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MEYVEL‹ B‹TK‹LER,
ARDIÇ KUﬁLARI,
KARGALAR VE ‹NSANLAR
Meyveli bitkiler ve onlarla beslenen canl›lar aras›nda simbiyotik bir iliﬂki vard›r. Bitkiler hayvanlara,
meyve ve çiçekleriyle gerekli besinleri vererek yaﬂamlar›n› sürdürmelerini sa¤lar. Hayvanlar da onlar›n
çiçeklerini dölleyerek, tohumlar›n› yayarak, çimlenme engellerini gidererek ve uygun çimlenme ortam›
sa¤layarak bitkilere hizmet eder. Baz› bitkilerle baz› hayvanlar aras›nda öyle bir iliﬂki geliﬂmiﬂtir ki o
hayvan›n sindirim sisteminden geçmeyen tohum çimlenmez. Çiçeklerin, olgun meyvelerin ve meyvesi
olgunlaﬂm›ﬂ a¤açlar›n yapraklar›n›n çekici renklere ve kokulara bürünmesinin temel nedeni, simbiyotik
iliﬂki kurdu¤u hayvanlara gerekli mesaj› vermektir.
Kanatl› tohumlar› olan bitki türlerinin ço¤u (öncü türler d›ﬂ›nda) rüzgarla en çok 160 m taﬂ›nabilir. Bilindi¤i
gibi k›sa mesafeli yay›lma genetik olarak büyük çeﬂitlilik oluﬂturmaz. Oysa
tohumlar› hayvanlarla, özellikle kuﬂlarla yay›lan türler çok uzun mesafelere k›sa sürede ulaﬂabilir ve bu bölgelerde büyük bir genetik çeﬂitlilik oluﬂur. Bunun yan›nda, kuﬂlar hiç orman›
olmayan bir yere tohum taﬂ›yabilir. Bunun sonucunda çok küçük, yal›t›k kümeler oluﬂur. Bunlar çok farkl› gen havuzlar› oluﬂturur, birbirlerine benzemez ve çevrelerindeki orman alanlar›ndan farkl› olan belirgin nitelikler gösterir.
Bilindi¤i gibi baz› bitkilerin tohumlar›, uçarak ya da su yüzeyinde yüzerek yay›l›rken birok bitki de tohumlar›n› lezzetli meyvelerinin içine gizler.
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Meyveli bitkiler, meyveleri olgunlaﬂ›nca dikkat çekecek renklere bürünür ya
da iﬂtah aç›c› kokular yayarak hayvanlar› kendilerine çeker. Karn›n› doyurmak isteyen hayvanlar meyveleri yiyip
tohumlar› da d›ﬂk›lar› arac›l›¤›yla ya-

