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ÇEViRENLERtN öNSöZü

Türkiyenin topoğrafik durumu birç.ok uygun yayla sahalarının meydana gelmesini mümkün kılmıştır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye için yaylalar hayvan yetiştirme yönünden büyük olanaklara sahip olmasına rağ
men bundan gereği gibi faydalanılamamaktadır. Malıdut olan halihazır
daki faydalanma ise çok ilkel şekilde cereyan etmektedir. Yaylaların düzenli ve planlı bir şekilde kullanılma yolunun seçilmesi gerek haYvan varlığımızın arttırılması, gerekse mevcut hayvanların daha iyi beslenmesini
sağlayacak, dolayısıyla yurt ekonomisi üzerinde olumlu etkilerini gösterecektir.
Bizim için oldukça bakir bir konu olan yayıacılık hakkında bu eser
bilgiler vermektedir. 14 Temmuz 1969 tarihli mektubuyla kitabın
Türkçeye çevrUmesine müsaade eden Pipl. Ing. Kurt LEIDENFROST'a,
ve metin düzeltmelerinde yardımlarını esirgemeyen Enstitü Yayın Kurulu
üyelerine teşekkürü borç biliriz.

değerli

Eserin memleketimiz için

yararlı olmasını

dileriz.
Münir Dül\TDAR

Temmuz 1969 - Ankara

Hadi CANVER
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ÖN SÖZ
Ehli
yedir.

hayvanlarımızın sağlığını

koruma bugün

yetiştirmede

ilk ga-

Yayiacılığın hayvan yetiştirme ve bununla birlikte tüm ekonomi için
hayati önemini sadece bu husus belirtmeye kafidir.

Yaylalar, dağ ikliminin, yayla yeminin tesiri ve otlak hayvanlarının
dağlık arazide dolaşmalarından dolayı hayvancılık ve hayvan yetiŞtir
meınİzin sıhhat ve enerji kaynaklarıdır. Bundan dolayı hayvanların sıh
hatli durumda muhafazası için yayla periyodunun önemi büyüktür. Diğer hiçbir tedbir yayla periyodunun temin ettiği faydaların yerine kaim
olamaz.
Yaylacılık,

orman sınırının üstündeki alpin otlaklarından faydalanyegane yoludur. Alpin otlakları tüm yayla sahasının büyük bir
kısmını kapsar, bunun dışında az bir kısım yayla itoprakları da orman
zonu içerisinde bulunur.
manın

Avusturya'nın

saf yayla sahası tüm yüzölçümünün 1/8 ine, fayda1/4 üne baliğ olur. Avusturya genellikle alp, dağ
köyleri, orman ve yayla, hayvan yetiştirme ülkesidir. Bu bilhassa Salzburg, Tirol ve Vorarlber:g gibi saf alp ülkeleri için geçerlidir. Karnten
ve Steiermark orta durumdadır. Fakat yukarı Avusturya ve aşağı Avusturya'da küçümsenmiyecek oranda yayla sahasına sahiptir.
lı tarımsal sahasının

Avusturya yayiaları yuvarlak olarak 100 yaz otlatma gunu,
olarak senenin üçte biridir, 700.000 ila 800.000 baş hayvanı
(sığır, at, koyun ) besler ve böylece hayvan sayısının önemli ölçüde arttırılınasını imkan dahiline sokar.

bu

yaklaşık

Bu suretle yaylalar, çiftiikierin yükünü hafifletir ve bu şekildeki yem
tasarrufuyla kış yemiernesinin daha iyi hale getirilmesi imkanını sağ
larlar.
Yaylalar işten tasarruf suretiyle yazın işlerin yoğun olduğu devrede de çiftiikierin yükünü hafifletirler CKooperatif ve ücretli yaylalar).
Yaylalar hayvan

yetiştirmede ucuzluğu sağ·larlar.

VII

Yayialar küçük ve orta büyüklükteki
lamakta önemli derecede yardımcı olur.

dağ

çiftliklerine istikrar

sağ

Bu konularda bu Iritap bilgi verecek ve yayıacılık anlayışının geniş
muhitlere yayılmasına yardım edecektir. Bu eser Avusturya yayla ve
otlak işbirliğinin müşterek çalışması ve ayni zamanda Vorar1berg'de
«Alp ekonomisi ve Alp ekonomisinin teşviki» kitapçığının, eyalet inşaat
işleri başmüşaviri Dipl. Ing. Kurt Leidenfrost, Bregenz, tarafından Avusturya şartlarına ıgöre genişletilmiş ve inşaat işleri başmüşaviri Dip!. Ing.
ütto PASCHER, Graz, ile müştereken hazırlanmış, ikinci baskısı olacaktır. Her ikisine ·burada zahmetleri için teşekkür etmek isterim, ayni
şekilde tavsiye ve teşvikleriyle kitabın yazılmasına katkıda bulunan herkese, bu arada Avusturya yaylacılığının tanınmış siması Müşavir Dipl.
Ing. SCHNEITER'e ve Ziraat ve Orman Bakanlığı özel Müşaviri Dr.
Ing. Josef KRöLL'e, Cari Gerold's Sohn matbaasına ve metin düzeltmelerini üzerine alan bayan Hildegart PASCHER'e müteşekkirim.
Johann GRUBER

INNSBRUCK, 1 Haziran 1958

Ekonomi

Müşaviri

Avusturya Yayla ve Otlak
İşleri

VIII

Birliği

Başkanı

I. YAYLACILIGIN VE DAG ÇİFTLİKLERİNİN TARİHÇESİ
Alp ınıntakasında insan medeniyetinin münferit izleri eski taş devrine, yani 10.000 sene geriye kadar uzanır. O zamanki alp sakinleri avcı
ve balıkçı idiler. Asli av hayvanları mağara ayısı ve dağ keçisi, meskeı:.leri ise bilhassa kalker alplerindeki 1000 - 2000 m yükseklikteki mağaralardı (Mixnitz'deki Drachen mağarası, Peggau'daki Repolus mağa
rası).

Taş devrinin sonlarına doğru (M.ö. 5000 -1700) köy medeniyetinin
ilk belirtileri görülür. Bu yönde ilk adım, kuzey Avrupa'nın ve kuzey
Asya'nın ağaçsız steplerinde olduğu gibi, ağaçsız .yayla çayırlarmda ve
bozuk melez ve çam (P. cembra) ormanlarında kısmen yaylalarımızın
yapraklı ormanla örtülü ınıntakalarmda atılmıştır. Yaylacılığımızın baş
langıcı buradadır. O zamanki şartlar bugünkünün tersi idi. Esas faydalanma yayıacılık ve otlakçılıkta idi. Alçaklarda kışlama ise arzulanmayan bir zorunluktu. Bu ekonomi şeklinin kalıntilarına münferit olarak hala isviçre'de, hatta Tirol ve Salzburg'da da rastlarız.
Sürü ve yaYla çobanların malıdır. Sürünün yazlama sonunda kıs
men satılması, kısmen yabancı kışlaklara yerleştirilmesi gerekir. O
zamanın münferit yassı taşlardan yapılmış ilkel 'barakaları, taş takviyeli açık ocak yerleri, şekillerini bugünlere kadar muhafaza etmişlerdir. Bu
çoban medeniyeti ile birlikte ayni zamanda, alçaklarda müsait yerlerde
tarla ziraati yapılan ilk köy iskanlarını buluruz. (Bodensee, Attersee,
Mondsee, Hallstattersee'de kazık temel üzerine kurulmuş binalar, ana
vadilerde yüksek iskan sahaları). Bu zamanın önemli başarılarından biri, basit şekilde süslenen kil çanakların imali ve yapı malzemesi olarak
odunun kullanılmasıydı.

Yeni yapı maddesi olarak bakırın bulunması büyük bir değişiklik
getirdi. Bu yeni bir devrin, bakır devrinin başlangıcı oldu (M.ö. 1700700). Hochkönig civarındaki Mitterberg yaylasında, Pinzgau'da Vielıhofen
civarındaki Kelch yaylasında bu maden yatakları mevcuttu. Mıntakala
rın hayvancılıkla geçinen sakinlerinin ·bu maden yataklarını keşfettiği,
belki de bizzat işlettiğ·i düşünülebilir. Bakır madeni işletmelerinn ocak artıkları yığınlarmda bugün izlerine rastladığımız ahşap aletler bu hususu
isbat eder mahiyettedir. Bunlar istisnasız :bugün dahi yaylacılıkta kullanılagelen aletlerdir. Dachstein mıntakasındaki, Aussee yakınındaki
Landfried ve Sarstein yaylasında bulunan 'bronz devrine ait eşyalar bu
zamana ait dağınık yerleşmelerin belirtileridir. Stubalpe, Tuxer boynu

2
2340 m, Brenner, Strixon boynunda 2210 m bulunan diğ·er eşyalar ise alp
geçitierindeki trafiğe deHUet ederler.
Bronz devrinin sonu, demir devrinin başlangıcı, Salzkammergut'daki Hallstatt'da zengin kalmtılarm gösterdiği (silahlar, aletler, süsler, bronz
kaplar, münferit o.larak demirden aletler) ve bu zamana Halstatter devri
isminin verilmesinde (M.ö. 1200 -1500) ifadesini bulduğu gibi, tuz elde
edilen ve tuz ticareti yapılan yüksek bir medeniyet devriydi. Kil, bronz
ve demirden yapılmış, 'hayvan tasvirlerini ihtiva eden ve dilli özellik taşıyan aletler bu zamanın belirtileridir. Birçok yaylalarda bulunan blok
duvarlar, tahtadan kapı sürgüsü, yassı orak, koyun makası (M.ö. 300
yılları civarında) gibi aletler şekillerini bugüne kadar muhafaza etmiş
lerdir. Yerleşmelerin eskiden de !bugünkü gibi seyrek olduğ·u erişilmesi
güç yaylalarda bulunan kalmtılar, meskun yerlerin ve mevkilerin, derelerin, kırlarm ve yaylalarm isimleri, Romalı'lardan önceki ve tarih öncesi
devirler hakkında en iyi bilgiyi vermektedir.
Yüksek yaylaların çoğunlukla Kelt, orta yaylaların Roma menşeli,
alçak yaylalarm ise Almanca isimleri olması dikkate şayandır. (Zillertal'de Floite, Igente, Tulfer, N ofertens, Ertens, bilhassa Stillupe kelimeleri
Keltçe, Juns, Rutz, Kauntz, Ulpen, Tux kelimeleri muhtemelen Keltçe
olarak tavsif edilir. Buna karşılık Jaun- Jugum- Joch,Gunggl - ConchaMuschel - Mulde, Gaul - gula - Schlund, Geols, Lamark, Pfunds, Mitzun,
Pigneid, Sidan, Vallruck, Loritz, Ligeedl, Kapauns, Triplon, Obweins Romaca; Neuhütten, Schlagalm v.b. Almanca kelimelerdir).
Tarihi devre ait ilk bilgi bize :Yunanlı ve Romalı yazarlardan gelir.
alp ınıntakaları Noricom ve Raetien Roma eyaletleri oldular. Buraları bilhassa değerlendiren üç şey Norisch atı, INorisch kılıcı (Maden
cevheri) ve Alp hayvanı ve bunun ürünleri idi (Roma için o zamanlar odun
temin mahalli henüz ormanca zengin Appenin ve Karst'lardı). Bu münasebetle alplerimizin sakinleri Keltler ve Illiryalılar tarafından meşgul olunan Yayıacılıktan da bahsedilmektedir. Roma İmparatorluğunun inkirazıyle
Romalı üst tabaka kayboldu. Kuzeyden ve batıdan Cermen halkları Alp
havzasına göç ettiler. Bunlar mevcut olan ekonomiyi ıslah ettiler ve ülkeye kendi politik ve ekonomik kurallarını hakim kıldılar (İsviçre, Vorarlberg ve batı Tirol'de yerleşen Alemanlar serbest birlik esasına dayanan
pazar kooperatifini, Avusturya'nın diğer kısımlarında yerleşen frankların etkisindeki Bavyeralı'lar derebeylerinin «Himaye ve Muhafazası» esasına dayanan bir düzeni). Her iki şekil bugün dahi halkların ve ekonominin karakterinde kendini gösterir. Genel toplantılarda her yıl yeniden
ilan edilen kanun niteliğinde, ancak her hangi bir yazılı esasa dayanmayan kararlarda yayladan faydalanma hakkındaki bütün hükümler mevDoğu

II. YAYLACILIGIN TEMEL DEYİMLERİ
Deyim :

Alp) Yayla:

Alpler - Coğrafi deyim olarak - Orta Avrupa'yı geniş bir kavisle Cenova körfezinden Viyana civarında Tuna eteklerine kadar boydan boya geçen büyük dağ silsilesi (Batı Alpler, Doğu Alpler, kuzey,
güney, kalker Alpleri Merkezi alpler ve bunun grupları, mesela Zilertal,
Julisch Alpleri, Algau Apleri).
Alpe -kültür nevi olarak- Avusturya arazi kadastrosuna göredağlık ınıntıkada ormanın mücadele zonunun içinde ve üstündeki yeşil
saha. Burası seyrek ağaçlık ta olabilir (Ladin 0.3 e kadar, melez 0.4 e
kadar) bu % 30 ve %40 kapalılıkta seyrek bir meşçeredir. Çalılar (kı
zılağaç, ormangülü) veya bodur ağaçlar' <Pinus montana) la kaplı veya taşlık arazi olabilir.
Dağ veya yayla -İşletme üniteEi olarak- dağlık arazide yükseklik durumu ve bunun neticesi olarak iklim şartları dolayısıyle zirai yönden çoğunlukla yalnız yaz mevsimi boyunca ahır hayvanları beslernesi
için faydalanılabilecek ekonomi unsurudur. Yayla; gerçi mevkii ve çiftliklerden uzaklığı sebebiyle müstakil bir işletmeye zaruret gösterir, fakat bir çiftliğe ait olduğu yerde de bununla birlikte bir ekonomi ünitesi
teşkil eder.
İsviçre,

Algau, Vorarlberg'de konuşulan Alman dilindeki dağ kelimesi
bavyera lehçesindeki (yukarı Bavyera, Tirol, Salzburg, Karnten, Steiermark, yukarı ve aşağı Avusturya) yayla kelimesi ile ayni manada kullanılmaktadır (Ayni şekilde Dağcılık- Yaylacılık, dağ ahırı = yayla alıı
rı v.s. gibi birleşik kelimeler).
Yayla ve

ıOrman

:

Biçim çayırı - Tatminkar iyi ot yetişen, temizlenmiş ve taşları topilave ve ihtiyat yemi olarak kuru ot elde edilmesine yarıyan
yayla toprağı.
lanmış,

Dağ çayırı

Çok yükseklerde bulunan, sarp veya ahır hayvanlarınca dolaşılamıyacak durumu dolayısıyle otlatma yapılaınıyan fakat iyi
çayır yetişen genellikle 2 - 3 senede bir kuru ot elde edilen yayla sahası.
Bu kuru ot ekseriya çiftliklere götürülür.

-
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orman ön plana çıktı. Bu suretle tahıl ınıntakaları sığır yetiştirmeden,
kısmen de sütçülükten, dağ köyü mıntalmları da ekmeklik tahıl ihtiyacını bizzat teminden vazgeçmek durumunda kaldılar. Bu dönüşüm çiftçi
tesir sahasında tabii olarak çok yavaş cereyan eder. Zira bu tabiata
bağlılığı, mevkiin çok çeşitliliği, yavaş faaliyet ve insanların inziva hayatı yaşamalarının ve şimdiye kadar ihmal edilmiş meslek eğitiminin sebep olduğu ağırkanlılığı gibi vasıflarıyle dikkati çeker. Ekonomik dönüşüm için yaylacılıkta hissesine düşen görevi yerine getirmek mecburiyetindedir.
Doğru

bir mekan planlaması, bilhaEsa orta ve yukarı orman kuşa
orman ve otlak ilişkilerinin düzenlenmesi, çiftlikte bu gayeye yönelen bir ekonomi şekliyle bağlantılı olarak yüksek yaylalarımızm tabiaten mevcut alpin çayır sahalarından azami derecede faydalanılması aynı zamanda otlak irtifak haklarının düzenlenmesi eyalet kanunları çerçevesinde ilk görevdir.

ğında

3

cuttu. Bir «Yayla beyi» veya «Yayla Yöneticisi» başta bulunurdu. Yaylaya çıkma mecburiyeti bilhassa köyün müşterek otlaklarının düzenli bir
şekilde kullanılmasına ve Alpin otlaklardan daha iyi faydalanma gayesine hizmet ederdi. «Öküzler dağ·a yayılmaya çıkarıldıkları zaman hiç kimse kendininkileri evde bırakamaz» ayni şekilde atların da dağa çıkarılması
zorunluğu vardı; istisnalar : «Bir yaşından küçük danalar, bir ev ineği,
sakat hayvan». Ayrıca koyun ve keçilerin inek yayialarında değil kendilerine ayrılmış otlaklarda otlatılınaları zorunluydu. Böylece yol, hayvan sulama, çit, yaban otu, kuru ot nakli, ölü örtüden faydalanma, hayvan miktarı, hayvan cinsi, yabancı hayvan alınması, otlak, kar sebebiyle
yer değiştirme, şüceyrat temizliği ve haksız ve gizlice hakkından fazla
otlatma v.b. lerine verilecek cezalar en iyi s;ekilde düzenlenmişti. Orta
Çağın başlarındaki vesikalar bu hususta bilgi vermektedir (788).
12. asırla birlikte memleketimiz için büyük önemi olan ziraat politiyeni nizamuarnesi yürürlüğe girmektedir. Takriben 12 ha. büyüklüğünde ehü hayvan çiftliklerinin tesisi (mandıralar). Bunlara arazi sahibi
12 inek hibe eder ve çok kere teknik ziraat yapılan sahaların sınırında
veya bunun yukarısında saf yeşil saha ve hayvan üretme işletmeleri 'olduklarından, arazi sahibi tarafından ekmeklik buğday ihtiyaçları da temin edilirdi. Bunlara karşılık asillerin çiftliklerine her sene 3 «Paskalya
sığırı» (bunlar erkek veya dişi birbuçuk yaşında ahırda beslenmiş sığır
lardır) ve «3 Michaeli öküzü» (bunlar ikibuçuk yaşında koşum öküzleridir)
sevkedilirdi. Ele geçen vesikalar Avusturya, Macaristan, İtalya ovalarına yapılan ihracattan bahsetmektedir. Sığırların doğurma zamanı sıkı
bir şekilde ayarlanmış ve ocak ila mayıs arasındaki süre olarak tesbit
edilmişti. Çiftlikler; ahır hayvanlarından başka senelik 600 peynir (1 - 2
kg lık) vergi verirlerdi.

kası

Bu yükseklerde iskan esnasında çok kere ormanlar tahrip edilerek
serbest otlak haline çevrildi. Yeni açmalarda ilk kademe olarak koyun
çiftlikleri tesis edildi ve bunlar tedricen inek çiftliklerine dönüştürüldü.
Bu arada bazı yaylalar devamlı iskan sahaları oldu.
Orta çağın sonlarında adilane düzen şekli tersine döndü. Arazi sahiplerinin çiftlikleri çoğunlukla angarya çiftlikleri, adil vergiler altından
kalkılamıyacak yükler, himaye ve muhafaza, kahya ve memurların kaba
zorlamaları haline inkilap etti. Odun kıymetinin yükselmesi derebeylerinin o zamana kadar sadece avcılık yönünden alakadar oldukları ormanıara el atmalarma vesile teşkil etti. O zamanhr genellikle zavallı adam
denilen köylülere sadece orman otlatması ve zaruri olan odun ihtiyacmı
temin kalıyordu. Bu durum her tarafta köylü ayaklanmalarına yol açtı.
1519 yılında İmparator MaximilHan ansızın ölmüştü. 1525 de Schwaben
Obersteiermark, Salzburg ve Tirol'de alevler yükseldi. Köylülerin {Oniki

4.

madde) diye aniandırılan talepleri köylü adalet anlayışının bir belgesidir (3. Madde : Şimdiye kadar alışılagelen tarzda ............ , 5. Madde :
Şikayetçi olduğ·umuz konular ......... ). Köylüler hiç bir şekilde adil vergiler, mükellefiyetler ve hüküm sürenlere karşı değil, aksine sadece artan
vergi yüküne ve haklarından mahrum edilmeye karşı çıkmaktadırlar.
Başlangıçtaki başanlara rağmen ayaklanmalar prensierin kudreti karşı
sında yenilgeye uğ-radı. Daha sonraları aşağı Avusturya'daki 1625 baş
kaldırmalar da ayni akibete uğradılar. Ancak imparatoriçe Maria Theresia ve İmparator Joscf II köylülerin yükünü hafifletmeyi başardılar.
Josef II kendisi de bizzat saban kullanmak suretiyle köylüleri asiller sı
nıfına dahil etti.
Steiermark'da orman ınıntakasındaki bütün yaylalar ve otlaklar arazi üzerinde sınır ağaçlarına konan, S= (Orman), R = (Otlak) işaretle
riyle belirtilmiş ve hudut tavsifi, hayvan adedi, orman hasılr.i:ı, Vordernberg fıçısı ölçü birimi olmak üzere ıodun kömürü cinsinden l:esaplanmış
br. Büyük imparatoriçenin bu örnek eseri kendinden sonra gelen Hü~
kümdarlar zamanında maalesef unutuldu ve yüz seneden fazla bir süre
tatbik imkanı bulamadı.
Fırtına senesi, 1848 meşruti idareyi ve bunun ilk neticelerinden biri
olarak köylülerin kurtuluşunu getirdi. Avusturya Millet Meclisinde ilk
köylü mebusu Hans Kudlich'in teklifi üzerine vergilerin azaltılması kararlaştırıldı ve İmparatorun 7 Eylül 1848 tarihli onayından sonra tatbik
safbasma sokuldu. Fakat 1848 senesi sadece kanu~ yönden yeni bir çağın başlangıcı değil, ayni zamanda iktisadi yönden de teknik ve endüstri,
dünya ulaşımı ve dünya ticareti devrinin başlangıcı olarak kabul edilebilir. BöYlece 1848 senesi ayni zamanda önlenmesi bugünün en önemli görevlerinden biri olan günümüzün zirai krizinin başlan
gıç senesidir. Bu ekonomik zorlama ovalara inmeyi intaç eden yükseklerden göç, yaylaların terkedilmesi, dağ çiftliklerinin büyük orman sahiplerince satın alınması veya dağ çiftliklerinin köy ortak otlağı, köy
ortak otlaklarının yaylalar haline getirilmesi neticesini vermiştir.

Avusturya- Macaristan imparatorluğunun zirai :ı;:ıolitikası; ellerinde
vasi tarla sahaları (Bohemya ve Moravya, Galiçya ve Macaristan'da)
ve ormanların çoğunluğu <Karpatlar, Sudetler, kısmen de Alp ülkeleri)
bulunan feodal büyük arazi sahipleri tarafından yönetilen «büyük tarla,
büyük orman »politikası idi.
Tuna monarşisinin parçalanması (1918), sahası küçülen Avusturya
için kültür nevileri oranının değişmesine paralel olarak zirai politikasında
da bir değişikliği zaruri kıldı, böylece aşağı Avusturyada, Burgenland'da
kısmen de yukarı Avusturya'da ziraat, alp eyaJetlerinde yeşil saha ve
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Sarp araziden elde edilen ot (yaban otu) -Erişilmesi güç kayalık
lardaki ufak çayırlık yerlerden ve kaya üstlerinden elde edilen ot.
Şüceyrat temizliği Yayla otlak sahalarının, tabii olarak gelen ve
fuzuli yer işgal eden yapraklı ve iğne yapraklı gençliğinden ve odunsu
yayla yabani otlarından temizlenmesi (Kızılağaç, ardıç, ladin, küçük yapraklı ayı üzümü, süpürge çalısı kırmızı ormangülü). Akçaağaç, adi üvez,
melez ise aksine imkan nisbetinde korunmalıdır.
Otlakların tevsii - Ağaçlık sahaların serbest otlak haline getirilmesi (Orman idaresinin izni gerekli). Kökleme, toprak yaralanmasına sebep olduğundan prensip olarak yapılmaz.

Yay?a ormanı- Bir yaylayı gerek taş düşmesine karşı, gerekse çığ,
kayma veya rüzgar ve havaya karşı muhafaza eden, yağmur sularını tut~
mak suretiyle yaylanın su ekonomisini düzenleyen ve yayla toprağını
bataklık hale gelmekten ve sellerden koruyan bir ormandır. Bu ayni zamanda yayla işletmesi için gerekli yapacak, yakacak ve çit odunu ihtiyacını temin eder. Orman sınırının üstünde ise, alpin çalı .ormanı, lnsmen bu görevleri üzerine aldığından yayla ormanının önemli bir parçasını teşkil eder.
Orman otlağı - Ormandan otlak olarak faydalanma, karma faydalanma şeklidir (ayni zamanda ve ayni yerde). Fakat ekseriya yalnız
orman, veYa yalnız yayla olarak faydalanma şekline göre daha az istifadelidir.
Kesim

sahası atlağı

-

Orman kesim

sahalarındaki

otlak.

