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Özet: Ülkemizdeki ağaçlandırma çalışmaları son yıllarda artarak devam etmektedir. Yapılan ağaçlandırmaların
özellikle kullanılan türler bakımından gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Mardin'de 2004-2010 yılları
arasında 25 farklı sahada yapılan ağaçlandırma çalışmaları ele alınmıştır. Ağaçlandırmaların, alan bakımından %
11.4’ünü genel ağaçlandırmalar, % 54.8’ini erozyon kontrol ağaçlandırmaları, % 24.4’ünü rehabilitasyon
ağaçlandırmaları ve % 9.4’ünü yeşil kuşak ağaçlandırmaları oluşturmaktadır. 2004-2010 yılları arasındaki
ağaçlandırma çalışmalarında 12 farklı tür kullanılmış olup bu türlerin sadece dördü yörede doğal olarak
bulunmaktadır. Diğer yandan, yörede 40'dan fazla doğal odunsu tür bulunduğu belirlenmiştir. Mardin'de yapılan
ağaçlandırma çalışmalarında, yöredeki doğal türler değerlendirilmelidir. Doğal türlerin tohumları toplanmalı ve
depolanmalı, fidanları üretilmeli ve yöredeki ağaçlandırmalarda yaygın olarak kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kurak ve Yarı Kurak Alanlar, Doğal Odunsu Türler, Mardin, Ağaçlandırma
Evaluation of Forestations in Mardin Region in Terms of Ecological Restoration
Abstract: Forestations have been increasingly continued in recent years in Turkey. Past forestation activities should
be evaluated especially in terms of woody plant species selection. This study aimed to evaluate forestation studies
carried out in 25 different areas of the Mardin region between 2004-2010. The percentage area of general
plantations, erosion control studies, rehabilitation studies, and green-belt plantations were 11.4 %, 54.8 %, 24.4, and
9.4 %, respectively. 12 different tree species were used in the forestation activities between 2004-2010. Only four of
twelve species were native to Mardin region. On the other hand, more than 40 woody species were identified in the
Mardin region. Native woody species should be appraised. The seeds of native species should be collected and
stored. The seedlings from the local seed sources should be produced and planted in the Mardin and neighboring
areas extensively.
Key words: Arid and semiarid areas, Native woody species, Mardin, Forestation, Plantation
GİRİŞ
İlk insan yerleşimlerinin gerçekleştiği yerlerden olan
Türkiye’de yüzyıllar boyunca geniş alanlarda orman
tahripleri gerçekleşmiştir. Ülkemizde kuraklık problemi
bulunan yerlerde ormansızlaşma ve erozyon sorunu
daha şiddetli ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, kentleşme,
sanayileşme, savaşlar ve nüfus artışının ortaya çıkardığı
ormanlardaki tahribata paralel olarak dünyada son
yüzyılda orman kurma çalışmaları hız kazanmıştır.
Ülkemizde de özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında
geniş alanlarda uygulanan ağaçlandırma çalışmaları son
dönemde hızını arttırarak devam etmektedir.
Geçmiş
yıllarda
ülkemizdeki
ağaçlandırma
çalışmalarında sınırlı sayıda türün fidan materyali
bulunabilmekteydi.
Ayrıca,
ağaçlandırma
çalışmalarında odun üretimi amacı daha ön sıralardaydı.
Bundan dolayı, birçok çalışmada az sayıda ve
çoğunlukla da ibreli türler kullanılmıştır. Bazı yerlerde,
ağaçlandırma alanına pek uygun olmayan tür ve
orijinlerin kullanıldığı durumlarla da karşılaşılmaktadır.
Günümüzde fidanı üretilen odunsu takson sayısı
oldukça artmıştır.
Son
dönemlerde
yapılan
ağaçlandırma
çalışmalarının
biyolojik
çeşitliliğe
etkileri
tartışılmaktadır. Bazı ağaçlandırma çalışmalarının
_____________________
Sorumlu Yazar: Yılmaz, M., mustafayilmaz@ksu.edu.tr