yar. Ayr›ca onlar› do¤rudan güvenli bir
yere taﬂ›mak isterken de yayarlar. Tohumlar bu yolla çok k›sa zamanda
uzun yollar katedebilir. Hatta ard›çlarda oldu¤u gibi göçmen ard›ç kuﬂlar›
onlar› binlerce kilometre uza¤a taﬂ›yaBozard›ç kuﬂu
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bilir. Tohumuyla birlikte yenen meyveler sindirim sisteminde kolayl›kla sindirilirken tohumlar sindirilmeye karﬂ›
dirençlidir.
Do¤al seçilim sürecinde tohumlar›n ço¤u hayvanlara yem olmamak için
ac›laﬂm›ﬂt›r. Tatlar› kötüleﬂmiﬂ ya da
hayvanlarca sindirilemeyen kabuklar
oluﬂmuﬂtur. Tohumlar› olgunlaﬂmam›ﬂ
meyveler, yaﬂamlar›n› garanti alt›na
alabilmek için dikkat çekmeyecek
renklerde (örne¤in, yeﬂil), yenmeyecek
kadar sert ya da hayvanlar›n hoﬂlanmayaca¤› (ac›, ekﬂi) tatlarda olur. Genelde tohumlar›n olgunlaﬂmas›yla birlikte meyveler de yumuﬂar, tatlan›r ve
renklenir. Yani do¤al seçilim, meyveler
ve tohumlar için farkl› yönde geliﬂmiﬂtir.
Tohumlar›n hayvan ve insan d›ﬂk›s› içinde çimlenmesi de ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Do¤al seçilim yoluyla bitkilerin meyveleri
belli hayvan türlerince yenilip, tohumlar› çevreye yay›lacak ﬂekilde geliﬂmiﬂtir. Örne¤in, çilekler, al›çlar ve üvezler,
ard›ç gibi kuﬂlara; pelitler sincaplara,
kargalara ve baz› a¤açkakanlara; mangolar yarasalara; baz› ayakotu türleri
kar›ncalara uyum sa¤lam›ﬂt›r. Böylece
do¤al çilek, ard›ç, üvez vb meyveler ard›ç kuﬂlar›n›n yiyebilece¤i büyüklükte,
pelitlerse sincaplar›n ön ayaklar› ya da
kargalar›n gagalar›yla tutabilece¤i ve
yutarak kursaklar›na alabilece¤i ﬂekilde geliﬂmiﬂtir. Baﬂka bir aç›klamayla,
sincaplar›n ve kargalar›n taﬂ›yamad›¤›
ﬂekil ve irilikteki meﬂe tohumlar› yay›lamad›klar›ndan, varl›klar›n› sürdürememiﬂtir.
Tohumlar› hayvanlar›n sindirim sisteminden geçerek yay›lan bitkilerle,
de¤iﬂken iklim koﬂullar›n›n egemen oldu¤u alanlarda yaﬂayan bitkilerin ço¤unun tohumlar›n›n, çimlenme engeli
vard›r. Çimlenme engeli kozalak ya da
meyve etinden, tohum kabu¤undan ya
da embriyondan kaynaklan›r. ‹klimi
kestirilemeyen bölgelerde yay›lan bitkilerin tohumlar› topra¤a ulaﬂt›¤›nda
hep birlikte çimlenseydi, çimlenmeyi
izleyen uzun süreli kurakl›k ya da ﬂiddetli don gibi aﬂ›r› do¤a koﬂullar›nda
fidelerin hepsi yok olup giderdi. Bu nedenle tohumlar çimlenme için ya uygun ekolojik koﬂullar›n oluﬂmas›n›
bekler ya da y›llara göre belirli oranlarda çimlenecek (ard›çlarda oldu¤u gibi)
ﬂekilde genetik özellik taﬂ›r. Gerekirse
3-5 y›l, hatta onlarca y›l (Büyük Sahra

çölünde oldu¤u gibi) çimlenmeden, ya¤›ﬂl› ve uygun iklim koﬂullar›n› bekleyebilirler.
Embriyondan kaynakl› çimlenme
engelinin ortaya ç›k›ﬂ nedeni, embriyonun dinlenme gereksinimidir. Bu olay,
soyun sürmesi aç›s›ndan çok önemlidir. Tohumlar dinlenerek daha uygun
çimlenme koﬂullar›n› bekler. Ard›ç,
al›ç, üvez gibi birçok bitki meyvesinin
içerdi¤i baz› kimyasal maddeler (örne¤in, blastakolin) tohum için do¤rudan
çimlenme engeli oluﬂturur. Tohum kabuklar›, ard›çlarda oldu¤u gibi baz› reçine ve ya¤lar nedeniyle ya da mekanik olarak embriyonun su ve gaz al›ﬂ-

Menengiç

veriﬂini engelledi¤i gibi, embriyonun
büyümesi ve uzamas›na da direnç gösterir. Do¤al süreçte kendili¤inden oluﬂan bu engelleri kültür ortam›nda yapay olarak gidermek için çeﬂitli ön iﬂlemler gerekir.
Do¤al ortamda ard›ç, üvez, çilek,
al›ç, kuﬂburnu, karamuk gibi birçok
Kartapu

Bö¤ürtlen

türün tohumunun çimlenmesi için gerekli ön iﬂlemleri ço¤unlukla kuﬂlar,
özellikle de ard›ç kuﬂlar› (Turdus) gerçekleﬂtirir. Kuﬂlar, çimlenme engellerinin bir bölümünü giderme iﬂlevinin yan›nda, kanatlar› olmayan tohumlar› da
yetiﬂme ortamlar›na taﬂ›r. Ülkemizde
birçok meyveli a¤ac›n varl›¤›yla ard›ç
kuﬂunun varl›¤› aras›nda do¤rudan bir
iliﬂki vard›r. Özellikle de ard›ç ormanlar›n›n var ya da yok olmas› neredeyse
tümüyle ard›ç kuﬂlar›yla iliﬂkilidir. Bu
iki grup aras›ndaki simbiyotik iliﬂki üst
düzeydedir. Çünkü ard›ç a¤ac› tohumlar›, çimlenme engellerinin hepsini içerir. Bu nedenle, ard›ç tohumlar›n›n
çimlenme engelinin yapay ortamda giderilmesi iﬂleminde baﬂar›l› sonuç alabilmek için kozalak etinden, kabuktan
ve embriyondan kaynaklanan çimlenme engellerinin birlikte giderilip, uygun çimlenme s›cakl›¤›n›n sa¤lanmas›
gerekir. Tersi durumda ya yeterli sonuç al›namaz ya da çimlenme hiç olmaz.
Meﬂe palamudu (pelit), kestane, f›st›kçam›, ceviz, f›nd›k, kay›n gibi iri tohumlar› da sincap ve kargalar, özellikle de kestane kargas› (Garrulus glandarius) yaﬂam alanlar›na taﬂ›r. Kargalar
tohum renginden ya da gaga vuruﬂlar›yla oluﬂturduklar› titreﬂimden, tohumun dolu ya da boﬂ oldu¤unu kolayca
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Tuza¤a yakalanm›ﬂ karatavuk