Otlak ormanı - Orman ve otlak ayrıldığı zaman muhafaza karakteri baki kalan fakat öncelikle otlatma için kullamlan gevşek bir yayla ocman meşceresi.
Km· sebebiyle yer değiştirme -Hayvan sürülerinin geçici kar yaalçaktaki muhafazalı yayla ve orman kısımlarına çekilmesi.

ğL5larında

Klimatik orman sınırı - Klimatik şartlarm
imkan verdiği en yüksek rakım.

kapalı

bir

meşcerenin

yaşamasına

nırı.

Mahalli orman sınırı- Kapalı ormanın halihazırdaki yükseklik sı
Ekseriya ormanda açma, kaçak kesim sonucu takriben 200 m irtifa

kaybetmiş durumdadır.

Ağaç sınırınırı <ıadin,

Gövde teşkil eden ağaçların mahalli en üst
melez, P. cembra, adi üvez).

Ormanrn mücadele

zomı

-

Orman

sınırındaki gevşek

yayılış sı

orman

kuşağı.
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işletme ormanı - Orman mücadele zonunun altında bulunan öncelikle odun mahsulü alınmasına yarayan orman.

Muhafaza annanı - Odun istihsali işleri ancak toprak muhafaza
hususları gözönünde tutularak yapılan orman. Buraya yalçın, çok yüksek yerler, orman vejetasyonunun üst şeridindeki, büyük nehirlerin kıyı
smdaki dağ yamaçlarmdaki ormanlar girer (Orman Kanununa göre) .
Daha geniş manada muhafaza ormanı ve devamlılığının temini ekseriya
civar arazilerinin, mevcut ormanların, mevcut yaylaların korunmasına
yarar. Bunun tesisine, idame ettirUmesine ve gençleştirilmesine bu sebepten büyük önem verilmesi gerekir.
amme ve özel mülkün çığlar, kaya
moloz kayması ve benzeri tehlikelere karşı
emniyet altına alınması için gerekli yerlerde tesis edilen orman (Orman
Kanununa göre). Bu orman husus! nezaret altında tutulur ve sadece seçme
işletmesi halinde faydalanılır.

Koruy·ucu orman -

Şahısların,

yuvarlanması, taş düşmeleri,

:Yaylaların
1 -

Suııflandırılması

Mevkii durumuna göre :

Taban yaylası, yamaç yaylası, buzul tesiriyle
plato yaylası, sırt yay7.ası, boyıın yaylası.
2 -

teşekkül etmiş

yayla,

YüliSeldik :durumuna göre :

Alçak yayla - işletme ormanı mıntıkası içinde, mahalli devamlı iskan ve tahıl ziraatı sahalarının hududu içinde 900 ila 1200 m rakımda
(yaylaya çıkış mayıs, 140- 160 otlatma günü, ortalama otlak verimi
hektarda 15 - 30 kental kuru ot).
Orta yayla - Mahalli orman sınırında, devamlı iskan ve tahil ziraatı sahalarının hududu üstünde (yaylaya çıkış haziran, 100 -140 otlatma
günü, ortalama otlak verimi hektarda 10 - 15 kental kuru ot).
Yüksek yayla- Mahalli orman sınırının üstünde, 1600 nı. den daha yüksek. Yüksek dağlık arazilerde işletme sahasının büyük kısmını teş
kil eder ve yalnız yayla olarak faydalanmayı gerektirir (yaylaya çıkış,
temmuz, 60 - 80 otlatma günü, ortalama otlak verimi hektarda 5 - 10 kental kuru ot) .
3 -

Çiftliğe

olan mesa.felerine göre :

On yayla - Hayvanların erken ve geç otlatma yapıldığı bir yayla.
Sahanın bir kısmından ekseriya kuru ot elde edilir ve mahallinde yem-
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yapılır

(ekseriya noel'e kadar). ön yaylanın; yayla zamanının uzaçiftlikten Yüksek yaylaya ve yüksek yayıalardan çiftliğe tedrici intika.li sağlamak ve mahallinde gübre elde edilmesi gibi faydaları

leme

tılması,

vardır.

yayla.sı

Çiftlik

-

Ekseriya

çiftliğin civarında

bulunan yayla.

Çiftlik otlağı- Çiftlik ineklerinin ve atların otlatıldığı ve yayla hayerken ve geç otlak vazifesi gören çayırlık saha.

vanıarına

Köyü:rı

ortak atlağı - Evvelce müstakil köylü emlaki iken bugün
bir mülkle bağlantısı bulunmaktadır. Bu bütün sene boyunca işle
tilebilir veya çiftlik hayvanıarına tamamen veya kısmen yaz otlağı olarak
hizmet eder (erken ve geç otlatma, düve ve inek otlağı). Bu halde buralar kışın malıdut bir işletme gösterse dahi yaylalar arasında sayılır.
diğer

Otlatılan )ıayvan

4 -

cinsine

göı·e

:

Sctğmal sığır yaylası Ekseriya gezilmesi kolay alçaklarda ve orta
yükseklikteki sadece ineklerin faydalandığı verimli yayla.
Boğa

yaylası

- Genç boğaların yetiştirilmesi ve
yarayan kooperatif yaylaları.

otlamasına

Genç hayvan ( düve)

ot

yaylas·ı

öküz
otlatıldığı

-

yayıası

yetiştirildiği

Genç öküzlerin

olmayan (kısır) sığır yayla&ı bir arada mütalaa edilmektedir.

Karışık

diği

ve

lwşum

öküzlerinin

yayla.

Sağmal

arada

öküzlerin

- Eikseriya sarp, dolaşılınası güç, az
ve yüksek yerlerdeki, genç hayvanların yetiştirildiği yayla.

yetişen

yaylaları

yaşlı

Bu deyimle düve ve öküz

yayla - Süt ineklerinin ve sağmal olmayan sığırların bir
bir ara şekil (M andıra işletmesiyle beraber).

otlatıldığı

At yaylası veya beygir
yayla.

yaylası

-

öncelikle genç

atların yetiştiril

Koyun yaylası, keç·i yaylası - Genellilde en yüksek, en sarp ve en
az ot mahsülü veren, sığırlar tarafından faydalanılması imkansız veya
manasız olan yayla.
5 -

Mülliiyet

jdurum?arına

göre :

özel. yayla - Tapu siciline göre özel bir
sahiplerine ait yayla.

şahsa

veya bir

müşterek

çiftliğin

Müşterek

lan yayla.

yayla -

Birçok

ayrı

çiftliklere ait olup

müşterek kullanı
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Hükmi şalısiyeti olan yayla - Bir zirai birlik üyelerinin mülkiyetinde, hisseler tapu siciline göre eksiya muayyen çiftliklere aittir. Ancak
devamlı kullanılmakdıkları takdirde ve ziraat idaresinin izniyle satıla
bilirler.
Kooperatif yaylası - Tescil edilmiş bir kooperatifin mülkiyetinde
(hayvan yetiştirme kooperatifi veya yaylanın işletilmesi maksadıyla kurulmuş yayla veya otlak kooperatifi) bulunan yayla.
Devlet yaylası ldyetindeki yayla.

Bir belediye, eyalet veya, federal hükümetin mül-

irtifak hakkı ile yükümlü yayla - Muayyen bir çiftlik sahibi otlaktan istifade hakkına; daimi şekilde tapu tesciliyle emniyet altına alın
mış olarak maliktir. Yayla toprağı, yayla binaları, odundan faydalanma
ve av ise arazi sahibine, kaideten devlet veya bir büyük orman sahibine
aittir.
Kiralık

yayla-

Kısa

veya uzun süre için bir

işletmeciye kiralanmış

yayla.

ücretli yayla - Çoğunlukla yabancı hayvanların ilkbaharda tediye
olunan otlak ücreti mukabili atıatıldığı yayla.

Yayla

Yayla

hazırlığı

-

işletmesi

(ve Yayla Verimi

Hayvanların

yayla periyodu için

hazırlanması.

Hayvan mevcudu- Bir yaylaya yazlama için çıkarılan hayvan mikMevcut, adet olarak, büyükbaş hayvan ünitesi veya tüm ağırlık olarak ifade edilebilir.
tarı.

Otlak zamanı - Bir yaz mevsiminin otlak günleri olarak ifade edilen otlatma süresi. Burada yaylaya çıkış ve \dönüş yalnız bir gün olarak
hesaplanır. Otlak zamanı, yükseklik durumuna, lokal iklime, tabii yetişme gücüne ve işletme şekline göre değişiktir. 40 - 160 gün arasında
değişir.

Yayla kademeleri-Arazi şekli bakımından birbiri ardına ekseriya
bir bina merkezinden işletilen yayla kısımları, aşağı, orta, yüksek, ön,
arka kademe olarak sınıflandırılırlar.
la

Otlak bölmesi, parsel -Düzenli bir otlak değiştirme gayesiyle, yaybölümlere ayrılması suretiyle husule gelir.

atlağının
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Büyükbaş hayvan ünitesi (BHü) Kıyınet takdiri maksadı için
mukayese birimi. Bu tabirle ırk, cinsiyet ve verimi bahis mevzuu olmaksızın 500 kg lık bir sığır ünitesi anlaşılır.

Bir büyükbaş hayvan için Züzı{,mlu otlak sahası - N ormal sığır ça«NSÇ» - Otlak verimi için mukayese birimi. Bir büyükbaş hayvan
ünitesi için 100 otlak gününe irca edilmiş besin. Bu bir büyükbaş hayvan
ünitesinin 100 otlak günü otlatılınası gerekli sahada (ha.) ifadesini bulur.
yırı

Normal bir inek en iyi şartlarda 100 otlak günü için 0,8 -1,0 ha.,
orta şartlarda 1,5- 2,5; en kötü hallerde de 3,0 - 4,0 ha. otlak sahası
na ihtiyaç gösterir.

Otlak kapasitesi) yayla kapasitesi - Otlak toprağının boniteti ve
tabi tutulduğu muameleye bağlı olarak bir yayianın barındırabileceği
azami ha yvan miktarı.
Ortalama kuru ot verimi saplanan otlak verimi.

Hektar

başına

kental kuru ot olarak he-

Hayvan ünitesi cinsinden otlatma hakkı - Tapu siciliyle veya nizamname ile, müşterek kullanılan bir yaylada buna bağlı haklar ve sorumluluklarla birlikte bir büyükbaş hayvan için tesbit edilmiş saha olarak otlatma hakkı ölçüsü.
Ayak ve pençe - Bir
ölçülerinin 1/4 ve 1/8 i.

büyükbaş

hayvan için lüzumlu otlak

sahası

Çevirme faktörü - Münferit hayvan cinsleri için mukayese ünitesi
hayvana çevirme anahtarı (Bak sayfa : 94).

büyükbaş

ücretle otlatılan hayvan - Yayla sahibi
otlaktan faydalandırılan yabancı hayvan.

tarafından

para

karşılığı

ikame .hayvanı - Devlet yaylası veya müşterek yaylalara hak sahibi
kimsenin otlak hakkını kullanmak maksadıyle sokulan yabancı hayvan.
Otlatma ücreti - Yabancı hayvan sahibinin, her bir otlak hayvanı
için yayla sahibine veya otlatma hakkına sahip kimseye hayvanlarını
otlatmak ve yayianın işletme tesislerini kullanmak için ödediği ücret.
Yayla muhafazası ve bakımı kaideten otlak ücreti ile karşıianmış olur.
Hayvan başına müşterek birlik yayialarındaki masraflar için ödenen
iicret de otlak ücreti diye adlandırılır. irtifak yayialarındaki izin ücreti
de bu şekildedir.
Yayla statüsü, yayla kuralı - Bir birlik tarafından işletilen yaylafaydalanma ve idare hakları ve üyelerin mükellefiyetierini düzenlemek için zirai birlikçe konulan kurallar.

nın,
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YayZa hissedarı - Bir zirai birliğin üyesi. Bu, birlik mülkünde bir
veya birçok hissenin sahibidir.
Yaylanın

Yayla yöneticisi -

idaresi ve nl'urakabesi için bir yayla
birliği tarafından seçilmiş temsilci. Birlik, kooperatif ve irtifak yaylalarının daha iyi hale getirilmesi öncelikle kendisine emanet edilen yaylayı idare kabiliyetine bağlıdır.

Yayla

- Bir yaz devresinde bir birlik yayıasının işletme
süt ve süt mahsulleri veriminin, münferit otlak hayvanlarının süt verimine nisbetle hesaplanması ve taksimidir. Verim ekseriya
tereyağ ve peynir cinsinden işletme masrafları düşüldükten sonra takdir
edilir.
lıesabatı

masraflarının,

İnıece

selerine veya

Müşterek
otl?-tılan

işletilen

bir yaylada; sahip olunan yayla hishayvan sayısına göre hesaplanan ücretsiz çalışma.

III.
1.

YA YLALARIN TABİİ YAPISI

Alplerimiz

Hiçbir meslek, toprak- bitki -hayvan ve lnsanın hayat beraberliği
olan çiftçilik mesleği kadar tabiata bağlı değildir. Tabiat çalışan insana
~klimin, bitkinin ve hayvanın yetişme gücüyle lütuf dağıtıcı olur. Fakat
o ayni zamanda fırtına, şimşek, dolu, çığ ve sel gibi önlenmesi hemen
hemen imkansız afetleriyle insanın mahvına sebep olabilir. Çiftçi kış
tohumunu toprağa verdiği zaman gelecek yaz ne hasat alacağını bilmez ve neşeyle alıırma gittiği zaman bir gün sonra bir salgın hastalı
ğın yıllarca süren bir çalışmanın neticesini yok edeceğini hesaplayamaz.
Fakat bilhassa bu yaşama mücadelesi, insanlara şekil veren ve terbiye eden, onlara tabiata karşı değil en büyük öğretici tabiatla · müş
terek faaliyette bulunmayı öğreten bir kriterdir. Böylece bilhassa çiftçilik mesleğinde ~1er ferdin gayret ve mahareti başarı derecesini tayin
eder.
Hiçbir yerde tabiat kuvvetleri

dağda olduğu

gibi

haşin

olarak kar-

şımıza çıkmaz.

zirvelerine bakıldığında gayri ihtiyari zaman ve mekan, oluşum ve yok olma soruları birbiri ardına sıralanmaktadır. İlim
adamları, çok zahmetli çalışmalarla bize bu suallere bazı cevaplar .buldular. Küremizin yaşı 2-4 milyar sene, insan nesiinin yaşı ise birçok
yi.iz bin sene olarak tahmin edilmektedir.
Heybetli

dağ

Alplerin Meydana Gelmesi
itibariyle arz tabakalarının ufki surette kattektonik genç dağlardır. Bunlar yeni devir baş
larında Tersiyerde teşekkül etmişlerdir. Orta çağ sıralarında (Mezozoik) bunlar orta yükseldikte dağlardı, güneyde ise Asya içlerine kadar
uzanan ve binlerce metre kalınlığındahi birikintileri, bugün kalker alplerimizi teşkil eden eski Akdeniz «Tetis» bulunuyordu. Dağlarımızda
3000 m yüksekliğe kadar o zamanki denize ait sert kabuklu deniz hayvanları fosillerine rastlanır.
Alpler büyük bir

kısmı

lanmasından hasıl olmuş

Grönland'da hayata veda eden Graz'lı Prof. WEGENER'e göre kıta
ları arz içindeki sıvı maddenin üzerinde yüzen toprak parçaları teşkil
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ederler. Avrupa'nın da içinde bulunduğ·u kuzey kıtası ve Afrika'yı kapsayan güney kıtası milyonlarca sene içinde tedricen kuzey istikametinde
ileerlediler, ancak kuzey kıtasının hareketi güney kıtasınınkinden daha
yavaş bir şekilde cereyan etti. Eski Akdeniz «Tetis» ufaldı, Avrupa kı
tasının güneyinde deniz dibindeki taşlaşmış çökelti tabakaları, Bohem.ya dağları engeli önünde yığıldı ve binlerce metre yüksekliğe erişerek
katlandı ve kısmen yüzlerce kilometre mesafede diğer tabakaları örttü.
(Kuzey kalker alpleri). Basınç ve ısınma sonucu merkezi alplerimizi örten tabakalar husule geldi (Şist tabakası). Yığılmış tabakalar ortadan
yarıldı ve aşınıp taşınma sonunda merkezi alplerde kristalinin altta bulıınan tabakaları yüzeye çıktı <granit, gnays) : Son 60 milyon senenin
icraatı.

Alplerin teşekkülünü hiçbir zaman temadi eden facialar olarak deaksine çok yavaş tesir eden muazzam güçlerin milyonlarca sene zarfmda hasıl ettikleri netice olarak düşünmek gerekir. Dağ teşekkülüyle
aynı zamanda bunun rüzgar, su ve buz tesiriyle taşınması (erozyon)
başladı. Buz devrinin buzulları geniş (U) şeklindeki nehir vadilerini
ve dağ çiftliklerimizin, yayla ve yüksek yaylalarımızın bulunduğu vadi
kademelerini, vadi çukurlarını ve buzul çukurlarını şekillendirdiler. Nehirler binlerce senelik faaliyet sonunda araziyi derin bir şekilde yardılar. Bunlar dar boğazları ve şelaleleriyle yurdumuzun tabii güzelliklerinden olan V şekilli yan vadileri meydana getirirler.
ğil,

Doğu Alplernı

Bölümleri

Batı- doğu istikametinde uzanan iki şerit vasıtasıyle -kuzeyde Inn,
Salzach ve Enns nehirlerinin yukarı mecraları, güneyde Drau'm teşkil
ettiği- doğu Alpler üç ana kola ayrılır. Merkezi Alpler, kuzey ve güney kalker Alpleri. Kuzey kalker Alplerine kuzeyde fliş zonu, güneyde
de gravake zonu refakat eder.

Batı - doğu istikametinde uzandığından dolayı doğu Alplerde jeolojik zonlar aşağı yukarı ildim zonlarma tekabül eder.

Ana

Taşı

ve Topra}{

Teşekkülat:ı

Fliş zonu Vorarlbeg'de Bodensee'den Bregenz ormanı üstünden büyük Walser vadisine, daha ileride bitişik Allgau, Bavyera ve Avusturya
ön Alpleri üzerinden Viyana yakınmda Tuna'nm dirsek teşkil ettiği noktaya kadar uzanır. Kumlu- killi topraklar yüksek mıntıkalarda zengin
yağışlarm. yardımiyle en iyi ya;y-laları, alçak mıntıkalarda en iyi çayır
ve otiaklarla verimli tarlaları meydana getirirer.
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Ho<lhschwab'm yüksek yerlerinde yayialar P. Montana'ların siperindeki
lmlker sırtları arasmda vahalar gibi uzanır (Foto Pascher, Alın und \Veide kitabından)

Kalker Alpleri homojen bir durum göstermez. Bunların anataşı ayrış
ma, toprak teşkili ve su tutma yönünden binlerce metre yükselerek üstlerini örten eski Akdeniz'in ait oldukları çökelti tabakalarına göre tamamen değişik bir durum gösterir. Sığ· denizde mercanlar (mercan k~l
keri), orta derinliklerde sert kaJbuldu deniz hayvanları (istiridye kalkeri , büyük nehirlerin deltaları romtakasında da kil ve killi kalkerler hakimdi; magnezit'in kalkere karışmasıyle dolemitler h usule geldi (Dolomit taşını dağ silsilesi Dolomitlerle karıştırmamak gerekir).
Kalkerler kaba şekiller meydana getirir, su kaybolur ve ekseriya
vadilerde büyük kaynaklar halinde tekrar yüzeye çıkar. Sığ denizde teşekkül eden kalkerler ve Wetterstein kalkeri, sığ fakat yumuşak çayır
lı topraklar teşkil ederler. Dachstein kalkeri ınıntakasında ise geniş fakir
boş sahalar buluruz.
Vverfen, Lunz'un veya Raibler, Kössen tabakalarının, Oberalmeer
ve Gosau tabakalarının killi kalkerleri ayrıca Lias satıh kalkeri aksine,
daha yumuşak, dalgalı şekiller, derin, serin topraklar ve iyi, suyu bol
yayialar meydana getirirler.
Dolomitler, esas dolomit ve bilhassa Wetterstein veya Ramsau dolomiti mekanik yolla, kolay kolay sükunet bulmayan geniş moloz yı
ğmla.r teşkil eden şeker tanesi bUyüklüğünde c1olomit çakılına ayrışır.
Bu moloz yığınları tedricen sadece en kanaatkar bitkiler tarafından iskan edilir <gümüş költ, alp haşhaşı, mavi baş otu ve diğer moloz tesbit eden ve akımını önleyen bitkiler). Anataşın devamlı parçalanıp ufalanması, heyelfm ve suyla yıkanmasından dolayı dolomit tamamen or-
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JEOLOJtK ZAMAN TABLOSU
Jeolojik
formasyon

Za-

man

Devanı

süresi

1
1
1

ı

Arz tarihi bakımından önemli· olaylar

1
1

....,"'Q)

"'

ı:tl
::ı

ı::

ro

s~

Aluviyum

15.000

Diliviyum

600.000

:::.:::

ı

Hayatın

inkişafı

İnsan

Buzul devirleri

gj·c;
N

:g ~
,§Z
""
:p

Tersiyer

Te beşir

§~

s.~
N N

cııo

Jura

o

.,... N
"'

Q)

.s~

~
-H

Trias

Tersiyer dağ teşekkülleri, genç sıra dağların
saha, yapraklı
Yeşil
7 milyon oluşumu, Alplerin esas
kıvrılması,
Linyit kö- ormanlar, memeli haymür yataklarının te şek- vanlarm kıtaları işgali
külü
60 milyon
Doğu alplerde
gosaik
İbreli orman lar,
dağ teşekkülü, fliş
140 milyon
Sürüngenler
Doğu Asya'da Mezozoik
(Dev timsah ve k erdağ teşekkülü
tenkeleler) ve
170 milyon
Kıt'aların alçak
Doğu Alp'lerin üst kalkısımlarında
k er ve Dolemitleri
İlk kuşlar

Doğu

---

ı

200 milyon

Pe~m

240 milyon

Alp'lerin Werfen
Şistıeri ve tuz yatakları

?erm karbon buzul devri

dağ

teşekkülü

Karbon
ı::

Vogesler, Bohemya

~..!!:

ormanı

@'O

N N

o

310 milyon

•ej ~

·E Po<

Devon

1:ı1

Sil ür

--§:;:ı
o

s

Kambriyum
Eozoik

al N

N~

~

~<

Azo ik

350

nıilyon

450 milyon
540 milyon

memeliler

at lmykurt ayaklarm dan te şekkül eden
bataklık ormanlan (taş
kömürü teşekkülü)
Deniz sahillerinde suda ve karada yaşayan
hayvanlar ve böcekler
Dev

eğreltiler,

rukları,

Genç pa!eozoik
ro

İlk

-~-~~---~--------

Eski paleozoik d ai teşekkülü, Iskandinav Alpleıi, Schöckl, Ho chlantsch (Graz paleozoikumu) Karnik Alp'leri
Gravake te ş k ili
Çıplak

dağ

çölleri

Bohemya mass ifinin eski kütlelerinde dağ tP.1,5 milyar §ekkülleri,
2,4 milyar İsveç- Fin göller
havzası

Bütün hayat suya bağakrepleri,
lı dır (deniz
yengeçler), karalar
çıplak ve boştur.

Tatlı

sularda

ilk bP.lirtileri

hayatın

(Yosun-

lar)
Fo sil ve

canlı

yok
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manın dii§manıdır.

Burada en büyük tehlike sel sebebiyle Karsilaşma
ve bataklık haline gelmedir (Wetterstein yamaçları, Hochtor, Grimming,
Hochschwab, !Schneealpe).

Kuzey kalker alpleri ve merkezi alpler arasında yüzeye çıkan Gravake z.onu, Kitzbühl ve Eisenerz alpleri, içerisinde kuvars, feldspat ve
mika ihtiva eden çimentosu silis, kil veya kalker olan koyu gümii§i gri
taşlardan müteşekkildir. Burada iyi ot yetişen topraklar ve iyi yaylalar
bulunur (Grasberg).
Merkezi alpler de homojen bir durum göstermez. örneğin Landeck
Unter- Engadiner Fenster ve Brenner - Katschberg arasın
daki Tauernfenster batı alp örtüsünün temadisini teşkil ederler. Çekirdeği gnayslar, kenarları şistler ve kalkerli taşlar teşkil eder. Buranın
batısında ve doğusunda uzanan doğu alp örtüsü bilhassa gnays ve mika
şistlerden terekküp eder. Kristalin taşları içerisindeki kuvars, mika, feldspat minerallerinin miktarına göre fakir kumludan, zengin killi'ye kadar
çeşitli topraklar husule getirirler.
civarındaki

Merkezi alplerde, OJ.'man sınırı ile daimi kar sınırı arasında, yüksek
bulunur. Sarp ormanlık, kısmen ormanları tahrip edilmiş vadi yamaçları üzerindeki kısımlar ve geniş buzul çukurları
ayni şekilde Gurktal alpleri ve İstirya kenar dağlarında alçak tepeler ve
sırtlar müsait otlak sahaları meydana getirirler.
yaylalarımızın çoğunluğu

2.

iklim:

İklim deyince bir mıntakadaki hava tesirlerinin tümü ve bunun zamana göre seyri anlaşılır. Bu tesirler şunlardır : Isı (yıllık ortalama, aylık ortalama, saat 14 deki ısı, en yüksek ve en düşük değerler), yağış ve
zamana göre dağılışı, hava rutubeti, güneşlenme, rüzgar, buharlaşma.

