tepelerinin 

hemen altından kesilerek alt ve ara kata itilir. Bu işlem uygulanırken üst katta kapalılığın ve 

sıklığın devamlı kırılmamasına önem verilir. Karışıma katılan özellikle kayın ve gürgen 

türlerinin de ara ve alt kata itilmesi sağlanır. Sıklık bakımları gereksinime göre,  3-5 yıl aralarla 

birkaç kere tekrarlanır.  

Ayıklama kesimlerinde ön planda, gelecek için ümit veren gövdeler ve gerektiğinde sıklığın 

bozulmaması amacıyla şüpheli bireyler korunurken, diğer kötü nitelikli bireylerin çıkarılmasına 

yönelik müdahaleler yapılır. Müdahalede sıklığı korumak amacıyla kötü nitelikli bireyler 

tümüyle çıkarılamaz. Çünkü boşlukların oluşması durumunda, boşlukların etrafında olan iyi 

nitelikli fertlerinde azmanlaşmasına neden olabilir. Bu kötü nitelikli bireylerin tepeleri, çatal 

dalları ya da iyi nitelikli bireylere zarar veren yan dalları kesilip gerileterek ara ve alt kata 

indirilir veya üst katta dolgu oluşturacak konuma sokulur. Bu arada eğer varsa karışıma giren 

gölge ağaçları (kayın, gürgen v.b.) da korunarak gelecekte ara ve alt kat oluşumuna yardımcı 

olacak önlemler alınır. Sıklık çağında meşe sıklıklarının düzenli bir sıklıkla, bir üst gelişim 

evresine, direklik çağına ulaşması istenir.  
 

F - Aralama 

Özellikle sıklık çağından sonra, saf meşe meşcerelerinde meşenin gövdesini kapatacak kürkün 

yani dolgu ağacının uzun süre yaşatılması olanağı yoktur. Çünkü ara ve özellikle alt kattaki 

bireyler ışık azlığı ve açlığı nedeniyle uzun süre yaşamalarını sürdüremez. Ara katın olmaması 

durumunda ise, özellikle tepeleri iyi gelişmemiş bireyler su sürgünleri oluştururlar. Bu durum 

tepelerde kurmalara ve tepe çökmelerine neden olarak ağaç formunu bozar ve niteliksiz 

gövdeler oluşturur. Meşenin bu özellikleri göz önünde bulundurularak, değerli gövdeler 

yetiştirebilmek için, Saatçioğlu (1971) nun belirttiği gibi meşe meşceresinin yaklaşık 35-40 

yaşına kadar sık bir kapalılıkta büyütülmesi zorunludur. Genç meşcereyi gevşetmek doğru 

olmaz. Sık olarak yetiştirilen meşe meşcerelerinde alt dallar ışıksızlık nedeniyle ölür ve 

dökülürler. Bunun sonucunda meşeler yaklaşık 50 yaşlarında 8-10 m uzunluğunda dalsız 

gövdeler yapabilirler. Bu nedenle 35-45 yaşlarından sonra iyi nitelikli gelecek ağaçlarını 

seçmek ve bunların tepe ve gövde bakımını sağlayacak sık ve dikkatli aralamalar yapmak 

gerekir. Yapılan ilk aralamaların amacı, ön planda gelecek ağaçlarının tepelerini yüksek bir 

gelişme düzeyine ulaştırmak ve çap gelişmesini büyük ölçüde artırmaktır. Meşe, direklik 

çağında gerekli olanağı bulduğunda, tepelerini iyi bir biçimde geliştirebilir. Fakat alt ve ara 

kattan yoksun meşcerelerde gelecek ağaçlarının tepelerini birdenbire açmak su sürgünleri 

oluşumuna ve gövde bozulmalarına neden olacağı için başlangıçta sık sık, dikkatli ve ılımlı bir 

müdahale zorunludur. Saatçioğlu’nun Rohmeder’i  kaynak göstererek verdiği bilgiye göre 

“olabildiğince dalsız ve su sürgünü taşımayan gövdeler yetiştirebilmek için ilk bakım 

müdahalesinde, gövdelerinde su sürgünü bulunmayan en iyi yetenekli ileri galip meşelerin 

tepelerini sık sık ve ılımlı müdahalelerle serbest durumda tutmak gerekir. Tepenin herhangi bir 

şekilde sıkışması, su sürgünlerinin oluşması tehlikesini yaratır, buna karşılık tepelerin yavaş ve 

bir ölçüde gelişme olanaklarına kavuşturulması, su sürgünleri tehlikesini önler”.  

Meşe türleri arasında da su sürgünü verme özellikleri bakımından farklılıklar da vardır. Macar 

meşesi ile sapsız meşe, saplı meşeye göre daha az su sürgünü oluşturmaktadır Ayrıca aynı 

meşcere içinde ağaçların bir kısmında çok sayıda, bir kısmında az sayıda veya hiç su sürgünü 

oluşmaması da su sürgünlerinin bazı genler tarafından kontrol edildiğini göstermektedir(Ertaş,  

1996). 
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Bu durumuyla saf meşe meşcereleri;  meşenin ışık ağacı olmasına, ara ve alt kattaki bireylerin 

uzun süre yaşama yeteneği göstermemesine karşın yüksek aralama konusudur. Almanya’da 

yapılan saptamalar göstermiştir ki (Saatçioğlu, F.1971) yüksek aralama uygulanan meşe 

meşcerelerinde ara ve alt kattaki bireyler bazı alanlarda 30, bazı alanlarda 50 yıl yaşayabilmiş 

ve kendilerinden beklenen silvikültürel amacı gerçekleştirmişlerdir. Fakat bu olanak özellikle 

kurak yetişme ortamlarında sağlanamaz. Bu gibi yerlerde alt katın yaşama yeteneği 

göstermemesi, müdahalenin zorunlu olarak alçak aralamaya dönüşmesine neden olabilir. Fakat 

ara ve alt katın 30-50 yıl kadar yaşama yeteneği gösterdiği her ortamda ilke olarak yüksek 

aralama uygulanmalıdır.  

Bu durumda meşe meşcerelerinde başlangıçta ılımlı yüksek aralama ve üst kattaki gelecek 

ağaçlarının tepe gelişim olanaklarını sağlayacak ölçüde zamanla kuvvetli yüksek aralama 

uygulanmalıdır.  

Meşe meşcerelerinde gelecek ağacı seçim zamanı ve sayısı bakımından meşenin gelişim 

özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan araştırmalara göre (Odabaşı, T.ve 

Çalışkan, A. 1990) sapsız meşede gelecek ağacı sayısı 60 veya 70-100 arasında kabul 

edilmektedir. Meşede ilk aralamalarda “kesin gelecek ağaç seçimi”, meşenin gelişim özellikleri 

göz önünde bulundurulursa, bazı bireylerin sonradan niteliklerini bozması nedeniyle sakıncalı 

olabilir. Bu nedenle iki ayrı yöntem uygulanabilir. Bunlardan birincisi, ilk aralamalarla bütün 

sağlıklı ve iyi nitelikli gelecek ağacı adaylarının işaretlenmesi ve iki, üç aralamalardan sonra 

“kesin gelecek ağaçları“ nın belirlenmesidir. Diğer bir yöntem, başlangıçta gelecek ağaçlarını 

işaretlemeden ılımlı yüksek aralamaların yürütülmesi ve yönetim süresinin üçte biri ile yarısı 

arasında (60-90 yıl) kesin gelecek ağaçlarının işaretlenmesidir. Yurdumuzda çalışma koşulları 

ve personelin aynı yörede sürekli bulunmaması göz önünde bulundurulursa, ilk yöntemin 

uygulanması daha doğru olacaktır. Belirtilen nedenlerden ötürü, gençleşme evresinde 

meşcerede bulunması istenen gelecek ağacı sayısının kesin bir rakam olarak önceden 

saptanması da doğru olmayabilir. Bu nedenle iki, üç aralamadan sonra 70 ya da 100 gelecek 

ağacının işaretlenmesi ve bunun meşcerenin son evresinde 60-70 e indirilmesi daha temkinli 

bir yöntem olacaktır. Yapılacak aralama kesimleriyle, gelecek ağaçlarının korunması ve 

nitelikli tepe ve gövde oluşturması koşullarının sağlanması ön plana çıkarılacaktır.  

Zamanında gerekli bakım işlemlerini görmemiş ve nitelik bakımından yeterli gelecek ağacı 

taşımayan meşcerelerde, gelecek ağacı seçimine girmeden, klasik yüksek aralama yöntemiyle 

nitelikli ağaçların gelişimi olanakları aranmalıdır. Bu gibi yaşlı meşcerelerde, tepeyi geliştirme 

amacıyla yapılacak kuvvetli işlemler olumlu sonuçlar vermez. Çünkü ileri yaşlara ulaşmış ve 

tepesini yeteri kadar geliştirmemiş bireylerden oluşmuş meşcerelerde, tepe gelişme yeteneği 

büyük ölçüde azaldığı gibi meşcere içine bol ışığın girmesi su sürgünü oluşumunu artırır ve 

tepe çökmelerine neden olabilir. Bu nedenle zamanında yeterli bakım görmemiş ve sık 

büyümüş yaşlı meşe meşcerelerinde ılımlı aralamalarla çalışmalar yürütülmelidir.  

 
G - Meşe Öncü Gençliklerinden Yararlanma Olanakları 

Meşe doğal gençliğinin oluşum evresinde, ilk yılda oldukça derinlere giden kök oluşturur. 

Birinci yılı izleyen yıllarda kazık kökün büyümesi yavaşlar ve uygun toprak koşullarının 

olmadığı yerlerde duraklar. İlk 1-2 yıl içinde dik olarak toprağa giren kazık kökün, toprağın sert 

koşullarından kaçarak, çatlakları izleyen zikzaklı bir biçimde 30-35 cm boya ulaştığı, elverişli 

topraklarda daha derinlere uzadığı görülür. Yan kökler daha çok humus katında ve bu katın 

altında yayılırlar ve fazla uzamazlar. Meşenin bütün bu özellikleri kısaca değerlendirilirse, 

değerli koru ormanları oluşturan meşe türleri ışık ağacı olmalarına karşılık gençlik çağının ilk 

yıllarında bir siper gereksinimi gösterirler (gençliğin oluşum evresi). Gençliğin oluşum 

evresinde ışık önemli bir etken değildir. Fakat gelişim evresinde büyük ölçüde ışığa gereksinim 
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gösterir. Bu nedenle meşe gençliği için iki evre ayırt edilir. Bunlardan birincisi “meşe doğal 

gençliğinin oluşum evresi”, diğeri “meşe doğal gençliğinin yaşama, büyüme ve gelişim evresi” 

dir (Saatçioğlu ,1979).  Meşe gençliği oluşum evresinde, göknar, ladin ve kayın kadar meşcere 

siperine dayanabilir. Fakat ışık gereksinimi büyüme ve gelişim evresinde hızla artar.  

Meşe gençliğinin oluşum aşamasında (siper ihtiyacının yüksek olduğu dönemde) kapalılığın 

aşırı kırılması sonucu don zararları meydana gelmekte ve tepe sürgünü kurumakta ve genç birey 

çalılaşmaktadır.  Yada büyüme ve gelişme aşamasında ( ışık ihtiyacının yüksek olduğu 

dönemde ) kapalılık kırılarak gençliğe yeterli ışık verilmemekte bunun sonucunda bitki apikal 

dominansiyi kaybetmektedir. Ayrıca bakım objesi orta ağaçlık çağındaki meşe meşcerelerinde 

farklı tohum yıllarında alana gelmiş ışık yetersizliğinden dejenere olmuş meşe gençlikleri ile 

karşılaşılmaktadır. Bu dejenere olmuş meşe gençliklerinden yararlanabilme olanakları meşe 

silvikültüründe önemli bir sorunu oluşturmaktadır. 

Fidan sürgünü;  meşe gençliğinin tepesinin ölüp tekrar sürmesi ve bu olgunun uzun yıllar devam 

etmesi sonucu oluşan yaşlı kökten meydana gelen sürgülerdir. Fidan sürgünlerini yaşlı meşe 

siperi altındaki gençliklerde sıkılıkla görülmektedir. Sürgünler terminal tomurcuk ile kök 

boğazı arasındaki uyuyan tomurcuklardan meydana gelmektedir. Gövdeyi oluşturan 

sürgünlerin kuruyup ölmesi olayı meşcere siperi altındaki gençliklerde görülmekle birlikte, 

kurak yetişme ortamlarında daha sık karşılaşılan bir durumdur. Kurak yetişme ortamlarındaki 

meşe türleri, tekrarlayan yangın ve su stresine dayanmayı sağlayan morfolojik ve fizyolojik 

adaptasyona sahiptirler. Meşcere siperi altındaki meşe gençlikleri yaprak yüzey alanlarını ve 

gövdelerini küçültmekte sonunda da tepeleri kurumaktadır. Hayatiyetini devam ettirebilen 

fidan sürgünleri yaşlarıyla orantılı olarak büyük kök/gövde oranına sahiptirler. Yüksek 

kök/gövde oranına ve güçlü kök sistemine sahip olan meşe gençliği kapalılığın kırılması 

durumunda hızlı bir boy büyümesi yapabilmektedirler. Öncü gençliğin kök boğazı çapı ile 

yüksek kök/gövde oranı arasında bir korelasyon saptanmıştır (Johnson ve Ark., 2002).      

Tipik bir ışık ağacı olan meşe türlerinin öncü gençliklerinin uzun yıllar siper altında kalıp 

dejenere olması bir dezavantaj iken güçlü kök sistemine sahip fidan sürgünleri sayesinde bu 

alanlarda varlığını sürdürebilmektedir. Diğer bir anlatımla meşenin fidan sürgünü 

oluşturabilme özelliği onun evrimsel bir adaptasyonu olarak değerlendirilebilir. Meşe 

gençliklerinin toprak üstü sürgünlerinin ölmesi, yaşlı ağaçların tepesinin çökmesinden farklıdır. 

Yaşlı ağaçların tepesinin çökmesi genellikle ağacın ölümüyle sonuçlanmaktadır. Oysa genç 

fertlerde tepenin kuruması, yeni sürgün oluşumunu tetiklemektedir. Tepe sürgününün kuruması 

özellikle kurak yetişme ortamlarında yaygın bir olgu olup, bu sayede gençlik takip eden zengin 

tohum yıllarında oluşacak olan gençliklere katılım şansını devam ettirebilmektedir. Yeni oluşan 

gençlikler ve fidan sürgünleri düşük ışık koşullarına ve su stresine birlikte 

dayanabilmektedirler. Meşe gençliği fotosentezle oluşturduğu karbonhidratları kökünde 

biriktirmekte ve tepe kurumasıyla kökte depolanan karbonhidrat tüketimini azalmakta ve bu 

sayede kök uzun yıllar yaşayabilmektedir.      

Bulgaristan’da dejenere meşe gençlikleri toprak seviyesinden kesilerek sürgün vermeye teşvik 

edilmektedir. Canlandırma kesimi adı altında yapılan bu kesimlerde başarılı sonuçlar elde 

edilmektedir (Kostov, 1964). Sander (1971) meşçere siperi altındaki her öncü gençlikten 

yararlanılamayacağını, öncü gençliğin kök boğazı çapının bu konuda önemli bir faktör 

olduğunu belirtmektedir. Kök boğazı çapı 1,2 cm den ince olan öncü gençlikten canlandırma 

kesimiyle genellikle tek sürgün elde edildiği belirtilmektedir. Fakat bunun rakip türlerle 

mücadele edemediğini, 2,5 cm den kalın çaplı olanlardan kütük sürgünleri gibi çok sayıda 

sürgün oluştuğunu, 1,2-2,5 cm kök boğazı çapına sahip olan öncü gençliklerin, rakip türlerle 

mücadele edip üst tabakaya çıkan daha az sayıda sürgünler oluşturduklarını ifade etmektedir 
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(Sander, 1971). Sonuç olarak Meşe öncü gençliklerinden yararlanabilme olanakları, tür 

düzeyinde yapılacak detaylı araştırmalarla ortaya konulmalıdır. Bu araştırmalar 

tamamlanıncaya kadar öncü gençliklerin üzeri boşaltılarak gençleştirme çalışmaları 

yapılmasından kaçınılması yararlı olacaktır. 
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Özet 

Özellikle tür çeşidi yönünden Orta Avrupa’nın en zengin Meşe ormanlarına sahip olan 

Türkiye’de düzenli ve planlı orman işletmeciliğinin başlamasıyla birlikte Meşe ormanlarının 

büyük bir kısmında baltalık işletmeciliği ve az bir kısmında da koru işletmeciliği yapılmıştır. 

Bozuk yapıdaki meşe ormanlarının bir kısmında da verimli orman kurma gayesi ile meşeler 

kesilip köklenerek yerlerine iğne yapraklı ağaçlar dikilmek suretiyle ağaçlandırılmış ve entansif 

kültür bakımları ile sürgünler sürekli kesilerek kaliteleri önemli ölçüde bozulmuştur. 

Uygulanan işletme şekli nedeni ile meşe ormanlarında yeterince gençleştirme çalışması 

yapılmamıştır. 2006 yılından sonra baltalık olarak işletilen meşe ormanlarının koruya tahvili 

çalışmalarına hız verilmesi nedeni ile önümüzdeki süreçte bu ormanların gençleştirilmesi daha 

da fazla önem kazanacaktır. 

Tüm silvikültürel çalışmalarda olduğu gibi meşe ormanlarının gençleştirilmesinde 

uygulamacının rehberi olacak bilimsel veriler olmalıdır. Bu sebepten meşe türleri ile ilgili 

gereken her türlü araştırmaya vakit kaybetmeden başlanmalıdır. Bugüne kadar Ülkemizde 

yayılış gösteren meşe türlerinin doğal gençleştirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaların yeterince 

yapılmadığı, meşe türlerinin silvikültürü, ekolojisi, biyolojisi, ekonomisi, hasılatı, vb. 

konularda üniversiteler ve ormancılık araştırma enstitülerinin bilimsel çalışmalar yapmaları 

gerekmektedir. Ancak bu bilimsel çalışmalar yapılırken uygun yerlerde gençleştirme 

çalışmalarına da başlanmalı,  yapılacak amenajman planlarında oluşturulacak işletme 

sınıflarında yeterince gençleştirme sahaları ayrılmalıdır. Bu sahalarda uygulamacı, araştırma ve 

üniversite birlikte koordinasyon içinde çalışmalıdır. Bir an önce Meşe ormanlarının türler 

bazında envanter ve planlama çalışmalarına başlanmalıdır. 
 

Anahtar kelimeler; Araştırma, baltalık, koruya tahvil, gençleştirme, envanter ve planlama,  

 

A - Giriş 

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılı envanter sonuçlarına göre ülkemiz ormanları 

22342935,0 ha. olup bu alanın 5 886 195,0 ha’ı (% 26,34) meşe ormanlarından oluşmaktadır. 

Ülkemiz Meşe ormanları 18 tür ile yayılış göstermektedir. 

Ülkemizde meşe ormanları; Prof. Dr. İbrahim ERASLAN’a göre; “Nüfusun çok yoğun ve 

orman ürünlerine olan ihtiyacın çok yüksek olduğu yerlere yakın ormanlarda düzensiz 

müdahalelerle iğne yapraklı koru ormanları varlıklarını koruyamayarak yok olup gitmişler, 

yapraklı koru ormanları ise düzensiz baltalık ormanlarına dönüşmüştür. Türkiye ormanlarının 

yaklaşık yarısı yapraklı ormanlardan oluşmaktadır. Bu ormanlar yüzyıllar boyunca, arasız ve 

duraksız sürdürülen şiddetli ve aşırı kesimlere uğraması sonucunda baltalık ormanları 
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oluşmuştur. Şiddetli ve sürekli otlatmaların etkisi ile de bu düzensiz baltalıklar daha da 

bozulmuş ve soysuzlaştırılmışlardır.” (ERASLAN, 1982)  

Prof. Dr. Fikret SAATÇİOĞLU’na göre ise; “Baltalık işletmesi bir memleket milli 

ekonomisinin genel ağaç hammaddesi ihtiyacını (yapı odunu, bıçkı kerestesi vb.) karşılamaya 

yetenekli değildir ve dolayısıyla bu işletme türü ormancılığın daima ve sadece tali bir şekli 

olarak kalacak ve alanı da nüfus artışı, ekonomik ve kültürel yükselme ile birlikte gittikçe artan 

derecelerde gerileyecektir ” (SAATÇİOĞLU, 1978). 

Ülkemizde planlı ve düzenli ormancılığın kurulması ve gelişmesi sürecinde meşe ormanları 

ekonomik ve sosyal gelişme paralelinde çoğunlukla yakacak odun rezerv alanları olarak 

görülmüş ve büyük bölümü baltalık olarak işletilmiştir. Bunun sonucu ağaçlandırma çalışmaları 

ile yerlerine iğne yapraklı ormanlar kurmak suretiyle alanları daraltılmıştır (KAHVECİ, 2009). 

Türkiye’de orman amenajmanı ve silvikültürünün duayen iki hocasının görüşlerini de dikkate 

aldığımızda meşe ormanlarımızın süratle işletme şekillerinin değiştirilerek biyolojisine uygun 

ve sürdürülebilir uygulamaların yapılması gereklidir.  

Türkiye’de meşe ormanları 2006 yılına kadar, bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmeleri 

doğrultusunda ağırlıklı yakacak odun amaçlı düzenli veya düzensiz baltalık olarak, bazı 

yörelerde de yapraklarından hayvan yemi temin etme gayesi ile aşırı faydalanmalarla yapıları 

bozulmuştur. Bozuk yapıdaki baltalık olarak işletilen meşe ormanlarının bir kısmında, verimli 

orman kurma çalışmaları yapılmış, buralardaki ağaçlar kesilip köklenerek yerlerine iğne 

yapraklı ağaçlar dikilmek suretiyle ağaçlandırılmıştır. Diğer taraftan da yakacak odunu temin 

etme amacıyla kök dağılımı yeterli bozuk baltalık alanlarında canlandırma kesimleri yapmak 

suretiyle enerji ormanları kurma çalışmaları yapılmış ve böylece aynı yaşlı sürgün ormanları 

meydana getirilmiştir. Ayrıca baltalık denince akla gelen ilk tür olan meşenin tür çeşitliği 

yönünden Orta Avrupa’nın en zengin meşe ormanlarına sahip olmamıza karşın işletmeciliğine 

ve geliştirilmesine aynı derecede önem verilmemiştir. 2000 li yılların başından itibaren 

öncelikle sosyal ve ekonomik işlevini tamamlamış sürgünden gelen ve baltalık olarak işletilen 

meşe ormanlarda ile bozuk vasıflı ormanlarda süratle rehabilitasyon ve koruya dönüştürme 

çalışmalarına başlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğünce; 2005-2014 yılları için “Bozuk Meşe 

Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı” hazırlanarak 200 000 ha. bozuk meşe ormanında 

rehebilitasyon çalışmaları yapılması planlanmıştır. Ayrıca 2006-2015 yılları için “Meşe 

Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı” hazırlanarak 1 000 000 ha meşe ormanında 

çalışılması hedeflenmiştir. Yine 2006-20015 yılları için “Baltalık Ormanlarının Koruya 

Dönüştürülmesi Eylem Planı” hazırlanarak 1 000 000 ha meşe ormanında koruya dönüştürme 

çalışmalarına başlanılması hedeflenmiştir.  

Diğer taraftan dünyada ve ülkemizde gelişen ekonomik ve sosyal şartlar, yakacak odunun yerini 

alan ikame maddeleri nedeni ile toplumumuzun ormanlardan beklentileri dolayısıyla 

ormanların fonksiyonları sürekli değişmektedir. Yine dünyada ve ülkemizde doğa ve çevre 

bilincinin gelişmesi ve ormancılıkta doğayla uyumlu ormancılığın ekolojik ve ekonomik 

öneminin anlaşılması ile meşe ormanlarının sürdürülebilir ormancılığın bir gereği olarak yeni 

politikalar üretilerek değerlendirilmesi ve çok amaçlı doğaya uygun silvikültürel müdahalelere 

eskisinden daha fazla konu edilmesi gerekmektedir. 

Ülke ormanlarının alan, servet, tür çeşitliliği ve toplumun kullanımına katkısından dolayı 

meşelerin her yönüyle ortaya konulacağı bir çalıştayın yapılması gecikmeli de olsa isabetli 

olmuştur. Ülkemizdeki verimli meşe koru ormanlarının çok büyük bir kısmının Marmara 
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Bölgesi’nde bulunduğundan bundan sonra meşe ormanları ile ilgili çalışmalarının 

koordinasyonunun Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülmesi 

faydalı olacaktır. Hatta bu enstitünün ağırlıklı olarak meşe türlerine yönelik çalışmalara uygun 

yapılandırılması gereklidir. 

 

B - Gençleştirme (Meşcere Kurma) ve Öneriler 

Ormanın son ürününü oluşturan ve kesim çağına ulaşmış bulunan ağaç, ağaç toplulukları ve 

maktalı koru ormanlarında meşcerelerin, yararlanma amacı ile kesilerek yerlerine yeni ve genç 

orman generasyonunun, yani yeni kuşağın getirilmesine “Gençleştirme” yahut “ meşcere 

kurma” (meşcere tesisi) denir. Gençleştirmenin ekolojik ifadesi ise; mevcut kesime olgun yaşlı 

ağaç topluluğunun hepsinin veya bir bölümünün yerine, aynı gelecek amacını taşıyan ve genç 

bir kuşağın yani gençliğin getirilmesidir. (SAATÇİOĞLU, 1978) 

Orman Genel Müdürlüğünün 298 Sayılı Tebliğine göre ise, Ormanın son hasılasını oluşturan 

ve kesimlik çağa ulaşmış ağaç, ağaç toplulukları maktalı koru ormanlarında meşcerelerin 

devamlılığını sağlanması için kesilerek yerlerine yeni ve genç generasyonun getirilmesine 

“gençleştirme” denir. Gençleştirmenin amacı ormandan sürdürülebilir bir şekilde faydalanmayı 

emniyet altına almaktır. (OGM, 2014)   

Gençleştirmenin amacı ormandan sürekli faydalanmayı sağlamak olup, bunun için hasat 

kesimleriyle gençleştirmenin aynı tempo içinde yürütülmesi gerekir. Tanınmış atasözü 

“Biçmek isteyen eker”, bu gerçeği çok güzel ifade eder. Tarım için söylenen bu sözü, anlamını 

değiştirmeden “Kesmek isteyen, gençleştirmek zorundadır” demek suretiyle ormancılığa teşmil 

edilmiştir. (SAATÇİOĞLU, 1978) 

Meşe ormanlarımız, meşe odununun gerek yapacak ve gerekse yakacak olarak değerli olmaları 

nedeniyle ağır tahribata uğramıştır. Gerek koru ve gerekse baltalık olarak ileri derecede degrede 

olmuş, açılmış, çalılaşmış sahalarla, üzerinde kıymetli meşe türleri ihtiva etmeyen meşcereler, 

birçok ormancının kafasında bu tabloları gene meşe meşcereleri olarak ıslah ve ihya etmek 

yerine, tür değiştirme fikrini yaratmaktadır. Bazı ormancılarda bu fikre yönelme (ki 

uygulaması, bozuk meşeliklerin tıraşlanarak çam (tercihen karaçam) dikmeleri ile suni şeklinde 

olmaktadır) işin kolayına kaçma şeklinde vasıflandırılabilir. Oysa meşelerin asli tür olduğu 

yerlerde yine meşelerin tesisi yerinde olacaktır.(ATAY, 1982) 

Gençleştirme devamlılık prensibinin esas alındığı düzenli bir orman işletmesi için en önemli 

şartı teşkil eder. Ormanın aynı zamanda ve doğrudan doğruya varlığı ile ilgili olan bu şartın 

gerçekleştirilmemesi halinde, devamlı ve düzenli bir ormancılıktan bahsedilemez. 

Gençleştirme ormancının en önemli ve ciddi görevlerinden sayılır. Bu görevi gözetmeden 

yapılan her türlü faaliyet silvikültür bakımından ormana zarardan başka bir sonuç vermez. 

Gençleştirme ancak kesime olgun çağa gelmiş, yani kesilerek değerlendirilmelerinde 

mecburiyet olan meşcerelerde uygulanmalıdır. Ülkemizde meşe ormanlarının yaş sınıflarına 

dağılımını incelediğimizde, meşe ormanlarımız yakın zamana kadar baltalık olarak 

işletildiğinden büyük çoğunluğu I ve II. yaş sınıfındadır. Yaşlı diyebileceğimiz koru ormanları 

yok denilecek kadar azdır. Bu sebepten tohum verme çağına gelmiş yeterli kapalılıkta 

meşcereler oldukça azdır. 2006 yılından itibaren baltalık olarak işletilen meşe ormanlarımız 

süratle koruya tahvil sürecine alınmaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır ki koruya tahvilin son 

aşaması meşcereler gençleştirilerek koru ormanlarına geçmektir. Önümüzde yoğun 

gençleştirmelerin yapılması için kanaatimce yeterli süre vardır. Bu süre boş geçirilmeyerek 
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uygun meşcerelerde meşe türlerimizin tamamını kapsayacak şekilde örnek gençleştirme 

çalışmalarına başlanmalıdır. 

Bugüne kadar ülkemizde yayılış gösteren meşe türlerinin doğal gençleştirilmesi ile ilgili 

bilimsel çalışmaların yeterince yapılmamıştır. Meşe türlerinin gençleştirilmesi, yetiştirilmesi, 

ekolojisi, biyolojisi, ekonomisi, hasılatı, vb. konularda üniversiteler ve ormancılık araştırma 

enstitülerinin bilimsel çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Ancak bu bilimsel çalışmalar 

yapılırken uygun yerlerde gençleştirme çalışmalarına da başlanmalı,  yapılacak amenajman 

planlarında oluşturulacak işletme sınıflarında yeterince gençleştirme sahaları ayrılmalıdır. Bu 

sahalarda uygulamacı, araştırma ve üniversite birlikte koordinasyon içinde çalışmalıdır. 

Gençleştirme mahiyeti ve metotları itibarı ile tabii (doğal) ve suni (yapay) olmak üzere ikiye 

ayrılır. Doğal gençleştirmede yeni orman generasyonu, esas itibariyle gençleştirme alanı 

üzerinde yahut bu alanın yakınlarında bulunan ana ağaçlarda düşerek veya uçarak gelen yahut 

hayvanlar tarafından taşınarak getirilen tohumlardan meydana gelir. Tohumdan yetişen bu 

generasyona “Doğal gençlik” denir. Bu tarz üreme generatif üremedir. Doğal gençleştirmede 

tohum bir merkezden doğal olarak yayılır ve bu nedenle gençlik tohum kaynağını oluşturan 

türlerden veya ırklardan meydana gelir. Doğal gençleştirmenin bu özelliği yeni kurulan meşcere 

için çok önemlidir. Yeni generasyon sürgünlerden meydana getirildiği takdirde sürgünden 

gençleşme söz konusu olur. Bu tarz üremeye “Vejetatif üreme” denir. Vejatatif üremede, 

generatif üremede olduğu gibi, gerçek anlamda yeni fertlerin oluşturduğu bir orman kuşağı 

meydana gelmez, ancak eski kuşak üzerinde yeni sürgünler oluşur. 

Bilindiği üzere ülkemizde doğal gençleştirmede; Büyük Alan Siper veya Zon Siper, Grup Siper, 

Etek Şeridi ve Şerit Siper, Etek Şeridi ve Şerit Tıraşlama, Büyük Saha Tıraşlama (Kızılçam’da 

) metotları kullanılmaktadır. (OGM, 2014) 

Meşeler büyük ve ağır tohumlu ve tohumlarının uçma yeteneğinde olmaması nedeniyle ancak 

tepesi altına tohum döken bir ağaç türüdür. Öte yandan meşelerin gençlikleri sahaya ilk 

gelişlerinde, fidecik ve genç fidan döneminde dondan ve kuraklıktan zarar gören özel 

gençleştirme süresince derece derece azalan fakat daima var olması gereken ana ağaçlarının 

siperine ihtiyaç gösterir. İşte bu nedenlerle meşe ormanlarının gençleştirilmesinde siper 

vaziyetinin esas olduğu gençleştirme metotları kullanma bir zarurettir. Bilindiği üzere siper 

vaziyetinin esas olduğu gençleştirme metotları 1) Küçük saha siper gençleştirme metodu 2) 

Büyük saha siper gençleştirme metodudur. 

 

Belirtilen hususlar dikkate alındığında meşe meşcerelerinin gençleştirilmesinde yegane metot 

şüphesiz büyük saha siper gençleştirme metodudur.(ATAY,1982) Büyük alan siper metodunda 

yeni generasyonun gelmesi ve onunla birlikte yaşlı meşcerenin sahadan uzaklaştırılması; 

Hazırlama kesimleri, tohumlama kesimi, ışık kesimleri safhalarından oluşur,  

Uygulanan büyük alan siper metodundu uygulanacak ormanlarda diğer tabii gençleştirme 

faktörleri yanında en önemli şart sahada gençlik meydana getirebilecek nitelikte ve yeterli 

sayıda iyi özelliklere sahip, meşe fertlerinin bulunmasıdır. Ülkemiz meşe ormanları genel 

olarak baltalık olarak işletildiğinden yeterli siperi sağlayan ve tohum verimi olan meşcereler 

oldukça azdır. Sahayı gençleştirebilecek sayıda ve dağılışta tohum ağacının bulunması gerekir. 

Zira meşe gençlikleri tohum ağaçlarının tepe projeksiyonu dışına hemen hemen çıkmaz. 

(SAATÇİOĞLU, 1978) 
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Yetişme ortamının genel olarak meşe ırkının doğal olarak yetiştirilmesine uygun olması 

gerekir. Bu nedenle herhangi bir meşe meşceresinin doğal olarak gençleştirilmesinde yetişme 

muhiti etüdü ilk işi teşkil eder. Yetişme ortamının değerlendirilmesinde toprak vejetasyonu, 

fauna, çimlenme ortamı şartları büyük önem taşır. Gençleştirme meşcerelerinin karışımı, 

karışıma giren türler ile asli meşe türünün büyüme ilişkileri, karışımın muhafazası ve devam 

ettirilmesi, meşeler ışık ağacı olduğundan karışıma giren diğer türlerin gölge veya yarı gölge 

ağacı olması durumunda gençliğin getirilme önceliği, ara ve alt tabak olacaksa getirilme şekli, 

karışımın şeklinin önceden belirlenmesi gerekmektedir. 

Meşe meşcerelerinin gençleştirilmesinde meşe gençliğinin ana hatları ile değişmeyen, fakat 

ayrıntıları itibariyle yetişme ortamına sıkı bağlılıklar gösteren biyolojisini ve ekolojisini iyi 

bilmek zorunludur. Meşe gençliklerinin biyolojisi ve silvikültürü, diğer ağaç türlerine nazaran 

farklılıklar gösterir. Meşe türlerinin gençlikleri kendi aralarında da farklılıklar gösterir. Ancak 

bu farklılıklar Ülkemizde ortaya konmamıştır. Gençliklerin biyolojisi bakımından iki önemli 

safhayı birbirinden ayırt etmek zorunludur. Birinci safha gençliğin meydana gelmesi yani 

oluşum safhası; ikinci safha ise gençliğin yaşama, büyüme ve gelişme safhasıdır. Meşe 

türlerinin gençliğinin oluşumu yani meydana gelmesi için optimal kabul edilebilecek şartlar 

henüz araştırılmamıştır. 

Meşe türlerinin gençliklerinin meydana gelmesinde ve gelişmesinde ışık faktörünün önemi 

ortaya konulmamıştır. Meşenin ışık isteği özellikle gölgeye dayanma yeteneği konusunda 

çeşitli silvikültürcülerin birbirinden ayrı görüşleri olmakla beraber genellikle kabul edilen 

gerçek, meşelerin tipik ışık ağaçlarından olduğudur. (SAATÇİOĞLU, 1978).  

Ağaç türlerinin biyolojik isteklerine uygun olarak siper metotlarının uygulanması esnasında, 

tohumlama kesimi ile oluşturulacak kapalılık oranları yöresel özelliklere göre farklılıklar 

gösterse de genelde; 

Kızılçam (0,20 – 0,30),  Karaçam (0,50 – 0,60), Sarıçam (0,60 – 0,70), Kayın (0,60 – 0,70),  

Sedir (0,50 – 0,60),  Ladin (0,60 – 0,70), Meşe (0,60 – 0,70)  olmalıdır  (OGM, 2014). 

Dikkat edilirse tohumlama kesiminde çam türleri için farklı kapalılık önerilmesine rağmen, 

Meşe türleri için tek kapalılık önerilmesinin nedeni meşe türleri için tohumlama kesiminde 

kapalılığın nasıl ayarlanacağının araştırılarak ortaya konulmamasıdır.  

Silvikültür Dairesi Başkanlığının “Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları” isimli 298 

sayılı tebliğin 1 nolu tablosunda (ağaç türlerinde kozalak ve meyvenin olgunlaşma zamanı ve 

süresi ile zengin tohum yıllarının tekerrürü ve 100 kğ. Kozalaktan elde edilen tohum miktarı 

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yayını) meşe türlerinin 

özellikleri bulunmamaktadır. Ancak bu tabloda akmeşeler için genel veriler bulunmaktadır. 

Meşe türleri için ayrı ayrı veriler elimizde yoktur. Açıkça söylemek gerekirse Türk ormancısı 

henüz kendi meşe türlerinin tohum özelliklerini bilmemektedir. Sadece tohum özelliklerini 

değil diğer özelliklerini de bilmemektedir.   

Işık kesimleri safhasında ise yine “Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları” isimli 298 

sayılı tebliğe göre; Meşe; Kızılçam’ dan sonra ana ağaç türlerimiz içinde ışık ihtiyacı en fazla 

olan Meşe türlerimizden olup bu özelliği dikkate alınarak özel gençleştirme süresi kısa 

olmalıdır. Meşe doğal gençleştirme çalışmaları 4 - 6 yıl içinde tamamlanmalıdır. Gençlik elde 

edildikten 2 - 3 yıl sonra ışık kesimi, gençlik 30 - 40 cm boya yani biyolojik bağımsızlığını 

kazandıktan sonrada boşaltma kesimi yapılmalıdır (OGM, 2014). Şeklinde çok ortalama 

açıklamalarda bulunulmuş, meşe türleri için tatmin edici açıklamalar yapılamamıştır. 
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Gençleştirme çalışmalarında, doğal gençleştirmeye yardımcı mahiyette suni gençleştirmede 

yapılmalıdır. Ekim ve dikimler mümkün olduğunca yine meşcere siperi altına veya meşcere 

içerisinde yan siperin etkisinde olan boşluklarda yapılmalıdır. Meşe ekilecek sahanın tam 

alanda yahut şeritler halinde işlenmesi lazımdır. Toprağın derin işlenmesi fidan gelişmesi 

açısından anlamlıdır. Toprak işlemesinin yapıldığı şeritle mümkün olduğunca geniş 

tutulmalıdır. Böylece bakım kolaylaştığı gibi, 20-30 cm aralıklarla çizgiler açmak ve çizgiler 

üzerinde 20-30 cm aralıklarla ekim yapmak,  tohumların üzerini 1,5-2,5 cm derinlikte kapatmak 

uygun olur. Tohumlama kesimi yapılmış fakat yeterli gençlik elde edilemeyen meşcerelerde 

siperin altına veya siperin biraz daha fazla kırıldığı meşcerelerde dikim yapılarak 

gençleştirmeyi realize etmek gerekebilir. Kullanılan fidanlar 1/0 veya 2/0 olabilir. Hangisinin 

tercih edilmesi lazımdır henüz bir tecrübemiz yoktur. Bazı kaynaklar 2/0 fidanların 

kullanılmasını önermekte, fidanların dikimde fidan kökleri 20-30 cm kalacak şekilde 

budanması gerekmektedir. Fidanların toprak üstündeki budama çatalların alınması, kuvvetli ve 

uzun yan dalların kısaltılmasından ibarettir (ATAY, 1982).  

Yine Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları” isimli 298 sayılı tebliğin ek 7 nolu 

tablosunda orman ağaçları ile yapılacak tesislerde dikkate alınacak fidan aralık mesafeleri ile 

ilgili bölümde Meşe ile ilgili verilerde yine türlere ait veriler bulunmamaktadır. Oysa 

yaptığımız tespit ve gözlemlerde meşe türlerinin bir birinden farklı büyüme özellikler olduğu 

gözlemlenmektedir. Örneğin ağaçlandırma veya suni gençleştirmede Q. hartwissiana ile Q. 

pubescens’e aynı aralık mesafeyi vermek, kelimenin en hafifi ile işi bilmemektir. Fakat 

uygulamalarımız bu bilgi eksikliği içerisinde çaresizlik ile yapılmakta konu uygulayıcının 

gözlem ve tecrübesine bırakılmakta, adeta evin pisliğinin halı altına süpürülmesi gibi 

davranılmaktadır. 

Tüm silvikültürel çalışmalarda olduğu gibi meşe ormanlarının gençleştirilmesinde 

uygulamacının rehberi araştırmalar olmalıdır. Bu sebepten Meşe türleri ile ilgili gereken her 

türlü araştırmaya vakit kaybetmeden başlanmalıdır. Bu işe meşe türlerinin teşhis ve tanısı ile 

başlanmalı, bir an önce meşe ormanlarının türler bazında envanter ve planlama çalışmalarına 

başlanmalıdır. 

 

C - Konya Orman Bölge Müdürlüğü Meşe Ormanlarının Değerlendirmesi 

Orman Genel Müdürlüğünce tarafıma 2015 yılında verilen bir görevde; Konya Orman Bölge 

Müdürlüğünde meşe ormanlarının amenajman planlarının türler bazında yapılabilmesi için 

çalışmaların koordinasyonu tarafıma verilmiştir. Görev sonunda tarafımdan hazırlanan 

23.08.2015 tarih ve 2 nolu inceleme raporu tanzim edilerek makama sunulmuştur. 

Konya Orman Bölge Müdürlüğünde 2015 yılında yenilenecek olan amenajman planlarının 

yenilenmesi sırasında, meşe ormanlarının türler itibarı ile planlanması ile alakalı olarak 

potansiyel saha tespitleri yapılmış olup, yapılan potansiyel saha tespit çalışmaları, amenajman 

planlarının yenilenmesi aşamasında yapılması gereken iş ve işlemlerin neler olabileceği tespit 

edilmiştir. 

Yapılan potansiyel saha tespitlerine göre; 

Konya Orman Bölge Müdürlüğünde mevcut amenajman planlarına göre 4.142,5 ha verimli, 

21.677 ha bozuk olmak üzere toplam 25.819,5 ha meşe koru ormanı 56.168,5 ha verimli, 

130.892,5 ha bozuk olmak üzere toplam 187.061 ha meşe baltalık ormanı olmak üzere toplam 

212.880.5 ha meşe ormanı olduğu tespit edilmiştir.  
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Yapılan potansiyel saha tespitlerine göre Konya Orman Bölge Müdürlüğünde (KOBM) 

223.941 ha meşe ormanı olduğu, bunun 26.054,5 hektarının verimli koru, 6.665 hektarının ise 

bozuk koru ormanı olduğu,  44.471 hektar meşe ormanının doğrudan koruya dönüştürme 

metotları ile 11.117,5 hektar meşe ormanın ise tür değiştirerek koruya dönüştürme metotları ile 

koruya tahvil edilmesinin uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 
Şekil 1. KOBM Meşe ormanlarının potansiyel saha tespitlerine göre kullanım alanları 

82.143 hektar sahada ise baltalık kesimlerinin devam edebileceği, 18.863,5 hektar sahada 

rehabilitasyon çalışması yapılabileceği, 6.521,5 hektar sahanın ağaçlandırılabileceği, 1.878 

hektar sahada erozyon kontrolü çalışması yapılabileceği, 23.569 hektar sahanın doğa koruma 

fonksiyonu taşıdığı ve 2.598 hektar sahanında diğer (yaban hayatı geliştirme sahası) olarak 

planlanması gerektiği tespit edilmiştir (Şekil 1). 

Yapılan tespitlere göre Konya Orman Bölge Müdürlüğünde meşe ormanlarında 8 adet meşe 

türünün bulunduğu, bu türlerin hakim ağaç türü olarak oluşturduğu meşcere kuruluşları dikkate 

alındığında kapladıkları alan Tablo 1 de görülmektedir. 
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                            Tablo 1. KOBM Meşe ormanlarının ağaç türleri irtibariyle alanları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut amenajman planların göre hakim ağaç tür 

meşe olarak tespit edilen bazı meşcerelerde ardıçlar, 

Toros sediri, Toros göknarı, karaçam ve kızılçamın 

aktüel olarak hakim ağaç türünü oluşturduğu tespit 

edilmiş olup, bu meşcerelerin yeni planlarda koru 

işletme sınıflarında değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca mevcut amenajman planlarına göre meşe 

ormanlarının 60.311 hektarının (%28,33) verimli, 

152.569,5  hektarının (%71,67) ise verimsiz iken, 

Yapılan potansiyel saha tespitlerine göre bu 

ormanların aktüel olarak 148.370 hektarının (%66,25) 

verimli, 75.571 hektarının (%33,75) ise verimsiz 

olduğu tespit edilmiştir. 

Yine yapılan tespitlere göre bu ormanların 114.307 hektarının (%51) saf, 93.896 hektarının 

(%42) meşe türlerinin kendi arasında ve 15.738 hektarının (%7) ise diğer iğne yapraklı türlerin 

karışıma girdiği karışık meşcerelerden oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil 2).  

Yapılan tespitlere göre 70.221 ha sahanın ak meşeler grubuna giren meşe türlerinden oluşan 

meşcereler olduğu, bu meşcerelerde yapılması gereken planlama Şekil 3 de gösterilmiştir.  

AĞAÇ TÜRÜ SEMBOLÜ AĞAÇ TÜRÜ TOPLAM (Ha) % 

Ml Saçlı meşe (Q.cerris) 77.385,0 34,6 

Mm Mazı meşesi (Q.infectoria) 43.173,5 19,3 

Mn Makedonya meşesi(Q.trojana) 41.014,0 18,3 

Ar Ardıçlar (Juniperus ) 20.065,5 9,0 

Mt Tüylü meşe(Q.pubescens) 16.669,5 7,4 

Mk Kasnak meşesi (Q.vulcanica) 10.378,0 4,6 

Mp Anadolu palamut meşesi (Q.ithaburensis) 8.490,0 3,8 

Mkr Kermes meşesi (Q.coccifera) 2.346,0 1,0 

Mlb Lübnan meşesi (Q.libani) 1.272,5 0,6 

S Sedir (C.libani) 1.134,5 0,5 

G Göknar (A.cilicica) 1.057,5 0,5 

Çk Karaçam(P.nigra) 535,5 0,2 

Çz Kızılçam (P.burutia) 419,5 0,2 

GENEL TOPLAM 223.941,0 100,0 

Şekil 2. KOBM Meşe ormanlarının meşçere 

tiplerine göre dağılımı. 
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Şekil 3. KOBM Akmeşe alanlarının planlaması 

128.161,5 ha sahanın ise kırmızı meşeler grubuna giren meşe türlerinden oluşan meşcereler 

olduğu, bu meşcerelerde yapılması gereken planlamanın grafikte gösterilen şekilde olduğu, 

tespit edilmiştir (Şekil 5). 

Konya Orman Bölge Müdürlüğünde 10.378 ha (%4,6) Kasnak meşesi ormanının olduğu, bu 

ormanların 10.039,5 ha nın verimli, 338,5 ha nın ise verimsiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

2.621,5 ha sahada da Kasnak meşesinin karışıma girdiği tespit edilmiştir. Bilindiği üzere 

Kasnak meşesi Ülkemizin endemik bir türüdür. Ancak bu güne kadar sağlıklı bir envanteri 

yapılmamış, nerede ne kadar hangi özellikte meşcereleri olduğu tespit edilmemiştir.  

Kasnak meşesi ormanlarının bu güne kadar diğer meşe türleri ile birlikte meşe ormanları 

olarak değerlendirildiği, yapılan amenajman planlarında baltalık işletme sınıfına alındığı ve 

tıraşlama kesimlerine konu edildiği görülmüştür. Ülkemiz için çok değerli olan kasnak meşesi 

ormanlarının baltalık olarak işletilmesi ormancılık mesleği ve memleketimiz adına üzüntü 

vericidir. 

Yapılan tespitlere göre Kasnak meşesi 

ormanlarında planlamanın grafikte gösterilen 

şekilde olması gerektiği (Şekil 4), baltalık 

işletilmesi planlanmadığı, Kasnak meşesi 

meşcerelerinin öncelikle koruya tahvil 

çalışmalarına konu edilmesi gerektiği, 331 

ha lık bir meşcerenin yaban hayatı geliştirme 

sahası içerisinde kaldığı, bu meşcerelerde de 

fonksiyonları dikkate alınarak uygun şekilde 

koruya dönüştürülmesi yapılması gerektiği, 

Doğrudan Koruya Tahvil metotlarında nihai 

amaç, koruya tahvil meşceresinin 

gençleştirmeye alınarak uygun gençleştirme 

                                                                                metotları ile gençleştirilmesidir. 

Ancak bu güne kadar Ülkemizde yayılış gösteren meşe türlerinin doğal gençleştirilmesi ile ilgili 

bilimsel çalışmalar yeterince yapılmamıştır. Sahip olduğumuz bilgiler çok genel bilgiler olup 

Şekil 4. KOBM Kasnak meşesi alanlarının planlaması. 
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türlerin gençleştirilmesi, yetiştirilmesi, ekolojisi, biyolojisi, ekonomisi, hasılatı, vb. konularda 

maalesef detaylı bilimsel bilgiye sahip değiliz. Üniversiteler ve ormancılık araştırma 

enstitülerinin meşeler konusunda uygulamacılara yol gösterecek çalışmaları yapmaları 

gerekmektedir.  

Şekil 5. KOBM Kırmızı meşe alanlarının planlaması. 

Ancak bir yandan bilimsel çalışmalar yapılırken, diğer taraftan tercihen uygulamacı araştırmacı 

ve üniversite birlikte çalışarak, uygun yerlerde gençleştirme faaliyetlerinde de bulunulmalıdır. 

Yapılacak amenajman planlarında oluşturulacak işletme sınıflarında gençleştirme sahaları 

ayrılması gereklidir. Gençleştirme sahaları hesaplanan periyodik saha kadar verilmeyebilir, 

ancak uygulanabilir sahalarda gençleştirme sahaları verilmeli ve yeni plan döneminde meşe 

ormanlarında da gençleştirme çalışmaları yapılmalıdır.  

Bu amaçla potansiyel saha tespitleri sırasında gençleştirmeye uygun olacağı düşünülen 

sahalarda tespit edilmiştir. Buna göre Saçlı meşede (Q.cerris) 465 ha, Makedon meşesinde 

(Q.trojana) 166 ha ve Anadolu palamut meşesinde (Q. ithaburensis) 151 ha olmak üzere toplam 

olmak üzere 782 ha potansiyel gençleştirme sahası tespit edilmiştir. Plan yapımı sırasında 

uygulamacı ve plan yapımcıları bu konuda sık sık istişarede bulunmalı ve uygun görecekleri 

sahaları gençleştirme sahası olarak belirlemelidir. 

 

D - Sonuç ve Çözüm Önerileri 

Meşelerin her yönüyle ortaya konulacağı bir çalıştayın yapılması gecikmeli de olsa isabetli 

olmuştur. Ülkemizdeki verimli meşe koru ormanlarının çok büyük bir kısmının Marmara 

Bölgesi’nde bulunduğundan bundan sonra meşe ormanları ile ilgili çalışmalarının 

koordinasyonunun Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülmesi 

faydalı olacaktır. Hatta bu enstitünün ağırlıklı olarak meşe türlerine yönelik çalışmalara uygun 

yapılandırılması gereklidir. 

Baltalık işletme şeklinin çok eski bir işletme şekli olduğu, sosyal ve ekonomik işlevini 

tamamlamış sürgünden gelen ve baltalık olarak işletilen ormanlar ile bozuk vasıflı geniş 

yapraklı ormanlar süratle bir dönüştürme süresi içerisinde ağaç türü gözetilmeksizin 
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dönüştürme çalışmaları ile koruya dönüştürülmesi gerekmekte olup, meşe ormanları için 

önümüzdeki süreçte prensip, politika ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve 

Esasları içeren 299 Sayılı Tebliğe göre;  

- Meşe koru ormanlarının idare sürelerinin, 

- Baltalıktan koruya dönüştürülecek ağaç türlerinde periyot uzunluğu 20 yıl alarak 

belirlenmiş olup koruya tahvil (dönüştürme) ormanlarında ağaç türü dikkate alınarak her 

tür için dönüştürme süresinin, 

- Baltalık işletme sınıfında olan meşe ormanlarında ise türler için ayrı ayrı idare süresinin 

Belirlenmesi uygun olacaktır.   

Aslında baltalık olarak işletilen ormanların geçmişte koru ormanları olduğu dikkate alındığında 

bazı meşe türlerinin koruya tahvil edilemeyeceği düşüncesi doğru bir yaklaşım değildir. Genel 

prensip bütün baltalıkların koruya dönüştürülebileceğidir. Fakat hangi türlerin hangi şartlarda 

koruya dönüştürüleceğine veya hangi türlerin hangi şartlarda baltalık olarak işletileceğine 

yapılacak çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde karar verilmelidir. Bu konuda toptan bir 

değerlendirme yapmak uygun değildir. 

Koruya tahvil süreci başlatılan ormanların, yenilenecek amenajman planlarında da koruya 

tahvil sürecinin devam etmesi gerekmektedir. 

