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Türkiye’de  
17 tür, alttür ve 
varyeteleri ile 
birlikte 24 takson 
meşe, doğal olarak 
bulunmaktadır. 

24

430
Türkiye meşe 
ormanlarında 
bugüne kadar, 
dört yüzün 
üzerinde böcek 
türü tespit 
edilmiştir.

35
Türkiye'deki meşe 
ormanları en az 
otuz beş kuşun 
doğal yaşam 
ortamıdır.

6 milyon
Türkiye genelinde 
yaklaşık 6 milyon hektar 
alana sahip meşelikler, 
orman alanlarımızın 
%26'sını oluşturur.

DOĞAL YAŞLI MEŞE 
ORMANLARININ GİZLİ 
DÜNYASI

Türkiye, Avrupa ve Akdeniz ülkeleri arasında meşe ve böcek türleri bakımından en zengin ülkedir. Ülkemiz 
ormanlarının önemli bir kısmında yayılış gösteren meşe ağaçları özellikle ileri yaşlarda doğadaki diğer 
canlılar için önemli bir yaşam alanı ve beslenme kaynağıdır. Aynı zamanda zor iklim ve toprak şartlarına 
dayanıklı olmaları sayesinde hızla değişen iklim koşullarında ormanlarımızın gelecekte güçlü ve sağlıklı bir 
şekilde varlıklarını sürdürmeleri için önemleri büyüktür. 

Yaşlı meşe ağaçları ölmüş ya da ayrışmakta olan oduna bağımlı birçok türe ev sahipliği yapar. Yaşlı ağaç 
gövdelerinin kovuklarında bulunan ölü odun tabakası yüzyıllar boyunca verimli kalabilir ve hayvanlara 
hizmet etmeye devam edebilir. Hem böceklerin sunduğu beslenme imkânları, hem de yumuşamış 
odunun sunduğu yuvalanma alanları sayesinde alana gelen kuş türleri, iklim değişikliği yüzünden artması 
beklenen zararlı böcek popülasyonlarının kontrol altında tutulmasını sağlayarak sağlıklı bir ekosistemin 
kurulmasında önemli rol oynar.

Yaşlı ve kovuklu meşelerin bulunduğu bu alanlar Avrupa’da yok denecek kadar az kalmışken ülkemizin 
çeşitli bölgelerinde hala varlığını sürdürüyor. Örneğin, Toros Dağlarında zamana meydan okuyan kadim 
kültürlerle birlikte yaşamaya devam ediyor. Bu yörede yörükler meşe ağaçlarını kendilerine has bir şekilde 
üst dallarından budayarak keçilerini beslemek için kullanırlar. Budamalar sayesinde ağaçların kovuklanma 
süreci hızlanır ve daha çok yaşlı ağacın bir arada daha uzun yıllar yaşayabileceği özel ekosistemler 
kurulmuş olur. Bu özel ekosistemlerin sürdürülebilirliği için birlikte şekillendiği kadim kültürlerin devamı 
da önemlidir.

Ülkemizde, arazi kullanımı değişikliği ve yaşlı meşe ağaçlarının iğne yapraklı türlerle yapılan 
ağaçlandırmalar için kesilmesi bu özel ekosistemlerin azalmasına sebep olmaktadır. Doğanın ve kültürün 
birlikte zenginleştiği doğal yaşlı meşe ormanları hem doğal hem kültürel mirasımızın eşsiz öğelerinden biri 
olarak görülmeli, korunmalı ve gelecek nesillere ulaşması sağlanmalıdır.
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Leucodon sciuroides

Ischnodes sanguinicollis 
Takla böceği/ Elateridae 
ailesine ait bir türdür. Meşelerin 
gövdelerindeki çürümüş odun gibi 
nemli ortamları tercih eder.

Hesperus gozukarai
Cepkenli böcek / 
Staphylinidae ailesine 
ait bir türdür. İçi 
boş ağaçların zemin 
seviyesinde görülen 
bir yırtıcı böcektir ve 
Türkiye’ye endemiktir.

MEŞE
KUŞLAR
Kuş türlerinin çeşitliliği bulundukları ormanın yaşıyla doğru orantılı 
olarak artar. Doğal yaşlı meşe ormanları, barındırdığı çok sayıda ve 
türde böcek sayesinde, besin çeşitliliği açısından, farklı kuş türleri 
için çekici bir ekosistemdir. Ayrıca, ağaç kovuklarında sağladığı çeşitli 
olanaklarla birçok türün yuva ihtiyacına da cevap verir. Habitat kaybı, 
yani bu tür ekosistemlerin bozulması ve yok olması, kuş türlerinin ve 
popülasyonlarının azalmasındaki en önemli nedenler arasındadır. Habitat 
kaybının sebepleri arasında yasa dışı ağaç kesimleri ve bu ormanların 
yerine iğne yapraklı türlerle yapılan ağaçlandırmalar yer alır. Bütün 
bunların yanı sıra, yasa dışı avcılık ve yoğun pestisit kullanımı birçok kuş 
türü için tehdit oluşturmaktadır. 

Sitta europaea (Sıvacı Kuşu)
Ağaçkakanlar tarafından oyulmuş ya da 
doğal yollarla oluşmuş meşe kovuklarını 
yuva olarak tercih ederler. Tohumların 
yanı sıra meşelerde hem zarar yapan hem 
de besin ya da barınak olarak bu ağaçları 
kullanan böceklerle beslenirler.

Strix aluco (Alaca Baykuş)
Bu baykuş türü yaşlı ağaç 
kovuklarına dışarıdan malzeme 
taşımadan yuvalanır, omugasızlar 
ve böceklerle beslenir. Genel 
olarak gece ortaya çıkar. Göç 
eden bir türdür.