ormanları ve diğer doğa parçalarını biyolojik çeşitlilik
bakımından yeşil çöllere dönüştürebildiği ifade
edilmektedir (Bremer ve Farley, 2010). Doğal bitki
örtüsünün kısmen mevcut olduğu doğal bozkır, çalılık
veya orman alanlarında tek veya birkaç ağaç türüyle
yapılan ağaçlandırmalar biyolojik çeşitliliğe zarar
verebilmektedir.
Dünyada endüstriyel plantasyonlar, az sayıda türün
kullanılması, yetişme ortamına yabancı türlerin
kullanılması gibi uygulamaların ortaya çıkardığı
sorunlara karşı "ekolojik restorasyon" yaklaşımı
yaygınlaşmaktadır (Bradshaw, 2002; SER, 2004).
Ormanlardaki ekolojik restorasyon uygulamaları
"orman restorasyonu" olarak da ifade edilmektedir
(Mansurian vd., 2010). Ekolojik restorasyon
yaklaşımında, herhangi bir sahada yapılan çalışmada
temel prensip olarak doğal tür ve yerel tohum
kaynaklarının kullanılması öngörülmektedir. Yapılan
çalışmalarda biyolojik çeşitliliğin özellikle korunması
ve sahanın orijinal durumuna yaklaştırılması
hedeflenmektedir. Ağaçlandırmalarda olabildiğince çok
sayıda doğal türlerin ve yerel orijinlerin kullanılması
ilkesi, restorasyon terimi kullanılmadan ülkemizdeki
birçok yazar tarafından da ifade edilmiştir (Ürgenç,
1998; Yılmaz vd., 2002; Atalay, 2006, Yılmaz, 2010).
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Bu çalışmada, Mardin yöresinde 2004-2010 yılları
arasında 25 adet sahada 12 farklı türle yapılan
ağaçlandırma çalışmaları ele alınmıştır. Arazide yapılan
vejetasyon etüdü ve literatürden de yararlanılarak
yöredeki doğal türler tespit edilmiştir. Böylece yöredeki
ağaçlandırma çalışmaları, kullanılan türler ve ekolojik
restorasyon yaklaşımı bakımından değerlendirilmiştir.
MATERYAL ve YÖNTEM
İklim: Araştırmanın yapıldığı Mardin ili,
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Yıllık
yağış ortalaması (1970-2010) 639.4 mm’dir (MGM,
2013). Ancak yıl içerisindeki yağışların düzensiz
olması, yaz yağışlarının yetersizliği ve yaz aylarındaki
yüksek sıcaklıklar nedeniyle Mardin yöresi “yarı kurak
sıcak
iklim”e
sahip
alanlar
içerisinde
değerlendirilmektedir (Atalay, 2010). Yağışların % 7580’lik kısmı vejetasyon mevsimi dışında düşmekte olup,
özellikle Haziran- Eylül ayları arasındaki devre çok
kurak geçmektedir. İlçelerin aldığı yağış genel olarak
daha düşüktür. Akdeniz iklimine benzer özellikler taşır.
Yazlar çok sıcak ve kurak, kışları ise bol yağışlı ve
ılımandır. Mardin’in iklimini ova ve dağ kesimi olarak
iki şekilde değerlendirmek mümkündür. İki kesimdeki
farklılık yağış, sıcaklık ve rüzgar değerlerinde ortaya
çıkar. Ova kesiminde az miktarda ve kalıcı olmayan kar
yağışları görülür. Dağ kesiminde ise yazları ovaya
nispeten daha serin, kışlar ise şiddetli rüzgar, bol
yağmur ve kar yağışlı geçer (Anonim, 2013).

Anakaya ve Toprak: Yörede başta kalker olmak
üzere değişik anakaya tipleri bulunmaktadır (Tolun ve
Ternek, 1952; Anonim, 2013). Arazilerin büyük bir
bölümünde topraklar kahverengi orman toprakları,
kırmızı kahverengi topraklar ve daha çok bitki
örtüsünün zayıf olduğu eğimli yamaçlarda rastlanan
kolüvyal topraklardır. Yörede doğu-batı istikametinde
uzanan dağlar oluşum bakımından Toros dağlarına
benzemektedir.
Orman Örtüsü: Mardin’de toplam orman alanı 124
442 ha olup, ilin % 13.9’unu oluşturmaktadır. Orman
alanının yaklaşık % 90’ı (112 066 ha) bozuk
niteliktedir. En çok bulunan orman ağaçları mazı meşesi
(Quercus infectoria Olivier ssp. boissierii (Reuter) O.
Schwarz.) ve İran palamut meşesi (Quercus brantii
Lindley)’dir.
Mardin Yöresindeki Ağaçlandırmalar: Bu
araştırmada, Mardin’deki resmi kayıtlardan 2004 – 2010
yılları arasındaki çalışmaların tamamını oluşturan 6605
hektarda ve 25 adet sahada yapılan genel ağaçlandırma,
rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve yeşil kuşak
ağaçlandırma çalışmaları incelenmiştir (Çizelge 1).
Ağaçlandırmalar Merkez (5), Mazıdağı (11), Derik (5),
Dargeçit (2), Kızıltepe (1) ve Savur (1) ilçelerinde yer
almaktadır. Mardin’deki ağaçlandırmaların amaçları ve
kullanılan türler belirlenmiş, kullanılan türlerin yörede
doğal olarak bulunup bulunmadığı belirtilmiştir.