 

Gerek meşe koru ormanlarında ve gerekse doğrudan koruya tahvil metotlarında nihai amaç, 

meşcerenin gençleştirmeye alınarak uygun doğal gençleştirme metotları ile gençleştirilmesidir. 

Ancak bu güne kadar Ülkemizde yayılış gösteren meşe türlerinin doğal gençleştirilmesi ile ilgili 

bilimsel çalışmaların yeterince yapılmamıştır. Meşe türlerinin gençleştirilmesi, yetiştirilmesi, 

ekolojisi, biyolojisi, ekonomisi, hasılatı, vb. konularda üniversiteler ve ormancılık araştırma 

enstitülerinin meşeler konusunda bilimsel çalışmalara süratle başlanmalıdır. Ancak bir yandan 

bilimsel çalışmalar yapılırken bir yandan da uygun yerlerde gençleştirme çalışmalarına da 

başlanmalıdır.  
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Sürgünden Meydana Gelmiş Meşe Ormanlarının Kuruluş Özellikleri ve İşletilmesi 

Uğur TÜFEKÇİOĞLU 

 

Orman Genel Müdürlüğü/ Şube Müdürü 

E-Mail: ugurtufekcioglu@ogm.gov.tr 

 

 

A - Giriş 

Topraklarının büyük bölümü Anadolu'ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar'ın uzantısı olan 

Trakya'ya yayılmış olan Türkiye’nin yüzölçümü 78,4 milyon hektardır. Bu alanın 22,3 milyon 

hektarı ormandır(% 28,6).  

Geçmişte Türkiye’nin yarısı orman iken 4000 yıldır özellikle de son 200 yıldır ormanlar aşırı 

ve düzensiz faydalanmalar,  tarla açma, orman yangınları, ağır otlatma vb. nedenlerle yok 

edilmiş veya kuruluş özelliklerinden uzaklaştırılarak verimi düşük ormanlara dönüşmüştür. 

Yetişme ortamının elverişsizliği nedeniyle en çok stepe yakın ormanlar bu süreçten 

etkilenmiştir. % 10-15 olan doğal step(bozkır) alanları bugün % 24 civarındadır. 

Günümüzde ise; Türkiye orman varlığı, planlı ormancılığın başladığı 1963 yılından bugüne 

ormanlara yapılan planlı silvikültürel müdahaleler sonucunda saha, servet ve artım yönüyle 

kendini geliştirmiştir.(şekil 1) 

Şekil 1. 1963 den günümüze kadarki orman varlığı 

 

B - Geçmişten Bugüne Türkiye Orman Varlığı 

22,3 milyon hektar ormanlık alanın % 26 sı meşe ormanları ile kaplıdır.(5,9 milyon hektar) 

Meşe ormanlarının aktüel yapı itibariyle büyük bir bölümü ağırlıklı olarak kütük sürgünü olmak 

üzere sürgünden meydana gelmiştir. Meşede tohumdan meydana gelmiş koru ormanı çok azdır 

(tahminen %10-15 civarında). 

Meşeler kıymetli yapacak ve yakacak vermenin yanısıra meyveleri, yaprakları ve kabuklarının 

kullanım alanları dikkate alındığında da çok değerlidir. Uzun ömürlü yaşamları meşeleri kuvvet 

ve kudretin sembolü yapmıştır. Büyük bir yaşama yeteneğine sahip meşeler çok genç yaşlarda 

bile kök ve kütük sürgünü verebilmektedir.  

mailto:ugurtufekcioglu@ogm.gov.tr
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C - Türkiye Ormanlarının İklim ile İlişkili Özellikleri ve Yayılışı 

Türkiye; Avrupa-Sibirya, Iran-Turan ve Akdeniz iklimleri olmak üzere üç farklı iklim 

bölgesinde bulunmaktadır. Bir başka ifade ile Avrupalı, Kafkasyalı ve Asyalı bitki türleri 

Türkiye’de bir arada yayılış gösterirler. Bu floristik zenginliği ile Türkiye, ülkeden çok kıta 

özelliği taşımakta, 18 meşe türünü de içeren 150 ye yakın ağaç/ağaççık türünü ormanlarında 

doğal olarak barındırmaktadır.  

Türkiye’nin kuzeyinde; denize bakan eteklerde kızılağaç- karaağaç ve ıhlamur türlerinden 

oluşan orman toplumları meşe-gürgen ve kayının saf ve karışık toplumları ile karaçam- 

sarıçam-göknar ve ladinin saf ve karışık toplumları, Güney ve Batı Anadolu Akdeniz orman 

rejyonunun alt basamağında maki toplumları, hemen üstünde kızılçam ve meşe ormanları, 

Toroslarda sedir ve toros göknarı yansıra küçük alanlarda lokal servi ve sığla ormanları, Batı 

Egede karaçam kuşağı, fıstık çamı ormanları, Trakya’nın alçak stebi ile doğu ve güneydoğu 

Anadolu’nun yüksek step bölgelerinde, meşenin ve karaçamın saf ve karışık orman toplumları 

bulunmaktadır. 

 

D - Türkiye Ormanların Kuruluş Özellikleri ve İşletilmesi  

Farklı kuruluş özelliklerine sahip orman toplumları koru, baltalık ve korulu baltalık olarak 

işletilmektedir. Yine koru ormanları aynı yaşlı ve değişik yaşlı olmak üzere iki farklı orman 

formlarına sahip olup bu ormanlar kuruluş özelliklerine göre maktalı ve seçme/devamlı orman 

olarak işletilmektedir. 

Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu ormanlar, 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından devamlılık ilkesi esas alınarak idare edilmektedir. Ülke 

ormanlarının tamamı işletme şefliği bazında belli dönemleri içerecek şekilde orman amenajman 

planları ile işletilmektedir. Amenajman planları ağırlıklı olarak ormanlık alanlar için öneri 

getirmektedir, diğer ormansız alanlarda ise ekosistem bütünlüğü içinde çeşitli çalışmalar 

önerilmektedir. Bunlar ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, koruma ve 

iyileştirme(rehabilitasyon ) gibi çalışmalardır. 

Son derece değerli orman kuruluş özelliklerine sahip bu ormanların gördüğü/göreceği 

fonksiyonları güvence altına almak korumanın yansıra silvikültür uygulamalarla mümkündür.  

Silvikültür uygulamalarla; yeni ormanlar tesis edilir, yeni tesis edilen ormanlarla birlikte 

mevcut ormanların sağlık ve kalitesinin artırılmasına yönelik meşçere bakımları, 

devamlılıklarını sağlamak için kapalılığı düşük yerlerde iyileştirme (rehabilitasyon) 

çalışmaları, kesim olgunluk çağına gelmiş meşcerelerde ise gençleştirme çalışmaları yapılır. 

Silvikültür uygulamalar; biyolojik, ekolojik ve ekonomik esaslara dayanmakta olup başarılı 

uygulamalar için öncelikle ağaç türlerinin yetişme ortamını ve biyolojik özelliklerini iyi bilmek 

gerekir. Yine ormanların kuruluş özellikleri ve işletme amacı da silvikültür çalışmalara şekil 

vermektedir. 

Türkiye’nin çok farklı iklim bölgeleri, farklı jeolojik yapı ve toprak özellikleri, coğrafi bölgeler 

arasında hatta aynı bölge içinde var olan farklılıkların yansıra aşırı ve düzensiz otlatma, usulsüz 

insan müdahaleleri, geçmişteki doğadan uzak orman işletmeciliği değişik orman formlarının da 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu durum Türkiye Ormanları silvikültürünün yöresel anlamda 

gelişmesine çok büyük katkı sağlamıştır.  “Burada Doğru Olan Başka Yerde Yanlıştır.” 

kuralı günümüz silvikültür uygulamalarına yön vermektedir.  
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E - Sürgünden Meydana Gelen Meşe Ormanlarının İşletilmesi 

Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde başta meşe türleri olmak üzere birçok sürgün verme 

özelliğindeki geniş yapraklı türlerden oluşan koru ormanları aşırı ve düzensiz faydalanmadan 

dolayı sürgün vermeye zorlanmış bu durum ise baltalık işletme modelini doğurmuştur. 

Geçmişte odun ve odun kömürüne duyulan talep baltalık işletmeciliğinin devamlılığının yansıra 

değerini de artırmıştır. Ancak, baltalık işletmeciliği ormanın çok yönlü işlevlerin 

gerçekleştirilmesine uygun olmadığı gibi zamanla uygulama alanlarında orman varlığının 

bozulmasına hatta tükenmesine bile neden olabilmektedir. Bu nedenle sosyal ve ekonomik 

işlevini tamamlamış sürgünden gelen ve baltalık olarak işletilen ormanlarımız yetişme ortamı, 

ağaç türü ve yaşının belirlediği bir dönüştürme periyodu içerisinde tohumdan meydana gelmiş 

ormanlara dönüştürülmektedir. 

 

F - Sürgünden Meydana Gelmiş Meşe Ormanlarının Baltalık İşletilmesi 

Sürgün verme özelliğine sahip geniş yapraklı ormanlara yapılan düzensiz ve devamlı 

müdahaleler sonucunda ortaya çıkan baltalık ormanları çok eski bir işletme şeklidir. Özellikle 

insanoğlunun ısınma, ısıtma ve barınmaya duyduğu şiddetli ihtiyaç ve bu ihtiyacını düzensiz 

şekilde temin etmesi baltalık işletmeciliğinin önemini artırmıştır. Düzensiz faydalanmalar bu 

işletme modeli ile düzenli hale dönüştürülmüştür.  

Halen kışların uzun sürdüğü İç 

Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

coğrafi bölgelerimizde özellikle 

yakacak ve hayvan yemine duyulan 

yoğun talep baltalık işletmeciliğin 

birdönem daha devam ettirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. 

Baltalıklar, sürgün verme yeteneğindeki 

özellikle meşe ve diğer geniş yapraklı 

türlerden kurulmakta, baltalığı 

oluşturan sürgünler ise gövde, kütük ve 

köklerdeki tomurcuklardan 

çıkmaktadır. Oluşumlarına göre bunlara 

provantif (uyuyan) veya adventif 

(sonradan oluşan) sürgün denilmektedir 

(Şekil 2).  

Meşe baltalıklarını oluşturan sürgünler genellikle provantif sürgünlerdir. Ana kütükten 

doğrudan beslenen bu sürgünler toprak yüzeyine yakın yapılan silme kesimler sonucunda 

ortaya çıkarlar ve ana kütük çürüdüğü veya öldüğü zaman onun yerini alırlar. Kök sürgünleri 

ise bir süre kütüğün kökleri aracılığıyla beslenir ve bir süre sonra kendi kök sistemini kurarlar. 

Bu özellikleri nedeniyle tohumdan gelişen bireylere benzerler. Ancak genetik yapıları 

değişmez. Faydalandıkları ana kökün genetik yapısını korurlar. Bu özellik değişen tabiat 

şartlarına adaptasyonu zorlaştırır. İdeal olan başta iklim olmak üzere değişen şartlara 

adaptasyonu daha kolay olan tohumdan meydana gelmiş birbirinden farklı genetik yapıya sahip 

bireylerle orman kurmaktır. 

Şekil 2. Provantif ve adventif sürgünler. 
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Işık, sıcaklık, yağış gibi klimatik faktörler; sürgün verme, sürgünlerin bol ve canlı olmasında 

çok etkilidir. Güneşli bakılarda, alçak rakımlarda, kolayca ısınabilen fakir ve sığ topraklarda 

kütükler bol sürgün verirler. 

Baltalıklar kısa idare süreleri ile işletilmekte, tohumdan meydana gelen koru ormanlarında 

olduğu gibi gençleştirme hassasiyetlerine gerek görülmemektedir (gençleştirme cephesi, makta 

büyüklüğü ve şekli vb.). 

 

G - Baltalık Kesimlerinde Dikkat Edilecek Başlıca Önemli Hususlar 

Baltalık kesimleri, kütük üzerinde güneye doğru eğimli, düz ve parlak kesit bırakacak şekilde, 

kıymık ve saçak bırakılmadan yapılmalıdır. Kalın kütüklerde kesim karşılıklı iki taraftan yukarı 

doğru ev çatısı şeklinde yapılmalı, kesit yüzeyinde kesinlikle su biriktirilmemelidir. 

Kesim mümkün olduğu kadar toprağa yakın yapılmalıdır. Karlı ve donlu günlerde kesim 

yapılmamalıdır. Çürük kütüklerde çürüklük giderilene kadar kesim devam ettirilmelidir. 

Sürgün verme bakımından en uygun kesim zamanı şiddetli kış donları geçtikten sonra, ağaçlara 

su yürümeden yapılan kesimdir. Ancak sonbahar mevsiminde de kesim yapılanabilir. 

Üretim sonrası materyal vejetasyon başlamadan sahadan çıkarılmalıdır. Aksi durum çok gevrek 

genç sürgünlerin sürütmeden zarar görmesine sebep olur. 

Meşe baltalıklarından özellikle yakacak odun ve odun kömürü üretilecekse kaliteden çok 

kantite esastır ve meşcere bakımlarına ihtiyaç yoktur. Ancak genç sürgünlerin zarar görmemesi 

için evcil ve yabani hayvanlara karşı saha korunmalıdır. 

Baltalıklardan şayet sırık, direk, kazık vb. emval üretilmek istenirse ocaklarda tekleme de 

denilen ayıklama yapılmalıdır. Ayıklama çalışmalarının yazın yapılmasına özen 

gösterilmelidir. Böylece çok sayıda yeni sürgün oluşumunun önü kesilir. Ayıklama esnasında 

diğer türler korunarak karışımda sağlanmalıdır. 

Yaşlanan ve sürgün verme özelliğini yitiren yaşlı kütükler ile boşlukların bulunduğu yerlere 

karışımı sağlamak için yöreye uygun farklı türler dikim/ekim yöntemiyle getirilmelidir. 

 

H - Sürgünden Meydana Gelmiş Meşe Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi (Koruya 

Tahvil Çalışmaları) 

Baltalık işletmeciliği başta meşe olmak üzere geniş yapraklı ormanlara yapılan düzensiz ve 

kuvvetli müdahaleler neticesi ortaya çıkmış çok eski bir işletme modelidir.  Günümüzde ise 

baltalık işletilen sürgün ormanlarının doğanın kuruluşuna uygun tohumdan meydana gelmiş 

koru ormanlarına dönüştürülmesi hususunda; resmi ve tüzel orman ile kurumlardan, çevre ile 

ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve orman ile yaşayan halk vb. toplumlardan ciddi destek 

gelmektedir. Bunun da başlıca nedeni; ormanların birçok ekolojik, ekonomik ve sosyal 

işlevlerinin sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde, baltalıklardan değil de, tohumdan meydana gelen 

koru ormanlarınca sağlanacağı kanaati toplumun geniş kitleleri tarafından fazlaca 

seslendirilmesidir.  

Özetle; doğal dengenin yeniden tesisine yönelik koruya dönüştürme benzeri faaliyetler neticesi 

meşcerelerin bozulmuş olan tür kompozisyonları ve kuruluş özellikleri tekrar yetişme ortamına 

uygun bir düzeye getirilerek ormandan beklenen fonksiyonların böylece daha iyi gerçekleşmesi 

sağlanacaktır. 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

79 
 

Sürgün(baltalık) ormanlarının koruya dönüştürülmesi ya doğrudan dönüştürme de dediğimiz 

doğal yoldan ya da tür değiştirmek suretiyle iki şekilde yapılmaktadır. 

1 - Doğal Yoldan Dönüştürme (Doğrudan Dönüştürme) 

Doğal yoldan ya da doğrudan dönüştürmede esas olan tohum ağaçlarının seçimi, kütük 

sürgünlerinin seyreltilmesi (ayıklama, tekleme) ve aralamalar ile koru ormanına benzer bir 

orman formunun bir düzenleme süresi içerisinde oluşturulmasıdır. 

Dönüştürme çalışmalarının sonucunda kurulacak orman yalnızca tohumdan meydana gelmiş 

olmalı ve sürdürülebilirliğini sağlayacak bir kuruluş düzenine sahip olmalıdır (optimal kuruluş). 

Doğal yoldan dönüştürmede iki evre söz konusudur. 

1.1 - Hazırlama Evresi; 

-Ormanda doğal gençleştirmeyi sağlayacak sayıda tohum ağacı belirlenmeli (hektarda 80-150 

adet), 

-Koruya dönüştürmenin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için her türlü silvikültürel tedbir 

alınmalı, 

-Belirgin hale getirilen tohum ağaçlarının tohum tutma kapasitesi artırılmalı, 

-Mevcut dip kütüklerin ise sürgün verme yetenekleri azaltılmalıdır. 

1.2 - Gençleştirme Evresi; 

Gençlik; tohum tutma kapasitesi yüksek tohum ağaçlarının bir bol tohum yılında tohumlarının 

toprakla buluşturulması neticesi doğal yoldan elde olunur. Gençleştirme tekniği ise doğal 

gençleştirme metotlarından büyük alan siper vaziyeti (BASV) veya küçük alan siper vaziyetidir 

(KASV). 

Doğrudan dönüştürme, yaşama yeteneği olan canlı dip kütüklerin olduğu bakımlı baltalıklarda 

uygulanılır. 

Meşede doğrudan dönüştürme süresi 70-120 yıl olup iyi yetişme ortamlarında ve genç 

baltalıklarda bu süre büyüme enerjilerinden dolayı daha da kısalmaktadır (40-80 yıl). 

2 - Tür Değiştirerek Dönüştürme 

Sürgünlerin sağlığı ve dağılımının yetersizliği yansıra mevcut meşe türünün önerilen koru 

ormanı için tatminkâr olmaması durumlarında baltalık maktasında ne varsa hepsinin tıraşlama 

kesimi ile uzaklaştırılması ve kuvvetli toprak işlemesinin beraberinde yetişme ortamına uygun 

istenilen özellikle yöresel türlerin dikim/ekim yöntemiyle tam alanda şeritler ve gruplar halinde 

sahaya getirilmesidir. 

Tür dönüştürmede amaç; var olan ağaç türlerinin değiştirilmesi değil, işletme şeklinin 

değiştirilmesi yani sürgünden meydana gelen bireyleri tohumdan meydana gelen bireylere 

dönüştürmektir. 
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I - Meşede Koruya Dönüştürme Çalışma Esasları (Kök ve Kütük Sürgününden Gelmiş) 

ÜST BOY UYGULAMA ESASLARI 

1.5m’ ye 

kadar 

- 10-15m ara ile 1-1,5m genişliğinde bakım patikalarının açılması, 

- Menfi seleksiyon ile zararlı sürgün ve istenmeyen fertlerin çıkarılması, 

- Karışıma giren ağaç türlerinin himaye edilmesi, 

- Menfi seleksiyon dışında sağlıklı meşelerin gövde sayısında azaltma yapılmaması, 

- Tamamen kötü formlu fertlerden oluşan veya çalılaşmış bir yapı gösteren grup ve alanların 

olduğu yerlerde, canlandırma (tıraşlama) kesimleri yapılarak yeni, sağlıklı ve kaliteli sürgünlerin 

elde edilmesi. 

- Yol kenarlarında bazı yaşlı fertlerin tabii ve biyolojik denge için sahada bırakılması (hektarda 

1-3 adet) 

1.5-5m 

- Bakım patikalarının 20-30m Aralık, 2-3m genişliğinde açılması, 

- Azman ve çatal fertlerin uzaklaştırılması, 

- Karışıma giren diğer türlerin korunması, 

- 2-3m ara ile galip tabakadaki iyi fertlerin tepelerinin serbestleştirilmesi ile galip tabakadaki fert 

sayısının azaltılması, 

- Kar ve rüzgâr baskısı olan ve değerlendirme yapılabilen yerlerde ocaklardaki bazı sürgünlerde 

seyreltme yapılması, 

-  3-5 yıl ara ile yüksek aralama tekniği ile bakımların tekrarlanması. 

>5m 

- Bakım patikalarının 40-60m Aralık, 3-4m genişliğe çıkarılması, 

- Karışım türlerinin korunması, 

- Alt tabakadaki yarı gölge ve gölge ağaçlarının muhafazası, 

- Ocaklarda sıkışık sürgünlerde seyreltme yapılması, 

- İlk müdahalede aday istikbal ağaçlarının (tohum ağacı) seçimi (7-10m ara ile hektarda 150-200 

adet), 

- Sonraki müdahalelerde istikbal ağacı seçimi (8-12m ara ile hektarda 80-150 adet). 

J - Sonuç ve Öneriler 

Türkiye Ormancılığı 178 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen ilke ve politikası belli planlı 

bir ormancılığa 1963-1972 yılları arasında düzenlenen ilk amenajman planları ile geçmiştir. Bu 

planlara göre ormanlar işletme şekilleri bakımında koru, baltalık, korulu baltalık olarak 

işletilmektedir. 

Bu işletme modellerinden baltalık işletmeciliği, bilinenin aksine çok eski bir tarihçeye sahiptir. 

Baltalık işletmeciliği orta çağdan itibaren Avrupa’da geniş olarak kullanılmıştır. Son yüzyıl ise 

bu modeli terk ederek ormanlarını esas kuruluşlar olan tohumdan meydana gelmiş koru 

ormanlarına dönüştürmüşlerdir. 

Türkiye de ise 1920 yılında baltalık kanunu ile başlayan baltalık işletmeciliği orman talanına 

dönüşeceği endişesi ile zaman zaman kesintiye uğramıştır. 1963 yılında başlayan planlı 

ormancılığın gereği baltalık işletmeciliği tekrar Türk Ormancısının gündemine girmiştir. İmar 

ihya, enerji ormanı tesis, yenileme isimleri ile yapılan bu çalışmalarla 630 bin hektar bozuk 

meşe alanı verimli hale dönüştürülmüş ve günümüzde uygulanmakta olan koruya dönüştürme 

çalışmalarının altlığını oluşturmuştur. 

Baltalık işletmeciliği, toprağı fakirleştirir, kalitesiz ve ince odun elde olunur. Değer odun 

üretimi düşüktür. Ürün çeşitliliği yoktur. Karışık meşcereleri saflaştırır, eğimli yerlerde 

tıraşlama kesimler erozyonu hızlandırır, aynı yaşlı ve saf tür olmaları nedeniyle böcek türlerinin 

kitle üretimlerini artırır, genetik varyasyonların daralmasına hatta bazı türlerin yok olmasına 

neden olabilir.  
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Bu olumsuzlukların yansıra baltalık işletmeciliğinin olumlu yönleri de bulunmaktadır; basit bir 

işletme şekli ve önemli teknik bilgiyi gerektirmeyen bir işletmeciliktir. Gençleştirmesi, koru 

ormanlarına göre daha güvenceli ve ucuzdur. Yönetim süresinin kısalığından dolayı ağaç 

serveti kısa sürede değerlendirilir. Zararlı iklim etkilerine dayanıklıdır. Kayalık yerleri sürekli 

örtülü tutarak kesintisiz koruyucu etki yapar.  

Esasında baltalık işletmeciliği bugün varlığını sürdüren çok kıymetli koru ormanlarımızın 

korunmasında bir sigorta görevi de görmüştür. 

Ayrıca, Türkiye’de uygulanan baltalık işletmeciliği klasik bir işletmeciliktir. Bunun sonucunda 

elde olunan odun sadece yakacak olarak kullanılmaktadır. Hâlbuki son yıllarda bazı gelişmiş 

ülkelerde ağaç tarımı şeklinde ilk yıllarda hızlı büyüyen türlerle tesis edilen kısa idare 

müddetleriyle işletilen plantasyon alanlarından elde olunan odun tesislerde yakılarak ısı ve 

elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Meşe baltalıklarının bu anlamda enerji ormancılığına 

konu edilmesi için araştırmalar bir an önce başlatılmalı araştırmaların ışığı altında uygulamalara 

geçilmelidir.  

Baltalık işletmeciliği geçmişte bir ihtiyaçtan doğmuş olup günümüzde büyük oranda görevini 

tamamlamıştır. Günümüzde sürgünden meydana gelmiş bu sahaların süratle koruya 

dönüştürülmesi elzemdir.  

Koruya dönüştürmede amaç; yetişme ortamının verim gücünden en rasyonel düzeyde 

faydalanmak suretiyle en yüksek kalitede odun üretmek, yetişme ortamının verim gücünü 

korumak ve artırmak yansıra dış etkilere dayanıklı sağlıklı meşcereler kurmak ve ormanların 

devamlılığını doğaya uygun şekilde sürdürmektir.  

 Koruya dönüştürmede ekolojik koşullar, meşcerenin kuruluşu ve özellikle değerli türlerin 

zenginliği koru ormanı kurma imkanı veriyorsa doğrudan dönüştürme yapılanabilir. Aksi halde 

tür değiştirerek dönüştürmeye başvurmak gerekir. Bu nedenle dönüştürme tekniğini belirlerken 

meşceredeki ağaç türünü, kuruluş özelliklerini,  ekolojik ve sosyal koşulları iyi incelemek 

gerekir. Doğrudan dönüştürmenin teknik esaslarını silvikültür disiplini, tür değiştirerek 

dönüştürmenin teknik esaslarını ise ağaçlandırma disiplini belirlemelidir. 

Türkiye’de sürgünden meydana gelmiş meşe ormanlarında uygulanacak dönüştürme 

çalışmaları bölgesel olmalıdır. Düzenli kesimlerle verimli baltalığa dönüştürülen alanlar 

doğrudan dönüştürmeye konu edilmeli, ihtiyaçtan dolayı sosyal talebin olduğu düzensiz 

faydalanmaların devam ettiği bozuk baltalıklar bir veya birkaç dönem daha baltalık olarak 

işletilmelidir. 
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Türkiye’nin Doğal Meşe (Quercus L.) Türlerinin Yayılışı ve Botanik Özellikleri 
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E-mail: uakkemik@istanbul.edu.tr 

 

 

Özet 

Meşe cinsi, Türkiye ormanlarındaki en önemli ağaç cinslerinden biri olup 5,8 milyon hektarlık 

bir alanda 3 seksiyona ait 17 türle temsil edilmekte ve deniz seviyesinden 2300 m yükseltiye 

kadar geniş bir alanda saf ve karışık meşcereler halinde bulunmaktadır. Makalenin amacı; 

Türkiye’de doğal yetişen meşe türlerinin, yayılışları ve tanım özelliklerini, tanı anahtarı 

yardımıyla ele alarak daha kolay tanınmalarına yardımcı olmaktır.  

Meşe cinsinin tür, alttür ve varyete dahil toplam 24 taksonu doğal olup bunlardan Q.vulcanica, 

Q.macranthera subsp.syspirensis, Q.trojana subsp.yaltirikii ülkemiz, Q.aucheri’de Güneybatı 

Anadolu ve civarındaki Ege Adaları için endemiktir.  

Meşe türlerinin tanınmasında birinci derecede önem taşıyan kısımlar meyve (kadeh ve palamut) 

ve yapraklardır. Bazı türler yapraklarıyla tanınırken bazılarında meyvelerin de olması 

zorunludur. Ülkemizde doğal yetişen meşeler bu özelliklerine dayanarak 3 seksiyona 

(akmeşeler, kırmızı meşeler ve herdem yeşil meşeler) ayrılmaktadırlar. Bu seksiyonlarda yer 

alan türler de yeniden düzenlenen tanı anahtarları yardımıyla daha kolay tanımlanabilmektedir. 

Her ne kadar tanı anahtarları ve görsel malzemeler tanımlamada kullanılsa da, türlerin 

aralarındaki kolay hibritleşmeden dolayı teşhislerde zaman zaman zorluklar çekilmektedir. Bu 

durumda herbaryum materyallerinin de incelenmesi teşhislere yardımcı olmaktadır.  

Bu makale kapsamında, ülkemizde doğal yetişen 9’u akmeşeler, 5’i kırmızı meşeler ve 3’ü de 

herdem yeşil meşeler grubunda yer alan 17 meşe türünün dâhil olduğu grupların özellikleri ve 

bu gruplarda yer alan tür ve tür altı taksonların tanımları görsel malzemeler ve tanı 

anahtarlarıyla desteklenerek ilgililere sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Meşe, Quercus, Tanı anahtarı, Botanik özellikleri 

 

A - Giriş 

Meşe cinsi Fagaceae familyasının en geniş türe sahip cinsi olup Kuzey Yarımkürenin ılıman ve 

subtropik kuşağında yayılış yapan çok sayıda türü vardır. Sistematik açıdan çok tartışmalı olup 

tür sayısı farklı yazarlar tarafından farklı şekiller verilmektedir. Kubitzki (1993) meşelerin tür 

sayısını 350-450, Nixon (1997) 400 olarak verirken Menitski (2005) tür sayısının 400-500 

olduğunu belirtmektedir. Meşeler üzerine çalışan botanistler sistematik problemlerden dolayı 

belirgin bir rakam verememektedir.  

Ülkemiz meşe türleri konusunda da uzun yıllar tartışmalı türler olmasına karşın Yaltırık (1984) 

tarafından yapılan çalışmayla meşe türlerinin revizyonu yapılmış ve 18 tür tanımlanmıştır. Son 

yıllarda ise Quercus virgiliana türünün özellikleri bakımından Q.pubescens türüne çok yakın 

olması nedeniyle Q.pubescens’in sinonimi olarak değerlendirilmiş ve böylece ülkemizdeki tür 

sayısı 17 olmuştur (Yılmaz, 2014).  

mailto:uakkemik@istanbul.edu.tr
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Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizdeki meşe türlerinin kapladığı orman alanı 5,8 

milyon hektar olup saf ve karışık meşcereler halinde %26’lık bir orman alanını kaplamaktadır. 

Meşeler Karadeniz Bölgesi’nin nemli koşullarından İç Anadolu Bölgesi’nin steplerine kadar 

çok farklı yetişme ortamı koşullarında yayılır. 

Geniş bir orman oluşturan meşeler, amenajman, ağaçlandırma ve silvikültür planlarında genel 

olarak cins düzeyinde ele alınmıştır. Oldukça farklı yetişme ortamlarına uyum sağlamış farklı 

meşe türlerinin cins düzeyinde değerlendirilmesinin, ormancılık uygulamaları açısından 

sakınca yaratması durumu söz konusudur. Çünkü farklı ekolojik koşullara uyum sağlamış 

türlerin aynı tamimlerle ya da yönetmeliklerle ormancılık uygulamalarına konu edilmesi 

olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda meşelerin de, çamlarda olduğu gibi tür 

düzeyinde ele alınması ve tüm planlamaların tür düzeyinde yapılması gereklidir.  

Meşelerle ilgili yapılacak tür tabanlı çalışmalar için de ülkemizde doğal yetişen meşelerin tür 

düzeyinde tanımlanması gereklidir. Bu makalenin amacı, doğal meşe türlerimizin temel tanım 

özelliklerini ilgili literatürden (Hedge ve Yaltırık, 1982; Yaltırık, 1984; Yılmaz, 2014) 

yararlanarak meslek camiasına sunmaktır.  

 

B - Meşe Cinsinin Tanım Özellikleri 

Meşe cinsi; Fagus L., Castanea L., Castanopsis Spach., Quercus L., Trigonobalanus Forman, 

Lithocarpus Bl., Chrysolepis Hjelmquist ve Nothofagus Blume olmak üzere toplam 8 cinse 

sahip olan Fagaceae familyasının en geniş cinsidir. Bu cinslerden Fagus, Castanea ve Quercus 

ülkemizde doğal türlerle temsil edilmektedir. Fagaceae familyasının 3 doğal cinsini ayırt etmek 

üzere aşağıdaki tanı anahtarı (Yılmaz, 2014) kullanılmaktadır:  

1.Tomurcuklar iğ biçiminde, erkek çiçekler uzun bir sapın ucunda aşağı sarkan başçık halinde 

kurular oluşturur; nuks meyve 3 köşelidir ................................................................................ Fagus 

1.Tomurcuklar yumurtamsı, erkek çiçekler dik veya aşağıya sarkık kedicik halinde kurullar 

oluşturur; nuks meyve üç köşeli değil silindirik, yumurtamsı, küremsi şekillerdedir. 

2.Erkek çiçek kurulları yukarı doğru dik durur, dişi çiçekler erkek çiçeklerin hemen aşağısında 

yer alır, kupula meyveyi tamamen içine almıştır, 2-4 parça halinde açılır  ................... Castanea 

2.Erkek çiçek kurulları aşağıya sarkan kedicikler halindedir, dişi çiçekler ayrı çiçek kurulları 

oluşturur, kupula meyveyi tümüyle değil  alt kısımdan belli oranda içine alır ............... Quercus 

Meşeler; yaklaşık 400-500 türle temsil edilmekte olup türlerinin bir kısmı herdem yeşil bir 

kısmı da kışın yaprağını döken gruplarda yer almaktadır. Gövde kabukları ince ya da kalın 

boyuna çatlaklı veya düz olup bazılarında da mantarlıdır.  

Tomurcuk yapıları önemli tanım özelliklerinden biridir. Uç tomurcuklar terminal konumludur. 

Kiremitvari dizilmiş çok sayıda pullu olan tomurcuklarının birçoğu kısa aralıklarla bir araya 

gelerek tepede toplanmıştır. Sürgün üzerindeki dizilişi ise çok sıralı sarmaldır. Meşelerde 

sürgünlerin özü de beş kollu yıldız şeklinde olup tanımda kullanılabilecek bir özelliktir. 

Yaprakları önemli bir değişkenlik sergilemektedir. Basit olan yaprakları saplı ya da sapsız, tam 

kenarlı ya da loplu veya dişli, sivri ya da küt uçlu, derin ya da sığ loplu gibi farklı türlerde farklı 

özellikler sergiler. Tomurcukların tabanından genellikle 2 kulakçık çıkar ve bunlar kısa bir süre 

sonra dökülür ancak bazı türlerinde kalıcıdır. Çiçekleri, rüzgârla tozlaşma yaptığından, görsel 

değildir. Tek cinsiyet taşıyan çiçeklerin hem dişi hem de erkek olanları aynı ağaç üzerinde 

bulunur; bir cinsli bir evciklidir. Erkek çiçekleri kedicik halinde aşağıya sarkık kurul oluşturur. 

Bu kurulların boyu 3-15 cm olup üzerlerindeki erkek çiçekler seyrektir. Kedicik şeklindeki 

kurullar tek tek ya da 7’ye kadar çıkan sayıda demetler oluşturur. Herbir dişi çiçek kurulu 3 

çiçekli olup 3 çiçekten sadece biri, ortadaki gelişir; diğer iki çiçek körelir. O nedenle meşelerde 
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her dişi çiçek kurulundan bir meyve gelişir. Meyveleri, açılmayan ve tek tohum taşıyan kuru 

meyve (nuks) olup türlere göre 1 ya da 2 yılda olgunlaşır. Nuks meyve küre, iğ, fişek, elipsoit 

biçimindedir ve halk arasında “palamut” ya da “pelit” adıyla bilinir. Meyveyi taşıyan ve kupula 

olarak adlandırılan (kadeh) kısım pullarla örtülmüş olup pulların şekli ve boyutları türlere göre 

farklılık gösterir (Hedge ve Yaltırık, 1982; Yaltırık, 1984; Menitsky, 2005; Yılmaz, 2014). 

Ülkemizdeki meşe türleri 3 seksiyonda toplanmıştır. Çiçek açma zamanı Öztürk (2013)’te yaz 

sonu (eylül-ekim) olarak verilmesine karşın tüm türlerinde ilkbahar dönemi olup nisan-mayıs 

aylarıdır. Yaltırık (1984) ve Yılmaz (2014) bu seksiyonların özelliklerini aşağıdaki şekilde 

açıklamıştır:  

 

1. Akmeşeler (Seksiyon Quercus) 

a. Odunlarında ilkbahar trahelerinden yaz trahelerine geçiş çok anidir ve yaz traheleri 

geniş yıllık halkalarda alev dili şeklindedir (Şekil 1A).  

b. Yaprak lopları veya dişlerin ucunda kılçıksı-dikensi bir çıkıntı bulunmaz.  

c. Meyve olgunlaşması 1 yılda tamamlanır. Genellikle meyvenin iç yüzü çıplak ve 

tohumlar daha az tanenli olduğundan tatlıdır.  

Akmeşe grubundan Türkiye’de 9 meşe türü doğal yetişir: Quercus robur, Quercus petraea, 

Quercus hartwissiana, Quercus frainetto, Quercus vulcanica, Quercus pontica, Quercus 

infectoria, Quercus pubescens, Quercus macranthera subsp. syspirensis  

 

2. Kırmızı Meşeler (Seksiyon Cerris Loudon) 

a. İlkbahar odunu trahelerinden yaz odunu trahelerine geçiş yavaştır ve yaz odunu 

traheleri seyrektir (Şekil 1B). 

b. Yaprak lopları ucunda kılçıksı dikensi çıkıntılar bulunur.  

c. Çoğunlukla meyve 2 yılda olgunlaşır. Meyvenin iç yüzü genellikle tüylü, tadı acıdır.  

Kırmızı meşe grubundan  

Seksiyonun Türkiye’de 5 türü doğal yetişir: Quercus libani, Quercus trojana, Quercus 

cerris, Quercus brantii, Quercus ithaburensis subsp. macrolepis  

 

3. Herdem Yeşil Meşeler (Seksiyon İlex Loudon) 

a. Odunu halkalı traheli değildir, trahe çaplarındaki değişim belirgin değildir ve bir yıllık 

halkadan diğerine radyal yönde devamlı bir şerit oluşturur (Şekil 1C).  Trahelerde 

“thyll (tül)” oluşumu yoktur veya çok ender rastlanır.  

b. Yapraklar deri gibi sert, tam kenarlı veya kenarları dişli-sert dikenlidir.  

c. Meyve 1 veya 2 yılda olgunlaşır. Türkiye’de doğal yetişen herdem yeşil meşe 

taksonları şunlardır: 

Seksiyonun Türkiye’de 3 türü doğal yetişir: Quercus coccifera, Quercus ilex, Quercus 

aucheri  
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A            B               C 

Şekil 1. Meşe seksiyonlarının odunları (Akkemik ve Yaman, 2012).                                                                                    
A) Akmeşeler; B) Kırmızı meşeler; C) Herdem yeşil meşeler 

 

C - Meşe Türlerinin Yayılışı 

Meşe türlerinin yayılışları ve teşhislerde yardımcı olacak fotoğrafları tanı anahtarındaki 

seksiyon ve tür sırasına göre verilmiştir (Şekil 2 ve 3). Meşe türlerinin yayılış yerlerinin 

bilinmesi tanımada ve özellikle ormancılık uygulamalarında önem taşımaktadır. Haritalar 

halinde verilen yayılış alanları genel olarak bulunduğu bölgeleri göstermektedir (Şekil 2).  

 

Q.coccifera’nın yayılış alanı 

 

 

Q.aucheri’nin yayılış alanı 

 

Q.ilex’in yayılış alanı 

 

 

Q.libani’nin yayılış alanı 
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Q.trojana subsp.trojana’nın yayılış alanı 

 

 

Q.trojana subsp.yaltirikiana yayılış alanı 

 

Q.cerris’in yayılış alanı 

 

 

Q.brantii’nin yayılış alanı 

 

Q. ithaburensis subsp.ithaburensis’in yayılış alanı 

 

 

Q.infectoria subsp.veneris’in yayılış alanı 

 

Q.infectoria subsp.infectoria’nın yayılış alanı 

 

 

Q.robur subsp.robur alttürünün yayılış alanı 

 

Q.robur subsp. pedunculiflora’nın yayılış alanı 

 

 

Q.hartwissiana türünün yayılış alanı 
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Q.macranthera subsp.syspirensis’in yayılış alanı 

 

 

Q.pubescens subsp. pubescens (kırmızı) ve subsp. crispata 

(mavi( alttürlerinin yayılış alanları 

 

Q.frainetto türünün yayılış alanı 

 

 

Q.vulcanica türünün yayılış alanı 

 

Q.petraea subsp. petraea alttürünün yayılış alanı 

 

 

Q.petraea subsp. iberica alttürünün yayılış alanı 

 

Q.petraea subsp.pinnatiloba’nın yayılış alanı 

 

Q.pontica’nın yayılış alanı 

 

Şekil 3. Meşe türlerinin yayılış haritası. 

 

D - Meşe Türlerinin Tanı Anahtarı (Yaltırık, 1984; Yılmaz, 2014) 

Ülkemizde 17 tür, alttür ve varyeteleri ile birlikte 24 takson doğal olarak yetişir. Bu meşe türleri 

aşağıdaki morfolojik özellikleriyle ayrılabilir:(Yaltırık, 1984 ve Yılmaz, 2014’ten değiştirilerek 

alınmıştır) 

1.Yaprakları kalın, deri gibi sert, herdem yeşil (seksiyon ilex) 

2. Yapraklar çıplak; kenarları çoğunlukla dikenli dişli; meyve olgunlaşması 2 yılda olur; 

kadeh pullarının uç kısımları çıkıntılı ve batıcıdır (Şekil 5) ........................ Quercus coccifera 

2. Olgun yaprakların alt yüzleri keçe gibi sık tüylü; tam kenarlı veya dişlidir; kadeh pulları 

birbiri üzerine yatmıştır, çıkıntılı değildir. 

3. Meyve 2 yılda olgunlaşır; kadeh 25 mm çapında; yaprak alt yüzü boz, mum tabakası 

ile karışık tüylü; yaprak sapları kısa (1-4 mm) (Şekil 6)  .......................... Quercus aucheri 
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3. Meyve 1 yılda olgunlaşır; kadeh 15 mm çapında; yaprakların alt yüzü mumlu değil 

fakat keçe gibi tüylü; yaprak sapları daha uzun (5-15 mm), meyvelerin tadı buruk (Şekil7) 

 ................................................................................................................................... Quercus ilex 

1.Yapraklar yumuşak veya deri gibi sert; yazın yeşil veya kurumuş olarak kışı ağaç üzerinde 

dökülmeden geçirir. 

4.Meyve olgunlaşması 2. yılda olur; olgunlaşan kupulanın sapı kalın (2,5-5 mm’dir); yaprak 

loplarının ucunda kılçıksı-dikenli çıkıntılar bulunur; kadeh pulları çoğunlukla birbiri üzerine 

gevşek kapanmış veya geriye doğru kıvrık (seksiyon Cerris) 

5.Yaprak uzun mızrak veya geniş şeritsi biçimde; alt yüzleri çıplak veya seyrek yıldız 

tüylü bazen her iki yüzü de yoğun yıldız tüylü (Q. trojana subsp. yaltırıkii) ; yaprak 

kenarları sivri keskin dişli; kadehin pulları dip tarafta birbiri üzerine kapanmış; kadeh 

kenarına doğru pulların ucu gevşemiş. 

6.yaprak sapları 1-2 cm uzunluğunda; yapraklar 7-12x2-3 cm boyutlarında; yaprak 

kenarlarındaki diş sayısı 10-14 çift (Şekil 8)  ............................................ Quercus libani 

6.Yaprak sapları 1 cm’den kısa; yapraklar 3-8 (-10)x(1,5-3 (-4) cm; yaprak 

kenarlarındaki diş sayısı 8-10 çift (Şekil 10)  ......................................... Quercus trojana 

5.Yapraklar yumurtamsı-eliptik veya dar yumurta biçiminde; alt yüzleri keçe gibi sık 

yıldız tüylerle kaplı; kadeh büyük, tırnaklar uzun, şeritsi, çoğunlukla birbiri üzerine 

gevşek kapanmış veya geriye doğru kıvrık. 

7.Tomurcuk dış pulları saç gibi ince ve uzundur ve dökülmezler; yapraklar az veya 

çok derin lopludur ve lopların ucunda oldukça kısa dikenleri vardır; kupulanın pulları 

(tırnaklar) iplik gibi incedir.(Şekil 9)  ......................................................... Quercus cerris 

7.Tomurcuk dış pulları saç gibi uzamamıştır. Yapraklar dişli veya çoğunlukla sığ 

loplu; diş ve lopların ucu uzun kılçıksı dikenlidir; kupula pulları (tırnaklar) geniş şeritsi 

veya köşelidir. 

8.Yaprak kenarları düzenli dişli, loplu değil; kupula pulları geniş veya dar üçgen 

şeklinde, geriye kıvrılmamış (Şekil 11)  ............................................. Quercus brantii 

8.Yaprak kenarları düzensiz aralıklarla loplu, loplar sivri uçlu; kupula pulları dar 

şerit şeklinde ve köşeli, olgunlaştığında odunlaşır, çoğunlukla geriye kıvrık 

(Şekil12)  ...................................................... Quercus ithaburensis subsp. macrolepis 

4.Meyve olgunlaşması 1 yılda olur; olgunlaşan kupulanın sapı incedir (1-3 mm çapında); 

yaprak loplarının ucunda diken bulunmaz; kadeh pulları çoğunlukla birbirinin üzerine sıkıca 

kapanmıştır veya bazı taksonlarda pulların uç kısmı gevşektir, hiçbir zaman geriye 

kıvrılmazlar  (seksiyon Quercus) 

9. Yapraklar düzenli keskin dişli, diş sayısı 20-30 arasında değişir, büyük, yan damarlar 

birbirine paralel ve çok sayıda (16-30) (Şekil 13)  ..................................... Quercus pontica 

9.Yapraklar loplu veya tam kenarlıdır ( ender olarak dişli olabilir). 

10.Yapraklar yarı daimi yeşil, dar yumurtamsı, eliptik, tam kenarlı, kenarları ondüleli 

veya üçgen şeklinde kaba dişli lopludur (Şekil 14) ........................... Quercus infectoria 

10.Yapraklar yazın yeşil; ters yumurta biçiminde, az veya çok derin loplu. 

11.kadeh 12 cm’ye kadar saplı; kadeh pulları sıkı bir şekilde kadehe yatık olup 

sadece uçları dışarı dönüktür. 
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12.Yaprak sapsız ya da kısa saplı, lopları düzensiz; 5-9 çift yan damar paralel 

değil; interkalar damarlar var  (Şekil 15)  ........................................ Quercus robur 

12.Yaprak sapı 10-25 mm; yaprak sığ ve düzenli loplu; 8-14 çift yan damarı 

paralel; interkalar damar yok (Şekil 16)  ............................ Quercus hartwissiana 

11.Kadeh sapsız veya çok kısa saplı (5 mm’ye kadar) 

13.Yaprakların alt yüzleri sık yıldız tüylerle örtülmüştür. 

14.Uç tomurcuktaki kulakçıklar uzun süre kalıcı; yaprak düzenli loplu, loplar 

sığ; interkalar damar yok veya 1-2 adet; kadeh pulları dar, uzun şeritsi ve 

gevşek kapanmış (Şekil 17)  ............ Quercus macranthera subsp.syspirensis 

14.Tomurcuklardaki kulakçıklar erken dökülür, yapraklar düzensiz loplu, 

interkalar damarlar var,  kadeh pulları gevşek veya sıkıca kapanmış (Şekil18) 

 .................................................................................................  Quercus pubescens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 13.Yapraklar çıplak veya seyrek ince tüylüdür. 

15.Yapraklar sapsız, ayanın dip tarafı derin yüreğimsidir, yapraklar sürgünün 

uçlarına doğru toplanmıştır; düzenli, dar ve derin oyuntulu loplar tali 

lopçuklu; tomurcuklar büyük, köşeli ve üzeri sık tüylüdür (Şekil19) 

 ..................................................................................................... Quercus frainetto 

15.Yapraklar saplı; sürgün üzerinde eşit aralıklarla dizilmiştir. 

16. Yaprak ayasında interkalar damarlar ve lopların tali lopçukları 

mevcuttur (Şekil 20)  ......................................................... Quercus vulcanica 

16.Yaprak ayasında interkalar yoktur, loplar düzenli aralıklı, tali lopçuklar 

yok veya belirgin değildir (Şekil 21) .................................. Quercus petraea 

 

Ülkemizde doğal yetişen meşe türlerinin tanımlanmasında yukarıda verilen anahtardan 

yararlanarak teşhisler yapılabilmektedir. Bu amaçla özellikle yapraklı ve meyveli sürgünlerin 

olması zorunludur. Doğal türlerimizin yaprak ve meyvelerini gösteren fotoğraflar aşağıda 

anahtardaki sırasına göre verilmiştir (Şekil 5-21) 

 

Şekil 5. Q.coccifera’nın yaprak ve meyveleri Şekil 6. Q.aucheri’nin yaprak ve meyveleri 

(Foto: Tolga Ok) 
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Şekil 7. Q.ilex’in yaprak ve meyveleri 

 
Şekil 8. Q.libani’nin yaprak ve meyvesi 

 

 
Şekil 9. Q.cerris’in yaprak ve meyveleri 

   
Şekil 10. Q.trojana’nın yaprakları. Sol üst köşe Q.trojana 

subsp.yaltirikii (Foto: Tolga Ok; diğer yaprak Q.trojana 

subsp.trojana (Foto: Hatice Yılmaz) ve gelişmekte olan 

meyveleri 

 

Şekil 11. Q.brantii’nin yaprak ve meyvesi Şekil 12. Q.ithaburensis subsp.macrolepis’in  

yaprak ve meyvesi   
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Şekil 13. Q.pontica’nın yaprak ve meyveleri  

(Foto: Özgür Eminağaoğlu) 

  
Şekil 14. Q.infectoria subsp.infectoria yaprak ve  

meyvesi (sol), subsp.veneris yapraklı sürgünü (sağ) 

 

 
Şekil 15. Q.robur’un yaprak ve meyvesi 

 
Şekil 16. Q.hartwissiana’nın meyve ve yaprakları   

(Foto: Hatice Yılmaz) 

 

  
Şekil 17. Q.macranthera subsp.syspirensis’in yaprak ve meyveleri 
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Şekil 18. Quercus pubescens’in tüylü sürgün ve yaprakları 

 
Şekil 19. Q.frainetto’nun yaprak ve meyveleri 

 

 
Şekil 20. Q.vulcanica’nın yaprakları (Foto: Hüseyin Fakir) 

 

 
Şekil 21. Q.petraea subsp.iberica’nın meyve ve yaprakları 

E - Tartışma ve sonuç 

Tanı anahtarı ve fotoğraflarda da görüldüğü gibi meşe türlerinin önemli bir kısmı kolaylıkla 

tanımlanabilmektedir. Herdem yeşil meşelerde teşhisler oldukça kolay olup yaprakların 

tüylülük ve dişlilik durumu ile palamudun olgunlaşma süresindeki farklılık (Hedge ve Yaltırık, 

1982; Yaltırık, 1984; Yılmaz, 2014) belirgindir.  

Kırmızı meşelerde; Türk meşesi ve palamut meşesi meyveli ve yapraklı örneklerde diğerlerinde 

çok kolay bir şekilde ayırt edilmektedir. Buna karşın Makedonya meşesi, Lübnan meşesi ve 

İran palamut meşesinde özellikler diğerlerine göre birbirine daha yakındır ve daha dikkatli bir 

çalışmayla bu türler de kolaylıkla ayırt edilmektedir. 

Akmeşe grubu türlerden de özellikle Doğu Karadeniz meşesi, Macar meşesi, saplı ve sapsız 

meşe, kasnak meşesi ve İspir meşesi türleri birbirinden kolaylıkla ayırt edilirken ara formlardan 

dolayı mazı meşesi ve tüylü meşe türleri birbirine karıştırılabilmektedir. Teşhislerde, bu türler 

için de mutlaka yaprakla beraber meyveli örneklere de ihtiyaç vardır. Istranca meşesi, meyvesiz 

olduğunda sapsız meşeyle sadece meyveleri olduğunda da saplı meşe ile karışmaktadır.  

Sonuç olarak meşe türlerinin teşhisinde yapraklı ve meyveli sürgünlerin kullanılması 

zorunludur. Diğer yandan, kütük sürgününden çıkan yapraklarda özellikle tüylülük ve derin 

lopluluk gibi özellikler görüldüğünden yanlış teşhislere yol açma riski bulunmaktadır. O 

nedenle bu türden yapraklar yerine normal gövdede bulunan dallardan alınmış örneklerde 

teşhisler yapılmalıdır.  
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Özet 

 

Meşe (Quercus spp.) çok zengin bir türdür ve Türkiye’de bilinen en az 18 meşe türü 

bulunmaktadır. Meşeler Türkiye’deki ormanlık alanların %20’den fazlasını kaplamaktadır ve 

çok sayıda doğal türü ülkenin her yanına dağılmıştır. Meşeler oldukça yaşlanıp, zengin ve 

özelleşmiş bir fauna ve flora için barınak olabilirler. Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Marmara 

Bölgeleri’nde yer alan 6 farklı alanda yaşlı oyuk meşe ağaçlarında yaptığımız çalışmalarda 13 

familyaya bağlı, odunda yaşayan 248 böcek türü belirlenmiştir. Bu türlerin çok az bir kısmının 

zararlı olarak bilinen böcek türlerinden olduğu ve hiçbirinin genç meşelerin sağlığına zararlı 

olmadığı düşünülmektedir. Çalışma sonunda; 32 yeni tür, IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi 

Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan 12 tür ve Avrupa Birliği’nde yasal koruma 

altında olan 3 tür tespit edilmiştir. Orman kuşları çalışmalarında ise, meşe ve çam 

meşçerelerinde kuşların birey ve tür sayısı zenginliğinin ağaç yaşıyla pozitif ilişkili olduğu 

belirlenmiştir. Ağaçkakanların, ikincil oyukta yuvalayan kuşların (doğal oyuklara yerleşerek 

yuvalarını yapanlar ya da ağaçkakanların oydukları oyuğa yuva yapanlar) ve alçak tepede 

yuvalayan kuşların (yuvalarını alçak ağaçlara ya da yüksek çalılıkların dallarına yapanlar) yaşlı 

ağaçlıkları tercih ettiği gözlenmiştir. Ağaçkakanlar ve yerde yuvalayan kuşlar çam 

meşçereleriyle kıyaslandığında; meşe meşçerelerinde belirgin bir şekilde daha çoktur. 