Mikro

a.

Coğrafi

Kiına

Enierne Göre

Tr.opik, subtropik, mutedil, subpolar, polar iklim zonu.
b.

Su ve I{aralarm

Dağılışma

Göre

Deniz iklimi - Okyanus veya maritim iklimi.
Kara iklimi - Kıtasal iklim.
Okyanus iklimi mutedil, bol yağ·ışlı ve hava rutubeti yüksektir. Bu
iklimi Alp kenarlarında ve ön Alpler ınıntakasında bulmaktayız, batıda
doğuya nazaran daha fazla tesirini gösterir.
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Kıtasal

iklim serttir, sıcak yazlar, soğuk kışlar, cüz'i yağışlar ve
hava rutubeti (Rusya). Bu ikiimin tesirlerini alplerin içerilerinde buluruz.
Avusturya'nın doğ-usunda

görülen panomik iklim ('-') Alplerin sİpe
rinde kalmasından dolayı yağışlarca fakir ve doğu rüzgarları sebebiyle
de kurudur. Bu iklim İstirya kenar dağlarındaki yayla mıntıkasına tesir eder.
c.

Den~zden Yüksekliğe

Göre

Bu makro klima havzaları içerisinde denizden yüksekliğin büyük
önemi vardır <yükseklik kademeleri, dağ iklimi). Fakat sadece denizden
yüksekliğe göre bir sınıflandırmaya gitmek yanlış olurdu, zira arazi şek
li (düzlük, yamaç, vadi, çukurluk), bakı (güneşlik veya gölgelik taraf),
rüzgara maruz veya. mahfuz taraf (büyük çapta dağ silsEeleri küçük
oranda orman ve çalı sebebiyle) lokal bir iklim husule getirL·. Bu durum
lokal ikiimin ve mikro klimanın en küçük şekillerinde bile görülebilir.
Makro ve lokal klimatik yetişme şartları değiştirilemez ve bitki türü seçiminde dikte ettirici durumda olmasına rağmen bunun sınırlarına
insan111 alacağı tedbirlerle iyi ve fena yönde tesir edilebilir. Bütün kültür
tedbirlerin en önemli görevi bu sebeple mevcut iklim şartlarına intibak,
bunun avantajlarından faydalanma, dezavantajlarının da imkan nisbetinde hafifletilmesi olmalıdır.
Lokal iklim
Açık
Ahır

saha ikliminden farklı olarak Sera ikinci, Gübre örtüsü iklimi,
iklimi v.s. den bahsedilir.

Muhafaza iklimi olarak güneşe maruz yamaçlarda aralıklı dikilmiş
melezlerin, rüzgara maruz yerlerdeki orman şeridinin, dona mani olan
yağmurlamanın, otları toplanmış bir otlak veya biçilmiş çayırlardaki ahır
gübresi örtüsünün veya saman sapları örtüsünün tesiri tavsif edilmektedir.
rına

Tenbih edici iklim tabirinden insan ve hayvanın hayati fonksiyanlaözel tesir yapan dağ iklimi ve sahil iklimi anlaşılır.
Alp
Doğu

Mıntakasnıdaki

iklim

Alpler yalnız kuzey ile güney arasında
da bir iklim sınırı teşkil ederler.

değil ayrıca batı

ve do-

ğu arasında

--------·(*)

--

Panonik iklim= Macaristan, doğu Avusturya, Kuzey Yugoslavya'da hakim
olan nisbeten kurak, sıcak bir kara iklimi.
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Batıda

Golfstrom'un etkilediği atıantik iklimi, rutubetli sıcak batı
Alplerin kuzey kenarlarını yalar. Bu tesir bir tarafta Hansrnek ve alplerin uzantıları, diğer taraftan Bohemya- Moravya dağ silsilesi sebebiyle huni şeklinde daralarak Wachau'ya kadar uzanır.
Doğudaki kıtasal tesir kuru, yazın sıcak rüzgarlarıyla Burgenland
ve Marchfeld üzerinden ormanlık ınıntıkaya ve Viyana ormanına kadar sokulur ve daha güneyde tesirini kaybederek İstiryanın (Steirisch)
kenar dağlarına ulaşır. Güneydeki Akdeniz'in rutubetli sıcak tesiri güney alpler ve güney Tirol üzerinden doğu Tirol ve Karnten ve merkezi
Alplerin güney ve doğu kenarlarına erişir. Daha kuvvetlenmiş şekilde
kuzey Tirol'de fön Karnten'de güney rüzgarı olarak kendini hissettirir.
Kuzey ve kuzey - doğu rüzgarlarının tesiri kuzeye açık engebeli yerlerde kendisini hissettirir.
Alçak Alp vadileri, bilhassa Lungau ve Klagenfurt havzası gibi yüksek dağların çevrelediği ınıntakalar kıtasal karakterdedir.
rüzgarlarıyla

Alplerde Klimatik Yükseklik Kademeleri
Çok

üzüm iklimi
kuru, denizden 300 - 400 m.

Sıcak,

yüksekliğe

Asma,

kadar

kayısı,

şeftali

orman

lUL5ağı

(Okyanusa!, alt ka yın kuşağı)
gen ormanı az nisbette kayın.
yın için fazla sıcaktır.
Sıc.alc

iklimi

Mısır

sıcak

orman

Sıcak,

(Okyanusa!, .mutedil
şağı)

Kış buğ<lay iklimi
Mutedil sıcak, muteril rutubetli,
takriben 1000 m ye kadar Itiraz,
erik.

Yaz

buğdayı

iklimi

Serin, rutubetli
Bektaşi

üzümii

gürka-

kuşağı

garıarına

rutubetlice, 500 m, fön rüzmaruz sahalarda 800 m ye
kadar çekirdekli meyva, ceviz, kestane.

Meşe,
Burası

kayın-göknar

ku-

göknar, çam, üst sınırına kadar
gürgen, yaz ıhlamuru, salıra akçaağacı, kızılağaç,
kuş kirazı, kurt bağrr,
kızılcık, papaz külallı ve adi ımrtopu için
en iyi yaşama şartıarı sınır «meşe hattı»

Kayın,

meşe,

600 - 1000 - 1300 m

Serin cmnan

kuşağı

(Okyanusa!, üst kaym- göknar kuşağı)
Llldiniçin en iyi yaşama şartları:
Refakat eden bitkiler : Porsuk, dağ karaağ·acı, titrek kavak,
dikenli çalı, yemişen, vişne, fındık, Alnus incana, akasma,
Aspenıla, badem yapraklı
sütleğen.
Hudut «k::ıym hattı» 1200- 1500 m.
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Alpin iklimi

l';oğıık

orman

(İbreli

orman

Son

kayın,

cembra,

lnı~ağı

kuşağı)

göknarlar,

dağ

Huş,

1500,

sınırı

batı

P.

adi üvezce zen-

akçaağacı,

gin, Tabii orman
narında

ladin, melez,

Alplerin

roğu

ke-

Alplerde 2000 m.

Pirrus Montana, Alnus viridis orma_

nın

mücadele zonu.

Alp

kuşağı

ı::

;::

cô

Ol

;;,
ro

Alpin bodur

çalılar,

Kaya ve buz

Jmşağr

Alp

çayırlan

~

Yül,sek Alpin iklimi

Dağ

iklimi

Dağ iklimi okyanus iklimine benzer şekildedir. Isı ve rutubet yönünden büyük farklılıklar göstermez. Fakat bir sene zarfında arazi şekli,
baln, anataşı, bitki örtüsünün arttırdığı veya yumuşattığı tezatlar sebebiyle karakteristiktir.
Dağ ikliminin bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerine etkisi büyük
önemi haizdir. (*)

1 - Hava basıncı her 100 m. yükseklikte takriben 8 mm yükseklikteki civa basıncı kadar azalır. Havanın hafiflemesinden dolayı oksijen
ve karbondioksit muhtevası da azalır.
(Akciğer
kırmızı

ve kalbin kuvvetlenmesi, teneffüsün
yu varlar teşekkülü).

artışı,

fazla miktarda

2 - Yıllık yağış her 100 m yükseklik için 15 ila 80 mm artar, bu
bir metrekare toprak için 15-80 litre demektir. Yağış 1000 ve 2500 mm
arasında değişir. Deniz tesiriyle yüksek yağış miktarları kaideten batı
dan doğuya, kuzey ve güney kenarlardan Alplerin içlerine doğru azalır.
(Yem büyümesi, sel tehlikesi, tavında, nebatla örtülü
depolama hassası, canlı tahkimat).
3 -

toprağın

su

Hava rutubeti rakım arttıkça hızla azalır. 2000 m de su buhadeniz seviyesindekinin yarısı kadardır. Hafif hava, güneş ışın
ve rüzgarın tesiri buharlaşma gücünü arttırır.

rı miktarı
larının

(*)

Dag ikliminin tesirleri tamamlayıcı mahiyette parantez içinde gösterilmi§tir.
Bunlar «Yaylacılığın önemi» bölümünde teferruatlı §ekilde görülecektir.
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(Islanan hayvanların ve elbiselerin çabuk kuruması, toprağın rutubetini çabuk kaybetmesi).
Buna rağmen ısının çabuk düşmesi sebebiyle su buharıyla doygungunluk çabuk husule gelir.
(Kuvvetli çiy

teşkili,

çiy

otlağı, ıslak

sis).

En önemli yetişme faktörü olan su ekonomisi bilhassa yaylacılıkta
sadece yağış, hava rutubeti ve buharlaşmaya değil ayrıca herşeyden önce bitki ile örtülü ve örtüsüz toprağın suyu emme ve tutma gücüne tabidir.
4 - Ortalama ısı her 100 m yükseklikte 0,5°C ila 0,8°C azalır. Bu
durum ortalama her 100 m için aşağıdaki olayları husule getirir.
a.
b.
c.

İlkbaharda

kar erimesinin 7,5 gün gecikmesi.
Sonbaharda kar yağışının 3,5 gün erken olması.
Böylece büyüme zamanının 11 gün kısalması.

(Buna bağlı olarak otlak süresi, otlak verimi,
yümenin inkitaa uğraması, ihtiyat yem).

soğuk

havalarda bü-

5 - Güneş ışınlarının tesiri toz ve dumandan ari, hafif ve kuru
havadan ötürü daha kuvvetlidir. Güneş ışınlarının şiddeti deniz seviyesinde % 50 ye 1800 m yükseklikte % 75 e baliğ olur. Ultra viole ışınla
rının tesiri daha fazladır.
(Bodur büyüme, vitamin teşkili, yem bitkilerinin besin maddesi muhbakteri öldürücü tesir).

tevası, güneş yanığı,

6 - Toprak ısınması bu sebepten d ola yı güneşe maruz yamaçlarda
vadidekine nazaran daha kuvvetlidir. Buna daha fazla sayıdaki güneşli
günler ve gün uzunluğu ilave edilebilir.
(Büyümenin çabuk

başlaması

ve devam etmesi, yamaç

toprağının

kavrulması).

7 - Otlak günlerinin sayısı toprağın fazla ısınması neticesi her
100 m yükseklik için sadece takriben 2 gün kısalır.
(Yayla verimi,

kış

yeminden tasarruf).

8 - Güneş ve gölge arasında büyük ısı farkı. Bu fark deniz seviyesinde takriben 5°C, 100 m de 25°C, 2000 m yükseklikte 46oC a baliğ· olur.
Hafif hava ve ısının çabuk
büyük ısı farkı.

kaybolması

sebebiyle gece ile gündüz

arasındaki

(Yayla

hazırlığının

önemi, mukavemeti

artırma).
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9 - Yükseldikçe rüzgar daha sık ve şiddetle eser. Saniyede ortalama Hochobir (2142 m) de 6 m, Santis (2505 ım) de 7.7 m, Sonnblick
(3105) m de 9.2 m.
<Kuruma, binaların tehlikeye maruz
sin maddesi kaybı, çığ teşkili).

kalması,

toprak

taşınması,

Rüzgar istikameti : Genellikle batı rüzgarı yağış, doğu
kuzey rüzgarı serinlik, güney rüzgarı sıcaklık getirir.

be-

rüzgarı

kuraklık,

10 - Fön rüzgarı kuru, sıcak bir rüzgardır (30oC a kadar ısınma).
Bu, ya bir dağ silsilesini geçiş sırasında rutubetini kaybetme veya vadi
havası dağ silsilesine paralel seyrettiği takdirde sırt hattında husule
gelir.
(Mısır

vejetasyon
tehlikesi) .

ve meyvada

olgunlaşmanın,

başlangıcı, güneşli

kar erimesinin hızlanması, erken
ve gölgeli kısımda büyürnede eşitlik, çığ

Dağ

ikliminin klimatik tesirleri Alplerde iskan sahalarının üst sı
üst iOrman sınırında devamlı kar sınırının aşağısında kendini
gösterir. Bunlar takriben 400 m 800 m aralıklarla paralel şekilde uzanır
lar. Mevzii olarak coğrafi mevkii (Alplerin kuzey - güney - doğu kenan,
Alplerin iç kısımları), Anataşı (kalker, metamorlik kütle), reliyef sebebiyle yükselip alçalırlar. (Büyük dağ kütleleri bir tesir icra eder. Mevcut hudutları yükseltirler. Ufak engebeler, dağ· kütleleri ve ayrıca geniş
vadilerde hudutlar alçalır. Düzgün arazilerde yükseklik sınırları yeknasak, arızalı yerlerde değişik bir seyir takip ederler). Bakı kendi yönünden değişik ısı <güney yamaç) ve değişik rutubet (kuzeybatı yamaç) sebebiyle bu sınırlara tesir eder.
nırında,

Alplerin doğu kenarında 1500 m olan orman sınırı, batı eyaletlerinde 2000 m nin üstüne çıkar. En yüksekteki köyler doğu Steiermark'da
Fischbach 1100 m, buna karşılık Tirol'de Vent 1892 m ve Gurl 1927 m
de Prossental'daki Eishof 2076 m gibi münferit çiftliklerde ise 150 ila
200 m daha yüksekte !bulunur. Kuzey kalker Alplerinde kar sınırı 2500 m
de bulunur; ötzdal Alplerinde 3000 m nin üstüne çıkar. Güney kalker
Alplerinde Marmolata'da 2900 m ye iner.
Hava Halleri
İlk

haftalar yaylanın başarılı olması yönünden önemlidir. Yaylaya
çıkıştan hemen sonra gelen ani soğuk dalgaları hayvanıara bilhassa zarar verir (iyi yayla hazırlığının önemi). Sı0ğuk algınlığı hastalıkları, ayak
hastalıkları, ağrık (piroplasmosis), yanıkara bilhassa ilk haftalarda
ortaya çıkar.

23

Daha sonraki hava değişikliğ·ine yayiaya alışmış hayvanlar nisbeten
kolay tahammül ederler. Soğuk hava dalgaları, kar yağışları, dolu, yem
nebatlarının büyümesini durdurur, hatta ekseriya geriletir (ihtiyat yem
rezervinin önemi).
3.

Yaylaların

Tabii

,Yara.yışlılığı,

Tabii

Değeri

:

Bir yayianın değel'ine, verim gücünü, ayni zamanda muayyen bir
faydalanma şekline yarayışlılığına devamlı olarak tesir eden en önemli
ta bil faktörler şunlardır:
Yükseklik durumu
Alçak yaylalar müsait durumları ve ulaşım kolaylıklarından
bilhassa süt hayvanlarının ve yaşını doldurmamış sığırların yazı
geçirmesine uygundur (taban yaylası, esas yayla, çiftlik yaylası), yükseklerde bulunan esas yaylalara göre ön yayla olarak adlandırılır. Bunlar çok kere kuru ot elde edilmesine de yararlar. Ayni işletme ünitesi
içerisinde aşağı kademedirler. Yaylaya çıkış mayıs, otlak süresi 140 ila
160 gün. Ortalama otlak verimi hektarda 15 - 30 kental kuru ot.
a)

dolayı

Orta yaylalar ekseriya iyi, inek ve düve yaylalarıdır. Kademeli
işletmede kaideten en uzun otlak süresine sahip olan ve işletme merkezinin bulunduğu orta kaderneyi teşkil ederler. Yayiaya çıkış, haziran, otlak süresi 100 iHt 140 gün. Ortalama otlak verimi hektarda 10-15 ken~
tal kuru ot.
b.

c. Yüksek yaylalar bilhassa genç hayvan ve sağmal olmayan sığır,
at ve koyun yayıası olarak kullanılınağa uygundur. Dolaşılınası kolay
yerlerde kademeli işletmede inek yaylası da olabilirler <yüksek kademe). Bu yaylalar büyükbaş hayvanların dalaşmasına müsait en yüksek
buzul çukurlarına kadar uzanırlar. Sarp, yüksek yerde bulunan
erişilmesi güç otlak sahaları sadece koyun yaylası olarak kullanılabilir
ler. Yayiaya çıkış temmuz, otlak süresi 60 ila 80 gün. Ortalama otlak
verimi hektarda 5 - 10 kental veya daha az kuru ot.
Meyil

Arazi meyli O - 5 derece arasında düz, 5 - 15 derece arasında hafif
meyilli, 15 - 20 derece arasında orta meyilli, 25 - 30 derece arasında 'dik,
30 - 45 derece arasında çok dik, artık otlağa elverişli olmayan, 45 derece üstünde de sarp olarak ifade edilir. Sarp yamaçlar genç hayvan yayıası olarak da uygun değildirler, ancak şartların müsaadesi oranında
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koyun ve keçilerin otlatılınasına yararlar, orman sınırları içerisinde mutlak oı·man arazileridirler. Dik yamaçlarda hafif topraklarda hayvan patikaları, ağır topraklarda eşikler husule gelir. Dik yamaçlar yıkanma,
kayma, taşınmaya fazla maruzdur. Yamaç meylinin yamaç ve çukurluk
iklimi üzerinde çok büyük tesiri vardır.

Arazi

Şelill

Kesik arazi işletmeyi zorlaştırır. Büyük yükseklik farkları, dolaşıl
ması güç dik vadi kademelerini, dolaşılınası kolay, iyi yem yetiştiren yamaçlar, topraklar, buzul çukurluklarının takip etmesi kademeli işletme
yi icap ettirir (aşağı, orta, yukarı kademe). Bu suretle devamlı olarak
aşırı otlatmadan kaçınılmış ve tabii bir otlak değiştirme imkan dahiline
girmiş olur. İşletme ekseriya bir ana kademeden idare edilir (aşağı veya orta kademe). İyi bağlantı yolları, süt nakli için boru şebekesi, orınan ve atlağın gayeye uygun şekilde düzenlenmesi, Haslach yalak gübrelemesi v.b. vasıtasıyla kademe binalarmdan tasarruf sağlanabilir.
Geniş, kademelenınemiş yaylalar cüz'i yükseklik farkları gösterirler. Bunların ekseriya dolaşılınası kolaydır ve otlak bölümlerine ayrılma
sı zorluk göstermez (ön ve arka kademe).

Bakı
Meyil, arazi şekli ve bakı müştereken mahalli lokal iklimi tayin
ederler (kar örtüsünün kalkması, büyümenin başlaması, kalite ve kantite yönünden bitki bi.iyümesi, otlak süresi).
Bir kuzey ve güney yamacın meyli arttıkça farklar çoğalır, meyil düş
nisbette de azalır. Bu şekilde nisbeten düz bir kuzey yamaç, dik kuru
bir güney yaınaca nazaran kliınatik olarak daha müsait otlak şartları
arz edebilir.

tüğü

Enlemesine arazi şekli, geniş düz vadi veya dar, dik çukurlar günlük ve yıllık güneş tesirinin (gölgelenmenin) süresini tayin eder.
Boylamasına
miktarına

arazi şekli, vadinin açık olduğu bakı, rüzgar, yağış
ve rüzgar gölgesinde kalan yerlerde kar durumuna tesir eder.
Arazi

Şekline

Göre

Şu )Yayla Tipleıi

Tefrik Edilir

Taban yaylası (Vadi tabanında) : Ulaşım durumu müsait, ekseriya dolaşılabilir, ınuhafazah, fakat eşit rakıında daha fazla kar örtüsüne sahip olması ve karııı uzun süre kalması sebebiyle otlatmaya geç
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açılabilir,

su yönünden zengindir, iyi yem
likesine maruzdur.

yetiştirir,

fakat sel ve

çığ

teh-

Çıtkurluk yaylas·ı

ekseriya

(Vadinin nihayetinde) : Dar boğazlar sebebiyle
güç. Diğer yönleri taban yaylasına benzer.

erişilmesi

Ayni durumda.

Buzul çukuru :

Yamaç yaylası (Dik yamaçta) : Meyil ve bakı durumuna göre
müsait veya gayri müsait olabilir, güney, güneydoğu, güneybatı erken;
kuzeydoğu ve kuzeybatı geç otlatmaya açılır. Kuzeybatı yağışça zengindir.
Bir yamaç üzerinde bulunan düzlük
Sırt yaylası:

Ulaşım

riya su yönünden fakir,

Pldto

yaylas·ı

Boyum

zor,

otlağa

dolaşılınası

bilhassa müsaittir.

kolay, rüzgara maruz, ekse-

ıkuru.

: Benzer durumda fakat daha müsait.

yaylası

: Benzer durumda, ekseriya rüzgar tesiri dahafazla.

Ana

Taşı,

Toprak, Tabii Bitiii Büyümesi

Yayla toprakları ekseriya ayrışma, nadiren taşınmadan meydana
Bonitetleri herşeyden önce ana taşın terkibine tabidir.

gelmiştir.

a. Bazik ana taşından meydana gelmiş (Kalker, dclomit, bazalt
v.b.) yayla toprakları reaksiyonu nötr ila alkalik arasında değişen, «ekseriya türlerce zengin, yumuşak ve otsu çayır tabakalarına sahiptir : Kıy
metli çayırlar». Bol yağış alan yerlerde kireç aşağ·ılara doğru yıkandığın
dan topraklar asitleşir ve ekseriya bir «fakir çayırlar» manzarası gösterir.
Asidik ana taşından meydana gelmiş yayla toprakları = silikat
(gravake, mika şisti, gnays, granit v.s.) ekseriya asidik reaksiyondadırlar, türlerce fakir, çoğunlukla sert otlu bitkilere sahiptirler:
«Verimsiz çayırlar».
b.

toprakları

Su Durumu
İyi hayvan sulama ve ~ullanma ;SUyu bir yayıanın bilhassa sağmal
hayvan yaylası olarak değerini ve yarayışlılığını tayin eder. Müsait yer·ıerde bol suyun mevcudiyeti sulamayı ve gübrenin sıvı gübre halinde
basit şekilde toprağa verilmesini, su enerjisinden faydalanmayı (ışıklan
dırma, süt makinalarının işletilmesi, santrifüjler, tereyağ fıçıları, katraklar, sıvı gübre teksiği v.b.) imkan dahiline sokar.
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Telılilieler

Çığ düşen yerler, sel dereleri, batak yerler ve kaya yuvarlanmaları
birçok yaylada insan ve hayvan, yayla ve tesisleri için daimi bir tehlike teşkil ederler. Sarp kayalar, sarp yamaçlar ;hayvanların uçuruma
düşme tehlikesini arttırır. Şimşek ve fırtınaya maruz sahalar ve yanı
kara, ağrık, kelebek ve akciğer kıl kurdu gibi bazı hastalıkların sık sık
görülmesi yayla hayvanlarını tehlikeye sokabilir. Bu tehlikeler işletme
yi zorlaştırır ve pahalılaştırır ve bu suretle bazı yaylaların değerini düşürür.