Çizelge 1. 2004–2010 Yılları Arasında Mardin İlinde Ağaçlandırma Yapılan Alanlar
Ağaçlandırma Amacı
Genel Ağaçlandırmalar

Erozyon Kontrol Ağaçlandırmaları

Rehabilitasyon Ağaçlandırmaları

Yeşil Kuşak Ağaçlandırmaları

Saha Adı

İlçesi

Arısu
Ekinciler
Mazıdağı
Dargeçit
Derik
Göktaş
Tarlacık
Derinsu
Savur
Ilısu
Sakızlı
Kocakent
Engin Köyü
Aşağı Mezra
Çankaya-Atlıca
Gürgöze
Yüksektepe
Eroğlu
Karaalanı
Dikyamaç
Derecik
Eskikale
Yayla
80. Yıl Ormanı
Diyanet Ormanı

Mazıdağı
Mazıdağı
Mazıdağı
Dargeçit
Derik
Derik
Mazıdağı
Derik
Savur
Dargeçit
Derik
Mazıdağı
Mazıdağı
Derik
Mazıdağı
Mazıdağı
Kızıltepe
Merkez
Mazıdağı
Mazıdağı
Mazıdağı
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Rakım (m)

Alan (ha)

Anakaya

980
950
1100
980
1025
950
1050
920
885
600
1000
968.5
1120
950
1100
1110
660
1100
1090
1100
1060
870
1080
950
1070

455
300
325
130
500
760
100
500
340
20
120
320
120
385
502
150
220
140
65
300
235
150
458
5
5

Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker
Kalker

KSÜ Doğa Bil. Derg., 16(1), 2013
KSU J. Nat. Sci., 16(1), 2013

49

Ekolojik
Restorasyon
Bakımından
Değerlendirme: Mardin ve çevresinde bulunan doğal
odunsu taksonlar yöredeki gözlemlerden ve literatür
bilgilerinden derlenmiştir. Bu doğal taksonların
yöredeki ağaçlandırma çalışmalarında kullanılma
durumu belirlenmiştir. Ekolojik restorasyon yaklaşımı
kapsamında
yöredeki
ağaçlandırmalarda
kullanılabilecek doğal taksonlar ayrıntılı olarak
irdelenmiştir.
BULGULAR
Amacına Göre Ağaçlandırmalar
Mardin’de 2004–2010 yılları arasında yapılan
ağaçlandırmalar amaç bakımından 4 farklı grupta
toplanmıştır. Bunlar; genel ağaçlandırmalar, erozyon
kontrol
ağaçlandırmaları,
rehabilitasyon
ağaçlandırmaları ve yeşil kuşak ağaçlandırmalarıdır.
Mardin yöresi, genel olarak endüstriyel ağaçlandırmaya
uygun değildir. Yörede riperle makineli toprak işleme
yapılan
sahalarda
uygulanan
genel
amaçlı
ağaçlandırmalar, çoğunlukla yeşil alan oluşturma ve
yeni orman ekosistemi kurmaya dönüktür. Mardin ilinin
yüzey şekilleri engebeli olduğundan makineli toprak
işleme yapılabilecek alanlar sınırlıdır.
Mardin’in etrafı dağlık ve kayalık alan olduğundan,
kent çevresinde yeşil kuşak ağaçlandırmaları
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yapılmasına uygun geniş araziler bulunamamaktadır.
Yeşil kuşak amaçlı yapılan bu çalışmalar daha çok
şehrin giriş ve çıkış güzergâhlarında tesis edilmiştir.
Mardin’de 2004 – 2010 yılları arasında 6605 ha
alanda ve toplam 25 farklı sahada ağaçlandırma
yapılmıştır (Çizelge 2). Bu sahaların 2’si (% 8) genel
ağaçlandırma, 12’si (% 48) erozyon kontrol
ağaçlandırmaları,
7’si
(%
28)
rehabilitasyon
ağaçlandırmaları ve 4’ü (% 16) ise yeşil kuşak
ağaçlandırmalarıdır.
Ağaçlandırma sahalarının ortalama yükseltisi 980 m
olup, en düşük rakım 600 m ve en yüksek rakım ise
1120 m’dir. Çalışma yapılan alanların tamamında
anakaya kalkerdir. Toprak türü ise genel olarak kil ve
kil+killi balçıktır. Araştırma konusu 25 çalışma alanının
tamamına ait ön etüt raporu ve ağaçlandırma projesi
bulunmaktadır.
Mardin’de yapılan ağaçlandırma çalışmalarının alan
bakımından % 54.8’ini (3.620 ha) erozyon kontrol
çalışmaları, % 24.4’ünü (1.612 ha) rehabilitasyon
çalışmaları, % 11.4’ünü (755 ha) genel ağaçlandırmalar
ve % 9.4’ünü (618 ha) yeşil kuşak çalışmaları
oluşturmaktadır. Yöredeki ağaçlandırma çalışmalarında
saha büyüklükleri 5 ha ile 760 ha arasında
değişmektedir. Ortalama saha büyüklüğü 264,2 ha’dır.