Ağaçkakanların yuva yaparken yüksek ağaçları ve daha çok ölü odun bulunan yaşlı ağaçları 

tercih ettiği belirlenmiştir. Besin arayan Ortanca Ağaçkakan’ların daha geniş ağaçları, göğüs 

çapı büyük, yüksek, kalın ve derin kabuklu ağaçları tercih ettiği saptanmıştır. Yaşlı ağaçlarda 

yaşayan eşsiz endemik böcek faunasını muhafaza etmek, ağaçkakan ve oyuk konukçusu diğer 

kuşların bu sahalardaki varlığını korumak için Türkiye’de yaşlı meşelerin bulunduğu en önemli 

alanların tespit edilerek koruma altına alınması gerekmektedir. Bitki örtüsündeki yaşlı meşe 

ağacı topluluklarının bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından oldukça önemli olduğu, ayrıca 

kereste üretiminde çevredeki ormanlar için de olumlu olduğu düşünülmektedir. 

 

 

 
Anahtar kelimeler: Saproksilik böcekler, Coleoptera, kuş faunası, oyukta yuvalayan kuşlar, ağaçkakan, yaşlı ağaçlar, 

endemik, ekolojik önem. 
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A - Giriş  

 

1 - Meşeler 

Dünya üzerinde kuzey kutup bölgesi hariç, kuzey yarım küredeki çalı ve ağaçlar arasında 500'e 

yakın türe sahip meşeler geniş bir yer tutar ve bunların yaklaşık yarısı Amerika kıtasında 

bulunur. Meşe cinsi, fitocoğrafyacılar, ormancılar ve biyologlar için ilginç olmakla beraber; 

yaygın hibritleşme ve geri melezlemeden (introgresyon) dolayı; taksonomik sınıflandırmadaki 

karışıklıklar sebebiyle bitkiler arasında problemli bir gruptur (Hedge & Yaltırık, 1982). 

Kullanılan taksonomik kavrama bağlı olarak, Akdeniz'in kuzeyindeki tüm ülkelerde bilinen 

yaklaşık 26 meşe türü vardır. Bunlardan 9'u alttür olmak üzere; Türkiye'de 18 tür olduğu 

bilinmektedir (Hedge & Yaltırık, 1982; Greuter et al., 1986). Bu durum, Türkiye'yi meşe 

biyoçeşitliliği açısından Batı Palearktik'teki en zengin ülke yapmaktadır (Uğurlu et al., 2012). 

Bir çok meşe türü sıcak veya soğuk hava koşulları, yüksek oranda tuzlu veya alkali topraklar 

dahil olmak üzere; geniş çapta iklim ve toprak koşullarına adapte olmuştur. (Özcan & Baycu, 

2005; Uğurlu & Oldeland, 2012). Türkiye'deki meşe türleri tüm yaprak döken ağaçlar arasında 

en geniş dağılıma sahip olup, 6 milyon hektar alanı ya da ormanlık alanların %23'ünü 

kaplamaktadır (Çolak & Rotherham, 2006). Türkiye'de yaşayan meşe türlerinden bazıları çok 

kısıtlı bir küresel dağılıma sahiptir, bazıları ise endemiktir. Örneğin; Boz Pırnal Meşesi 

(Quercus aucheri, Jaub. & Spach) ve Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. ex 

Kotschy) (Uslu et al., 2011). Meşe türleri ülkenin dört bir yanına yayılmış olsa da en yüksek 

çeşitlilik Marmara Bölgesi’ndedir (Uslu et al., 2011). Meşe ağaçları çok büyür ve uzun yıllar 

yaşayabilir. Yaklaşık 1000 yaşında ve gövde çapı 14 metre olan meşe ağacı örnekleri vardır 

(Şekil 1). Türkiye’deki meşelerden bazıları 500 yaşını geçmiştir. Dendroloji analizlerini 

kullanarak ağaçların yaşı doğru bir şekilde hesaplanabilir, ancak yaşlı meşe ağaçlarının gövdesi 

genellikle mantar zararından dolayı oyuk olduğu için, bu tip ağaçların yaşı tahmini olarak 

hesaplanır. 

 

2 - Meşe Habitatının Durumu 

Avrupa'da ve Ortadoğu'da yaşlı meşelere sahip ormanlar (Quercus spp.) biyoçeşitlilik açısından 

çok zengin habitatlardır. Meşeler çok uzun yıllar yaşayabilir, çürüyen gövde boşlukları ve 

kabuk oyukları; mantarlar, likenler, böcekler, kuşlar ve yarasalar da dahil olmak üzere zengin 

bir fauna ve flora için mikrohabitat olarak önemlidir (Dahlberg, 2006; Atay et al., 2012; 

Stokland & et al., 2012; Bergner et al., 2015). Türkiye ve Akdeniz Bölgesi’ni kapsayan birçok 

Avrupa ülkesinde, meşe habitatları önemli ölçüde azalmıştır ve mevcut kalanlar orjinal 

dağılımların bir parçasıdır. Yüzyıllar boyu ağaçlandırma faaliyetleri ve arazi kullanımındaki 

değişiklikler, Akdeniz Bölgesi’ndeki geniş meşe alanlarının azalmasına ve parçalanmasına 

neden olmuştur (Schaich et al., 2015). Dolayısıyla birçok meşe ile ilişkili tür tehdit altındadır. 

Geriye kalan orman alanları mevcut durumda parçalanmaya devam etmektedir, bu küçülen 

alanlar günümüz toprak işleyişine bağlı olarak yapı ve şekilde değişim göstermektedir (Grove 

& Rackham, 2003; Westphal et al., 2009). 

 

3 - Meşe Faunası 

Kuzey Avrupa'da Saplı Meşe’nin (Quercus robur L.) diğer ağaç türleri arasında, en zengin 

ağaçta yaşayan böcek faunasını barındırdığı bilinmektedir. İsveç'te 540 böcek türünün larva 

gelişiminde meşe ağacını kullandığı bilinmektedir (Palm, 1959). Bu böcekler mantarsı 

yapılarda, ağacın dışındaki ölü odunda (dallarda, sürgünlerde ve gövdenin bölümlerinde) ya da 

ağaç gövdesindeki oyuklarda yaşarlar (Palm, 1959; Speight, 1989; Dajoz, 2000). Gövde içinde 

çürüyen duvarlar çökünce alt tabakadaki oyuklarda odun artıkları birikir. Ağaç gövdelerinde 
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toplanan organik maddeye “ağaç humusu” denir (Şekil 2). Ağaç humusu temel olarak mantar 

tarafından parçalanan yumuşak odundan oluşmaktadır. Ayrıca genellikle hayvan yuvalarından 

kalanları, böcek parçalarını ve böcek larvalarından gelen atıkları içerir. Çoğunlukla böcekler ve 

sineklerden oluşan habitatta yaşayan böcekler, ölü ağaçtan beslenen türler arasında özel bir 

durum oluştururlar (Dajoz, 1980). Ağaç oyuğunda yaşayan böcek faunası uzun süredir böcek 

bilimcilerin ilgisini çekmektedir. Ancak çalışmalarda sadece niceliksel yöntemler 

uygulanmıştır (Ranius & Jansson, 2000; Brustel, 2004; Jonsell, 2004; Buse et al., 2008). Uzun 

yıllardır yaşayan yaşlı ağaçların gövde oyukları, muhtemelen en uzun ömürlü ölü ağaç 

malzemelerden biridir. Bu habitat onlarca yıl hatta belki de yüzyıllar boyunca kalabilir. Bu 

nedenle ağaç oyuklarında yaşayan böceklerin dağılma kapasitesinin düşük olduğu (McLean & 

Speight, 1993; Ranius & Hedin, 2001) ve tabiatta uygun ağaç sayısının azlığına duyarlı olduğu 

ileri sürülmüştür. Geniş, yaşlı ve oyuk ağaçlara bağımlı olan birçok tür, anıt ağaçlıklarda, 

sıklıkla tarım arazilerinde artakalan ağaç topluluklarında hayatta kalmıştır (Speight 1989; 

Warren & Key, 1989). Saproksilik böcekler, yaşlı ağaçlara bağımlı olduğundan yaşam alanları 

ciddi şekilde azalmış, Avrupa’da soyu tükenme tehlikesi altında olan, en önemli omurgasız 

gruplardan biridir (McLean & Speight, 1993). Bu böceklerin büyük çoğunluğu nadir bulunan 

ve kırmızı listeye alınmış böcek türleridir (Jonsell et al., 1998; Ranius & Jansson, 2000; 

Gärdenfors, 2010; Nieto et al., 2010). Yaşlı ağaçlarda yaşayan böcek türlerinin hiçbiri ya da 

çok azı zararlı böcek türü olarak düşünülmelidir. Çünkü bu türler sadece ölü ağaçları kullanır, 

çoğu asla genç ve sağlıklı ağaçlarda bulunmamaktadır. Bu türlerin çoğu, ağaç yaşlandığında 

gövdesinde oyuk oluştuğunda ya da içi çürüdüğünde ağaçta bulunur. Bu yapılar da genellikle 

meşe ağaçlarında 200 yıldan fazla yaşlanana kadar görülmezler (Ranius et al., 2009). Kuşlar 

orman ekosisteminde hayati rol oynarlar ve iyi bir biyoçeşitlilik göstergesi olarak kabul edilirler 

(Şekercioğlu, 2006). Bu nedenle kuşlar doğal ormanlar ile tarlalar arasındaki tür zenginliğini 

ve kompozisyonunu karşılaştıran çalışmalarda kullanılmıştır (Stephens & Wagner, 2007). 

Meşcere seviyesindeki sınırlayıcı faktörler; gıda kaynaklarına ulaşılabilirlik (Robles et al., 

2007) ve uygun yuva alanlarına ulaşımdır (Newton, 1998; Robles et al., 2012). Bu faktörler 

kısmen meşcerenin yapısal karmaşıklığıyla belirlenir. Yüksek heterojenik meşcerelerin daha 

geniş ekolojik niş yaratarak, yüksek kuş çeşitliliğini de desteklediği bilinmektedir (Tews et al., 

2004). 

 

4 - Türkiye'deki Durum 

Son yıllarda Türkiye'deki orman otoriteleri arazileri yeniden ağaçlandırmaya ve orman vasfını 

kaybetmiş arazilerin rehabilitasyonuna başlamıştır. Bu durum, genellikle yerel ormanların iğne 

yapraklı plantasyonlara dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. (Kaya & Raynal, 2001; Öztürk 

et al., 2010). Bu süreçte çoğu yaşlı meşe ormanı, odun üretimi için kızılçam (Pinus brutia Ten.) 

alanlarına, yüksek rakımlarda ise karaçam (Pinus nigra J.F. Arnold) ve Toros Sediri (Cedrus 

libani A. Rich) plantasyonlarına dönüştürülmüştür. Genel olarak Türkiye'de kuş ve böcek 

faunası hakkında bilinenler yetersizdir. Ayrıca yaşlı meşe ağaçlarında yaşayan böceklerin, genç 

meşe ağaçları ve diğer ağaç türleri için bir tehdit oluşturacağı konusunda yanlış bir inanış vardır. 

Aslında, sağlıklı ve genç bir meşe ağacına saldırarak zarar verebilecek olup da odunda yaşayan 

çok az sayıda böcek türü vardır. 

 

B - Proje Amaçları 

Bu proje 2005 yılında Türkiye'deki meşe habitatlarını inceleme amacıyla başlatılmıştır. 

Projeyle amaçlananlar şöyledir; 

1. Türkiye’deki yaşlı meşe ağaçlarının oyuklarında yaşayan böcek ve kuş faunasının 

tanımlanması. 
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2. Türkiye ve Avrupa arasında, birey ve tür sayısı açısından karşılaştırmalar yapılması. 

3. Türkiye’deki yetkili makam ve mercilerin sonuçlar hakkında bilgilendirilmesi. 

4. Meşe habitatlarının haritalandırılması, ana noktaların belirlenmesi ve hem yerel hem de 

arazi seviyesinde başarılı koruma önlemleri için öneriler sunulması. 

C - Yöntemler ve Çalışma alanları  

 

1 - Böcek İncelemeleri 

Böcek çalışmalarında 6 bölgeye yayılan, toplam 90 yaşlı meşe bireyi araştırılmıştır. Üzerinde 

çalışılan bütün ağaçlar farklı türlerdeki yaşlı, oyukları olan meşelerdir. Bu türler; Quercus cerris 

(L.), Quercus infectoria (Olivier), Q. ithaburensis (Decaisne), Q. libani (Olivier), Q. vulcanica 

(Boiss. & Heldr. ex Kotschy) ve Q. frainetto (Ten.)’dur. Çalışmalar 2005-2011 yılları arasında 

yürütülmüştür. Bütün araştırmalar; 700 ile 1500 m arasında değişen yükseklikteki Ege ve 

Akdeniz Bölgeleri’nde gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). İncelenen ağaçların yaşı bilinmemekle 

birlikte, İsveç'te benzer ağaçlar (N=73) üzerinde yapılan bir araştırmada, dendrokronoloji 

analizlerini kullanarak en muhtemel büyüme oranı dikkate alındığında, ağaç yaşının 214 ila 499 

yıl arasında değiştiği belirlenmiştir (Berg, 2006).  

Böcekler pencere tipi ve çukur tuzak yöntemleri kullanılarak toplanmış; her bölgede 10 veya 

20 meşe ağacı incelenmiş ve ağaçların her birine, en az bir çeşit tuzak yerleştirilmiştir. Pencere 

tipi tuzaklar; altında metal bir tepsi bulunan, 30x60 cm genişliğinde şeffaf plastikten yapılmıştır 

(Jansson & Lundberg, 2000). Bu tuzaklar ağaç gövdesinin yakınına, (< 1 m) oyuğun önüne 

veya yanına yerleştirilmiştir. Ağaç oyuklarının ağızlarının konumuna bağlı olarak, yerden 2,5-

7 m yüksekliğe konumlandırılmışlardır. Tuzaklara yüzeysel gerilimi azaltmak için bir miktar 

deterjan eklenmiş, kısmen etilen glikol (1/2 oranında) ve suyla (50:50) doldurulmuştur. Nisan 

ayının sonundan başlayarak, bir sezon boyunca ağaçlara yerleştirilen tuzaklar, 3 haftada bir 

boşaltılarak, eylül ayı ortasında tamamen toplanmıştır. Tür teşhisinde böcek materyalinin bir 

kısmı Nicklas Jansson tarafından, büyük bir kısmı ise diğer uzmanlar tarafından incelenerek 

tanılanmıştır (bkz. teşekkür). Çalışma sonunda toplanan materyalin fazla oluşu, tanımlama 

işinin karmaşıklığı ve zaman sınırlılığı nedeniyle; ağaçta yaşayan birçok böcek türünü içerdiği 

bilinen, 13 familya üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. 

 

2 - Kuş İncelemeleri 

Projede iki ayrı kuş araştırması yapılmıştır. Araştırmalardan biri; 2013 yılında Mayıs ve 

Haziran ayları arasında, Güneybatı Anadolu’da Isparta İli’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki 

temel amaç çam ve meşe habitatlarındaki kuş faunasını karşılaştırmaktır. Araştırma süresince 

geleneksel olarak işletilen çam plantasyonlarından terk edilmiş meşe çalılıklarına, ufalanmış 

çam ve doğal yetişen meşe ormanlarına kadar, geçmişleri ve idareleri bakımından farklılık 

gösteren alanlar “meşcere” olarak adlandırılmaktadır. 

Çam meşcereleri; Kızılçam (Pinus brutia Tenore), Karaçam (P. nigra Arnold) Sarıçam (P. 

Sylvestris L.) türlerinden birini içermektedir. Meşe meşcereleri; Saçlı Meşe (Quercus cerris L.), 

Mazı Meşesi (Quercus infectoria Olivier), Palamut Meşesi (Q. ithaburensis Decaisne), Lübnan 

Meşesi (Q. libani Olivier), Kasnak meşesi (Q. vulcanica Boiss. & Heldr. ex Kotschy) ve 

Kermes Meşesi (Q. Coccifera L.) türlerinden bir ya da birkaçından oluşmaktadır. Araştırma 

yapılan meşcerelerde yaş gradyanları boyunca eşit olarak dağılan, 185 yıllık bir kronosekans 

kullanılmıştır. Çalışma süresince 15 meşe ve 17 çam meşceresinde araştırmalar yürütülmüştür. 

Çalışma alanları 856 ile 1524 m arasında değişen yüksekliklerde bulunmaktadır. Kuşlar nokta 

sayımı tekniği kullanılarak sayılmıştır (Bibby et al., 2000). Orman meşcerelerinin iç 
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kısımlarında (>80 m kıyıdan) gelişigüzel dağıtılmış noktalardan her meşcerede bir kuşu birden 

fazla saymamak için birbirine en az 120 m uzaklıkta bulunan 4 nokta seçilmiştir.  

Ölçme, 10 m genişliğindeki sıralara ayrılmış, 50 m’lik sabit bir yarıçap içerisinde örneklem 

kullanılarak uygulanmıştır. Çalışma alanında bulunan tüm ötücü kuşların, ağaçkakanların ve 

güvercinlerin pozisyonları, 10 dakikalık periyotlar boyunca işitsel veya doğrudan 

gözlemlenerek, standartlandırılmış yarıçap haritalarına kaydedilmiştir.  

 

5-30 Mayıs 2013 ve 1-29 Haziran 2013 tarihlerinde, 2-3 haftalık periyotlar boyunca 

meşcerelere ikişer kez gidilmiştir. Gözlemler, sert rüzgarların ve şiddetli yağmurların olmadığı 

günlerde gerçekleştirilmiştir. Gözlemci önyargısının önüne geçmek için, tüm nokta gözlemleri 

tek kişi (Adam Bergner) tarafından gerçekleştirilmiştir. Mesafe bantlarında kayıtlı olan yerel 

kuş sayılarına dayanarak, her kuş türü için belirlenen bölge sayısının değerlendirmesi 

yapılmıştır (Bergner et al., 2015).  

İkinci kuş çalışması; 7 Nisan ve 24 Mayıs 2007 tarihleri arasında, Mersin İli’nin 150 km 

batısındaki İç Anadolu'nun güney-orta kesiminde bulunan Taşeli Platosu’nda (36 ° 31'N, 33 ° 

06'E) (Şekil 3) yürütülmüştür. 1300-1500 m yükseklikte bulunan ve toplamda yaklaşık 4400 ha 

ormanlık meradan oluşan Taşeli Platosu’nda, belirlenen araştırma alanı 110 ha'dır. Alan uzun 

zamanlı bir mera geçmişine sahiptir. Ağaçlar, yapraklarının hayvan yemi ve dallarının yakacak 

odun olarak kullanılması amacıyla budanmıştır. Bu durum geniş gövdeli, ufak kök boğazlı ve 

kısa ağaçlardan oluşan açık meraların oluşmasına neden olmuştur (Şekil 4). Taşeli Platosu’nda 

%81 oranında hakim olan yaşlı meşe ağaçları; Saçlı Meşe (Quercus cerris L.), Anadolu Palamut 

Meşesi (Q. ithaburensis ssp. macrolepis Hedge & Yaltırık), Mazı Meşesi (Q. infectoria 

Olivier), Makedonya Meşesi (Q. trojana Webb.), %14 oranında dişbudak (Fraxinus sp.), %5 

ölü ağaçlar, yakın zamanda dikilmiş Lübnan Sediri (Cedrus libani A. Rich) ağaçlandırması ve 

Ardıç (Juniperus spp.) çalıları bulunmaktadır. Çalışmada ağaçkakanların baskın türlerinin besin 

aramak ve yuva yapmak için tercih ettikleri ağaçlar özellikle değerlendirilmiştir. Ağaçkakan 

araştırması için araştırma alanı; günün aydınlık saatlerinde dürbün kullanılarak ve 

ağaçkakanların sesleri dinlenerek rastgele gezilmiştir. Tüm gözlemler bir araştırmacı tarafından 

yapılmıştır (Anton Sunnergren). Çalışmada ağaçkakan yuvası saptanan alanlar, besin arayan 

ağaçkakanların gözlem sayısını en yüksek düzeye çıkarmak için, yuvaların bulunmadığı 

alanlardan daha yoğun bir şekilde gezilerek incelenmiştir. 

 

Çalışmada; ağaçkakanların yuva yapmak ve besin bulmak için iki ağaç türünü (Quercus spp., 

Fraxinus sp.) ve ölü ağaçları tercih ettiği belirlenmiş ve bir dizi parametreler kaydedilmiştir. 

Bu parametreler; ağacın göğüs yüksekliğinde çevresi, yerden oyuk girişine kadar yükseklik, ölü 

odun miktarı, ağacın yüksekliği, göğüs hizasındaki ortalama ağaç kabuğu, oyuk derinliği, oyuk 

girişinin boyutu, en yakın 5 ağaç arasındaki mesafe, göğüs hizasındaki dalların sayısı, her bir 

ağaçtaki oyukların sayısı, ağacın gövde ve taç alanı yüksekliğidir. 

Karşılaştırma için ağaçlardan iki kontrol grubu seçilmiştir. Grup A: Çalışma alanında birkaç 

paralel yankesit boyunca toplam 98 ağaç rastgele seçilmiştir. Grup B: Çalışma alanının haritası, 

her biri 2500 m²’lik 18 kare ve her biri 625 m²’lik 16 karenin rastgele birleştirilmesiyle 

oluşturulmuştur. Buna göre çalışmada; alan büyüklüğünün %1.35’ine karşılık gelen 15000 

m²’lik toplam alanda bulunan 311 ağaç belirlenmiştir. Kontrol gruplarındaki ağaçlarla, 

ağaçkakanların yuva ve besin aramak için kullandıkları ağaçların aynı değişkenliği gösterdiği 

kaydedilmiştir (Bergner et al., 2016). 
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D - Sonuçlar 

 

1 - Böcek Araştırmaları 

Şimdiye kadar çalışılan 13 familyadan toplam 248 tür belirlenmiştir. Çalışmada belirlenen en 

zengin tür çeşitliliğine sahip olan familyalar sırasıyla; 51 tür ile Elateridae (Taklacı Böcekler), 

35 tür ile Buprestidae (Mücevher Böcekleri) ve 34 tür ile Dermestidae (Deri Böcekleri)’dir. 

Ağaçlarda en yaygın bulunan türler, Dermastidae (Halı Böcekleri) familyasından; Globicornis 

picta (Kuester), Andoiidae (Tahtakurdu böcekleri) familyasından; Stagetus franzi (Espanol) ve 

Alleculidae (Pençe tırnaklı böcekler) familyasından; Alleculae striata (Seidlitz) ve 

Mycetochara quadrimaculata sp. (Latreille)’dir. Böcek türlerinin çoğu endemiktir ya da ülke 

için ilk kayıt niteliğindedir. Ayrıca yaklaşık 32 tür ilk kez literatüre tanıtılmıştır. (Schillhammer 

et al., 2007; Novak et al., 2011; 2013; 2014; Platia et al. 2011; 2014; Sama et al., 2011 ve Mazur 

et al., 2013). Tanılamanın ve fark etmenin zor olduğu kadar küçük boylu türlerin bulunduğu 

düşünülse de, çoğu Elateridae gibi iyi bilinen familyalara ait, 8 ila 18 mm uzunluğunda olan 

türler belirlenmiştir. Tanımlanmış birçok böcek larvası gelişimi için yaşlı oyuk ağaçlara ihtiyaç 

duymaktadır. Anobiidae familyasına bağlı olan türlerin çoğu ise larva gelişimi için gövdedeki 

ya da dallardaki kuru odunlara ihtiyaç duymaktadır. Çalışmada belirlenen 12 böcek türü çok 

nadir olup, Avrupa kırmızı listesinde yer almaktadır (Nieto & Alexander, 2010). Bunların 

başında; tüm Akdeniz Bölgesi’nde sadece 15 alanda görülen Eupotosia mirifica Mulsant (Mor 

Altın Böcek) türü gelmektedir (Şekil 5). Bu türün larvası yaşlı oyuk meşelerin gövdelerinde 

yaşamaktadır. Kırmızı listede bulunan diğer böcek türleri; takla böcekleri olan Elater 

ferrugineus (Müller), Reitterelater dubius (Plat & Cate) ve Ischnodes sanguinicollis 

(Panzer)’dir (Şekil 6). Bu türler Avrupa’da çok nadir bulunan türler olduklarından, kendi 

bölgelerinde koruma değeri yüksek ve vahşi ormanların nesli tükenmekte olan türleri olarak 

kabul edilmektedir (Whitehead, 2003; Müller et al., 2005). Ayrıca çalışmada belirlenen; 

Limoniscus violaceus Müller (Mor Takla Böceği), Cerambyx cerdo L. (Boynuzlu Teke Böceği) 

ve Lucanus cervus L. (Geyik Böceği) türleri, Avrupa Birliği Çevre Yönergesi Ek II (Avrupa 

Komisyonu 2007)’deki listede yer aldığından, aynı zamanda yasal olarak korunmaktadır (Şekil 

7). L. cervus, Avrupa’daki en büyük boylu böcek türüdür. Türkiye’nin güneydoğusunda 

bulunan geyik böcekleri, Avrupalı türdeşlerinden daha büyüktür ve erkekleri çeneleriyle 

birlikte ölçüldüğünde 12 cm uzunluğuna kadar büyüyebildikleri görülmektedir. Bu böceğin 

larvaları meşe ağaçlarının ölü kökleriyle beslenmektedir. Gelişimleri 3 ila 5 yıl arasında olup, 

yetişkinler Mayıs ve Temmuz aylarında görünmektedir. Meşelerde yapılan çalışmalarda 

belirlenen diğer büyük ve ilginç tür ise; gübre böceği olarak bilinen Propomacrus bimucronatus 

(Pallas)’tur. Bu türün erkek bireylerinin tibia’ları uzamıştır ve belirgin bir şekilde kıvrıktır 

(Şekil 8). Türler, larvaları fungal aktivite sonucunda çürümüş ağaçlardaki boşluklarda geliştiği 

için, yaşlı ağaçlara bağımlıdır. Çoğu böcek türü küçük boyludur ve gözle görülemeyen bir 

yaşamları vardır. Ancak bazı ergin böcekler güneşli günlerde çiçeklerdeki nektar ve polenlerle 

beslendiklerinde gözlemlenebilmektedirler. Türkiye’deki çalışılan alanlar ve benzer olarak 

İşveç’te çalışılan alanlar karşılaştırıldığında; Türkiye’deki yaşlı meşelerin barındırdıkları tür 

sayısı açısından daha zengin olduğu ortaya çıkmaktadır (Şekil 9). 

 

2 - Kuş Araştırmaları 

Çalışma sonunda gözlem yapılan 32 meşcerede toplam 40 kuş türü belirlenmiştir. Meşe 

meşcerelerinde en çok bulunan kuş türü; küçük böcekçil, tüneyen ve ötücü bir kuş türü olan 

Phylloscopus orientalis Brehm. (Boz Çıvgın)’in bulunduğu belirlenmiştir. Çam meşcerelerinde 

ise en bol bulunan kuş türü Fringilla coelebs L. (Bayağı İspinoz)’dur. Genel olarak kuşların 

birey sayısı ve türlerinin zenginliği, meşe ve çam meşcerelerinin yaşları ile pozitif ilişkilidir 

(Şekil 10). İki orman türü arasında kuşların birey sayısı açısından farklılık yok iken, türlerin 
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çeşitliliği ve zenginliği meşe meşceresinde en yüksek seviyededir (Şekil 11). Çam meşcereleri 

aynı yaştaki meşe meşcereleri ile karşılaştırıldığında farklı kuş türlerine ev sahipliği yapar. 

Orman türünden ziyade, meşcere yaşı ve yapısı kuşların dağılımını en iyi şekilde açıklar. 

Birincil oyukta yuvalayanlar (yuvalarını kendi oydukları oyuklara yapanlar), ikincil oyukta 

yuvalayanlar (doğal oyuklara yerleşerek yuvalarını yapanlar ya da ağaçkakanların oyduğu 

oyuklara yuva yapanlar) ve alçak tepe yuvalayanları (yuvalarını alçak ağaçlara ya da yüksek 

çalıların dallarına yapanlar) yaşlı ağaçlıkları tercih etmektedirler (Şekil 12). Meşe 

meşcerelerindeki yapının ve kaynak dağılımının farklı olması nedeniyle, birincil oyukta ve 

yerde yuvalayanlarının meşe meşceresinde daha bol bulunduğu düşünülmektedir (Şekil 13) 

(Bergner et al., 2015). 

Ağaçkakan araştırmaları sonucunda 6 ağaçkakan türü saptanmıştır. Bunlar; Leiopicus medius 

L. (Ortanca Ağaçkakan) (Şekil 14), Dendrocopos leucotos Bechstein (Aksırtlı Ağaçkakan), 

Dendrocopos syriacus Hemprich & Ehrenberg (Alaca Ağaçkakan), Dendrocopos major L. 

(Orman Alaca Ağaçkakanı), Dryobates minor, L. (Küçük Ağaçkakan) ve Picus viridis L. (Yeşil 

Ağaçkakan)’dir. L. medius L. (Ortanca Ağaçkakan) en sık rastlanan ağaçkakan türüdür ve 

kontrol gruplarından farklı olarak; daha geniş, göğüs çapı büyük, yüksek, kalın ve derin kabuklu 

ağaçları tercih ettiği belirlenmiştir (Tablo 1). Ayrıca, türlerin besin ararken sıklıkla ormanlık 

alanları tercih ettiği gözlenmiştir. Aktif olarak kullanılan ağaçkakan yuvalarının çoğu meşe 

ağaçlarında oyulmuştur. Ancak belirlenen ağaçkakan yuvalarından biri, türü bilinmeyen ölü bir 

ağaca oyulmuş olarak bulunmuştur. Belirlenen yuvaların çoğu L. medius L. türüne aittir. 

Çalışma alanında yuva yapan ağaçkakanlar ile ağaç boyu yüksekliği arasında önemli bir pozitif 

kolerasyon bulunduğu belirlenmiştir. Çalışma sonunda; yuva yapan ağaçkakanların ölü 

ağaçları, oyuk açma alanları olarak, nadiren tercih ettiği görülmüştür (Tablo 1) (Bergner et al., 

2016). 

 

3 - Tartışma 

Kuşlar ve böcekler üzerinde yapılan çalışmalar; Türkiye'deki meşe ormanları, meralar ve 

budanmış ağaçlardaki çeşitliliği ve birçok ilginç türü ortaya çıkarmıştır. Akdeniz Bölgesi 

“Yüksek Biyoçeşitlilik Gösteren Önemli Bölge (Hotspot)” olarak değerlendirilmesine rağmen 

(Medail & Quezel, 1999; Myers et al., 2000), geçmişte sadece Akdeniz Bölgesi’ndeki ağaç 

habitatlarında böcek biyoçeşitliliği üzerine birkaç sistematik çalışma rapor edilmiştir (Brin & 

Brustel, 2006; Buse et al., 2008; Jansson & Coskun, 2008; Mico et al., 2013). Oyuk ağaçlarda 

yaşayan böceklerin daha düşük dağılım kapasitesi gösterdiği öne sürülmektedir (McLean & 

Speight, 1993; Nilsson & Baranowski, 1997; Ranius & Hedin, 2001) ve bu böcekler arazideki 

uygun ağaçların sayısının azalmasına da hassasiyet göstermektedir.  

Türkiye’de toprağa olan ihtiyaç, tarım, ormancılık ve kentsel gelişim için arttığından dolayı, 

korumaya ayrılmış sınırlı kaynakların kullanım ve koruma masraflarını daha düşük maliyetle 

karşılayabilmek için; var olan meşelerin olduğu alanları tespit etmek ve koruma giderlerini 

hesaplamak büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de yaşlı meşelerin bulunduğu alanların 

belirlenip korunması, yaşlı ağaçlarda yaşayan eşsiz endemik böcek faunasını korumak için 

büyük yarar sağlayacaktır. Doğadaki yaşlı meşe alanlarının, çevresindeki verimli ormanlar için 

de muhtemelen olumlu etkileri bulunmaktadır. Örneğin, yaşlı meşe ağaçlarında yaşayan; 

ağaçkakanlar, parazitik yaban arıları ve Calosoma sycophanta (Weber) gibi avcı böcek türleri, 

sedir ve çam ağacı dikim alanlarındaki zararlı türlerin populasyonunun düzenlenmesinde 

yardımcı olabilmektedir (Kanat & Özbolat, 2006). Fakat bu alanda daha fazla çalışma yapılması 

gerekmektedir. Birçok kuş yuva yapmak için oyuklara ihtiyaç duymaktadır. Yaşlı ağaçlar; Sitta 

europaea, L. (Sıvacı Kuşu) gibi küçük boylu kuşlardan, orta boylu Sturnus vulgaris L. 

(Sığırcık) ve Upupa epops L. (İbibik) (Şekil 15) ve büyük boylu kuşlardan baykuş ve güvercin 
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türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ağaç oyuklarındaki böcek türlerinden bazıları, kuşların 

faaliyetleri sonucunda geride bıraktıkları maddeleri kullanmaktadırlar. Böcek yoğunluğu yaşlı 

meşelerde çoğunlukla yüksek olduğundan, bazı kuşlar için beslenme alanı olarak büyük bir 

önem taşır. Ağaçkakan gibi türler çürümüş odunda ve ölü ağaç kabuğu altında besin bulurlar. 

Türkiye’de çalışma alanındaki yüzeyden beslenen kuş topluluklarının tamamının, özellikle L. 

medius L. (Ortanca ağaçkakan)’un korunmasına yönelik yönetim şekli, geniş yaprak döken 

ormanlara, öncelikli olarak da meşeye odaklı olmalıdır. Ne ağaçların yoğunluğu, ne de en 

azından bazı Avrupa bölgelerinde tavsiye edildiği gibi, meşcere yapısındaki heterojenlik göz 

ardı edilmelidir. Ağaçkakanlar genç ve yaşlı ağaçların karışımından oluşan habitatlar için güçlü 

tercihler gösterebilmektedir (Stachura, Skierczyńska & Kosiński, 2014). Yeni meşelerin 

gelecekte iyileştirilmesi için, genç ağaçların varlığı bir ön koşul oluşturmaktadır (Bergner et al. 

2015). Ağaç oyuklarının diğer bir önemli özelliği de yuvaların inşası için çürümüş odunsu 

maddeye ulaşım imkânı sağlamasıdır. Başarılı bir habitat yönetiminin yaşlı ağaçların oranını 

artırmasıyla sonuçlandığı durumlarda, ortanca ağaçkakan sayısında da buna uygun olarak artış 

görülmüştür (Romero et al., 2013). Genelde ağaçkakanlar, özellikle de aksırtlı ağaçkakanlar; 

orman ekosisteminde, oyuk içinde yuva yapan türler için yuvalama alanları sağlayarak, kuş 

türlerinin zenginliğine önemli oranda katkıda bulunurlar. Katkıda bulunduğu kuş türleri oyukta 

yuvalayan kuşlar (Drever, Aitken, Norris, & Martin, 2008; Mikusiński, Gromadzki & 

Chylarecki, 2001) ve Taşeli Platosu’nda bulunan ikincil oyukta yuvalayanların çeşitli türleridir 

(Tablo 2). Buna ek olarak; aksırtlı ağaçkakanlar için önemli olan habitatlar, aynı zamanda 

çürüyen ve yaprak döken ağaçlara bağımlı birçok nadir böcek türüne de destek olmaktadır 

(Martikainen, Kaila & Haila, 1998). Buna göre; çalışma alanı, meşe ile ilişkili saproksilik 

böcekler nedeniyle, yüksek biyoçeşitlilik gösteren bölge (Hotspot) olarak önerilmektedir 

(Coşkun, Jansson, Avcı & Sarıkaya, 2010).  

 

4 - Geleneksel Meşe Kullanımının Önemi 

Yüzyıllardan beri Türkiye'nin büyük bir bölümü yoğun şekilde mera olarak kullanılmaktadır. 

Bu nedenle ülkenin birçok bölgesinde yaşlı ağaçlar nadiren bulunmaktadır. Avrupa’nın çoğu 

ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’deki ağaçlar da tarih boyunca insanlar için çok önemli olmuştur 

(Emanuelsson, 2009). Ağaçlar sadece yapılar için kereste temin etmede değil, aynı zamanda 

ısıtma ve yemek pişirme için yakacak, yaprakları da hayvanlar için yem olarak kullanılmaktadır 

(Azim et al., 2011). Bunun temel nedeni; Türkiye'de yaşlı meşe ağaçlarının çoğunun budanması 

(yani dallarının düzenli olarak kesilmesi) ya da meşe meşcerelerinin baltalık, kereste temini, 

yakacak odun veya mera olarak kullanılmasıdır (Robles et al., 2007). Taşeli Platosu gibi çalılık 

meraların tarih içinde sürdürülebilir olmasının önemli bir sebebi de ağaçların devamlı olarak 

budanması ve keçi koyun otlağı olarak kullanılmasıdır. Bu Türkiye’de en az ikibin yıldır 

uygulanan, kültürel mirasa ilişkin geleneksel bir geçim kaynağıdır (Kaniewski et al., 2007). 

Fakat bu durum ekonomik olarak gelişmekte olan bir ülke için daha az önemli hale gelme 

eğilimindedir. Genç sürgünlerin ve dalların ağaçtan budanarak alındığı ve yaşlı odunsu 

kısımların korunduğu geleneksel budama yöntemi biyoçeşitlilik için özellikle önemlidir (Şekil 

16). Aslında budamanın saproksilik organizmalar için önemli mikrohabitatların oluşması 

açısından değerli bir itici güç olduğu ve kıymetli bir yönetim stratejisi olduğu öne sürülmüştür 

(Sebek et al., 2013; Quinto et al., 2014). Genel olarak, geleneksel yönetilen meşcerelerin yüksek 

biyoçeşitliliğe sahip olduğuna inanılmaktadır (Bergmeier et al., 2010). Geleneksel olarak 

yönetilen ormancılık plantasyonları lehine, bu habitatların kaybedilmesi ve değiştirilmesinin 

birçok orman organizması ve son derece özellikli türler (Robles et al., 2007) için olumsuz 

etkilere sahip olduğuna inanılmaktadır (Spitzer et al., 2008; Hartel et al., 2014). 

Ormanlık alanların hızlı değişimi, zengin tür çeşitliliğine sahip Akdeniz Havzası’nda 

geleneksel olarak yönetilen meşcerelerle ilişkili biyoçeşitliliğin korunmasıyla yakından 
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ilgilidir. Bu nedenle, devam eden geleneksel yönetim, Türkiye'nin bazı bölgelerindeki meşe ile 

ilişkili eşsiz biyoçeşitliliğin korunması için çok önemlidir. Türkiye hala yaşlı meşelerin yaygın 

olduğu geniş alanlara sahiptir. Ancak bu alanların birçoğu yasal olarak koruma altına 

alınmamıştır.  

 

5 - Bulgular 

Çalışma sonunda belirlenen sayısız böcek türü ve ortaya konulan, bilimdeki birçok yeni nokta, 

yaşlı meşelerin biyoçeşitlilik için yüksek değerde olduğunu ve Türkiye’nin yüksek 

biyoçeşitlilik gösteren önemli bir bölge olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca çalışma Türkiye'de 

yaşlı meşe ağaçlarındaki biyoçeşitlilikle ilgili bilgi düzeyinin de düşük olduğunu 

göstermektedir. Avrupa’da tehlike altındaki ve nadir böcek türlerinin Türkiye’de bulunması, 

Türkiye’deki meşe habitatını hem biyoçeşitliliğin korunması, hem de gelecekteki bilimsel 

araştırmalar için çok değerli kılmaktadır. 

Hem korunan alanlardaki bu önemli türleri muhafaza etmek, hem de diğer alanlardaki ormanları 

korumak için uygun yönetimi bulmak en önemli önceliktir. Böylece ormanlık alanların geri 

kalanında ve kereste üretimi bulunan alanlarda da, önemli biyoçeşitlilik gösteren bölgeler ve 

yapılar kaydedilebilir. 

Birçok böcek, ağaçkakan ve diğer kuşlar için önemli bir gıda kaynağı oluşturduğundan, koruma 

çalışmaları bu türlerin korunmaları açısından önem taşımaktadır. Gövdesi ve dalları mantarlı 

yaşlı ağaçlar, ağaçkakanların yuva yapmaları için hayati önem taşır. Ağaçkakan yuvaları 

olmazsa, bu yuvaları kullanan birçok ikincil oyukta yuvalayan kuş türü de sayıca azalacaktır. 

Ağaçların genç sürgünlerinin ve dallarının budanarak ağaçtan uzaklaştırılması, ağacın yaşlı 

odunsu kısımlarını korumaktadır. Sürdürülebilir bir yönetim stratejisi olan bu uygulama, 

odunda yaşayan organizmaların mikrohabitatlarının oluşumu için önemli bir faktördür. 

Budanan meşe ağaçlarının bulunduğu bazı alanlarda sürdürülen geleneksel yönetim şekli, 

Türkiye'de meşe ile ilişkili eşsiz biyolojik çeşitliliğin korunması açısından çok önemlidir. Bu 

nedenle, çoğu eşsiz ve endemik olan türlerin yok olmasını önlemek amacıyla, kalan son geniş 

meşelik alanların korunması zorunludur. Bu alanların koruma altına alınması; geriye kalan yaşlı 

meşelerden oluşan alanların azlığı, yaşlı meşe habitatının diğer orman tiplerine hızla 

dönüştürülmesi ve arazi kullanımının olumsuz etkilerinden dolayı büyük aciliyet 

gerektirmektedir. 
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Şekil 1. Kuzey Avrupa’daki en büyük meşe ağacı. Adı “Rumskullaeken” ve İsviçre’de bulunuyor. Ağaç çapı 14 metreden 

büyüktür. Fotoğraf: Nicklas Jansson. 

 

 

  
Şekil 2. Yaşlı meşe ağaçlarının oyuklarının içinde “humus” 

olarak adlandırılan bir madde bulunmaktadır. Humus, 

parçalanmış odun, ağacın yaprakları ve orada yaşamış olan 

kuş ile böcek kalıntılarının birleşiminden oluşmaktadır. 

Şekil 3. Türkiye haritası üzerinde 6 çalışma alanının 

konumları. 

 

 

 

  
Şekil 4. Budanmış yaşlı bir meşe ağacı (yapraklı dallar 

hayvan yemi, büyük dallar yakacak olarak kullanılmak 

üzere alınmıştır). 

Şekil 5. Scrabaeidae familyasına bağlı Eupotosia 

mirifica Mulsant (Mor Altın Böcek) türü, 

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin 

Kırmızı Listesi’nde yer almaktadır. Sadece çok sayıda 

yaşlı oyuk ağacın olduğu yerlerde bulunur. 
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Şekil 6. Üç Taklacı Böcek türü (Familya: Elateridae) ve yaşlı meşe oyuğundaki larval gelişimi: a) Elater 

ferrugineus (Müller), b) Reitterelater dubius (Plat & Cate) ve c) Ischnodes sanguinicollis (Panzer). 

 

 
Şekil 7. Avrupa Birliği Çevre Yönergesi Ek II (Avrupa Komisyonu 2007)’deki listede yer alan ve yasal olarak 

korunmakta olan türler: a) Mor Takla Böceği (Limoniscus violaceus Müller) b) Boynuzlu Teke Böceği 

(Cerambyx cerdo L.) ve c) Geyik Böceği (Lucanus cervus L.). 

 

 
Şekil 8. Türkiye’de yaşlı ağaç oyuğunda yaşayan, büyük ve nadir bulunan gübre böceği Propomacrus bimucronatus 

(Pallas). 
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Şekil 9. Türkiye’deki çalışılan alanlar ve benzer olarak İşveç’de çalışılan alanlarda, odunda yaşayan böceklere ait tür 

sayılarının karşılaştırılması. 

 

 
Şekil 10. Kuş türlerindeki zenginlik ile meşe meşçerelerinde (düz çizgi) ve çam meşçerelerinde (kesikli çizgi) meşçere 

yaşı arasındaki ilişki. İki çizgide GLZ: yoak (meşe) = 0.044 ⁄ x + 9.10; ypine (çam) = 0.044 ⁄ x + 6.34 eşitliklerinin 

sonucudur. 
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Şekil 11. Meşe ve çam meşceleri başına ortalama kuş türü sayısı. 

 

 
Şekil 12. Orman tiplerinin tüm bölgelerdeki kuşlar üzerindeki etkileri, benzer yuvalama tercihlerine sahip türlere göre 

gruplandırılmıştır. Etki boyutları (CI%95) benzer kuş türlerinin orman türüne karşı tepkilerini, GLZ’de ölçen ve meşçere 

yapısının dört farklı özelliğinin her birinin etkilerine (solda listeli) göre ayarlanan eğri parametrelerdir. 

 

 
Şekil 13. Meşçere yaş etkisinin, tüm bölgelerdeki benzer yuvalama tercihlerine sahip türlere göre gruplandırılmış, kuşlar 

üzerindeki etkileri. Etki ölçüleri (CI%95 ile) benzer kuş türlerinin meşçere yaşına karşı tepkilerinin GLZ’de hesaplanan ve 

orman türünün etkilerine göre ayarlanan eğri parametrelerdir. X ekseni, gençten yaşlıya kadar meşçere yaşı ilişkilerini 

gösterir. 
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Şekil 14. Oyuktaki yuvasında Ortanca ağaçkakan (Leiopicus medius, L.). 

 

 
Şekil 15. Genellikle üzerinde ağaçkakan oyukları bulunan yaşlı ağaçlarda yuva yapan üç kuş türü: a) Bayağı Sıvacı Kuşu 

(Sitta europaea, L) orta boylu b) Sığırcık (Sturnus vulgaris L.) ve c) İbibik Kuşu (Upupa epops L.) 

 

 
Şekil 16. Türkiye, Adıyaman’daki yeni budanmış bir meşe ağacı. 
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Tablo 1. Ağaçkakanların besin araması ve yuva yapmaları yönünden test edilen ağaçların nitelikleri. Ortalama değerler ve P-

değerler Kolmogorov-Smirnov testinden elde edilmiştir. Yıldız işareti (*) ile not düşülmüş olan nitelikler, besin aradığı ve yuva 

yaptığı ağaçlar için 2. deney grubu ile karşılaştırılan ortanca ağaçkakan (Dendrocopos medius L.)’dır. Diğer nitelikler 1. Grup 

ile karşılaştırılmıştır.  

Yuva yapma = Dendrocopos/Leiopicus spp. türlerinin yuva yaptığı ağaçlar.  

Kontrol = Kontrol grupları. 

  

 Besin 

arama 

(n=25) 

Kontroller 

(n=98) 

p- 

Değer 

Yuva 

yapma 

(n=8) 

 

Kontrolle

r (n=311) 

p- 

Değer 

Göğüs çapı (cm) 145 134 0.5190 126 134 0.3100 

Göğüs çapı (cm)* 145 122 0.0465 126 122 0.2620 

Humus miktarı (%) 10.5 12.1 1.0000 23.3 12.1 0.0695 

Ağaç boyu (m) 7.28 6.27 0.1600 8.26 6.27 0.0272 

Ağaç boyu (m)* 7.28 6.27 0.0269 8.26 6.27 0.0085 

Gövde boyu (m) 2.71 2.11 0.1540 2.48 2.11 0.4670 

Gövde miktarı (%) 0.378 0.365 0.5650 0.292 0.365 0.2360 

Kök boğazı alanı (m2) 14.4 11.7 0.2700 19.0 11.7 0.3220 

Kabuk kalınlığı (cm) 0.797 0.763 0.7130 0.800 0.763 0.4040 

Kabuk kalınlığı (cm)* 0.797 0.715 0.0760 0.800 0.715 0.2180 

Toplam oyuk girişi boyutu (cm2) 511 420 0.3100 7.07 420 0.1360 

En düşük oyuk giriş yüksekliği (cm) 87.1 63.8 0.9110 113 63.8 0.6300 

En yakın 5 ağacın uzaklığı (m) 5.70 6.64 0.0411 5.64 6.64 0.3570 

 
Tablo 2. 2007 yılı Gülnar, Taşeli Platosu’nda gerçekleştirilmiş ağaçkakan çalışmasında tespit edilmiş olan kuş türleri. *: 

ikincil oyuk yuvacısı 

Species AI FI Species AI FI 

Turdus merula 17.99 7.19 Pica pica 1.44 2.88 

Garrulus glandarius 14.39 7.19 Upupa epops*  1.20 2.88 

Hirundo rustica                                             7.91 4.32 Dryobates minor   0.96 1.44 

Emberiza caesia 7.19 5.76 

Phoenicurus 

phoenicurus*  0.96 2.16 

Sitta europaea* 6.95 6.47 Turdus viscivorus 0.96 2.16 

Parus major*  6.24 5.76 Aegithalos caudatus 0.72 2.16 

Cyanistes caeruleus* 6.00 4.32 

Neophron 

percnopterus    0.72 1.44 

Oenanthe plescaenka 5.76 5.04 Periparus ater* 0.48 0.72 

Dendrocopos 

syriacus 4.32 5.76 Picus viridis 0.48 1.44 

Oenanthe finschii 4.32 6.47 Aquila chrysaetos 0.24 0.72 

Dendrocopos major   3.12 5.04 Corvus cornix 0.24 0.72 

Alectoris chukar  1.92 3.60 Corvus frugilegus 0.24 0.72 

Corvus corax 1.92 4.32 Iduna pallida  0.24 0.72 

Cuculus canorus  1.44 3.60 

Phoenicurus 

ochruros  0.24 0.72 

Leiopicus medius 1.44 2.88    
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Özet 

 

Meşe (Quercus spp.) türlerinin doğal ormanlarındaki bazı orman hastalıkları genellikle 

epidemik olup pek fazla önem taşırlar. Bu nedenle, fidanlık ve doğal ormanlarda uygun 

koşullarda ciddi hastalık problemleri ortaya çıkar. Ülkemizde meşe ormanlarında bugüne kadar, 

1097 adet hastalık ve zararlı tür tanımlanmıştır. Bu türlerden 902 (%82)’si böcek, 183’ü hastalık 

ve 12’si diğer zararlı gruplarında yer almaktadır. Bu türlerden meyve ve fide zararlıları Curculio 

spp., Cydia splendana ve Erysiphe alphitoides, yaprak zararlıları Corythucha arcuata, 

Lymantria dispar, Tortrix viridana ve Euproctis chrysorrhoea, gövde zararlıları Neonectria 

kanseri,  Heterobasidion annosum, Loranthus europaeus, Laetiporus sulphureus, Armillaria 

mellea ve Scolytus intricatus’un neden olduğu zararları ve hastalıkları önemli olarak tanımlanmış 

ve bunlara karşı yöntem sistemleri oluşturulmuştur. Bu alanlarda biyopestisitler ve biyolojik 

mücadele etkenlerin pratikte mümkün ve ekonomik olarak uygulanabilir olması dışında 

zararlılarla savaş stratejisi büyük ölçüde kültürel, silvikültürel ve işletme stratejilerine dayanır. 
 

 

Anahtar Kelimeler: Meşe türleri, zararlılar, yönetim stratejisi 

 

A – Giriş 

Türkiye’de Meşe türlerinin bulunduğu alanlar daha fazla biyolojik çeşitliliğin bulunduğu ada 

kommuniteleri konumundadır. Biyolojik çeşitlilik ve mikorhiza meşe ormanlarının temel 

öğelerini taşımaktadır. 

Meşe ormanında hastalık ve böcek biyolojisi, ekolojisi ve karar vermedeki bilgileri 

oluşturmada, biz hemen hemen zararlı populasyonlarının tüm kavramlarını yönetilecek şekilde 

dikkatimizi çevirmeliyiz. Bu konunun anlaşılması biyolojik çeşitliliğin sorgulanmasını ve 

zararlı kontrolünün temel doğasına önemli bir bakışı gerektirmektedir. 

Zararlı kontrolü, patojen veya zararlı sayısı ve etkilerinin yeterli oranda azaltılmasını 

hedefleyen başarıya ulaşmada biyolojik bilgilerin içeriklerinde teknolojinin uygulanmasıdır. Bu 

kavram böylesi iki sabit yaklaşımıyla tanımlanır. Bu görüş, geçmişinde pestisitler gibi vasıtalar 

ile gereçlerini içereren ve onların uygulamada kullanımını planlanlayan yapıları da oluşturur. 

Meşe konusundaki biyolojik bilgimiz ise bu teknolojiyi nerede, ne zaman ve nasıl 

uygulayabilmemiz konusunda bize katkı sağlar. 