Glis glis (Yediuyur)
Geniş yapraklı ve karışık ormanlarda terk 
edilmiş ağaçkakan oyuklarında yaşar ve meşe 
palamudu, bazen diğer kemirgenler ile 
beslenir. Sincaba benzer ancak gri rengi, iri 
gözleri ve yerde sürdüğü kuyruğuyla ayırt 
edilebilir.

Certhia brachydactyla
(Bahçe Tırmaşık Kuşu)
Ağaç kovuğuna ince dallar, otlar ve 
yosunları kullanarak yuva yapar. Eğik 
gagası sayesinde kovuktaki çatlaklardan 
böcek, larva ve yumurtaları kolaylıkla alarak 
yiyebilir. Göçmen türlerden değildir. 

Fomes fomentarius (Kav Mantarı)
Ağacın odunsu dokularında yaşayarak 
gövdeyi yumuşatır, böylece böcekler için 
yaşama alanı yaratarak onları besler. 
Zehirli değildir. 

Sciurus anomalus 
(Anadolu Ağaç Sincabı)
Ağaç kovuklarında, bazen de 
eski yırtıcı yuvalarında yaşar. 
Genellikle meşe palamudu ve 
mantar ile beslenirler, onları 
kışın yemek için toprağa 
gömerler ve çoğunlukla bu 
yerleri unutup ağaçların 
yayılmasına bilmeden de olsa 
yardımcı olurlar. 

Dendrocopos major 
(Orman Ağaçkakanı)
Yuva, hem dişi hem erkek 
tarafından ölü ya da 
çürüyen odunlara veya 
yaprak döken ağaçların 
büyük dallarına oyulur. 
Genel olarak zararlı 
böceklerle beslenirler. 
Göç etmezler. 

Laetiporus sulphureus 
(Kükürt Mantarı)
Ağacın odunsu dokularında 
yaşayarak gövdeyi yumuşatır, böylece 
böcekler için yaşama alanı yaratarak 
onları besler. Zehirli değildir.

Hericium sp.
Nemli ölü meşe ağacı 
üzerinde yaşayan 
nadir bir mantardır.

Marumba quercus 
(Meşe atmaca kelebegi)
Sphingidae ailesine ait bir türdür.
Meşe yaprakları bu güve türünün 
larvalarının beslenmesi için 
önemlidir. Yalnızca temmuz 
ayında iki ila üç hafta boyunca 
geceleri uçar.

Catocala sponsa
Erebidae ailesine ait bir türdür.
Bu güve türünün üst 
kanatlarının deseni ağaç 
kovuğunu taklit ederken, alt 
kanatlarındaki koyu kırmızı 
renk ise düşmanlarının korkarak 
uzak durmasını sağlar. 

Protaetia mirifica 
Coleoptera / Kınkanatlılar 
takımına ait bir türdür.
Mor olan bu böceğin larvaları 
ergin hale gelinceye kadar 
geçen iki yıllık dönemde meşe 
kovuklarındaki çürümüş 
odunun içinde yaşayabilirler. 
Dolayısıyla meşelerin 
budanması onlar için uygun 
bir ortam yaratır. 

Lucanus cervus (Geyik Böceği)
İsmini alt çenesinin şeklinden alan bu 
böcek yaşlı ağaçlarda yaşamayı sever. 
Erkekler bu çeneyi dişilerin ilgisini 
çekmek için yapılan kavgada kullanırlar.

Propomacrus bimucronatus
Coleoptera / Kınkanatlılar 
takımına ait bir türdür.
Geceleri ortaya çıkan böcek, 
meşe ağaçlarına bağımlıdır. 
Larvaları meşe kovuklarında 
yaşar, çürümüş odunla beslenir. 
Erkeklerde ön bacakların boyu 
vücutlarının boyunu geçebilir.  

Centaurea mersinensis
Plagionotus arcuatus 
Böceğin larvaları yeni ölmüş 
dalların ve meşe gövdelerinin 
kabuğu altında yaşar. Kuşların
besini olmamak için arıları 
taklit ederler.

Capra aegagrus hircus 
(Kıl Keçisi)

Auricularia sp.

Lobaria pulmonaria

Lecidella elaeochroma

Melanelixia glabra

Andricus quercustozae
(Meşe mazısı) 
Gall arısı larvasının etkisiyle 
hastalanan meşe, bünyesinde 
ağaç mazısı üretir.

Cerambyx cerdo 
(Büyük Teke Böceği)
Türkiye’de teke böcekleri 
ailesinin en büyük üyelerinden 
biridir. Larvaları yeni ölmüş meşe 
ağacından beslenir.

Polyporus tuberaster

BÖCEKLER
Doğal yaşlı meşe ormanlarında bulunan böcekler ağaç kovuklarında, 
çevredeki ölü odunlarda yaşarlar ve yaşlı, çürümüş/çürük/çürümekte 
olan odunla beslenirler. Bazıları sadece ülkemizde ve belli bölgelerde 
yaşayabilen bu türler Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) 
tarafından oluşturulmuş kırmızı listede Tehlikede (EN), Duyarlı (VU) ve 
Tehdide Yakın (NT) şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu böcekler canlı odunda 
yaşayamazlar, canlı ağaçlara zarar vermezler ve ağaçlarda çürümenin 
başlamasına neden olmazlar. Çürümeye başlamış ağaçların içinde yaşam 
alanı bulan böcekler, ağaçlara zarar vermek bir yana, zararlı böcekleri 
yiyen ağaçkakan, sıvacı kuşu, ibibik gibi kuş türlerini alana çekerek 
ormanın sağlığına katkıda bulunur. Ölü ve yaşlı ağaçların kesilmesi ve 
ormandan çıkarılması yararlı böcek popülasyonlarının azalmasına sebep 
olur.
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