
                                          ÇALILAR 

Çalı Nedir? 

Çalılar, belirli bir ana dalı olmayan ve boyu 5 m’den fazla uzamayan; kök boğazından 

bol miktarda sürgün çıkartan formasyonlardır. Bazen otsu yapıda olabilirler ama genellikle 

ağaçlardaki gibi odunsu özellik gösterirler. Ispanakgiller, bileşikgiller, patlıcangiller, 

sütleğengiller, sıracaotugiller gibi familyalar çalı bakımından zengindir. 

                

Çalıların Önemi 

Ülkemizde meraların kontrolsüz ve aşırı kullanımı, özelliklerini yitirmelerine,sonuçta 

erozyona maruz kalmalarına sebep olmuştur. Hatta birçok bölgemizde mera alanları tarım 

arazisine dönüştürülmüş, uzun yıllar üretimde kullanılmıştır. Eğimli alanlarda bulunan bu tür 

yerler, zamanla ürün getirmediğinden terkedilmiştir. Ülkemizde özelliğini kaybetmiş orta 

vasıflı meralar için gübreleme,otlatmanın düzenlenmesi ve yabancı ot mücadelesi gibi 

iyileştirici tedbirler önerilmesine karşın aşırı derecede tahrip olmuş çöl haline gelmiş ve 

özellikle üst toprağını yitirmiş zayıf meralar için herhangi bir iyileştirme yöntemi ortaya 

konulmamıştır. Oysa aşırı tahrip olmuş alanları iyileştirmek için dünyada çalı türlerinin 

kullanımı çok yaygın bir uygulamadır. 

                 Çalıların kullanımı konusunda Akdeniz ülkelerinde büyük mesafeler 

kaydedilmiştir. Birçok ülke çalı formu bitkilerle geniş alanlarda tesis oluşturarak hem yem 

kaynağı oluşturmuş, hem de erozyonu azaltmıştır. Türkiye dahil bazı ülkeler ise bu 

gelişmelere kayıtsız kalmışlardır. 

                Çalılar özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde yaz ortası ve erken sonbahar 

dönemlerinde otsu bitkiler uyku dönemindeyken büyümelerine devam etmekte hayvanlara 

besince zengin alternatif kaba yem kaynağı temin etmektedirler.Bu yüzden hayvanlar 

tarafından çalılara olan otlama talebi yüksektir. Çalıların birçoğu otlatmaya dayanıklılık 

gösterir. Bunun sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz. 

                 1. Derin ve geniş kök sistemi 

                 2. Diken ve tüy gibi yapılar taşımaları 

                 3. Lezzetliliği azaltan uçucu yağlar ve taninler 

                 4-İç kısımlarda yaprakların otlanmasını zorlaştıran dal yapısı 

                 5. Büyüme noktalarının otlanmayacak kadar yukarıda olması 

                 6. Kısa zamanda odunlaşma 



                  Akdeniz bölgesinde çalı türlerinin 2 milyon ha’dan daha fazla yer kapladığı ve 

bundan dolayı keçi yetiştiriciliğinin uygun olduğu bildirilmiştir. Keçiler küçük ağız anatomisi 

ve hareketli dudaklara sahip olduğu için çalıları daha fazla tercih ederler.Akdeniz 

makiliklerinde fazla bulunan ,her dem yeşil olan ve keçi diyetlerinin önemli bileşiğini 

oluşturan en yaygın tür kermes meşesidir (Quercus cofficera). Akdeniz havzasında otlanabilir 

ağaç ve çalı plantasyonları üzerinde yapılan çalışmalar bu amaçla kullanılabilecek 50 kadar 

türün olduğunu ortaya koymaktadır.Bu türlerden akasya (Acacia sp) kumlu topraklara 

tutunma özelliği yüksek bir türdür.Otlatmada ve erozyon kontrolünde önemi büyüktür Yine 

aynı öneme sahip olan kestane (Castanea) hem çiftlik hayvanları,hemde yaban hayvanları için 

önemli bir besin kaynağıdır.Bunların dışında çalı türleri yol kenarlarında ve parklarda süs 

bitkisi olarak ta kullanılır. Atriplexler çöl ortamlarında ve tuzlu topraklarda arazinin 

rehabilitasyonu için kullanıma çok uygun türlerdir. Medicago arborea (çalı şeklinde büyüyen 

bir yonca türü) sonbahara kadar büyümesini devam ettiren kurağa ve soğuğa dayanıklı bir çalı 

türüdür.Bu çalımsı bitkiler düşük sıcağa dayanıklı olduğu için yaz döneminde olduğu gibi 

erken sonbahar döneminde de hayvanlara yem kaynağı oluştururlar.       

Çalı türlerinin besleme değeri otsu bitkiler kadar yüksek değildir. Leuceana ile yapılan 

bir çalışmada kuru madde oranının %65’in üzerinde olduğu,lignin oranının %26’ya kadar 

yükseldiği,zararlı tanin oranının ise %1.5 olduğu bulunmuştur.Doğu Anadolu bölgesinde 

Kargapazarı dağlarında yapılan bir çalışmada 39 çalı türü tespit edilmiş,bunların içerisinde 

patlangaç (Colutea armena), kuşburnu (Rosa canina), badem (Prunus amygadalus), ahlat 

(Pyrus eleagrifolia), kuş üvezi (Sorbus aucuparia) yem değeri yüksek olan türler olarak tespit 

edilmiştir. Bu türlerin ham protein oranları %11-21 arasında değişir. 

                                 

DAL VE YAPRAKLAR 

                   Ağaçların normal budamaları,kereste ve yakıt ihtiyacı için kesilmeleri veya 

yapraklarının dökülmesi suretiyle ele geçen materyal hayvan yemi olarak değerlendirilebilir.  