Yayla

Orınaııı

Kafi miktarda ve gayeye uygun dağılmış yayla ormanı her yaylanın
yükseltir, gerekli yapı, çit ve yakacak odun ihtiyacını karşı
lar, sıhh1 ve estetik tesirlerinden dolayı yaylamn muhafazası ve devamlılığını sağlar. Mahalll orman ve ağaç smm (klimatik ve hali hazırdaki),
mahalli iklim ve dolayısıyle yayla boniteti için önemli bir kriterdir.
değerini

Yayla Boniteti
Toprak Takdir Komisyonu hektar değerinin tesbitinde denizden yükesas alır. Kalker ana taşı için değerde bir yükseltme, ıslak veya
kuru toprak için ise bir eksiitme yapılır. Mahalli orman sınırının 200 m
yükselmesi veya alçalması halinde hektar değeri bir kademe yükselir veya alçalır. Fena büyüme, taşlılık, ıslaklık, çalılaşma gayrimüsait ulaşım
durumu, çığ tehlikesi, hayvanlar için sulama suyu noksanlığı, uçuruma
yuvarlanma, şimşek ve salgın hastalık tehlikesi için değerde eksiltme,
yaylanın tesislerinin kullanışlı olması halinde ilaveler yapılır.
sekliği

4 -

Yaylalarımıznı

Bitkileri :

Yayla bitkileri büyük ölçüde dağ iklimine, kısa büyüme devresine,
hafif, co2 ce fakir havaya, fırtınaya, gilneş ışınlarına ve kuraklığa intibak etmişlerdir.
Yükseklerde çok senelik türler ekseriyettedirler. Vadide bir senelik
olan birçok bitkiler burada iklime intibak suretiyle çok senelik olurlar
(senelik poa). Bitkilerin döllenmeleri genellikle ya kendi kendine veya
bu yüksekliklerde arıların görevini üzerine almış olan kelebekler, sinekler ve bö~ekler vasıtasıyle olur. Tohumların çoğu rüzgarla yayılmaya
müsait şekildedir. Alp çayırlarımızın en iyilerinden biri olan alçak yerlerde normal çiçeklenip döllerren alp poası yüksek iklimde kendi üstünde çoğalır. Çiçekler poa üzerinde filizlenip süren ve ağırlıklarıyle onu
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kendi kendine büyümeye devam edebileceği toprağa çeken, kuluçka tomurcuları haline gelirler. Alpin türleri sapça fakir ve yaprakça zengindirler. Rozet (") ve Polster bitkileri, toprağın yüzeyini kaplayarak, humustan husule gelen toprak karbonik asidinden istifade ederler.
Ekseri yayla bitkileri derin bir şekilde toprağa yerleşmişlerdir. Kı
sa, basık yapılıdırlar ve böylece fırtınaya mukavemet gösterir ve pek az
bir yüzeyle karşı dururlar.
Ti.iylenme <arslan ayağı), keza yuvarlaklaşmış ve dar yapraldar
(nerdin, fetük), bükülmüş yaprak kenarları, derimsi yapraklar, balzam
örtüsü, kırmızı renk maddesi ve şekerin fazla depolanması (kırmızı yabani mersin, ayı üzümü, alp acellası), silis asidinin depolanması (nerdin, taşkıran), daimi yeşil yapraklar (alp acellası, gümüş kök, ormangülü, kırmızı yabani mersin ve diğer birçokları), gerek don, gerekse
yüksek ısı zararlarından bitkileri korur.
Etli yapraklar (keçi lahanası, taşkıran), ayni şekilde soğan yapragi'bi kalıniaşmış yaprak yüzeyleri (nerdin, fetük) su depolama hassasına sahiptirler.
ğı

Y ayla

Mmtaka~uıın Şifah

Bitkileri

Angelika, dağ arnikası, bodur ınürver, bodur gözlük otu, ayı üzümü,
yonca, keçi lahanası, funda, küçük yapraklı ayı üzümü, izianda yosunu, köşeli kılıç otu, kedi ayağı, haç çiçekçiği, imparator otu, dam koruğu, turna gagası, deve kulağı, arslan pençesi, kantar.on otu, kekik, ardıç, kum tırfılı, karanfil otu.
Y ayla Mmtakasının Zehirli :mtidleri
Enfiye kökü, yabani defne, yüksük otu, kaplan
güzel avrat otu, sütleğen.

boğan, yalancı

çöp-

J~me,

Yayla

Mmtakasının

Korunan :mtkileri

Arslan ayağı, misk otu, ipek otumsu jensiyan dışındaki bütün jensiyanlar, çuha çiçeği, ormangülü, venüs çarığı, türk zambağı ve bütün
kokulu bitkiler.
Yaylalarda mevcut bitki toplulukları heryerde olduğu gibi evvelki
izah edilen yetişme muhiti ve büyüme faktörlerinin ve bunların değişimlerinin istikamet verdiği bir tekamülün mahsulüdür. Bu yebalıisierde

( *)

Belirli sap ve gövdeye sahip

olmayıp

hemen toprak yüzeyinde

yayılan

bitkiler.
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tişme

muhiti faktörlerine ayrıca varolmaları için ışık ve yer, su ve besin
mücadelesi yapan bitki, hayvan ve insan gibi üç ayrı unsur da tesir etmektedir.
Algler, liken!er ve yosunlar ve birçok yüksek bitkiler (kar çalısı,
kirpikli ormangülü, huş, adi üvez, Pinus montana) öncü bitkiler olarak
faydalı bitkilerimize zemin hazırlarlar. Azot depo edenler ve tüketenler,
derin ve sığ köklüler, yaprak ve sap bitkileri, yapraklı ve ibreli ağaç
lar besin maddeleri, hava ve toprakta işgal ettikleri saha istekleri bakı
mından birbirlerini tamamlarlar. Bitkisel ve hayvansal zengin toprak
hayatı; alan ve veren, harcayan ve hediye eden bir karşılıklı tesirler
esasına istinat eder. Bitki özsuyunu emip ve polen taşıyarak binlerce çiçeği döllendiren arılar, kelebekler ve diğer böcekler, keza tabiatın zengin tablosunun misafirleri olarak milyonlarca tohumu yayan kuşlar ve
diğer hayvanlar da ayni yönde faaliyet gösterirler. Bu tabiat düzenine
insan, ekonomisi ve şekil verme gücüyle olduğu gibi kazanç hırsı ve ihmalkarlığı ile de müdahale eder (orman da kaç ak kesim, ormanda monokültür, düzensiz avlanma, temizleme ve kökleme, düzensiz otlatma, rüzgar tehlikesine maruz düzlüklerde saf tarla ziraati).
Bütün bu faktörlerin etkisiyle, belirli yetişme muhiti şartlarına ve
tesirlerine intibak eden çeşitli bitki cemiyetleri husule
gelir. Varolma mücadelesinde zayıf kalan bütün bitkiler ya kaybolur veya devamlı baskı altında tutulurlar. Diğer taraftan bitki cemiyeti, müş'ir
bitkileri vasıtasıyle dikkatli ve tecrübeli araştırıcı ya; varoluş esasları,
öncelikle toprak, iklim, rüzgar, su ve kar şartları bakımından önemli bilgiler verir. Bu gibi müş'ir bitkiler benzer karakterdeki bitki cemiyetleri
ve bunların meydana gelişlerindeki farklara işaret ederler. Bütün bu
bağlantıların araştırılması bitki sosyolojisinin konusudur.
bunların karşılıklı

Yetişme şartlarındaki

bir değişiklik bitki cemiyeti bünyesinde de
tevlit eder; bu durum iklim değ·işikliği gibi tabi! tesirler ve
ayrıca bilhassa insanın müsbet ve menfi yönde yaptığı müdahale ve iş
letme için de bahis konusudur.

bir

değişme yi

1NSANIN MüDAHALE VE
Tabi.~ Çayırlar

:

Kültür

1ŞLETMES1NE

Çayırları

:

öRNEKLER

Faklı· Çayırlar

PK gübrelemesi yonca nisbetini, N gübrelemesi çayır nisbetini, sıvı
gübre şemsiyeli bitkilerin, hayvan dışkısı kuzu kulağı türleri nisbetini
(azot, potas, florası) arttırır. Düzensiz otlatma toprak tavını ve böylece bütün yetişme muhiti istekleri fazla olan bitki cemiyetlerinin yaşama
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şartlarını

yok eder. Düzensiz otlatma genç sürgünlerin devamlı ısırılıp
çiğnemnesi sebebiyle en iyi yem bitkilerini baskı altında tutar ve geliş
melerini önler. Yabani otlar ise hayvanlar tarafından arzu edilmediklerinden olgunlaşıp tohum verme ve devamlı çoğalma imkanını bulurlar.
MENFİ

a.

SELEKSiYON

DHmnli Bitkiler :
Rosa canina
Berberis vulgaris
Genista türleri
Ononis
Stachys
Cirsium er!phorum
Cariina acaulis
Carduums defloratus
Cirsium spinossissimum

burnu

Kuş

Kadın tuzluğu
Katır tırnağı

öküz

BiTKiLERİ

türleri

çanı

Karabaş

Havlı

deve dikeni
Enginar otu

Dağ kangalı

Fazla dikenli
deve dikeni
b.

Kokulu veya zehirU bitkiler :

Köşeli kılıç

Servimsi

Hypericum maculatum
Euphorbia cyparissias
Colchicum autumnale
Helleborus niger
Veratrum album
Aconitum napellus
Gentiana asclepiadea

otu

sütleğen

Çiğdem

Kara çöpleme
Yalancı çöpleme
Kaplan boğan
İpek otumsu
Jensiyan

c.
Nerdin
Süpürge
Kırmızı

Sert

yapraklı

çalısı

ormangülü

Küçük yabani mersin
Horoz otu türleri

ve 1sert

sap~

bitidier :
N ardus stricta
Caluna vulgaris
Rhododendron ferrugineum
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis idaea
Rhinantus türleri
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d.

Toprak yüzeyme

yapışıl{

rozet

yapraklı

bitkiler :

Bunlar hayvanlar tarafından alınınıyacak kadar ufaktırlar. Dağ arnikası, sinir otu türleri, arslan ağzı türleri, şahin .otları ve diğerleri.

YAYLA ÇAYIRLARININ YEM BiTKiLERi
Yayla çayır ve otlakları; aynen vadideki yeşil saha gibi, otlar,
yonca türleri, yem bitkileri ve yabani otlardan terekküp eder. Yem bitkileri olarak yayla çayırlarında hakiki çayır otlarının yanı sıra ekşi çayır
otları da (ayak otu, luzul, ko fa) vadidekine nazaran daha büyük bir rol
oynarlar. Vadide fazla önem verilmeyen bazı bitkiler yükseklerde yem degerinin artması ve mukavemetleri dolayısiyle daha fazla ekonomik öneme
sahiptirler. Fakat yayla yeminin değ·erini bilhassa iyi yem bitkileri yükseltirler. Bunların çoğu şifalı bitkiler olarak tanınmıştır.
1.

Yayla

çay·ırlannın çayır otları

: Fazla

miktardadırlar,

fakat ça-

buk solarlar.
Phleum alpinum
Phleum hirsitum (:::;;:;. Michelii)
Poa alpina
Poa alpina (Vivipara)
Festuca nigrescens ( = rubra)

Alp it kuyruğu
Tüylü it kuyruğu
Alp poası
Alp poası (vivipara)
Kırmızı fetük

2.

Yayla

çayırlarının

yonca türleri:

Bunlar

devamlı

proteince zengin yem verirler.
Çayır tırfılı

Çayır tırfılı

(nivale)

Ak tırfıl
Lüfer otu
Dağ tırfılı

Alp tırfılı
Esmer tırfıl
Tatlı tırfıl

Alp

tavşancıl tırnağı

TTifolium pratense
Trifolium pratense nivale
Trifolium repens
Lotus corniculatus
Trifolium montanum
Trifolium alpinum
Trifolium badium
Redysarum hedysaroides
Astragalus alpinus

çağalır

ve
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3. Yayla çay,ırla?'ının değerli) lezzetli yem bitkileri (süt otu
besin maddelerince zengin, yemin lezzetini arttırırlar.

çayır

ları),

Ligusticum Mutellina (- Meum Mutell.)
Plantago atrata ( = Montana)
Plantago alpina
Homogyne discolor
Leontodon autumnalis
Leontodon helveticus ( = pyrenaicus)
Leontodon hispidus
Crepis aurea
Alehemilla vulgaris

kökü
sinir otu
Alp sinir otu
Homojen
Güz arslan dişi
İsviçre arslan dişi
Kaba arslan dişi
Altuni hindiba
Arslan pençesi
Ayı

Dağ

MüŞ'iR

BiTKiLER

Arslan pençesinin yaygın halde görülmesi ahır gübresinin fazla miktarda kullanıldığına deHUet eder. Ayni şekilde şemsiyeli bitkilerin çokluğu
fazla sıvı gübre verildiğinin alametidir. Her iki halde de Thomas unu
veya Renophosphat ile bol gübreleme tavsiyeye şayandır.

AZOT- POTASYUM
Ekseriya hayvanlar

tarafından

BiTKiLERi

yenmezler.

Alp kuzu kulağı
Yürek yapraklı kanarya otu
Yabani ıspanak
Isırgan

Mavi kaplan
Yıllık poa

MüŞ'İR

boğan

Rumex alpinus
Senecio alpinus (= cordatus)
Chenopodium bonus henricus
Urtica dioica
Aconitum napellus
Pea supina (= annua)

ASiDiK MiNERAL VE HUMUS TOJ;>RAKLARININ
MüŞ'iR BiTKiLERi
«NERDiN ÇAYIRLARI Nerdin
uzumü
Alp azalesi
üç parçalı kofa
Kırmızı yabani mersin
Sarhoş

VERiMSiZ ÇAYIRLAR»
N ard us strica
Vaccinium uliginosum
Loiseleuria procumbens
Juncus monanthos (= trifidus)
Vaccinium Vitis- idaea
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Süpürge
Kedi

çalısı

Calluna vulgaris

ayağ·ı

Antennaria dioica

otu

Hieracium pilosella

Bodur gözlük otu

Euphrasia minima

Kan kökü

Potantilla ereeta

Altuni parmak otu

Potantilla aurea

Mağrur

Diantlıus

Şahin

karanfil

Dağ kaı·anfil

otu

tavşan

Hakiki

Geum (= Siversia) montanum

otu

Veronica officinalis

Dağ arnikası

Arnica montana

Kaba çiçekli çan
Beyazımsı

Piramit

superbus

çiçeği

gymnadenia

mayasır

otu

Campanula barhata
Leocorchis (= Gymnadenia) albida
Ajuga pyramidalis

Alp homojini

Homogyne alpina

Karga üzümü

Empetrum

Kırmızı

Rlıododendron

ormangülü
yapraklı ayı

Küçük
Kokulu

çayır

otu

üzümü

lıermaphroditum

ferrugineum

Vaccinium Myrtillus
Anthoxantum odoratum

Bunlardan alpin azalesi, üç parçalı kofa, sarhoş üzümü rüzgara maruz az kar tutan yerlerde yetişirler. Burada otlak ıslahı ancak bir rüzgar
perdesi teşkilinden sonra mümkün ve başarılı olabilir.
Süpürge çalısı aksine sıcak kuru yerleri tercih eder. Bu sebepten derin topraklardan sulama, tabiii ve mineral gübreleme ile uzaklaştırıla
bilir.
Alp lıomojini, kırmızı ormangülü, küçük yapraklı ayı üzümü gölgeli
fazla karlı yerleri tercih ederler. Burada bir otlak ıslahının kireçleme
yapmadan başarıya ulaşması mümkün değildir.
Djğ·er

kedi ayağından kokulu çayır otuna kadar sıralananlar otlak
işletmesinin düzenlenmesi ile ((münavebeli otlatma) yukarıdan aşağıya
doğru ıslah kabiliyeti tedricen artan türleri gösterirler.
Aşağıda

pürge

çalışı

belirtilen bitkiler doğru teşhis için birer müş'irdirler: Sü(Calluna vulgaris) usulsüz kesimler sonucu ekonomik olmak-
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tan çıkmış toprağın, kar çalısı (Erica carnea) ise karstlaşmış kalker ve
dolomit topraklarının öncü bitki olarak ilk sakinleridir.
Ayni şekilde; yaprak alt yüzeyi pas renginde olan kırmızı ormangülü
(Rhododendrom ferrugineum) ekseriya fazla karlı yerlerin derin ham
humus topraklarının ve yaprakları yeşil olan tüylü veya kirpikli ormangülü (Rhodendrom hirsituxrı) karstlaşma tehlikesine maruz kalker ve
dolomit topraklarının işaretidir. Kırmızı ormangülü bu sebeple düz, derin
yayla topraklarında temizlenebilir. Kayalıklar arasmda, tehlikeye maruz
yamaçlarda toprak muhafaza ve tabii güzellik yönünden, aynen öncü bitki olarak korunan kirpikli ormangülü gibi, muhafaza edilmesi gereklidir.
Nerdin öncelikle güneşli kuru fakat fazla karlı yerlerde, asidik mineral ve ham humuslu sıkışmış topraklarda gelişir. Bu bitki mukavimliğini soğanvari kahulaşmış yaprak yüzüne, fırçamsı yuvarlaklaşmış yapraklarına mütemadiyen silis asidi
depolamasına, döllenme olmadan tohum teşkil etmesine ve kendisine hayatı önemi olan azotu veren bir mantarla ortak yaşamasına borçludur. Yetişme muhiti istekleri fazla olan
otlak bitkilerine devamlı şekilde müsait yaşama şartları gerçekleştirilirse
(o zamana kadar cılız yaşamak durumunda kaldıkları halde) Nerdini
sahadan uzaklaştırırlar.

KiREÇLi - SICAK KURU ÇAYIRLARIN
Kar çalısı
Kalp yapraklı küre çiçeği
Güneş gülü
At nalı
Yer tırfılı
Mavi baş otu
iri çiçekli erik otu
Acı civan perçemi
Şeytan otu
öküz gözü
Renkli homogyne
Kirpikli jensiyan
Tipik ayak otu
Pas renkli ayak otu

MüŞiR BiTKiLERİ

Erica carnea
G1obularia cordifolia
Helianthemum grandiflorum ve alp.
Hippocresis comosa
Anthyllis vulneraria
Sesleria varia
Prunella grandiflora
Achillea clavenae
Scabiosa lucida
Bupthalmum salicifolium
Nomogyne discolor
Gentiana ciliata
Carex firma
Carex ferruginea
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MüMESSİL BİTKİLER

Kireç seven

Kireçten

Kirpikli ormangülü
Kar çalısı
öküz gözü
Cirit eğrelti
Renkli alp marulu
Pirrus montana

Kırmızı

Sapsız nakıl

Tipik ayak otu
Ağ damarlı söğüt

Süpürge

hoşlaıımıyaıı

ormangülü
çalısı

Dağ arnikası

Kaburgavari eğrelti
Adi alp marulu
Alnus viridis
Sapsız sabun otu
Yatık ayak otu
Muhafaza söğüdü

Bu bitkiler ekseriya dar sahada hemen civarındaki yetişme muhiti
gösterirler, örneğin mevcut kalker ana taşı üzerinde; kireç gösteren bitkiler, derin asidik humuslu yerde kireç sevmeyen asit müş'iri
bitkiler.
şartlarını

EN

öNEMLİ

YAYLA ÇAYIRLARI

Nerdin çayırları .(Nerdin, Nardus stricta) mineral veya ham humuslu asidik, düzensiz otlatma sonucu sıkışmış ve fakirleşmiş topraklarda bulunur.
Kırmızımsı fetük çayırları (kırmızımsı fetük, Festuca nigrescens =
rubra) nerdin çayırlarının gübreleme tedbirleriyle kültür çayırı haline
dönüşümünde ilk kaderneyi teşkil eder.
Altın çavdar çayırları (altın çavdar, Avena veya Trisetum flavescens) orta yüksekliklerde mutedil rutubetli, iyi kültür durumunda bulunan topraklarda daha ileri bir kademedir.
Mavi baş otu çayırları (mavi baş otu, Sesleria varia) sıcak. kireçce
zengin yamaçlarda bulunur.
Daimi yeşil ayak otu çayırları ( Carex sempervirens) asidik topraklarda da yetişir.
Süt otu çayırları ot nisbeti bilhassa yüksek olan yerlerde görülür.
Pas renkli ayak otu çayırları (pas renkli ayak otu Carex ferruginea)
uzun süre karla örtülü kalan, bol su sevkeden kireçli yamaçlarda bulunur.
Yatık ayak otu çayırları (yatık otu, Carex curvula) asidik ana taşında veya alp kuşağının ham humus topraklarında bulunur.
Tipik ayak otu çayırları (tipik ayak otu, Carex firma) rüzgara maruz
yerlerde kalker ana taşı üzerinde ve moloz yığınlarında yetişir.
Elyna myosuroides çayırlarına rüzgara maruz, az karlı, kuru yüksek yerlerde nötr ila zayıf asidik topraklarda rastlanır.

IV. YAYLACILIGIN ÖNEMİ
Yayıacılığın

önemi halk ekonomisi (geniş yayla sahalarından fayve özel ekonomi yönünden (hayvan
yetiştiımenin ıslahı ve az masraflı hale getirilmesi, yaz yemiernesinden
ve işten tasarruf) olmak üzere iki taraflıdır.
dalanma,

hayvancılığın korunması)

Dağ

ikliminin insanlar için müsbet tesiri tıpça uzun zamandanberi
değerlendirilen bir husustur. örnek olarak birkaç isim verelim;
İsviçre'de Davos, Hochzirl, Avusturya'da Stolzalpe, hastalıklarından da
akciğer ve kemik veremi, kansızlık, raşitizm.
bilinen ve

Dağ ikliminin tesirleri çok taraflıdır. Hava daha saf, kuru ve hemen
hemen tamamen mikropsuzdur. Hava daha hafif, bu sebeple oksijence
fakirdir ve insan ve hayvanın devamlı şekilde muntazam derin teneffüs
etmesini sağlar, bu da akciğer ve kalbe idrnan yaptırmaktan başka
birşey değildir.

Hafif oksijence fakir hava ayni zamanda iliğin daha fazla kırmızı yuvarlar, kırmızı renk maddesi ve daha fazla miktarda kan meydana getirmesine sebep olur. Bu durum bütün madde değişiminin teşvik edilmesının ve bilhassa yayla periyodunun, uzun müddet devam eden tesirlerinin anlaşılınasını kolaylaştırır.
Yayla periyodu sayesinde
artabilir.

kırmızı

yuvadar takriben % 20

oranında

Güneş ışınlarının

tesiri deniz seviyesinden yükseldikçe artar. Kısa
önemli derine giden tesire sahiptir. Deri faaliyetinin artması, vücutta kireç durumunu (kemik büyümesi, koruyucu
madde teşkili} ayarlayan ve tüm madde değişimini teşvik eden D vitamini teşkili.
dalgaJlı

ultraviole

ışınlar

Güneş ışınlarının şiddeti deniz seviyesinde % 50 ye denizden 1800 m
yüksekte% 75 e baliğ olur. Güneşli günlerin sayısı yükseklerde vadidekine nazaran (takriben iki misli) bilhassa yaz devresinde daha fazladır.