anlayabilir. Kestane kargas›, kursa¤›na
ald›¤› 10-15 palamut tohumunu ya da
öteki tohumlar›, uçuﬂ mesafesindeki
de¤iﬂik yerlere 2-4 cm derinlikte gömer. Ne ki sonradan yemek istedi¤inde
bunlar›n ço¤unu bulamaz ya da onlara
gereksinim duymaz. Böylece tohumlar
olduklar› yerde çimlenir. Araﬂt›rma sonuçlar›na göre yüksek da¤ ormanlar›ndaki kanats›z tohumlua dokuz çam türünün tohumlar›n›n yay›l›ﬂ›, bir karga
türü olan f›nd›kk›rana (Nucifraga caryocataste ve Nucifraga columbiana)
ba¤l›d›r. Bu kuﬂlar›n yeme, taﬂ›ma,
gömme ve bulma gibi özel yetenekleri
vard›r. Orman s›n›r›n›n yukar› do¤ru
geniﬂlemesinde önemli bir iﬂlev görürler. Bilim insanlar›, bu tür kargalar›n
yok olmas› durumunda Pinus cembra
gibi birçok türün varl›¤›n›n sona erece¤ini düﬂünüyor. F›nd›kk›ranlar bir
uçuﬂta 30-134 aras› çam tohumunu,
saatte 20 uçuﬂ yaparak yaklaﬂ›k 16 km
uza¤a ve 700 m kadar daha yükse¤e
taﬂ›yabilir. Taﬂ›nan tohumlar tek ya da
kümeler halinde toprak alt›nda, birkaç
santimetre derinlikte depolan›r. Bu ﬂeGurmut

Gingko

kilde tek bir kuﬂ 25.000 tohumu depolayabilir. Bu kuﬂlar, manyetik duyarl›l›k ve keskin görüﬂ yetenekleri sayesinde saklad›klar› tohumlar› gereksinim duydukça bulur ve yer. Bu ﬂekilde
160 cm kal›nl›¤a varan kar tabakalar›n›n alt›na tüneller açabilirler. Yap›lan
araﬂt›rmalar, yüksek da¤ ormanlar›nda
kar kal›nl›¤› 170 cm’yi geçince bu kuﬂlar›n alan› terk etti¤ini gösteriyor. Bu
tür kargalar tohum mevsiminde saklad›klar› tohumlar›n en çok % 85’ini kullan›r. Ormanlar›n üst s›n›r›ndaki iyi
çimlenme ve yüksek yaﬂama oranlar›,
rüzgardan çok kuﬂlar›n taﬂ›d›¤› tohumlar sayesindedir. Kuﬂlar genellikle kar›n erken kalkt›¤› yerlere tohum saklad›¤› ve gömdü¤ünden, buralarda çimlenme için daha uygun koﬂullar bulunur. Bu gömme uygulamas› ayn› zamanda, tohumlarla beslenen öteki hayvanlar›n onlar› h›zla tüketmesine engel olur. E¤irdir Orman Fidanl›¤› bünyesinde, Göller Bölgesi’nde yay›lan sekiz meﬂe türü üzerinde yap›lan bir çal›ﬂma, dökülen meﬂe palamutlar›n›n
%99’dan ço¤unun, ilk bir haftal›k süre