Çizelge 2. 2004-2010 Yılları Arasında Mardin’de Yapılan Ağaçlandırmaların Saha Büyüklükleri
En Büyük
Ağaçlandırma Amacı
Toplam Alan (ha) Alan Sayısı Ortalama Alan (ha)
Alan (ha)
Erozyon Kontrolü
3.620
12
301.7
760
Rehabilitasyon
1.612
7
230.3
502
Yeşil Kuşak
618
4
154.5
458
Genel (Endüstriyel)
755
2
377.5
455
Ağaçlandırma
Genel Ortalama Alan (ha)
264.2
Mardin
Yöresindeki
Ağaçlandırma
Çalışmalarında Kullanılan Türler
Mardin’de yapılan ağaçlandırma çalışmalarında
toplam 12 farklı odunsu takson kullanılmıştır. Bu
taksonlar; kızılçam (Pinus brutia Ten. var. brutia), elder
çamı (Pinus brutia subsp. elderica), halepçamı (Pinus
halepensis Miller), fıstıkçamı (Pinus pinea L.), Toros
sediri (Cedrus libani A. Rich.), badem (Amygdalus
communis L.), mazı meşesi (Quercus infectoria Olivier
subsp. boissieri), İran palamut meşesi (Quercus brantii
Lindley), mahlep (Prunus mahaleb (L.) Miller), yalancı
akasya (Robinia pseudoacacia L.), Akdeniz servisi
(Cupressus sempervirens L.) ve Antep fıstığı (Pistacia
vera L.)’dır.
Kullanılan söz konusu türlerden badem, mazı
meşesi, İran palamut meşesi ve mahlep yörede doğal
olarak bulunmaktadır. Badem ve meşeler tohum ekimi
yapılarak ağaçlandırmalarda kullanılmıştır. Mahlep ve
yalancı akasya türlerinde çıplak köklü fidan dikimi ile

En Küçük
Alan (ha)
20
65
5
300

çalışmalar yapılmış, diğer türlerde ise tüplü fidan
kullanılmıştır.
En fazla kullanılan türler kızılçam ve elder çamıdır
(Şekil 1). Yöredeki 25 sahada en fazla kullanılan ilk
yedi tür sırasıyla kızılçam (24), elder çamı (19), mahlep
(15), mazı meşesi (13), İran palamut meşesi (13), Antep
fıstığı (12) ve badem (11)’dir.
Ağaçlandırmalarda, saha başına ortalama 4.36 adet
tür kullanılmıştır. Ağaçlandırma amaçlarına göre,
ortalama olarak genel ağaçlandırmalarda 7.0 tür,
erozyon kontrol ağaçlandırmalarında 4.3 tür,
rehabilitasyon ağaçlandırmalarında 4.4 tür ve yeşil
kuşak ağaçlandırmalarında 3.0 tür kullanılmıştır.
Mardin’deki ağaçlandırmalarda kullanılan fidanlar
Mardin Orman Fidanlığı’nda üretilmektedir. 2004-2010
yılları arasında fidanlığa tohumlar çoğunlukla
Kahramanmaraş, Hatay ve Şanlıurfa'da bulunan
fidanlıklardan
sağlanmıştır.
Ancak,
tohumların
orijinlerine
ilişkin
kayıtlarda
belirsizlikler
bulunmaktadır.
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Kullanıldığı Alan Sayısı

24
20
16
12
8
4
0

Şekil 1. Mardin Yöresinde Kullanılan Ağaç Türleri ve Kullanıldıkları Saha Sayıları
Yöredeki
ağaçlandırmaların
etüt-proje
çalışmalarında çalışan personel sayısı yetersizdir.
Ayrıca, etüt-proje personelinin özellikle yöredeki doğal
türlerin tespitini kapsayan "vejetasyon etüdü"
konusunda yeterli deneyim ve birikime sahip olmadığı
görülmektedir. Vejetasyon etüdündeki yetersizlikten
dolayı yöredeki doğal odunsu türlerin büyük
çoğunluğunun fidan üretimi ve arazide kullanımı söz
konusu değildir.
Kullanılan Türlerin Başarı Durumu
2004-2010 yılları arasında yapılan çalışmalarla ilgili
resmi kayıtlardan sağlanan verilere göre, türlerin genel
başarı durumu Şekil 2’de verilmiştir. Badem ve
antepfıstığının yaşama oranının diğer türlere göre daha