Isı ve hava değişmeleri sıhhi yönden
sistemini dinlendirici etki gösterirler.

dayanıklılığı arttırıcı

ve sinir

Yüksek yerlerde ısı değişmeleri yazın vadidekine nazaran çok daha
büyüktür, ayni şekilde güneş ve gölgedeki ısı farkları da çok fazladır.
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Yayla, hayvan yetiştiricinin seleksiyon çalışmasına yardımcı olur.
Yayla sahasında yem arama esrrasındaki devamlı hareket bütün vücudun ve organlarının iyi bir şekilde teşekkülünü enıniyet altına alır. Hayvan
yetiştiricinin şekil bakımından taleplerini yayla yerine getirir : Muntazam
vücut şekli, kalın kuvvetli kemikler, adaleli yapı, muntazam bacak
vaziyeti, geniş göğüs, kapalı omuz, düz gergin sırt, geniş kalça, sıkı
sağlam ayak ve tırnaklar. Yukarda sayılan :özeiliklerden en iyi faydalanma unsurları husule gelir : Sıhhat, yeme kanaatkarlık, sarp arazide dolaşma, koşum hayvanlarının güç ve mütehammilliği, damızlık ve
süt hayvanlarının verim kabiliyeti ayrıca daha uzun hayat ve faydalanma süresi, daha yüksek verimlilik '(yukarıda sayılan özelliklere vadide
yetiştirilen hayvanlar nadiren sahiptir). Raflinger ve Noriker ırkı ve
alpin sığır ırkları üstünlüklerini yayla periyoduna borçludurlar.
Dana olarak iki yaz devresi yaylaya çıkan Herdebuch inekleri ayni
vasıfları haiz yaylaya çıkmamış olanlara nazaran senede c::·talama 120
litre fazla süt verınişlerdir.
Dana olarak iki yaz devresi yaylaya çıkan Herbeduch inekleri birbuçuk sene daha fazla faydalanma ve hayat süresine sahip olmuşlar'

dır

Yaylaya çıkan hayvanlar yemi iyi değerlendirme hassalarının desebebiyle vadi işletmelerine intikal ettikleri zaman da daha
fazla et yapma kabiliyeti gösterir ve daha çok süt verirler.
vamlılığı

Birinci sene bol, ikinci sene az yemiemek veya bir yaşında semiz,
iki yaşında zayıf dana prensibi genç hayvanların yaylaya çıkarılması
sayesinde kendiliğinden gerçekleşir.
Dağ

iklimi yayla yemine de tesir ederek, bunların genç hayvanların yetiştirilmesi ve süt istihsali yönünden büyük değeri olan vitaminler, lezzetli maddeler, mineral maddeler ve hazını kolay protei'nlerce
zengin olmasını sağlar.
Birçok yayla bitkilerinin şifa maddesi olarak sıhhi yönden tesiri
herkesçe bilinmektedir. .Sıhhate yarayışlı maddeler ve bunların tesiri
hayvan ve yemden et ve süte, tereyağ ve peynire de geçerek bu mahsullerin değerini yükseltir.
Yayla, kış yemiernesinin daha iyi hale getirilmesinin temelini teşkil
eder. 100 ve daha fazla yayla otlak günü bilhassa küçük ve orta işlet
melerde yemden büyük ölçüde tasarruf edilmesini sağlar ve ancak bu
sayede maksada uygun bir kış yernlemesi yapılabilmesini mümkün kı
lar. Saman yem ıülarak değil yeri örtme maksadıyle kullanılabilir. Or~
mana zarar veren, ölü örtüden faydalanma usulü terkedilir.
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100 yayla otlak günündeki yem tasarrufu, her büyükbaş hayvan
ünitesi için hayvan sayısı eşit kalmak şartıyla 1000 kg. fazla süt verimine tekabül eden veya bir hayvanın 100 kış yemierne günü bakımını
imkan dahiline sokan 1500 kg kuru ota baliğ olur. Demek ki yaylaya
iki hayvan çıkarıldığı takdirde, kışın bir hayvan fazla beslemek mümkün olur. Her büyükbaş hayvan ünitesi için yernlemeden tasarruf edilen
saman kış boyunca ki büyükbaş hayvan ünitesi için örtü olarak kafi
gelir. Düzenli kış yemlernesi (iyi kuru ot, silo yemi) hayvancılığın verimi yönünden önemlidir. Hayvanını aç bırakan kimse altı ay için zahmetli çalışmasının kazancından sarfınazar ediyor demektir.
Müşterek yayla işletmesi, çiftlik için bilhassa yaz çalışmalarının
yoğun olduğu devrede, esaslı bir yardımcıdır. Müşterek işletme kıymetli
iş gücünün en uygun şekilde kullamlmasını sağlar.
Çiftçilerin çalışması bütün seneye muntazam olarak dağılmış şe
kilde cereyan etmez. İş hacminin yoğun ve işlerin biriktiğ·i ve işin az
olduğu devreler vardır. Ahır hayvanları yaylada olduğu zaman çiftçi
ahır ve gübreleme işinden kurtulmuş olur.
Batı alp ülkelerinin (İsviçre, Allgiiu, Vorarlberg, Tirol) yayıaların
daki müşterek işletme orta büyüklükte :bir işletmeye yaz devresinde bütün bir iş gücünden tasarrufu sağlar. Münferit işletmelerde 10 ila 20
şahsın gördüğü işin, burada 5 ila 7 kişi işletmenin maksada uygun
şekilde tanzimi halinde daha iyisini yaparlar. Doğu alp ülkelerinde bu
müşterek çalışma düzeni y.oktur.

Ek yayla çalışmaları <Toparlama, çit çevirme, şüceyrat temizyaylaya çıkmadan önceki ve yayladan inişten sonrald zamana isabet eder. Bu ilkbahar ekimi ve ot hasadı, sonbahar ekimi ve patates,
pancr hasadı arasındaki zamanın değerlendirildiği bir dolgu çalışması
dır. Yaylaya çıkış ayrıca çiftlikte çalışanlar için ekseriya yeknesak ağır
işlere ara verilmesi demek olan mesut bir olaydır. iyi bir yayla yolu ve
motorlu vasıta çiftlik - yayla ulaşım bağlantısını kolaylaştırır.
liği)

Yayla, hayvan yetiştirmenin mühim ölçüde ucuzlatılması demektir. Yaylanın genç hayvanıara sıhhi yönden yaptığı müspet etki yanın
da bu da büyük bir avantajdır. Çiftlikte her büyükbaş hayvan için yem
fiyatları günde 10 S tutarken (1 şilin = 0.33 TL.) yaylada otlatma ücreti günde 1 S ila 3 S e baliğ olur.
Canlı ağırlık artışı

her

kısır sığır

Çok iyi
Orta
Kötü

100 otlak gününde 300-500 kg.

için;

50 - 85 - 120 kg.
35 - 50 - 100 kg.
O - 35 - 50 kg. a

baliğ

olur.

ağırlığındaki
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Fakir yayıalardaki ağırlık artışı tatminkar olmasa dahi yayla periyodu hayvanların vücut yapılarının kuvvetli ve iç organlarının sağlam
lığını temin eder. Ağırlık kaybını yaylada elde ettikleri yemi iyi değerlen
dirme hassası sayesinde çiftliğin ekseriya zengin sonbahar atlağında telafi ederler. Bunlar, alıcı için çok kıymetli olan, kışın az yemle kanaat etme hassasiyle de kendilerini gösterirler.
Yayıanın başarılı olması

la periyodu için

doğru

bir

alınmasına bağlıdır (Kışın
rın

yaylaya

çıkış

için

bilakis işletmenin yayve gerekli tedbirlerin
tabiata uygun yemierne ve bakım. hayvanlasadece yayiaya

değil

şekilde ayarianmasına

hazırlanması).

iklimi (saf, hafif, kuru hava, yüksekteki güneş
ve yayla atlağında dalaşma sadece sağlamlaştı
rıcı ve sıhhati artırıcı değil ayrıca madde değişimi ve vücut gelişmesine
de müsbet ve devamlı tesiricra eder. Yayla periyodunun temin ettiği. sağ
lamlık ve vücut yapısı verimin yanısıra hayvan yetiştirme gayelerinin
en önemlilerindendir. Bu cihet dağ, hayvan ırklarımıza husus1 değer kaözet:

Yüksek

dağ

ışınları ısı değişmeleri)

zandırır.

V. İSTATİSTİKİ VERİLER
istatistik ölü rakamlar demek değildir. Avusturya yayla istatistiği
(1952- 1957) münferit eyaletlerde yayıacılığın önemi hakkında fikir verir. Daha iyi anlamayı sağlamak için tablolardaki yüksek değerlerin altını çizmek yerinde olur. Bu işi kolaylaştırmak için yüksek değerler''1),,
"2), işaretleriyle belirtilmiştir. Münferit değerlerin takriben eşitliği halinde üçüncü bir değer kullanılmış ve "1), , "1), , "3), veya "1), ,
"2) ., ,''2), işareti seçilmiştir. Dikkati çeken yüksek rakamlar "!, işare
tiyle .gösterilmiştir.
Tabloların değerlendirilmesine

örnek olarak ilk ikisi üzerinde konutakriben 11.000 yaylası cütün yüzölçümünün
% 20 sinden fazlasını kaplar ve yaylaların % 88 i oldukça eşit tarzda
Steiermark, Salzburg, Tirol ve Karnten'e mütebakisi Vorarlberg, yulmrı
Avusturya, aşağı Avusturya'ya dağılmış vaziyettedir.

şulacaktır. Avusturya'nın

Yayla otlak sahası oranı bakımından Tirol% 36 ile başta gelir, bunu
% 20 ile Steiermark, :% 28 ile Salzburg, % 14 ile Karnten takip eder.
Yayla otlak sahasının genel sahaya oranında Tirol ve Vorarlberg% 49.2
ile, Salzburg % 42.4 ve Karnten'in % 2& önünde yer alır.
Dağ

iklimi tesirinin görüldüğü orta ve yüksek yaylalar
yaylaların % 70 ini kapsarlar (sahaya oranla daha fazla).

müştereken

Yüksek yaylaların % 32 si Tirol'de, % 25 i Salzburg'da, % 20 si
Karnten'de, % 15 i Steiermark'ta, mütebaki % 8 i Vorarlberg, yukarı
Avusturya ve aşağı Avusturya'da bulunur. Tirol'de yüksek yaylalar; Salzburg, Karnten, Vorarlberg'de orta yaylalar; Steiermark, yukarı Avusturya ve aşağı Avusturya'da alçak yaylalar çoğunluktadır. Orman otlağı
Tirol ve Steiermark'ta en büyük yayılışa sahiptir ancak Yayla sahasına
oranı yukarı Avusturya'da en yüksektir'% 71.8. Yayla ormanının takriben
% 80 inde otlatma yapılır, yayla ormanı genel orman sahasının 1/6 sına
baliğ olur.

YAYLA SAHASI, YAYLALARIN SAYISI· ORMAN OTLAGI
Yaylaların

sahası

Eyalet
Ha.
Karnten

248.34ı

Genel sahanın
% si olaralt

Avusturya
Aşağı Avusturya
Salzburg

303.363

26
4.6
0.7
42.43)

Steiermarlı:

35ı.472 2 )

2ı.5

Tirol
Vorarlberg

622.4481)

49.21)
49.2 1 )

Yukarı

Yekün

55.342
ı2.249

ı27.986

ı.72ı.20ı

ön

Toplam
olarak

Aşağı

Orman

Orta Yüksek

-

403

ll

ı44

23272)
26821)
23062)
779

ı

27
52

-

ıo.8ı9

9ı

%

ı

ı3541)

258
248
112
6082)

ı0022)

ıl121)

ı0072)

89
30

3ı5

756
:348

3.207
30

4586
42

554

otlağı

Genel yayla sahası
nın % si olarak
Ha.

Yaylalar

-

2ı78

20.5

sayısı

20.5
71.8 1 )
22.5
8.2
36.02)
24.6
8.5

566 50.828
55 39.745
2.752
2
7ı62) 24.911
536 ı26.438
9441 )ı53.33ll)
116 ı0.872

23.8

2935 408.877
27

KüLTüR NEV'iLERiNE GöRE YAYLA SAHASI Ha.
Eyalet
Karnten
Yukarı

Avusturya
Aşağı Avusturya
Salzburg
Steiermark
Tirol

Yekün

Çayırlar

Otlaldar

752
538
992

4.911
862
2.480

2ı98

36ı

5608
416

21.508
10.683

11.778

Alp

Biçim

çayırları

çayırları

ı54.:364

6.65ı

Göller

salıası

-

-

48.232

ı3

ı63

39.6ı2

5

2.386
59.688

122

ı55.6622

ı22

ı93.2731

224

6
77
176
108

6.ı09

181.212"
115.940
293.7431

İnşaat

Orman

2.627
246
2.370

ı3

Diğer

Verimsiz
39.976
6.332
3
55.4922
49.476
120.17Jl

326

87.860

143

20.509

9

40

ı8.683

41.ı31

845.879

5.549

5ı9.362

495

420

290.ı33

sahalar
93
1165
272
ı586

2734
602

6452

MüLKİYET NEV'İLERt

Hakild ve hükmi
Eyalet

Hektar

Sayısı

:arnten
Avusturya
.§ağı Avusturya
alzburg
:teiermark
'irol
'orar1berg
:ekün
%
·uıtarı

Ziraat
Cemiyetler

şahıslar

---------

Sayısı

ı689

ıo3.ı56

83

ı39

ı0.268

3ı

71

4.2ıO

ı5

ı8422

180.9472

ı222

22.706~

20721

2ı9.9601

11.915

ıo57

105.847

303
7173
66.3

107
4671
94

643.096
37.4

Ey alet
Karntei:ı

Avusturya
Aşağı Avusturya
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Yekün
%

Hektar
9.332
4.877
466

ı8.708

İRTİFAK

Yukarı

•cemiyetıeri

9ı9

8.5

Sayısı

ı49.4981

6779
205.573
11.9

3961
8
ı5

247
199
232
3ıi2

1408
13

Hektar
ı31.5771
2.ı22
ı.295

61.149
51.501
90.9852
77.264

55ı

3
4

Belediye

25~

4ı5.893

24.1

ı. ı

853
ı.ı

Sayısı
ı

-

ı

2
7

6463 2
6980,

ı8.374

Hektar

--

-

ı614

ı738

Eya!et

Devlet
--~

Sayısı

ı75

25 2
41'
6
9
113

ı3

ı67

7
40
67
7

5860
2887

320 1 ı83.05P
6F 24.3462
403 216.311
3.7
17.5

Hektar
245
7
2220
14.9441
ı3.7062

1459

-

-ı23

1.1

32.581
1.9

Sayısı

6
2201
9
44
1833
217

3480
37.893!
22.77
ıl.294

44.5222
89.8591
36

ı

680
6.3

ı89.361

YAYLALARININ ADEDi VE OTLATILAN HAYVAN MiKTARI

----

Esas irtifak
yayla ları

Tali irtifak

İrtifak

yaylaları

sahaları

ı

2

1 ve 2

70
243 2
10
88
366 1
277

Kooperatifler
-·-----·---Hektar

Sayısı

99
ı

545
25
872
ı53

ı.054

ı695

ıo

15.7

28.238
43.881
2.259
75.854
94.148 2
206.731 1
7.428
458.539
26

İrtifak yayıalarında otlatılan
·Sığırlar

4.729
8.631

Atlar

hayvan sayısı
Koyunlar
Keçiler
Domuzlar

48
151

4.823
505

4551

3.256
6.878 2
8.643 1

20
65

58

6512
323
11661

359 2
2247 1
55

2225
6

2719
11.4

ı.621

10.328
20.964 1
16.604 2

62.877
16.8

ıo9

2732

ı.036

7.2

24.105
10

ll

YAYLADA MEVCUTHAYVAN SAYISI
İnelder

Eyalet
Karnten
Yukarı
Aşağı

Avusturya
Avusturya

11.273

Öküzler
4.525~

Boğ·aıar

290

Genç
hayvanlar
40.860

Sığırlar

Danalar

toplamı

Atı ar

Koyunlar

4.660

61.608

4.167~

49.734

195
103

1.968

778

170

3.764

1.440

8.120

435

1.200

33

6.344

282

8.294

Keçiler

Domuzlar

3.474

1.648

861

5

20

15

28

Salzburg
Steiermark
Tir ol

28.231

9.981"

63.861

4.2771

57.775"

11.699"

14.008

92881

590

51.0091

5.976

80.8712

2.426

32.609

2.600

5.631

42.0041

1.649

1.6011

48.694ı

19.500 1

113.448 1

2.647

91.645 1

16.514'

6.7481

Vorarlberg

16.674

30

740

12.971

6.007

36.422

540

10.450

2.054

3.957

110.296

18.054

4.555

191.873

47.846

372.624

14.355

243.089

36.374

23.932

ı

ı

ı

5/8
1/2-3/4

1/4

l/4-1

3
2-4

1/6

1/6

1/6

110.296

18.054

4.555

119.9201

11.961

264.746

43.065

40.515

6.062

3.989

Yekün

23.934ı

Ca. da inek ünitesi
ıek ünitesi
Toplamı

ıek

ünitesi Genel

Toplamı:

358.377

584

1.131ı

5.928

YAYLADA OTLATILAN HAYVANLARIN EYALETLERDE MEVCUT
HAYVAN MiKTARINA ORANI
İnekler

Ey alet

Diğer sığır

Sığırlar

hayvanları

toplamı

Atlar

46.9
2.3
2.6
60.3
28.1
76.3 1
71.72

32.4
1.4
1.4
45.1
18.1
59.41
58.42

14.3
0.3
0.1
32.9 1
8
25.6"
20.5!

121.42
49.3
151.11
115.1!

85.81
8.5
67"
27.8

22.32

15.9

5.4

76.21

11.7

Kiirnten
13.6
Yukarı Avusturya 0.6
Aşağı Avusturya 0.1
Salzburg
31.8
Steiermark
6.8
Tirol
43.22
481
Vorarlberg

Koyunlar
85.7
3.2

Keçiler

Domuzlar

14.2

0.7

9.6 2
1
7.9
13.6 1

--% olarak

9.4

0.9

YAYLADA üCRET ALINARAK OTLATILAN HAYVAN (Adet)
,yalet
~arn ten
"ukarı Avusturya

.alzburg
ıteiermark

.'irol
Torarlberg

[ekün
ca.yla mevcudtınun
Yo si olarak

İnekler

1.099
37
24
3.6702
1.120
7.991 1
506
14.4472
13

Öl{üzler
1.056 2
73
284
104
3.1811
28

Boğalar

24
10

Genç
Hayvanlar

Sığırlar

Danalar

toplaını

66
73
1651
1524

8.249
423
1.232
6.611
17.256 1
9.263"
990

530
211
16
719
9882
2.7001
384

10.958
754
1.557
11.170
22.6181
20.147 2
2.032

4.726

491

44.024 1

5.548

69.236

261

ll

232

12

19

ı

Atlar
76o:•
8
12
8361
836 1
176
20
2.648
ıs

Koyunlar
8.854
so
16.6892
11.097
18.7761
1.183
56.679
232

Keçiler

Domuzlar

379

26

724"
334
905 1
5

71
174
77
50

2.347
6

398
2

YAYLADAN FAYDALANAN HAYVAN

CiNSLERİ

Faydalanan hayvan cinsine göre yayla
Sağınal
!~ayvan

:yalet

:arn ten
ulmrı
şağı

Avusturya

Avusturya

:tlzburg
:eiermark

olmayan

faydalanma

Atı ar

Boğalar

85

1.3421

695

9

-

3

59

341

--

119

23

--

--

54

-·--·

Pers.?E~l_s~yısı

______
Şahıs başına

Karışık

2

ÇALIŞANLARIN MİKTARI

sayısı

Sağmal

346 1

VE

Koyunlar

Erkek

Kadın

Yekün

Sığır

17

1.232

1.184"

2.416

25

1

---

57

364

421

20

154

12

166

501

475

1.4612

ü

"

ı

41

2.202"

ı.483 1

3.685"

1.1292

1.472"

ı

3

23

1.616

1.4791

3.095

ı7

26 2

rol

1712

498

1.562

'1

--

7ı

5.341

1.009

6.350

>rarlberg

ı77:!

124

465

2

')

5

2.077

201

2.278

ı7

)kfın

838

3.746

6.019

19

10

187

12.679

5.732

18.411

20

7.7

34.6

55.7

0.2

0.1

1.7

69

31

100

C}~

1

1

ı8

büyükbaş

Bir

YAYLA VERiM!
hayvan için lüzumlu otlak sahası = Burada 100 otlak günü için inek ünitesi
hayvan
için otlak sahası
(İnek ünitesi ıoo
gün)

Büyükbaş

Eyalet
Karnten
Yukarı Avusturya
Aşağı Avusturya
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Yekün
Otlak süresi

7.044
79.505

28.266
2.639
4.743
34.9952

82.ı302

39.ı841

64.834
ı0.292

Karnten
Yukan Avusturya
Aşağı Avusturya
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Yekün

32.ı45

11.292
311

4.6951

33.328
ı0.972

ı01.504!

ı54.ı27

İnek

ünitesi

başına

62 kg

947
428
ı.9943

34.5ı2

393.832

Süt mahsulleri Kental
Tereyağ

ı39.ı5ı2

115.5ı5ı

533.29ı

ıp

4.6631
2.0523
14.779

·-

Sert Peynir Yumuşak Peynir
750
-

ı30

60

4.979
68
8.0271
6.0442

63
329
26991
6722

19.868

3.908

484

(4.4ı)

VE MOTORLU TESiSLERiN, HAYVAN BASKüLLERiNiN SAYISI
Enerji

Ulaşım

Eyalet

Süt
Kental

80.ı78
ı68.710 1

( =358.377xı11 gün)

ULAŞTIRMA

Sağ·mal olmayan
hayvanın ağırlık
artışı Kental

yolları

1.061

Telefon
7

bağlantısı

Küçük
enerji
tesisleri

Adet

km.

Hayvan baskülü

2

4

2.10

ı

8
41
20

13.06
35.13

352

5

ı7.67

461

12

Kablo

hatları

2ı3

72
ı.5632

1.7831
949
432
6.073

6
23 2
7
361
ı9 2

98

4
44
20
63 2
93 1
236

ı9~

311
14

ı021

71

232

572

114.421
44.392
226.77

ı

83

1-J>.

Ol

~·

SU TEMiNi
Adet

Su

boruları

---------~~~---··-

Menba
Ey alet
Karnten
Yukarı
Aşağı

Avusturya
Avusturya

Salzburg

suları

Hayvan sulama
Pompalar
tesisleri

Adet

Uzunluk
]{ffi.

Odun

Demir

Su deposu olan
yayla lar
m3 hacmi
Adet

165

2.786

3

72.3

109

174

6

71

58

187

2

13.2

58

21

12

69

108

400

9

9.8

7

28

23

842

322

4.083

10

167.9

5041

391

2711

591

22

145.0

54

12161

2

Steiermark

558

4.5072

367"

264

Tirol

611"

5.6761

25

249.81

3932

7072

1142

960 2

Vorarlberg

866 1

1.516

21

141.5!

ll

7641

19

339

19.155

92

799.5

1.449

2.349

499

4.088

Yekün

-2.688

GüBRE TESiSLERi VE SIVI GüBRE NAKiL HATLAR!
Sulu gübre

Gübre yerleri
mz

Eya!et
Karnten
Avusturya
Aşağı Avusturya
Salzburg
Tirol
Vorarlberg

3.254
957
505
14.323
4.856
33.1461
18.9382

Yekün

75.979

Yukarı

Steierınark

Sıvı

Çnlwrlar
3.602
412
224
2.400
3.801
5.6272
7.1451
23.211

gübre

336
15
2.500!
707
964
6.9281
4.2802

Sıvı

gübre

Sıvı

pompa

m:ı

5

2.830
2.115
10.343
20.306
57.0061
28.8652
121.465

16.427

177

hattı

Hareketli

2397
300
2.235!
550
1.306
6.1871
3.4522

4
22
30
711
452

15.730

nakil

Gömülü

sayısı

ÇiTLER
olarak

kın

Te
Elyalet

Taş

duvarlar

ı

Taş

Ağaç

çitler

Düz

Ağaç

Yekün

duvarla.r

Dikenli

Düz

3.5642
382
239
3.056
4.8661
2.635
178

1.9992
612
776
5.099 2
5.968
·1.571
533

0.6
0.4
0.1
1.7
0.3
6.02
11.6 1

23.6
33.9 2
20.0
34.42
13.0
32.5
43.51

4.5
3.2
49.11
4.0
5.2
3.9
11.6

71.32
62.5
30.8
59.9
81.51
57.6
33.3

22.558

2.1

25.7

6.1

66.1

Karnten
Avusturya
Aşağı Avusturya
Salzburg
Steiermark
'l'irol
Vorarlberg

30
3
1
862
16
2741
62

1.182
207
155
1.7521
77-i
1.4852
232

224
20
3811
204
3132
177
62

Yekün

472

5.787

1.381

Yukarı

'I' e

Dikenli

14.920

TOPRAK MUHAFAZA TESiSLER!, BiÇtM ÇAYIRLARI
Dere
Eyalet

ıslah.L

K arnten
Yukarı
A§ağı

Avusturya

Avusturya

ı

2

-ı2

Steier,merk

-

Tirol

2Sl

Yekün

-

-

Salzburg

Vorarlberg

koruma Toprak kaymasını
tesisleri
önleyici tesisler

Drenaj

Çığ

Adet

Sulama
Ha.

Adet

2

ı

592

ı

ı7

ı

11

37

26

9

27

62

5S"

4

4

7

ıs

28

ı2

4

64

392

8

2051

3

49

247

23

ı5ı

1

336

1

Biçim
Ha.
ıS9"

Adet

ı2ıı

93
ı.995 1

Ha.

426

64S

72

ı64

ıs

22ı"

çayırları

27

ı.496 1

3.2S41

ı.ıo5

2.5472

ı.4ı8"

2.285

2

3

7

279

746

59S

269

2.505

4.Sı4

9.70ı

ı27•

VI.

YAYLALARIN

AMENAJMAN! VE FAYDALANMA ESASLARI
Yaylaların amenajmanı

ve

faydalanması herşeyden

önce

aşağıdaki

tedbirleri gerektirir.
ilişkilerin

1.

Hukuki

düzenlenmesi,

2.

Yaylaların

3.

Orman ve otlak münasebetlerinin düzenlenmesi,

4.

Çiftlik ve yayla

hayvan cinsine göre

ilişkilerinin

1.

düzenlenınesi,

düzenlenmesi.

Yayla ve Hukuk

a. özel yaylalar :
özel yaylalarda hukuki problemler ikinci planda kalır. Buna
bu sorunların çiftliklerde olduğu gibi düzenlenmesi gerekir.
sorunların

Hukuki

hallinde

aşağ·ıdaki

hususlar dikkate

rağmen

alınmalıdır.

