“Akşam güneşi geri vurursa öküzü yemle,
Sabah güneşi geri vurursa tazını çulla”
(Akşam güneşi batınca ufuk kırmızı olursa
ertesi gün hava iyi olur, sabah güneşinde
ufuk kızarırsa hava kötü olur.)
Yüz, sabanı düz
Yüz on tarlaya kon
Yüz elli, yaz belli.

“Ay ağıllanırsa
ağılını büyüt
(kış uzun
geçecek), gün
ağıllanırsa
koyununu
güt (hava iyi
gidecek)”

ÇOBAN
TAKVİMİ

Kasım (Kış)

Hıdrellez (Yaz)

Kasım (8 Kasım-22 Aralık)
Zemheri (23 aralık-5 Şubat)
Hamsin (6 Şubat-21 Mart)
Mart (22 Mart-5 Mayıs)

İlk yaz (6 Mayıs-20 Haziran)
Yaz (21 Haziran-5 Ağustos)
Güz (6 Ağustos-21 Eylül)
Son güz (22 Eylül-7 Kasım)

TÜRKİYE’NİN BOZKIR EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ PROJESİ
GCP/TUR/061/GFF
TÜRKİYE’NİN BOZKIR EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ PROJESİ
GCP/TUR/061/GFF

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi;
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
ile Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB),
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM),
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)
ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından
Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülmektedir.

Saya hayvanların barınağı. Saya merasimi, 15-20 Şubat tarihleri arasında, koç
katımından sonraki yada kuzular doğduktan sonraki yüzüncü gün olunca yapılır.
Yeni koyun nesli iyileşir, yoksullara verilen kuzularla bolluk yaratılır.

Ayrıntılı bilgi için
Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
www.fao.org/turkey E-posta: fao-tr@fao.org
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
www.tarimorman.gov.tr

Bozkır meraları planlı olarak otlatılırsa...
Alan dengeli olarak otlatılır.
Dengeli otlatmaya bağlı olarak otlatılmayan alanlardaki bitkiler için daha uzun
süre dinlenme olanağı sunulur ve bu bitkilerin kendini yenileme gücü artar.
Dar alana kapatılan hayvanlar yem aramak için fazla
gezinmeyeceklerinden daha az enerji harcarlar.
Enerjilerinin daha çoğu hayvansal üretime dönüşür.
Hayvanların bozkır meraları üzerinde bıraktıkları gübre
daha eşit dağılmış olur.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
www.tarim.gov.tr/DKMP
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
www.tarim.gov.tr/BUGEM

Fotoğraflar: Nihan Yenilmez Arpa
İllüstrasyon: Kübra Köprülüoğlu Aşanlı

Orman Genel Müdürlüğü
www.ogm.gov.tr

BOZKIR MERALARININ
KULLANIMI TAKVİMİ

1

Meradaki sulukların sayı
ve dağılımının yeterli hale
getirilmesi

2

Merada bütüncül otlatmayı
sağlayacak otlatma
sistemlerinin uygulanması

2) Arazinin bölümlere
(padok) ayrılması
Arazinin büyüklüğünden
bağımsız 10 bölüme
ayırabilirsin.

“Ay ayakta
çoban y atakta
Ay y atakta
çoban ayakta.”

3) Araziyi kullandığın ve
kullanmadığın zamanların
belirlenmesi
(Mesela Kurban Bayramı,
aşılama dönemi, hasat dönemi,
otlatmanın yasak olduğu
zamanlar gibi)

Fotosentez
Çoban Takvimi:
Mevsimler

Külah:
“alamet-i farika”

4) Sürü bilgilerini
yazılması
(Kaç koyun, keçi,
sığır var? Irkları,
yaşları, doğumölüm durumları
gibi bilgiler)

5) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
belirlenen yasak dönemler veya herhangi
bir nedenden dolayı araziye hayvan girişinin
mümkün olmadığı dönemlerin yazılması
(Mesela otlattığın arazide yaşayan bir başka
canlının çiftleşme dönemi olan tarihleri
belirleyip, o tarihlerde hayvanını o bölümde
otlatmamayı tercih edebilirsin.)

7) Özel muamele gerektiren
bölümlerin belirlenmesi ve otlatma
planının bu özelm durum dikkate
alınarak yapılması
(Özellikle Kızılkuyu YHGS ve
Tek Tek Dağları Milli Parkı için
mevzuata uygun otlatma planı
hazırlanmalıdır.)

8) Her bir bölümdeki
otlatma süresinin
(sürülerin bir padokta
kaç gün kalabileceğinin)
hesaplanması

6) Her bir ay için
otlatmaya müsait
bölüm (padok)
sayısının yazılması
(Mesela nisan
ayında hayvanların
otlayabileceği
6 padok var.)

Toy

Ceylan

9) Bitkilerin toparlanma
sürelerinin belirlenmesi
ve yazılması

Kızılkuyu YHGS

Çoban Kandili

Kızılkuyu YHGS

TE

Mera üzerinde hayvanların
dağılımının çoban
aracılığıyla yönlendirilmesi
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12 Aylık Mera Kullanımı Takvimi
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Anız Otlatma

Hayvanların her yöne aynı
kolaylıkla erişebilmeleri için
mera yollarının yapılması.

Anız Otlatma
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UZ

An

RT

MM
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11) Arazinin planlanması
•
Su arazinin her bir bölümünde hayvanın erişebileceği bir
yerde mi?
•
Hayvanların yemesini istemediğin otların olduğu
bölümler var mı?
•
Arazinin hangi bölümlerine yemlik koyacaksın?

An

10) Mera alanının
verim potansiyellerinin
hesaplanması ve yazılması
(Tahmini toplam yem üretimi
ve önceki yıllara ait bilgileri
yaz.)

UZ

Hayvanların otlamak
istemedikleri yerlere tuzluk
ve yemliklerin yerleştirilmesi

Asa:Dayanak
“Bilmeden Yapmamak
Bilip Yapmak
Bilip Yapmamak”

MM
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1) Genel bilgileri yazılması
Aylar:
Yıl:
Büyüme dönemi:
Yavaş büyüme dönemi:
Otlatma alanının ismi:

MA

3

ADIM ADIM OTLATMA PLANI HAZIRLIĞI

TE

M E R A D A B Ü T Ü N C Ü L OT L AT M A İ Ç İ N A L I N A C A K G E N E L Ö N L E M L E R

Bozkır meraları planlı olarak otlatılmalıdır
Doğru ve uygun otlatma meraların verimini ve
yaşamsal katkısını artırır. Otlatma planı, merayı oluşturan canlı-cansız tüm bileşenlere yönelik süreçlerin sağlıklı işlemesini sağlayacak
şekilde yapılmalıdır. Hazırlanacak plan merayı
kullanan hem evcil ve hem de yaban hayvanlarını dikkate almalı; ayrıca merayı toprak, bitki
kompozisyonu, yağış rejimi, kullanan hayvanların sayısı ve sürü özellikleri gibi tüm bileşenleri
ile bir bütün olarak görmelidir. Sağlıklı, verimli
ve koruyarak kullanılabilecek bir merada yapılacak otlatma planı yandaki adımlar izlenerek
hazırlanabilir.