yüksek olduğu (yaklaşık % 85) görülmektedir. Elder
çamı, kızılçam, mazı meşesi, İran palamut meşesi,
mahlep ve fıstıkçamında % 50’nin üzerinde yaşama
oranı görülmektedir. Sıcak Akdeniz havzasının ağaçları
olan Akdeniz servisi ve halepçamı en düşük yaşama
oranlarını (% 10) göstermiştir.
Yöredeki
Doğal
Odunsu
Türler
ve
Ağaçlandırmalarda Kullanılma Durumları
Arazide yapılan gözlemler ve literatür verilerine
göre, Mardin ve çevresinde en az 45 adet daha doğal
odunsu takson olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3).
Badem, mazı meşesi, İran palamut meşesi ve mahlep
dışındaki türlerin yöredeki çalışmalarda 2004-2010
yılları arasında kullanılmadığı tespit edilmiştir.

100

Başarı Oranı (%)

80
60
40
20
0

Şekil 2. Mardin'de 2004-2010 Yılları Arasında Kullanılan Türlerin Genel Başarı Oranları

Badem yapraklı söğüt
Hayıt
Mazı meşesi
İran palamut meşesi
Kızılçam
Dağ muşmulası
Kırmızı alıç
Çitlenbik, Dargun

Capparis spinosa
Eleagnus angustifolia var. orientalis
Ficus carica subsp. rupestris
Ficus carica subsp. carica
Juniperus oxycedrus
Rhamnus punctatus

Kapari, Kebere
Kuş iğdesi
İt inciri
İncir
Katran ardıcı
Cehri

Davis, 1965-85.

Salix triandra
Vitex pseudo-negundo
Quercus infectoria subsp. boissieri
Quercus brantii
Pinus brutia
Cotoneaster nummularia
Crataegus orientalis var. orientalis
Celtis glabrata

Bulunduğu Yerler Kaynak

Ertekin, 2002; Balos ve
Akan, 2008; Akan vd. 2005.