Meşe zararlıları konusunda biyolojik bilgi bakımından pekçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmada tüm zararlı türlerin genel değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu ağaç türlerinin çok sayıda 

zararlı grupları nedeniyle, araştırmalarımızı daha önemli böcek ve hastalık gruplarına ait 

etmenlerin tanımlanmasına (agresif ve/veya eksotik) yöneltmeliyiz ve mücadelemizi ise bu 

türler veya grupların döngüsel faaliyetleri üzerine yoğunlaştırmalıyız.  
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B - Bulgular 

Meşenin zararlıları konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların 

genelinde zararlı türlerin tanımlanması ve çok az sayıda da mücadelesi konusunda yapılmıştır 

(Aslan ve Özbek, 1997; Atay ve Çam, 2006; Balcı ve Halmschlager, 2003; Bellido et al, 2003; 

Çalışkan ve ark., 2012; Çanakçıoğlu, 1963; Çanakçıoğlu, 1967; Çanakçıoğlu, 1977; 

Çanakçıoğlu ve Mol, 1998; Çanakçıoğlu ve Eliçin, 1999; Çanakçıoğlu ve Mol, 2000; Demirel 

ve ark., 2010; Denizhan, 2007; Denizhan, 2011; Ekiz ve ark., 2014; Gök, 2003; Işıloğlu ve ark., 

2009; Kabaktepe ve Bahçecioğlu, 2014; Kalkandelen, 1994; Kanat ve Akbulut, 2005; Kaydan 

ve ark., 2007; Kaydan ve ark., 2013; Lodos ve ark., 2003; Lodos ve Tezcan, 1995; Maral ve 

ark., 2013; Öymen, 1987; Özkazanç ve Yücel, 1985; Selmi, 1983; Sevim ve ark., 2012; Sevim 

ve ark., 2013; Skuhravá ve ark.,  2005; Sönmez ve ark.,  2014; Şen ve Gök, 2009; Şen ve Gök, 

2014; Tavakoli ve ark., 2008; Tezcan ve ark., 2014; Tezcan ve ark., 2004a; Tezcan ve ark., 

2004b; Tozlu, G., 1997; Toper Kaygın, A., 2007; Toros, S., 1996; Torun ve Çalışkan, 2016; 

Tuatay, 1999; Ülgentürk ve ark. 2008; Yardibi ve Tozlu. 2013; Yüksel, 2010). 

Bu çalışmada ülkemizde meşe konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilerek genel olarak 

zararlı türler, sonra meşe isimiyle anılan zararlılar ve daha önemli zararlı türlerin belirlenmiştir. 

Bu çalışmalara ilaveten gal arıları (Cynipidae) ve koşnillerin (Coccoidae) hangi meşe türlerinde 

zarar yaptıkları konusu değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda önemli zararlıların yönetimi 

konusunda yapılan çalışmalar incelenmiş ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar ortaya 

konulmuştur. 

C - Sonuçlar 

1 - Genel Olarak Zararlı Türler 

Türkiye Meşe (Quercus spp.) türlerinin fidanlık ve doğal ormanlarındaki zararlıları genellikle 

endemik olup pek fazla önem taşımazlar. Fakat bazı eksotik ve agressif türler uygun koşullarda 

epidemi yapmakta ve bakiye kalmış meşe ormanlarımızın yok olmasına neden olmaktadır. 

Özellikle eksotik türlerin başında Amerikan ağ kanatlı tahtakurusu (Corythucha arcuata) Say, 

1832), Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea (Drury, 1773)) ve Avrupa meşe kök 

çürüklüğü (Phytophthora quercina Jung and Burgess, 2009) zararlı ve hastalık epidemileri 

belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde meşe ormanlarında bugüne kadar, 1097 adet 

hastalık ve zararlı tür tanımlanmıştır. Bu türlerden 902 (%82)’si böcek, 183’ü hastalık ve 12’si 

diğer zararlı gruplarında yer almaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Türkiye meşe ormanlarında tespit edilen zararlı grupları. 

Zararlı Grup Familya sayısı 
Tür sayısı 

ad. % 

ANIMALIA   911 83,04 

 MOLLUSCA 1 1 0.09 

 ACARINA 3 8 0.73 

 INSECTA 66 902 82.22 

 ORTHOPTERA 2 2 0.18 

 HOMOPTERA 11 74 6.75 

 HEMIPTERA 7 84 7.66 

 HYMENOPTERA 6 83 7.57 

 THYSANOPTERA 1 1 0.09 

 BLATTODEA 1 1 0.09 

 COLEOPTERA 16 587 53.51 

 LEPIDOPTERA 22 70 6.38 
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FUNGI  64 172 15.68 

 ASCOMYCOTA 27 71 6.47 

 BASIDIOMYCOTA 37 101 9.21 

MORENA  2 2 0.18 

PROTISTA  1 9 0.82 

PLANTAE  2 3 0.27 

Toplam  138 1097 100,0 

Türkiye meşe ormanlarında tespit edilen zararlı gruplar ve türlerin listesi aşağıda verilmiştir. 

Bunlar; 
 

MORENA Alemi 
PSEUDOMONADALES Takım 

Pseudomonadaceae Familyası 

Pseudomonas  syringae van Hall, 1902 

XANTHOMONADALES Takımı 

Xanthomonadaceae Familyası 

Xylella fastidiosa Wells et al., 1987 

 

PROTISTA Alemi 

PYTHIALES Takımı 

Pythiaceae Familyası 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt., 1886 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman, 1927 

Phytophthora cinnamomi (Rands, 1922) 

Phytophthora citricola Sawada, 1927 

Phytophthora citrophthora (R.E. Sm. & E.H. Sm.) Leon., 

1906 

Phytophthora cryptogea Pethybr. & Laff., (1919) 

Phytophthora gonapodyides (H.E.Petersen) Buisman, 1927 

Phytophthora quercina Jung and Burgess, 2009 

Pythium anandrum Drechsler, 1930 

 

FUNGI Alemi 

ASCOMYCOTA Bölümü 

Dothideomycetes Sınıfı 

PLEOSPORALES Takımı 

Incertae sedis 

Phoma eriophora Berk & Broome, 1859 

Phoma glandicola (Desm.) Lév. 1846 

Phoma innumerabilis Thüm, 1878 

Phoma leucostigma (DC.) Sacc, 1879 

Phoma preussiana Sacc., 1880 

Phoma gallarum Briard, 1888 

Phoma nervisequa (Cooke) Sacc., 1894 

Phoma quernea Oudem, 1898 

Sporidesmium leptosporum (Sacc.) S. Hughes, 1958 

Lophiostomataceae Familyası 

Lophiostoma fuckelii Sacc., 1878 

Massarinaceae Familyası 

Helminthosporium microsorum D. Sacc., 1898 

Massarina microcarpa (Fuckel) Sacc., 1883 

Melanommataceae Familyası 

Aposphaeria peregrina P. Karst., 1896 

Aposphaeria protea Peyronel, 1916 

Melanomma fuscidulum Sacc. 1878 

Leptosphaeriaceae Familyası 

Coniothyrium quercinum (Bonord.) Sacc, 1884 

Cucurbitariaceae Familyası 

Cucurbitaria confluens Plowr., 1876 

Cucurbitaria pontica Savul. et Sandu-Ville, 1940 

Didymellaceae Familyası 

Didymella analepta Sacc., 1882 

PATELLARIALES Takımı 

Patellariaceae Familyası 

Patellaria atrata (Hedw.) Fr., 1822 

HYSTERIALES Takımı 

Hysteriaceae Familyası 

Hysterographium hiascens Rehm, 1881 

Hysterographium fraxini (Pers.) De Not., 1855 

BOTRYOSPHAERIALES Takımı 

Incertae sedis 

Camarosporium kursanovii Mechtieva, 1962 

Camarosporium oreades (Durieu & Mont.) Sacc., 1884 

Botryosphaeriaceae Familyası 

Botryosphaeria stevensii Shoemaker, 1962 

Microdiplodia iliceti Sacc., 1915 

Phyllactinia roboris (Garchet) Blumer, 1933 

Phyllosticta associata Bubák, 1904 

Phyllosticta ilicina Sacc. 1878 

Phyllosticta italica Montem., 1915 

Phyllosticta ludoviciana Ellis & G. Martin, 1886 

Phyllosticta quercus Sacc. & Speg., 1878 

MICROTHYRIALES Takımı 

Microthyriaceae Familyası 

Microthyrium microscopicum Desm., 1841 

CAPNODIALES Takımı 

Cladosporiaceae Familyası 

Cladosporium astroideum (Ces., 1853 

Mycosphaerellaceae Familyası 

Mycosphaerella quercifolia (Gonz. Frag.) M. Morelet 

Septoria querceti Thuem., 1880 

Sphaerulina myriadea (DC.) Sacc., 1878 

Sphaerulina serographus (Dur & Mont) Sacc. 

Leotiomycetes 

RHYTISMATALES Takımı 

Rhytismataceae Familyası 

Coccomyces coranatus (Schumach.) De Not., 1859 

Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., 1833 

HELOTIALES Takımı 

Incertae sedis 

Cryptocline cinerescens (Bubák) V. Arx, 1857 

Bulgariaceae Familyası 

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., 1822 

Dermateaceae Familyası 

Cylindrosporium associatum Bubák, 1915 

Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc., 1889 

Helotiaceae Familyası 

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray, 1821 

Hyaloscyphaceae Familyası 

Coniothecium phyllophilum Desm., 1845 

Dasyscyphus cerinus (Pers.) Fuckel, 1869 

ERYSIPHALES Takımı 

Erysiphaceae Familyası 

Erysiphe (Microsphaera) alphitoides (Griffon & Maubl.) 

U. Braun & S. Takam, 2000 

Phyllactinia roboris (Gachet) S. Blumer, 1933 

Sordariomycetes 
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CORONOPHORALES Takımı 

Incertae sedis 

Cryptovalsa sparsa Ellis & Everh., 1890 

DIAPORTHALES Takımı 

Incertae sedis 

Caudospora taleola (Fr.) Starbäck, 1899 

Cryphonectriaceae Familyası 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, 1978 

Gnomoniaceae Familyası 

Apiognomonia errabunda (Roberge ex Desm.) Höhn., 1918 

(A.quercina) 

Apiognomonia quercina (Kleb.) Höhn., 1918 

Melanconidaceae Familyası 

Dicarpella dryina Belisario & M.E. Barr, 1991 

Pseudovalsaceae Familyası 

Pseudovalsa longipes (Tul.) Sacc., 1879 

Pseudovalsa umbonata (Tul. & C. Tul.) Sacc. 1883 

(Coryneum depressum) 

Valsaceae Familyası 

Cytospora sacculus (Schwein.) Gvrit. 1969 

Valsa ambiens (Pers.) Fr., 1849 

HYPOCREALES Takımı 

Nectriaceae Familyası 

Neonectria galligena (Bres.) Rossman & Samuels, 1999 

(Tubercularia galligena)  

XYLARIALES Takımı 

Amphisphaeriaceae Familyası 

Amphisphaeria fallax De Not. 1863 

Seimatosporium discosioides (Ellis & Everh) Shoem., 1964 

Diatrypaceae Familyası 

Diatrypella aspera (Fr.) Nitschke, 1867 

Diatrypella quercina (Pers.) Cooke 1866 

Diatrype stigma (Hoff.: Fr.) Fries, 1849 

Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz, 1987 

Libertella blepharis A.L.Sm., 1900 

Eutypa flavovirescens (Hoffm.) Tul. & C.Tul, 1863 

Xylariaceae Familyası 

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not, 1863 

Rosellinia quercina Hartig, 1880 

Taphrinomycetes 

TAPHRINALES Takımı 

Taphrinaceae Familyası 

Taphrina caerulescens (Desm. & Mont.) Tul. 1866 

BASIDIOMYCOTA Bölümü 

AGARICALES Takımı 

Psathyrellaceae Familyası 

Coprinus atramentorius (Bull.) Redhead, Vilgalys & 

Moncalvo, 2001 

Psathyrella obtusata (Pers.: Fr.) A. H. Sm. 1941 

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire, 1937 

Crepidotaceae Familyası 

Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude, 1857 

Strophariaceae Familyası  

Hypholoma fasciculare (Huds.:Fr.) P.Kumm. 1871 

Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. 1871  

Psathyrellaceae Familyası 

Coprinopsis atramentaria  (Bull.) Redhead, Vilgalys & 

Moncalvo, 2001 

Psathyrella obtusata (Pers.: Fr.) A. H. Sm. 1941 

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire, 1937 

(Entoloma liquescens) 

Cortinariaceae Familyası 

Cortinarius trivialis Lange, 1940 

Fistulinaceae Familyası 

Fistulina hepatica (Schaeff.) With., 1792 

Geastraceae Familyası 

Geastrum triplex Jungh, 1840 

Gomphaceae Familyası 

Lentaria afflata (Lagger) Corner, 1950 

Hydnaceae Familyası 

Steccherinum ochraceum (Pers. Ex Fr.) Gray, 1821 

Inocybaceae Familyası 

Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm., 1871 

Lycoperdaceae Familyası 

Lycoperdon pyriforme Schaeff., 1774 

Xerula pudens (Pers.) Singer, 1951 

Amanitaceae Familyası 

Amanita pantherina (DC.) Krombh., 1846 

Amanita rubescens Pers., 1797 

Amanita vaginata (Bull.) Lam., 1783 

Omphalotaceae Familyası 

Gymnopus erythropus (Pers.) Antonin et al., 1997 

Mycenaceae Familyası 

Mycena filopes (Bull.) P. Kumm., 1871 

Mycena inclinata (Fr.) Quél.(1872) 

Mycena parabolica (Fr.) Quél. 1872 

Panellus stipticus  (Bull.) P.Karst., 1879 

Physalacriaceae Familyası 

Armillaria mellea (Vahl) P.Kumm, 1871 

Armillaria tabescens (Scop.) Emel, 1921 

Flammulina  (Collybia) velutipes (Curtis:Fr.) Singer, 1951 

Pleurotaceae Familyası 

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., 1871 

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm., 1871 

Schizophyllaceae Familyası 

Schizophyllum commune Fries 1815 

AURICULARIALES Takımı 

Auriscalpiaceae Familyası  

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers., 1822 

Exidia glandulosa (Bull.) Fr., 1822 

BOLETALES Takımı 

Boletaceae Familyası 

Boletus impolitus Fr., 1838 

Boletus reticulatus Schaeff, 1763 

Serpulaceae Familyası 

Serpula lacrymans (Wulfen) P.Karst., 1884 

DACRYMYCETALES Takımı 

Dacrymycetaceae Familyası 

Calocera cornea (Batsch) Fr. (1827) 

DIAPORTHALES Takımı 

Diaporthaceae Familyası 

Phomopsis quercina (Sacc.) Höhn., 1906 

GLOEOPHYLLALES Takımı 

Gloeophyllaceae Familyası 

Gloeophyllum (Lenzites) trabeum  (Pers.) Murrill, 1908 

HYMENOCHAETALES Takımı 

Hymenochaetaceae Familyası 

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév., 1846 

Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill,1908 

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst., 1879 

Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát (1942)  

Phellinus (Polyporus) igniarius (L.) Quél., 1886 

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin, 1925 

Phellinus (Fomes) torulosus (Pers.)Bourdot &Galzin, 1925 

MICROSTROMATALES Takımı 

Microstromataceae Familyası 

Microstroma album (Desm.) Sacc., 1878 

POLYPORALES Takımı 

Polyporaceae Familyası 

Polyporus (Inonotus) squamosus (Huds.) Fr., 1821 

Fomes fomentarius(L.) Fr. 1849 

Laetiporus (Polyporus) sulphureus (Bull.) Murrill, 1920 

Lenzites betulina (L.) Fr., 1838 

Perenniporia medullapanis (Jacq.) Donk, 1967 
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Polyporus adustus (Willd.) Fr., 1821 (Bjerkandera adusta) 

Polyporus ciliatus Fr., 1815 

Polyporus (Meripilus) giganteus Pers. Ex Fr. 

Polyporus paragamenus Fr.,1838(Trametes biformis) 

Trametes (Polyporus)hirsuta (Wulfen) Pilát, 1939 

Trametes trogii Berk., 1850 (Trametes hispida) 

Trametes versicolor (L.) Lloyd, 1920 

Polyporus abietinus (Pers. ex J.F. Gmel.) Fr., 1821 

Spongipellis delectans (Peck) Murrill, 1907 

Polyporus giganteus (Pers.) Fr., 1815 

Polyporus radiatus (Sowerby) Fr., 1821 

Polyporus varius (Pers.) Fr.,  1821 

Polyporus versatilis (Berk.) Romell, 1901 

Meruliaceae Familyası 

Chondrostereum purpureum  (Pers.) Pouzar, 1959 

Merulius tremellosus Schrad., 1794 

Rigidoporus (Fomes) ulmarius (Sowerby) Imazeki, 1952 

Phanerochaetaceae Familyası 

Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray, 1821 

Fomitopsidaceae Familyası 
Antrodia  (Trametes) malicola  Donk, 1966 

Antrodia albida(Fr.) Donk, 1966 (Trametes sepium) 

Antrodia (Trametes) serialis (Fr.) Donk, 1966) 

Daedalea confragosa (Bolton) Pers., 1801 

Daedalea flavida Lev., 1844 (Trametes colliculosa) 

Daedalea (Lenzites) quercina  (L.) Pers., 1801 

Daedalea unicolor (Bull.) Fr., 1821 

Fomitopsis (Fomes) pinicola (Sw.) P. Karst., 1881 

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat., 1900 

Ganodermataceae Familyası 

Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk, 1878 

Ganoderma (Fomes) applanatum (Pers.) Pat, 1887 

Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst, 1881 

Ganoderma pfeifferi Bres., 1889 

Ganoderma resinaceum Boud., 1890 

PUCCINIALES Takımı 

Cronartiaceae Familyası 

Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, 1899 (C. 

fusiforme- telial host) 

RUSSULALES Takımı 

Bondarzewiaceae Familyası 

Heterobasidion (Fomes) annosum  (Fr.) Bref., 1888 

Russulaceae Familyası 

Lactarius azonites (Bull.) Fr., 1838 

Lactarius blennius (Fr.) Fr., 1838 

Lactarius chrysorrheus Fr., 1838 

Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr., 1838 

Russula aeruginea Fr., 1863 

Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm., 1893 

Russula luteotacta Rea., 1922 

Russula persicina Krombh., 1845 

Russula vesca Fr., 1836 

Stereaceae Familyası 

Stereum gausapatum (Fr.) Fr., 1874 

Stereum hirsutum (Willd.) Pers.,1800 

Xylobolus  (Stereum) frustulatus (Pers.) Boidin, 1958 

Peniophoraceae Familyası 

Peniophora quercina (Pers.) Cooke, 1879 (P. corticalis) 

Hericiaceae Familyası 

Hericium erinaceum (Bull.) Persoon, 1797 

Hericium coralloides (Scop.) Pers., 1794 

TREMELLALES Takımı 

Tremellaceae Familyası 

Tremella mesenterica Retz., 1769 

 

PLANTAE Alemi 

SANTALALES Takımı 

Loranthaceae Familyası 

Loranthus europaeus Jacq., 1762 

SOLANALES Takımı 

Convolvulaceae Familyası 

Cuscuta lupuliformis Krock., 1787 

Cuscuta epithymum  (L.) L., 1756 

ANIMALIA 

MOLLUSCA 

Teredinidae Familyası 

Teredo navalis  Linnaeus, 1758 

ARTHROPODA 

ARACHNIDA 

ACARINA 

Tetranychidae Familyası 

Tetranychus urticae Koch, 1836 

Eriophyidae Familyası 

Aceria cerrea (Nalepa, 1898) 

Eriophyes carueli (Canestrini, 1892) 

Eriophyes (Aceria) ilicis (Canestrini, 1890) 

Glyptacus erevanicus (Shevtchenko & Pogosova, 1983) 

Diptilomiopidae Familyası 

Brevulacus reticulatus Manson, 1984 

Rhyncaphytoptus massalongoianus (Nalepa, 1893) 

Rhyncaphytoptus megarostris (Keifer, 1938) 

INSECTA 

ORTHOPTERA Takımı 

Gryllotalpidae Familyası 

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) 

Tettigoniidae Familyası 

Isophya (Metrioptera) amplipennis Brunner von 

Wattenwyl, 1878 

HOMOPTERA Takımı 

Cicadidae Familyası 

Lyristes plebejus (Scopoli 1763) 

Cicadetta montana (Scopoli 1772) 

Cicadellidae Familyası 

Empoasca vitis (Göthe, 1875) 

Eurhadina (Eurhadina) ribauti Wagner, 1935 

Ledra aurita (Linnaeus, 1758) 

Typhlocyba quercus (Fabricius, 1777) 

Aphididae Familyası 

Lachnus crassicornis (Hille Ris Lambers, 1954) 

Lachnus (Cinara)  longirostris (Mordvilko, 1901) 

Lachnus roboris (Linnaeus, 1758) 

Lachnus swirskii Hille Ris Lambers, 1954 

Myzocallis boerneri Stroyan, 1957 

Myzocallis (Agrioaphis) castanicola Baker, 1917 

Myzus cerasi (Fabricius, 1775) 

Myzocallis glandulosus Hille Ris Lambers, 1948 

Myzocallis (Pasekia) komareki (Pasek, 1953) 

Myzocallis persicus Quednau & G. Remaudière, 1994 

Myzocallis (Pasekia)tauricus Quednau &Remaudiere, 1994 

Myzocallis walshii (Monell, 1879) 

Phyllaphis fagi (Linnaeus, 1767) 

Thelaxes dryophila (Schrank, 1801) 

Thelaxes suberi (Del Guercio, 1911) (T. confertae) 

Tuberculatus (Tuberculoides) annulatus (Hartig, 1841) 

Tuberculatus (Tuberculoides) eggleri Börner, 1950 

Tuberculatus (Tuberculatus) querceus (Kaltenbach, 1843) 

Phylloxeridae Familyası 

Phylloxera quercus Boyer de Fonscolombe, 1834 

Coccidae Familyası 

Coccus hesperidum Linnaeus, 1758 

Eulecanium cerasorum (Cockerell, 1900) 

Eulecanium ciliatum  (Douglas, 1891) 

Eulecanium tiliae (Linnaeus, 1758) 
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Filippia follicularis (Targioni Tozzetti 1868) 

Neopulvinaria innumerabilis (Rathvon, 1854) 

Parthenolecanium corni (Bouché, 1844) 

Parthenolecanium  rufulum (Cockerell, 1903) 

Pulvinaria vitis (Linnaeus, 1758) 

Asterolecaniidae Familyası 

Asterodiaspis bella (Russell, 1941) 

Asterodiaspis hadzibeyliae Borch., 1960 

Asterodiaspis ilicicola (Targioni Tozzetti, 1888) 

Asterodiaspis mina (Russell,1941)  

Asterodiaspis quercicola (Bouché 1851) 

Asterodiaspis repugnans (Russell, 1941) 

Asterodiaspis variolosa (Ratzeburg, 1870) 

Diaspididae Familyası 

Chionaspis lepineyi Balachowsky, 1928 

Chionaspis salicis (Linnaeus, 1758) 

Diaspidiotus caucasicus (Borchsenius)  

Diaspidiotus transcaspiensis (Marlatt, 1908) 

Diaspidiotus wuenni (Lindinger, 1923) 

Diaspidiotus marani (Zahradník, 1952) 

Gonaspidiotus minimus (Leonardi, 1896) 

Lepidosaphes granati Koroneos, 1934 

Lepidosaphes malicola Borchsenius 1947 

Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758) 

Quadraspidiotus zonatus (Frauenfeld, 1868) 

Salicicola archangelskyae (Lindinger, 1929) 

Salicicola kermanensis (Lindinger, 1905) 

Targionia vitis (Signoret, 1876) 

Eriococcidae Familyası 

Acanthococcus aceris Signoret, 1875 

Eriococcus (Acanthococcus)  roboris Goux, 1931 

Kotejacoccus turcicus (Kaydan & Kozár, 2008) 

Kermesidae Familyası 

Kermes bekiri Bodenheimer,1953 

Kermes bacciformis Leonardi, 1908 

Kermes greeni Bodenheimer,  1931 (K. palestiniensis) 

Kermes ilicis (Linnaeus, 1758) 

Kermes muhlisi Bodenheimer, 1941 

Kermes roboris (Fourcroy, 1785) 

Kermes sadrii Bodenheimer, 1953 

Kermes safinazae Ozkok, 1941 

Kermes vermilio Planchon, 1864 

Nidularia balachowskii Bodenheimer, 1941 

Nidularia pulvinata (Planchon, 1864) 

Pseudococcidae Familyası 

Phenacoccus aceris (Signoret, 1875) 

Phenacoccus querculus (Borchsenius, 1949) 

Pseudococcus viburni (Signoret)(P. obscurus Essig, 1909) 

Putoidae Familyası 

Puto israilensis (Ben-Dov, 2001) 

Puto superbus (Leonardi, 1907) 

HEMIPTERA Takımı 

Cixiidae Familyası 

Reptalus horridus (Linnavuori, 1962) 

Reptalus panzeri (Low, 1883) 

Meenoplidae Familyası  

Meenoplus albosignatus Fieber, 1866 

Coreidae Familyası  

Coreus marginatus (Linneaus, 1758) 

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778) 

Lygaeidae Familyası  

Cymus glandicolor  Hahn, 1832 

Cymus melanocephalus  Fieber 1861 

Piocoris erythrocephalus  (Lepeletier & Serville 1825) 

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) 

Melanocoryphus superbus (Pollach, 1779) 

Macroplax fasciata (Herrich-Schäffer, 1835) 

Metopoplax origani (Kolenati, 1845) 

Beosus maritimus (Scopoli, 1763) 

Beosus quadripunctatus (Muller 1766) 

Ischnopeza hirticornis (Herrich-Schaeffer, 1850) 

Megalonotus praetextatus (Herrich-Schaefer, 1835 ) 

Miridae Familyası 

Deraeocoris lutescens  (Schilling, 1837) 

Deraeocoris putoni (Montandon, 1885) 

Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758) 

Deraeocoris rutilus (Herrich-Schäffer 1838) 

Deraeocoris schach (Fabricius 1781) 

Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767) 

Macrolophus costalis Fieber, 1858 

Mimocoris rugicollis (Costa, 1852) 

Agnocoris reclairei (Wagner, 1949) 

Aphanosoma italicum Costa, 1841 

Calocoris annulus (Brulle, 1832)  

Calocoris fulvomaculatus (DeGeer, 1773) 

Calocoris quadripunctatus (Villers, 1789) 

Camponotidae Familyası fieberi  Reuter 1879  Reuter 1879 

Capsodes cingulatus (Fabricius, 1787) 

Capsodes infuscatus (Brullé, 1832) 

Dionconotus cruentatus (Brullé, 1832 

Phytocoris exoletus Costa, 1852 

Phytocoris longipennis Flor, 1861 

Phytocoris pinihalepensis Lindberg, 1948 

Phytocoris pseudoinsignis Wagner, 1965 

Phytocoris ulmi  (Linnaeus 1758) 

Saudersiella hirta Wagner, 1968 

Trigonotylus pulchellus  (Hahn 1834) 

Trigonotylus ruficornis  (Geoffroy 1785) 

Cyllecoris histrionicus (Linnaeus, 1767) 

Dryophilocoris persimilis Puton, 1895) 

Globiceps sphegiformis  (Rossi, 1790) 

Strongylocoris cicadifrons Costa, 1853 

Amblytylus concolor Jakovlev, 1877 

Conostethus venustus (Fieber 1858) 

Harpocera hellenica Reuter 1876 

Harpocera thoracica (Fallen 1807) 

Megalocoleus molliculus (Fallen 1807) 

Phylidea henschi (Reuter, 1888) 

Psallus ancorifer (Fieber, 1858)  

Psallus aurora  (Mulsant & Rey, 1852) 

Psallus mollis (Mulsant and Rey, 1852) 

Psallus perrisi  (Mulsant & Rey, 1852) 

Psallus picea Reuter 1878 

Psallus punctulatus Puton, 1874 

Psallus varians (Herrich-Schäffer 1841) 

Sthenarus ocularis  (Mulsant, 1852) 

Pentatomidae Familyası  

Acanthosoma haemorrhoidale  (Linnaeus, 1758) 

Aelia acuminata  (Linnaeus, 1758) 

Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775) 

Eurydema oleraceum  (Linnaeus, 1758) 

Eurydema rugulosum  (Dohrn, 1860) 

Eusarcoris inconspicuus  (Herrich-Schaeffer, 1844) 

Holcogaster fibulata (Germar, 1831)(H. exilis) 

Holcostethus  vernalis (Wolff, 1804) 

Mustha spinosula (Lefèbvre, 1831) 

Palomena prasina (Linnaeus 1761) 

Piezodorus lituratus  (Fabricius 1794) 

Raphigaster nebulosa (Poda, 1761) 

Sciocoris cursitans (Fabricius, 1794) 

Sciocoris macrocephalus  Fieber, 1851 

Stagonomus amoneus  (Brullé, 1832) 

Psacasta exanthematica  (Scopoli, 1763) 

Tingidae Familyası 
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Catoplatus crassipes (Fieber, 1861) 

Corythucha arcuata (Say, 1832) 

Elasmotropis testacea (Herrich-Schaeffer, 1835) 

Kalama tricornis (Schrank, 1801) 

Monosteira lobulifera Reuter, 1888 

Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeffer, 1838) 

Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) 

Tingis grisea Germar, 1835 

Tingis (Lasiotropis) hellenica (Puton, 1877) 

HYMENOPTERA Takımı 

Argidae Familyası 

Arge rustica (Linnaeus, 1758) 

Vespidae Familyası 

Vespa crabro  Linnaeus, 1758 

Cecidomyiidae Familyası 

Dryomyia circinans (Giraud, 1861) 

Janetia cerris (Kollar, 1850) 

Janetia szepligetii Kieffer, 1896 

Macrodiplosis pustularis (Bremi, 1847) 

Macrodiplosis roboris (Hardy, 1854) 

Cynipidae Familyası 

Andricus amenti Giraud, 1859 (A.giraudianus) 

Andricus amblycerus (Giraud, 1859) 

Andricus anatolicus  Mutun, Dinç, Bozsó & Melika, 2014 

Andricus aries (Giraud, 1859) 

Andricus askewi  Melika and Stone, 2001 

Andricus bakrachus  Melika, Mutun & Dinc., 2014 

Andricus bulgaricus  Vasileva-Symnalieva, 1978 

Andricus caliciformis (Giraud, 1859) 

Andricus callidoma (Hartig, 1841) 

Andricus caputmedusae (Hartig, 1843) 

Andricus cecconii  Kieffer, 1901 

Andricus chodjaii (Melika, 2008) 

Andricus conglomeratus (Giraud, 1859) 

Andricus conificus (Hartig, 1843) 

Andricus coriarius (Hartig, 1843) 

Andricus coronatus (Giraud, 1859) 

Andricus curtisii (Müller, 1870) (A. mediterraneae) 

Andricus curvator Hartig, 1840 

Andricus dentimitratus (Rejto, 1887) 

Andricus fecundatrix (Hartig, 1840) 

Andricus gallaetinctoriae (Olivier, 1791) 

Andricus gallaeurnaeformis (Fonscolombe, 1832) 

Andricus galeatus (Giraud, 1859) 

Andricus glandulae (Hartig, 1840) 

Andricus glutinosus (Giraud, 1859) 

Andricus grossulariaeGiraud, 1859 

Andricus hartigi (Hartig, 1843)  

Andricus infectorius (Hartig, 1843) 

Andricus insanus (Westwood, 1837) 

Andricus kollari (Hartig, 1843) 

Andricus lignicolus (Hartig, 1840) 

Andricus lucidus (Hartig, 1843) 

Andricus malpighi (Adler, 1881) 

Andricus megalucidus Melika et al, 2004 

Andricus megatruncicolus Melika, 2008 

Andricus mitratus (Mayr, 1870) 

Andricus moreae  (Graeffe, 1905)  

Andricus panteli Kieffer, 1896 

Andricus polycerus (Giraud, 1859) 

Andricus pseudoaries Melika, Stone & Sadeghi, 2008 

Andricus quercuscalicis (Burgsdorf, 1783) 

Andricus quercustozae (Bosc, 1792) 

Andricus rosieae Melika & Stone, 2011 

Andricus seckendorffi (Wachtl, 1878) 

Andricus serotinus (Giraud, 1859)  

Andricus shuhuti Dinç, Mutun & Melika, 2014 

Andricus sternlichti Bellido, Pujade-Villar ve Melika, 2003 

Andricus solitarius (Fonscol., 1832) 

Andricus stefanii (Kieffer, 1897) 

Andricus stonei Melika, Tavakoli & Sadeghi, 2005 

Andricus theophrasteus (Trotter, 1902) 

Andricus tomentosus (Trotter, 1901) 

Andricus truncicolus (Giraud, 1859) 

Andricus turcicus (Giraud, 1859) 

Aphelonyx cerricola (Giraud, 1859) 

Aphelonyx kordestanica Melika, 2010 

Aphelonyx persica Melika et al. 2004 

Biorhiza pallida (Olivier, 1791) 

Ceroptres cerri Mayr, 1872 

Cynips agama Hartig, 1840 

Cynips cornifex Hartig, 1843 

Cynips disticha Hartig, 1840 

Cynips divisa Hartig, 1840 

Cynips korsakovi Belizin,1961 

Cynips qeurcus (Fourcroy, 1785) 

Cynips quercusfolii(Linnaeus, 1758) 

Cynips longiventris Hartig, 1840 

Neuroterus albipes (Schenck, l863) (N.laeviusculus) 

Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838) 

Neuroterus numismalis (Fourcroy, 1785) 

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) 

Pseudoneuroterus macropterus (Hartig, 1843) 

Synophrus politus Hartig, 1843 

Trigonaspis megaptera (Panzer, 1801)  

Xiphydriidae Familyası 

Xiphydria  prolongata (Geoffroy, 1785) 

Siricidae Familyası 

Urocerus  gigas (Linnaeus, 1758) 

THYSANOPTERA Takımı 

Phlaeothripidae Familyası 

Haplothrips tritici Kurdjumov, 1913 

BLATTODEA Takımı 

Rhinotermitidae Familyası 

Reticulitermes lucifungus (Rossi, 1792) 

COLEOPTERA Takımı 

Lymexylonidae Familyası 

Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) 

Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1861) 

Anobiidae Familyası 

Anobium punctatum (De Geer, 1774) 

Caenocara affine (Sturm, 1837) 

Dorcatoma agenjoi (Espanol, 1978) 

Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837   

Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) 

Dorcatoma setosella Mulsant & Rey, 1864 

Ernobius pruinosus (Mulsant & Rey, 1863) 

Falsogastrallus unistriatus (Zoufal, 1897) 

Gastrallus corsicus Schilsky, 1898 

Hedobia pubescens (Olivier, 1790) 

Lasioderma laeve (Illiger, 1807) 

Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) 

Mesothes granulatus  Pic, 1907 

Oligomegerus ptilinoides (Wollaston, 1854) 

Priartobium serrifunis Reitter 1901 

Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) 

Ptinomorphus perpulchrus (Obenberger, 1917) 

Ptinus (Dignomus) kroliki (Borowski, 2002) 

Ptinus diversipennis Pic, 1907 

Ptinus (Eutaphrus) frivaldszkyi (Reitter, 1984) 

Ptinus kiesenwetteri (Reitter in Brenske & Reitter, 1884 

Ptinus libanicus Pic, 1899 

Ptinus merkli Pic, 1895 

Ptinus micans (Brenske & Reitter, 1884) 
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Ptinus peyroni Pic, 1899 

Ptinus phlomidis (Boieldieu, 1854) 

Ptinus sanninensis (Pic, 1911) 

Ptinus (Cyphoderes) schlerethi (Reitter, 1884) 

Ptinus swaneticus Reitter, 1906 

Ptinus syriacus (Pic, 1896) 

Ptinus tarsalis (Reitter in Brenske & Reitter, 1884) 

Ptinus variegatus Rossi, 1794 

Stagetus byrrhoides (Mulsant & Rey 1861) 

Stagetus dorcatomoides (Brenske & Reitter, 1884) 

Stagetus elongatus (Mulsant & Rey 1861) 

Stagetus franzi Español, 1969 

Stagetus pilula (Aube 1861) 

Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774) 

Xyletinus laticollis (Duftschmid, 1825) 

Xyletinus pectinatus (Fabricius, 1792) 

Xyletinus subrotudatus Lareynie, 1852  

Lyctidae Familyası 

Lyctus brunneus (Stephens, 1830) 

Bostrichidae Familyası 

Bostrychus capucinus (Linnaeus, 1758) 

Buprestidae Familyası 

Aurigena lugubris (Fabricius, 1777) 

Acmaeodera biseriata Reitter, 1890 

Acmaeodera gibbuloides Westcott, 1998 

Acmaeodera pilosellae (Bonelli, 1812) 

Acmaeodera quadrifaria Baudi di Selve, 1870 

Acmaeodera saxicola Spinola, 1838 

Acmaeoderella  chrysanthemi  (Chevrolat, 1854) 

Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1763) 

Agrilus adlbaueri Niehuis, 1987 

Agrilus angustulus (Illiger, 1803) 

Agrilus biguttatus(Fabricius, 1777) 

Agrilus buresi Obenberger, 1935 

Agrilus graminis Gory & Laporte, 1837 

Agrilus hastulifer Ratzeburg, 1837 

Agrilus laticornis (Illiger, 1803) 

Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857 

Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857 

Agrilus relegatus Curletti, 1990 

Agrilus roscidus Kiesenwetter 1857 

Agrilus sinuatus (Olivier, 1790) 

Agrilus viridis  Linnaeus, 1758 

Anthaxia brevis Gory & Laporte, 1839 

Anthaxia chaerodrys Szallies, 2001 

Anthaxia diadema (Fischer, 1824) 

Anthaxiaeugeniae Ganglbauer, 1885 

Anthaxia herbertschmidi Novak, 1992 

Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772) 

Anthaxia karsanthiana Pic, 1917 

Anthaxia irregularis Abeille de Perrin, 1909 

Anthaxia istriana Rosenhauer, 1847 

Anthaxia kervillei Théry, 1939 

Anthaxia corinthia Reiche & Saulcy, 1856 

Anthaxia midas (Kiesenwetter, 1857) 

Anthaxia millefolii (Fabricius, 1801) 

Anthaxia muliebris Obenberger, 1918 

Anthaxia nigricollis Abeille de Perrin, 1904 

Anthaxia olympica (Kiesenwetter, 1880) 

Anthaxia passerinii (Pecchioli, 1837) 

Anthaxia plicata Kiesenwetter, 1859 

Anthaxia praeclara Mannerheim, 1837 

Anthaxia (Haplanthaxia) rossica Daniel, 1903 

Anthaxia salicis (Fabricius, 1777) 

Anthaxia signaticollis Krynicki, 1832 

Anthaxia sponsa Kiesenwetter, 1857 

Anthaxia suzannae Thery, 1942 

Capnodis cariosa (Pallas 1776) 

Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) 

Coraebus florentinus (Herbst, 1801) (C.bifasciatus) 

Coraebus undatus (Fabricius, 1787) 

Dicerca chlorostigma Mannerheim, 1837 

Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) 

Nalanda fulgidicollis (Lucas, 1848) 

Smaragdina aurita (Linnaeus, 1767) 

Sphenoptera tappesi Marseul, 1865 

Trachys minutus (Linnaeus, 1758) 

Elateridae Familyası 

Adelocera pygmaea (Baudi, 1871) 

Agriotes granulosus Platia & Schimmel, 1992  

Agriotes karsantianus Pic, 1910 (A. reitteri)  

Agriotes lizleri  Platia, 2003 

Agriotes lundbergi Platia,1989  

Agriotes turcicus Candèze, 1863 

Calais  (Alaus) parreysii (Steven, 1830) 

Ampedus platiai Schimmel, 1990 

Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) 

Ampedus pulcher (Baudi, 1871) 

Brachygonus gratiosus Platia & Schimmel, 1991 

Brachygonus gunnurae  Platia 2011 

Cardiophorus analis Schwarz, 1892 

Cardiophorus anticus Erichson, 1840  

Cardiophorus dolini Mardjanian, 1985  

Cardiophorus frequens Platia & Gudenzi, 2002  

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) 

Cardiophorus impressiventris Schwarz, 1900 

Cardiophorus kindermanni Candèze, 1860 

Cardiophorus parvulus Platia & Gudenzi, 2000 

Cardiophorus sacratus Erichson, 1840  

Cardiophorus samai Platia & Gudenzi, 2000  

Cardiophorus uncinatus Platia & Gudenzi, 2002 

Dicronychus merkli (Pic, 1910) 

Drapetes mordelloides (Host, 1789) 

Drapetes talyschensis (Dolin & Agajev, 1985) 

Ectamenogonus montandoni (Buysson, 1889) 

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 

Elathous emrei Platia, 2011 

Elathous nigricans (Platia & Schimmel, 1991) 

Elathous rufobasalis Wurst, 1994 

Haterumelater fulvago (Marseul, 1868) 

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) 

Lacon ladae Mertlik & Dusanek, 2006  

Lacon punctatus (Herbst, 1779) 

Limoniscus violaceus (Müller, 1821)  

Limonius minutus (Linnaeus, 1758) 

Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842) 

Melanotus brignolii Guglielmi & Platia, 1985 

Melanotus  crassicollis (Erichson, 1841) 

Melanotus dichrous (Erichson, 1841)  

Melanotus fraseri Platia & Schimmel, 1993 

Melanotus fusciceps (Gyllenhal, 1817)  

Mulsanteus manuelae Platia & Gudenzi, 1998 

Mulsanteus schaumi (Candèze, 1881) 

Nothodes parvulus (Panzer, 1799) 

Peripontius terminatus (Erichson, 1842) 

Pittonotus theseus (Germar, 1817) 

Porthmidius drymogenes Wurst, 1997 

Prosternon syriacum (Buysson, 1891) 

Pseudagriotes holtzi Schwarz, 1896  

Quasimus minutissimus (Germar, 1823) 

Reitterelater bouyoni (Chassain, 1992) 

Reitterelater dubius Platia et Cate, 1990 

Ryukyucardiophorus mertliki Platia & Gudenzi, 1999  

Selatosomus punctipennis Reitter, 1910 
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Stenagostus zuecheri Reitter, 1909 

Tetrigus cyprius (Baudi, 1871) 

Tenebrionidae Familyası 

Allecula estriata (Seidlitz, 1896) 

Allecula jansonni Novák, 2011 

Allecula oronthea Baudi di Selve, 1881 

Allecula rhenana Bach, 1856 

Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824) 

Blaps lata Seidlitz, 1893 

Blaps tibialis Reiche, 1857 

Catomus consentaneus (Küster, 1851) 

Ceratanisus tristis (Faldermann, 1837) 

Colpotus byzantinicus (Waltl, 1838) 

Colpotus schusteri Koch, 1936 

Gonocephalum granulatum pusillum (Fabricius, 1791) 

Corticeus fasciatus (Fabricius, 1790) 

Cylindronotus (Odocnemis) dasypus Seidlitz, 1896 

Cylindronotus (Odocnemis) incultus (Allard, 1877) 

Cylindronotus (Odocnemis) korbi Reitter, 1901 

Dendarus dalmatinus (Germar, 1824) 

Diaclina fagi (Panzer, 1799) 

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) 

Eledona agricola (Herbst, 1783) 

Entomogonus peyroni (Reiche, 1861) 

Gnaptor spinimanus (Pallas 1781) 

Gonodera rufoaenea (Reitter, 1900) 

Helops cyanipes (Allard, 1877) 

Hymenalia atronitens (Fairmaire, 1892) 

Hymenalia graeca Seidlitz 1896 

Hymenalia morio (Redtenbacher 1849) 

Hymenalia obscuripennis Pic, 1905 

Hymenophorus doublieri (Mulsant, 1851) 

Isomira nitidula (Kiesenwetter, 1861) 

Lyphia ficicola (Mulsant & Rey, 1859) 

Metaclisa azurea (Waltl 1838) 

Mycetochara brenskei (Seidlitz, 1896) 

Mycetochara gracilicornis (Roubal, 1935) 

Mycetochara laticornis (Reitter, 1884) 

Mycetochara linearis (Illiger, 1794) 

Mycetochara quadrimaculata (Latreille 1804) 

Mycetochara rudis (Kuster, 1850) 

Mycetochara sulcipennis (Reitter 1896) 

Mycetocharina orientalis (Faust, 1877) 

Mycetocharina rufotestacea (Reitter, 1898) 

Nalassus plebejus (Küster, 1850) 

Neatus inaequalis (Reitter, 1920) 

Odocnemis dasypus (Seidlitz, 1896) 

Odocnemis korbi (Reitter, 1902) 

Palorus depressus (Fabricius 1790) 

Pedinus fallax Mulsant & Rey, 1853 

Pentaphyllus testaceus (Hellwig 1792) 

Pimelia (Eurypimelia) timarchoides Menetrics, 1836 

Prionychus ater (Fabricius 1775) 

Prionychus cisteloides (Seidlitz, 1896) 

Prionychus delagrangei (Fairmaire, 1892) 

Prionychus melanarius (Germar, 1813) 

Prionychus nitidissimus (Pic, 1905) 

Probaticus bodemeyeri (Reitter, 1900) 

Probaticus (Pelorinus) tenebricosus (Brullé, 1832) 

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) 

Raiboscelis syriacus (Reiche, 1861) 

Stenosis punctiventris (Eschscholtz, 1831) 

Tenebrio obscurus Fabricius 1792 

Tentyria rotundata Brulle, 1832 

Meloidae Familyası 

Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) 

Serropalpidae Familyası 

Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) 

Oedemeridae Familyası 

Ischnomera caerula (Linnaeus, 1758) 

Ischnomera fuscipennis (Svihla, 1988) 

Ischnomera auripennis (Reitter, 1903) 

Ischnomera haemorrhoidalis (Schmidt, 1846) 

Ischnomera auripennis (Reitter, 1903) 

Nacerdes carniolica (Gistl, 1832) 

Chrysanthia chalcochroa (Fairmaire, 1892) 

Cerambycidae Familyası 

Acanthoderes clavipes (Schrank, 1781) 

Akimerus berchmansi Breit, 1915 

Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) 

Alocerus moesiacus (Frivaldsky, 1838) 

Alosterna anatolica Adlbauer, 1992 

Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) 

Anaglyptus arabicus (Küster, 1847) 

Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) 

Anisorus quercus (Goetz, 1783) 

Anoplodera rufipes (Schaller, 1783) 

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) 

Aphelocnemia myops (Dalman, 1817) 

Axinopalpis gracilis (Krynicki, 1832) 

Calchaenesthes diversicollis Holzschuh, 1977 

Callimus angulatus (Schrank, 1789) 

Callimus femoratus (Germar, 1824) 

Callimoxys gracilis (Brullé, 1832) 

Cerabyx cedro Linnaeus, 1758 

Cerambyx heinzianus Demelt, 1976 

Cerambyx miles (Bonelli, 1812) 

Cerambyx nodulosus Germar, 1817 

Cerambyx scopolii Fuesslins, 1775 

Cerambyx velutinus Brullé, 1832 

Chlorophorus dinae Rapuzzi & Sama, 1999 

Chlorophorus dominici Sama, 1996 

Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) 

Chlorophorus grosseri Sama & Rapuzzi, 2011 

Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790) 

Chlorophorus nivipictus Kraatz, 1879 

Chlorophorus sartor (Müller, 1766) 

Chlorophorus varius (Müller, 1766) 

Clytus arietis (Linnaeus, 1758) 

Clytus kumalariensis Johannides, 2001 

Clytus rhamni Germar, 1817 

Clytus tropicus (Panzer, 1795) 

Cortodera (Acmaeops ) alpina (Ménétriés, 1832) 

Cortodera humeralis (Schaller, 1783) 

Cortodera imrasanica Sama & Rapuzzi, 1999 

Dinoptera (Acmaeops ) collaris (Linnaeus, 1758) 

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 

Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856 

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) 

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) 

Hesperophanes sericeus (Fabricius, 1787) 

Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) 

Isotomus comptus (Mannerheim, 1825) 

Lampropterus femoratus (Germar, 1824) 

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) 

Leioderes kollari (Redtenbacher, 1849) 

Leioderes tuerki Ganglbauer, 1885 

Leptura aurulenta Fabricius, 1792 

Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 

Mesoprionus besicanus (Fairmaire, 1855) 

Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) 

Morimus asper (Sulzer, 1776) 

Morimus funereus (Mulsant, 1863) 

Morimus ganglbaueri  Reitter, 1894 
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Morimus orientalis Reitter, 1894 

Morimus verecundus (Faldermann, 1836) 

Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839) 

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 

Paraclytus sexguttatus (Adams, 1817) 

Paracorymbia fulva (DeGeer, 1775) 

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) 

Pedestredorcadion pedestre Poda, 1761 

Penichroa fasciata (Stephens, 1831) 

Phymatodes alni Kiseritzky, 1915 

Phymatotes testaceus (Linnaeus, 1758) 

Pityphilus ovatus (Goeze, 1777) 

Plagionotus arcuatus  (Linnaeus, 1758) 

Plagionotus detritus  (Linnaeus, 1758) 

Poecilium alni (Linnaeus, 1767) 

Poecilium antonini Rapuzzi, Sama & Tichy, 2011 

Poecilium kasnaki Sama, 2011 

Poecilium lividum (Rossi, 1794) 

Prionus coriarius  (Linnaeus, 1758) 

Prionus komiyai Lorenc, 1999 

Prinobius myardi Mulsant, 1842 (P. scutellaris) 

Pseudosphegesthes longitarsus Holzschuh, 1974 

Pseudosphegesthes samai Danilevsky, 1999 

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) 

Purpuricenus bitlisiensis Pic, 1902 

Purpuricenus budensis (Götz, 1783) 

Purpuricenus cornifrons Sabbadini & Pesarini, 1992 

Purpuricenus dalmatinus Sturm, 1843 

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) 

Purpuricenus nigronotatus Pic, 1907 

Purpuricenus nudicollis Demelt 1968 

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) 

Rhaesus serricollis (Motschulsky, 1838) 

Rhagium bifasciatum  Fabricius, 1775 

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) 

Rhagium mordax (DeGeer, 1775) 

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) 

Rhagium syriacum Pic, 1892 

Rhesus serricollis (Mostschulsky, 1838) 

Ropalopus hanae Sama et Rejzek, 2002 

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) 

Ropalopus insubricus (Germar, 1824) 

Ropalopus ledereri Fairmaire, 1866 

Ropalopus macropus (Germar, 1824) 

Ropalopus varini Bedel, 1870 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)  

Rutpela maculata (Poda, 1761) 

Saperda populnea (Linnaeus, 1758) 

Saperda quercus (Charpentier, 1825) 

Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) 

Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767) 

Stenurella bifasciata (Müller, 1776) 

Stictoleptura cordigera (Füsslins, 1775) 

Stictoleptura erythroptera (Hagenbach, 1822) 

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) 

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) 

Stromatium fulvum (Villers, 1789) 

Trichoferus cinereus Villers, 1949 

Trichoferus (Hesperophanes) griseus (Fabricius 1792) 

Trichoferus holosericeus (Rossi, 1790) 

Trichoferus lunatus (Szallies, 1994) 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790 

Xylosteus caucasicola Plavilstshikov, 1936 

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) 

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) 

Xylotrechus (Rusticoclytus) rusticus (Linnaeus, 1758)  

Chrysomelidae Familyası 

Altica (Haltica) quercetorum Foudras, 1860 

Calomicrus malkini Warchałowski, 1991 

Cassida hemisphaerica Herbst, 1799 

Clytra bodemeyeri Weise, 1900 

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) 

Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) 

Cryptocephalus ilicis Olivier, 1808 

Cryptocephalus imperialis Laicharting, 1781 

Cryptocephalus macellus Suffrian, 1860 

Cryptocephalus octomaculatus Rossi, 1790 

Cryptocephalus peyroni Marseul, 1875 

Cryptocephalus prusias Suffrian, 1853 

Cryptocephalus schaefferi Schrank, 1789 

Cryptocephalus trimaculatus Rossi, 1790 

Cryptocephalus turcicus Suffrian, 1847 

Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763) 

Labidostomis humeralis (Schneider, 1792) 

Labidostomis karamanica Weise, 1900 

Labidostomis oertzeni Weise, 1889 

Labidostomis propinqua Faldermann, 1837 

Labidostomis rufa (Waltl, 1838) 

Longitarsus pellucidus (Foudras, 1860) 

Luperus flavipes (Linnaeus 1767) 

Luperus longicornis (Fabricius 1781) 

Luperus xanthopoda (Schrank 1781) 

Orsodacne variabilis Baly, 1877 

Pachybrachis albicans (Weise, 1906) 

Pachybrachis excisus (Weise, 1897) 

Pachybrachis fimbriolatus (Suffrian, 1848) 

Pachybrachis instabilis Weise, 1887 

Pachybrachis limbatus (Menetries, 1836) 

Pachybrachıs tesellatus (Olivier, 1791) 

Protophysus (Cryptocephalus) wehnckei Weise, 1882 

Psylliodes anatolicus Gök et Cilbiroglu, 2004 

Psylliodes diversicolor  Nadein, 2006 (P. kasnakensis) 

Smaragdina aurita (Linnaeus, 1767) 

Smaragdina limbata (Steven, 1806) 

Smaragdina (Monrosia) tibialis (Brulle, 1832) 

Smaragdina xanthaspis (Germar, 1824) 

Tituboea macropus (Illiger, 1800) 

Scarabaeidae Familyası 

Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) 

Anomala vitis (Fabricius, 1775) 

Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) 

Aphodius varians Duftschmid, 1805 

Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841) 

Protaetia (Potosia) angustata (Germar, 1817) 

Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787) 

Onthophagus amyntas Olivier, 1789 

Eulasia pareyssei (Brullé, 1832) 

Eulasia pareyssei (Brullé, 1832) 

Onthophagus ruficapillus Brullé, 1832 

Haplidia turcica Kraatz, 1882 

Homaloplia labrata  (Burmeister, 1855) 

Hoplia pollinosa Krynicky, 1832 

Melolontha albida Frivaldszky, 1835 

Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) 

Melolontha pectoralis (Megerle, 1812) 

Pseudotrematodes frivaldskyi (Menetries, 1836) 

Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) 

Anisopliasyriaca Burmeister, 1844 

Propomacrus bimucronatus (Pallas, 1781) 

Protaetia mirifica Mulsant, 1842 

Protaetia cuprina (Motschulsky 1849) 

