
And›z, pul yaprakl›lar familyas›na ait bir cinsli
iki evcikli yani, erkek ve difli çiçekler ayr› ayr›
a¤açlarda bulunan bir a¤aç cinsidir. Baz› botanik-
çilerce ard›çlar›n bir türü olarak kabul edilseler
de, kozalak yap›s›, tohumlar›n›n serbest olmama-
s› ve tomurcuklar›n›n pullarla örtülmüfl olmas›yla
ard›çlardan ayr›l›r. And›z, Arceuthos cinsinin yafla-
yan tek türü. Esas yay›l›fl alan› Güney Anadolu ve
bu bölgede 500m ile 1750 metreler aras›nda do-
¤al olarak yay›l›yor. Yay›l›fl alan›nda yer yer saf
meflcereler oluflturmas›na karfl›n, genelde ard›ç
(Juniperus L.) türleri, katran (Cedrus libani), ak-
çam (Pinus nigra), k›z›lçam (Pinus brutia), Toros
göknar› (Abies cilicica), mefle (Quercus L.) ve  ma-
ki türleriyle kar›fl›k ormanlar oluflturur. 

Türkmen kültüründe and›zlar çok önemli yere
sahipler. Yöre halk› yüzy›llard›r, kozalaklar›n etli
k›s›mlar›ndan pekmez imal ediyor ve tohumlar›
çam f›st›¤› yerine besin olarak tüketiliyor. Yine
Türkmenler, and›zlardan elde ettikleri katranlar›
t›bbi amaçlarla  kullan›yorlar.  

Bat›l›lar, 1547 y›l›ndan bu yana and›zlar›n çok
üstün dekoratif özelli¤e sahip oldu¤unu görüp, ül-
kemiz and›z ormanlar›n› tarayarak kültür formlar›-
n› götürüp, bahçelerini onlarla süslediler. Ülkemiz
park bahçelerindeyse neredeyse hiç and›z a¤ac›  ol-
mad›¤› gibi, bugüne kadar gerçeklefltirilmifl hiçbir
plantasyon sahas› ya da gençlefltirme alan› da yok.
Ana yay›l›fl› ülkemiz olan bu cinsin bir tek fidan›na
sahip olmak istedi¤imizde ithal etmek zorunda ol-
mam›z ve bat›l›lar›n yüzlerce y›l önceden belirledi¤i
ve götürdü¤ü kültür formalar›n›n ülkemizde nere-
lerde dahi yay›ld›¤›n› bilmememiz asl›nda üzüntü
duyulmas› gereken bir durum. And›z fidan üretim
tekni¤i ortaya konmad›¤›ndan Orman Bakanl›¤›’nca
da and›z ormanlar› göz ard› edilmifl görünüyor. Gü-
nümüzde çok genifl alanlara yay›lmalar›na karfl›n
and›z ormanlar›n›n envanteri dahi bulunmuyor. 

And›z ormanlar›, hayvanlarla yay›lan di¤er tür-
lerde oldu¤u gibi birbirinden çok farkl› genetik çe-
flitlilik gösteriyor. Bu çeflitlilik, onlar›n çok amaçl›
kullan›mlar›n› da sa¤l›yor. Bunlardan en önemlisi;
farkl› form ve görünümdeki and›z a¤açlar›n›n kül-
türe al›narak park ve bahçelerimizi süslemesi, bu
de¤iflik formalardan oluflan kent ormanlar›n›n, ye-
flil kuflak ve yol a¤açland›rmalar›n›n yap›lmas›.
Farkl› görünümlere sahip olmalar› ve uzun yafla-

malar› nedeniyle and›z ormanlar›, an›tsal nitelikler
de tafl›yorlar. Bu nitelikleri nedeniyle, biyolojik tu-
rizm hareketlerinde önemli yere sahipler. And›z
ayn› zamanda ekstrem toprak koflullar›na dayan›k-
l›l›¤› ve yayg›n kök sistemleriyle erozyon kontrolü
çal›flmalar›nda, çok de¤erli odunlar› dolay›s›yla da
odun kökenli sanayide, rüzgar, kar ve ses perdesi
tesisinde kullan›labilecek çok yönlü bir a¤aç türü.