Çizelge 3. Mardin ve Çevresinde Doğal Olarak Bulunan Odunsu Taksonlar
Latince Adı
Türkçe Adı (Baytop, 1994)
Acer monspessulanum subsp. microphyllum
Fransız akçaağacı
Acer monspessulanum subsp. cinerascens
Fransız akçaağacı
Anagyris foetida
Kokar çalı, Zivircik
Astragalus sp.
Geven türleri
Amygdalus communis
Badem
Amygdalus orientalis
Badem, Bayam
Amygdalus arabica
Acı badem
Alhagi mannifera
Deve dikeni
Alhagi pseudalhagi
Deve dikeni
Capparis ovata var. palaestina
Kapari, Kebere
Cornus sanguinea subsp. songuinea
Yabani kızılcık
Cercis siliquastrum subsp. hebecarpa
Erguvan
Cerasus microcarpa subsp. microcarpa
Yabani kiraz
Cerasus microcarpa subsp. tortusa
Yabani kiraz
Crataegus monogyna subsp. monogyna
Alıç, Geyik dikeni
Crataegus aronia var. aronia
Sarı alıç
Celtis tournefortii
Doğu çitlembiği, Dağdağan
Fraxinus angustifolia subsp. syriaca
Sivri meyveli dişbudak
Lonicera nummulariifolia subsp. nummulariifolia
Hanımeli
Lycium depressum
Teke dikeni
Pistacia terebinthus subsp. palaestina
Menengiç
Pyrus syriaca var. microphylla
Ahlat, Yabani armut
Prunus mahaleb var. mahaleb
Mahlep
Prunus divaricata subsp. divaricata
Yunus eriği
Prunus spinosa subsp. dasyphylla
Çakal eriği
Paliurus spina-christii
Karaçalı
Pistacia khinjuk
Bıttım, Buttum, Gizven
Pistacia eurycarpa
Çeten
Rhus coriaria
Sumak
Rosa foetida
Sarı gül
Rosa canina
Yabani gül, Kuşburnu
Rosa heckeliana subsp. orientalis
Yabani gül
Rubus sanctus
Böğürtlen
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Mardin yöresinde, badem ve meşelerden başka, alıç
(Crataegus orientalis var. orientalis), çitlenbik (Celtis
tournefortii, C. glabrata), kuş iğdesi (Eleagnus
angustifolia var. orientalis), kapari (Capparis spinosa),
karaçalı (Paliurus spina-christii), menengiç (Pistacia
terebinthus) ve katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) gibi
ağaçlandırma
çalışmalarında
öncelikle
yararlanılabilecek çok sayıda doğal odunsu takson
bulunmaktadır. Meşeler ve badem dışında bu türlerden
tohum toplanmadığı tespit edilmiştir. Yöredeki doğal
odunsu türlerle ilgili genel olarak bilgi eksikliği vardır
ve doğal türlerin varlığı konusunda botanik
bilimcilerden destek alınması ihtiyacı bulunmaktadır.
Odunsu türlerin yeterince tanınmamasına paralel olarak,
bu türlerin tohumlarının toplanıp/depolanması ile ilgili
kapsamlı bir çalışma da bulunmamaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırma, Türkiye’nin yarı kurak iklimine sahip
Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Mardin
yöresinde 2004-2010 yılları arasında yapılan
ağaçlandırmaları
kapsamaktadır.
Türkiye'deki
ağaçlandırma çalışmalarına paralel olarak, Mardin
yöresindeki ağaçlandırmaların da son yıllarda arttığı
gözlemlenmektedir. Ülkemizin değişik bölgelerindeki
ağaçlandırmalar, amaç bakımından yöresel şartlara göre
şekillenmektedir. Mardin’de 2004-2010 yılları arasında
25 farklı sahada ağaçlandırma çalışması yapılmış olup,
bu yapılan çalışmalar 4 farklı grupta toplanmıştır. Bu 25
sahanın 2’sinde genel ağaçlandırma, 12’sinde erozyon
kontrol
ağaçlandırması,
4’ünde
yeşil
kuşak
ağaçlandırması ve 7’sinde rehabilitasyon ağaçlandırması
gerçekleştirilmiştir.
Mardin yöresinde, erozyon kontrol sahaları, diğer
sahalardan adet ve alan olarak daha fazladır. Bunun
başlıca nedeni, yörede birçok yerde, yakacak odun-odun
kömürü yararlanması ve aşırı hayvan otlatılması sonucu
orman örtüsünün ve meraların tahrip edilmesi ve toprak
örtüsünün aşırı oranlarda zarar görmesidir. Yörede,
otlatma baskısının kalktığı bozuk orman sahalarında
rehabilitasyon çalışmaları, kentin giriş ve çıkış
güzergahlarında yeşil kuşak ağaçlandırmaları ve
makinalı toprak işleme yapılan sahalarda da genel
