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Karatavuk ve Zeytin
Ocak ay› meyve bak›m›ndan fakir bir ayd›r.
Bu ayda ilkbahar ve yaz mevsimlerinde oldu¤u
gibi bol ve çeﬂitli meyveler bulamay›z. Baharda
yedi¤imiz ça¤lalar, çilekler, erikler, kay›s›lar,
kirazlar yaz›n yerini kavun, karpuz, ﬂeftali, incir
gibi meyvelere b›rak›r. Sonbahardaysa tüm bu
meyvelerin yerini nar ve ayva al›r. K›ﬂ aylar›na
gelince ise elma, portakal ve mandalina sofralar›m›z› süsler. Hepimiz k›ﬂ aylar›n›n so¤uk oldu¤u için meyvelerin azald›¤›n› biliriz. Ama bizim
için çok önemli olan baz› meyveler k›ﬂ›n olgunlaﬂ›r. ‹ﬂte bu k›ﬂ meyvelerinin belki de en önemlisi zeytindir.
‹çinizde bir ço¤unuz burada zeytine meyve
dedi¤imiz için ﬂaﬂ›rm›ﬂ olabilir. Zeytin bilimsel
olarak s›n›fland›r›ld›¤›nda zeytin a¤ac›n›n bize
sundu¤u bir meyve olarak kabul ediliyor. Ancak,
büyük bir ço¤unlukla onu meyve olarak isimlendirmeyiz. Bu da onun hayat›m›zda ne kadar büyük bir yer tuttu¤unu gösteriyor. Tarihçi Herodot da zeytinden bahsederken “kara alt›n”, zeytinya¤›ndansa “s›v› alt›n” benzetmelerini kullan›yor. Çünkü zeytin ve zeytinya¤› eski uygarl›klar›n kulland›¤› en önemli besinlerden biriydi.
Eski Yunan mitolojisine göre kutsal bir
a¤aç olan zeytin, ilk kez ‹da yani bugünkü Kazda¤lar›’nda ortaya ç›k›yor. Ve o gün bu gündür
insanlar›n en önemli meyvesi olmaya devam
ediyor. K›saca zeytinin tarihçesinden bahsettikten sonra zeytinin yeﬂil bir teknikle ne gibi bir
ilgisi var diye düﬂünebilirsiniz. Bugünkü konumuz zeytinin faydalar› de¤il ama zeytin bitkisinin do¤ada ortaya ç›karken kulland›¤› bir yeﬂil
teknik.
Zeytin a¤ac›, anavatan› Akdeniz havzas›
olan bir bitki olup dünya genelinde bir iki istisnan›n d›ﬂ›nda sadece Akdeniz’e k›y›s› olan ülkelerde yetiﬂiyor. Ülkemizde de Ege ve Akdeniz
bölgelerinde yetiﬂen bu a¤aç, bunun d›ﬂ›nda
yerel olarak Akdeniz iklimine benzer bir iklimin görüldü¤ü Artvin ilinde yetiﬂiyor. Hepimiz
çok kez zeytin yemiﬂizdir ve bir ço¤umuz zeytin çekirdeklerini yere atm›ﬂ›zd›r. Ama yere at›lan zeytin çekirdeklerinin hiçbirinin çimlenmedi¤ini belki fark edenler olmuﬂtur. Peki zeytin
tohumlar› bu ﬂekilde çimlenmiyorsa, çevremizdeki zeytin a¤açlar› nas›l ortaya ç›k›yor?
Zeytin a¤açlar›, s›cak - kurak bir iklimi tercih eden bir bitki. Bu tip ortamlarda bitkilerin
karﬂ›laﬂt›¤› en büyük problem su. Bu nedenle
zeytin a¤açlar›n›n yetiﬂti¤i çevrede su pek fazla bulunmad›¤› için zeytin odunu içerisinde
çok az miktarda su bulunur. Bu da zeytin odunun çok sert olmas›n›a yol açar. Örne¤in, sulak bölgelerde yetiﬂen kavak a¤açlar›n›n odununun yumuﬂak olmas›n›n sebebi de yetiﬂtikleri çevrede çok su bulunmas› ve buna ba¤l› olarak odunlar›n›n içerisinde de çok su bulunmas›d›r.
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Zeytin odununun çok sert bir yap›da olmas›ndan ötürü zeytin içerisinde yer alan çekirdekleri de odunsu bir yap›da olur. Bu yüzden
de zeytin çekirdekleri ya da tohumlar›n›n içerisinde bulunan fideciklerin gücü, bu sert ve
odunsu kabu¤u k›rmaya yetmez. Bundan dolay› bizler yedi¤imiz zeytinlerin çekirdeklerini
topra¤a att›¤›m›zda, o tohumlardan zeytin a¤ac› ç›kamaz.

Peki do¤al olarak bu iﬂ nas›l gerçekleﬂiyor?
Do¤ada zeytin meyvelerini en çok sevenler sadece insanlar de¤iller. ‹nsanlar›n bu konudaki
rakipleri karatavuk (Turdus merula) ad› verilen
küçük siyah renkli kuﬂlar. 24-25 cm boyunda ve
simsiyah tüylerle kapl› olan ve gagalar› sar›- kavuniçi renkli olan bu sevimli kuﬂlar zeytin meyvelerini çok severler. Bu meyveleri bir ç›rp›da
yutan bu kuﬂlar kursaklar›nda zeytinin etli k›s›mlar›n› sindirirler. Ancak, onlar da bizim gibi
odunsu yap›da olan zeytin çekirdeklerini sindiremezler ve d›ﬂk›lama yoluyla sindiremedikleri
çekirdekleri d›ﬂar›ya atarlar. ‹ﬂte sadece bu karatavuklar›n kursa¤›ndan geçmiﬂ olan zeytin çekirdekleri topra¤a düﬂtü¤ünde çimlenebilir.
Çünkü karatavuk kursa¤›ndaki küçük taﬂlarla ve
sahip oldu¤u kuvvetli asitlerle zeytin çekirdeklerinin odunsu kabu¤u, sindirim s›ras›nda incelir
ve yumuﬂar. Bu yüzden de karatavuklar taraf›ndan kabuklar› inceltilmiﬂ ve yumuﬂat›lm›ﬂ çekirdekler topra¤a düﬂtü¤ünde çimlenebilir. Zeytinlerin gerçek dostu olan karatavuklar sahip olduklar› bu özellikle bizler için çok önemli. E¤er
karatavuklar› avlayarak neslini tüketirsek gelecek y›llarda yeni zeytin a¤açlar› geliﬂmeyecek
ve karatavuklardan bir süre sonra zeytin a¤açlar›n›n da nesli tehlike alt›na girecek. Karatavukla
zeytin a¤ac› aras›ndaki bu birliktelik bir çok
canl› türü için de geçerli. Örne¤in, karatavu¤un
yak›n akrabas› olan ard›ç kuﬂlar› (Turdus pilaris) da ard›ç a¤açlar›n›n ço¤almas›n› sa¤lar.
Zeytin çekirde¤i gibi odunsu olan ard›ç kozalaklar› da sadece ard›ç kuﬂlar›n›n kursa¤›ndan geçtikten sonra çimlenebiliyor.