Protaetia besucheti Alexis & Delpont, 1996 

Cetonia delagrangei Boucard, 1893 

Oryctes nasicornis (Linnaeus 1758) 
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Trox scaber  (Linnaeus, 1767) 

Trox perrisi Fairmaire, 1868 

Lucanidae Familyası 

Dorcus parallelipipedus  (Linneaus, 1785) 

Dorcus peyroni (Reiche et Saulcy, 1856) 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

Attelabidae Familyası 

Apoderus coryli  (Linnaeus, 1758) 

Attelabus nitens (Scopoli, 1763) 

Curculionidae Familyası 

Anthonomus pomorum  (Linnaeus, 1758)  

Anthonomus rubi (Herbst, 1795) 

Anthonomus varians (Paykull, 1792) 

Apion aestimatum  Faust, 1890 

Apion curvirostre Gyllenhal, 1833 

Apion cerdo (Gerstacker, 1854) 

Apion flavofemoratum Herbst, 1797 

Apion flavipes (Paykull, 1792) 

Apion gribodoi Desbrochers, 1896 

Apion gyllenhali Kirby, 1808 

Apion holosericeum Gyllenhal, 1833 

Apion (Exapion) judaicum (Schilsky, 1905) 

Apion laevicolle Kirby, 1811 

Apion longirostre  Olivier, 1807 

Apion marchicum Herbst, 1797 

Apion ochropus  Germar, 1818 

Apion punctigerum (Paykull, 1792) 

Apion radiolus Kirby, 1808 

Apion scalptum  Mulsant & Rey, 1858 

Apion tenue  Kirby, 1808 

Apion tubiferum Gyllenhal, 1833 

Apion truquii  Reiche & Saulcy, 1858 

Apion urticarium Herbst, 1784 

Apion viciae (Paykull, 1800) 

Apion violaceum Kirby, 1808 

Bangasternus orientalis (Capiomont, 1873) 

Baris atricolor  (Boheman, 1844) 

Baris timida (Rossi, 1792) 

Brachycerus junix  Lichtenstein, 1796 

Caulostrophus javeti  (Desbrochers, 1871) 

Caulostrophus ottomanus  (Fairmaire, 1859) 

Ceratapion (Apion) onopordi (Kirby, 1808) 

Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhaal, 1837 

Cionellus gibbifrons (Kiesenwetter, 1851) 

Coeliodes ruber  (Marsham, 1802) 

Coeliodes rubricus Gyllenhal, 1837 

Coeliodes trifasciatus Bach, 1854 

Curculio elephas (Gyllenhaal, 1836) 

Curculio glandium Marsham, 1802 

Curculio lodosi Dieck., 1975 

Curculio pellitus (Boheman, 1843) 

Curculio pyrrhoceras (Marsham, 1802) 

Curculio salicivorus (Paykull 1792) 

Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) 

Curculio villosus Fabricius 1781 

Cycloderes canescens (Rossi 1792) 

Cyclomias mylacoides Desbr., 1892 

Gymnetron asellus Schoenherr , 1838 

Gymnetron bipustulatum (Rossi, 1792) 

Gymnetron germari Faust, 1889 

Gymnetron tetrum (Fabricius, 1792) 

Hypera postica (Gyllenhal, 1813) 

Larinus minutus Gyllenhal, 1836 

Larinus orientalis Capiomont, 1874 

Lixus scolopax  Boheman, 1835 

Lixus vilis  (Rossi, 1790) 

Magdalis armigera  (Fourcroy, 1785) 

Magdalis barbicornis (Latreille, 1804) 

Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758) 

Magdalis coeruleipennis Desbrochers, 1870 

Magdalis coeruleipennis  Desbrochers, 1870 

Magdalis frontalis Gyllenhal, 1827 

Magdalis longicornis Kiesenwetter, 1864 

Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837) 

Magdalis nitidipennis (Boheman, 1843) 

Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758) 

Magdalis rugipennis Reitter, 1895 

Myllocerus cinereidorsum Desbrochers, 1903 

Myllocerus curtipennis Pic, 1903 

Myllocerus damascenus  Miller, 1861 

Myllocerus robusticeps Pic, 1903 

Orchestes (Rhynchaenus) hirtellus (Miller, 1862) 

Otiorhynchus anatolicus Boheman, 1843 

Otiorhynchus balcanicus Stierlin, 1861 

Otiorrhychus bleusei  Faust, 1899 

Otiorhynchus brunneus Krynicki, 1834 

Otiorhynchus frater Stierlin 1861 

Otiorhynchus gallopavo Pesarini, 1971 

Otiorhynchus kaltakkirani Voss, 1936 

Otiorhynchus nefandus Faust, 1888  (O.lodosi) 

Otiorhynchus scopularis Hochhuth, 1847 

Otiorhynchus simulans Stierlin, 1877 

Otiorhynchus spinifer K. &J. Daniel, 1902 

Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775) 

Otiorhynchus transsylvanicus Stierlin, 1861 

Otiorhynchus turca Boheman, 1843 

Pachytychius hordei  (Brullé 1832) 

Parascythropus (Phyllobius) mirandus Desbrochers 1875 

Periteloneus schilskyi Reitter, 1913 

Pholicodes syriacus  Boheman, 1842 

Phyllobius achardi Desbrochers, 1873 

Phyllobius argentatus  (Linnaeus,1758) 

Phyllobius canus  Gyllenhal, 1834 

Phyllobius creticus Faust, 1889 

Phyllobius fulvago  Gyllenhal, 1834 

Phyllobius incanus  Gyllenhal, 1834 

Phyllobius karamanensisVoss, 1964 

Phyllobius longipilis Boheman, 1843 

Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) 

Phyllobius pictus (Steven, 1829) 

Phyllobius parviceps Desbrochers, 1873 

Phyllobius perspicillatus Pesarini, 1971 

Phyllobius rufitarsis  (Pic, 1911) 

Phyllobius saltuarius Heyden, 1888 

Polydrusus angustus  (Lucas, 1854) 

Polydrusus armipes  Brullé 1832 

Polydrusus (Scythodrusus) astutus Gyllenhal, 1834 

Polydrusus baudii (Faust, 1889) 

Polydrusus bardus Gyllenhal, 1834 

Polydrusus bellus  Kraatz, 1859 

Polydrusus bodemeyeri (Reitter, 1903) 

Polydrusus cocciferae  Kiesenwetter, 1864 

Polydrususs copularis (Pesarini, 1975) 

Polydrusus (Eustolus) corruscus Germar, 1824 

Polydrusus (Conocetus) cylindrithorax Desbrochers, 1900 

Polydrusus (Conocetus) gracilicornis Kiesenwetter, 1864 

Polydrusus grandiceps Desbrochers, 1875 

Polydrusus (Polydrusus) hirsutipennis Pic, 1908 

Polydrusus (Scythodrusus) inustus Germar, 1824 

Polydrusus (Conocetus) marcidus Kiesenwetter, 1864 

Polydrusus (Eudipnus) mollis (Ström, 1768) 

Polydrusus pictus Fabricius, 1793 

Polydrusus (Scythodrusus) ponticus Faust, 1888 

Polydrusus (Conocetus) quadraticollis Desbrochers, 1902 
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Polydrusus (Scythodrusus) roseiceps Pesarini, 1975 

Polydrusus (Polydrusus) tonsus Desbrochers, 1897 

Rhinosoythropus serripes eibesensis (Reitter) 

Rhynchaenus avellana (Donovan, 1797) 

Rhynchaenus fagi (Linnaeus, 1758) 

Rhynchaenus hungaricus (Haj., 1938) 

Rhynchaenus pilosus Fabricius, 1801 

Rhynchaenus quercus (Linnaeus, 1758) 

Sitona bicolor concavirostris Hochhuth, 1851 

Sitona callosus Gyllenhal 1834 

Sitona crinitus (Herbst, 1795) 

Sitona cylindricollis Fahaeus 1840 

Sitona hispidulus (Fabricius 1776) 

Sitona gressorius (Fabricius, 1792) 

Sitona lineata (Linnaeus, 1758) 

Sitona puncticollis Stephens, 1831 

Strophomorphus hebraeus Stierlin, 1885 

Strophosomus melanogrammus (Forster, 1771) 

Stereonychus fraxini (De Geer 1775) 

Tychius cuprifer (Panzer, 1799) 

Scolytus carpini (Ratzeburg 1837) 

Scolytusintricatus (Ratzeburg 1837) 

Scolytus koenigi Schevyrew, 1890 

Scolytus multistriatus (Marsham,1802) 

Scolytus pygmaeus (Fabricius 1787) 

Scolytus scolytus (Fabricius 1775) 

Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787) 

Hylesinus oleiperda (Fabricius, 1792) 

Leperesinus varius (Fabricius 1775) 

Hypothenemus eruditus Westwood, 1836 

Taphrorychus bicolor (Herbst, 1793) 

Taphrorychus hirtellus (Eichhoff, 1879) 

Taphrorychus villifrons (Dufour, 1843) 

Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) 

Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) 

Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) 

Xyleborus saxeseni (Ratzeburg, 1837) 

Trypodendron domesticum (Linnaeus, 1758) 

Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) 

LEPIDOPTERA Takımı 

Nymphalidae Familyası 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) 

Pieridae Familyası 

Aporia crataegi Linnaeus, 1758 

Saturniidae Familyası 

Perisomena caecigena (Kupido, 1825) 

Lycaenidae Familyası 

Satyrium ilicis (Esper, 1779) 

Cossidae Familyası 

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 

Sesiidae Familyası 

Sesia (Aegeria) apiformis (Clerck, 1759) 

Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) 

Synanthedon vespiformis  (Linnaeus, 1761) 

Thaumetopoeidae Familyası 

Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) 

Pyralidae Familyası 

Conobathra tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Familyası 

Acronicta aceris  Linnaeus, 1758 

Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Autographa gamma (Linnaeus, 1758) 

Grammodes stolida (Fabricius 1775) 

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) 

Orthosia cruda Denis & Schiffermüller, 1775 

Orthosia pulverulenta (Esper, 1786) 

Orthosia rubricosa (Esper, 1786) 

Sphingidae Familyası 

Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Yponomeutidae Familyası 

Ypsolopha ustella (Clerck, 1759) 

Gracillariidae Familyası 

Acrocercops brongniardella (Fab., 1798) 

Thyatiridae Familyası 

Asphalia ruficollis (Fab., 1787) 

Polyploca ridens (Fab., 1787) 

Tortricidae Familyası 

Tortrix viridana (Linnaeus, 1758) 

Archips rosana (Linnaeus, 1758) 

Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) 

Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828) 

Cydia (Carpocapsa ) splendana (Hübner, 1799) 

Cydia amplana (Hübner, 1799) 

Aleimma loeflingianum (Linnaeus, 1758) 

Ptycholoma lecheanum (Linnaeus, 1758) 

Gelechiidae Familyası 

Anacampsis timidella (Wocke, 1887) 

Oecophoridae Familyası 

Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Pterophoridae Familyası 

Agdistis sp. 

Arctiidae Familyası 

Hyphantria cunea (Drury, 1773) 

Eilema complana (Linnaeus, 1758) 

Arctia caja (Linnaeus, 1758) 

Lasiocampidae Familyası 

Malacosoma neustria(Linnaeus, 1758) 

Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) 

Pachypasa otus (Drury, 1773) 

Lymantriidae Familyası 

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) 

Leucoma salicis(Linnaeus, 1758) 

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) 

Calliteara (Dasychira) pudibunda  (Linnaeus, 1758) 

Notodontidae Familyası 

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) 

Geometridae Familyası 

Alsophila hirsutaria (Fab.,1781) 

Amorphogynia necessaria (Zeller, 1849) 

Apocheima hispidarium (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761) 

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) 

Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) 

Cyclophora linearia  (Hübner, 1799) 

Cyclophora punctaria  (Linnaeus, 1758) 

Cyclophora puppillaria  (Hübner, 1799) 

Deilinia pusaria  (Linnaeus, 1758) 

Deuteronomos quercaria  Hübner, 1809 

Erannis aurantiaria  Hübner, 1799 

Erannis defoliaria (Linnaeus, 1761) 

Erannis leucophaearia  Denis & Schiffermüller, 1775 

Erannis marginaria  Fabricius, 1777 

Eupithecia dodoneata Guenée, 1858 

Hemithea aestivaria Hübner, 1799 

Idaea aversata (Linnaeus, 1758) 

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) 

Oporinia dilutata Schiffermüller, 1775 

Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Peribatodes umbraria (Hübner, 1809) 

Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Phigalia pedaria (Fab., 1787) 

Phigalia pilosaria  (Denis & Schiffermüller, 1775) 
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2 - Meşe İsimiyle Anılan Zararlılar 

Bu türleden Arachnida sınıfında 1 tür, Insekta sınıfında 35 tür, Protista aleminde 1 tür ve Fungi 

aleminde 9 tür meşe ismiyle adlandırılmıştır. Bu türlere ilaveten gal arıları (Cynipidae) ve 

koşnillerin (Coccoidae) pekçoğu meşe türleri ile özelleşmiş olduğu da bilinmektedir. 

ANIMALIA Alemi 
 

Eriophyes (Aceria) ilicis Pırnal meşesi gal akarı 

Isophya (Metrioptera) amplipennis Meşe yaprak çekirgesi 

Myzocallis boerneri Saçlı meşe afidi 

Thelaxes suberi Meşe maskelibiti 

Phylloxera quercus (P. florentina) Meşe yaprak filokserası 

Corythucha arcuata Meşe dantel böceği 

Agrilus hastulifer  Meşe süslüböceği 

Coraebus florentinus (C.bifasciatus)   İki kuşaklı meşe süslüböceği 

Cerabyx cedro Büyük meşe tekeböceği 

Plagionotus arcuatus   Sarı kuşaklı meşe tekeböceği 

Saperda quercus Küçük meşe tekeböceği 

Altica (Haltica) quercetorum Meşe Yaprak piresi 

Attelabus nitens  Meşe yaprak bükücüsü 

Curculio elephas  Ketane ve meşe palamut oyucusu 

Curculio glandium Meşe palamut oyucusu 

Curculio lodosi Palamut oyucusu 

Curculio pellitus Pelit oyucusu 

Curculio pyrrhoceras Palamut oyucusu 

Curculio salicivorus Palamut oyucusu 

Curculio venosus Palamut oyucusu 

Curculio villosus Palamut oyucusu 

Rhynchaenus quercus Meşe hortumlu böceği 

Scolytus intricatus Meşe kabukböceği 

Xyleborus monographus Meşe odun oyucusu 

Platypus cylindrus Meşe özodun böceği 

Perisomena caecigena  Meşe tavus kelebeği 

Thaumetopoea processionea Meşe kese böceği 

Orthosia cruda   Meşe baykuş kelebeği 

Marumba quercus  Meşe şahin kelebeği 

Tortrix viridana Yeşil meşe bükücüsü 

Cydia (Carpocapsa ) splendana Palamut kelebek larvası 

Cydia amplana  Paslı meşe güvesi 

Eriogaster lanestris  Yalancı meşe kese böceği 

Euproctis chrysorrhoea Altın kelebek 

Lymantria dispar  Meşe sünger örücüsü, Meşe kelebeği 

Crocallis elinguaria Taraklı meşe kelebeği 

PROTISTA Alemi  

Phytophthora quercina 
Avrupa meşe kök çürüklüğü 

 

FUNGI Alemi  
Cryptocline cinerescens Meşe sürgün parlaklığı 

Erysiphe (Microsphaera) alphitoides Meşe küllemesi 

Apiognomonia errabunda (A.quercina) Meşe antraknozu 

Neonectria galligena (Tubercularia galligena) Nektria kanseri, Meşe kanseri 

Rosellinia quercina Meşe kök çürüklüğü 

Taphrina caerulescens Meşe yaprak kabarcık hastalığı 

Inonotus dryadeus Meşe kök fungusu 

Phellinus robustus Meşe kav fungusu 

Daedalea (Lenzites) quercina Meşe labirent lamelli fungus 

 

PLANTAE Alemi 

 

Loranthus europaeus Meşe ökseotu 
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3 - Gal Arıları (Cynipidae) ve Koşnillerin (Coccoidae) Konukçu Meşe Türleri 

Gal arıları (Cynipidae) ve koşnillerin (Coccoidae) genelde meşe türleri ile konukçu ilişkileri 

primer veya özelleşmiş oldukları görülmektedir (Tablo 2 ve 3). Koşniller tür çeşitliliği 

bakımından sırasıyla en çok Quercus robur, Q. ilex ve Q. coccifera türlerinde tespit edilmiştir. 

Gal arıları ise sırasıyla en çok Q. pubescens, Q. petraea, Q. robur ve Q. infectoria türlerinde 

görülmüştür. 

Buna rağmen bazı meşe türlerinde hala herhangi bir koşnil ve gal arısı zararına dair tespit 

yapılmamıştır. Bu konuda Q. frainetto, Q. hartwissiana, Q. macranthera, Q. pubescens var. 

virgiliana, Q. vulcanica, Q. libani ve Q. trojana türlerinin koşnil konukçuları tespit edilememiş 

veya bulunamamıştır. Benzer şekilde Q. libani, Q. trojana ve Q. aucheri türlerinin gal arısı 

konukçuları tespit edilememiştir. Bu türlerde son yıllarda yapılan Eğitim ve Fen Fakültesinin 

Biyoloji bölümü ve Ziraat Fakülteleri öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında meşe türü 

yerine Quercus sp. kullanılmaktadır. 

 

Tablo 2. Koşnillerin (Coccoidae) Konukçu Meşe Türleri 
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 Asterolecaniidae                     

1 Asterodiaspis bella        X   X X X     X X 8 

2 A. hadzibeyliae                   X 3 

3 A. ilicicola                 X X X 5 

4 A. mina   X  X   X    X     X  X 8 

5 A. quercicola   X   X  X   X       X X 8 

6 A. repugnans      X            X X 5 

7 A. variolasa     X  X X    X X    X X X 10 

 Coccidae                     

8 
Coccus 

hesperidum 
                  x 1 

9 
Eulecanium 

cerasorum 
       X           X 4 

10 E. ciliatum        X           x 2 

11 E. tiliae        X    X       x 3 

12 
Filippia 

follicularis 
                  x 1 

13 
Neopulvinaria 
innumerabilis 

       X           X 4 

14 
Parthenolecanium 

corni 
                  

palustris 
x 

2 

15 P. rufulum        X           
rubra 

x 
3 

16 Pulvinaria vitis                   X 3 

 Diaspididae                     

17 
Chionaspis 
lepineyi 

                  x 1 

18 C. salicis        X            1 

19 
Diaspidiotus 
caucasicus 

                  x 1 

20 D. marani                   x 1 

21 D transcaspiensis                   x 1 

22 D. wuenni                   x 1 

23 
Gonaspidiotus 
minimus 

    X            X X  3 

24 
Lepidosaphes 

granati 
                  X 3 

25 L. malicola                   x 1 
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26 L. ulmi        X           x 2 

27 
Quadraspidiotus 

zonatus 
       X           X 4 

28 
Salicicola 

archangelskyae 
                  X 3 

29 S. kermanensis                   x 1 

30 Targionia vitis                   X 3 

 Eriococcidae                     

31 
Acanthococcus 
aceris 

                  x 1 

32 Eriococcus roboris       X X    X      X x 5 

33 
Kotejacoccus 

turcicus 
                  X 3 

 Kermesidae                     

34 Kermes bekiri             X       1 

35 K. bacciformis            X       x 2 

36 K. greeni                 X X x 3 

37 K. ilicis                 X   1 

38 K. muhlisi                  X x 2 

39 K. roboris       X X          X x 4 

40 K. sadrii             X       1 

41 K. safinazae     X       X     X X x 5 

42 K. vermilio                X X X X 6 

43 
Nidularia 
balachowskii 

                  X 3 

44 N. pulvinata             X    X  x 3 

 Pseudococcidae                     

45 
Phenacoccus 
aceris 

                  X 3 

46 P. querculus        X           x 4 

47 P. viburni                   x 3 

 Putoidae                     
48 Puto israilensis            X     X   2 

49 P. superbus                   x 3 

Toplam 0 0 2 0 4 2 3 15 0 0 2 8 5 0 0 1 10 12 87 151 

 

Tablo 3. Gal Arılarının (Cynipidae) Konukçu Meşe Türleri 
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1 Andricus amenti   X X X  X X           polycarpa 6 

2 A. amblycerus     X  X X    X        4 

3 A. anatolicus   X X                2 

4 A. aries   X  X  X X            4 

5 A. askewi   X X X               3 

6 A. bakrachus   X X X               3 

7 A. bulgaricus       X             1 

8 A. caliciformis X X X  X  X X    X       dalechampiiX 11 

9 A. callidoma     X  X X            3 

10 A. caputmedusae X  X  X  X X  X  X X       8 

11 A. cecconii             X       1 

12 A. chodjaii   X        X         2 

13 A. conglomeratus X  X  X  X X           suber 6 

14 A. conificus X    X  X X            4 

15 A. coriarius X  X  X  X X    X       suber 7 

16 A. coronatus X    X  X X           X 7 

17 A. curtisii   X    X             2 

18 A. curvator X  X  X  X X    X        6 

19 A. dentimitratus X    X  X X            4 

20 A. fecundatrix X  X  X  X X           
gemma 

pyrenaica 
7 

21 A. gallaetinctoriae   X  X  X X    X X     X  7 

22 A.gallaeurnaeformis       X             1 

23 A. galeatus X  X  X  X X    X       dalechampii 7 
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24 A. glandulae     X  X X            3 

25 A. glutinosus     X  X X            3 

26 A. grossulariae        X    X       suber 3 

27 A. hartigi X    X  X X            4 

28 A. infectorius     X  X X    X       suber 5 

29 A. insanus X  X    X             3 

30 A. kollari X  X  X X X X X   X       

pyrenaica 

faginea 

fruticosa 

canariensis 

12 

31 A. lignicolus X X  X X  X X X   X       
dalechampii 

monticola 
10 

32 A. lucidus   X  X  X X    X        5 

33 A. malpighi     X  X X            3 

34 A. megalucidus   X                 1 

35 A. megatruncicolus   X                 1 

36 A. mitratus     X  X X           X 6 

37 A. moreae   X         X        2 

38 A. panteli X  X  X  X X           pyrenaica 6 

39 A. polycerus     X  X X           x 4 

40 A. pseudoaries   X X X      X         4 

41 A. quercuscalicis   X  X  X X    X X      
brevipes 
x-turneri 

8 

42 A. quercustozae X  X  X  X X         X X pyrenaica 8 

43 A. rosieae   X                 1 

44 A. seckendorffi X  X  X  X X            5 

45 A. serotinus        X            1 

46 A. shuhuti   X       X          2 

47 A. sternlichti   X    X     X       
boissieri 

komarovii 
5 

48 A. solitarius X    X  X X            4 

49 A. stefanii   X  X  X X            4 

50 A. stonei   X X X               3 

51 A. theophrasteus       X             1 

52 A. tomentosus X  X  X  X X    X        6 

53 A. truncicolus     X  X X            3 

54 A. turcicus   X X X               3 

55 Aphelonyx cerricola           X X X       3 

56 A. kordestanica   X X        X        3 

57 A. persica           X X X       3 

58 Biorhiza pallida X  X  X  X X    X       ocoteifolia 7 

59 Ceroptres cerri            X     X X suber 4 

60 Cynips agama X      X X            3 

61 C. cornifex   X  X  X             3 

62 C. disticha     X  X             2 

63 C. divisa     X  X X           borealis 4 

64 C. korsakovi    X        X       copeyensis 3 

65 C. qeurcus X  X  X  X X            5 

66 C. quercusfolii X  X  X  X X    X        6 

67 C. longiventris       X X            2 

68 Neuroterus albipes  X    X  X X           borealis 5 

69 N. anthracinus       X X            2 

70 N. numismalis   X    X X            3 

71 N.quercusbaccarum X    X  X X    X       
borealis 

pyrenaica 
7 

72 
Pseudoneuroterus 

macropterus 
          X X        2 

73 Synophrus politus X    X      X       X suber-X 8 

74 
Trigonaspis 

megaptera 
      X X            2 

Toplam 26 2 39 10 47 1 52 46 2 2 6 25 6 0 0 0 2 4 42 312 

 

4 - Önemli Meşe Zararlıları 

 

Aynı meşcere ve alan koşullarında büyüyen meşe ağaçlarının sağlık durumunun 

değerlendirilmesinde ağacın taç kısmının göreceli yaprak kaybı belirteç olarak dikkate 

alınmaktadır. Ağacın zarar durumu tek bir ekolojik faktörün değil, farklı veya birlikte hareket 

eden çeşitli zararlı faktörlerle ilişkilidir. Zarar miktarı ve önemi konusunda tek bir faktörün 

etkisini tanımlamak oldukça zordur.  Özellikle orman ekosisteminin sağlık durumunu etkileyen 
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iklim değişikliği etkilerini böcekler, hastalıklar ve hava kirliliği gibi zararlı faktörlerden 

ayırmak da daha zor olmaktadır. 

Tohum ve fidelerin önemli zararlıları, çeşitli böcek larvalarının meşe tohumlarındaki zararları 

ve palamut içine girerek tahrip etmesidir. Bunlar, palamut oyucusu Curculio spp. (Curculio 

elephas, C. glandium, C. lodosi, C. pellitus, C. pyrrhoceras, C. salicivorus, C. venosus ve C. 

villosus türleri) ve palamut kelebek larvası Cydia spp. (Cydia splendana ve C. amplana 

türleri) olarak tespit edilmiştir (Şekil 1.A-B-C). Külleme hastalığı (Erysiphe alphitoides) 

yaprakların dış yüzeylerinde gelişerek şiddetli zarara neden olmaktadır. Bu etmen daha genç 

yapraklar ve taze sürgünler ile özellikle yaz aylarında gelişen genç yapraklara bulaşır. 

Hastalığın şiddeti hava koşullarına göre değişmektedir.  Küllemenin gelişmesi için en uygun 

koşullar yüksek nemli yaz aylarıdır (Şekil 1.D). 

    

A B C D 

Şekil 1. Tohum ve fidelerde önemli zararlıları; A. Meşe palamut oyucusu (Curculio spp.) larvası, B. Ergini, C: Cydia 

splendana larvası, D: Meşe külleme hastalığı 

  

  

A B 

Şekil 2. Tohum ve fidelerde önemli zararlıları; A. Corythucha arcuata ergin ve nimfleri, B. Zararlının epidemisi 
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Yaprakla beslenen türler, yaprakların epidermisini delerek özsularını emen Meşe dantel kanatlı 

nimfler (Corythucha arcuata), şiddetli yaprak sararması ve dökülmesi şeklinde gerçekleşir 

(Şekil 2 A, B). Kelebekler ve güvelerin larva evreleri olarak bilinen tırtılları meşe yapraklarıyla 

beslenir. Bazı tırtıllar, Lymantria dispar gibi tüm yaprakları tüketir (Şekil 3.A), bazıları yaprağı 

iskeletleştirir (Euproctis chrysorrhoea, Şekil 3.C) ve bazıları da Tortrix viridana gibi barınak 

oluşturmak için yaprakları rulo şeklinde sarmaktadır (Şekil 3.B). Şiddetli yaprak kayıpları 

sekonder zararlı ve hastalıkların istilası için uygun ortam oluşturur (kabuk böcekleri, teke 

böcekleri, funguslar). 

   

   

A B C 

Şekil 3. Tohum ve fidelerde önemli zararlıları; A. Lymantria dispar larva ve yumurtası, B. Tortrix viridana larvası, C: 

Euproctis chrysorrhoea larvası 

  

A B 

Şekil 4. Meşe çökmeleri ve gövde zararlıları; A. Neonectria galligena kanseri, B. Heterobasidion annosum çürüklüğü 

Meşe çökmeleri ve gövde zararlıları, meşe çökmesi ağacın önemli derecede strese maruz 

kaldığı böcek, hastalık ve kuraklık gibi faktörlerin toplu etkisiyle gerçekleşen karmaşık bir 

sorundur. Çökme gözlenen bir ağaçtaki ilk belirtisi yaprak bozulmasıdır. Yapraklar normalden 

daha küçük ve soluk yeşil veya sarımsı renkte görülmesidir. Çeşitli faktörler (çürüklük etmeni, 

kanser hastalıkları, kabuk böcekleri ve ökse otları çökme sürecinde çok önemli bileşenlerdir. 

Kansere neden olan mantarlar (Neonectria galligena) genellikle kabuk dokularındaki yaralara 

saldırırlar (Şekil 4.A). Meşe ökseotu (Loranthus europaeus) yarı parazit bir bitki olup kendi 

fotosentezini yapar fakat su ve mineraller yönünde konukçu bitkiye bağımlıdır (Şekil 5.A). 

Kabukta ve odunda yaşayan böcekler (Scolytus intricatus) meşe gövdelerine saldırırlar. Odunda 

çürüklük yapan önemli orman hastalıkları (Laetiporus sulphureus) kök çürüklüğü fungusları 

olup ağacın kök sistemlerine saldırır (Heterobasidion annosum ve Armillaria mellea) ve yok 
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ederlek bulaştığı ağaçların artım kaybına ve ölümüne neden olurlar (Şekil 4.B, 5.B). Ağaçlar 

kök hastalıkları nedeniyle zararlılar ve özellikle kabuk böceklerinin saldırılarına daha hassas 

olurlar. 

  

A B 

Şekil 5. Meşe çökmeleri ve gövde zararlıları; A. Loranthus europaeus ökseotu zararı, B. Armillaria mellea kök çürüklüğü 

 

5 - Önemli Meşe Zararlılarının Yönetimi 

Önemli meşe hastalıkları iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki hifleri hücre içi maddelerle 

beslenen külleme grubu hastalıklardan olan Erysiphe alphitoides türüne karşı antogonisti 

Saman basili, Bacillus subtilis (Bacillales: Bacillaceae) ve fungal hyperparazit Ampelomyces 

quisqualis (Pleosporales: Phaeosphaeriaceae) biyolojik mücadele kapsamında 

kullanılmaktadır.  Her iki tür külleme hastalığına saldırarak onlar öldürmektedir. Hastalıkların 

ikinci grubu işe kanser ve çürüklük etmenleridir. Çürüklük etmenlerinin hifleri hücre arası çeper 

maddeleriyle beslenmekte olan Neonectria galligena, Laetiporus sulphureus, Heterobasidion 

annosum ve Armillaria mellea türüne karşı Tricoderma viride ve T. harzianum (Hypocreales: 

Hypocreaceae) biyolojik mücadele başarılı olarak kullanılmaktadır (Şekil 6 A, B). 

  

A B 

Şekil 6. Hastalıklara karşı biofungalların kullanımı; A. Tricoderma viride uygulanmış ve uygulanmamış Buxsus sempervirens 

fidanları, B. Tricoderma sp.’nin yaşam alanları 

Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae doğada kabuk böceklerinin yuvalarında 

bulunmaktadır. Bu fungus türleri Scolytus intricatus’un biyolojik kontrolünde mikoinsektisit 

olarak değerlendirilebilir. Bacillus thuringiensis ve B. thuringiensis var. kustaki bakterileri 

Tortrix viridana, Lymantria dispar ve Euproctis chrysorrhoea gibi kelebek tırtıllarının 

mücadelesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Meşe dantel böceğinin (Corythucha arcuata) ülkemizde predatör ve parazitleri 

bulunmamaktadır. Bu tür için ana vatanı Amerika ve Kanada’da etkin predatörleri veya 

parazitleri konusunda araştırma çalışmaları yapılmalıdır. 

Sonuç olarak meşe zararlıları konusunda biyopestisitler ve biyolojik mücadele etkenlerin 

pratikte mümkün ve ekonomik olarak uygulanabilir olmasına rağmen meşe tür ve hibritlerin 

zararlılarla steril tür ilişkilerin büyük ölçüde kültürel, silvikültürel ve işletme stratejilerine göre 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Kaynaklar 

Aslan, İ.; Özbek, H., 1997. The Check-List of the Subfamily Cryptocephalinae (Coleoptera, 

Chrysomelidae Familyası) in Turkey,  Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 28 (2), 235-255. 

Atay, T.; Çam, H., 2006. Tokat ili Chrysomelinae ve Cryptocephalinae (Coleoptera: 

Chrysomelidae Familyası) türleri üzerinde faunistik araştırmalar, Türk. Entomol. Derg., 30 (4): 

285-302.  

Balcı, Y.; Halmschlager, E., 2003. Phytophthora species in oak ecosystems in Turkey and their 

association with declining oak trees, Plant Pathology, 52, 694-702pp 

Bellido, D.; Ros-Farré, P.; Melika, G.;Pujade-Villar, J., 2003. Review of the asexual forms of 

Andricus kollari species-group (Hymenoptera: Cynipidae Familyası, Cynipinae, Cynipini), 

Folia Entomologica Hungarica Rovartani Közlemények, Redigit; S. Mahunka, Technical 

editor: É. Hajdú, Hungarian Natural History Museum, István Matskási,  Volume 64, Budapest, 

385p. 

Çalışkan A.F.; Ulusoy M.R.; Özdemir, I., 2012. Türkiye’de meşede yeni yayılıcı yaprakbiti 

türü: Myzocallis walshii (Monell, 1879) (Hemiptera: Aphidoidea), Türkiye Entomoloji Bülteni, 

cilt.2, ss.277-283. 

Çanakçıoğlu, H., 1963, Orman Ağaçlarımızın Tohumlarına Arız Olan Böcekler ve Bazı Önemli 

Türlerin Mücadeleleri Üzerine Araştırmalar, T.C. Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 

Yayınları, Sıra No: 343, Seri No: 17, 97s.  

Çanakçıoğlu, H., 1967: Türkiye’de Orman Ağaçlarına Arız Olan Bitki Bitleri (Aphidoidea) 

Üzerine Araştırmalar, Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yayınlarından, 466/22, 

İstanbul,  VIII+151s 

Çanakçıoğlu, H., 1977. Türkiye’de Orman Ağaçları ve Ağaççıklarında Zarar Yapan Coccoidea 

(Homoptera) Türleri Üzerinde Araştırmalar (Sistematik-Yayılış-Konukçu-Biyoloji). İ.Ü 

Orman Fakültesi Yayınları: 2322, Yayın No: 227, 122 s. 

Çanakçıoğlu, H.; Mol, T., 1998, Orman Entomolojisi, Zararlı ve Yararlı Böcekler, İ. Ü Orman 

Fakültesi Yayınları, Rektörlük Yayın No: 4063 Fak. Yayın No: 451, İstanbul, 541s. 

Çanakçıoğlu, H.; Eliçin, H., 1999. Fitopatoloji Özel Bölüm. İstanbul Üniversitesi Orman 

Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 4156, Fakültesi No: 456 ISBN 975-404-521-6 Dilek Ofset 

Matbaacılık, İstanbul 

Çanakçıoğlu, H.; Mol, T., 2000. Tohum ve Kültür Zararlıları, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yayınları, Rektörlük No: 4210, Fak. No: 7, İstanbul, 334s.Demirel, K.; Erdem, O.; Uzun, Y.; 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

135 
 

Kaya, A. 2010. Macrofungi of Hatila valley national park (Artvin, Turkey). Turkish Journal of 

Botany 34: 457-465s. 

Denizhan, E., 2007. Ankara İlinde Park Ve Süs Bitkilerinde Eriophyoidea (Acarina) Türleri, 

Konukçuları, Yaygınlıkları ve Doğal Düşmanlarının Saptanması ile Zararlı Aculus 

schlechtendali (Nalepa, 1892)’ nin Popülasyon Gelişimi Üzerine Araştırmalar, Ankara Ünv. 

Bitki Koruma Anabilim dalı Doktora tezi, Ankara, 267s. 

Denizhan, E., 2011. Additions to Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) in Van 

Lake Basin-Turkey, Türk. Entomol. Derg., 35 (4): 615 - 626. 

Ekiz, A.N.; Şen, İ.; Aslan, E.; Gök, A., 2014. Checklist of leaf beetles (Coleoptera: 

Chrysomelidae Familyası) of Turkey, excluding Bruchinae, Publisher: Taylor & Francis, 

Journal of Natural History, 47:33-34, 2213-2287 

Gök, A., 2003. Faunistic Studies on the Species of the Subfamily Clytrinae (Coleoptera, 

Chrysomelidae Familyası) of Dedegöl Mountains (Isparta), Turk J Zool., 27, 187-194 

Işıloğlu, M.; Helfer, S.; Allı, H.; Yılmaz, F., 2009. A fatal Inocybe (Fr.) Fr. poisoning in 

Mediterranean Turkey. Turk J Bot. 33: 71–73. 

Kabaktepe, S.; Bahçecioğlu, Z., 2014. Türkiye’deki Phyllosticta’nın (Phyllostictaceae, 

Ascomycota) Kontrol Listesi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 

(CFD), Cilt 35, No. 3, 1-8s. 

Kalkandelen, A., 1994. Türkiye Cixiidae Familyası (Homoptera) Türleri Üzerinde Taksonomik 

Çalışmalar. VII. Pentastirini: Reptalus Emelyanov, Bitki Koruma Bülteni, Cilt 34, Sayı 1-2 

Kanat, M.; Akbulut, S., 2005. Determination of some pest insect species damaging oak forests 

in the southern Anatolia region (Kahramanmaraş) of Turkey. Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 8 (2): 70-73 

Kaydan, M.B.; Ülgentürk, S.; Erkılıç, L., 2007. Türkiye’nin Gözden Geçirilmiş Coccoidea 

(Hemiptera) Türleri Listesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 

(J. Agric. Sci.), 17(2): 89-106 

Kaydan, M.B.; Ülgentürk, S.; Erkılıç, L., 2013. Checklist of Turkish Coccoidea (Hemiptera:  

Sternorryncha) species Türkiye’nin Coccoidea (Hemiptera: Sternorryncha) kontrol listesi, 

Türk. Entomol. Bült., 3 (4): 157-182. 

Lodos, N.; Önder, F.; Pehlivan, E.; Atalay, R.; Erkin, E.; Karsavuran, Y.; Tezcan, S.; Aksoy, 

S., 2003. Faunistic Studies On Curculionidae Familyası (Coleoptera) of Western Black Sea, 

Central Anatolia and Mediterranean Regions Of Turkey, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayını, Proje 

No: TOAG/336-502, İzmir, 83s. 

Lodos, N.; Tezcan, S., 1995. Türkiye Entomolojisi V. Buprestidae Familyası (Genel 

Uygulamalı ve Faunistik), Entomoloji Derneği Yayınları No: 8, İzmir, 138s. 

Maral, H.; Ulusoy, M.R.; Bolu, H.; Guilbert, E., 2013. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde 

bulunan Tingidae Familyası (Hemiptera: Heteroptera) türleri üzerine faunistik çalışmalar, Türk. 

entomol. bült., 3 (4): 139-155 

Öymen, T., 1987. The Forest Cerambycidae Familyası of Turkey, İstanbul Üniversitesi Orman 

Fakültesi Doktora Tezi, İstanbul, 146s. 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

136 
 

Özkazanç, O.; Yücel, M., 1985. Yarıkurak Mıntıka Ağaçlandırmalarında Zarar Yapan Böcekler 

Üzerine Araştırmalar, Orman Araş. Ens. Yay., Teknik bülteni serisi No:153, 45 s. 

Selmi, E., 1983. Marmara ve Batı Karadeniz Ormanlarında Zarar Yapan Yaprak Böcekleri 

(Coleoptera, Chrysomelidae Familyası)'nin Sistematiği, Yayılışı ve Konukçu Bitkileri ile Bazı 

Önemli Türler Üzerinde Biyolojik Gözlemler, İstanbul Orman Fakültesi, 130s (Basılmamış 

Doçentlik Tezi). 

Sevim A.; Demir İ.; Sönmez E.; Kocaçevik S.; Demirbağ, Z., 2012. Corythucha  ciliata 

(Hemiptera: Tingidae Familyası)’ye Karşı Çeşitli Entomopathogenik  Fungusların Etkilerinin 

Belirlenmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-7 Eylül, 1281-1281s. 

Sevim A., Demir İ., Sönmez E. , Kocaçevik S. , Demirbağ Z., 2013. "Evaluation Of 

Entomopathogenic Fungi Against The Sycamore Lace Bug, Corythucha ciliata (Say) 

(Hemiptera: Tingidae Familyası)", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.37, pp.595-

603 

Skuhravá, M.; Bayram, Ş.; Çam, H.; Tezcan, S.;Can, P., 2005. Gall midges (Diptera: 

Cecidomyiidae Familyası) of Turkey, Türk. Entomol. Derg., 29 (1): 17-34 

Sönmez, E.; Demirbağ, Z.; Demir, İ., 2014. Fungal Izolatların Corythucha arcuata Say. 

(Hemiptera: Tingidae)’Ya Karşı Mücadele Etmeni Olarak Araştırılması", II. Orman 

Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7-9 Nisan, 759-759s. 

Şen, İ.; Gök, A., 2009. Leaf beetle communities (Coleoptera: Chrysomelidae Familyası) of two 

mixed forest ecosystems dominated by pine-oak–hawthorn in Isparta province, Turkey. Ann 

Zool Fenn. 46:217–232. 

Şen, İ.; Gök, A., 2014. Leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae Familyası) communities of 

Kovada Lake and Kızıldağ national parks (Isparta, Turkey): assessing the effects of habitat 

types, Entomological Research; Vol. 44 Issue 5, p176-190, 15p. 

Tavakoli, M.; Melika, G.; Sadeghi, S.E.; Pénzes, Z.; Assareh, M.A.; Atkinson, R.; Bechtold, M.; Mikó, 

I.; Zargaran, M.R.; Aligolizade, D.; Barimani, H.; Bihari, P.; Pirozi, F.; Fülöp, D.; Somogyi, K.; 

Challis, R.; Preuss, S.; Nicholls , J.; Stone, G.N., 2008. New species of oak gallwaps from Iran  

(Hymenoptera: Cynipidae Familyası: Cynipini), Magnolia Press, Zootaxa 1699, Auckland,  

64pp. 

Tezcan, S.; Karsavuran, Y.; Pehlivan, E., 2014. Türkiye Polydrusus (Coleoptera: Curculionidae 

Familyası: Entiminae) faunası için ek notlar, Türk. Entomol. Bült., 4 (2): 79-85. 

Tezcan, S.; Karsavuran, Y.; Pehlivan, E.; Keskin, B; Ferrer, J., 2004. Contributions to the 

knowledge of the Tenebrionidae Familyası (Coleoptera) from Turkey Part I. Lagriinae, 

Pimeliinae, Bolitophaginae, Diaperinae, TUrk EntomolojiDerg., 28 (2): 99-114 

Tezcan, S.; Karsavuran, Y.; Pehlivan, E.; Keskin, B; Ferrer, J., 2004. Contributions to the 

knowledge of the Tenebrionidae Familyası (Coleoptera) from Turkey Part II. Opatrinae, 

Tenebrioninae, Adeliinae, Türk. Entomol. Derg., 28 (3): 163-180. 

Tozlu, G., 1997. Erzurum, Erzincan, Artvin ve Kars İlleri Buprestidae Familyası (Coleoptera) 

Türleri Üzerinde Faunistik ve Taksonomik Çalışmalar. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Bitki Koruma, Doktora Tezi, 289s. 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

137 
 

Toper Kaygın, A., 2007.  Endüstriyel Odun Zararlıları, Nobel Yayın No: 1082, Fen ve Biyoloji 

Yayınları Dizisi: 31, 243s. 

Toros, S., 1996. Park ve Süs Bitkileri Zararlıları, A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No: 1450, Ders 

Kitabı: 429, 3.Baskı, Ankara, 165 s. 

Torun, Ö.; Çalışkan, S.S., 2016. Caterpillar (Lepidoptera) communities on oak (Quercus 

pubescens) in Ankara Province (Turkey), Türk. Entomol. Derg., 40 (3): 281-290 

Tuatay, N., 1999. Türkiye Yaprakbitleri (Homoptera: Aphididae Familyası): V. Chaitophinae, 

Lachninae ve Thelaxinae, Bitki Koruma Bülteni, 1999, 39 (1-2): 1-21, ISSN 0406-3597 

Ülgentürk, S.; Şahin, Ö.¸ Kaydan, M.B., 2008. İstanbul ili yeşil alan bitkilerinde bulunan 

Coccoidea (Hemiptera) türleri, Bitki Koruma Bülteni, 48 (1): 1-18. 

Yardibi, M. & G. Tozlu. 2013. Karabük İli Buprestidae Familyası, Cerambycidae Familyası ve 

Curculionidae Familyası (Coleoptera) Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar. (Faunistic 

Studies on Species of Buprestidae Familyası, Cerambycidae Familyası and Curculionidae 

Familyası (Coleoptera) in Karabük Province). Artvin Coruh University, Journal of Forestry 

Faculty 14(1): 136-161 

Yüksel, B., 2010.Contribution to the Knowledge of the Family Cerambycidae Familyası 

(Coleoptera) fromTurkey, with New Records, unpublication,D.Ü. Orman Fakültesi, Düzce, 

49s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

139 
 

Oak Forest Management in Albania 

 

Elvin TOROMANI1*, Nehat ÇOLLAKU1 

 
1Agricultural University, Faculty of Forestry Sciences,Tirana/ALBANIA 

*Corresponding Author: etoromani@ubt.edu.al  

 

 

Abstract 

 

Oak forests cover thirty-four percent of the forestlands in Albania with an average volume of 

19 m3 per hectare. There is a great interest to sustain these highly valued forests which are 

considered important from economic and biodiversity point of view. Oak forests in Albania are 

managed as coppice for a long - time, providing firewood, fodder and other products for society.  

Sustaining the oak resource requires the ability to regenerate and convert them in high forests. 

Due to vegetative sprouting these forests are easy to regenerate naturally after cutting. 

Vegetative regeneration and conversion of oak forests require active management and long-

term commitment. Nowadays climate change and social constraints are the main factors which 

can complicate future oak management. Current situation shows that oak forests in Albania 

have a young age (over 91% of oak forests area) because are heavily used for firewood and 

fodder. Therefore sustainable management is needed to create a more balanced age structure 

that has the capacity to naturally regenerate oak and ensuring a qualitative oak resource. 

 

 
Keywords: oak forests, coppicing, sustainable management, oak regeneration. 

 

A - General Information About Oak Forests in Albania  

Forests cover 52% of the land area in Albania with a stocking volume of  73.5 Million (Mio) 

cubic meter (ANFI, 2004).  Eighty percent of the total timber volume belongs to high forests, 

while 19 %  and 0.2 % correpsond to coppice and shrubs forests respectively. According to 

ANFI (2004), the total forest area at national level is 1.5 Mio hectare where high forest 

accounted 449000 ha, coppice about 624000 ha and shrubs 429400 ha. Albania is a rather 

mountainous country where in flat or moderately sloping areas are situated agriculture lands 

while forests are mainly located in mountainous areas. More than 40 % of forest areas are 

situated in elevation of more than 1000 m above sea level. For several decades forest resources 

in Albania have been managed by public forest enterprises, but government policy for 

decentralization made the transferring of huge forest area to local government units. This 

transferring process was associated with changes to forest ownership structure. Thus sixty-six 

percent of forest areas is owned and managed by municipalities, 34% (including protected 

areas) by Ministry of Environment (MoE) and 3 % are private.   

Oak forests in Albania comprise several species such: Q.pubescenes Wild., Q.frainetto Ten., 

Q.petraea Liebl., Q.cerris L., Q.trojana Webb., Q.ilex L., Q.coccifera L. They are spread 

throughout the country ranging from 400 (north) to 1250 m a.s.l (south and southeast). They 

are growing in various climatic zones and their requirements differ according to species. Mean 

annual temperatures in oak growing areas ranged from 9.5° C (Gorice, Korçë) to 13.3 ° C,  

while annual sum precipitation vary from 925 mm (Gorice, Korçë)  to 980 mm (Shkalle, 

Tirane).  Oak forest stands are growing on grey-brown and brown mountainous soils and 

developed on limestone or flysch parental rocks. Usually they form pure and mixed forest 
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stands with species like: hornbeam, red juniper, white ash etc. The overall oak forest area in 

Albania is 132910 hectare and the standing volume about 9.02 Million cubic meter (ANFI, 

2004). Traditionally oak forests are managed as coppice where pure coppice management form 

exists in 22% of national forest area, while mixed coppice management form occurred in 9% 

(NAE, 2013).  

According to National Agency of Environment (NAE, 2013), in coppice forests the forest 

production is decreased from 39 m3/ha (1985) to 19 m3/ha (2010). The negative trend in 

productivity of such forests is caused due to resource overuse, illegal loging and wildfires. 

Because of the vicinity with settlements in rural areas oak forests have provided for a long time 

firewood. According to the last Census (2011) the resident population in urban areas was 53.5 

percent while 46.5 per cent of the population lived in rural areas. Firewood continued to be the 

main fuel of heating for 57.5 per cent (415301) of the households at national level followed by 

gas and electricity (INSTAT, 2012). The annual demand for firewood is estimated about 1.7 

Million cubic meter which is 1.6 times higher than annual growth of Albanian forests (DRN 

and ECO, (2003). This demand is mainly provided from oak forests especially in rural areas. 

Four percent or 58 000 hectare of oak forests are used for grazing and livestock fodder 

supplying (ANFI, 2004). 

 

  
Figure 1. View of oak forests used for firewood (left) and livestock fodder (right) in Albania 

 

The presence of young coppice forests in Albania is caused due to intensive use and irational 

management.  According to (ANFI, 2004) coppice forests with an age up to 30 years cover 

about 86% of forest area while the forests with age from 31 to 50 years old occupy 10% of the 

total coppice area (Table 1). 
 

Table 1. Distribution of forest area according to age classes in coppice forests in Albania (ANFI, 2004). 

Management  system Age class (year) Forest area (ha) Percentage (%) 

Coppice forests 

  

  

  

  

  

0 – 10 years 165307 26.50 

11 -20 years 292312 46.86 

21 -30  years 78411 12.57 

31 - 40 years 47721 7.65 

41 - 50 years 17030 2.73 

>50  years 23018 3.69 
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Another study conducted by NAE (2013) showed a significant change of coppice forest area 

during last 20 years (Table 2). Thus, over the period 1990-2010 there is a significant increase 

in coppice area of young age from 65.6% to 90.9%  as well as a decrease of coppice area in 

other older age classes. 
 

Table 2. Coppice area change (%) over the period 1990-2010 

Coppice age  Coppice area (%) in the period 1990-2010  

1990 2010 

Young age (1-30 yr) 65.6 90.9 

Middle age (31-60 yr) 28.5 8 

Old age (> 61 yr) 5.9 1.1 

 

B - The Need to Conserve the Oak Resources 

In Albania, concern for the reduction of oak resources is significant because oak forest types 

provide firewood and other products for rural communities. National to international concerns 

for the sustainability of the oak resource arise because oaks have such high ecological and 

economic value (McShea and Healy 2002).  Oak ecosystems support a high level of native flora 

and fauna diversity with many species preferring key structural and compositional features 

(Starbuck, 2013). Degradation of oak forests on the rural landscape has significantly negative 

impacts on wildlife populations (Rodewald, 2003; McShea et. al. 2007).  Oak foliage in forest 

canopies and oak litter fall are important inputs to terrestrial and aquatic ecosystems, and both 

enhance productivity by supporting a greater diversity and abundance of organisms involved in 

energy and nutrient cycles than those supported by forested landscapes without oaks. According 

to ANFI (2004), coppice forests in Albania contribute to the standing carbon stock with 5.4 Mio 

t C. Despite the fact that coppice forests cover a large area in Albania (over 600 000 ha) its 

contribution to standing carbon stock is limited by the fact they are over exploited. The overall 

net carbon removal in biomass from Albanian forests is estimated almost  600000 t C per year. 

The carbon stocked in forest soils accounted to 117 Mio ton while the carbon accumulation 

from forest soils is estimated about 1.8 Mio t C per year. Sustaining and restoring oak 

ecosystems (forests, woodlands,) have become major management goals for many state natural 

resource agencies and local government units. Although oaks may live for a long time (e.g. 

200–400 years) appropriate management forms must be used to sustain oak forests. 
 

C - The Pillars of Oak Sustainability  

Regeneration of degraded oak forests at the desired level of stocking is the first pillar of 

sustaining oak forests in the future. In Albania, oak regeneration occurs in two ways: i) with 

seedlings produced by acorns and ii) by stem sprouts.  

During this stage of stand development newly established seedlings will compete for available 

resources where the light competition is dominant in many oak ecosystems (Oliver and Larson 

1996). It ends when the density of sapling reproduction is sufficient to exclude the entry of new 

seedlings and exceeds the capacity of the site to sustain all individuals. This is the beginning of 

the stem exclusion stage associated with saplings mortality because of intense competition, 

young stand self-thinning and tree height differentiation into classes. This stage may last for up 

to 20 years depending on site productivity, species composition and size structure of the parent 

stand, and differential growth rates of species present after the disturbance-initiating 
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regeneration (Johnson et. al. 2009). Other factors such as grazing and other  species competition 

may prolong the regeneration period (Horsley and Marquis 1983; Fredericksen et. al. 1998; 

Engelman and Nyland 2006). Successful regeneration is fundamental for the future of oak 

forests, but sometimes the misuse of them cause the failure of regeneration and degradation of 

oak resources. In a way, regeneration of oak stands depends also on the existing composition 

of oak forests and their adaptability to site conditions which determines the regeneration 

potential of species in the stand (Johnson et. al. 2009). Therefore, forest managers may begin 

working in mature stands during the understory reinitiation stage well before the planned 

regeneration event to increase oak regeneration potential through establishment and 

development of abundant large oak advance reproduction.  According to REC (2015) the oak 

forest area regenerated by stump sprouts was 1578 ha while the regenerated area by acorn was 

quite negligible. 