ağaçlandırmalar bulunmaktadır.
Yörede 2004-2010 yılları arasında yapılan
ağaçlandırmalarda 12 farklı tür kullanılmıştır. Bu
türlerden sadece dördü yörede doğal olarak
bulunmaktadır. Ülkemizde yapılan ağaçlandırma
çalışmalarında, fidanlıklardaki mevcut fidan varlığı tür
seçiminde önemli bir etkendir. Yörede kullanılabilecek
çok sayıda doğal odunsu tür bulunmaktadır (Çizelge 3).
Bu türlerin fidanları üretilebilir ve ağaçlandırma
çalışmalarında kullanılabilir. Böylece, populasyonu
azalmış olan söz konusu doğal türlerin varlığı
arttırılarak biyolojik çeşitliliğe de katkıda bulunulmuş
olacaktır.
Ağaçlandırma çalışmalarında, yörede doğal olarak
bulunan badem, meşe türleri, mahlep ve kuraklığa
dayanıklı türler olan kızılçam, elder çamı ve Antep
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fıstığının yüksek yaşama oranlarına sahip olduğu
görülmektedir. Kızılçam (Boydak vd., 2006) ve elder
çamı sıcak-kurak ve yarı kurak alanlar için
önerilmektedir (Ürgenç, 1998). Yörede doğal yayılış
gösteren türlerin kullanılması durumunda, ağaçlandırma
başarısı da muhtemelen artacaktır. Ayrıca, uzun
dönemde gerçekleşebilecek uyum problemleri de en aza
inebilecektir.
Yörede yapılan ağaçlandırma çalışmalarında
kullanılan fidanların orijinleri hakkında belirsizlikler
bulunmaktadır. Farklı bir yöredeki populasyondan
(yabancı orijinden) getirilerek bir ağaçlandırma alanına
dikilen veya ekilen bireyler, bu alanda çoğu kez çeşitli
uyum bozuklukları ile karşılaşmakta, büyümeleri
yavaşlamakta ve hatta kurumaktadırlar (Ürgenç, 1998).
Benzer şekilde, Mardin yöresindeki ağaçlandırma
çalışmalarında sıklıkla yöreye yabancı tür ve orijin
kullanıldığından, önemli uyum bozuklukları ve
kurumalar dikkati çekmektedir.
Yöredeki
Ağaçlandırmalar
İçin
Ekolojik
Restorasyon Yaklaşımı Bakımından Öneriler
Dünyada,
özellikle
20.
yüzyıldaki
uzun
ağaçlandırma ve bitkilendirme deneyimlerinden sonra,
istisnai durumlar dışında, ağaçlandırmalarda alandaki
mevcut doğal türlerin korunması ve olabildiğince yerel
tür ve orijinlerin kullanılması özellikle önerilmektedir
(Padilla vd., 2009; Oliet vd., 2009; Bremer ve Farley,
2010). Çok sayıdaki olumsuz deneyimlerden de yola
çıkarak belirlenen ilke ve hedefler, genel olarak
"ekolojik restorasyon" veya geçmişi orman olan
yerlerde "orman restorasyonu" kavramı ve yaklaşımı ile
ifade edilmektedir.
Dünyada ve ülkemizde yapılan ağaçlandırma
çalışmalarını ekolojik restorasyon açısından yeniden
gözden geçirmek gerektiği ifade edilmektedir (Yılmaz,
2010; Cao vd., 2011). Mardin yöresindeki ağaçlandırma
çalışmalarıyla ilgili olarak ekolojik restorasyon ilke ve
prensipleri bakımından şu önerilerde bulunulabilir:
Ağaçlandırma çalışmalarına başlamadan önce,
çalışılacak alana ait yetişme ortamının en iyi şekilde etüt
edilerek yörede var olan doğal türlerin tespit edilmesi
ağaçlandırma çalışmalarının başarısında çok önemlidir
(Yılmaz, 2010). Yörede özellikle doğal odunsu tür
tespitlerini de ayrıntılı olarak içeren etüt-projeler,
uygulamacıların hata yapma oranını azaltacaktır.
Böylece, yörede var olan doğal türlerin korunması,
çoğalması ve biyolojik çeşitliliğin devam etmesi
sağlanabilir.
Ağaçlandırma yapılacak sahalar vejetasyon, toprak
ve ağaçlandırma bakımından ayrıntılı olarak
incelenmelidir. Ağaçlandırma etüt projeleri bu üç farklı
uzmanlık (ağaçlandırma, orman botaniği, toprak ilmi)
yetisine sahip bir heyet tarafından hazırlanmalıdır.
Ağaçlandırma etüt projelerinin hazırlanmasında
çalışacak uzmanlarda mesleki deneyim (10 yıl gibi)
aranmalıdır (Yılmaz, 2010).
Yöredeki
çalışmalarda,
doğal
türlerin
de
kullanılması için Mardin’de bulunan doğal türlerden