Tapu kaydının, mal sahibinin arazi ile ilgili evraklarının, haritaların,
temin ve kontrolu, tapu kaydındaki değişikliklerin tesbiti yapılır.
Hudutlar : Aynen çiftliklerde olduğu gibi yayla hudutlarının hatasız
tesbiti, işaretlenmesi ve devamlı kontrolu (hudut yolları, taşların beyazlatılması, yağlı boya ile yazılmış kazık numaralarının tashihi, yenilenmesi) gerekir.
Hemhudut komşuların kendi bakım hudutları içindeki çitleri, tahta
yapma ve bunları koruma mecburiyetinin tesbiti.

kaplamaları

Yaylaya

çıkış

ve

Yolların bakım

Komşu

dalanma

iniş

yol

hakları,

mecburiyeti,

arazi üzerindeki hayvan sulama ve kullanma suyundan fay-

hakları,

Yayla üzerindeki

ağaçlardan

raydalanma ile ilgili irtifak

Yardımcı otlaklar yahut aşırı otlatma, kar sebebiyle yer
v.s. için irtifak hakları tesbit ve garanti altına alınır.

hakları,
değiştirme

50
Kapsam ve şekline göre (yabancı hayvan otlatma hakkı v.s.) yayyüklenen irtifakların tesbiti,
Gayrimuntazam hudutların satmalma veya değiştirilmesi suretiyle
düzeltilmesi (geometrik hale getirilmesi),

ıaya

lak

Uygun komşu yaylalardan satın alma veya değiştirme suretiyle otmevsimlik otlakların genişletilmesi,

sahasınmve

Ağaçlandırma. verimi az olan yayla kısımlarının satılması
ğiştirilmesi suretiyle yayla sahasının daraltılması yapılır.

b.
rı

Müşterek

yayialar (Kooperatif

yaylaları)

veya de-

:

özel yaylaların hukuki sorunları yanında burada aşağıdaki hususlada dikkate almalıdır :
Kanuni durumun ve
Yayladan istifade

işletme planının

hakkına

sahip

iyice tetkiki,

olanların

tesbiti,

Tarz ve mikt~rına göre hisselerin tesbiti (otlatma, odun ve ölü örtüden istifade hakkı),
Baraka,

c.

ahır

irtifak

ve

kışlık

hal{kı

ot

yetiştirme sahaları

mülkiyetinin tesbiti.

ile yükilinlü yayialar :

irtifak hakkı sahipleri mal sahibi olmadıklarından, özel ve müşterek
hukuki sorunları burada değişik şekilde tezahür eder.

yaylaların

Yayla ile ilgili bütün tanzim ve yeniden düzenleme vesikalarının ve
işletme planının dikkatle incelenmesi ve bunların ihtimarola muhafazası
gerekir.
Hudutlar: Burada mülki hududun değil irtifak hakkına ve şüceyrat
tan faydalanma hakkına konu olan hudutların tesbiti, işaretlerrmesi ve
devamlı kontrolu söz konusudur.
irtifak haklarının kapsamının, hayvan miktarına ve cinsine, sadece
yerli mi yoksa yabancı hayvan da otlatılıp otlatılmadığına, otlatma süresine, ağaç ve ölü örtüden faydalanma hakkına (inşaat kerestesi, çit odunu,
yakacak odun, yalak ağacı) şüceyrat temizliğinden istifade hakkına, yol
haklarına, hayvan sulama haklarına, geçici kar yağışlarmda hayvanların
mahfuz yerlere çekilmesine göre tesbiti gereklidir. icabında çiftlik ihtiyacı için odundan faydalanma hakkı da düzenlenmelidir.
Muhtemel mükellefiyetlerin, para veya toprak mahsulü ile yapılacak
ödemelerin, otlatılmış sahaların kazıklarla çevrilmesinin, koruma sahalarının ayrılması v.s. nin tesbiti yapılmalıdır.
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Tanzim vesikalarının yokluğu veya eksikliği halinde veya tanzimdenberi şartlar ve ihtiyaçlarda değişiklikler husule gelmiş ise haklardan
tam ekonomik faydalanmanın temini için yeniden düzenleme cihetine gidilmelidir.

2.

Ya.yla ve Hayvan Cinsleri

Hedef:
İnelr otlağı

Aranan özellikler :

Sıhhat

Dolaşılabilir

Emzirme zamanına uygun yüksek süt verimi

İyi

Genç hayvan yayXası
van, at, boğa, düve

(kısır

hay-

yaylası)

Sıhhat

Vücut

Kilo

ot yetiştiren yumuşak o.tlu, korunmuş, otlak verimi 15 - 30 knt/ha kuru
ot
İyi

sulama ve kullanma suyu, transport
Vadiden ve vadiye
iyi bir bağlantı.

şebekesi yapılmış.

Yayla içinde iyi bir
lahı mümkün

gelişmesi

Yemi iyi değerlendiren hayvan
cinslerinin yetiştirilmesi
U cuz

ila

Otlak verimi 5 - 15 knt/ha kuru ot
Islah imkanı daha az

artışı

yayiası

ulaşım şebekesi, ıs

Daha zor yüri.inebilir (orta meyilli
meyilli) ve sert, pütürlü, kuru

yetiştirme

Koyun

: Düzgün, orta meyile kadar, az taşlı küçük vüs'atli

(Keçi, dana, at

-

Zor yürünebilir : dik ve çok dik, taş
lı ve geniş vüs'atli

-

Bilhassa sert, püri.izlü ve kuru

yaylası)

Sıhhat

-

Ucuza maletme

sınıfının

ekseriya

- Oltak verimi 1- 5knt/ha kuru ot
-- Hemen hemen ıslah kabiliyeti yok

otlak sahasına bir miktar (% 10 kadar) at da
daha kazançlı olur. Çünkü atlar sığırların yiyemediği yemleri
de yiyebilirler (fazla gübreli kısımlarda yetişen, nerdin, kanş ve diğ·erleri).
Yayla

otlağında, sığır

Mahalli orman
üzerinde

salıverilirse
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Ekşi yem bitkileri olan yaylalara atların sürülmesi uygundur. Sadece yükseklik durumu bir yaylanın herhangi bir hayvan cinsi için uygunluk derecesi hakkında hüküm verilmesine yetmez. Diğer bütün isteklere
cevap veren bir yaylada yükseklik ancak tercih sebebi olabilir.

Yayla periyodunun sıhhat, döl verme kabiliyeti ve hayat süresi, süt
verimi ve kilo artımı üzerine müsbet tesirleri kaide olarak yükseklikle
artar.
inek yayıalarında sütün ne
rar vermek gerekir :

şekilde değ·erlendirileceği hakkında

ka-

Taze süt sevki :
-

Faydaları

-

Vadideki

:

Yayla

binaları

mandıralardan

ve tesislerinden tasarruf etme,

daha iyi istifade edilmesi,

- Vadi mandımlarının muntazam sevkiyatlarının, turistik mıntaka~
lara (istihlak merkezlerine) süt temininin garanti altına alınması,
- Nizamlanmış, süratli sürüm (ticari faaliyet)
cü tasarrufu, personel sorunlarının hafifletilmesi,
-

Rizikonun

istikrarlı

fiat,

işgü

azalması.

Uygulama:
a.

Yamacın

şılıklı nakliyatı

yüksek kademelerinde, kısa uçuş mesafelerinde karmümkün kılabilecek havai hat ile,

Yaylaya transport için bir yol varsa süt sevk boru hattı ile
muntazam işletme zamanları, az tesis ve işletme masrafları).

(kısa,

Uzak mesafeler bahis konusu olduğunda veya süt miktarının fazla olduğu hallerde mevcut veya yapılacak yollardan traktör veya kamyonlarla (uzun nakliyat süresi, daha büyük tesis, işletme ve bakım masb.

rafları).

Mandıra işletmesi

:

Tereyağ

imalathanesi :

Tereyağ

ve lor imalathanesi :

Ekseriya küçük ve münferit

işletmelerde,

Ekseriya orta büyüklükte

işletme-

lerde,
Maya ile yapılan peynir imalathanesi (daha ziyade sert peyniri er :
Ekseriya büyük ve müşterek işletmelerde.
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Süt elde edilmesi ve sütün işlenmesinde temizlik titizlikle üzerinde dugereken bir husustur. Maya ile yapılan peynircilik ayrıca fazla
bilgi isteyen bir çalışmadır.

rulması

3.

Y ayla ve ,Orman

Avusturya büyük bir kısmıyla dağlık , ıolmakla beraber, sadece bir
yayla ve hayvancılık memleketi •olmayıp, aynı zamanda bir
orman ülkesidir.

dağ· çiftliği,

Avusturyanın yüzölçümünün 1/3 inden fazlasını kaplayan ormanlar
3.000.000 hektardan fazladır. Orman sadece fertler (bilhassa dağ köylüsü) ve memleket için odunu sebebiyle bir servet değil, kötü hava şartla
rından dolayı meydana gelen felaketiere karşı toplum için bütünüyle bir
dalgakıran, ikiimin bir ayarlayıcısıdır.

Ağaç, dallarını toprağın üzerine
şemsiye gibi örter ve yağmurun
darbe ve taşıma tesirini azaltır. ~uyun bir kısmı buharlaşır, bir kısmını
da canlı ağaçlar kullanılır. Fakat herşeyden önce havanın ve toprağin
rutubet miktarı üzerine ayarlayıcı · tesir etlen ve böylece iklim üzerine
müsbet yönden tesiri bulunan humuslu ve gölgede kalmış, serin orman
toprağının suyu tutma kuvvetini zikretmek gerekir.

Orman bütünüyle memleket için olduğu gibi yayla bakımından da
fevkal&de büyük öneme sahiptir. Yayla ' ormanları, yayla işletınesr için
inşaat. çit ve yakacak odun kaynağıdır. Orman, münferit ağaç grupları
hatta tek tek ağaç ve çalılar, şekillel.'i bozulmuş bodur ağaçlar, Alnus
viridis ve ormangülü yaylaların koruyucularıdır. Ağaç rüzgar tesiri ile
ne kadar yayılmış, deforme olmuş ve kullanma odun kısım ne kadar az
ise yayla için o derece makbuldur. Yayla •ormanı yayla topragını l'Üzgar,
kuruma, karstlaşma, çığ·, taşların yuvarlanmasından, moloz yığılmasın
dan korur, keza otlak hayvanlarının uçuruma yuvarlanmasını ve menbaların kurumasını, karın savrulmasını, yağmur sularının erozyona sebebiyet vermesini önler. Böylece bitkilerin yetişmesi için gerekli hava rutubetini, kış ve toprak rutubetini muhafaza eder.
Orman ve Yayla

tlişldleri

Bu ilişldlerin düzenlenmesi en mükemmel yayla ıslah şeklidir. Bu düzen bahis konusu olan ormancı ve yayıacının sorumluluğunu müdrik karşılıklı anlayış içinde müşterek çalışmalarını şart koşar. Çünkü eılde
edilecek müsbet neticeler sadece yayıacılığa değil, ayni :zamanda biitUn
memlekete büyük faydalar sağlayacak niteliktedir.
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İlk

hedef, küçük

sahalı, ormanın koruduğu yayladır.

olan dağlar aşağıs:ında ve içinde bulunan yaylalan
Orman zonu içinde otlağa müsait olmayan bir arazi mutlak orman arazisidir. Bunların hepsi dik, güneş ve rüzgara maruz, derin
Ormanla

kaplı

korumalıdırlar.

Melez

otıağı

(Foto jPascher, Alm und Weide

kitabından)

olmayan karstlaşmaya mütemayil yamaçlar, 45° den ;fazla meyilli bütün yamaçlardır. Mutlak orman arazis~ :ağaçlandırılmalıdır. Tabii olarak
gelen gençlik korunmalıdır. Sivri tepeler ve keskin hattıbalıUar üzerinde
sarp duvar kayaların ve taş yığınlarının altında, rüzgara maruz boyun
noktalannda, kayrak mıntıkalarmda, bilhassa orman zonunun yukarı
kısımlarında ormanlar muhafaza edilmeli ve takviye edilmelidir. Tabii
orman sınırı civarında bilhassa güney mailelerde otlatma. Melez otlağı
«açıklık ve orman içine sokulmuş btlaklar, funda otlağı» şeklinde yapılmalıdır.

Melez otlağı : Seyrek melezierin altındaki otlaklardır. Melez derin
köklü ağaç olduğundan otlak toprağının ne suyunu ne de besin maddelerini sarfetmez. Toprağı yazın gayet az, ilkbaharda ise hemen hemen hiç
gölgelemez. Reçinesiz zengin mineral besin maddesi ihtiva eden, humus
teşekkül ettiren ibrelerinin senelik döküntüleri muntazam gübrelerneyi
sağlar. Seyrek bir melez meşceresi yazın kuruma ve güneş yakmasına,
kışın toprağa rutubet sağlayan ve toprağın hayatiyetini koruyan kar örtüsünün rüzgarla savrulmasına mani olur. İlkbaharda melezler altında
ki toprağın karı daha erken kalkar ve ) buralar daha erken yeşillenir.
Melezierin altında ne nerdin ne de böğürtlen yetişmez, bilakis taze iyi
çayırlar bulunur.
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Orman içi boşluğu ve arınana sokulmuş otlaklar : Orman içi boş
lukları ve arınana giren boşlukların bilhassa orman sınırı civarında ormanla örtülü saha içine satranç tahtası şeklinde sokulmasiyle meydana
gelir. Buralar tabii bir otlak parseli teşkil eder.
Funda atlağı : Ağaç topluluklarının ve fundalıkların ve her türlü
çalılıkların aradaki otlak sahalarının korunması için satranç tahtası şek
linde dağıtılmasİyle meydana gelir.
Ormana bağlı otlak : Melez atlağı, orman içi boşluğu ve körfez boş
lukları otlakları, funda otlaklarına İsviçrede orman atlağı denilmektedir.
Alnus viridis kayan yamaçlarda toprağı · tutmağa yarar. Ayni zamanda dik yamaçlarla hendek yamaçlarında korunmalıdır. Otlağa müsait
toprak içinse aksine lüzumsuz ve ige yaramaz bir ağaçtır.
Pinus montana bilhassa kalirer alplerimizin yüksek kısımlarında hatbalalar ve tepelerde rüzgar perdesi olarak, aradaki arazileri, dereleri
ve vadileri çevreleyici verimsiz arazi ile yayla arazisi arasında, otlakla
yıkılına tehlikesı olan duvarlar arasında siper olarak kullanılmalıdır.
tı

Bütün bu yerlerde arınanın korunması ve idamesi lüzumlu ise de bir
yandan da yayladaki muhafazalı, az meyilli sahalar, derin topraklı, iyi
yem yetiştiren sahalar «Otlağa müsait arazi», «tabii otlak arazisi» otlak
olarak bıralnlmalıdır. Bunun için mahalli ildim, anakaya özellikleri, toprak ve büyüme şartları hakkında geniş bilgiye ihtiyaç vardır.
tınnci hedef : Orman otlatmasının
hallerde tamamen terkedilmesi.

azaltılması,

mümkün

olduğu

Orman atlağı baBlı başına bir otlak değildir. Olsa olsa yedek otlak
hüviyetindedir. Gübre kaybı, çok geniş olması, görüş imkanının azlığı
gölgeele yetişen yemierin gıda değerinin azlığı. otlak hastalıkları tehlikesinin yeknesaklığı, her türlü ıslah imkanlarının azlığı uzun mesafede çitleri gerektirmesi orman otlağınm yayıacılık yönünden mahzurlarıdır.
Buna ilaveten arınanda toprağın sılnşması, hayvanlarm fidanları yemesi
ve çiğnemesi, boşluklu meşcere, kötü gençlik meydana gelmesi, az haşep
artımı, uzun idare müddeti, kıymeti az olan odun gibi zararlar da husule
gelir.
Ormanın
tatsız, şeker,

gölgesinde yetişen yem, ışık eksikliğinin bir
kireç, fosfor ve vitamin bakımından fakirdir.

icabı

olarak

Genç orman fidanlarının çiğnenmesi ağır otlak hayvanlarmm bulunduğu yerlerde ve dik yamaçlarda, hayvanların fidan çukurlarına basmayı tercik ettikleri yerlerde bilhassa fazla olur. Fidanların etrafına 1 ila
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3 kazık çakarak çiğnenmesini önlemek pahalı bir çalışma ve kifayetsiz
bir koruma tedbiridir. Aşırı otlatılmış ve verimsiz 'Otlaklarda fidanlar
hayvanlar tarafından devamlı ısırılına yüzünden tecessümden 10 ila 20
sene geri kalırlar, bu durum meydana gelmiş çalı halindeki ağaç, hayvanın ağzının erişemiyeceği yüksekliğe gelinceye kadar devam eder, kıy
metli olan alt kısımlarında aşağıdan yukarıya doğru ani incelme ve çatallaşına ağacın kıymetini düşürür. Birçok hallerde bu zararların sebebi
otlak hayvanları değil, av hayvanlarının lüzumundan fazla korurımasıdır.
Diğer taraftan hayvanın çiğnemesi, toprağın eşelenmesine sebebiyet verdiğinden uçarak gelen tohumların tutunmasına yardım eder. Orman içinde yetişen sahalardaki mutedil bir otlatma yeni yetişen fidanlarm otlarla
örtülmesini de önler.
'
Bugünkü orman işletmeciliğinde faydalanma ormanı içinde orman
için yer yoktur. Büyük çapta tıraşlama kesimi yerini, kenar vaziyeti seçme kesimi, yaşlı ağaçların sİperinde genç meşcerelerin yetiştiril
mesine terk etmektedir.

otlağı

Yaylada orman ve otlak
gerektirir :

ilişkilerinin düzenlenınesi aşağıdaki çalışma

ların yapılınasını

A.

Mevcut durumun tesbiti :

Kültür cinslerinin :
halar,
İklim şartlarının
rın

bayrak

:

Ağaçsız

otlak,

Kar durumu,

ağaçlı

bakı,

otlak, orman. verimsiz sa-

hakim rüzgar yönü

(ağaçla

teşekkülü),

Toprak durumunun tesbiti : Anakayanın özellikleri, arazi yapısı,
meyil, toprak özellikleri, işlenmiş toprak ve esas toprak derinliği, toprak
rutubeti,
Otlağa

B..

olan

ihtiyacın

tesbiti.

Planlama

1. Serbest otlak.- Serbest otlağın hangi kısmının otlağa bilhassa
müsait ve ıslahının mümkün olduğu : «Tabii otlak arazisi», hangilerinin
daha az müsait olduğu «şartlara tabi olan otlak arazisi», hangilerinin müsait olmadığı «otlağa mfuıait olmayan arazi», «mutlak orman toprağD,,
hangi kısımlarının müsait olduğu halde koruma ormanı kuşağı olarak
tayin edilmiş duruma istinaden ağaçlandırılması gerektiği, hangilerinin
uzaklıkları dolayısiyle gayri ekonomik olarak orman hale getirilmesi gerektiği.
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Geriye kalan otlaklar ihtiyacı karşılayabilir mi?
2. Ağaçlı otlaklar. -Halen ağaçlı otlaklarm hangi kısımlarının
ağaçtan temizleneceği, hangi ağaçlı sahanın muhafaza edileceği, hangilerinin

işletme ormanı

Çıplak

ve

ağaçlık

haline

getirileceği

otlaklar otlak

ihtiyacını karşılıyorlar mı?

3. Orman. - Ormanın hangi kısmının durumu ve toprak hususiyetleri dolayısıyle özellikle otlağa müsait olduğu ve bu sebeple otlağa
tahvili gerektiği, icabında fena otlak sahaları ile değiştirilmesi.
C.

Ağaçlandırma

D.

Orman otlak münasebetleriııi ilgilendiren bütiin merciierin beraber çalışması ve devamlll bir .düzen yapılınası için gayret sarfetmek:

ve ormandan otlak tesisini
kümlerini 'dilikate alınak.

iigilemlireıı kanmı

hü-

(Yaylacı ve arınancı dere ve çığ tesisleri, nehirlerin ıslahı. yol inşa
demiryolu, tabiatı koruma). Bitki sosyolojisi kıymetli bilgiler verir.
Şimdiye kadar tatbik edilen muhafazakar dere ıslahı tesislerinin yerini
çoğunlukla verimlileri almaktadır. Sa.tıh suyunun zararsız akışını temin
etmek yerine en önemli yetiştirme faktörü olan bu suyu çayırlarımiZ 'vEl
otlaklarımız için mümkünse silvikültürel ve yaylacık tedbirleri ile faydalı hale getirmeye gayret sarfedilmektedir.
atı

lak

sırıilaiiması

E.

Tedbirlerin

1.
2.
3.

Orman sahalarının çitle Çevrilmesi,
Otlak işletme· pl§_nının- yapılması;
Orman işletme planının yapıiması,

Plana uygun, devamlı otlak isialu ve orman
önemli bir lnsmıdır

işletmesi,

orman ve ot-

ilişkilerinin

Yayla ve Av

Hayvanları

Av hayvanları orman ve yay la bitki örtüsü içerisindeki çiçekler gibi
orman ve yaylanm ayrılmaz bir parçasını teşkil ederler. Fakat av aşırı
bir koruma ile esas gaye halini almamalıdır. Eski zamanlarda kurt, ayı
ve vaşak ve tabii varoluş mücadelesi, seleksiyonu temin etmiş ve av hayvanlarını sayı, sıhhat ve kalite itibariyle en doğru ölçüde tutmuştur. Bu-
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gün bunu yapmak av hakkına sahip avcılaıa düşer. B'u anlayış olmazsa
av hayvanları, orman ve yayla zarar görür. İyi bir düzenlernede orman,
av hayvanı ve yayla birbirinin düşmanı değildir, aksine bir hayat beraberliği ve birlik teşkil ederler.
4.

Yayla

r;:e

Çiftlik

Yayla ve çiftlik bir ekonomi ünitesidir. Bu sebeple en yüksek geliri
getirmek için birbirini tamamlamalıdır.
Her halukarda

çiftliğin ıslahı, Yaylanın ıslahından

önce gelir. Bütün
işletmede yaylanın, ayni zamanda müşterek yaylalarda yayla kısım
larının irtifak hakkıyla yükümlü yaylalarda yayla otlatma hakkının tefrikinde, yayla beslenmesinin (yaz beslenmesi) çiftlik beslenmesine (kış
beslenmesi) oranı mühimdir.
A :

H -

Bundan

Yayla (yaz) beslenmesi :

aşağıdaki şekiller

ortaya

Çiftlik

çıkar

(kış)

beslenmesi.

:

A, H den büyükse : Yayla (yaz) 'beslenmesi, çiftlik (kış) beslenlenmesinden büyükse; büyük yay la, küçük veya orta büyüklükte çiftlik.

A, H den küçükse : Küçüh: yayla, büyük çiftiilc
A

sıfıra eşitse

:

Yayla, yayla hissesi, yayla otlatma

H

sıfıra eşitse

:

Çiftliği

hakkı

yok.

olmayan bir yayla.

Yayla beslenmesi çiftlik beslenmesinden biiyükse
Burada herşeyden önce çiftliğin ıslahı ve yayladan daha iyi istifade
maksadiyle hayvan sayısının arttırılması ön planda gelir.
A.

Çiftlikteki plitnlama

Burada herşeyden önce çiftliğin yem durumunu, kış yem üreti~
mini ıslah etmek ve arttırmak suretiyle ve kış yemierne günlerini kısalta
rak tevsi etmek :
1.

a.

Daimi

yeşil sahaların

·b. İki senelik
de ara mahsullerin

yoncaların

tabii ve ticari gübre ile
ekiminin

arttırılması,

ıslahı,

mümkün olan

yer~

yetiştirilmesi,

Kuru ot elde etme işine büyük itina (erken biçme, kümbet otu
hazırlanması, sun'i ot kurutma) gösterilmesi,
c.
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d.

Silo hacminin, silo yemi ekimi ve silo yemi ile beslenmenin ço-

ğalblması,

e.

Patetes, pancar v.b.
ekimi),

nebatların yetiştirilmesine hız

verilmesi (yem

pancarları

f. Kış yemierne günlerinin kısaltılması ıçın daha erken taze yem
temini (kolza «yabani lahana», küçük şalgam (Brassica rapa var. oleifera) erka'1 yem olan çavdar nevileri, Landsberg yem karışımı) ve daha
sonraları taze yeşil ot verilmesi (hardal, Lihorops, Lahana),
g. Süt fiyatının kuvvet yemi ;fiyatına oranı müsait olduğu takdirde kuvvet yemi sabn alınması (1 kg kuvvet yemi= 3 litre süt).
h.

Uygun erken

ıve

geç iotlatma çarelerinin

aranması.

2. Genel hayvan miktarını yükseltmek, genç hayvan, genç öküz ayni zamanda genç azınan öküzlerin yetiştirilmelerine yayladan daha iyi
istifade etmek için hız vermek.
3. Yem durumu il~ hayvan bakımı ve üretiminin kalite ve kantite
itibariyle ıslahı birlikte yürütülmelidir. Verim testi, verimin arttırılması,
vücut formu ve büyüme kabiliyeti üzerine terbiye, ıslah edilmiş nesil,
sıhhatli bakım, verime göre yemleme
4. Kışlayan hayvan
mak suretiyle azaltılması.

miktarının

fazla

hayvanları

ı:::ıonbaharda

sat-

5. Koşum hayvanlarının kışlama için yem durumu iyi olan çiftliklere verilmesi (genç danalar ve öküzler) .
itinalı

yayla

hazırlığı.

B.

Yaylada Planlama

1.

Orman ve

otlağm

a.