The second pillar of oak forest sustaining is ascension of saplings into the overstory, application 

of pre-commercial and commercial silvicultural thinning. Intermediate thinning are the primary 

tool applied by forest managers to regulate competition, stand density, growth, and composition 

of the developing  mature  overstory.  Because of the impact of these interventions the remain  

young saplings will grow faster producing poles, firewood and sawn timber. Thus, the two 

pillars of sustainable oak management, encompass the continuum of oak stand development 

from seedling to mature trees and the entire life cycle of an oak forest from stand initiation, 

through stem exclusion, to understory reinitiation.  They are both required to sustain oak 

stocking at desired levels in mature forests. In Albania, silvicultural interventions have been 

applied in 10378 ha of young oak forests with various thinning intensities (REC, 2015). 

 
Figure 1. Stages of oak forest sustainability applied in Albania 
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D -  The Influence of Human Being in Oak Forest Development in Albania 
 

The state of oak forests is closely related to human cultural, political history and economic 

welfare. Quercus has been a dominant and widely distributed genus throughout Albania for 

hundred years and it rose substantially in prominence through anthropogenic fire with the 

advent of foreign invasions of the country. The bad economic situation of population and the 

use of wood as the main heating fuel caused an over exploitation of oak forests and a further 

degradation. 

 

  
Figure 2. Oak forest state during the First World War (left) and during 21-st century (right) 

The dynamic interaction between humans and oak forests also changed when Albanian 

populations grew, thus increasing the demand for timber  and food. During the mid-20th century, 

the Albanian Communist Government decided to clear oak forests for agriculture land uses to 

provide food relying on its own efforts. This wrong policy changed drastically the landscape in 

rural areas associated with many ecological consequences for flora and fauna (e.g. extinction 

of wildlife populations and flora associations). At the same time, oak forest logging continued 

to provide timber for cooperatives and mining sector including also high levels of livestock 

grazing causing further degradation of oak forest stands. Anyway oak forests were able to 

persist and develop under this regime of frequent disturbances that created low-density 

woodland thanks to their ability to regenerate by means of stump sprouts.  During the period 

1990-2015, the ownership of the forests changed in Albania. Until the year 1990 all forests and 

pastures were owned by state but the new legislation framework offered the opportunity to give 

forests to their legal owners. The government policy started on 1996, did the transfer of user 

rights to local communities in rural areas. This  process was conducted with direct participation 

of communities in rural areas, rising their interest and awareness for long-term management of 

forest resources. The government target was to transfer about 40 percent of public forest area 

to local government units and rural communities. The forest area transferred to rural 

communities was prevailed by oak forests. This process was considered important because 

influenced positively the improvement of degraded oak forests in several areas such; Ulza, 

Librazhdi, Hasi, Kukesi etc.  During this period the Albanian government with assistance of 

World Bank has supported financially the improvement of public forests (mainly oak forests) 

by investing around  6.4 million US$ during the period 1995-2003 (REC, 2015). Scientific and 

practical work done by forest experts on the factors controlling regeneration and acorns 

germination on early oak development stage was key to understanding natural regeneration and 

developing appropriate methods for oak forests improvement. 

Further research into factors controlling oak sprouting or seedling competitiveness shed light 

on the need to integrate control of competing vegetation and other factors such as livestock 
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grazing with the regeneration harvest.  Many research studies were carried out  in specific areas 

and several guidelines and brochures were published focusing on oak regeneration and 

silvicultural interventions. These publications are available for forest specialists and forest 

managers to use in assessing oak regeneration adequacy  or  thinning effects on oak stands 

growth. After many years of study, we have learned enough about oak biology and ecology to 

build a sound knowledge base for developing successful silvicultural prescriptions for 

regeneration and improvement of oak forests. There still remains the challenge of getting what 

we know into practice, especially on coppice oak conversion to high forests taking into account 

oak ecology and long-term management challenges. 
 

E - Oak  Silviculture to Promote Regeneration 

Advance reproduction is still considered the key determinant of oak regeneration success 

especially in mature forest situations because new seedlings that establish after the regeneration 

harvest cannot compete with other vegetation, and the stump sprout capacity of older (e.g. over 

70 years) oak trees is low (Johnson et. al. 2009; Weigel et. al. 2011). On the other hand oak 

regeneration relied on stump sprouting to sustain oak stocking (Gingrich, 1967) is the most 

common approach used in Albania. This method is applied when young stands are harvested 

frequently enabling the oak forest regeneration.   
 

1 - Regeneration Methods 

Promoting development of oak advance reproduction requires active management. Quercus is 

a disturbance- dependent  genus (Carvell and Tryon 1961; Dey and Guyette 2000), so passive 

management, as is used in old-growth, oak-mixed hardwood forest stands, consistently leads to 

succession toward the more shade-tolerant species with a loss of oak stocking over time 

(McGee, 1986). Clear-cutting has been used in regenerating oak on sites of average or lower 

productivity, when there is a sufficient number of large oak trees to complement stump 

sprouting. Oak regeneration success is ensured when competing vegetation in the understory 

has been effectively controlled before clear-cutting. In few cases of mesic productive sites in 

Albania, is applied the shelterwood method for oak regeneration because it enable building 

population of larger oak reproduction and as an alternative to clear-cutting. This method include 

the following benefits:  

 increased available light and soil moisture in the understory after stand density reduction 

 flexibility to vary residual stand density to provide resources to desired reproduction 

depending on their needs; 

 ability to control competition from shade-intolerant species with higher density 

shelterwoods; and 

 protection of reproduction from environmental extremes such as high soil and air 

temperatures, high atmospheric evaporative demand, or frost. 

 

Certainly, forest regeneration is a process, which lasts from 10 to 30 years to develop sufficient 

numbers of large oak advance reproduction using the shelterwood method to promote natural 

regeneration (Sander, 1972). 

 

2 - Silviculture Thinning 

Successful oak regeneration by seedling or stem sprouts culminates with establishment of a 

satisfactory oak stocking at the beginning of the stem exclusion stage after the stand crown 

closure was achieved. 
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This moment can be considered as the end of regeneration, but competitive dynamics during 

the process of recruitment into the overstory can reverse any regeneration successes. Young 

oak stands established on low quality sites have a better chance of rising to dominance in 

maturing stands without silvicultural intervention (Hilt, 1985; Morrissey et. al. 2008). However, 

on higher quality sites and when competing with vigorous growing species, oaks can be 

suppressed and diminish in the stand. In this case many oaks in the upper canopy at crown 

closure will die or drop into lower crown positions without release from competition (Ward, 

2009). Mine (2002) recommended that thinning can be done at the time of crown closure to 

maximize oak stocking and the proportion of oak in the dominant crown class. In oak high 

forests with medium and high productivity first thinning should be executed when forest stand 

reach an age from 25-30 years while in oak coppice stands when forest stand is 15-20 years old 

(Mine, 2002).  

In most situations, this would be a precommercial thinning. Investing in precommercial 

thinning in a young stand may not always be financially rewarding, but there is a potential for 

positive returns when the proportions of high-value species and high-quality trees are increased 

in the stand through crop tree release (Mine et.al. 2002). The working time spent per each 

production unit is 5 – 10 times higher in the first pre-commercial thinning than in forest stands 

closer to harvesting age (Mine, 1996). Despite this, precommercial thinning provide an amount 

of firewood and pools accounted to 5 -15 cubic meter per hectare (Mine et.al.2002).  

The greatest gains can be made in thinning stands where desirable species and quality saplings 

will be suppressed by low-value competition during the stem exclusion stage of stand 

development. Careful consideration must be given to each stand to assess the benefit of 

investing in stand improvement for which the cost will be carried for decades until a commercial 

harvest is possible. At stand maturity, there are a relatively few number of trees (< 200 trees/ha) 

in the dominant and codominant crown classes in oak  forests. Thus, when a stand enters the 

stem exclusion stage, a release of a relatively small number of crop trees per hectare can 

increase the chance that most of the dominant/codominant  trees in a stand are desirable crop 

trees at maturity. This will substantially increase the value of the stand at maturity compared 

with that of an unmanaged stand. Thinning around individual oak crop trees where their crowns 

are released on all sides maximizes oak stocking at maturity. It is important to maintain oaks in 

dominant crown positions throughout their development in most competitive associations to 

provide the greatest flexibility for adjusting oak stocking at maturity. Crop tree release 

significantly increase diameter growth in dominant and codominant oak stands. Moreover oak 

release will increase the probability that a codominant oak sapling would be in the upper canopy 

of a mature stands at age 80. In oak forest stands first thinning are applied with moderated 

intensity aiming to reduce the stand basal area up to 15%, whereas in other intervention thinning 

intensity goes up to 25 % of forest stand basal area (Mine et.al. 2002). Thinning in oak forests 

shorten about 20-30% the production cycle because the remained trees grow faster reaching 

large dimensions and due to their execution is provided about 15-60 cubic meter per hectare 

(Mine et.al. 2002). Another benefit of thinning in developing oak forests is the rising of acorn 

production of individual oaks after stand basal area is reduced by 50%. According to Healy 

(1997), thinning did not reduce stand-level acorn production capacity in years of good 

production compared with that in unthinned stands, but it did increase production in years of 

low acorn production. Thus, early intervention by thinning to release oak saplings from 

competition can substantially increase oak stocking at maturity and has additional benefits that 

include increased acorn production for regeneration and food for wildlife. 
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F - Current and Future Challenges in Oak Forest Management 

1 - Insects and Diseases 

Oak  forests in Albania are prone to forest pathogens like; insects and diseases posing serious 

threats. They do attack oaks directly, causing mortality and threatening oak’s dominance in 

forest stands. NAE study conducted on 2013 displayed that oak forests have been attacked by 

various pests affecting oak growth, biomass quantity and bark state (Table 3).  

 
                             Table 3. Oak area (%) damaged by pests 

Pathogen name Oak area (%)  

Limantria dispar L. 25 

Tortrix viridana L. 12-14 

Thaumetopoea processionea L. 10-12 

Scolitus inricatus Ratz. 10-12 

 

Gypsy moth (Lymantria dispar) is spreading throughout the Albania, threatening a host of 

preferred species that includes the oaks. Gypsy moth defoliations reduce tree growth, decrease 

acorn production, and cause mortality over extensive areas during cyclical outbreaks (Davidson 

et. al. 1999; Lovett et. al. 2006).  Lushaj (2001) in a study about  phytosanitary situation of 

forests in Albania reported that gypsy moth had a incidence attack from 5 to 10% in oak species, 

associated with a damage incidence of 5%, while oak leafroller (Tortrix  viridana L.) had the 

highest attack incidence (10-22%) and damage incidence (20%) than other pathogens. He also 

reported the presence of many other forest pathogens (disease & parasitic plants) observed in 

oak forests which affect significantly their health state and development (Table 4). 
 

Table 4. Some pathogens observed in oak forests in Albania (Lushaj 2001). 

Oak pathogens Pathogen’s name Host Attack incidence (%) Damage incidence (%) 

Diseases Microspharea 

alphitoides Griff 

Quercus spp 45-50 12.0 

Apiognomonia 

errabunda Höhn. 

Quercus pubescens Wild. 

Quercus cerris L. 
7-10 3.0 

Fistulina hepatica 

Schaeff. 

Quercus spp. 1-2 0.3 

Stereum hirsutum 

Willd. 

Quercus spp. 2-3 1.0 

Hypoxylon 

mediterraneum 

Mill. 

Quercus spp. 6-8 4.0 

Certocystis 

fagacearum Hunt. 

Quercus cerris L. 

Quercus pubescens Wild. 
1-2 1.0 

Trichoderma 

horzianum  Rifai. 

Quercus spp. 2-3  

Rosellinia necatrix  

Berl.ex.Prill. 

Quercus spp. 3-5  

Parasitic plants Loranthus 

europaeus Jacq. 

Quercus spp. 2-4 2.0 
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Another rare endemic disease observed in oak forests in our country is oak decline. It’s a natural 

phenomenon of periodic high levels of mortality of mature oaks, caused by a drought-disease-

insect complex of vectors that reduce the vigor of trees and cause crown dieback and eventual 

death. There are few attempts to prevent and fight above-mentioned pathogens.Therefore their 

attack frequency and damage intensity is increasing especially last years favoured by climate 

changes. In general temperature rising in Albania is expected to shorten the production cycle 

of many harmful insects as well as the expansion of insects populations in our forests.  

 

2 - Climate Change  

Many mediterranean countries are increasingly vulnerable to destructive weather events like; 

floods, droughts, windstorms, or other parameters. Albania is one of the most vulnerable 

countries in the region to changing climate trends. Changing weather patterns have already been 

observed over the last 15 years with increasing temperatures, decreasing precipitation, and more 

frequent extreme events like floods and droughts. Climate change projection for Albania 

indicate a temperature increase from 1.7-2.3°C and a rainfall decline from 5.3-6.9 % by 2100 

(MMPAU, 2009). Under a warmer climate, it’s expected that distribution range limits of most 

native tree species in Albania will shift along the elevation gradient. Limited moisture resulting 

from increasing temperature and possible reduced summer rainfall may lead to forest 

productivity decline and increasing fire risk. Some tree species that resist high temperatures and 

severe long dry seasons would be less affected by climate change. The oak species which 

produce big seeds (acorns) have a low distribution potential but is expected to occupy new areas 

spreading very slowly. Another prediction that is favorable for the future of oak is that many of 

its tree competitors, such as the ash, maple, hornbeam are predicted to decline with climate 

change. Morrissey et al. (2008) attributed the rise in oak dominance to periodic severe droughts 

that decreased the relative density of the less drought tolerant tree species, thus releasing the 

oak early in the stem exclusion phase of stand development. The recurrent drought periods may 

favor oak species than other coexisting species in forest stands because oaks are more drought 

tolerant than these species. 

Cycles of severe drought every 10-20 years or less would be timely enough to favor oak before 

it is lost from a regenerating stand during the stem exclusion stage. Although there is variation 

in drought tolerance within the genus Quercus, oaks are relatively more tolerant than their 

competitors but they are also generally intolerant of shade. Therefore, the regeneration 

opportunity for oak is largest on xeric sites where available light is inherently higher due to site 

restrictions on stand density and structure (Hodges and Gardiner 1993). Future climates that 

include more frequent or severe droughts will favor oak competitiveness during regeneration, 

especially on current mesic sites. Considering drought as the main dominant agent in oak 

decline, future increases in drought occurrence and severity may increase catastrophic mortality 

in mature oak species. This would reduce the oak regeneration potential by reducing acorn 

production and stump sprout contributions to regeneration.  
 

3 - Conversion of Oak Coppice Stands to High Forests 

Conversion means the change from one silvicultural system to another. The length of 

conversion period is usually too long therefore needs a sacrifice. This sacrifice generally can 

be reduced by a careful adjustment of the length of conversion period and supplying of regular 

yields during the transition stage. There are many methods proposed and carried out for coppice 

conversion to high forests in practice. These methods vary broadly but they can be classified in 

two groups: 
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-conversion primarily by natural regeneration usually involving the retention of existing oak 

species 

-conversion primarily by artificial regeneration usually involving oak seedling plantation and 

some other conifer species. 

 

The second method is applied when a mixed forests is desired. In order to define the exact 

method of conversion the forest expert must decide if the existing species must be retained and 

led over into the condition of high forest or whether a change in species composition is desired. 

In Albania few oak forest stands are being converted by natural regeneration from coppice with 

standards to high forests. This silvicultural system is in accordance with national policy of forest 

sector development of increasing the supply of oak and other hardwood timber of large 

dimensions. 
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Özet 

 

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve ülkemizin önemli orman ağacı türlerinden olan meşelerde 

uzun yıllardır dikkat çeken sağlık sorunları ve ölümler görülmekte, son yıllarda ise bu olumsuz 

durum artarak devam etmektedir. Bu çalışmada, meşe ormanlarının sağlığı ve meşe ölümleri 

konusunda çalışmalar değerlendirilerek, meşe ormanlarının sağlık durumu ve ölümlerinde etkili 

başlıca ekolojik faktörler sunulmuştur. Sonuç olarak, meşelerde ve meşe ormanlarında görülen 

sağlık bozulması ve ölümlerin ortak sebebi diğer orman ölümlerinden farklı gelişen, tek bir 

faktörün etkili olmadığı, canlı ve cansız birçok faktörün ortak etkisi ile gerçekleştiği 

vurgulanmaktadır.  

 

 
Anahtar Kelimeler: iklim değişimi, kuraklık, orman ölümü, Quercus, yaprak kaybı 

 

A - Meşe (Quercus) ve Meşe Ormanlarının Önemi 

 

Meşeler Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’da oldukça geniş bir yayılışa sahiptirler, bu 

bölgelerde tüm orman alanının büyük bölümünü kapsamakta ve önemli ekosistem hizmetleri 

sunmaktadırlar. Kayından sonra meşeler Avrupa’nın en değerli yapraklı ağaç türleri olup, hem 

Akdeniz hem de ılıman iklim kuşağında yayılmaktadır (Haavik ve ark. 2015). Avrupa’da meşe 

türlerinin orman alanları içerisinde dağılımı önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa kıtasında meşe 

(Quercus) cinsi en azından 17 doğal türe, ek olarak çeşitli alt türlere, hibridlere ve egzotik 

türlere sahiptir (Sallé ve ark. 2014). Kuzey yarıkürede de yapraklı ormanların çoğunda meşeler 

hakim türdür. Havza bütünlüğünün sağlanmasından, yaban hayatı ve besin zinciri için meşe 

ormanlarının varlığı “kilittaşı” niteliğindedir (Bendixsen ve ark. 2015). 

Yaltırık (1984) ün ifade ettiği ve önceki birçok çalışmada tekrarlarla belirtildiği üzere, “Türkiye 

gerek tür zenginliği gerekse kapladığı alan bakımından dünyanın sayılı meşe diyarlarından 

biridir” ve meşe cinsi Türkiye ormancılığı için son derece önemlidir. Alansal olarak 

değerlendirildiğinde, Türkiye ormanlarında çamlardan sonra en büyük sahayı meşe ormanları 

oluşturur ve meşenin Türkiye genel orman varlığındaki payı % 22,4 tür (Saatçioğlu 1967). 

Türkiye’de meşeler saf koru ve saf baltalık ormanları oluşturdukları gibi çoğunlukla diğer ağaç 

türleri ile karışıklıklar oluşturmakta, ayrıca maki ve kısmen de tarım arazileri içinde olmak 

üzere step bölgeleri hariç Türkiye’nin hemen her tarafına yayılmış bulunmaktadırlar (Atay 

1987). Meşeler büyük bir yaşama kudretine sahiptirler, çok ileri yaşlarda dahi kök ve kütük 

sürgünü verebilirler (Yaltırık 1984).  
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B - Orman Ölümü, Meşe Ormanlarında Sağlık Bozulması ve Meşe Ölümleri 

Bir ağaç cinsi veya türüne bağlı orman ölümleri yeni bir kavram değildir, 19. ve 20. yüzyılda 

dünya çapında rapor edilmiştir (Haavik ve ark. 2015). Son yıllarda artan oranlarda belirtilmekle 

beraber, 20. ve 21. yüzyılda ormanlarda antropojenik zararlar ve/veya artan şiddetli hava 

olayları sonucunda bu durum daha yaygın hale gelmeye başlamıştır. Orman ölümlerinin belirli 

unsurlarını açıklamak için birçok teori ortaya atılmakla beraber, orman ölümleri karmaşık ve 

anlaşılamayan çeşitli canlı ve cansız faktörler grubunun ağaç sağlığını zayıflatması, ağaç 

gelişiminde gerileme, ağaç yaprak ve köklerinde zararlar ve sonuçta ağacın ölümü şeklinde 

gelişmektedir (Haavik ve ark 2015). 

 

Dünyanın birçok ülkesinde son yüzyılda artan orman ölümleri ile beraber 1980’li yılların 

başından itibaren özellikle meşe ormanlarında olmak üzere gittikçe artan ölümler dikkat çekici 

olmuştur (Makineci ve ark 2011). Meşe ölümünde genel hastalık tablosu sürgün sonlarında 

yaprak kümelenmeleri, çok sayıda ölmüş sürgünler ve su sürgünü oluşumu, dalların ve tepenin 

ölmesi, dallanma sisteminin bozulması, yapraklarda küçülmeler, sararmalar ve nekrozlar, 

solgun bir görünüş, gövdede kabuk nekrozları ile kimi zaman gövde yarıkları ve sıvı madde 

akıntıları şeklindedir (Balcı 2000) (Şekil 1).  

 

 

 
Şekil 1. Meşe ölümü ve farklı ağaç organlarındaki belirtileri (Foto: Makineci ve ark. 2011) 

 

Meşe ölümü ve meşelerde günden güne artan ölüm olayları Avrupa’da (Drobyshev ve ark. 

2007; Thomas 2008; Sonesson ve Drobyshev 2010; Sohar ve ark. 2014)  ve Kuzey Amerika’da 
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(Catton ve ark. 2007) uzun yıllardır görülmektedir (Haavik ve ark. 2015). Dünya çapında 

meşelerin sağlığı ve sürdürülebilirliği ağaç sağlığında açıkça bir azalmayla kendini belli eden 

ve tekbir faktöre dayanmayan kompleks zararlı etkiler ile tehdit altındadır (Bendixsen ve ark. 

2015). Leininger (1998) meşe ölümü (oak decline) teriminin abiyotik stres ile tipik olarak 

tetiklenen, bir seri diğer biyotik ve abiyotik faktörleri içeren, ağacı şiddetle tahrip eden ve 

sonuçta öldüren olaylar topluluğu olduğunu belirtmektedir. Meşe ölümleri sürecinde Kuzey 

Almanya’da hakim ağaçların 3/5 inin öldüğü ve bu olayın daha çok kapalı meşcerelerde 

meydana geldiği ifade edilmektedir (Thomas ve Büttner 1998). Gaertig ve ark. (2002) son on 

yılda meşe zararlarının tüm Avrupa’da dramatik olarak arttığını belirtmektedirler. Almanya’da 

zarar gören meşcere oranı 1983’te % 5 iken bu oran 1990 yılında % 40 olmuştur, ve şimdiye 

kadar bu alanlarda bir iyileşme belirtisi görülmemiştir. Avrupa Birliği ülkeleri raporlarında 

1989 yılından sonra orman sağlığındaki bozulma ve ölümlerde ciddi artışlar olduğu 

vurgulanmaktadır. Orman ölümleri içerisinde meşe ölümleri dikkat çekicidir. Meşe ölümleri 

Avrupa ve Kuzey Amerika’nın çoğunu etkileyen ciddi bir problemdir (Bussotti ve Ferretti 

1998). 
 

C - Meşe Ölümleri Üzerinde Etkili Olan Faktörler 
 

Meşe ölümleri üzerinde böcek ve mantar zararları gibi biyotik faktörler yanında, don ve 

kuraklık gibi hava koşulları kadar kimyasal özellikler, besin maddesi temini ve su varlığı gibi 

toprak özellikleri de araştırılmıştır. Yetişme ortamı faktörlerinin birçok kombinasyonunun 

meşe ölümlerinin muhtemel sorumlusu olduğu sanılmaktadır. Böcek ve kuraklık gibi önemli 

faktörler meşe meşcerelerinin sağlığı üzerinde sadece kısa dönemli bir etkiye sahip olmalarına 

rağmen, son 10 yılda bu durum büyük ölçüde kanıtlanamamıştır (Makineci ve ark. 2011). 

Aşağıda özetlenmeye ve derlenerek sunulmaya çalışıldığı gibi, birçok farklı araştırmacı ve 

yazar meşe ölümleri üzerinde farklı faktörlerin önemini vurgulamaktadırlar.  

 

Balcı (2000), meşe ölümlerinde abiyotik stres faktörlerinden çevre kirliliği, kuraklık, kış 

donları, kötü yetişme ortamı şartları (düşük pH, toprağın su tutma kapasitesinin azlığı gibi), 

biyotik stres faktörlerinden ise çeşitli primer ve sekonder böcekler (Lymantria dispar, Totrix 

viridana, Agrilus türleri gibi) ve mantar zararlarının bir çoğunun aynı anda etkili olduğunu ifade 

etmektedir. Meşe ölümleri üzerinde “öncü faktörler”  olarak tanımlanan etkiler arasında  aşırı 

hava halleri ile beraber gerçekleşen bir çok biyolojik zararlının (mantar veya böcek) aynı anda 

eş zamanlı olarak veya ardı ardına gerçekleşmesi olayı en yaygınıdır (Thomas ve ark. 2002; 

Marçais ve Bréda 2006). Ayrıca normal yağış dağılımındaki değişimler (kuraklık veya sel 

oluşumu gibi aşırı yağış rejimi) ağaç su ilişkilerini oldukça kötü etkileyerek ağaç sağlığının 

bozulması ve ölüme sebep olabilmektedir (Rozas ve Garcia-Gonzalez 2012). Yapraklı orman 

ağaçlarında kış don zararı iletim dokularına zarar verir ve tomurcuk oluşumunu takiben oluşan 

geç bahar donları yeni oluşmuş yaprakları yaralayarak karbon rezervlerinin tükenmesine yol 

açar (Thomas ve ark. 2002; Frey ve ark. 2004). Ayrıca biyolojik zararlılar tek başına meşe 

ölümleri üzerinde etkili öncü faktör olabilmektedir (Haavik ve ark. 2015). 

 

Daha önceki çalışmalar özellikle kuraklığın meşe ölümünü tetikleyen başlıca unsur olduğunu 

ifade etmektedir (Tulik ve Bijak 2016). Thomas ve ark. (2002) Avrupa merkezli meşe 

ölümlerinde etkili olan faktörleri derlediği çalışmada, meşe ölümleri üzerinde tek bir faktörün 

etkili olmadığını, ancak, kötü iklim koşullarının (kuraklık, ilkbahar donları veya vejetasyon 

devresi boyunca oluşan yüksek sıcaklıklar) bu olgu üzerinde önemli faktörler olduğunu, en 

azından ağaçları zararlı mantar ve böceklere karşı zayıflattığını ifade etmektedir. Haavik ve ark. 

(2015) benzer ve güncel bir diğer derleme çalışmada, Kuzey Amerika ve Avrupa’da meşe 

ölümleri üzerinde böcek, patojenler ve kuraklığa bağlı değişimlerin ortaya çıktığını 
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belirtmişlerdir. Kuraklığa karşı kök hassasiyeti (kılcal köklerin kaybı) ve toleransına (derin kök 

gelişimi) dikkat çekilerek, değişen iklim ve hava koşullarının ölümler ve kök dinamikleri 

arasındaki ilişkide oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır (Haavik ve ark. 2015). Ardışık 

aşırı kurak ve yağışlı periyotlar, ağacın karbon (C) dengesi ve su ilişkilerini olumsuz 

etkileyerek, kök zararlıları gibi (Armillaria ve Phytophthora) sekonder unsurlara avantaj 

sağlayabilmektedir (Haavik ve ark. 2015). Thomas ve Büttner (1998), yıllık halka analizleri, 

yetişme ortamı çalışmaları ve ekofizyolojik araştırmaların sonuçlarına dayanarak, meşe 

ölümlerinin tarihsel gelişimi üzerinde benzer stres faktörlerini (böcek etkisi, kış donu ve yaz 

kuraklığı) işaret ederek, bu faktörlerin meşelerin yok olması üzerinde öncelikli etkiye sahip 

olduklarını belirtmektedirler. Bununla birlikte, ilk bulgulara ek olarak, antropojenik 

emisyonların olası etkisi de hesaba katılması-düşünülmesi gereken bir faktördür. Bu bağlamda 

azot depolaması meşe ölümleri üzerinde özellikle önemli görülmektedir (Thomas ve Büttner 

1998). Gaertig ve ark. (2002) meşe ölümü görülen alanlarda, sıkışmış topraklarda yüksek 

oranda ölü kök görüldüğünü, üst toprağın gaz geçirgenliğinin (gaz permeabilitesinin) 

gerilemesinin ince kök oluşumunda önemli azalmalara sebep olduğunu savunmaktadırlar. 

Demchik ve Sharpe (2000) Kuzey Amerika’da büyük ölçekli meşe ölümlerinin uzun bir tarihe 

sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu ölümlerin çoğu aşağıdaki faktörlerin tek başına veya 

kombinasyonu olarak meydana gelmektedir; kuraklık, donlar, toprak veya besin maddesi 

eksiklikleri, doğal yaşlanma ve kirlilik. Bu faktörler içerisinde en fazla yer verilenleri kuraklık, 

böcekler ve topraktır. Rampelberg ve ark. (1997) Belçika’da Fragipan topraklar ismi verilen ve 

40-100 cm derinlik arasında, oldukça sıkışmış birikme horizonuna sahip ve bunun altının 

oldukça kuru olan topraklarda bu özelliklerinden dolayı meşelerin sağlığı ve gelişimleri üzerine 

doğrudan etkisini ifade etmektedirler. Ammon ve ark. (1989), Amerika’daki meşe ölümlerinde 

kuraklık sebepli stresin önemli bir tetikleyici faktör olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü su orman 

ekosistemlerinde vejetasyon verimliliğini etkileyen en kuvvetli faktördür. Her ne kadar meşe 

ölümleri karmaşık birçok faktör etkisi altında gerçekleşse de, Brown ve ark. (2016) son 

zamanlardaki ölümlerde kuraklık faktörünün önemli olduğunu ifade etmektedirler. Kuraklık 

ağacın başlıca iki temel fonksiyonu olan karbon sentezi ve su iletimine önemli zararlar 

vermektedir. Bu durum sadece kuraklık ile değil toprak koşulları ile de doğrudan ilişkilidir 

(Brown ve ark. 2016).  

 

Bazı araştırmacılar ve literatür bilgileri ise meşe ölümleri ve meşenin genel sağlık bozulması 

üzerinde biyotik faktörlerin doğrudan etkisini ve özellikle Phytophthora mantarının meşe 

ölümleri ve meşe ağaçlarının sağlığının bozulmasında başlıca etken olarak göstermektedirler. 

Bu konuda Jönsson (2003), son 10 yılda Avrupa’da meşe ölümlerinde Phytophthora mantarının 

etkili bir role sahip olduğunu vurgulayarak, bu patojenin İngiltere, Fransa, İtalya, kuzey-batı 

Almanya, Macaristan, Avusturya ve Türkiye’de bulunduğu tespitini ifade etmektedir. Aynı 

şekilde, Brasier (2003) de meşe ölümlerinde Phytophthora mantar türlerinin önemini 

vurgulamaktadır. Ayrıca, meşe ölümlerinde etkili olan biyolojik faktörler olarak Collybia 

fusipes mantarı (Camy ve ark. 2003) ve Enaphalodes rufulus ((Haldeman) 

Coleoptera:Cerambycidae) (Muzika ve Guyette 2004) böcek türünün de etkisi üzerinde 

durulmaktadır. Bazı biyotik faktörler ise meşe ölümlerinde tek başına etkili olmayıp ölüm 

olayını hızlandırıcı etki yapmaktadırlar. Bunlar arasında başlıcaları Agrilus spp, Cerambycidae 

ve Prionoxystus spp. (Lepidoptera: Cossidae), kök patojenleri içerisinde Armillaria spp., 

Phytophthora spp ve/veya Collybia fusipes), azda olsa gövde çürümeleri-bozulmaları 

(Hypoxylon canker) (Thomas ve ark. 2002; Sallé ve ark. 2014) yer almaktadır. 
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D - Faktörler Arası Etkileşimler ve Adaptasyon 

 

Yukarıda özetlenerek verilmeye çalışıldığı ve tekrarlar ile ifade edildiği üzere, meşe ölümleri 

üzerinde genel olarak tek bir faktör etkili olmayıp, çeşitli faktörler ortak etkide 

bulunmaktadırlar. Meşe ölümleri konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki genel sonuç 

ise meşe ölümlerinin lokal yetişme ortamı şartlarına ve meşe türlerine bağlı olarak, çeşitli cansız 

ve canlı zararların kombinasyonu olarak gerçekleştiği şeklinde ifade edilmektedir. Bu konudaki 

literatür bilgilerine örnek olarak, artan meşe ölümlerinin sebebi canlı ve cansız (hava kirliliği, 

iklim ve ormancılık müdahaleleri gibi) bir çok faktörün ortak etkisi ile gerçekleştiği ifade 

edilmektedir (Tulik ve Bijak 2016). Shiffley ve ark. (2006) meşelerin ölümü üzerindeki 

kompleks faktörleri fizyolojik ağaç yaşı, tür kompozisyonu, toprak özellikleri, etkiyi arttırıcı 

diğer faktörler olarak kuraklık ve yaprak azalması ve biyotik zararlılar (Armilleria kök hastalığı 

veya böcek zararları) olarak sıralamaktadır. Bussotti ve Ferretti (1998), Camy ve ark. (2003) ve 

Gaertig ve ark. (2002) meşe ölümleri üzerinde böcek ve mantar zararları gibi biyotik faktörler 

yanında, don ve kuraklık gibi hava koşulları kadar kimyasal özellikler, besin maddesi temini ve 

su varlığı gibi toprak özelliklerini sıralamakta ve yetişme ortamı faktörlerinin bir çok 

kombinasyonunun meşe ölümlerinin muhtemel sorumlusu olabileceğini belirtmektedir. 

Thomas ve Büttner (1998) ise kuzey Almanya’da meşe ölümünde kombine faktörleri oluşturan 

başlıcalarını böceklerin meydana getirdiği yaprak kaybı, kuraklık, kış donları ve bu etkilerin 

sekonder zararlılar ile daha şiddetli bir duruma gelen artan etkileri olarak sunmaktadır. Thomas 

ve ark. (2002) model sonucunda geliştirdikleri teoride, meşe yaprak dökümüne neden olan 

fizyolojik etkiler, kuraklık ve don gibi aşırı iklim değişimlerine karşı ağaçları hassas bir duruma 

getirmektedir (Marçais ve Bréda 2006). Fotosentez yüzey alanının azalması ve fotosentezin 

gerilemesi ile tüketilen karbon rezervleri ince kök üretimine zarar verir (Frost ve Hunter 2008). 

Gerileyen ince kök biyokütlesi kuraklık boyunca su alımını sınırlar, bu durumdan zarar gören 

meşelere sekonder zararlılar etki ederek ölümlerine sebep olur. Bu değişimler sonrası meydana 

gelen farklı karbon kaynakları ve oluşumları patojenlerin meşe ağaçları üzerindeki zararları 

üzerinde oldukça etkilidir. Örnek olarak, yaprak dökümü sonrası köklerde nişasta miktarı azalır, 

sakkaroz azalmasına karşılık glukoz ve früktoz artar. Diğer karbon kaynakları ile 

karşılaştırıldığında, Armilleria türlerinin artım oranları glukoz artışına bağlı olarak üç kez daha 

fazla olabilir (Haavik ve ark 2015). 

Ozmotik bazı değişimler ile meşeler kuraklık etkisini azaltan veya kuraklığa karşı dayanıklılığı 

arttıran adaptasyonlar geliştirebilirler. Bunların başlıcaları, derin köklenme yapısı, sürgünlerin 

kaybı ve en az hidrolik direnç ile suyun taşınmasını sağlayan halka-gözenek anatomisidir (Rust 

ve Roloff, 2002). Ancak bu savunma mekanizmaları, kuraklık arttıkça önemsiz olmakta 

(Thomas ve ark. 2002) ve tüm bunlara rağmen meşe ağaçları zararlılara karşı zayıf 

düşmektedirler (Haavik ve ark. 2015). 
 

E - Meşe Türlerinde Etki Derecesi 

Son yıllarda Avrupa’da devam eden meşe ölümleri Avrupa’da meşe türleri içerisinde önemli 

bir dağılıma sahip ve başlıca iki tür olan saplı meşe (Quercus robur L.) ve azalan sırada sapsız 

meşe (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) türlerinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, ölümler 

diğer meşe türleri Quercus cerris L., Quercus dalechampii Ten., Quercus faginea Lam., 

Quercus frainetto Ten., Quercus ilex L., Quercus polycarpa Schur, Quercus pubescens Willd., 

Quercus pyrenaica Willd. ve Quercus suber L. üzerinde de etkili olmaktadır. Meşe ölümleri 

her ne kadar çok faktörlü kombine etkilerle gerçekleşse de Avrupa boyunca temel yetişme 

ortamı faktörleri değişiklik göstermektedir. Ayrıca her bir meşe türü türe özgü isteklere ve 

karakteristik ekofizyolojik özelliklere sahiptirler (Sallé ve ark., 2014). Bu konuda yapılan farklı 

çalışmalarda farklı meşe türleri üzerinde durulmaktadır. Brasier (2003) meşe ölümlerinde 

İspanya ve Portekiz için Quercus ilex ve Quercus suber türlerine, orta Avrupa için ise Quercus 
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robur türüne dikkat çekmektedir. Camy ve ark. (2003) Avrupa’da meşe ölümlerinden etkilenen 

başlıca türün Quercus robur olduğunu tekrarlamakta ve bunun başlıca sebebi olarak bu türün 

besin maddelerince zengin toprakları tercih ettiğini, buna karşılık, genelde kendi optimum 

dağılış alanının dışında kullanıldığını vurgulamaktadır. Shiffley ve ark. (2006) ise “kırmızı 

meşeler” grubuna giren meşelerin daha çabuk öldüklerini hastalıklara karşı hassas olduklarını, 

hatta “kırmızı meşeler” grubuna giren meşelerin hastalık ve ölümlerden etkilenmelerinin 

“beyaz meşeler” grubuna girenlere nazaran altı kat daha fazla olduğunu belirtmektedirler.  
 

F - Türkiye’den Örnekler 

 

Balcı (2000), meşelerin doğal yayılış alanlarında 1980’li yıllardan bugüne artan ölümler 

gözlendiğini ve Trakya’da yayılış gösteren meşelerin de son 10 yıl içerisinde benzer belirtiler 

gösterdiklerini belirtmektedir. Kantarcı ve ark. (2005) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne 

bağlı Demirköy ve Kırklareli Orman İşletme Müdürlükleri orman alanları içinde kalan meşe 

ölümlerinin nedenlerini araştırmak üzere hazırladıkları raporda; Trakyada’ki meşe 

ormanlarında görülen kurumaların Bahçeköy Orman İşletmesi’nden (Belgrad Ormanı) başlayıp 

tüm Çatalca Yarımadası ve Kuzey Trakya Dağlık Yetişme Ortamı Bölgesi’ni kapsadığını ifade 

etmektedirler. Dolayısı ile çeşitli yetişme ortamı faktörlerine bağlı olan, fakat hava kirliliği ve 

asit yağışlar gibi yeni etkenlerin de etkisi altında gelişen kuruma olayları ile karşı karşıya 

olduğumuzu bildirmektedirler (Kantarcı ve ark. 2005; Yurdabak 2006). Kantarcı ve ark. (2005) 

Demirköy Orman İşletmesi’ndeki gözlem ve incelemelerinde kurumuş meşe ağaçlarının kök 

boğazından alınan kütüklerinde tespit edilen Armilleria mellea (kök çürüklüğü) mantarının 

saprofit bir mantar türü olduğu için çeşitli nedenlerle zayıf düşmüş olan meşe ağaçlarında 

kurumalara sebep olduğunu ifade etmektedirler. Diğer araştırma alanlarındaki bazı bulgulara 

benzer olarak, Armilleria mellea mantarının kuruma alanlarında yaygınlaşmasının ve zararının 

sebepleri arasında toprağın sıkılığı ve ıslaklığı, toprakta yüksek durgunsu varlığı, asit yağışlar 

ile humus oluşumu gibi etkenler sıralanmaktadır. Kırklareli Orman İşletmesi alanlarında 

gözlem ve incelemeler yapılan meşe ormanları baltalıktan gelişmiş sürgün koruları ile koru 

ormanlarıdır. Bu ormanlarda toprak sığ ve yer yer orta derindir. Ağaçlarda tepe dağılması ve 

tepe çökmesi ile birlikte ağaç gövdelerindeki liken-yosun yerleşmesi, üst dallardaki ökseotu 

yerleşmeleri ve yıllık halkaların çok dar oluşu artımın durduğunu göstermektedir. Kuruyan 

ağaçların kök boğazlarında ve kesilen ağaçların köklerinde ortam daha sıcak ve kuru olduğu 

için kök çürüklük mantarının bulunmadığı ifade edilmektedir. Kırklareli’ndeki kuruma 

olaylarının sığ toprak ve güney bakı etkisi yanında son yıllarda devam edegelen kuraklığa bağlı 

göründüğü belirtilmiştir (Kantarcı ve ark. 2005). Yurdabak (2006) İstanbul-Belgrad 

Ormanı’nda görülen meşe kurumaları üzerinde bazı toprak özelliklerinin etkili olabileceğini 

ifade etmiştir. Kumbasli ve ark. (2011) Kuzey Trakya baltalık meşe ormanlarında ökseotu 

(Loranthus europaeus Jacq. (Loranthaceae)) varlığına dikkat çekmektedirler. Kırklareli, Vize 

İlçesi, Yumurtatepe Orman İşletme Şefliği alanlarında görülen şiddetli meşe kurumaları 

üzerinde Kaba ve ark. (2014) tarafından yürütülen araştırma çalışmaları devam etmektedir.   

 

Makineci ve ark. (2011), Kuzey Trakya (İğneada, Demirköy, Kırklareli, Vize ve Çatalca) 

baltalık meşe meşşcerelerinde yaptıkları sağlık durumu değerlendirme çalışmasında,  araştırma 

alanlarının tamamında ölçülen ağaçların % 50 oranında yaprak kaybına uğradığı belirlenmiştir. 

Yaprak kaybı tespit edilen ağaçların zarar sınıflarına göre incelenmesinde ciddi sağlık 

bozulmasına işaret eden “şiddetli zarar” ve “ölü ve kuru ağaçlar” zarar sınıflarının toplam oranı 

% 26,1 dir. Bu değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, tüm ölçülen ağaçların yaklaşık olarak 

% 13 ü ciddi sağlık bozulmasını işaret eden yapraksızlaşma oranına sahiptir. Sonuçlar baltalık 

meşe ormanlarında önemli bir sağlık bozulmasının varlığı olarak yorumlanmaktadır. Bu 

çalışmada incelenen alanlar baltalık orman işletme şekli ile uzun yıllar işletilmiş, periyodik 
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tıraşlama kesimlere maruz kalan alanlar olup, yoğun kullanıma uğramışlardır. Alanlarda sağlık 

bozulması üzerinde baltalık işletme şeklinin etkili olduğu belirtilerek, ayrıca özellikle genç 

gelişim çağındaki baltalık meşe meşcerelerinde tespit edilen yüksek toprak sıkışma değerlerinin 

bunu doğrular nitelikte olduğu ifade edilmektedir. Bu bulgular orman işletme şeklinin de meşe 

ormanlarının sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğunu vurgulamaktadır (Makineci ve ark. 

2011).  

 

Ek olarak, T.C. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye ormanlarında yürütülen Orman 

Sağlığı İzleme Programı (ICP) değerlendirmelerine göre de program kapsamında izlenen 

Türkiye meşe oranlarında sağlık bozulmaları dikkat çekicidir (Tolunay ve ark. 2013). 

Türkiye’de 1996 yılından itibaren ılıman bölge meşeleri (Sapsız Meşe (Quercus petraea) ve 

Saplı Meşe (Quercus robur)) ile Akdeniz Bölgesi meşelerindeki (Quercus cerris, Quercus 

frainetto, Quercus pubescens, Quercus pyrenaica) yaprak kaybı yüksektir. Bu meşe türlerinde 

2003 yılından günümüze kadar gerçekleşen ortalama yaprak kaybı % 25’in üzerinde 

bulunmaktadır (Tolunay ve ark. 2013). Yapraklı ağaçlarda 2008 yılında en yüksek ortalama 

yaprak kayıp oranı % 41,9 ile Tüylü Meşe (Quercus pubescens) ve % 34,6 ile Sapsız Meşe’de 

(Quercus petraea) bulunmuştur. Tüylü Meşe’de inceleme yapılan yılların tümünde yaprak 

kayıp oranı % 30’un üzerinde olup, tüm ağaç türleri içinde en fazla zarar gören tür olarak dikkat 

çekmektedir. Sapsız Meşe türünde zaman içinde yaprak kayıp oranları 2008 yılına göre daha 

az düzeyde ve % 30 oranının altında olmasına rağmen en fazla zarar gören ikinci ağaç türü 

olarak kaydedilmiştir (Tolunay ve ark. 2013). 

 

G - Sonuç 

 

Meşe ormanlarında yapılan araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere, meşelerin ölümü 

kompleks bir çok faktörün karşılıklı ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, etkiyi 

arttırıcı diğer faktörler (kuraklık ve iklim değişimi) ve canlı zararlıları (Armilleria kök hastalığı 

veya böcek zararları) ölümlerde etkili olmaktadır. Bölgesel yetişme ortamı özelliklerindeki 

farklar, meşe türleri içerisinde türe özgü karakteristik özellikler ve orman işletmeciliğinden 

kaynaklanan (baltalık işletme şekli gibi) etkiler meşe sağlığı üzerinde önemli unsurlar olarak 

dikkat çekmektedir.  Sonuç olarak, meşe ormanlarının sağlığı üzerindeki olumsuz gelişmeler, 

Ülkemiz özelinde meşe orman varlığının ve sağlıklı orman kuruluşunun oluşturulması ve 

devamlılığında da dikkatle izlenmesi gereken bir unsurdur. 
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Özet 

Önemli orman ağacı türlerimizden olan meşe türlerinin birçoğu yakacak odun üretimi amacıyla 

baltalık olarak işletilmiştir. Ancak, baltalık işletmeciliği, ormanın çok yönlü fonksiyonlarının 

gerçekleştirilmesine elverişli olmadığı gibi zamanla uygulama alanlarında orman varlığının 

tahribine ve tükenmesine de neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, sosyal ve 

ekonomik işlevini tamamlamış sürgünden gelen ve baltalık olarak işletilen ormanların süratle 

koruya dönüştürülmesi gerekir. 

Bu çalışmada, Saçlı Meşenin doğal olarak yoğun yayılış gösterdiği Adana ve Kahramanmaraş 

Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında mevcut koru ve baltalık işletmelerinin mevcut durumu 

ortaya koyarak koruya tahvil açısından irdelenmesi amaçlanmıştır. Yetişme alanını temsil 

edecek sayıda 3 tekerrürlü olarak örneklemeler yapılmıştır. Bu türünün dahil olduğu bazı meşe 

türü baltalıkları için hazırlanmış olan bazı hasılat tabloları kullanılmıştır.  Ortalama yaş, birim 

alandaki birey sayısı, üst boy, bonitet endeksi, sıklık derecesi, göğüs yüksekliği çapı, boy, 

hacim ve göğüs yüzeyi gibi bazı parametrelere ilişkin veriler elde dilmiş ve 

karşılaşılaştırılmıştır. Diğer taraftan, mevcut baltalıklarda inceleme ve gözlemlere dayalı 

sürgün ve kütüklerin sağlık durumuna ilişkin bazı bilgileri ortaya koymayı da hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Quercus cerris, Sürgün ormanı, Koruya tahvil, Meşcere Gelişimi 

 

A - Giriş 

 

Türkiye’de 2013-2015 yılları arasında yenilenen orman amenajman planlarının ENVANİS veri 

tabanında güncellenmesi sonucu elde edilen verilere göre ülke ormanlık alan miktarı 22,3 

milyon hektar olarak tespit edilmiştir. Bu ormanlık alan miktarı ülke genel alanının %28,6’sıdır. 

Günümüzde ormanlar, ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama yaklaşımı ile çok yönlü 

faydalanma esas alınarak planlanmaktadır. Toplam orman alanımızın 19,6 milyon ha'ı koru 

ormanı (% 88) ve 2,7 milyon ha'ı ise baltalık (% 12) ormanıdır. Ormanlarda yayılış alanı olarak 

en fazla meşe türleri (2,4 milyon ha verimli ve 3,5 milyon ha bozuk olmak üzere toplam 5,9 

milyon ha) olup onları takip etmektedir. Çalışma alanımızı oluşturan Adana Orman Bölge 

Müdürlüğünün ormanlık alanı yaklaşık 493 bin ha’ı normal ve 250 bin ha’ı bozuk olmak üzere 

toplam 743 bin ha iken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün ormanlık alanı 419 bin 

ha’ı normal ve 450 bin ha’ı bozuk olmak üzere toplam 869 bin ha’dır (Anonim, 2015). 

1970’li yıllardaki “enerji bunalımından” sonra Orman Genel Müdürlüğü, “baltalık orman 

işletmeciliği” çalışmalarını “enerji ormanları tesisi ve yenilemesi” olarak adlandırarak yakın 
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zamanlara değin sürdürmüştür. 2000’li yıllarda bir yandan “baltalık” olarak işletilen ormanların 

“koru ormanlarına” dönüştürülmesi, başka bir söyleyişle yakacak odun elde etmek amacıyla 

işletilmemesi yaklaşımı benimsenmiş bir yandan da yakacak odun sunumunun giderek 

azalmasına yol açacak ormancılık uygulamalarına ağırlık verilmiştir. Biyoenerji Çalışma 

Grubu’nun 2009 yılında hazırladığı “Orman Biyokütlesinden Enerji Üretimi” raporunda ağırlık 

“odunsu biyokütleye” verilmiştir (Çağlar, 2012).  

Baltalıkların idare suresi, yetişme ortamı, ağaç turu ve idare amacına göre 3-8 yıl ile 40-60 yıl 

arasında değişmektedir. Baltalıklarımızın en yaygın ağaç cinsi meşedir. Meşe türleri çeşitli 

özellikleri nedeniyle (kütüğün uzun sure sürgün verme yeteneğini koruması, yarayı çabuk 

kapatması, ışık isteğiyle taşlama kesimlerine uygun bir tur olması v.b.) asırlardan beri süregelen 

düzensiz yararlanmaya karşın varlığını koruyabilmiştir. Bozuk baltalıkların verimlileştirilmesi 

sürgün yenileme ve boşlukların doldurulması (dikim veya ekimle) çalışmalarıyla 

yapılmaktadır. Sürgün yenileme çalışmaları ise dikim veya tohumla yapılan gençleştirme 

çalışmalarından daha basit ve ucuz gençleştirme şeklidir. Ancak, böyle bir çalışmaya 

başlamadan önce sürgün büyümesini etkileyen iklim, toprak ve yeryüzü şekli özellikleri 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesi yararlı olacaktır (Saraçoğlu ve Kantarcı, 1999). 

1 - Koruya Tahvil Çalışmalarının Gerekliliği  

 

Ormanların çok yönlü fonksiyonlarından en yüksek düzeyde yararlanmak için orman 

alanlarının artırılması ve mevcut alanların ise verimli ve devamlı işletilmesi gerekir. Ancak, 

istenilen fonksiyonların gerçekleştirilmesi koru ormanlarının yeniden oluşturulması ve düzenli 

bir biçimde işletilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda, baltalık işletmeciliği, ormanın çok yönlü 

fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine elverişli olmadığı gibi zamanla uygulama alanlarında 

orman varlığının tahribine ve tükenmesine de neden olabilmektedir. Bu nedenle, sosyal ve 

ekonomik işlevini tamamlamış sürgünden gelen ve baltalık olarak işletilen ormanların süratle 

koruya dönüştürülmesi için bir eylem planı 2006- 2015 yılları arasında uygulamaya 

konulmuştur (Anonim, 2006 a). 

Koruya dönüştürme doğaya yakın ormancılığın temel esaslarıyla uyumlu bir çalışmadır. 

Dolayısıyla, baltalıkların sürgün işletmeciliğinden vazgeçilerek koruya dönüştürülmesiyle 

ormanların devamlığının doğaya en yakın olarak sürdürme ve işletme imkânı sağlanacaktır. 

Yine dünyada ve ülkemizde doğa ve çevre bilincinin gelişmesi ve ormancılıkta doğayla uyumlu 

ormancılığın ekolojik ve ekonomik öneminin anlaşılması neticesinde, yakacak oduna talep 

sürekli azalmakta ve bunun gelecekte de azalarak devam edeceği görülmektedir. Bu nedenle, 

baltalık olarak işletilen ormanların hem sürdürülebilir ormancılığın bir gereği olarak hem de 

ekolojik ve ekonomik olarak koru ormanlarına dönüştürülmesi, bir gereklilik olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca, uzun yıllardan beri baltalık olarak işletilen bu meşcerelerin kökleri 

yorulmakta ve verimleri sürekli azalmaktadır. Uzun yıllardır kesim düzenine göre işletilen ve 

aynı yaşlı tek tabakalı orman formu gösteren baltalık ormanları bir an önce en kolay ve ucuz 

şekilde koru ormanlarına dönüştürülmesi gerekir. Baltalık işletmeciliği, ormanın çok yönlü 

fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine elverişli olmadığı gibi zamanla uygulama alanlarında 

orman varlığının tahribine ve tükenmesine de neden olabilmektedir (Anonim, 2006 a). 