içinde keçiler ve domuzlar baﬂta olmak üzere hayvanlarca h›zla tüketildi¤ini ortaya koymuﬂtur.
‹nsanlar, bu do¤al döngüyü yerleﬂik yaﬂama geçerek bilinçli olarak k›rm›ﬂt›r. Son buzul ça¤›n›n bitiminden
sonraki 13.000 y›ll›k k›sa sürede, do¤al seçilimi ve tohumlar›n yay›l›ﬂ›n›
kendi gereksinimleri do¤rultusunda
yönlendirmeleriyle bugünkü evcil meyveler geliﬂmiﬂtir. Bu süreçte tad›n yan›nda meyvelerin büyük ve etli ya da
üzümde oldu¤u gibi çekirdeksiz (tohumsuz) olmas› esas al›nm›ﬂt›. Günümüzde evcil meyvelerin, yaban›l atalar›ndan daha iri olmas›n›n nedeni budur. ‹nsanlar›n yerleﬂik yaﬂama geçerek yaﬂam alanlar›na yak›n yerlere d›ﬂk› yapmalar› ya da iri tohumlar› tükürmeleriyle ilk araﬂt›rma çiftlikleri kendili¤inden oluﬂmuﬂtur. Buralarda iﬂlerine yaramayacak özellikteki bitkileri de
uzaklaﬂt›rarak, seçilimi kendi istekleri
do¤rultusunda gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Bundan 10.500 y›l kadar önce Bereketli Hilal olarak adland›r›lan bölgede ilk çiftçiler topra¤› sürüp do¤adan
toplanan tohumlar› ekti. Böylece ilk
kontrollü tohum yay›l›ﬂ› baﬂlam›ﬂ oldu.
Bu tohumlar›n küçük bir bölümü ilk
y›l çimlenirken, ço¤unlu¤unun genetik
ﬂifreleri ancak ikinci ve sonraki y›llarda çimlenmelerine olanak tan›yordu.
Bu, ilk çiftçilerin tarlalar›ndan ayn› y›l
ürün alabilmek için daha çok tohum
ekmesi demekti. Ancak ilk tarla ekimi
uygulamalar›yla birlikte, tohum kayna¤› olarak do¤adan yararlanmaktan vaz
geçilmiﬂ ve tarladan elde edilen tohumlar kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹ﬂte
bu noktada, Anadolu ve onun uzant›s›
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Mezopotamya’da genetik bilimi de
do¤muﬂ oldu. Tohumlar bir kez tarladan ve ilk y›l çimlenen bitkilerden al›nd›ktan sonra ikinci seçim daha iri etli
olanlar ve topra¤a hemen düﬂmeyen
tohumlardan yana oldu. Bu sürecin
benzer biçimde yinelenmesine ba¤l›
olarak insanlar, daha önce do¤al koﬂullarda baﬂar›l› olan genlerin frekans›n› h›zla düﬂürerek ya da do¤al ortamda ölümcül mutant bireyleri kullanarak, bitkilerde büyük bir de¤iﬂim gerçekleﬂtirdi. Yani her ekim uygulamas›nda o y›l çimlenen tohumlar kullan›ld› ve tohumlar da gereksinim do¤rultusunda seçildi. Bu iﬂlem binlerce y›l
yinelenerek bugünkü evcil (kültür) bitkiler oluﬂtu. Döngü, “ek-büyüt-toplaek” biçimindeydi. Eﬂeysiz üretimin
keﬂfi de buna kat›l›nca, do¤ada hiç yaﬂama ﬂans› olamayan do¤rudan mutant tek bireylerden (muz, üzüm, elma,
armut, portakal gibi meyveli a¤açlardan) ürün elde edilmeye baﬂland›. Böylece birçok bitkinin genetik özellikleri
yaban atalar›nda çok farkl›laﬂarak, insan gereksinmeleri do¤rultusunda de¤iﬂti: Tohumlar çimlenme engelini aﬂt›;
meyveler irileﬂti, lifleri uzad›, tatlar›
artt›, çekirdekleri azald› ya da çekirdeksizleﬂti; erik, ﬂeftali, elma, kay›s›,
kiraz gibi meyveler de kendi kendilerini dölleyebilir hale geldi. Bu süreç öncelikle tek y›ll›k bitkilerle baﬂlad›. Tek
y›l›k bitkilerin evcilleﬂtirilmesinden
6000 y›l kadar sonra da meyve a¤açlar› (zeytin, incir, hurma, nar, üzüm, vs.)
evcilleﬂtirilmeye baﬂlad›.
Günümüzde bütün tar›m ürünlerinin yaban bir atas› mutlaka vard›r. Bu
evcilleﬂtirme sürecinde, bademde oldu¤u gibi birçok zehirli ve öldürücü bitki ya da m›s›r gibi tad› çok kötü olan
bitkiler, bugünkü görünümlerine kaMaz› meﬂesi