And›z a¤ac›, yok olma tehlikesi alt›nda ve or-
manlar›n›n daralma süreci devam etmekte. Daral-
ma sürecinin befl nedeni var: 1) Ülkemizde, and›-
z›n vejetatif ve generatif fidan üretim tekni¤i, fi-
danl›k tekni¤i, a¤açland›rma ve do¤al gençlefltir-
me tekniklerinin ortaya konamamas›. Bunun so-
nunda, kullan›m amaçlar›na yönelik kitlesel fidan
üretimi gerçekleflememifl yeni plantasyonlar olufl-
turulamam›fl bulunuyor. 2) And›z ormanlar›n›n
üzerinde, yo¤un otlatma bask›s› olufluyor. Otlak
alanlar›n›n tar›msal amaçl› kullan›m›, keçilerin
ana beslenme alanlar› olan mefle çal›l›klar›n›n ve
seyrek a¤açl›k alanlar›n a¤açland›r›lmas› nedeniy-
le, keçi ve koyun otlatmas› and›z ormanlar›na yö-
nelmifl durumda. 3) And›z ormanlar›, yaban haya-

t›na çok iyi bar›nma ve beslenme ortam›
sa¤l›yorlar. Bu nedenle, yo¤un avlak alanlar› ola-
rak kullan›l›yorlar. Kontrolsüz avlanma bask›s› so-
nucu, ard›ç tohumlar›n›n yay›l›fl›n› sa¤layan yaba-
n›l hayvan varl›¤› h›zla düflmekte, hatta, ay›larda
oldu¤u gibi tamamen yok olma tehlikesiyle karfl›
karfl›ya bulunmakta. 4) Çok yüksek fiyatlarla sat›-
lan and›z katran›n›n elde edilmesi amac›yla, or-
manlar›n tahribi söz konusu. Günümüzde 1 kg an-
d›z katran›n›n ederi  4000 dolar ve bunun temini
yasal yollardan mümkün de¤il. Geçmiflte sadece
yöresel olarak tüketilen and›z katran›n›n, günü-
müzde alternatif t›p uygulamalar›nda yayg›n ola-
rak kullan›lmas›, tahribat› daha da art›r›yor. 5) Es-
kiden sadece yöre insan›nca tüketilen and›z pek-
mezi, turizm hareketlerinin art›fl›yla birlikte ticari
materyal haline dönüflmüfl durumda. And›z pek-
mezi imal edebilmek amac›yla köylüler kozalakla-
r› toplayarak kaynat›yorlar. Kozalaklarla birlikte
tohumlar da ormanlar d›fl›na ç›kar›lmakta do¤al
ortamdaki tohum miktar› önemli oranda azalmak-
ta. Bu durumdan, özellikle yerleflim olanlar›na ya-
k›n and›z ormanlar› olumsuz yönde etkileniyor,
kendilerini yenileyemiyorlar. 

And›z›n do¤al ortamda yaflam öyküsü de ken-
dine özgü. And›zlarda çiçeklenme ve tozlaflma,
yükseklik basamaklar›na ba¤l› olarak Nisan-May›s
aylar›nda gerçeklefliyor. Döllenmifl difli çiçekler
May›s ay›ndan itibaren h›zl› bir büyüme sürecine
giriyorlar ve kozalaklar birinci y›lda olgunlaflma
boyutuna ulafl›yorlar. Tohumlar›n olgunlaflmas›,
tozlaflma ve döllenmeyi izleyen ikinci y›lda gerçek-
lefliyor ve 18 ayl›k bir süreci kaps›yor. Olgun ko-
zalaklar› büyüklüklerine bakarak olgunlaflmam›fl
kozalaklardan ay›rt etmek mümkün de¤il. Olgun-
laflmam›fl kozalaklar, yeflil renkteyken, olgun ko-
zalaklar›n üzeri gümüfli mum tabakas›yla kapl› ve
renkleri dek›rm›z›-kahverengi.

And›z tohumlar›n› do¤al ortamda daha çok,
ay›lar, keçiler, sincaplar, ve kemirgenler yay›yor.
And›z, ana yay›c›s› memeliler olan tek ibre yaprak-
l› a¤aç cinsimiz. And›z tohumlar›n›n yayan hayvan-
lar, kozalaklar›n›n etli k›s›mlar›n› yiyerek, kozalak
etinden kaynaklanan çimlenme engelini gider-
iyorlar. Hatta keçiler kozalaklar› bütün olarak yut-
uyor, daha sonra gevifl getirme esnas›nda, etli k›-
s›mlar› tamamen temizleyerek tohumlar› a¤›zlar›n-
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dan d›fl ortama b›rak›yorlar. Sincap ve fare gibi
kemirgenlerse kozalaklar›n etli k›s›mlar›n› yeme-
nin yan›nda, embriyoyu da yemek amac›yla to-
humlar› mekanik olarak k›r›yorlar. Bu k›rma
s›ras›nda, genelde 3 olan embriyodan bir ya da
ikisini yerken di¤erini bulam›yor ve çimlenme sü-
recini k›salt›yorlar.