Bu konuya ilişkin olarak 2005 – 2014 yılları arasında bozuk orman alanlarımız içinde yer alan 

bozuk baltalık orman alanlarının, rehabilite edilerek kendi ekosistemini fazlaca bozmadan kök 

sistemi ve sürgün verme güçlerinden yararlanarak ve yerel ağaç türleri ile ırklarının 

devamlılıkları sağlanarak bir plan içinde verimli hale getirilmeleri ana hedeflerden biridir 
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(Anonim, 2005). Öte yandan, 2006-2015 yılları arasında toplam 1 milyon hektar bozuk meşe 

ormanın iyileştirilerek verimli meşe koru ormanlarının kurulmasına yönelik olarak "Meşe 

Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı" hazırlanmıştır (Anonim, 2006 b). Bu eylem 

planıyla, 2005 yılı sonuna kadar genelde enerji ormanı çalışmalarına konu edilen verimsiz 

baltalık meşe orman alanları, rehabilitasyon çalışmaları adı altında bozuk koru ormanları ile 

birlikte verimli ormanlar haline dönüştürülmesi düşünülmüştür. Yine amenajman planlarına 

göre hiç bir çalışma önerilmeyen bir kapalı meşe ormanları ile bozuk meşe koru ormanları 

rehabilitasyon çalışmalarına konu edileceği belirtilmiştir (Anonim, 2006 b). Bütün bu 

bilgilerden, koruya tahvil ile yetişme ortamına adapte olmuş mahallî ırklar korunarak 

ormanların daha sağlıklı ve stabil hale dönüştürülebileceği; böylece ekoloji ve ekonominin 

uyum içerisinde olacağı ve buna bağlı olarak sürdürülebilir bir ormancılığın yapılabileceği 

düşünülmektedir. 

2 - Baltalıklarda Sürgün Oluşumu ve Gelişimi  

 

Sürgün yenileme çalışmalarında eski sürgünler dip kısmına yakın bir yerden hatta toprak 

seviyesinden kesilirler. Toprak seviyesine yaklaştıkça kesim yüzeyi artacağından yeni çıkan 

sürgün sayısı da çok olur (Şekil 1). Kesimin yüksek yapıldığı durumlarda ise kesit yüzeyi 

küçüldüğünden çıkan sürgün sayısı da az olmaktadır (Uğurlu ve Çevik, 1989). 

  
Şekil 1. Adventifve provantif sürgün gelişimi (Uğurlu ve Çevik, 1989) a : kabuk, b : kambiyum, c : odun tabakası, d : öz, e : 

örtme kabartısı, f: adventif sürgün, g: provantif sürgün 

Sürgün ormanı olan baltalıklar, sürgün verme yeteneğindeki ağaç türlerinde gerçekleştirilir. 

Baltalığı oluşturan sürgünler, kütük ve kökler üzerinden çıkan kütük ve kök sürgünleridir. 

Bunlar, uyuyan (provantif) veya sonradan oluşan (adventif) tomurcuklardan gelişen provantif 

veya adventif sürgünlerdir. Normal durumlarda, birbirleri üzerindeki karşılıklı etki ve baskı 

nedeniyle bir ağaçta bulunan tomurcukların bir kısmı patlamadan uyuyan tomurcuklar 

durumunda kalır. Kesim veya yaralanma sonucunda ağaçtaki oksin akımının veya hormonal 

dengenin bozulması ve tomurcuklar arası karşılıklı baskının kalkmasıyla uyuyan tomurcuklar 

provantif sürgün halinde gelişirler. Köklerde de aynı nedenle ya kendiliğinden içten (endogene) 

ya da kökteki bir yara üzerinde (exogene) adventif tomurcuklar oluşur ve bunlar gelişerek kök 

sürgünü yaparlar (Odabaşı, 1976). Uğurlu ve Çevik (1989) göre, kök üzerindeki yaralarda 

oluşan adventif sürgünler (şah), toprakla temas halinde olduklarından kendi köklerini de 

geliştirebilmektedirler.  

Adventif tomurcuklar, odunsu bitkilerde kural olarak yaralanan yerlerde meydana gelirler. 

Baltalığı meydana getiren sürgünler genel olarak provantif sürgünlerdir. Ana kütükten 

g 
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doğrudan doğruya beslenen provantif sürgünler, toprak yüzüne yakın yapılan kesimler 

sonucunda hemen toprak yüzünden veya yakınından çıkarak toprağa değdiği yerlerden ana 

kütüğün dışına doğru kökler çıkarabilir ve ana kütük olduğu veya çürüdüğü zaman yaşama 

olanağı kazanabilir. Kök sürgünleri, tohumdan gelişen gövdelere benzer; geleceğin öğelerini 

verirler. Sürgün verme, sürgünlerin bol ve canlı veya az ve zayıf olması, ağaç türlerinde olduğu 

kadar dış koşullara ve ağacın yaşına bağlıdır. Sürgünlerin oluşumunda rol oynayan ve hormonal 

dengesizlikler yaratan ana nedenler dışında sürgünlerin meydana gelmesi ve gelişmesi üzerinde 

en önemli etken ışık veya dolayısıyla sıcaklıktır. Sıcak bakılarda serin ve soğuk bakılara göre, 

alçak rakımlarda yüksek rakımlara göre, kolayca ısınabilen ve fakir topraklarda soğuk ve zengin 

topraklara göre kütükler daha erken ve daha bol sürgün verirler; iklim, sıcaklık ve yağış 

etkenleri, sürgünlerin oluşması ve gelişmesi üzerinde etkilidir. Meşede 100 yaşından daha ileri 

yaşlarda bile kütükler sürgün verebilme yeteneğine sahiptirler. Bunlara rağmen ağaç türlerinde 

sürgün verme yeteneği ve gücünün, yetişme muhiti koşullarına göre değişeceğini ve yetişme 

muhitine göre değişik tespitlerin yapılabileceğini kabul etmek gerekir. Kesimin yüksek 

yapıldığı durumlarda ise kesit yüzeyi küçüldüğünden çıkan sürgün sayısı da az olmaktadır. Kök 

üzerindeki yaralardan oluşan adventif sürgünler (şah) toprakla temas halinde olduklarından 

kendi köklerini de geliştirebilmektedirler (Uğurlu ve Çevik, 1989). 

3 - Baltalık ve Koruya Tahvile İlişkin Bazı Çalışmalar 

 

Silvikültürel ana işletme türlerini birbirinden belirgin olarak ayıran karakter, gençleştirmenin 

koru işletmesinde generatif olarak tohumdan, baltalık işletmesinde ise vejetatif yoldan sürgünle 

yapılmasıdır. Bu nedenle, baltalık ormanlarına sürgün ormanları da denir (Ertaş, 2007). İzmit - 

Kerpe’de iyi ve bozuk baltalık alanlarda ve bu alanlarda bir kısım baltalıkların kaldırılarak 

yerlerine tesis edilen Pinus pinaster ve Pinus radiata ağaçlandırmalarının değerlendirilmesi 

sonucunda benzer yetişme ortamlarındaki endüstriyel ağaçlandırmalardan baltalık alanlara 

nazaran hacimsel olarak daha fazla odun hammaddesi sağlanabileceği ortaya konulmuştur 

(Birler ve ark., 1996). 

Bartın yöresindeki meşe (Quercus sp.L.) baltalıklarının koruya dönüştürülebilme olanakları 

üzerine yapılan çalışmada 4. bonitet sınıfında 100 yıllık bir periyot sonunda endüstriyel odun 

oluşumunun oluşmadığı görülürken, yakacak odun oluşumu 40. yılın sonunda oluştuğu ve bu 

yıldan sonra azalmaya başladığı görülmüştür. Rotasyon süresinin uzamasıyla endüstriyel odun 

üretim etkinliğinin arttığı ve en yüksek odun üretiminin koru ormanlarında sağlandığı 

belirtilmiştir. Baltalıkların koruya dönüştürülmesiyle önemli miktarda gelir ve karbon birikimi 

sağlanabileceği vurgulanmıştır (Durkaya ve ark., 2009). 

İç Anadolu Bölgesindeki meşe baltalıklarında bonitet ve yaş sınıfları itibarıyla ağaç servetinin 

tayini amacı ile meşe baltalıkları için bonitet endeksi tablosu düzenlenmiştir. Bu tabloya 

dayanılarak 1, ll ve lll. bonitet sınıfları için birer yıllık yaş kademeleri itibarıyla meşcere göğüs 

yüzeyi, meşcere orta boyu, göğüs boyu gövde şekil emsali, meşcere hacmi, hacım artımı, göğüs 

yüzeyi orta ağacı çapı ve ağaç sayısı değerlerini veren tablolar düzenlenmiştir (Giray ve ark, 

1997). Öte yandan, Trakya Meşe Ormanlarında Artım ve Büyüme İlişkileri konusunda yapılan 

çalışmada ise, sürgün kökenli meşe ormanlarının farklı yaş, sıklık ve yetişme ortamlarındaki 

artım ve büyüme ilişkileri incelenmiştir. Bu amaçla sağlanan veriler yardımıyla çift girişli ağaç 

hacim tablosu, bonitet (Yetişme ortamı verimliliği) tablosu ve sıklığa bağlı meşe hasılat tablosu 

oluşturulmuştur (Özdemir, 2013). 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1982 - 1992 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde sürgün 

yenileme (enerji ormanı tesisi) yapılmış meşe baltalık çalışmasında, meşe baltalığı 4-5 

yaşlarında iken ocaklarda 5-8 sürgün bırakarak mutedil seyreltme yapılmasının uygun olacağı 

belirtilmiştir (Uğurlu ve Çevik, 1994). Yine Elazığ yöresinde bozuk meşe baltalıklarının imar 

edilmesi amacıyla 2002-2005 yılları arasında yapılan sürgün yenileme çalışmasında hem 

ekonomiklik hem de sürgün sayısı ve sürgün boyu bakımından istenilen özelliklere sahip 

işlemin iş gücüyle baltayla sürgün yenileme metodu olduğu ortaya konulmuştur (Fidan ve ark., 

2007). Sürgün yenileme kabiliyeti konusunda, Çin’de Fagus engleriana türünün yayılış 

gösterdiği farklı yetişme ortamlarının sürgün oluşumu ve sayısı bakımından farklılık teşkil 

ettiği tespit edilmiştir. Kapalılığın bozulması ile ilişkili olarak sürgün oluşumunun süreklilik 

arz etmediği ortaya konulmuştur (Jinsheng ve ark., 1998).  

Bozuk meşe baltalıklarının verimlileştirilmesi çalışmalarında, başarıyı etkileyen çevre 

faktörlerinin saptanması amacıyla bir araştırma Bingöl yöresinde yürütülmüştür. Beş yaşındaki 

sürgün boyu ile edafik ve fizyografik özellikler arasındaki ilişkiler saptanmıştır. Araştırmanın 

sonucunda birinci yılın sürgün boyları ile beşinci yılın sürgün boyları arasında doğrusal bir 

ilişki bulunduğu, meşe türlerinin farklı ekolojik isteklere sahip olduğu, yaprak faydalanmasının 

besin maddeleri eksikliğine neden olduğu, sürgün büyümesi üzerine üst toprakta kum, toz ve 

kil oranlarının, alt toprakta potasyum, magnezyum ve kalsiyumun daha etkili olduğu 

anlaşılmıştır (Uğurlu ve Çevik, 1989). Benzer bir çalışma olarak Bartın yöresinde saplı meşe 

(Quercus robur L.) baltalıklarında sürgün büyümesiyle arazi ve toprak özellikleri arasındaki 

ilişkiyi saptanmaya çalışılmış olup, saplı meşe (Q. robur) baltalıklarında verimin arttırılması 

çalışmalarına temel olmak üzere büyümeyi etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu bağlamda, altı 

yaşındaki sürgün boyu ile yeryüzü şekli ve toprak özellikleri arasındaki ilişkiler belirlenmiştir 

(Saraçoğlu ve Kantarcı, 1999). Demirköy’de yapılan bir çalışmada ise, bir saf sapsız meşe 

(Quercus petrea (Matlusch) Lieb.) baltalık ormanında 1992 yılında farklı şiddette (hafif ve 

şiddetli) yapılan aralama kesimlerinden sekiz yıl sonra yapılan ölçümler sonucu ortalama ağaç 

çapı ve bazı toprak özelliklerindeki (organik karbon, azot ve pH) işlem alanları arasındaki 

farklar incelenmiştir. En yüksek çap ve çap artımı şiddetli aralama alanında ölçülmüş olup işlem 

alanlarının bazı toprak özellikleri de kontrol alanına nazaran önemli derecede farklı 

bulunmuştur (Makinacı, 2005).  

Çalıkoğlu ve Kavgacı (2002), Ahuja/Lıbby (1993)’e atfen,  vejetatif üretim ile doğada çok 

küçük bir orana sahip olan mutasyon ve baltalık ormanlarında ihmal edilebilir bir düzeyde olan 

doğal gençleşme bir yana bırakılacak olursa, orman popülâsyonunun genetik yapısında bir 

yenilenme olması söz konusu değildir. Klonal ormancılıkta bile üretim popülasyonunda zaman 

içerisinde genetik yapıyı yenilemek ve çeşitlendirmek, bunu temin edebilmek için de ıslah 

popülasyonu olarak düşünülebilecek klonal arşivi, yeni seçimler ve melezlemeler ile 

zenginleştirmek gerekmektedir. Baltalık işletmeciliğinde ise, meşceredeki azalan ocak 

yoğunluğunu arttırmak amacıyla yapılan yeni ekim veya dikimler hariç, böylesine bir dinamik 

süreçten söz edebilmek kolay değildir (Çalıkoğlu ve Kavgacı, 2002). Diğer taraftan, baltalık 

ormanlarında genetik çeşitliliğinin miktarı ve sürekliliği konusuna ilişkin  Quercus pyrenaica 

baltalık ormanlarında vejetatif üretim ve mevcut genetik çeşitliliği seviyesinin belirlenmesinde 

ocak başına 2-4 birleşik gövdeli 14 klon belirlenmiş ve genetik çeşitlilik seviyesi ile farklı 

genotiplerin miktarının yüksek ve yakında açık bir meşe ormanın klonal genetiğine benzer 

olduğu belirtilmiştir. Rotasyonlara ve yoğun sürgün oluşumlarına rağmen, aralama veya 

seyreltme sonrası klonal çoğalma düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmadan çıkan bulgulara 

göre, koruya dönüştürmede yoğun seyreltme veya aralamaya gidilmesi önerilmemektedir. 

Çünkü, farklı genotiplerin (burada kast edilen bir ocağın tamamı, kökleme) uzaklaşmasıyla 
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baltalıktaki genetik çeşitlilik azalmaktadır (Carabana ve ark., 2008). Çek Cumhuriyeti'nde en 

iyi koşullarda gerçekleştirilmiş balatlıkların, verimlilik açısından, koru ormanlara göre geride 

kaldığı belirlenmiştir. Baltalıklarda uyarlanmış hiçbir varyantın koru ormanlarınkine 

ulaşmadığı ve ondan karlı olmadığı vurgulanmıştır (Kneifl ve ark., 2011). Dönüştürme genel 

olarak iki ana gruba ayrılır. Karışı ormanlarda genellikle doğal ve yapay dönüşüm metotları 

kombineli kullanılır (Lhotka, 2014). Diğer taraftan, dönüştürme; ormanın (baltalık veya korulu 

baltalık) kuruluşu ve kompozisyonuna, yetişme muhiti koşullarına, tür seçimine ve bu türlerin 

karışım şekillerine bağlıdır. Bu durumda dönüştürme için farklı yollar ve metotlar ortaya çıkar. 

Dönüştürmede amaca götüren başlıca iki şekil (doğrudan doğruya ve tür değiştirerek 

dönüştürme) vardır (Odabaşı, 1976). Bu çalışmada, Saçlı Meşenin doğal olarak yoğun yayılış 

gösterdiği Adana ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında mevcut koru ve 

baltalık işletmelerinin mevcut durumu ortaya konularak koruya tahvil açısından irdelenmesi 

amaçlanmıştır.  

B - Materyal ve Metot 

Bu çalışmada Adana ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlükleri sınırları içerisinde doğal 

yayılış gösteren Saçlı Meşenin farklı yaşlardaki koru ve baltalık ormanları materyal olarak 

kullanılmıştır.  

1 - Doğu Akdeniz Bölgesindeki Saçlı Meşe ve Diğer Bazı Meşe Türlerinin Fitocoğrafik 

Olarak İrdelenmesi 

Toros dağlarında genel olarak Alt Akdeniz ile Akdeniz Dağ kuşağı arasındaki geçiş kuşağında 

800-1200 m civarında meşe (Quercus libani, Quercus infectoria, Quercus cerris) ve ardıç 

türlerinden oluşan bir kuşak bulunmaktadır. Doğu Akdeniz özellikle Nur (Amanos) dağlarında 

(550-1800 m) karakteristik meşe türü Q. cerris’tir. Q. coccifera,  daha çok Alt Akdeniz 

Bölgesinde yayılış göstermekte ve sahil kesiminden başlayıp 1500-1600 m ye kadar 

yükselmektedir. Akdeniz dağ kuşağı, Akdeniz Alt kuşağına göre daha fazla yağış almaktadır. 

Akdeniz dağ kuşağının ortalama sıcaklığı 14-18 0C arasında değişmektedir. Akdeniz dağ 

kuşağında yağışlar daha çok kar halindedir. Akdeniz Alt kuşağı ise, ülkemizin en yağışlı 

kesimler arasında yer almaktadır. Silifke-Osmaniye arasında uzanan kıyı kuşağı dışında yıllık 

ortalama yağış miktarı 1000 mm’nin üzerindedir. Ayrıca, Akdeniz Alt kuşağı kıyı kesimi 

ülkemizin en sıcak yeri olup burada yıllık ortalama sıcaklık 18 0C civarındadır. Bu kuşakta 

özellikle karstik alanlarda nötr ve hafif alkalen reaksiyon gösteren kil içeriği yüksek kırmızımsı 

topraklar görülür. Akdeniz Dağ ve Akdeniz Dağ Ardı Dağ kuşağı arasında bulunan Q. libani 

ve Q. infectoria nemli ortamları karakterize eden indikatör türler olarak dikkate alınabilir 

(Atalay, 2002 ve1994). Adana ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlükleri sınırlarında yetişen 

meşe türlerinden Q. cerris türü daha çok yaygın olup saf veya diğer bazı türlerle karışık 

ormanlar oluşturmuştur. 

 

2 - Saçlı Meşeye İlişkin Bazı Genel Bilgiler 

Saçlı Meşe, 25-30 m ye kadar boy ve 1-1,20 m ye kadar çap yapabilen geniş tepeli bir türdür. 

Ülkemizde Kuzeydoğu Anadolu hariç diğer bölgelerde çok geniş yayılışa sahiptir. 1990 m 

yükseltiye kadar yetişebilen bu tür, ılıman iklimleri özellikle güneşli ve kuru yamaçları sever. 

Mutedil derecede soğuğa dayanır. Hafif ıslak, iyi drenajlı toprakları sevmekle birlikte, balçık, 

ağır balçıklı topraklar ile tuzlu ve kireçli topraklarda da yetişebilmektedir. Kanaatkâr olup, 6,5-

7,5 pH da daha iyi gelişmektedir. Belirli bir yaştan sonra gövdede iç çürüklük başlamaktadır. 

Toprak örtüsünün kalın ve nispeten nemli olduğu ortamlarda yetişmekte ve çok hızlı bir 

büyüme yapmaktadır (Yaltırık, 1993 ve Öztürk, 2013).  

 

 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

167 
 

3 - Deneme Alanlarının Seçimi, Verilerin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi  

Bu iki bölge müdürlüğü sınırları içerisinde Saçlı Meşenin yoğunluk teşkil ettiği işletme 

müdürlükleri içerisinde bilinçli örnekleme yoluyla veriler elde edilmiştir. Kadirli Orman 

İşletme Müdürlüğü Savrun İşletme Şefliği ve Osmaniye İşletme Müdürlüğü Hasanbey İşletme 

Şefliği ile Andırın İşletme Müdürlüğü Andırın ve Akifiye İşletme Şeflikleri sınırları içerisinde 

örneklemeler yapılmıştır. Örneklemeler, mümkün olduğu kadar farklı yaşları ve farklı yetişme 

ortamları yanı sıra müdahale durumunu kapsayacak şekilde alınmıştır (Şekil 2). 

Genellikle saf, genç ve yaşlı meşcerelerde 3 yinelemeli ve birey sayısının yeterliliğine bağlı 

olarak 10x10 ve 20x25m büyüklüğünde örneklemeler yapılmıştır. Deneme alanı seçiminde 

mevcut türün biyolojisi, işletme türü, farklı yaşları ve yetişme ortamları, sürgün seyreltme veya 

koruya tahvil amaçlı gerçekleştirilen silvikültürel faaliyetleri mümkün olduğu kadar göz 

önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Q. cerris için birim alandaki ortalama yaş, birey sayısı, 

üst boy, bonitet endeksi, sıklık derecesi, göğüs yüksekliği çapı, boy, hacim ve göğüs yüzeyi 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bazı meşcere özelliklerine ilişkin veriler tabloda 

verilmiş ve grafik üzerinde gösterilmiştir.   

Diğer taraftan, mevcut genç ve yaşlı meşcerelerdeki bireylerin oluş kaynağının (tohum, kütük 

veya kök sürgünü) ortaya konulması ve ayrıca bu bireylerin öz çürüklüğü durumunun 

belirlenebilmesi amacıyla meşcerede farklı bireylerin kök gelişim bölgeleri açılarak 

incelenmiştir.  

 
Kadirli-Savrun 

  
Andırın-Akifiye 

Şekil 2. Birey sıklığı bakımından faklı Q. cerris ormanlarıı (Kadirli- Savrun ve Andırın-Akifiye) 
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C - Bulgular  

 

1 - Meşcere Gelişimine İlişkin Bulgular 

 

Akifiye yöresinde koruya tahvil amaçlı tekleme veya seyreltmenin yapıldığı meşcere, seyreltme 

yapılmayan meşcereye göre daha az sayıda bireye, göğüs yüzeyine ve hacime sahip olduğu; 

bunun sonucunda daha düşük sıklık derecesine sahip olmuştur. Ancak, ortalama boy ve çap 

bakımından kısmen de olsa seyreltme yapılmış meşcere daha yüksek değerlere sahip olurken, 

diğer özellikler bakımından iki meşcere arasında fazla bir fark görülmemiştir (Tablo 1). Koruya 

tahvil amaçlı olarak sahada istikbal niteliğinde olan bireyler boya işe işaretlenmiş ve bunların 

lehine son 2 yıl içerisinde müdahalelere başlanmıştır.  

 
Tablo 1. Aynı ekolojik özelliklere sahip ve aynı yaşta Quercus cerris örnekleri 
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Seyreltme yapılmamış meşcere örneklemesi  
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Güney 900  4133 10,07 0,79 1,78 6,20 5,96 22,00 77,23 17,73 

Yeni (son 2 yıl içinde) seyreltme yapılmış meşcere örneklemesi 

Güney 933m 1966 10,20 0,81 1,28 6,87 6,40 22,00 52,77 11,55 

   

Tablo 2. Andırının farklı yörelerinde farklı yaşta Quercus cerris örnekleri 
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Güney 950  2500 23 0,69 1,22 29,7 15,34 170 401,18 44,72 

Kuzey 1060  200 17,3 0,44 1,07 41,1 16,16 160 195,76 26,92 

Kuzey 975  5500 15,95 0,41 1,17 8,75 7,90 90 150,78 23,81 

Güney 1330  12200 11,90 0,34 1,54 4,37 5,62 47 107,29 21,08 

Kuzey 1050  10900 10,00 0,72 1,49 4,13 4,95 23 77,61 19,15 

 

Diğer taraftan, Andırının farklı yörelerinde ve farklı yaşlarda olan Q.cerris ormanlarında 

yapılan örneklemelerde genel olarak yaş arttıkça ortalama birey sayısı azalmış; ortalama üst 

boy, çap, boy, hacim ve göğüs yüzeyinin ise artmıştır (Tablo 2). 

Osmaniye Hasanbeyli yöresinde benzer ekolojik özelliklere sahip sahalarda tıraşlama sonrası 

gelişen ve ortalama yaşı 27 olan iki farklı Q. cerris sahasında (seyreltme yapılmış ve 

yapılmamış) yapılan değerlendirmelere göre, bakım görmüş meşcere, bakımı görmemiş 

meşcereye göre, daha az sayıda bireye sahip olurken, diğer özellikler bakımından önemli 

derecede daha yüksek değerlere olmuştur (Tablo 3). Diğer taraftan Kadirli Savrun yöresinde 

genç meşcerelere göre yaşlı meşcereler daha az sayıda bireye sahip olurken, üst boy, çap, boy, 
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hacim ve göğüs yüzeyi bakımından oldukça daha yüksek değerlere sahip olduğu tespit 

edilmiştir (Tablo 4).  

Tablo 3. Aynı ekolojik özelliklere sahip ve aynı yaşta Quercus cerris örnekleri 
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Tablo 4. Aynı ekolojik özelliklere sahip genç ve yaşlı Quercus cerris örnekleri 
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ı 1150  200 14,17 0,31 1,23 40,30 13,48 158 158,71 25,94 

                             Genç meşcere örneklemesi 

1046 11666 8,2 0,54 1,26 3,27 4,77 23 51,50 12,76 

Hem Kahramanmaraş hem de Adana orman Bölge Müdürlüğünden alınan Quercus cerris örnek 

alanlarındaki birey sayısı, göğüs yüzeyi, asli meşcere hacmi, üst boy, orta boy ve çap değerleri, 

bu türün de dahil olduğu bazı meşe türü baltalıkları için Özdemir (2013) ve Eraslan(1967) 

tarafından yapılan hasılat tabloları verileri ile grafik üzerinde gösterilerek değerlendirilmiştir.  
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Şekil 3. Yaşa göre hektardaki ağaç sayısı                                          Şekil 4. Meşcere orta çapı ile boyun ilişkisi 

Her iki bölgedeki Q. cerris denemelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, elde edilen 

sürgün sayısı /ha, hasılat tablosu verilerine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3). 

Diğer taraftan, deneme alanlarındaki ağaç sayısının fazla olması, meşcere orta çap ve boy 

değerlerinin hasılat tablosu değerlerine göre meşcerede daha kısa boylu ve ince bireylerin söz 

konusu olduğunu göstermektedir (Şekil 4). Yaşa bağlı olarak asli meşcere hacmi; Eraslan 

hasılat tablosuna göre düşük, Özdemir hasılat tablosuna göre ise daha yüksek çıkmıştır. (Şekil 

5). 

         
Şekil 5. Yaşa bağlı olarak hacmin değişimi                                        Şekil 6. Yaşa bağlı olarak meşcere üst boyunun değişimi 

Yaşa bağlı olarak meşcere üst boyu, ortalama boyda olduğu gibi genel olarak hasılat tabloları 

üst boyuna göre daha düşük bir seyir göstermiştir (Şekil 6).  Diğer taraftan, yaşa bağlı olarak 

meşcere orta çapı; Özdemir hasılat tablosuna göre belli bir yaşa kadar (50-60 yaş) düşük bir 

seyir gösterip tekrar yükselişe geçtiği, Eraslan hasılat tablosuna göre ise paralel bir durum 

göstermiştir (Şekil 7). Yaşa bağlı olarak meşcere orta boyu genel olarak hasılat tablolarına göre 

daha düşük bir seyir göstermekte; bunu nedeni ise, üst boyda olduğu gibi hektardaki fazla 

bireyden kaynaklanmaktadır (Şekil 8). Meşcere göğüs yüzeyi Eraslan ve Özdemir hasılat 

tablolarının verilerine göre küçük yaşlarda daha yüksek çıkması, hektardaki fazla miktardaki 

bireyden kaynaklandığı ve ileriki yaşlarda ise iki hasılat verilerinin arasında yer alarak 

Özdemire göre yüksek, Eraslana göre de düşük bir seyir gösterdiği görülmüştür (Şekil 9). 
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Şekil 7. Yaşa bağlı olarak meşcere orta çapının değişimi                Şekil 8. Yaşa bağlı olarak meşcere orta boyunun değişimi                                                           

 
Şekil 9. Yaşa bağlı olarak meşcere göğüs yüzeyinin değişimi 

 

2 - Saçlı Meşe Ormanlarına İlişkin Diğer Bazı Bulgular 

1-Hem Andırın hem de Osmaniye Merkez ve Kadirli Orman İşletme Müdürlükleri sınırları 

içerisinde hem önceden enerji ormanı hem de sonradan koruya tahvil amaçlı ayrılan ve 

silvikültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği Q. cerris meşcerelerinin çoğunda yeterli yoğunlukta 

sürgün veya bireyin olduğu görülmüştür. Ekolojik koşulların uygunluğu nedeniyle, bu 

yörelerdeki meşe sahalarının genellikle yeterli kapalılıkta olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, 

Andırın yöresinde bu türde hem tohum (tohum meşceresi Şekil 10) hem de sürgünden veya 

ikisinin bir arada bulunduğu yaşlı meşcereler bulunmaktadır. Bu tür meşcereler, daha çok dış 

etkilere karşı korunmuş olması nedeniyle, boylu ve kalın çaplı bireylere sahiptir.  

  
Şekil 10.Tohumdan geldiği düşünülen Q. cerris tohum meşeceresi ve altında oluşan dejenere gençlik 
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2-Q. cerris’de sürgünden (kütük sürgünü) gelmiş bireylerde öz çürüklüğünün oluştuğu (Şekil 

11), bu oluşumun hızı ve şiddetinin kesim tekniği uygunluğu ve yıllara göre farklılık teşkil ettiği 

görülmüştür. Kesim tekniğinin uygun yapılması sonucu öz çürüklüğü oluşumunun daha geç 

başladığı ve çürüklüğün yavaş ilerlediği incelemeler sonucu ortaya konulmuştur. 

   
Şekil 11.Kütük sürgünden gelen Q. cerris gövdesinde çürüme oluşu 

Uygulamada sürgün yenileme veya koruya tahvil amaçlı kesimlerde, tekniğine uygun 

yapılmayan müdahalelerde (özellikle yüksek kesimlerde, şekil 11), kütük çürümesiyle birlikte 

sürgünlerde kuruma ve çürüklüğün oluşumu da meydana gelmektedir. Bunun şiddeti, kesim 

tekniği yanlışlığı ile doğru orantılı olarak artmakta ve buna bağlı olarak sürgün yaşama süresi 

de değişmektedir. Uygulamada sürgün yenileme ve bakım amaçlı silvikültürel faaliyetlerde 

tekniğine en uygun şekilde kesim yapılan kütüklerde bile sürgünlerde öz çürüklüğünün 

meydana geldiği ve bu çürüklüğün kütüğün çürümesi sonucu iç tarafa bakan kısımlardan 

başladığı ve zamanla arttığı incelemeler sonucu tespit edilmiştir. Aynı durumun yaşlı sürgünler 

(gövdeler) için de geçerli olduğu yapılan gövde incelemeleri sonucu ortaya konulmuştur. 

Ancak, tohum (Şekil 12) ve kök sürgününden (Şekil 13) gelen sürgünlerin sağlıklı olduğu ve 

nerede ise öz çürüklüğünün hiç oluşmadığı görülmüştür. Bu çalışmada, Andırın’daki tohumdan 

gelen 120-130 yaşındaki Q. cerris ve Osmaniye yöresindeki 130-140 yaşındaki Q. coccifera 

bireylerinde yapılan kesimlerde ve gövde incelemelerinde herhangi bir öz çürüklüğünün 

olmadığı görülmüştür. Aynı deneme alanlarında yapılan kök ve kütükten gelen sürgünlerde 

yapılan incelemelerde, kütüklerden gelen sürgünlerde öz çürümesine rastlanırken, kökten 

gelişen sürgünlerde genellikle herhangi bir öz çürümesine rastlanmamıştır. 

   
Şekil 12.Tohumdan geldiği düşünülen bireyler ve çürüklük durumu 
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Şekil 13. Kök sürgünden geldiği düşünülen bireyler ve çürüklük durumu 

3-Q. cerris’e denizden uzaklaştıkça ve içerilere sokuldukça daha geniş yayılışlar gösterir ve 

diğer bazı meşe türleri (Q.infectoria, Quercus ithaburensis subsp. macrolepis ve hatta daha iç 

kesimlerine doğru Quercus pubescens) ile karışımlar veya saf ormanlar oluşturmaktadır. 

Oluşturduğu sürgün ormanları genellikle gençtir. Bunun yanı sıra yerleşim yerleri ve tarım 

alanları civarı ile oldukça eğimli yüksek dağların üst yamaçlarında ve genellikle insanların 

fazla müdahale edemediği yaşlı meşçerelerine de rastlamak mümkündür. Bu tür yaşlı 

meşcerelerde, bireyler genellikle tek tek veya yer yer birkaç sürgün şeklinde seyrek bir 

dağılım göstermektedir.  

4-Ekolojik koşulların uygun olduğu (özellikle klimatik ve edafik bakımından) ve korumanın 

söz konusu olduğu yaşlı meşcerelerde özellikle Q. cerris meşcerelerinde (Andırın’daki tohum 

meşceresi ve Osmaniye’deki yaşlı meşcere örneği) doğal gençliklerin oluştuğu görülmüştür. Bu 

da, bu koşulların söz konusu olduğu alanlarda meşenin doğal yolla koru ormanlarına 

dönüştürülebileceği düşüncesini ortaya koymaktadır. 

5-Genel olarak aralama veya teklemenin yapıldığı sahalardaki fertlerin daha gürbüz, kalın çaplı 

ve boylu olduğu gözlenmiştir. Bu durum üzerinde, rekabet şartlarının azaltılmasının etkili 

olduğu düşünülmektedir.  

D - Sonuç ve Öneriler 

Q. cerris’in dahil olduğu meşe baltalıkları için güncel parametreler kullanılarak oluşturulan 

hasılat tablosuna (Özdemir, 2013) göre, her iki bölgede alınan verilerin değerlendirilmesi 

sonucu, sahadan elde edilen hektardaki birey sayısı, göğüs yüzeyi ve asli meşcere hacmi 

değerleri hasılat tablolusundaki değerlerden genel olarak yüksek olduğu görülmüştür. Birey 

sayısının yüksek olması; meşcere üst boy, orta boy ve orta çap değerlerinin düşük olduğunu 

göstermekte ve bunun sonucunda meşceredeki bireylerin kısa boylu ve ince çaplı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Elde edilen bulgu ve gözlemlere göre, ekolojik olarak uygun görülen Q. cerris’te 

sürgünden gelen ormanların koruya tahvil için elverişli olduğu söylenebilir.  

Odabaşı (1976), Osmaniye ve Kahramanmaraş bölgelerindeki çalışmaları sonucunda, Q. 

cerris’in oluşturduğu ormanların hemen hemen sürgünden geldiğini belirtmiştir. Ancak, aynı 

bölgelerde kök ve gövde kesiti üzerindeki gözlem ve incelemelerimize göre, bazı yaşlı 

meşcerelerin sürgün veya hem tohum hem de sürgünden (özellikle kök sürgünü) gelmiş 

olabileceği düşünülmektedir. Özellikle, öz çürüklüğü bu konuda iyi bir gösterge olduğu; 

tohumdan ve kök sürgününden gelen bireylerde ileri yaşlarda bile öz çürüklüğünün olmadığı 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

174 
 

veya çok az olduğu düşünülmekte ve bu durum, hem literatür hem de arazi incelemeleri 

tarafından desteklenmektedir. 

Hem bu çalışmada hem de Odabaşı (1976) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü kapsamında en güzel baltalık örneklerinin (gerek 

genç ve gerekse koru görünüşündeki yaşlı meşcereleriyle itibarıyla) Andırın İşletme Müdürlüğü 

ve özellikle Amanos sınırlarındaki Q. cerris türünde bulunmaktadır. Q. cerris hem saf ve karışık 

baltalıklar oluşturmaktadır. Q. cerris, daha kuvvetli ve hızlı sürgünler meydana getirmektedir. 

Dolayısıyla, verimli baltalık işletmesi için elverişli olduğu görülmüş olup ve Odabaşı (1976) da 

Q. cerris’in baltalık işletmesi açısından önemli bir tür olduğunu belirtmiştir. 

Ülkemizde sürgün seçimine dayanan dönüştürmede, A tipi baltalıklar olarak ayrılan “Yetişme 

muhiti yönünden iyi koşullar gösteren, değerli meşe türleri kayın veya bunların karışımından 

meydana gelmiş, sık hızlı gelişen sürgünlerle verimli ve düzenli baltalıklarda”  mümkündür. 

Ancak, “Yetişme muhiti yönünden iyi koşullar gösteren, değerli meşe türleri, kayın, gürgen 

veya bunların karışımından meydana gelmiş, hızlı gelişen, fakat küçük veya büyükçe boşluk ve 

açıklıklara sahip her zaman düzenli bir müdahale görmemiş” B tipi olarak ayrılan baltalıklarda 

da, iyileştirme ve bakım kesimleri sonunda elde edilen düzenli bir kuruluşa entanaif sürgün 

secimi uygulamasını mümkün kılar. Bu tür baltalıklarda mevcut türle bir gençliğin 

getirilmesinde, direk metodun suni gençleştirme veya ekim tekniğinden başarı ile faydalanabilir 

(Odabaşı, 1976). Bu bağlamda, Kahramanmaraş ve Adana orman Bölge Müdürlüklerinin 

sınırlarında yer alan A tipi ve B tipi Q. cerris baltalıklarının yukarıda belirtilen yöntemlerle 

kolaylıkla koruya dönüştürülmesi söz konusu olabilir. Ancak, C ve D tipi sınıfa giren çok bozuk 

baltalıkların ise, tür değiştirerek ıslah edilmesi ve dönüştürülmesi mümkün olabilir.  

Yukarıda belirtilen A tipi meşcere özelliklerini taşımakta olan Andırın yöresindeki genç Q. 

cerris baltalıklarında, sahada genellikle yeterli bireyin bulunması ve bu bireylerin koru ağaç 

görünümünde olması ve ayrıca bulundukların yerin edafik ve iklim koşullarının elverişli olması 

nedeniyle “Doğrudan Dönüştürme Yöntemleri”nin uygulanması daha uygun görülmektedir. Bu 

konuda Odabaşı (1976) tarafından belirtilen Direk Dönüştürme Metodu-ikinci alt yöntemi olan 

Aubert yani “Hazırlayıcı Aralama Kesimlerinin Uzatılması” bu tür meşçereler için daha isabetli 

olacağı düşünülmektedir.  

Diğer taraftan, Andırın yöresindeki yaşlı tohum meşceresi ve yine bu yörede bulunan ve diğer 

bazı yapraklı türlerin karıştığı, genellikle küçük veya büyük gruplar halinde bulunan yaşlı 

meşcerelerinin de siper vaziyetiyle dönüştürülmesi mümkündür. Dönüştürme esnasında geniş 

açıklıklarda oluşan uygun gençlik grupların değerlendirilmesine özen gösterilmelidir. Mevcut 

genç Q. cerris meşçerelerinde genellikle diğer bazı yapraklı türler (diş budak, gürgen gibi) 

serpilli veya karışım olarak yer almaktadır. Dönüştürmede, bu türlerin korunması ve bunların 

lehine bazı silvikültürel tedbirlerin alınması, gençleştirmeye kadar toprağın yabanlaşmasını 

önlemeleri ve ayrıca ileride yardımcı tür görevini üstlenmeleri (ara tabakada yaşamlarının 

devamının sağlanması) açısından büyük önem taşımaktadır. 

Genetik daralmayı önlemek amacıyla dönüştürme amaçlı gençleştirme ve bakım 

müdahalelerinde mümkün olduğu kadar fazla sürgün uzaklaştırmasından kaçınılması veya 

mevcut ocakları temsil edici yeterli sürgünlerin bırakılmasına özen gösterilmesi yararlı 

olacaktır. Bu konuda Çalıkoğlu ve Kavgacı (2002) ile Carabana ve Ark.(2008), baltalık 

işletmesinde ocakların azalmasıyla genetik çeşitliliğinin azaldığını vurgulamışlar. 
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Koruya dönüştürme başarısı ve baltalıkların sürekli verimli olarak işletilmesi için, gerekli 

koruma tedbirlerinin zamanında ve etkili olarak sağlanması yanı sıra insanların baltalıklardan 

yararlanma faaliyetlerinin düzenlenmesi gerekir. 
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Özet 

 

Bu çalışma, Göller Bölgesi’ndeki doğal yayılış alanlarında kasnak meşesinin (Quercus 

vulcanica Boiss. and Heldr. ex Kotschy) boy gelişimi ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki 

ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla bakı, yükselti, eğim, yamaç konumu ve 

meşcere gelişimi bakımından farklılık gösteren toplam 33 alandan örnekleme yapılmıştır. Her 

örnek alanda meşcere üst boyunda bulunan bir ağaç kesilmiş ve toprak çukuru açılarak ayrılan 

horizonlardan toprak örnekleri alınmıştır. Laboratuvarda toprak örneklerinin bazı fiziksel ve 

kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Örnek alanlardaki ağaçların üst boy değerleri ile anakaya, 

toprak, iklim ve fizyografik faktörler arasındaki ilişkiler korelasyon, aşamalı regresyon ve 

regresyon ağacı yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Örnek alanlardaki ağaçların üst boy değerleri 

ile fizyografik yetişme ortamı faktörlerinden yükselti, eğim, yamaç konumu; toprak 

özelliklerinden solum derinliği (mutlak toprak derinliği), bir m3 hacimdeki ince toprak, K, Mg, 

Cu ve toz miktarı; iklim özelliklerinden ortalama yüksek sıcaklık ve potansiyel 

evapotranspirasyon arasında önemli ilişkiler bulunmuştur. Kasnak meşesinin boy gelişimi 

aşamalı regresyon analiziyle % 54,7, regresyon ağacı yöntemi ile % 61,1 oranında 

açıklanmıştır. 
 
 

Anahtar kelimeler: Göller Bölgesi, kasnak meşesi, boy gelişimi, yetişme ortamı özellikleri 

 

 

A - Giriş 

  

Türkiye’nin ormanlık alanı 22.342.935 hektar olup,  bu miktarın 5.886.195 hektarını meşeler 

oluşturmaktadır (Anonim 2015). Ülkemizdeki meşeler anatomik yapıları, meyvelerinin 

olgunlaşma süresi, yaprak ve kabuk özelliklerine göre ak meşeler, kırmızı meşeler ve 

herdemyeşil meşeler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Ülkemizde meşe cinsine ait 18 tür ve 

bunların 17 alttürü, 2 varyetesi ve 32 doğal melezi doğal olarak halen varlığını sürdürmektedir 

(Yaltırık 1984, Avcı 1996). Akmeşeler grubuna giren kasnak meşesi (Quercus vulcanica Boiss. 

and Heldr. ex Kotschy) Türkiye’nin endemik bir türü olup, çok değerli odun özelliklerine 

sahiptir (Yaltırık 1984). 

 

Kasnak meşesi, Eğirdir (Yukarıgökdere), Şarkikaraağaç (Yenicekale, Tapır, Gedikli), 

Yenişarbademli (Kolankaya, Kıncıraklı, Velledin, Diştaşı, Üçkuyular), Beyşehir (Gölkaya, 

Üçkuyular, Suluçayır), Akşehir (Tekke, Savaş, Çimendere), Sultandağı, Kütahya 

(Türkmendağı) ve Karaman (Karadağ) yörelerinde, 1100-1600 metre yükseltiler arasında saf 

ve karışık meşçereler oluşturmaktadır. Karışık meşçere kuruluşlarında ağırlıklı olarak, Toros 
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sediri (Cedrus libani A. Rich.), Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana 

(Lamb.) Holmboe.), Toros göknarı (Abies cilicica Ant. et. Kotsch.), ardıç ve meşe türleri 

(Juniperus sp. ve Quercus sp.) katılmaktadır (Gökşin 1979). Bu yayılış alanlarının dışında lokal 

olarak Küre Dağları kütlesi üzerindeki Haramidağı (1556 m) nın güneyinde bulunan Sırakaya 

Tepe (1479 m) nin kuzey yamaçları ve Güney Çayı’nın yukarı çığırındaki vadi kenarlarında, 

İspir meşesi (Q. macranthera subsp. syspirensis), İran akçaağacı (A. hyrcanum), Türk fındığı 

(Corylus colurna), titrek kavak (Populus tremula), ova akçaağacı (Acer campestre), yabani 

kiraz (Prunus avium), dişbudak (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa), adi gürgen (Carpinus 

betulus) ve kayacık (Ostrya carpinifolia) ile birlikte karışık olarak yayılış gösterir. Gerede’nin 

güney batısında Erenler Tepe’nin kuzey yamaçlarında, Ortaköy ile Çetikviran Dere arasındaki 

tepelik sahada, tüylü meşe (Q. pubescens), karaçam ve titrek kavak türleri ile birlikte çalı 

halinde bulunmaktadır (Aydınözü 2004). Ilgaz dağlarında ise Tekçam tepenin güney 

yamaçlarında Karaömer deresinin yukarı havzasında 600 metrelerde, Macar meşesi (Q. 

frainetto), mazı meşesi (Q. infectoria), akçağaç (Acer campestre ve A. hyrcanum) ile karışık 

olarak yayılış gösterir (Avcı 1996). Afyon-Şuhut, Kumalar Köyü’nde 1600m’de (Akçiçek 

2003), Afyon-Ahırdağı’nda Karataş Tepe’de 1380 m, Hisar Tepe’de ise 1420 metrelerde 

Quercus cerris meşcereleri içinde (Kargıoğlu 2007), Isparta-Yandağ’da Namazgâh Tepe’nin 

kuzey yamaçlarında 1300-1600 metreler arasında, Juniperus excelsa içinde münferit olarak 

(Kargıoğlu ve Tatlı 2005) yayılış gösterir. 

 

Kasnak meşesi en geniş yayılışını Göller Bölgesi’nde (Afyon-Sultan Dağı, Isparta-

Şarkikaraağaç, Yenişarbademli ve Eğirdir-Yukarıgökdere) yapmaktadır. Bu yayılış alanlarında 

yetişme ortamı özellikleri arasındaki farklılıktan kaynaklandığı düşünülen gelişim 

farklılıklarına rastlanılmaktadır. Geleceği risk altında bulunan bu türün, en iyi gelişim 

gösterdiği alanların yetişme ortamı özelliklerinin belirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin 

sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu çalışmada, kasnak meşesinin boy gelişimi üzerinde etkili olan edafik, fizyografik ve 

klimatik yetişme ortamı faktörlerinin tespit edilmesi ve bu faktörlere göre kestirimde bulunacak 

bir verimlilik modelinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarının, yörede ve benzer 

yetişme ortamlarında yapılacak kasnak meşesi ağaçlandırmalarına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

B - Materyal Ve Yöntem 

 

1 - Araştırma Alanının Tanıtımı 

 

Araştırma alanı, 4172506–4261124 kuzey enlemleri ile 308578–354129 doğu boylamları 

arasında, Eğirdir Gölü’nün güneyinde kalan “Yukarıgökdere Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma 

Alanı”, Beyşehir Gölünün batısında kalan “Kızıldağ Milliparkı”, Akşehir Gölü’nün batısında 

ve Sultandağı’nın doğu yamaçlarında kalan “Kasnak Meşesi Gen Koruma Ormanı” dır.  

 

Araştırma alanlarının en yüksek noktasını Sultan Dağı (Gelincikana 2610 m), Beyşehir Gölü 

havzasında Dedegöl Dağı (Dippoyraz 2992 m) ve Eğirdir Gölü havzasında Davras Dağı (2635 

m) oluşturmaktadır (Özkan 2003, Karatepe 2004).  

 

Sultandağı’ndaki örnek alanlarda fillit, arduvaz ve mermer; Eğirdir’deki örnek alanlarda 

mikritik kireçtaşı; Şarkîkaraağaç’taki örnek alanlarda kireçtaşı; Yenişarbademli’deki örnek 

alanlarda ise arduvaz anakayalar mevcuttur. Buradan kasnak meşesinin yoğun olarak fillit, 
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arduvaz ve kireçtaşı anakayalar üzerinde yayıldığı söylenebilir. Araştırma alanlarında kireçli-

kireçsiz ve solgun-boz esmer orman toprakları mevcuttur (Genç vd. 2011).  

 

C. W. Thornthwaite yöntemine göre araştırma alanlarının iklimi, nemli ile çok nemli arasında 

değişmektedir. Sıcaklık ilişkileri bakımından orta ve düşük sıcaklıklar hâkimdir. Araştırma 

alanlarının yağış rejimi, yazın orta derece su açığı ile çok kuvvetli su açığı arasında değişim 

göstermektedir. Su açığı, genel olarak Temmuz-Eylül ayları arasındaki üç aylık dönemi, Afyon-

Çay Gen Koruma Ormanı 1750 m yükseltide Ağustos ve Eylül aylarındaki iki aylık dönemi 

kapsamaktadır. Buradan, kasnak meşesinin Göller Bölgesi’ndeki doğal yayılış alanlarında, su 

açığının, Temmuz-Eylül ayları arasındaki üç aylık dönemde yaşandığı söylenebilir (Genç vd. 

2011). 

 

Kargıoğlu vd. (2009), kasnak meşesi ormanlarında Quercus cerris L. var. cerris, Q. pubescens 

Willd., Q. trojana P.B. Webb., Acer hyrcanum Fisch. & C.A. Meyer ssp. sphaerocaryum Yalt., 

A. platanoides L., A. tataricum L., A. campestre L., Sorbus torminalis (L.) Crantz var. 

torminalis, Viburnum lantana L., Corylus avellana L. var. avellana, Sambucus nigra L., Pinus 

nigra J.F. Arnold subsp. nigra var. caramanica (Loudon) Rehder ve Cedrus libani A. Rich. 

türlerini saptamışlardır. 
 

2 - Arazi Örneklemesi ve Laboratuvar Analizleri 

 

Örneklemeler, kasnak meşesinin Göller Bölgesi’ndeki doğal yayılış alanları içerisinde, bakı, 

yükselti, eğim, yamaç konumu ve meşcere gelişimi bakımından farklılık gösteren toplam 33 

alanda yapılmıştır (Tablo 1). Örnek alanların, eğimi, yükseltisi, bakısı ve yamaç konumu 

özellikleri belirlenmiştir (Zech ve Çepel 1972). Her örnek alanda bir adet toprak çukuru açılmış, 

açılan toprak çukurunda mineral toprak horizonları ayrılarak genetik toprak tipi belirlenmiştir 

(Kantarcı 2000). Yetişme ortamı arazide tanımlandıktan sonra, ayrılan mineral toprak 

horizonlarından, hacim silindiri ile bir litre hacminde toprak örnekleri alınmıştır. Örnek 

alanlarda meşcere üst boyunda bulunan beş ağaçta yaş ve boy ölçümleri yapılmıştır. Boyu 

ölçülen beş ağacın ortalamasına en yakın olan ağaç kesilerek boyu cm hassasiyetinde ölçülmüş 

ve daha sonra kesilen ağaç birer metrelik bölümlere ayrılarak her bölümün dip kısmından 3-5 

cm kalınlıkta gövde kesitleri alınmıştır. Her örnek alandan kesilip, birer metrelik bölümlere 

ayrılan ağaçlardan alınan kesitler üzerinde yaş sayımları yapılmış ve ağaçların büyüme eğrileri 

çıkartılmıştır. Daha sonra örnek alanlar içerisinde en küçük ağaç yaşının 40 olması sebebiyle, 

büyüme eğrilerinden bütün örnek alanların 40 yaşındaki üst boy değerleri (H40) alınmıştır. 

Ayrıca, örnek alanlar 40 yaşındaki en yüksek boy olan 15,0 m ile en düşük boy olan 4,5 m 

arasında zayıf (4,50-8,00 m), orta (8,01-11,50 m) ve iyi (11,51-15,00 m) olmak üzere üç boy 

sınıfı ayrılmıştır.     

 

Kasnak meşesinin boy gelişimi ile iklim özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla 

örnek alanlara en yakın mesafede bulunan Sultandağı, Eğirdir, Şarkikaraağaç ve 

Yenişarbademli meteoroloji istasyonu verileri kullanılmıştır. Meteoroloji istasyonu verileri 

örnekleme alanlarına enterpole edilirken sıcaklık değerleri her 100 metrede 0,5 °C azaltılmış, 

yağış değerleri ise her 100 metrede 54 mm arttırılmıştır (Özyuvacı 1999). 

 

Laboratuvara getirilen toprak örnekleri hava kurusu hale geldikten sonra öğütülerek iki mm’lik 

elekten geçirilmiş ve tartılmıştır. Eleğin üzerinde kalan taş hacmi belirlenmiştir. Toprak 

örneklerinde higroskopik nem 105 °C’de kurutularak, tane çapı (toprak türü) hidrometre 

yöntemiyle, toprak reaksiyonu (pH) 1:2,5 toprak-su çözeltisinde, organik karbon Walkley-

Black ıslak yakma yöntemiyle, toplam karbonat Scheibler kalsimetresi ile tayin edilmiştir 
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(Irmak 1954, Gülçur 1974). N modifiye Kjeldahl metoduna göre (Foss Tecator 2014), P asit 

reaksiyonlu topraklarda modifiye Bray ve Kurtz No.1 metoduna göre (TSE, 1990a), alkalen 

reaksiyonlu topraklarda Olsen vd. metoduna göre (TSE, 1190b), K (TSE, 1990c), Na, Ca, Mg, 

Fe ve Mn amonyum asetat metoduna göre, Cu ve Zn çift asit (HCl+H2SO4) metoduna göre 

(Kacar 1994), yarayışlı rutubet “basınç tablalı toprak nemi tayin cihazı”nda (Çepel 1985), 

katyon değişim kapasitesi “sodyum asetat metodu” (Chapman ve Pratt 1982) ile tayin 

edilmiştir. 
 

3 - Değerlendirme 

 

Üst boy, silvikültürel işlemlerden önemli derecede etkilenmemesi, büyüme seyrini en iyi 

şekilde yansıtması ve birim alandaki toplam verim gücü ile sıkı ilişki içinde bulunması 

nedeniyle meşcere gelişim ölçüsü olarak alınmıştır (Irmak 1970, Kalıpsız 1984). Üst boy, 

meşcere yaşına göre değişmektedir. Bu sebeple, araştırmamızda, yaşın, üst boy üzerindeki 

etkisini ortadan kaldırmak ve yaş dışındaki faktörlerin etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla 

bütün örnek alanlar için H40 değerleri bağımlı değişken olarak istatistik analizlerde 

kullanılmıştır. 