Dal ve yapraklar doğrudan doğruya yedirilebildikleri gibi kurutularak ta yedirilebilirler. 

Yaprakların yem değerleri ağacın çeşidine göre değişmekle birlikte daha ziyade gelişme 

dönemine bağlıdır.Yaprağını döken ağaçlarda en uygun dönem,yapraklanmanın en yüksek 

seviyeye ulaştığı temmuz ayıdır. Sonbaharda kendiliğinden dökülmüş olan yapraklar daha 

düşük besleme değerine sahip olmasına rağmen yem olarak değerlendirilebilirler.Yapraklı 

ağaçlardan kiraz, şeftali, taflan, şimşir ve sarı salkım hariç hemen bütün ağaçların yaprakları 

yem olarak kullanılır.İğne yapraklılar ihtiva ettiği reçine dolayısıyla yem değeri olmayan 

ağaçlardır. Bunların dışında birçok ağaç yaprağında da zehirli bileşikler bulunur. Ağaç 



yaprakları taze olarak veya kurutularak yada gerektiğinde doğranarak yedirilirler.Kurutulmuş 

olan yapraklar tazelerine nazaran daha az acı ve daha lezzetlidir.Yalnız başına yaprakların 

besleme değeri iyidir.Kartlaşmayla birlikte besleme değerinde hızlı bir azalma meydana 

gelir.Ağaç yaprakları sığırlar içinde kullanılmasına rağmen koyun ve keçiler için daha uygun 

bir yem oluştururlar.Yapraklarda vitamin ve mineral çok yüksektir.Bazen üzerlerinde bulunan 

böcek ve yaprak bitleri (afit)’nden dolayı hayvanlarda rahatsızlıklar çıkarabilirler.Yinede süt 

ineklerine günde 4 kg’dan fazla yapraklı dal verilmemelidir. Aksi taktirde süt verimi ve 

kalitesinde bozulmalar ortaya çıkar. Yaprağı bol olan dallar, küçük parçalara doğranarak ve 

katkı maddesi ilave edilerek kusursuz bir silaj elde edilebilir. 

                     

Akasya (Robinia psoudoacacia) 

Yalancı akasya veya aksalkım olarak bilinen bu bitki proteince zengin sindirimi 

yüksek yapraklara sahiptir.Bir ağaç aynı mevsim içerisinde 3 defa budanarak yem elde 

edilebilir.Yalnız diken ve sivri uçlarından dolayı hayvanlarda mekanik zararlara sebep 

olabilir.Akasyanın kabuğunda phasin adı verilen insanlara ve hayvanlara zehirli etkisi olan 

alkoloid bulunmaktadır.  

                     Akçaağaç (Acer sp) 

                     Ülkemizin her yerinde görülen geniş yapraklı bir türdür.Yaprakları ve körpe 

dalları koyun ve keçiler için iyi bir yemdir.Büyük yapraklı olduğundan sığırlar tarafından da 

kolayca yenilir. 

                     Dişbudak (Fraxinus sp) 

                     Yapraklı ve dallı yaprak yemlerin en iyilerindendir.Hayvanlar tarafından 

sevilerek yenir ve sindirim oranı yüksektir.Avusturya’nın bazı dağ bölgelerinde özel olarak 

yem amacı ile yetiştirilmektedir. 

                      

Fındık (Corylus sp) 

            Taze olarak koyun ve keçiler için,kurutulmuş halde ise sığır ve atlar için iyi bir 

yemdir. Yaprakların yeni sararmaya başladığı ağustos ayında yem olarak kullanılabilir. 

                      

Huş Ağacı (Betula sp) 

            Yaprakları körpe dönemde iken özellikle koyunların yemlenmesi için 

uygundur.Olgunlaşması ilerlemiş yapraklarda sindirim oranı çok düşüktür. En iyi kullanma 

dönemi mayıs sonundan, haziranın sonuna kadar olan dönemdir. 

                      



Ihlamur (Tilia sp) 

            Bu gruba giren türlerin en değerli olanlarından birisidir.Hem bol yapraklıdır, hem de 

yaprakları kendine has bir yumuşaklığa sahiptir. Ağustos ayına kadar koyun, keçi ve süt 

inekleri tarafından sevilerek yenir. 

 

Karaağaç (Ulmus sp)   

            Süt inekleri için son derece uygun olan yumuşak yapraklı bir ağaç türüdür. Fransa’da 

süt ineklerinin beslenmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ağustos ayının sonlarına kadar 

kullanılması mümkündür. 

               

Kavak (Populus sp) 

            Ak kavak, kara kavak, kanada kavağı, titrek kavak gibi çeşidi olan bu ağacın hızlı 

büyüme özelliği vardır.Bol dal ve yaprak oluşturduğundan dolayı bu gruptaki yemler arasında 

ayrı bir önemi vardır. Sıkı sık budanır ve yeniden sürgün oluşturur. Sonbahara kadar 

yedirilebilir. 

                      

Söğüt (Salix sp) 

            Bol yapraklı ve ince dalları olan özellikle koyunların sevdiği bir ağaç türüdür. Atlar 

ağacın kabuklarını da tercih ederler. Genellikle söğüt yaprakları orta kalitede çayır otu 

değerinde kabul edilir. 

                     

Meşe (Quercus sp) 

            Yaprakları ve dalları tanen bakımından zengin ama yem olarak çok kullanılan bir 

türdür. Yapraklarda tanenden dolayı bir acımsılık vardır. Kurumuş olan meşe yaprakları 

hayvanlar tarafından daha çok sevilmektedir. Gerek dallar üzerinde, gerekse yere dökülmüş 

olan kuru yapraklar koyun ve keçilerin sevdiği yemlerdendir.   