And›z›n kozalak eti, tohumlar›n›n do¤al çim-
lenme sürecini tek bafl›na bir ya da iki y›l geciktir-
iyor ve çimlenmenin dördüncü, beflinci y›la sark-
mas›na neden olur. Kozalak etinden tamamen te-
mizlenmifl (hayvanlar taraf›ndan) tohumlar; su-gaz
al›flveriflini engelleyen, embriyonun geliflimine me-
kanik direnç gösteren tohum kabu¤undan kaynak-
lanan çimlenme engeli nedeniyle, genelde üçüncü
bazen de dördüncü y›lda çimlenirler. Ayn› y›l ya
da ikinci y›ldaki çimlenme, kemirgenler taraf›ndan
mekanik zedelemeye tabi tutulan tohumlarda gö-
zükür. Üçüncü, dördüncü y›llardaki çimlenme dö-
neminde, tohumlar›n üzerini kapatan sertleflmifl
kozalak pullar› iyice gevfler, embriyonun fliflme-
siyle birlikte kendili¤inden düfler ve embriyo ser-
best kalarak çimlenir.

And›z tohumlar› iri ve kanats›z oldu¤undan an-
cak a¤ac›n dibine düflüyor ve  tohum ancak yerin-
den al›narak götürüldü¤ü taktirde yay›l›fl›n› ger-
çeklefltirebiliyor. Bu durumda tohumlar a¤ac›n di-
bine düfltükleri y›l çimlenecek olsalard› yay›l›fllar›
için çok az zaman kalacak, bu dar zaman aral›¤›n-
da da çok az say›daki tohum uzaklara tafl›nabile-
cekti. Oysa and›z tohumlar› kozalak etinden temiz-
lenmedi¤i taktirde, 4-5 y›l çimlenmeden kal›yor ve
yay›c› hayvanlar›n›n kendisini uygun ortamlara ta-
fl›mas›n› bekliyor. Yine and›z 2-3 y›lda bir bol to-
hum tuttu¤undan tohumlar ayn› y›l  çimlenmeye-
rek uygun iklim koflullar›n›n olufltu¤u dönemlerde
toprakta çimlenmeye haz›r tohum bulunduruyor.
Böylece hem yay›l›fl›n› garanti alt›na al›yor hem de
çimlenme için uygun iklim koflullar›n› bekleyerek
ortamda tutunmalar›n› sa¤l›yor. 

And›z tohumlar›nda, genelde üç embriyonun
bulunmas› vönemli avantajlar sa¤lar. Bunlardan
birincisi, hayvanlar›n her seferinde üç adet embri-
yoyu bir seferde tafl›mas›; ikincisi, kemirgenlerin
tohumlar› yerken genelde bir embriyoyu bula-
mamalar› nedeniyle tohumun kendini garantiye
alabilmesi, üçüncüsüyse; tohumlar ormandan
uzak bir yere tafl›nd›¤›nda ikili ya da üçlü çimlen-
melerle, erkek ve difli bireylerin ayn› alanda, hat-
ta iç içe bulunmalar›. Da¤›n›k yay›l›fllar›na karfl›n,
and›zlarda tozlaflma sorununun görülmemesinin
ana nedenlerinden biri de bu.

Tohumdan fidan üretim tekni¤i (generatif üre-
tim), daha çok kitlesel a¤açland›rma çal›flmalar›na
yönelik olarak gerçeklefltirilir. E¤irdir Orman Fi-
danl›¤›’nca kitlesel fidan üretiminde kullan›lan

kombinasyon flöyle: “Tohumlar› 1 ay oda s›cakl›-
¤›nda suda bekletme x Tohum kabu¤unu embriyo-
dan ayr›lmayacak flekilde k›rma x yaz ekimi’’ uy-
gulamas›nda %100-150 oran›nda; “Tohumlar› 1
ay oda s›cakl›¤›nda suda bekletme x Tohum kabu-
¤unu embriyodan ayr›lmayacak flekilde k›rma x 2
ay 15-20°C de ›l›k-›slak katlamadan x 1 ay 10-
15°C de ›l›k-›slak katlama x k›fl ekimi’’ uygulama-
s›nda %90-100 oran›nda çimlenme elde edilir. An-
d›z da, ard›çlar kadar olmasa da so¤uk-›l›k süreç-
te çimlenir ve s›cakl›klar›n artmas›yla birlikte ikin-
cil dinlenme sürecine girer. And›z›n ideal çimlen-
me s›cakl›¤› 8-12°C’dir.  