 

Bağımsız değişkenlerden enlem, boylam ve yükselti m, eğim ve yamaç konumu %, bakı ise 

radyasyon indeksine dönüştürülerek (Denklem 1) istatistik analizlerde kullanılmıştır (Moisen 

ve Frencino 2002, Aertsen vd. 2010). Denklemde, RI: Radyasyon indeksini, Q: Örnek alanın 

kuzeye göre semt açısını ifade etmektedir.  

2

))]30)(180/cos((1[ 


Q
RI


                                                                 (1) 

Üst boy değerleri ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ikili ilişkiler basit korelasyon analizi 

ile değerlendirilmiştir. Böylece, boy gelişimi üzerinde önemli derecede etkili olan değişkenlerin 

neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak büyüme birçok faktörün etkisi altında meydana 

gelmektedir. Bu nedenle üst boy gelişimi üzerinde baskın etkiye sahip olan yetişme ortamı 

faktörlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan 

analizler sonucu boy gelişimini en yüksek derecede açıklayan modeller tespit edilmiştir 

(Kalıpsız 1994, Özdamar 2002). Ayrıca, yetişme ortamı-verimlilik ilişkilerinin incelenmesinde 

hiyerarşik bir yöntem olan “Regresyon Ağacı” yöntemi de kullanılmıştır. Regresyon ağacı 

yöntemi bağımsız değişkenleri bağımlı değişkene göre sırayla ayırmakta, ayırımda en güçlü 

olan değişkenleri ilk seviyeden itibaren göstermektedir (McKenny ve Pedlar 2003, Güner vd. 

2011). Regresyon ağacı yöntemi için DTREG paket programı kullanılmıştır (DTREG 2015). 
 

Tablo 1. Örnek alanların yetişme ortamı özelliklerine göre dağılımı 

Örnek Alan 
Yükselti (m) 

Toplam 
1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 >1800 

Adet 1 13 13 3 3 33 

% 3,0 39,4 39,4 9,1 9,1 100,0 

Örnek Alan 

Eğim (%) 

Toplam Düz 

(1-3) 

Az 

eğimli 

(4-9) 

Orta 

eğimli 

(10-17) 

Çok eğimli 

(18-36) 

Dik eğimli 

(37-58) 

Sarp 

(59-100) 

Adet 1 2 6 8 13 3 33 

% 3,0 6,1 18,2 24,2 39,4 9,1 100,0 
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Örnek Alan 

Yamaç Konumu (%) 

Toplam Sırt 

(0) 

Üst 

Yamaç 

(1-25) 

Yukarı Orta 

Yamaç 

(26-50) 

Aşağı Orta 

Yamaç 

(51-75) 

Alt Yamaç 

(76-100) 

Etek, 

Düzlük 

(>100) 

Adet 4 4 7 8 8 2 33 

% 12,1 12,1 21,2 24,2 24,2 6,1 100,0 

Örnek Alan 

Bakı 

Toplam Kuzey Bakı Grubu Güney Bakı Grubu 

KD K KB D GD G GB B 

Adet 7 6 3 4 4 4 3 2 33 

% 21,2 18,2 9,1 12,1 12,1 12,1 9,1 6,1 100,0 
 

B - Bulgular ve Tartışma 
 

Örnek alanların meşcere, fizyografik, edafik ve klimatik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Kasnak meşesinin boy gelişimi ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkilere ait korelasyon 

analizleri Tablo 3 ve Tablo 4’te görülebilir. Kasnak meşesinin boy gelişimi ile yamaç konumu 

arasında P<0,01 önem düzeyine pozitif; yükselti ve eğim arasında P<0,01 önem düzeyine 

negatif ilişkiler bulunmuştur. Üst boy ile enlem arasında ise istatistiksel bakımdan anlamlı bir 

ilişki belirlenememiştir (P>0,05). Kasnak meşesinin boy gelişimi yükselti ve eğimdeki artışa 

bağlı olarak azalmakta, yamaç konumundaki artışa bağlı olarak artmaktadır. 
 

Tablo 2. Örnek alanların meşcere, fizyografik, edafik ve klimatik özellikleri 

Değişkenler Kodu Birimi Min. Maks. Ortalama 

Meşcere özellikleri 

Meşcere yaşı MY yıl 32 122 70 

Boy H m 6,9 19,6 13,3 

40 yaşındaki meşcere üst boyu H40 m 4,6 15,0 9,5 

Fizyografik faktörler 

Yükselti Y m 1490 1855 1629 

Eğim E % 2 70 32 

Yamaç konumu YK % 0 100 56 

Bakı RI  0,017 0,983 0,404 

Toprak özellikleri 

Solum (mutlak toprak derinliği) SLM cm 21,0 80,0 45,6 

İnce toprak miktarı İTM kg/m3 328 1293 884 

İskelet hacmi İH l/m3 2,6 347,8 185,4 

Kum KUM kg/m3 64,3 658,2 388,0 

Toz TOZ kg/m3 48,5 219,2 150,6 

Kil KİL kg/m3 91,1 926,6 345,4 

Toplam karbonat Kt kg/m3  0,0 12,1 2,1 

Toplam azot Nt g/m3 489 2050 1087 
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Organik karbon Corg kg/m3 3681 30764 12034 

Faydalı su kapasitesi FSK mm/m3 28,9 156,5 100,1 

Fosfor P g/m3 1,8 84,6 24,1 

Katyon değişim kapasitesi KDK e/m3 54,4 424,3 167,9 

Potasyum K g/m3 51,9 485,8 183,1 

Sodyum Na g/m3 5,1 33,2 14,7 

Kalsiyum Ca g/m3 318,2 5573,6 1795,5 

Magnezyum Mg g/m3 46,8 253,4 122,0 

Demir Fe g/m3 3,0 39,4 15,5 

Mangan Mn g/m3 10,6 81,0 28,3 

Bakır Cu g/m3 0,4 3,3 1,3 

Çinko Zn g/m3 0,3 4,4 0,9 

İklim özellikleri 

Yıllık ortalama sıcaklık YOS °C 6,8 17,1 8,5 

En soğuk ayın ortalama sıcaklığı ESOAOS °C -5,6 6,7 -3,2 

En sıcak ayın ortalama sıcaklığı ESIAOS °C 18,0 28,4 19,8 

4 yaz ayının ortalama sıcaklığı 4YAOS °C 16,0 26,3 17,7 

Yıllık yağış  YY mm 328,7 1163,0 895,8 

4 yaz ayındaki yağış miktarı 4YAYM mm 29,9 183,3 135,1 

En kurak ayın yağış miktarı EKAYM mm 3,1 28,1 19,4 

Potansiyel evapotranspirasyon PET mm 554,2 625,2 593,9 

Gerçek evapotranspirasyon GET mm 343,5 444,9 410,8 

Su açığı  SA  mm 109,3 261,4 183,1 

Su fazlası SF     mm 338,2 799,7 513,4 

 

Yamaç üst kenarından aşağılara inildikçe, ağaçların su ve besin maddelerinden yararlanma 

imkânları fazlalaşmaktadır ki, bu konuda yapılmış birbirine benzer çalışmaların hemen 

hepsinde tespit edildiği gibi kasnak meşesinde de boy, üst yamaçtan taban araziye doğru 

artmaktadır (Çepel vd. 1977, Ercanlı vd. 2008, Gülsoy vd. 2014, Güner vd. 2016).   

 

Yükseltinin ekolojideki önemi iklime yaptığı etkiden kaynaklanmaktadır. Yükselti ile yağış 

artarken sıcaklık azalmaktadır. Bu durum, kuru yetişme ortamlarında orman ağaçlarının 

gelişimi üzerinde olumlu, nemli yetişme ortamlarında ise olumsuz etki yapmaktadır. Yükselti 

ile boy gelişimi arasında sarıçamda (Çepel ve Dündar 1980, Güner 2008) ve karaçamda (Özkan 

vd. 2008, Güner vd. 2011) pozitif ilişkiler belirlenirken; Doğu ladininde (Kalay 1989, Daşdemir 

1992, Ercanlı vd. 2008), sarıçamda (Çepel vd. 1977) ve Pinus radiata’da (Romanyà ve Vallejo 

2004) negatif ilişkiler belirlenmiştir. Doğu ladininde tespit edilen negatif ilişkinin, yörede su 

açığı bulunmamasına karşın, yükseltideki artışa bağlı olarak yağışın artması, sıcaklığın 

azalması ve vejetasyon devresinin kısalmasından kaynaklandığı bildirilmektedir (Kalay 1989). 
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Araştırmamızda elde edilen yükselti ile boy gelişimi arasındaki ilişkinin de benzer durumdan 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.  
 

Tablo 3. H40 ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkilere ait Pearson korelasyon analizi sonuçları 

Değişkenler H40 (m) Değişkenler H40 (m) Değişkenler H40 (m) 

Y 
r -0,522** 

Corg 
r 0,216ns 

Zn 
r 0,146ns 

P 0,002 P 0,228 P 0,416 

E 
r -0,472** 

FSK 
r 0,260ns 

YOS 
r 0,341ns 

P 0,006 P 0,144 P 0,053 

YK 
r 0,469** 

P 
r 0,338ns 

OYS 
r 0,371* 

P 0,006 P 0,055 P 0,034 

RI 
r 0,135ns 

KDK 
r 0,286ns 

YY 
r -0,125ns 

P 0,453 P 0,106 P 0,488 

SLM 
r 0,367* 

K 
r 0,412* 

4YAOS 
r 0,317ns 

P 0,036 P 0,017 P 0,072 

İTM 
r 0,406* 

Na 
r 0,326ns 

4YAYM 
r -0,056ns 

P 0,019 P 0,064 P 0,756 

İH 
r -0,403* 

Ca 
r 0,124ns 

EKAYM 
r -0,048ns 

P 0,020 P 0,491 P 0,792 

KUM 
r 0,094ns 

Mg 
r 0,388* 

PET 
r 0,430* 

P 0,605 P 0,026 P 0,012 

TOZ 
r 0,530** 

Fe 
r 0,166ns 

GET 
r 0,033ns 

P 0,002 P 0,355 P 0,854 

KİL 
r 0,325ns 

Mn 
r -0,015ns 

SA 
r 0,125ns 

P 0,065 P 0,933 P 0,489 

Kt 
r -0,091ns 

Cu 
r 0,432* 

SF 
r 0,032ns 

P 0,615 P 0,012 P 0,858 

Nt 
r 0,326ns 

 
  

 
  

P 0,064     

                 ns: önemsiz, *: P<0,05, **: P<0,01, P: önem düzeyi, r: korelasyon katsayısı, H40: meşcere üst boyu 

 
Tablo 4. H40 ile anakayalar arasındaki ilişkilere ait Spearman’s korelasyon analizi sonuçları   

Değişkenler H40 (m) Değişkenler H40 (m) Değişkenler H40 (m) 

Fillit 
r -0,011ns 

Arduvaz 
r -0,187ns 

Kireçtaşı 
r 0,201ns 

P 0,954 P 0,298 P 0,262 

                  ns: önemsiz, P: önem düzeyi, r: korelasyon katsayısı, H40: meşcere üst boyu 

 

Yamaç eğimi lokal iklim üzerinde etkili olduğu gibi toprağın su ve besin ekonomisini de 

etkilediğinden, az eğimli yerlerde iyi bonitetlerin bulunması doğaldır. Dolayısıyla Karataş vd. 
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(2013) tarafından yapılan araştırmada, eğimin artmasına bağlı olarak boy gelişiminin azalması, 

zaten beklenen bir durumdur. Doğu ladini (Kalay 1989, Günlü vd. 2006, Ercanlı vd. 2008) ve 

doğu kayınında (Yılmaz 2005) yapılan çalışmalarda da benzer bulgulara ulaşılmıştır.  

 

Bakının, bir yerin sıcaklık ve nem iklimini önemli derecede etkileyen bir faktör olması 

sebebiyle boy gelişimi üzerinde etkili olması beklenir. Ancak Karataş vd. (2013) tarafından 

yapılan araştırmada, bakı, boy büyümesi üzerinde etkili bir faktör olarak ortaya çıkmamıştır. 

Bu durum, bakının istatistik hesaplara sayısal değerler halinde bir parametre olarak 

sokulmasındaki güçlükler ile araştırma alanlarında su açığın az ve kısa bir dönemde yaşanması 

sebebiyle güney bakıların su ekonomisi bakımından sahip olduğu olumsuz etkinin bastırılmış 

olması ile açıklanabilir. Ayrıca, çalışma alanlarının kuzeyinde (Eğirdir Gölü) ve doğusunda 

(Beyşehir Gölü) yer alan göllerin, güneyde ise dağların denize dik uzanmasının, Köprü ve Aksu 

çayı havzalarının denizden gelen, nemli hava kütlelerine açık olmasının, bakı faktörünün 

etkisini ortadan kaldırdığı düşünülmektedir. 

 

Karataş vd. (2013) çalışmalarında araştırma alanlarındaki anakayalar ile boy gelişimi arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (P>0,05). Bu durumun, kasnak meşesinin yayılışında ve 

gelişiminde iklim faktörünün diğer yetişme ortamı faktörlerine göre daha baskın bir etkiye sahip 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Keza, Eğirdir-Yukarıgökdere (Özkan vd. 2010) ve 

Göller Bölgesi’nde (Genç vd. 2011) yapılan çalışmalarda da kasnak meşesinin yayılışında iklim 

faktörünün diğer faktörlere göre daha belirleyici olduğu bildirilmektedir.  

 

Karataş vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada, araştırma alanlarında kireçli-kireçsiz ve 

solgun-boz esmer orman toprakları mevcut olup, bu topraklar farklı horizon sıralanmasına 

sahiptir. Bu sebeple topraklar, 1 m3 hacimdeki değerler ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Kasnak meşesinin boy gelişimi ile mutlak toprak derinliği, toprakların 1 m3 hacimdeki ince 

toprak, K, Mg ve Cu miktarı arasında P<0,05, toz miktarı arasında P<0,01 önem düzeyinde 

pozitif; iskelet hacmi arasında ise P<0,05 önem düzeyinde negatif ilişkiler belirlenmiştir. 

Toprak derinliği ve ince toprak miktarındaki artış ile iskelet hacmindeki azalış yetişme 

ortamının su ve besin ekonomisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Yetişme ortamının 

su ve besin ekonomisindeki artışı ise kasnak meşesinin boy gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olmuştur. Ülkemizde orman ağaçlarının boy gelişimi ile toprak özellikleri arasındaki 

ilişkilerin incelendiği diğer çalışmalarda da benzer bulgulara ulaşılmıştır. Çepel vd. (1977) 

tarafından sarıçamda yapılan çalışmada, üst boy ile toprak derinliği, rezerve değerlerden azot, 

ince toprak miktarı ve faydalanılabilir su kapasitesi istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkiler 

vermiştir. Sarıçamda yapılan çalışmada, üst boy ile mutlak toprak derinliği, toprakların 1 m3 

hacimdeki ince toprak miktarı, kum, kil, Corg, FSK, Nt ve KDK arasında istatistiksel bakımdan 

önemli ilişkiler bulunmuştur (Güner 2008). Kızılçamda toprakların azot ve fosfor rezervleri ile 

boy artımı arasında önemli ilişkiler belirlenmiştir (Zech ve Çepel 1972). Karaçam 

ağaçlandırmalarında, üst boy ile mutlak toprak derinliği, toprakların 1 m3 hacimdeki iskelet 

hacmi, toplam azot, kalsiyum, magnezyum ve katyon değişim kapasitesi arasında önemli 

ilişkiler belirlenmiştir (Güner vd. 2011). 

 

Yine Karataş vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada, H40 ile iklim özelliklerinden ortalama 

yüksek sıcaklık ve potansiyel evapotranspirasyon değerleri arasında P<0,05 önem düzeyinde 

pozitif bir ilişki belirlenmiştir.  

 

Yukarıda bahsi geçen araştırmada (Karataş vd. 2013), meşcere üst boyunu hesaplamada hangi 

değişkenler kombinasyonunun kullanılması gerektiğini ve boy gelişimi üzerinde baskın etkiye 

sahip olan yetişme ortamı faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla aşamalı regresyon 
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analizi yapılmıştır. Bu analiz, denkleme girmesi gereken değişkenleri seçerek saptamaktadır. 

Bir başka ifadeyle, bağımlı değişken üzerinde daha az etkili olan bağımsız değişkenler, analiz 

kapsamında elimine edilmekte; hangi bağımsız değişkenler denkleme sokulduğunda en küçük 

standart sapmanın elde edileceği ve bu sayede denklemin regresyon katsayılarının neler olacağı 

belirlenmektedir. Araştırmamızda, çok sayıdaki yetişme ortamı faktörlerinden hangilerinin, 

grup halinde kasnak meşesinin boy gelişimini etkileyebileceği, bu istatistik analiz yöntemi ile 

belirlenmeye çalışılmıştır. Üst boy ile ilişkili fizyografik faktörler, toprak ve iklim özellikleri 

arasında yapılan aşamalı regresyon analizinde (Tablo 5), toz, yamaç konumu ve eğimin girdiği 

denklemin ilişki katsayısı % 54,7 olarak belirlenmiştir. Yamaç konumu ve eğim karaçam 

(Güner vd. 2011), kızılçam (Özkan ve Kuzugüdenli 2010) ve doğu ladininde (Ercanlı vd. 2008) 

yapılan çalışmalarda da boy gelişimi üzerinde baskın etkiye sahip değişkenler olarak ortaya 

çıkmıştır. Yine toz değişkeni sarıçamda yapılan bir çalışmada boy gelişimi üzerinde etkili bir 

faktör olarak ortaya çıkmıştır (Güner 2008). 
 

Tablo 5. H40 ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki aşamalı regresyon analizi sonuçları 

Model R2 P (Model) SEE Modele giren değişkenler P (Değişkenler) 

1 0,547 0,000 1,91 Sabit sayı 

X1 

X2 

5,324 

0,024 

0,039 

0,006 

0,011 

0,002 

X3 -0,049 0,025 

R2: ilişki katsayısı, P: önem düzeyi, SEE: tahmini standart hata, X1: toz, X2: yamaç konumu, 

X3: eğim 

 

Karataş vd. (2013)’nin çalışmasında, Kasnak meşesinin üst boy gelişimi ile fizyografik 

faktörler, toprak ve iklim özellikleri arasındaki hiyerarşik ilişkileri gösteren regresyon ağacı 

Şekil 1’de verilmiştir. Bu analize göre gerçek ve tahmini boy değerleri arasındaki ilişki 

istatistiksel bakımdan önemli olup (P<0,05), açıklanan varyans değeri % 61,1’dir.  
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Şekil 1. H40 ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki hiyerarşik ilişkiler 

 

Kasnak meşesinin üst boy değerleri için ilk ayrım (Düğüm 2) yükselti değişkeni tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu ayrımda yükseltisi 1675 m’den küçük (Düğüm 2) ve büyük olan 

(Düğüm 3) olan örnek alanlar ayrılmaktadır. Yükseltisi 1675 m’den küçük olan örnek 

alanlardaki boy gelişiminin daha yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 2). Yükseltisi 1675 m’den 

küçük olduğu alanlarda (Düğüm 2) üst boyun ayırımını toz değişkeni gerçekleştirmiştir. Toz ≤ 

176,9 kg/m3 olan alanlarda H40= 9,6 m (Düğüm= 4),  toz > 176,9 kg/m3 olan alanlarda ise H40= 

12,5 m’dir (Düğüm= 5). Toprağın 1 m3 hacimdeki toz miktarı 176,9 kg/m3’den küçük olan 

alanlarda (Düğüm 4) üst boyun ayırımını İTM (ince toprak miktarı) sağlamıştır. İTM 765,007 

kg/m3’ten büyük olan alanlardaki (Düğüm 7) üst boy değeri 10,26 m, küçük olan alanlarda 

(Düğüm 6) ise 8,59 m olmuştur. Düğüm 7’in ayrımını yine İTM yapmıştır. İTM ≤ 1015,766 

kg/m3 olan alanlarda (Düğüm 8) H40= 11,2 m, İTM > 1015,766 kg/m3 olan alanlarda (Düğüm 

9) ise H40= 9,14 m olarak gerçekleşmiştir. Kasnak meşesinin boy gelişiminde etkili olan 

değişkenlerden yükselti, toz ve ince toprak miktarının nispi önem düzeyleri sırasıyla % 100, % 

54,5 ve % 30,5’dir. Karaçam ağaçlandırma alanlarında yapılan çalışmada da, benzer bulgulara 

ulaşılmış ve regresyon ağacı yöntemi ile üst boydaki değişimin % 90,9’u açıklanmıştır (Güner 

vd. 2011). 
 

C - Sonuç ve Öneriler 
 

Göller Bölgesi’ndeki doğal yayılış alanlarında kasnak meşesinin boy gelişimi ile yetişme ortamı 

özellikleri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Karataş vd. (2013) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

 



Uluslararası Katılımlı Meşe Çalıştayı 
18-20 Ekim 2016, İğneada / Kırklareli 

187 
 

1. Araştırma alanlarında kasnak meşesinin boy gelişimi üzerinde etkili olan fizyografik 

faktörler yükselti, eğim ve yamaç konumudur. Araştırma alanlarında ve benzer 

yetişme ortamlarında kasnak meşesi ile yapılacak olan ağaçlandırmaların 1650 m’den 

daha aşağı yükseltilerde yapılması muhtemelen başarıyı arttıracaktır. Eğim ile kasnak 

meşesinin boy gelişimi arasında negatif yönde ilişkiler tespit edilmiştir. Eğim derecesi 

% 36’dan daha düşük alanlarda kasnak meşesi iyi bir gelişim göstermektedir. Bu 

sebeple dik ve sarp eğimli (eğim > % 36) alanlarda türün plantasyonları 

düşünülmemelidir. Yamaç konumu % 45’den daha büyük alanlarda (aşağı orta 

yamaç, alt yamaç ve taban araziler) kasnak meşesi iyi gelişmektedir.  

2. Araştırma alanlarında kasnak meşesinin boy gelişimi ile mutlak toprak derinliği, 

toprakların bir m3 hacimdeki ince toprak, K, Mg, Cu ve toz miktarı arasında pozitif; 

iskelet hacmi arasında negatif ilişkiler belirlenmiştir. Bu durum, kasnak meşesinin 

derin, taşsız ve besin maddesince zengin topraklarda iyi bir gelişim gösterdiğini 

ortaya koymaktadır.  

3. İklim özelliklerinden ortalama yüksek sıcaklık ve potansiyel evapotranspirasyon 

değerleri ile kasnak meşesinin boy gelişimi arasında pozitif yönde bir ilişki tespit 

edilmiştir. Kasnak meşesi, ortalama yüksek sıcaklık değeri 13,5 °C’nin üzerinde ve 

potansiyel evapotranspirasyon miktarı 590 mm’den daha yüksek olan yetişme 

ortamlarında daha iyi bir gelişim göstermiştir.  

4. Aşağıda verilen ve ilişki katsayısı (R2) % 54,7 olan denklem kullanılarak Göller 

Bölgesi’nde ve benzer yetişme ortamlarında kasnak meşesi ile yapılacak 

ağaçlandırma çalışmalarının 40 yıl sonra kaç metre üst boya sahip olacakları (± 1,91 

m hata ile) tahmin edilebilecektir.  

                H40= 5,324+0,0242(toz)+0,0386(yamaç konumu)-0,0489(eğim)    

5. Regresyon ağacı yöntemi ile elde edilen hiyerarşik dallanma şeklinin (Bkz. Şekil 1) 

açıklama payı (R2=61,1) aşamalı regresyon analizi ile elde edilen modelden daha 

yüksek bulunmuştur. Bu sebeple regresyon ağacı modeli ağaçlandırma çalışmalarında 

kullanılabilir.  
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Abstract 

 

Vertical differentiation of 44 natural populations of Pedunculate oak originating from Bosnia 

and Herzegovina was analysed in this research, being derived from 12 eco-vegetation areas and 

regions. Morphological variability was analysed based on 10 measured, 2 derived and 2 

assessed traits, and populations are grouped in 12 groups according to ecological vegetation 

zoning of Bosnia and Herzegovina. The aim of this analysis was to determine whether there is 

statistical significant variability among populations originating from different ecological 

vegetation areas or regions, and what type of differentiation they have, which is very important 

for the activity of reproductive material of Pedunculate oak. Basic statistical methods were used 

for the analysis with the basic statistical parameters, as well as canonical discriminative analysis 

for the determining differentiation in populations according to ecological vegetation zoning.  

Descriptive analysis of data was used to obtain average traits of Pedunculate oak leaf in Bosnia 

and Herzegovina. Analysis of variance (ANOVA), discrimination analysis and multiple testing 

(LDS and the Duncan’s test) for the analysed traits, which are grouped according to the 

ecological vegetation regions, indicate that there are grouping of regions in groups which have 

certain similarities, and this indicates the possibility of using reproductive material within that 

particular group of region. Use of reproductive material of Pedunculate oak should be linked to 

regions, but it can also be exchanged among certain regions, with constant attention. 

The results of this analysis indicate the need for making a special zoning for Pedunculate oak 

in the following period. The results obtained should be confirmed using experimental zoning 

along with performing numerous provenance tests, as well as tests on molecular-genetic level. 

Based on obtained results this research should be continued, because it imposes development 

of ecological vegetation zoning of Pedunculate oak.  
 

Keywords: Pedunculate oak (Quercus robur L.), Morphology, Variability, Differentiation 
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Abstract 

 

Forests in Kosovo cover an area about 481.000 ha with a standing volume of 40.5 million cubic 

meter. The annual allowable cut is 1.6 million cubic meter while the annual growth at national 

level is 1.56 million cubic meter. These figures shows that annual allowable cut is equal with 

annual growth and based on the data of the last forest inventory is concluded that allowable 

annual cut should be 1.2 million cubic meter. This inventory showed that forest areas in Kosovo 

are affected by various factors likes: pests, diseases, fires, overgrazing, storm, illegal logging 

etc. Based on this Inventory coppice forest covers nearly 80% of the forest with a total 

405.200ha, that 50% (or 209.200ha) of this copies forest are oak species, which for cause of 

overexploitation, has taken the character of unproductive of bushes forests.  

The natural renewing process of oak forest is not easy and simple, and especially in the current 

conditions which are found in these forests, and therefore active engagement of experts is 

essential in creating the conditions from which depends on appearance and development of 

seedlings. 

The most important specific conditions, which should be considered in the implementation of 

cutting regenerative oak forests are: 

• Ensure the presentation of quality seeds, or fruit (raw) 

• Ensure fair and proportional to  insemination of cutting place, 

• The prohibition of grazing and the use of the fruit of the woods, 

• Necessary helping measures for a successful natural renewal 

• Creating the necessary conditions for the appearance and development of seedlings, 

• Protection of this stand in seedling stage, 

• Completion of cutting parts which have remained un-renewed. 
 

Keywords: Oak, annual growth, copies forests, renewing, seedlings, ensure 
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II. ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ   

Meşe Çalıştayı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Marmara Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü’nün organizasyonu ile 18-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Kırklareli İli Demirköy- 

İğneada Beldesinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında; Türkiye’deki meşelerle ilgili 

mevcut durumun ortaya konulması, planlama, gençleştirme, bakım, koruya tahvil sahalarının 

geleceği, yetişme ortamı özellikleri ile hastalık ve zararlılarla mücadele konularında 

yapılabilecek faaliyetler ve araştırma konuları ele alınmıştır.   

Çalıştaya Bulgaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, İsveç ve ülkemizden toplam 110 

kişi katılmıştır. Katılımcılar uzman, araştırmacı, akademisyen ve yöneticilerden oluşmaktadır. 

Çalıştay kapsamında meşe türlerinin silvikültürü, biyolojisi, hastalık ve zararlıları tartışılmıştır. 

Çalıştay 18 sözlü ve 19 poster bildirinin sunulduğu 4 oturum ve arazi uygulamasından 

oluşmuştur. Bulgaristan, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk’tan gelen uzmanlar 

ülkelerindeki meşe ormanlarının durumlarını ve yapılan çalışmaları ortaya koyarak bilgi 

paylaşımında bulunmuşlardır.  

 Çalıştay kapsamında yapılan sunumlar ve yapılan değerlendirmeler göstermiştir ki; meşe 

cinsinin ışık ağacı olması, kazık kök yapması, farklı yetişme ortamlarına sağladığı uyum gibi 

genel özelliklerinin bilinmesi bugünkü ihtiyacı karşılamamaktadır. Türkiye ormanlarının % 

26,34’ünü (5,8 milyon ha) oluşturan meşe cinsi ülkemizde 17 farklı türü ile yayılış 

göstermektedir. Yapacak odun değeri yüksek türlerden başlamak üzere, meşenin tür bazında 

yayılışı, biyolojisi, ekolojisi, silvikültürü, hasılatı, planlanması ve ekonomisi konularında daha 

detaylı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle devam eden çalışmaların koordineli bir 

biçimde sürdürülmesi ve uygulamaya yönelik araştırma çalışmalarının artırılması gerekliliği 

ortaya çıkmıştır.  

Türkiye’nin dört bir tarafına dağılmış olan meşe ormanlarının büyükçe bir bölümü geçmişte 

toplumun ihtiyaç duyduğu ısınma, barınma, hayvan yemi vb. nedenlerle sosyal baskı altında 

kalmış olup kapalılığı bozulmuş, düzensiz faydalanmalarla çoğunluğu sürgünden meydana 

gelmiş ormanlara dönüşmüştür. Orman Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı eylem planları 

doğrultusunda bu alanlarda koruya tahvil ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

Ülkemizdeki meşe ormanlarında yapılması gereken gençleştirme ve bakım gibi silvikültürel 

çalışmalar teknik ve sosyal nedenlerle planlandığı gibi yürütülememektedir.  

Çalıştay programının son oturumunda 3 çalışma grubu oluşturularak meşe ormanlarında 

karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin öneriler ve araştırma konuları belirlenmiştir.   
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GENEL KONULAR  

1) Meşe İhtisas Grupları oluşturulmalıdır.  

2) Ülkemize yakın coğrafyada ve benzer ekosistemlere sahip ülkelerin yapmış olduğu bilimsel 

araştırma sonuçları incelenerek ülkemize yönelik çıkarımlar ve bu ülkelerle işbirliği 

yapılmalıdır.  

3) Araştırma Master Planı doğrultusunda öncelikli meşe araştırma konuları belirlenerek “Meşe 

Araştırmaları Eylem Planı” yapılmalıdır.  

4) Meşe konusunda çalışan teknik personele meşe türleri, ekolojileri, silvikültürü gibi konularda 

hizmet içi eğitimler verilmelidir.   

5) Meşe sistematiği yeniden ele alınarak türlerinin teşhis ve tanımlanmasına yönelik bir "teşhis 

kılavuzu yazılımı" hazırlanarak kullanıma sunulmalıdır. 

6) Meşe ormanlarının yoğun olduğu İşletme Müdürlüklerinde uzman düzeyinde teknik personel 

çalıştırılmalıdır. Ayrıca koruya tahvil çalışmalarının yoğun olduğu işletme şefliklerinde bakım 

çalışmalarının amaca uygun olarak yürütülebilmesi için yeterli sayıda teknik eleman istihdam 

edilmesi sağlanmalıdır. 

7) Üniversitelerle protokoller yapılarak belirlenen öncelikli meşe konularında yüksek lisans ve 

doktora çalışmaları teşvik edilmeli, bu çalışmalar OGM tarafından da desteklenmelidir.  

8) Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çalışmalarında meşe konusuna öncelik 

vermelidir. 

9) Meşe Çalıştayını koordine etmek amaçlı olarak açılmış olan http.//mese.ogm.gov.tr sayfası 

kolay ulaşılabilir ve tüm meşe çalışma sonuçlarının toplandığı bir portal haline getirilmelidir. 

Meşe ile ilgili uluslararası araştırma kuruluşları ve network bağlantıları geliştirilmeli ve bilgi 

paylaşımı sağlanmalıdır.  

10) Belli aralıklarla, uygulamada ulaşılan bulgular, teknik ilerlemeler ve karşılaşılan sorunlar 

ile araştırma kuruluşlarının projelerinde ulaşılan bulguların değerlendirildiği tür bazında meşe 

çalıştayları tertiplenmelidir.  

11) OGM, TÜBİTAK ile işbirliği yaparak, meşe konusunda proje geliştirilmesi ve 

desteklenmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunmalıdır. Ayrıca ödenek ayırmak suretiyle 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bulunan Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM) benzeri bir açılımla çağrılı proje sistemine geçilerek ihtiyaçlar doğrultusunda 

projeler yaptırılması ve desteklenmesi sağlamalıdır.     

 

YÖNETİM VE PLANLAMA  

 

1) Gençleştirme periyoduna alınacak alanların; Orman Amenajman Yönetmeliğinin 

69.maddesinde belirtilenlerin yanı sıra tür, meşcere sağlığı ve dinamiği, yetişme ortamı 

özellikleri, plan ünitesi içerisindeki koruya tahvil alanlarının miktarı ve dönüştürme süresi gibi 

ölçütler göz önüne alınarak öncelik sırası belirlenmelidir.  

2) Planlama çalışmalarında bonitet tespitlerinin yeniden belirlenmesi, envanterin meşe türlerini 

esas alarak yapılması, türlerin konumsal olarak gösterilmesine devam edilerek meşelerin yayılış 

haritalarının oluşturulması sağlanmalıdır. 
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3) Meşe ormanlarının envanteri ve planlanması tür bazında ele alınmalı, orman fonksiyonları 

belirlenip yetişme ortamı koşulları dikkate alınarak işletme amaçları ve koruma hedeflerinin 

belirlenmesi için araştırmalar yapılmalıdır.  

4) Orman amenajmanı planları dışında işletme ve ekolojik bölge esaslı bölgesel planlamalarla 

meşe ormanlarının nasıl yönetilebileceğine ilişkin hedef ve stratejik amaçların belirlendiği 

makro planlar hazırlanmalıdır. 

5) Sosyoekonomik yapı ve ekolojik faktörler de gözetilerek meşe türlerinden enerji 

ormancılığında yararlanma olanakları araştırılmalıdır.  

6) Ülkemiz için odun üretimi açısından önemli olan öncelikli meşe türlerinin hasılat ve 

amenajman esaslarını belirlemeye yönelik araştırmalar yapılmalıdır. 

7) Meşe ormanlarının odun üretimi dışındaki (mazı, palamut, kabuk, yem bitkisi vb.) 

faydalarından yararlanma şekillerinin araştırılması ve faydalanmanın düzenlenmesi çalışmaları 

gerçekleştirmelidir.    

8) 2006 yılı itibarıyla koruya tahvil sürecindeki farklı ekolojik koşullardaki alanların 

devamlılığının sağlanması için gençleştirme konusunda geleceğe dönük planlamaların nasıl 

yapılacağı konusunun araştırılması gerekmektedir.               

9) Koruya tahvil ve baltalık olarak işletilecek alanların ölçüt ve kriterlerinin belirlenmesi 

gerekmektedir.  

10) Meşe türlerinde bonitet endeksleri sadece meşcere üst boyuna göre değil, yetişme ortamı 

koşullarına da (toprak, topografik yapı vb.) dayandırılarak yapılmalıdır.   

    

GENÇLEŞTİRME  

 

1) Orman Amenajman Planları ve Detay Silvikültür Planları ile belirlenmiş olan gençleştirme 

alanlarında silvikültürel uygulamaların kararı verilirken uzmanların katılımı sağlanmalı ve ön 

araştırmalar sonucunda kesin karar verilmelidir. Yetişme ortamı koşulları, topografik yapı, 

türün biyolojisi vb. faktörler dikkate alınarak uzmanlar tarafından gençleştirilecek alan 

büyüklüğü belirlenmelidir. Gençleştirme çalışmalarının denetim ve takibi deneyimli bir ekip 

tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır. 

2) Meşe türlerinin biyolojisi araştırmalarla ortaya konulmalıdır.  

3) Meşe türlerinin doğal gençleştirme yöntemleri konularında araştırmalar yapılmalıdır. Saha 

hazırlama konusunda yerel koşullara uygun yeni tekniklerin geliştirilmesine yönelik 

araştırmalar yapılmalıdır. 

4) Bol tohum yılları dışında ara tohum yıllarının da değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Gerektiğinde bu alanlarda tohum takviyesi veya meşe ekimi yapılmalıdır. 

5) Meşelerin tür bazında tohum ve çimlenme özelliklerinin, zengin ve iyi tohum yıllarının 

belirlenmesi (Tohum morfolojisi, fizyolojisi vb.) araştırmaları yapılmalıdır. 

6) Ülkemizin farklı ekolojik bölgelerindeki meşe türleri dikkate alınarak yeni meşe tohum 

meşcereleri ve tohum bahçeleri oluşturulmalıdır. Doğal gençleştirme çalışmalarında istenilen 

başarı yüzdesine ulaşılamaması durumunda bu meşcerelerden elde edilen tohum ya da ıslah 

edilmiş fidanlar gençleştirme çalışmalarında kullanılmalıdır. Meşe türlerine göre kaliteli fidan 

üretme teknikleri konusunda çalışmalar yapılmalıdır.  

7) Meşe türleri için tohum transferi ve rejyonlaması araştırmaları yapılmalıdır. 
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8) 298 sayılı " Silvikültür Uygulamalarının Teknik Esasları"  tebliğinde genel olarak biyolojik 

çeşitliliğin korunması belirtilmiştir. Bu kapsamda tüm meşe gençleştirme ve bakım 

çalışmalarında biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve geliştirilmesine önem verilmelidir. Subasar 

ve dere kenarı riparian alanlarda meşe flora ve fauna birlikteliğine dikkat edilerek, bu alanlarda 

nasıl bir uygulama yapılacağı araştırılmalıdır.  

9) Meşe türlerinin hem kendi aralarında hem de diğer türlerle yaptıkları karışımlarda karşılıklı 

büyüme ve rekabet ilişkileri araştırılmalı, karışım oranları sağlanacak şekilde gençleştirme 

çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca bakım uygulamalarında da bu karışımın devam ettirilmesi 

sağlanmalıdır. 

10)  Meşe türlerinin gençleştirme, rehabilitasyon, ağaçlandırma gibi çalışmalarında yetişme 

ortamının asli ağaç türleri kullanılmalı, zorunlu olmadıkça tür değişikliğine gidilmemelidir. 

Ancak ülkemizde özellikle yarı kurak ekosistemler başta olmak üzere aşırı tahrip görmüş meşe 

alanlarında ekosistemin yeniden tesisine yardımcı olmak amacıyla tür değişikliğine de 

gidilebilir. Tür değişikliği yapılacaksa uzman görüşü alınmadan tür değişikliği yapılmamalı ve 

alanların takip ve kontrolü OGM merkezince yapılmalıdır. Geçmişte boşluklu kapalı ve gevşek 

kapalı meşcerelerde yapılan tür değişikliğinin sonuçları araştırılmalıdır.    

11) 2014 yılının ilk yarısında Koruya Tahvil Uygulamaları Türkiye çapında değerlendirilmiş 

ve Değerlendirme Raporları hazırlanıp tüm Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu 

raporlar esas alınarak oluşturulan talimatlar doğrultusunda çalışmalara devam edilmelidir.  

12) Koruya tahvil alanlarında dönüşüm süresi yetişme ortamı koşullarına bağlı olarak 

belirlenmelidir.  

13) Meşede yapay gençleştirme çalışmalarında ekolojik koşullara uygun tür seçimi 

yapılmalıdır.  

14) Meşe türleri tohumlarının saklanması, tohum zararlıları konusunda (kemirgenler, pestisitler 

vs)  araştırmaların yapılması ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi yerinde olacaktır.  

15) Meşe ormanlarındaki mevcut gençliklerin kabul edilebilirliği (öncü gençliklerden 

yararlanma)  konusunun tür bazında ve farklı ekolojik koşullarda araştırılması gerekmektedir.   

BAKIM   

 

1) Meşe meşcerelerinin bakım çalışmalarında ara ve alt tabaka bulunduğu meşcerelerde yüksek 

aralama; ara ve alt tabakanın bulunmadığı meşcerelerde alçak aralama yapılması esas olmalıdır.  

2) Sürgün ve tohum kökenli meşe gençliklerinin büyüme ve gelişme performansları arasındaki 

farklılıkların ortaya konularak gençlik bakımı ile ilgili esasların belirlenmesi için araştırma 

yapılmalıdır.  

3) Sıklık bakım müdahalesinin çap artımı ve boy büyümesi ile tepe ve kök  gelişimine etkisi 

araştırılmalıdır.  

4) Bakım periyodu içinde yer alan ve gelecek plan döneminde gençleştirme periyoduna alınacak  

meşcerelerde silvikültürel müdahalelerin  nasıl yapılacağı araştırılmalıdır.  

5) Meşe türlerine göre gençlik, sıklık, ve ağaçlık çağı dinamizmleri belirlenmeli, rekabet ve 

yardımlaşma ilkeleri ortaya konulmalıdır.  

6) Tür bazında, fonksiyonlara göre; koruya tahvil sahalarında bakım teknikleri geliştirmeye 

yönelik araştırmalar yapılmalıdır.  
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7) Silvikültürel müdahalelerin su sürgünü gelişimi üzerine etkisi ile su sürgününün gövde 

kalitesi üzerine etkileri araştırılmalıdır.   

YETİŞME ORTAMI    

1) Orman ekosisteminin sürekliliğine katkısından dolayı doğal yaşlı ormanların oluşturulması 

ve yaşlı meşe meşcere ve bireylerinin ekolojik  denge açısından korunması sağlanmalıdır.  

2) Meşe türlerinin ekolojik istekleri belirlenerek bu isteklere uygun yetişme ortamı haritalarının 

yapılması sağlanmalıdır. 

 3) Ülkemizdeki meşe türleri içerisinde yayılış alanı sınırlı olan ve hassas ekosistemlerde yayılış 

gösteren meşe türlerinin korunması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.  

4) Meşe ormanları içerisinde yaşayan fauna ile ilişkileri araştırılmalıdır.   

 

HASTALIK VE ZARARLILAR 

   

1) ICP (Ormanların Uzun Süreli İzlenmesi Programı) kapsamındaki Seviye 1 ve Seviye 2 

gözlem alanlarında meşelere arız olan hastalık ve zararlılar hakkında elde edilecek bulgulardan 

yararlanma yoluna gidilmelidir.  

2) Zararlılarla mücadelede, biyopestisitler ve biyolojik kontrol ajanlarına yönelik çalışmalara 

öncelik verilmelidir.  

3) Fidanlar araziye aktarılmadan önce biyofungal aşıları mutlaka yapılmalıdır. 

4) Tür bazında meşe hastalık ve zararlıları araştırmalara konu edilmelidir.  

5) Kök Çürüklüğü Hastalığı (Armillaria mellea (Vahl:Fr.) P.Kumm.) ve Mantar Çürüklüğü 

(Phytophtora spp.) başta olmak üzere meşe türlerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açan mantar 

hastalıklarının araştırılmasına öncelik verilmelidir. 

6) Meşe dantel böceği (Corythucha arcuata (Say.) öncelikli olmak üzere türlere arız olan böcek 

zararlılarının araştırılması gerekmektedir. 

7) Meşe ölümlerine sebep olan faktörlerin ekolojik bölgelerde (iklim, yetişme ortamı vb) 

ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir.  

8) Sürgün kökenli ve koru kökenli meşcerelerin çeşitli hastalık ve zararlılara karşı 

mukavemetleri karşılaştırmalı olarak araştırılmalıdır.    
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KATILIMCI LİSTESİ 

1 İsmail ÜZMEZ Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür 

2 Ali SAHİN Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür 

Yardımcısı 

3 Prof. Dr. Ahmet YEŞİL  İstanbul Üni., Orman Fakültesi  Dekan  

4 Musa KAYA  Orman Genel Müdürlüğü Daire Başkanı  

5 Halis ÖMÜR  Orman Genel Müdürlüğü Daire Başkanı  

6  Zekeriya MERE  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

7  Ahmet Sırrı BEŞEL  Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

8  Metin KIRCI  Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

9  Okan KURŞUN  Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

10  Arif CAN  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

11  Refik ULUSOY  Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

12 Ziya POLAT  Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

13  Zekeriya NANE  Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

14  Şahin AYBAL  İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

15 Selim GURBETOĞLU  Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü  

16  Prof. Dr. Cemal Ünal 

ALPTEKİN  

İstanbul Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

17  Prof. Dr. Ender MAKİNECİ  İstanbul Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

18  Prof. Dr. İbrahim TURNA  Karadeniz Teknik Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

19  Prof. Dr. Murat DEMİR  İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

20  Prof. Dr. Musa GENÇ  Katip Celebi Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

21  Prof. Dr. Mustafa YILMAZ  Bursa Teknik Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

22  Prof. Dr. Ünal AKKEMİK  İstanbul Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

23  Doç. Dr. Sinan DESTAN  İstanbul Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

24  Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL  Bartın Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

25  Doç. Dr. Nuri ÖNER  Çankırı Karatekin Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

26 Doç. Dr. Sinan GÜNER  Artvin Çoruh Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

27  Doç. Dr. Zafer YÜCESAN  Karadeniz Teknik Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

28  Yrd. Doç. Dr. Adil 

ÇALIŞKAN  

İstanbul Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

29 Yrd. Doç. Dr. Aytekin 

ERTAŞ  

İstanbul Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

30  Yrd. Doç. Dr. Beşir 

YÜKSEL  

Düzce Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

31  Yrd. Doç.Dr. Emrah 

ÖZDEMİR  

İstanbul Üni., Orman Fakültesi  Öğretim Üyesi  

32  Dr. Gafura AYLAK 

ÖZDEMİR  

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman 

Fakültesi  

Öğretim Üyesi  

33  Mehmet KOÇYİĞİT  Orman Genel Müdürlüğü  Daire Başkan 

Yardımcısı  

34  Dr. Mehmet Rıdvan ÇÖRTÜ  Orman Genel Müdürlüğü  Daire Başkan 

Yardımcısı  

35  Dr. Mehmet ÖZDEMİR  Marmara Orm. Araş. Ens. Müd.  Enstitü Müdürü  

36  Dr. Neşat ERKAN  Batı Akdeniz Orm. Araş. Ens. Müd. Enstitü Müdürü  

37  Ahmet ÇOK  Güney Doğu Anadolu Orm. Araş. Ens. 

Müd. 

Enstitü Müdürü  

38 Ercan VELİOĞLU İzmit Kavakçılık Araş. Ens. Müd. Enstitü Müdürü 

39 Ali ÖZEL  Orman Genel Müdürlüğü  Şube Müdürü  

40 Murat BAŞAR  Orman Genel Müdürlüğü  Şube Müdürü  

41  Serdar ÖZKAN  Orman Genel Müdürlüğü  Şube Müdürü  
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42  Sıtkı ÖZTÜRK  Orman Genel Müdürlüğü  Şube Müdürü  

43  Uğur TÜFEKCİOĞLU  Orman Genel Müdürlüğü  Şube Müdürü  

44  Yakup KILIÇ  Orman Genel Müdürlüğü  Şube Müdürü  

45 Cengiz BAĞRAN  Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü  Şube Müdürü  

46 Hayati ERGÜDEN  Amasya Orman Bölge Müdürlüğü  Şube Müdürü  

47  Hikmet KAHRAMAN  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü  Şube Müdürü  

48 İlhan GÖKMEN  Ankara Orman Bölge Müdürlüğü  Şube Müdürü  

49  Mehmet Mustafa TUNCER  Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü  Şube Müdürü  

50 Recai ŞENEL  Muğla Orman Bölge Müdürlüğü  Şube Müdürü  

51 Sezgin İŞBAKAN  Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü  Şube Müdürü  

52 Şahin DOĞAN  Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü  Şube Müdürü  

53  Ziya KARAGÜZEL  Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü  Şube Müdürü  

54 Ahmet Yasin ÇELEN İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü 

55 Canan YEŞİL İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü 

56 Nuray MUTLU İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü 

57 Galip UZUN İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü 

58 Selahattin ERUŞ İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü 

59 Ahmet CEYLAN İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü 

60  Ahmet ER  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü  Orman İşletme 

Müdürü  

61 Erdoğan ASMA  Bolu Orman Bölge Müdürlüğü  Orman İşletme 

Müdürü  

62  Mustafa İŞÇİOĞLU  Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü  Orman İşletme 

Müdürü  

63 Mustafa ÖZTÜRK İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme 

Müdürü 

64 Semih SAĞDAN İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme 

Müdürü 

65 Hikmet İHTİYAR Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü Fidanlık 

Müdürü 

66  Tayfun DOĞAN  Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü  Orman İşletme 

Müdürü Yrd.  

67 Ömer Fethi ERGİN Marmara Orm. Araş. Ens. Müd. Enstitü Müdür 

Yardımcısı 

68 Abbas ŞAHİN Marmara Orm. Araş. Ens. Müd. Başmühendis 

69 Dr. Murat KÖSE Marmara Orm. Araş. Ens. Müd. Başmühendis 

70 Dr. Faruk Şakir ÖZAY Marmara Orm. Araş. Ens. Müd. Başmühendis 

71  Doç. Dr. Ali KAVGACI  Batı Akdeniz Orm. Araş. Ens. Müd. Başmühendis  

72  Dr. Celal TAŞDEMİR  Doğu Akdeniz Orm. Araş. Ens. Müd. Başmühendis  

73  Dr. Hüseyin KARATAY  Güney Doğu And. Orm. Araş. Ens. Müd. Başmühendis  

74 Erdal ÖRTEL  Ege Orm. Araş. Ens. Müd. Başmühendis  

75  Hüseyin ÇANKIRI  Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü  Başmühendis  

76  İbrahim ORHAN  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü  İşletme Şefi  

77  Sinan YILMAZ  Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü  İşletme Şefi  

78 Seyit DEMİRTAŞ İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

79 Bahadır BALABANLI İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

80 Orhan SAĞLIK İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

81 Salih ATMACA İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

82 Gökmen MAVİ İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

83 Sultan SARILI İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

84 Rıdvan GÜL İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

85 Halit KÖSE İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

86 Ercan AYDEMİR İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 
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87 Cemil KEMİKLİ İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

88 Soner TANRIÖVER İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Şefi 

89 Yahya Kemal SADIKOĞLU İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Mühendis 

90 Celal TONBUL İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Mühendis 

91 Serap ŞAŞMAZ İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Mühendis 

92 Remzi PEKEL İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Mühendis 

93  Erdinç AKTAŞ  Amasya Orman Bölge Müdürlüğü  Mühendis  

94 Abdurrahman 

SEMERCİOĞLU  

Doğu Karadeniz Orm. Araş. Ens. Müd. Mühendis  

95 Ercan ÖZYÜREK Marmara Orm. Arş. Ens. Müd. Mühendis 

96 Tuncay AKGÜN Marmara Orm. Arş. Ens. Müd. Mühendis 

97 Mehmet ALAN Marmara Orm. Arş. Ens. Müd. Mühendis 

98 Nilüfer ŞAHİN Marmara Orm. Arş. Ens. Müd. Mühendis 

99 Hüseyin KABA Marmara Orm. Arş. Ens. Müd. Mühendis 

100 Orhan ÇELİK Marmara Orm. Arş. Ens. Müd. Mühendis 

101 Ali Ayhan KUL Marmara Orm. Arş. Ens. Müd. Mühendis 

102 Yağmur BİRİCİK Marmara Orm. Arş. Ens. Müd. Mühendis 

103 Mehmet ERGİN  İç Anadolu Orm. Araş. Ens. Müd. Mühendis  

104 Arif AKYÜZ İstanbul Emekli 

105 Dr. Mahir KÜÇÜK  Ankara  Emekli - 

Müsteşar Yrd.  

106 Mustafa KILIÇ  Ankara  Emekli - Orman 

Yük. Müh.  

107 Hazin Cemal GÜLTEKİN  Sakarya  Emekli - Orman 

Yük. Müh.  

108 Sıtkı UĞURLU  İstanbul  Emekli - Orman 

Yük. Müh.  

109 Fikret KOCAK  İstanbul  Emekli - Orman 

Yük. Müh.  

110 Vicdan ALADAĞ  Kırklareli  Emekli - Orman 

Yük. Müh.  

111 Mehmet Ali CEBECİ  Ankara  Emekli - Orman 

Yük. Müh.  

112 Arif AKYÜZ  İstanbul  Emekli - Orman 

Yük. Müh.  

113 Doç. Dr. Georgi KOSTOV Bulgaristan Tarım ve Gıda 

Bakan Yard. 

114 Doç. Dr. Yordan PETROV Bulgaristan Meşe Araştırma 

Enst. Müd. 

115 Yordanka NAYDENOV Bulgaristan Orman İşletme 

Müdürü 

116 Prof. Dr. Elvin TOROMANİ Arnavutluk  

117 Faruk BOJAXHİ Kosova  

118 Dr. Nicklas JANSSON İsveç  

119 Daria SESAR Bosna Hersek     

120 Uisein EFENDİCE Bulgaristan  

121 Vosko RAYDINOV Bulgaristan  

122 Dimitez BAZDAZOV Bulgaristan  

123 Emil RARADZHİEV Bulgaristan  

124 Behenuh PADKOB Bulgaristan  

125 Georgi Rusev GEOGYIEV Bulgaristan  

Not: Meşe çalıştayı bildiri kitabında, sadece katılımcılar tarafından gönderilen tam metin ve 

özet bildirimler değerlendirilmiştir.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

        