vuﬂtu. En eski do¤al m›s›r koçan› 1,5
cm’den daha küçük olmas›na karﬂ›n,
günümüzde (3500 y›l kadar önce)45
cm boya ulaﬂm›ﬂt›r.
Bitki evcilleﬂtirme, bir bitkiyi yetiﬂtirirken bilerek ya da bilmeyerek o bitkinin geneti¤inde gerçekleﬂtirilen de¤iﬂikliklerle onu yaban atalar›ndan farkl›laﬂt›rmak ve insanlara daha yararl›
hale getirmek olarak tan›mlanabilir.
Bu¤day (10.500 y›l önce), bezelye
(10.000 y›l önce), zeytin (6000 y›l önce) gibi baz› bitkiler çok erken evcilleﬂtirilirken, çilek (Ortaça¤’da), pikan ceviz (150 y›l önce) gibi baﬂka bitkiler
daha geç evcilleﬂtirildi. Meﬂe ve ard›ç
gibi baz› bitkiler de genetik özelliklerinden dolay› hiç evcilleﬂtirilemedi. Onlar insanlara karﬂ› günümüze kadar direnmeyi baﬂard›.
Bu süreçte dünyan›n büyük bölümünde hangi bitkinin, nerede ve ne ﬂekilde yaﬂayaca¤›na insan karar vermeye baﬂlad›. Bu da yetmezmiﬂ gibi do¤al
yay›l›ﬂta görev alan hayvan varl›¤›n› da
istedi¤i gibi s›n›rlad›. Ateﬂli silahlar›n
Garrulus glandarius-alakese

yayg›nlaﬂmas›, geliﬂmiﬂ tuzaklar›n ve
tar›m alanlar›nda zehirlerin kullan›lmaya baﬂlanmas›yla do¤a silinip süpürüldü. ‹nsan, do¤al ormanlardaki bitki
da¤›l›m›n› da kendi gereksinimleri
do¤rultusunda düzenledi. Bunun sonucunda tür ve genetik çeﬂitlilik h›zla
azald›. Sonuçta bizlere ucube bir do¤a
miras› kald›. En kötüsü de özgürlü¤üne bu kadar düﬂkün, esir yaﬂamaktansa ölmeyi ye¤leyen ard›ç kuﬂlar›n›n yar›-kentli hale gelmesi. Ard›ç kuﬂlar›ndan çok daha zeki ve sosyal olan kargalarsa uzun süredir kentlerde yaﬂ›yor, tohum toplay›p yaymaktan, insano¤lundan kaç›p durmaktansa art›k
çöplükten geçinip onlarla birlikte yaﬂamay› tercih ediyor. Art›k bu kuﬂlar da
insanlar gibi kentlerde yaﬂ›yor, semiriyor, ürüyor. Öte yandan geride kalan
ard›ç a¤ac› birtak›m zorluklurla karﬂ›
karﬂ›ya kalm›ﬂ durumda. Oysa insana

Kuﬂkiraz›

binlerce y›l direnip özgür kalmay› baﬂarm›ﬂlard›. Ard›ç a¤ac› ard›ç kuﬂunun, meﬂe a¤ac› da kargalar›n kendisini terk edece¤ini hiç düﬂünmemiﬂti.
Bu vermeden alma süreci elbette bir
gün bitecek. O zaman kuﬂlar da geri
dönecek. Ama bakal›m döndüklerinde
kendilerini bekleyen bir ard›ç ya da
meﬂe bulabilecekler mi?.
Çocuklu¤umda eme¤in simgesi ekmekti. Yolda yürürken bir ekmek parças› görsek, onu çöplükten uzak, do¤al bir ortama, kuﬂlar yesin diye b›rak›rd›k. Bunlar hep unutuldu. Halbuki,
çöplüklere organik madde hele de ekmek at›lmasa; yenen meyvelerin çekirdekleri bir yerde biriktirilse ve gezintilere gidildi¤inde dolaﬂ›lan yerlere, uygun yetiﬂme ortamlara ekilse ne kadar
iyi olur. Dikkatli bak›ld›¤›nda güz bitti¤i halde üzerinde ya da dibinde meyveleri hâlâ duran, umutsuzca kuﬂlar›
bekleyen a¤açlar görülebilir. Onlara
kuﬂlar›n yerine insanlar yard›mc› olmal›. ‹nan›yorum ki beﬂ-on y›l sonra ard›ç
kuﬂlar›, f›nd›kk›ranlar, kestane kargalar› ve ötekiler gökyüzünde yeniden
süzülüyor olacakt›r.
Hazin Cemal Gültekin
Orman Yuksek Muhendisi,
E¤irdir Orman Fidanl›¤›
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