K›rma ifllemi, iyice su alarak esneklik kazan-
m›fl tohumlarda uygulan›r. Aksi taktirde tohum ta-
mamen da¤›l›rken embriyo da zarar görebilir. K›r-
ma ifllemi kozalak pullar›n›n birleflme noktas›ndan
yap›l›r. Kozalaklar genelde 3 embriyo tafl›r ve ko-
zalak pullar›n›n iç kesimlerinin odunlaflmas› sonu-
cu oluflan sert maddeyle korunurlar. Bu pullar
sanki tohumlar›n üzerine sonradan yap›flt›r›lm›fl
görünümdedir ve ayr›lma noktalar› gözle rahatl›k-
la görülebilir. K›rma s›ras›nda bu pullar›n da¤›l-
madan çatlamas› sa¤lan›r. Bu ifllem embriyonun
su ve gaz al›flveriflini sa¤larken embriyonun gelifli-
mine karfl› direnci de azalt›r.

Çelikle ve afl›yla üretme tekni¤i (vejetatif üre-
tim), kültür formlar›na gereksinim duyuldu¤unda
kullan›lan bir yöntem. 2-10 yafl aras› and›z a¤aç-
lar›ndan al›nan güz (yar› odunsu çelik) ve k›fl çe-
likleri (sert çelik) kullan›larak baflar›l› sonuç elde
edilir. %8 IBA toz hormon kullan›m›nda, güz çe-

likleri %52, k›fl çelikleri %39 oran›yla köklenme
yüzdesi gösterirler. And›zlarda, yafll› bireylerden
al›nan çeliklerde köklenme oran› düflük ve %3-5
aras›nda. And›zlar›n kültür formlar›n›n üretiminde
en kolay  ve h›zl› yöntem, tohumdan gelmifl 2-3
yafll› altl›klar›n üzerine yanaflt›rma afl›lama tekni-
¤i. Bu teknikte %80-90 oran›nda baflar›l› sonuç el-
de ediliyor.

Tohumdan üreyen 1 yafll› and›z fidanlar›, a¤aç-
land›rma çal›flmalar›nda kullan›labilir özelliklere
ulafl›yorlar. And›z, güç koflullar›n a¤ac› oldu¤undan
fidanlar›n›n tamamen saçak kök sistemine sahip ol-
malar› tercih edilmiyor. Do¤al ortamda yap›lacak
a¤açland›rma çal›flmalar›nda kaz›k kök-saçak kök
oran›n dengeli olmas›, dikim baflar›s›n› art›racakt›r.
Bu nedenle, Eylül ay›nda 30cm derinlikten yap›la-
cak tek kök kesimi yeterli sonucu verecektir.

Park ve bahçe düzenlemelerinde, amaca uy-
gun yaflta afl›dan ya da çelikten üretilmifl tüplü fi-
dan tercih ediliyor. Park bahçe plantasyonlar›nda
sahan›n drenaj›n›n iyi olmas›, en önemli unsur.

And›z a¤ac›n›n ormanlar›m›za geri dönüflünü
ve mimari ö¤elerimiz içinde hak etti¤i yeri almas›-
n› sa¤lamak, ancak bu konuda toplumsal duyarl›-
l›¤›n artmas›na, buna ba¤l› olarak koruma önlem-
lerinin al›nmas›na, ard›ndan da fidan üretim tek-
niklerinin ortaya konmas›na ba¤l›. E¤irdir Orman
Fidanl›¤›’nca yürütülen and›z fidan üretim araflt›r-
malar› sonucu, kitlesel fidan üretim teknikleri or-
taya konmufl, geriye, yeni ormanlar›n kurulmas›
ve korunmas› kalm›fl durumda. Bu konuda duyar-
l› insanlar›m›z› and›z ormanlar›n› görmeye, gör-
dükleri görsel güzellikleri çevrelerine anlatmaya
ve birer adet and›z fidan› üretmeye ça¤›r›yoruz.
Yap›lacak tek fley, bir adet tohumu k›r›p saks›ya
ekmek ve elde edilen fidan› da en yak›n bahçeye,
parka ya da ormana götürüp dikmek. Belki de,
Türk toplumu kendili¤inden bir ilki gerçeklefltirir
ve kendi do¤al de¤erlerine sahip ç›k›p onu yok ol-
maktan kurtar›r. 
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