Orman içi

otlaklannın

mekan aüzeni
tamamiyle terkedilmesi,

b. Tabii tensilin korunması veya otlağa müsait olmayan sahaların,
mutlak orman arazisinin ve tehlikeye maruz sahaların ağaçlandırılması
suretiyle yayla sahasının küçültülmesi. Fakat sadece .buraların ağaçlan
dırilması cihetine gidilmelidir. Verimli zirai faydalanma sahalarının ağaç
landırılması dağ· çiftliklerinin büyük zarar görmesine sebep olur.
c. Ağaç ve çalıların sahadan temizlenmesi
sait yerlere inhisar ettirilmesi gerekir.

işinin

bilhassa

otlağa

mü-
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2. En iyi otlak sahaları (aşağı yaylalar) .inek otlatmasına tahsis
edilmelidir. İnek otlatmasına ancak kolay yürünebilen verimli yaylalar
elverişlidir. ;Dik yamaçlar, orman içi otlakları inek otlakları olamazlar.
İnek sahası geniş veya uzak otlaklarda ve fena, dik, taşlı otlak yollarında
sütün yarısını kaybetmemelidir.

3. lVrüşterek yaylalar tesisi için gayret sarfetmek. İş gücü tasarı'U
fu ve mahsullerin daha iyi hale getirilmesi için bir tedbir olarak taze süt
sevki veya sütün müşterek değ·erlendirilmesi yoluna gitmek.
4.
hayvan

Kış

sonunda fiyatlar uygun
almak.

olduğu

takdirde yayla periyodu için

satın

ücret mukabili hayvan otlatmak. Mamafıh otlak ücreti kendi
hayvanı atıatıldığı takdirde elde edeceği canlı ağırlık büyümesinin kİyme
tinden önemli miktarda düşiiktür. Hatta elı:ı::eriya bu her bir hayvana düşen işletme masrafından da azdır. özel yaylalarda otlatılacak ücretli hayvan sayısının yaylada yapılması gereken işlerin masrafını (çitle çevirme,
temizleme, şüceyrat temizleme, ot biçme) veya çoban ücretlerini karşıla
yacak miktara inhisar ettirilmesi faydalıdır.

5.

Yayla sahasında kuru ot elde etmek : Böylece otlatmayı erken
geç sona erdirmek suretiyle yayla süresini uzatmak (özellikle
genç hayvanların kuru otla ilave beslenmesi suretiyle).

6.

başlatıp

7. istisnai olarak bilhassa sağmal hayvan yayıalarından çiftliğe kuru ot nakli. Kuru ot nakli günlük süt naldinden daha ucuz olur. Mümkünse ticari gübre verilmek suretiyle besin maddesi eksikliğinin telafisi.
Yayla Beslenmesi Çiftlik
(Yayla ve Çiftlik

Beslemnesiııe Eşit

eşit

durumda)

Burada yayıanın ıslahı çiftliğin ıslahıyla ayni yempoda gitmelidir.
Bu nedenle çiftlik için - yayla çiftlikte nbüyi.ikse - Yayla için - yayla çiftlikten küçükse- bahislerinde söylenenler geçerlidir.
Yayia Beslenmesi Çiftlik Beslenmesinden Küçükse
(Küçük Yayla-Büyük Çiftlik)
Burada
A.

ağırlık noktası yayıanın ıslahı

üzerinde

toplanır.

Ç!ftlil{te Planlama

Yetiştirilecek

likle inek

hayvan miktarı sınırlandırılmalıdır.
müsaitse : nesil yetiştirmenin zatl

yayıasma

Şayet

yayla özel-

ihtiyacı karşılaya-
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cak şekilde sınırlandırılması, genç hayvanları
lmbili vermek gibi tedbirler alınmalıdır.

komşu

mu~

yaylalara ücret

Yaylada Planlama

B.

Yaylanın ıslah

edilmesiyle çiftlik ve yayla arasındaki dengenin sağ
Yaylada yem miktarının verimi artıran tedbirlergayret edilmelidir.

lanmasına çalışmalıdır.

le

çoğaltılmasına

1. Yayla ve otlağın mekan düzeninin yapılması, orman ve çalı koruma şeritlerinin tesisi (orman içindel müsait yerlerde orman içi otlaklar) tesis etmeye çalışmak,
2. Yayladan hayvan cinslerine
(in ek yaylası, genç sığır yaylası).

yarayışlılığına

göre faydalanma

Yayla işletmesinin, özellikle müsait sahaların öncelikle verimi
tedbirlerle ıslahı suretiyle entansif hale getirilmesine çalışmak
(VII ve VIII inci bölümler).

3.

arttırıcı

Yaylaya

çıkış yolları

ile otlatma ve gübreleme

Çobcin meskenlerinin, su temini
parsellerinin tesisi,
Temizleme ve

şeklinin

ve

yollarının yapılması,

savatların ıslahı,

otlak

taşların ayıklanması,

En iyi yayla arazisinin kök v.s. den temizlenmesi, yabani otlarla mücadele, sulama. drenaj,
Gübre toplama, gübre bakımı ve gübreleme, komposto. (humus) ekonomisi mümkün olduğu hallerde ticari gübre kullanılması,
Koruyucu tesislerin yapılması,
lerde emniyet tedbirleri,
Dağ

hayvanların düşme

tehlikesi olan yer-

otu ve yaban otu elde edilmesi.

Yayla, Yayla )Hissesi ve, Yayla

Hakkı

Bulunmayan Çiftlikler

ı

Sıhhatli

hayvan yetiştirme ve bakımı, bilhassa genç hayvan nesiinin
ıslahı için yayla süresinin faydaları o kadar büyüktür ki her üretici dağ
da yetişmiş hayvan satın alma veyahut genç hayvanını yaylaya gönderme arzusunu taşır. Zira «dağda yetişmiş hayvan daha iyi hayvandır».
Yaylaya sahip olunmaması halinde «yetiştirici, genç hayvanını yabir yaylaya ücret mukabili vermek mecburiyetinde kalmaktadır.

bancı
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Çiftlik için yaylanın çiftlikten küçük ciması halindeki hususlar burada
da geçerlidir.
1. Genç hayvan nesli
inhisar ettirmek,
2.

yetiştirilmesini

Mevki durumu müsait

olduğu

en iyi

takdirde

boğa

ve en iyi düvelere

ağırlık noktasını

sütçülü-

ğe kayaclırmak,

3. Müsait iklim hallerinde inekler ve genç hayvanlar için erken ve
geç otlatma sahası olarak çiftlikte otlak parselleri tesis etmek,

Bir yayla sahibi ile devamlı kontrat imzalamak veya kooperatif
teşkil ederek bir yayla satın almak veya kiralamak tavsiye olunur. Her
iki halde de ücretli hayvan otlatılan yaylanın veya kooperatif yayıasının
ıslahı konusunda söz sahibi olabilmek arzu edilir.
4.

Çiftliği

Çiftliği

Olmayan Yayialar

olmayan yayla ekseriya büyük özel orman yaylaları, devlet
içindeki yaylalar olup kısmen otlatma hakkı ile yükümlüdür. Kıs
men de ücretli hayvan atlağı olarak serbest halde işletilmektedir.
Burada otlak ücretinin bir kısmı her yıl otlak ıslahına tahsis olunmalı
clır. Bu konuda bir hükümet yardımının yapılması da normaldir. Zira hasılat birinci ' planda umumi -eı.fkarın menfaatini ilgilendirir.
Kiracıların
böyle yaylaları kiralamak veya işletme üzerinde söz sahibi olabilmek
için kooperatifler halinde birleşmeleri maksada uygun olur.
ormanı

VII.

YA YLA AMENAJMAN!

Muvaffakiyet için önemli olan şey amenajman planı veya masraf yapmak değildir, bilakis masrafın yerine yapılması daha . ziyade de uygun
faydalanma, amenajman planının iyi uygulanmasıdır. örneğin önemli
olan gübrenin istif yeri değil bunun hazırlanması ve kullanılmasıdır. Uygun faydalanıldığı için gayeyi gerçekleştiren Yeter sayıda basit gübre yerleri olduğu gibi, uygun ve tamamiyle faydalanılmadığı için gayeyi gerçekleştirmeyen pahalı gübre tesisleri de bulunabilir. Ayni şeyler ahırlar
ve ahır tanzimi için de söylenebilir. Amenajman sadece maksada götüren bir vasıtadır, fakat gaye işletmedir.
Bir taraftan amenajmanın müstakbel işletmenin materyal ve personel durumuna uygun tanzim edilme mecburiyeti diğer taraftan işletme
ve amenajmanın birbirlerine grift bir şekilde bağlı ve devamlı olarak
ıslahı gerektiğinden işletme ve amenajman birbirlerinden kolay ayrıla
mayan iki unsurdur.
Hukuki problemlerin,
Faydalanma

şeklinin,

Orman ve otlak

ilişkilerinin,

Yayla ve çiftlik

ilişkilerinin

düzenlenmesi temel ilkelerine bütünüyle veya tek tek
tedbirleri planlanmasının ilave edilmesi gerekir.
1.

Yol ve kablo

hattı

transport Bebekesrnin

aşağıdaki ıslah

yapılması

Yayla için transpoıt şebekesi aynen dağ çiftliği için olduğu gibi hayati önemi haizdir. Yol ilerleme demektir, yaylayı çiftliğe yakınlaştırır ve
böylece çiftlik ve otlak bütünlüğünü temin eder. Yol ihtiyaç maddelerinin,
inşaat malzemesinin ve sun'i gübrenin, işçi ve hatta otlak hayvanının
yaylaya, diğer taraftan süt ve süt ürünlerinin ve odunun ovaya naklini
mümkün kılar.
Yol veya kablo hattı seçiminde uzaklık ve arazi durumu, faydalanma şekli ve tesis masrafları rol oynar. Motorlu araçlarla nakliyatın mümkün olduğu hallerde üzerinde büyük yüklerin aktarmasız taşınması imkanından doayı genellikle kara yolu kablo hattına tercih olunur. Ancak
bunun yapımı ve bakımı pahalıdır.
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Uzak mesafeler ancak kara yoluyla katedilir. Eğ·er yayla dik bir
kademenin üzerinde mevcut yolun önemli bir kot farkı ile yukarısında,
fakat kısa bir kuş uçumu mesafesinde ise, bu halde kablo hattı daha
uygundur (aynı dumm dağ çiftlikleri için de muteberdir).
ik pHinda süt nakli söz konusu ise ve bir süt nakil tesisiyle bağlan
kablo hattı tercih olunmalıdır. Çünkü yolla yapılan
nakliyat daha fazla zaman, iş ve para sarfını gerektirir.

tı sağ·lanmamışsa

Yayla

Çıkış Yolları

İnt;aata başlamadan önce bütün hukuki sorunlar
halledilmelidir.
Bunlar yol ve kablo hatları hakkındaki eyalet kanunlarında gösterilmiş
-miştir. Bu bınunların uygulanmasiyle Zirai makamlar görevlidir.

ilgili şahıslar yol ve kab1o hatları hakkındaki eyalet kanuniarına
göre, yolların yapımı ve ilerideki bakımlarını taahhüt eden bir yol koo:peratifine girme mecburiyetindedirler. iştirak hissesi ya kuruluş toplantısında herkesin faydalanmasına göre kendi beyanı ile tesbit edilir, yahutta tarım makamları tarafından tesbit ve belediyeler yoluyla tebliğ
edilir. Heyşeyden önce el ve maldna çalışmasına herkesin iştiraki temin
edilmelidir.
Gi.izergahın

tesbiti :

Güzergahın yapılması, transport şebekesi yapılan arazinin ve bu
arada çiftiikierin vüs'atine, aynı zamanda yoldan faydalanacak orman
sahasına ve yolların diğer kullanma imklinları ile idame, inşaat ve bakım masrafıarına tabidir. Bu sebeple ilgililer mesul yayla, orman ve
yol inşa elemanlarıyla birlikte araziyi tanımak için ilgili ınıntakayı iyice
dolaşıp, her imkanı tetkik etmeli ve uygun güzergahı tesbit etmelidirler.
Hava fotoğrafları, tesviye münhanili haritalar bu çalışmayı kolaylaş
tırır. Bitki örtüsü ise toprak ve su şartları hakkında kıymetli bigiler
verir.

Burada

1.

aşağıdaki

Lüzumlu yol

hususlara dikkat etmelidir :

uzunluğu

(m)

Yükseklik farkı (m) X 100
Ortalama meyil (%)

Misal : Vadi tabanının denizden yüksekliği (Karayolu) 860 m, yay14:30 m, yükseklik farkı 570 m, yuvarlak 600 m; arzu edilen meyli
% 8- 12 ortalama olarak % 10.

lanınki

Lüzumlu yol

uzunluğu

=

600 m X 100
10

= 6000m
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2. Laseler (serpantinler) pahalıdır, trafiği bilhassa uzun tomruk
naklinde aksatırlar. Kaçınılamayan hallerde. uygun arazi kısımlarında
imkan nisbetinde düz ve geniş (en küçük yarı çap 7 m) olarak yapıl
malıdır.

3. Köprüler, istinat duvarları ve diğer sanat yapıları pahalıdırlar
ve mecburi hallerde yapılmalıdır. Fakat iyi bir tesis devamlı kullanıldığı
takdirde basit olanlara nazaran daha ucuza gelmektedir. Köprülerin baş
ve son ayakları melez ağacından, kargir yahut beton olarak yapılmalı
ve dere kıyılarını iyice kavramalıdır. Dere yatağı baş ve son ayakların
temellerinin su tarafından açılmasını önlemek için köprünün altmda bir
toprak kadernesi ile daraltılmalıdır.
4.

GUzergahın ıslak

yerlerden geçirilmesi işi uzatır, tesisi ve baBu gibi yerlerin terkedilmesi mi.imkün değilse bu
başlamadan 1 ila 2 ay önce yaınacm drene edilmesi

kımı pahalılaştırır.

takdirde
gerekir.

inşaata

Yayla yolu sadece yazm kullanılacaksa, bu halde kuru olan güneşli
yamaç, gölgeli olana tercih edilmelidir. Kışın da kullanılacak olan yolda, kızak yolu olarak kullanma imkanı, çığ tehlikesi ve karm rüzgarla
savrulması dikkate alınmalıdır.
5.

Kayan araziden ve

çığ yollarından kaçınılmalıdır.

Meyil sularlll uygun bir şekilde akıtılması için % 12. yi aşma
Fakat aynı zamanda ı% 2 nin altına da düşmemelidir. Kısa mesafelerde azami meylin Ustüne de çıkılabilir. Mecburi hallerde küçük aksi meyillere müsaade edilebilir.

6.

malıdır.

7. Ham gi.izergah kayalık olmayan arazide dozer (Caterpillar) ile
olunur. Burada gi.içlü makinalar zayıflarına tercih edilmelidir. Kayalık arazide güzergah, bir veya birçok kompresör kullanılarak açılır.
Bu şekil inşaatı her nekadar pahalılaştırırsa da bakımı ucuzlaştırır.
inşa

Caterpillar _ Kompresör ve işçi çalışmasının pahalı olan makinalardan akıcı bir çalışmada mümki.in olan azami istifadenin sağlanması için
iyi organize edilmesi gerekir. Böylece masraflar önemli miktarda azalır;
Akaryakıt ihtiyacı : Caterpillar saatte 5 -10 litre mazota (1 ton
için 0.7 litre) ve ilk çalıştırma için gi.inde 1 litre benzine, kompresör
saatte 2 litre mazota ihtiyaç gösterir.

parçalanması : 30 cm çapından yukarı kökler önceden parBu sebeple her 10 cm çap için 0.15 kg Donarit 1 =1,5 kakökün altına yerleştirilmelidir. Islak yerlerde Jelatin Donarit kul-

Köklerin
çalanmalıdır.

lıp,

lanılır.
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Kaya patıatılması : Patlayıcı madde ( dinamit) ihtiyacı, her m' ıçın
0.3 ila 0.5 kg Donarit. 1 kg patlayıcı madde için 2 adet 8 numara kapsül
ve 2 m fitil gereklidir.
8. Yaylaya çıkış yollarının genişliği çok az olmamalıdır. Zira zamanla bir taraftan şevlerin çökmesi, 4iğer taraftan dolgu (toprağının
sularla taşınması neticesinde daha da daralacaktır (bu sebeple en az
3 ila 4 m olmalıdır) .
Güzergahın açılması

Yolun orta noktasından (güzergah kazığı)
itibaren güzergah aşağıya doğ-ru 3 m ve yukarı dDğru yamaç meylinin
durumuna göre 4 ila 7 m genişlikte ağaçlar kesilerek açılmalıdır. Lase
yerlerinde duruma göre daha fazla açılabilir. Güzergahtan çıkan odun
güzergahın yukarı tarafında bir yere istif edilir.
:

9. Suyun akıtılması için yolda yamaca doğru normal bir meyil
ve yamaç hendeği vardır. Bu hendek sadece yağmur sularının değil aynı
zamanda yamaç sularının da akıtılmasını sağlar. Gereken yerlerde beton büzden veya taş menfezler yapılır. Ham güzergahın açılmasından
hemen sonra muvakkat su eşikleri yapılmalıdır. Bunlar yerleıini bilahare yol eksenine eğri bir şekilde konmuş lama demirleriyle tutturuimuş köşeli melez tahtalarından (açıklık 12 cm), taban planyalı tahtalardan veya kalın kapak tahtalarından yapılmış açık ahşap menfezlere terkederler. Küçük ve kuru dereler kargir veya betondan yapılmış
enine tesislerle tahkim edilmelidir. Eşiklerden ve menfezlerden gelen
suyun döküldüğü yerde dolgu şevi taşlarla emniyet altına alınmalıdır.
Şevlerin otlak hayvanları tarafından çiğnenmesinin önlenmesi (çit, in ek
gübresi, pis kokutmak) ve imkan nisbetinde süratli bir şekilde çiınli hale getirilmesi gerekir (çimle biılikte yulaf ekilir. Böylece çim büyüyünceye kadar yulafın sap ve kökleri dolgu şevini önemli miktarda tahkim
eder. Çok dik olan dolgu şevleri kavak çelikleri, Lupine ekimi ile tahkim
olunur.)
yayla arazisinde bağlantı yolları imkan nisbetinde çimle
kaplanmalıdır. Yaylaya çıkış yolları toprak kısımlarında stabilize (kalın kırma taş+ ince çakıl), gerekirse blokaj yapılır.
10.

Açık

Yolu ekili tarım sahasından geçirmekten mümkün mertebe kaçın
ve ayni şekilde ekili olmayan yerlerde sonraları yapılacak ekim de
dikkate alınmalıdır. Ormana girişte ve ormandaki laselerde rüzgarın
tesiri göz önünde bulundurulmalıdır.
malı

İrtibat yolları
bağlar.

en uzak yayla kısımlarını ve yayiaları ana yollara
Bunlar gübre naklini ve münavebeli otlatmayı kolaylaştırırlar.
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Otlatma yolları otlak bölmeleri ve münavebeli otlatma
yayla merkezine bağlarlar.
Otlak
lece otlak
tarafından

Kablo

sahalarını

patikaları

otlak hayvanlarını otlatma alanlarına götürür, böylüzumsuz ve usulsüz bir şekilde otlak hayvanları
çiğnenmesi önlenmiş olur.

sahasının

Hatları:

1. Yer kab1o hattı : Dağ çiftliğindeki gibi gübre ve materyal nakline yarar. lviuharrik kuvvet: devamlı dönen bir makaraya bağlı koşum
hayvanı veya makaraya bağlı bir taroburalı motordur.

2. Kablolu oluklar : Dağ çayırlarından ovaya kuru ot nakline hizmet eder. Kablo ve ona asılan araba ya yukarı taşınır, kablo, yukardan
boşandırılır veya bir roket yardımiyle yukardan fırlatılarak atılan bir
halat vasıtasiyle yukarıya çekilir.
3. Açık cer kablosu ile yukarı nakliyat : Taşıma kablosunun bir
ucu tesbit edilir, diğer ucundan bir ağırlık asarak gerilir. Büyük mesafelerde ve arazinin kırık noktalarmda pilonlar dikilir. Motorlu makara
sistemi ve çekme kablosu yardımiyle araba dağa veya vadiye doğru sevlredilir. Boşaltmayı kolaylaştırmak için arabanın altında bir kapak vardır, taşıma kabiliyeti 240 kg dır. Taşıyıcı kablo ve çekme kablosu kuru
havalarda ve paslanmaya karşı zaman zaman gresle yağlanmalıdır.
4. Kapalı cer kablolu havai hat : İki taşıyıcı kablo ve iki araba.
Muharrik kuvvet mümkünse yukarıda olmalıdır, çünkü bu halde kablonun sadece bir yarısı yüke maruz kalacaktır.
5.

Vadi istasyonu ile telefon

irtibatı.

Vadi ile süratli bir bağlantı (özel telefon) insanların ve hayvanların hastalık ve kaza hallerinde bilhassa kıymetlidir. Bir tek kaza halinde telefon şebekesinin kuruluş masrafları karşılanmış olabilir. Bir telefon hattının kurulmasının zor ve pahalı olduğu hallerde resmi telsiz
şebekesine bir bağlantı yapmak mümkündür. Ancak kuruluş ve işletme
masrafları bugün henüz oldukça yüksektir (Telsiz aletinin satın alın
ması 50.000 S ve aylık iştirak harcı 225.- S). Bu sebeple tesis sadece
uzak yayla ınıntakası ve barınaklar için söz konusu olabilir.
2.

Yayla

Binaları

:

Binalar prodüktif değildir. Ancak genel hasılata ·etkili olabilir. iyi
ikamet ve aynı zamanda işyeri binalarının iyi tefriş edilmiş olması per-
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Kablo

hattı

(I{ober'in :Se<ihv,ege

kitabından)

sonel sorunlarını hafifletir. iyi ürünlerin elde edilmesi mühim ölçüde
üretim yerinin durumuna bağlıdır. Yüksek masraflar ve kısa kullanma
süresi yayla binalarının basit tarzda inşa edilmesini gerektirir.
inşaattan önce benzer binalar gezilmeli, yayla yetkilisinden değişik
planlar göstermesini istemeli, onunla mahallinde proje hakkında konuş
malıdır. Bunların yerleştirilmesinde, sıvatlar, hayvan otlatması, gübre
taşınması, avluların temiz tutulması, iş tasarrufuna bilhassa dikkat edilmelidir. Manzara durumu ve mahalli inşaat tarzı gözönünde bulundurulmalıdır.

İnşaat salıasıııııı

seçimi : İnşaat sahası çığlara, rüzgara karşı kokuru ve mümkün olduğu kadar düzlük olmalıdır. Yayianın ekonomik ağırlık noktasına oldukça yakın bulunmalı, gübrenin kolay taşınması, sıvı gübrenin kolay akması için daha ziyade yüksekte olmalı,
kullanma ve ,gübre suyuna, irtibat yollarına yakın olmalıdır. Çiftlikten
hergün gelinip yoklanan h:üçük yaylalarda ahıı·m, yolun yaylaya ulaştığı
yerlerde yapılması tavsiye olunur (hayvanların içinde gezdiği ahır). Zira
hayvanların günlük bakımı, yıllık gübrenin taşınmasından daha fazla
zaman alır.

runmuş

Yayla binalarının büyüklük ve şekline faydalanma tarzı (hayvan
cinsi, miktarı, müşterek ve özel işletme, süt kıymetlendirilmesi) ve iklim
şartlarına (kar basıncı, rüzgar) göre karar verilir.
inşaat

malzemeleri,

İnşaat tarzı, İnşaat hazırlığı

Haşep ormanlık nuntakada
mesi olarak söz konusudur.

ıve

en

yakında

:

bulunan bir

inşaat

malze-
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İki

veya üç yüzü en iyisi dört tarafı yontulmuş yuvarlak odundan
blok duvar, 18- 22 cm çapında. Bu eb'atlarda az zayiat verilir.
Veya dört tarafı yontulmuş köşeli odun, veya dikili sütunların arasında
ilave duvarlar.
yapılmış

Bundan başka daha büyük yayla inşaatlarında en iyisi inşaat yerine
bir seyyar bıçkı getirilir ve yerinde biçilir. Bunun sağladığı fayda: Ağa
cm lüzumsuz nakliyatı, zayiat önlenmiş olur. Kapak tahtaları çatı örtüsü için kullanılabilir.
Daha az rüzgara manız yerlerde yarı kargir : Basit veya iki kat
veya ufki, isveç kaplaması.

kaplamalı, şakuli

Bütün ahşap inşaatların altına yerden 30 cm yüksekliğine kadar subasman duvar yapılmalı, izole edilmeli ve bu alt duvara vidalarla tesbit
edilmelidir. Subasman ocak taşlarının kuru veya kireç harcıyla tesbit
edilmesiyle yapılır. Beton kirişler veya sadece yük gelen kısırnlara taş
veya beton direkler konur.
Taş

İkarnetleri söz konusu olduğundan
Temini. kolay olan bu inşaat malzemesi, bu sebepten yüksek yaylalarda en iyi kullanış yeri bulur (devamlı, rüzgar ve yangına karşı emniyetli).