KSÜ Doğa Bil. Derg., 16(1), 2013
KSU J. Nat. Sci., 16(1), 2013

53

yeterli miktarda tohum toplanmalı ve bu tohumlardan
yöredeki orman fidanlıklarında fidan üretilmelidir.
Ayrıca, özel orman fidanlıklarında alım garantili olarak
doğal türlerin fidan üretimi yaptırılabilir.
Ülkemizde, özellikle orman örtüsünün zayıf olduğu
yerlerde, gen kaynakları toplulukları ve bireyleri bir
program çerçevesinde tespit edilmeli (gen kaynakları
amenajmanı) ve bu gen kaynakları özellikle
bulundukları
yakın
alanlardaki
ağaçlandırma
çalışmalarında değerlendirilmelidir (Yılmaz, 2010). Bu
prensip doğrultusunda, Mardin’deki çalışmalarda yerel
gen kaynakları tespit edilmeli ve çalışmalara bu gen
kaynakları ile devam edilmelidir. Ekstrem iklim
şartlarının egemen olduğu yörede, fidan üretiminde
orijinleri kesin olarak bilinmeyen tohumlara yer
verilmemelidir. Yöredeki odunsu türler, genel olarak
tohumları uzun yıllar saklanabilecek özellikteki
türlerdir. Dolayısıyla, yörede öncelikle tespit edilen
populasyonlardan “doğal odunsu bitkilerin tohumlarını
toplama çalışması” başlatılmalıdır. Toplanan tohumlar
yerel tohum bankası tesis edilerek en az 5-10 yıl
depolanabilir.
Mardin'deki kızılçam ağaçlandırmalarında, yöreye
yakın ve daha uyumlu olabilecek Şırnak ve AdıyamanGölbaşı orijinleri değerlendirilmelidir (Yılmaz vd.,
2013).
Kurak ve yarı
kurak alanlarda yapılan
ağaçlandırmalarda meyveli türler de özellikle
önerilmektedir (Lattore Alonso, 1990). Yöredeki
ağaçlandırmalarda insanların kullanımı ve yaban hayatı
düşünülerek doğal alıçlar, badem, yabani erik, dut, iğde,
doğal meşe türleri, kapari, çitlenbik, kuşburnu, dağ
muşmulası, yabani kiraz gibi meyveli taksonlar yaygın
olarak kullanılmalıdır. Ülkemizde az tanınan ve taşlıkkayalık yerlerde yaygın olan Dağ bademi (Amygdalus
arabica) de, son derece kuraklığa dayanıklı olması
sebebiyle sıcak-kurak bölgeler için özellikle önerilen
türlerdendir (Yaltırık, 1971; Ürgenç, 1998).
Erozyonla mücadelede kültürel önlemlerden
ağaçlandırma, çalılandırma ve çayırlandırma hayati
önemdedir (Saatçioğlu, 1961). Ekolojik restorasyon
çalışmalarında çalılar mutlaka değerlendirilmelidir
(Padilla vd., 2009). Ülkemizde, çalılandırma ve
çayırlandırma
işlemleri
ile
ilgili
deneyim
ağaçlandırmalara göre daha azdır. Bölgede pilot
alanlarda doğal çalılar ve otsu türler ile çalılandırma ve
çayırlandırma çalışmaları da yürütülmelidir. Yörede
şiddetli erozyon görülmesinden dolayı, toprağı yerinde
tutacak saçak kök sistemi yapan çalı türleri (Capparis
ovata var. palaestina, Astragalus spp., Alhagi
mannifera, Alhagi pseudalhagi, Vitex pseudo-negundo)
ön tesis amacıyla alana getirilmelidir. Diğer yandan,
geven (Astragalus sp.) ve kapari (Capparis sp.)
kuraklığa uzun süre dayanması, topoğrafik ve edafik
ekstrem koşullara uyum yönünden üstünlükleri ile de
tercih edilmesi gereken türlerdendir (Yılmaz vd., 2002).
Üzerinde kısmen ağaç ve orman örtüsü bulunan
yerlerde uygulanan rehabilitasyon çalışmalarında yöreye
yabancı olan türlerin (Pinus elderica, Cedrus libani,
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Pinus halepensis) getirilmesi riskli bir uygulama olarak
değerlendirilebilir. Rehabilitasyon sahalarında kısmen
ağaç ve orman kalıntısı bulunduğundan dolayı,
buralarda mevcut türlerin gerçek oranlarına ve
kapalılığına getirilmesi hedeflenmelidir. Rehabilitasyon
sahalarındaki çalışmalar tamamen doğal türlerle
yapılmalıdır.
Yeşil kuşak ağaçlandırmalarında rekreatif ve görsel
işlevler daha öncelikli olduğundan, bu amaçla yapılan
çalışmalarda ibreli türlerden daha çok yapraklı türlere
yer verilmelidir. Yapraklı türler yangın riskini
azaltması,
yoğun
gölgeleme
ve
ornamental
özelliklerinden dolayı da yeşil kuşak çalışmalarında
tercih edilmelidir. Doğal türlerden çitlenbik, dişbudak
ve erguvan yöredeki kent ağaçlandırmalarında öncelikle
tercih edilmelidir. Özellikle Acer monspessulanum
küçük yaprakları ve derin kök sistemi ile dona ve
kuraklığa son derece dayanıklı olmasından dolayı
(Yılmaz ve Ok, 2007) yörede yaygın olarak
değerlendirilmelidir.
Mevcut doğal vejetasyonun etüdü yanında denenmiş
ve başarıyla kullanılan bitki türleri (yerli veya yabancı)
dikkatle izlenmeli ve doğal türlerden sonra bu türlerin
kullanımına öncelik verilmelidir.
Kuraklık sorunu bulunan yerlerde kendine özgü bitki
formasyonları görülür. Step formasyonları ve geçiş
bölgelerindeki bozkır ormanları kuraklık sorunu
bulunan yerlerdeki vejetasyon tiplerindendir (Altan,
1993).
Geçmişinde
orman
olmayan
step
formasyonlarında, zorunlu durumlar dışında geniş
ağaçlandırma
çalışmalarına
gidilmemelidir.
Bu
alanlardaki otsu bitkilerin oluşturduğu biyolojik
çeşitlilik devam etmelidir. Doğal bitki örtüsünün kısmen
mevcut olduğu bozkır, mera ve çayırlıklarda tek veya
birkaç ağaç türüyle yapılan ağaçlandırmalar biyolojik
çeşitliliğe zarar verebilmektedir (Buscardo vd., 2008;
Bremer ve Farley, 2010).
Yöredeki ağaçlandırmalar bir veya birkaç türle
sadece “yeşillendirme” yaklaşımı ile yapılmamalıdır.
Ağaçlandırmalarda araziyi aslına dönüştürme ve yöresel
bitki türleri ile onarma amaçlanarak “ekolojik
restorasyon” ilke ve hedefleri rehber alınmalıdır.
Bir program kapsamında, yöredeki doğal türler
uygulamacılara, yerel yöneticilere ve halka tanıtılmalı
ve yerel-kültürel farkındalık oluşturulmalıdır. Bu
farkındalık ve sosyo-kültürel talebin oluşması ve bunun
sonucu olarak doğal türler ve yerel tohum kaynaklarının
kullanılması ile toplumun bütün kesimleri ve her ilgi
grubu tarafından beklenen, sahiplenilen ve izlenen
çalışmalar yürütülmelidir.
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