:

İnsan

ve hayvanlarm yaz

taş inşaatlarda sılılıilik düşünülmez.

Duvar tuğlası : Bacalar için, küçük barakalarda bu maksatla eternit borular kullanılır.
Hafif inşaat malzemeleri : Heraklit, isote;x ve! f;ert lif levhaları
gibi malzemeler ara bölme duvarları, tavan ve duvar kaplamalarının yapılmasında kullanılır.
Çatı :
Çatı aralığının küçük (5 m ye kadar) ve kar basıncı tehlikesinin az olduğu hallerde basit bir çatı kafi gelir. Açıklığın daha büyük
olduğu hallerde muhtemel kar basıncı ve çatı katından istifade imkanları dikkate alınmalıdır (dik, yatık çatılar, çatı kiriş ve mertek aralık
ları, odundan tasarrufu sağlayan inşaat tarzı).
Çatı

hassa

örtüsü:

Aralıklı

çatıdan yağmur

kiremit altlığı, eternit veya aluminyum, bilsuyunu toplamada.

Emprenye yapma: Dış hava tesirlerine maruz kalan bütün ağaç
kısımları emprenye etmek gerekir. Dikkat edilecek husus, zehirlidir, otlak hayvanlarını yaklaştırmamalıdır.
Parat{)ner : Çiftlikler hakkındaki bugünkü müeyyidelere göre yayla binaları dahi paratonerlerle teçhiz edilmelidir. Yıldırım tehlikesinin
fazla olduğu yaylalarda bunlar hayvanların yattığı yerlerde de tesis
edilebilir.
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inşaat hazırlığı:

Ağaç, taş,

kum, çatı örtüsü
gibi yapım malzemeleri en iyisi inşaatın başlamasından bir sene önce
inşaat yerine getirilmelidir. Çimento ve kireç ancak inşaat başladığında
getirilir.
inşaat zamanı:

En uygun

fena hava hallerinde

duvar

tuğlası, çakıl,

inşaat

mevsimi sonbahardır. Fakat
sekteye uğrayacağı hesaba

yapım çalışmalarının

katılmalı dır.

1\Uinferit binalar :
Yaylanın uzak yerlerinde, muhafazalı yerlerde
için yassı taşların üst üste konmasiyle sığınaklar
yapılır. Fakat devamlı ikamet için çobana, ferah ikamet imkanı sağlan
malıdır. Burası onu herşeyden önce fırtına ve fena havalardan korumalı,
aynı zamanda ıslak elbiselerini kurutmak, yemek pişirmek ve uyumak
imkanları vermelidir. Odaların büyüklük ve sayısına göre aşağıdaki tipler ayrılır ve ihtiyaca göre seçilebilir.

Çoban

ani

barakaları:

yağışlarda sığılll-nak

Tek
Tek

odalı yeraltı
adalı

bodrumlu baraka,
bodrumlu ve rüzgarlık tertibatı olan baraka,

İki odalı
yaylalarının

Tek

antre ve sandık odalı barakalar
en basit barakalarıdır.

odalı, rüzgarın

sağmal

içeri girmesini engelleyen çift

olmayan hayvan

kapı tertibatlı

barnka

Gerektiğinde

büyük miktarlarda yayla işçisinin basit fakat iyi bir
ikametinin arzu edildiği barakalarda çatı katında özel oturma
ve yatak odalarının bulunması ihtiyacı hasıl olur. Yayla çiftlik münasebetlerini, yayla düzenini kuvvetlendirmesi bakımından özel yaylalarda
zaman zaman çiftçi ailesinin iyi bir ikamct imkanının bulunması zorunludur.
şekilde

üç
tak

odalı

odası,

baraka :

a)

Antre

sandık

odası,

mutfak salon= ya-
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b)

Antre

Dört
tak

odalı

=sandık odası,

baraka :

mutfak= yatak

Giriş= sandık odası,

odası,

salon,

mutfak, salon,

çatıda

ya-

odası.
Mandıra barakaları

: Odaların düzenlenmesi ve şekillenmesi süt değerlendirme şekline göre değişiktir. Pastörize süt ve tereyağı işletmeleri
oturma odalarmdan başka bir süt kilerini icabettirirler. Peynircilik iş
lemesinde süt ve peynir kilerlerinin bitişik olduğu mandıra mutfağı esas
kısmı teşkil eder. Mandn·a mutfağı ve süt kilerinin· ortaya doğru meyilli
ve su oluğu bulunan bir döşemesi, peynir kilerlerinin ortasında beton
bir koridor vardır. Peynir istif yerlerinin altı ise hava rutubetini muhafaza etmek maksadıyla toprak zemin olarak bırakılır. Bunlar keskin kenarlı taşlarla farelere karşı korunmuş olurlar.
işletmenin büyüklüğüne göre şunlar da girer : çeşitli ısıt~
ve özel sıcak su kazanı ve arabası da bulunabilen peynir kazanları, ilave olarak santrifüj. tereyağı fıçısı, süt soğutucusu, süt kilerinde soğuk su kabı, ön kilerde tuz banyosu, ısıtma yapılan yerlerin yangına karşı korunması için bacaların tuğladan yapılması, ateş yakılan
yerin arkasının duvarla örülmesi veya eternitle kaplanması, ısıtma yerlerinin İzolasyon levhaları ile emniyet ve İzolasyonu gerekir. Çatı katı
nın ot arnbarı olarak kullanıldığı veya çatının pedavra kaplı olduğu hallerde bacaların yangına sebebiyet vermemelerini sağlamak, kıvılcım sıç
ramasına karşı tedbir alınması (Baca miğferi).

Tesisata,

ma

tertibatlı

Bütün binalar

Bregenz

kıyınetine

göre

yangına karşı

onnanuı,da ~loosbrugger'<le

Alın

uml Weide

yayla

sigorta edilmelidir.

mandırası

kitabından)

(Foto I\.niely,
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'I'ali odalar : Odunluk, tamirhane, tuvalet tercihan saçağın buluntarafa yapılacak çatı uzantısının altına yerleştirilir.

duğu

Hayvan barınakları : Hayvan ahırlarının lüzumluluğu münakaşalı~
Cins ve inşaat tarzları hakkında önemli olan faktörler herşeyden
önce iklim (rüzgar, yazııı yağan kar, kar basıncı), arazi faydalanma
şekli (sağmal hayvan ve danalar, sütün işlenmesi) gübrenin dışarı taşın
ması ve biriktirilmesi, çiftlik ve yayla işletmesinin entansite derecesidir.
Fakat bunların hepsinden önce tesisten istifade eden, onu dikkatle koruyan ve hayatının birçok saatlerini orada geçiren insan ön planda
dır.

düşünülmelidir.

Hayvan

barınaklarının

mahzurlarına karşılık

ve

kısa

bir süre
:

kullanılması

gibi

Sıcaklık, zararlı

1.
dırım

masraflı

aşağıdaki faydaları vardır

ve

bayvanların

böcekler, lüzumu halinde fena hava şartları,
uçuruma düşme tehlikesine karşı koruma,

yıl

2. Otlak ve orman toprağını verimsizleştiren, lüzumsuz çiğnenme
den koruması (yem ve odun veriminin arttırılması, kalitenin yükseltilmesi).
3. Muntazam bir hazım istirahatının temini, düzenli
yemleme zamanı (süt ve ağıı·lık hasılatının artması),
4.

Hastalık, çığ

5.

Fena havalarda dahi

6.

Gübre

7.

Boğasamış

ve kar halinde yem verme

sağma

ve

imkanı,

itinalı sağına işi,

toplanması,

(kızışmış),

yavrulayan ve hasta

hayvanların ayrıl

ması,

8. Sayım ve sıhhi kontrolun k>Olaylığı, geviş getirme, küçük ve
büyük abdestin kontrolu, hayvan sahibi için kontrol kolaylığı,
9.

Bir

işletme

merkezinin

kurulması,

10. Ahırlama ve otla yem takviyesi imkanları sayesinde erken
mevsimlerde yaylaya çıkma ve yayladan daha geç mevsimlerde çiftliğe
dönmenin emniyet altına alınması.
Şemsiye

ladinler en tabii barınaklardır. Ancak buralar
tehlikesine maruzdurlar. Ormandaki barınaklar hayvanları giineş ve zararlı böceklere karşı korumalıdır. Bu esnada çiğ·nenen
toprak humusu ormanın zararına olarak kolayca taşınır. Gübre ziyan
olur (Keneler yüzünden ağrık tehlikesi).

daima

şeklindeki

yıldırım
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Ahırın
hayvanı

en iptidai şekli olan ağıl etrafı duvarla çevrili, içine konan
koruyan toplanma alanı vazifesini gören yerler.dir.

Açık ahır : Hayvanların her zaman girip çıktığı basit bir ahırdır.
Burada büyük kapı açıklığına dikkat edilmelidir. Çünkü münferİt hay~
vanlar girişi kapatırlar ve özellikle genç hayvanların içeri girmelerine
mani olurlar. Girişler arazi, güneş ve rüzgar durumuna göre her iki
cephede veya tamamiyle açık bir kenarda olurlar. Ahır cephelerde çatı~
nın uzatılınası He basit ve ucuz bir şekilde genişletilebilir. İnşaat tarzı
b!ok veya yarı ahşap bölme duvarı şeklindedir.

Portatif çato örtüsii (Foto Kniely,

Alın

und Weide

kitabından)

Portatif çatı örtüsü : Her şeyden önce kışın kar hasmeını önlemek
ve pahalı bir çatı inşaatmdan kaçınmak maksadiyle çatı 3 m uzunluğun
daki kısımlar halinde yapılır. Bunlar sonbaharda iki direk arasına yerleştirilen mahya ağ·açları üzerinde döndürülerek aşağıya bükülür. Fır
tınaya karşı emin olan yerler mühimdir. Basit inşaat tarzının neticesi
olarak portatif çatı diğer yayla kısımlarından daha iyi faydalanmak ve
oraları daha iyi gübrelemek için kolayca taşınıp kurulabilirler. Ayni
zamanda sağ·ma yerlerinin çatı örtüsü olarak kullanılabilir.
Ahır

: Proje, hayvan miktarına, inşaat sahasının durum ve arazi
şartlarına, otlağa sürme ve otlaktan çıkarma imkanlarına, gübre elde
edilmesi, dışarı nakli ve yığılması tarzına, çatı katından faydalanma şek
line göre yapılır.
İnşaa.tııı

tarzma göre

Uzunluğuna ahır:

şu

tipler

sayılabilir

:

Rüzgar ve çığdan korunmuş yerlerde !(aşağı
yaylalarda) azami 50 baş hayvan için, büyükçe inşaatlarda çatı iki akın
tılıdır, ortada bir süthane bulunur.
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Tirol tipi yayla

Kademeli

ahır,

Faydası

ahırı

Tirol'de

Stııbalm'de

Kirişler

:

(Proje J{irchebner,

ve

beşik

Alın mıd

(Foto Zillich,

daha

Alın

Weüle

un<l

kitabından)

Weide

kitabından)

zayıf yapılabilir.

İki taraflı

uzun ahır: Yukarıda sayılan faydalar yoktur. Bununla
rüzgar istikametine çevrilmesi ve arazi zorluklarının
(hayvanların dışarı sürülmesi ve gübrenin dışarı çıkarılması) bahis konusu olduğu özel halleı~de üzerinde durulur.
beraber

malıyanın

Enine

ahır:

alınabilir.

20
mümkündür.
Kademeli

Rüzgara mukavim, çığlara karşı kolayca emniyete
bölmelerin istenildiği gibi yan yana sıralanması

hayvanlık

ahır:

Arazi meyline uygun kademeler halindedir.

Çığ ahırı :
Çığ tehlikesinden masun inşaat sahası bulunmazsa, binalar yamacın iyice içine sokularak inşa olunur ve akıntılı çatı ile örtülür. Kuvvetli bir çatı inşaatı ve yamaç meyline uygun meyil çığların
binaya zarar vermeksizin üzerinden geçmesini temin ederler.

Çığ

alrin, blmlenz vilayeti Bettler yaylasuıda 2050 m: yükseklikte
(Rober'iıı Alpvei'besserungen kitabmdan)

Gübre ekonomisinin cinsine göre

aşağıdaiii

tipler

iSıralanabilir

:

Çukur halde olan ve hayvanların serbest dolaştığı ahırlar : Kafi
miktarda otun mevcut olduğu veya (orman çayırı, eğrelti otu, funda,
nerdin, kesim artıkları, turba) kolayca temin edildiği, (saman) yerlerde
kullanış imkanı bulur. Burada asgari 1 m derinlik gübre için düşünülme
lidir. En iyisi subasman duvarının kenarı derinleştirilerek bu maksada
erişilir.

Sert zeminli açık ahır : Uzunluğuna ahırda tesbit edilen gübre .toplama yerine göre, zemin uzunlamasına veya cepheye doğru !% 2 meyil
ihtiva eder. Daha uzun ahırlarda gübre yeri alıırın uzunlamasına 'ortasında bulunmalı ve ahır zeminine her iki taraftan ortaya doğru meyil
verilmelidir. Tezek bir gelberi ile her iki taraftan ortaya doğru çekilir
(3- 4 m mesafeden) ve el aralıasiyle dışarıya çıkarılır veya su ile akıtılır.
Asma ahır : Ahır yernlemesi sadece müstesna hallerde yapıldığın~
dan yemierne işine lüzum yoktur. Yemlikler daha dar yapılabilir, yer
yemliği olarak aşağı indirilebilir veya yemierne tahtası yerine kaim
olurlar. Tezek tahtasına da lüzum yoktur. Bölmelerin arkasında gübrenin içine (tamamiyleJ uyan bir kürekle doğrudan doğruya çukura itildiği 15 cm derinlik ve 13 - 20 cm genişlikte bir oluk açılır veya gübre
koridorunun ortasına örtülü bir oluk yapılır (U şeklinde lamba zıvanalı ve
V şeklinde altı yuvarlaldaştırılmış). Konik kesilmiş kapak için 1 metre
aralıklarla destek çıkıntılarını ihtiva eder. Ortaya doğru % 3 meyil olan
koridor ayni zamanda tezek tahtası vazifesini görür. Bölme asgari 12 cm
yükseklikteki bir bölme basamağı ile yükseltilir.
Hasta hayvan
vanların

hayvan

ahırı

: Büyükçe

ayrılması, müşahade

ahırı

(6

bölme

kısır

altına

civarında),

hayvan yayialarmda hasta hayve tedavisi için hasta
bunun gibi çobanların hayvanalınması
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ları

için çoban gündeliklerine mahsuben verilen
olarak tefrik olunur.

ahırlar

ahır

veya her iki

şekli birleşik
Ahır

ve baraka ekseriya bir arada

yapılır (ahırlı

baraka).

Küçükbaş

hayvan ahırları : Küçük sağmal hayvan yaylalarında,
ahırı içinde veya saçak uzantısı altında 1 ila 3 domuz
ahırının yapılması kafi gelir. Daha büyük mandıra yayialarmda basit
özel bir domuz ahırına ihtiyaç vardır (peynir, 1or yapımından artan suyun değerlendirilmesi maksadıyle 3 inek için 1 domuz hesaplanır).
sağmal

hayvan

Binaların emniyeti:
Çığ tehlikesine maruz yerlerde bir çığ nıah
muzuyla binalar emniyete alınmalıdır. Lüzumlu taş malzeme otlak sahalarının temizlenmesinden elde olunur.

3.

Giibı·e

toplama ve

sıv1

glibre Tesisleri :

(Bölüm VIII, Sayfa 106 ya Bak)
4. Hayvan sulama ve RuHanma suyu, su temin etme

Tes~sleri

:

İyi

su bilhassa sağmal hayvan yayialarında mahsulün kalitesi ve
için şarttır. Su eksikliği, süt azalması, otlama iştahsızlığı ve
kilo kaybını, temizlik ve hıfzıssıhha eksikliğini doğurur.
verimliliği

Su ihtiyacı: Fert ve gün başına içme- pişirme ve kullanma suyu:
60 litre, Büyükbaş hayvan ünitesine isabet eden günlük sulama suyu: 60
litre, Her yüz litre süt için lazım olan kullanma suyu : 150 litre
Sulama suyu ihtiyacı günün sıcak zamanlarında hayvanları alııra
kapamak, gece, otların çiyli olduğu zamanlarda sabah ve akşam alaca
karanlığında otlatma suretiyle mühim ölçüde azaltılabilir.
Su tedariki : Kaynaklar bilhassa dağlarda en temiz suyu sevkederler. Bunlar kapanabilen ağaç veya betondan yapılmış sarnıçlara toplanır. Bunlar suyun üstten esas depoya akıntısı olan dinlenme sarnıcı
dırlar. Fazla su için bir savak ve temizlik için boşaltma delikleri vardır.
Su bir süzgeçten geçerek meyilli boru hattına gelir. Bunlar galvanize
demir, eternit veya sun'i materyelden yapılmıştır.
Derinde bulunan kaynaklardaki su bir yere toplanır ve buradan bir
motorpomp ile yukarı çekilir. Yeteri kadar su bulunduğu halde veya,
uygun su toplanması halinde Su koçu veya su türbiniyle çalışan pompa
ile yukarı çekilir, bu son halde suyun büyük kısmı türbini çevirmek için
sarfedilir.
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Dağ· dereleri dekaide olarak ayni şekilde hayvan sulama suyu ihtiva
eder. Bununla beraber otlak hayvanları tarafından kolayca kirJetilir ve
yağmurlardan sonra bulanık su sevkederler. Hayvanlar suyu doğrudan
doğruya dereden içtikleri zaman kolayca kum ve yabancı maddeleri de
beraber yutarlar. Bunun için suyu dinlendirme yerleri yapmalı, su bura~
lardan sıvatlara sevkediLrrıelidir.

Durgun su, dağ gölleri su birikintileri ancak kaya ve balast üzerinde
takdirde iyi sulama suyu verir. Su birikintileri çitle çevrilmeli
ve kaldırırolanmış sulama yerleri yapılmalıdır. Uygun hallerde böyle
birikinti suları kum filtre kasalarından geçirilir ve daha aşağılarda
bulunan su yalağına sevkedilir. Akan suyun miktarı (WC lerde olduğu
gibi) bir şamandıra ile ayarlanır.
·

bulundukları

Kar : Kalker alplerinin su

bakımından

fakir olan

yayıalarmda

kar

kuyularına \dolan kar, dal v.s. lerle örtülür, ısonra yazın her gün ba-

rakalara getirilir, damlara serilir ve eriyen su yağmur oluklarından sı
vatlara akıtılır. Böyle kar kuyularının aşağ·ılarında depolar inşa olunarak su problemi ekseriya nisbeten basit şekilde çözümlenir.
Sarıııçlar

: Tabii çukurluk ve yamaçlar yağmur suları için toplanma
vazifesi göTürler. Bunun için bilhassa yayla binalarının damları
veya beton sahalan müsaittir. Kaide olarak bir ahırlı barakanın damın
dan gelen su insan ve hayvanın yaz boyunca su ihtiyacını karşılamaya
kafi gelir.
havzası

Su içine yerleştirilmiş bir kum filtresiyle temizlenir ve bir dep0ya
Bu depo beton veya beton karolardan yapılır, boşaltma ve içine
girip Gıkma kapakları vardır.
toplanır.

Drenaj tesisleri, su toplama havzası bol miktarda kireçle temizlendikten sonra hayvan sulama maksadıyle kullanılabilir.
Kışın

da su sevkeden borular

derinliği altına yerleştirilmelidir.

baharda tamamiyle

donmayı

önlemek için toprakta donma
Sadece yazın kullanılan borular son-

boşaltılmalıdır.

Yarım parmak borudan normal basınçta saniyede 0.1 litre, bir parmak borudan saniyede 0.4 litre 1,5 parmak borudan saniyede 1 litre su
akar.

Hayvan sulama sahası prensip olarak yayla binalarının yanında olBöylece hayvanlar günün sıcak zamanlarında doğruca alııra sürülebilirler. Sulama sahası kolay gidilebilir, korunmuş ve kuru olmalıdır.
Daha temiz tutulabilmesi için kaldırımlanmahdır.
malıdır.
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Ağaçtan oyularak veya lamba zıvanalı tahtalardan yapılmış olan
yalaklar yeteri kadar büyük olmalıdır. Dolma ve boşaltma olukları yalaktaki suyun ısısıııın kolaylıkla ayarlanması için mutlaka karşı karşıya
bulunmalıdır. Çok soğuk sularda bu gayeyi arka arkaya diziimiş birçok
kademeli yalaklar gerçekleştirirler. Yalakların kolay boşaltılması ve temiz tutulması için bir tıkaç deliği bulunmalıdır. Fazla suyun düzenli akı
şına bilhassa dikkat edilmelidir.

5.

Süt Sevk Tesisi :

Plastik boruların (11 mm) kullanılması uygun arazi şekillerinde
(yüksek arazi kademeleri) sütün yayladan vadiye, yukarı kademeden ve
buzul çukuru otlaklarından yayla merkezlerindeki • mandıralara naklini
mümkün kılar. Burada en rbaşta gelen şart temizliktir. Zira boru iç cidarının düzgün olmasına rağmen çok yağlı sütün yapışıp kalan yağ
tabakası tesis kullanıldıkça artar. Su ile soğuk bir yıkama. temizlerneye
kafı gelmez. Her kullanmadan sonra mutlaka sıcak temizleme çözeltisi
(P 3) ve sonra temiz su 'ile yıkanmalıdır. Borular bir teiefon kablosuyla
doğrudan doğruya bağlanabilir ve ilgili firma tarafından teçhizatla birlikte «Süt kablosu» olarak verilir.
Küçük Motorlu

6.
Işık

rı'esisler

:
unsurlardır.

ve enerji yayla için de önemli

Su gücü çok yönlü olarak istifadeye

açıktır.

Su çarkları eskiden beri tereyağı yapmaya mahsus yayıklan ve
santrifüjleri doğrudan doğruya çalıştırmaya yararlar, (suyun bol meylin
az olduğu hallerde) .
Jeneratör ve regülatörlü türbinler (kaide olarak az olan sıı miktarından iyi şekilde istifadeye uygun türbinler)
ışık ve enerji üretimine
yararlar. Eternit veya çelikten yapılmış yüksek basınç boruları taş yuvarlanmasına karşı korunmalı ve bütün tesis yıldırıma karşı emniyete
alınmalıdır.

Teorik verim (PS) =

Hakiki

faydalı

Su

miktarı

verim (PS) % 75 =

(1/saniye)x m~~i!- (m) _____
75
Su

miktaın

(1 saniye)x meyil (m)

100
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Münferit aletlerin enerji
Santrifüj,

ihtiyacı

tereyağı yayığı

:
0.1
0.5
2.0
4.0
6.0
8.0

Sağına makinası

Yuvarlak testere, planya
Kablolu vinç
Portatif katrak
Sıvı gübre pompası

PS
PS
PS
PS
PS
PS

Rüzgar gücü : Çoğunlukla kiifi miktarda mevcut bulunan rüzgar
kuvveti de teknik bakımdan kullanılır hale getirilmelidir. (Rüzgar türbinleri).

7.

Drenaj:

için tehlike merkezi teşkil eden ,(kelebek
hastalığı, akciğer kıl kurdu hastalığı, yanı kara) bataklık kısımları kurutmaya yarar. Bataklıkların sebebi günlük kullanılan suyun iyi akmaması veya kaynakların bulunduğu yerde toprağın geçirgen olmamasıdır.
Genellikle suyun açık hendeklerden düzenli olarak akıtılmasını sağla
mak yeterlidir. Kaynak sularını bataklıkların yukarı kısmında toplamalıdır. ;B'unlar ekseriya ·hayvan sulama işinde değerlendirilir. Batak
yerler topraklı taşlı materyalle de doldurulabilir.
Drenaj, otlak

hayvanları

Daha büyük drenaj tesisleri ancak otlak azlığı, veya çok müsait
araziler (mesela yayianın ağırlık noktası civarındaki araziler) söz konusu olduğu takdirde değer kazanırlar.
Yaylada tabansuyu seviyesinin, ova drenajlarında olduğu gibi, daha derine indirilmesi nadir hallerde_ söz konusu olur. Bilakis yamaç kaynaklarının kurutulması söz konusudur.. Bu ;kaynaklar doğru bir şekilde
yani batak kısmın yukarısında tutulmalıdırlar. Tutma ve toplayıp akıt
ma hendeklerinden meydana gelen Y şeklindeki bir hendek sistemi bu
gayeye hizmet eder. Daha geniş sahaların ıslanması halinde tutucu hen-.
dekiere paralel kurutma hendekleri de yapılmalıdır.
İnşaat Tarzı

Açık

hayvanlar
Taş

nan

hendekler : 60 c:ın derinlik, 80 cm taban genişliği. Mahzuru :
tarafından çiğnenme yabani otlarla kapanma.

drenlm· : Uygun otlak

sahalarının

temizlenmesinden elde oluHendek taban'! 30 cm
doldurulur. Nadir hallerde yassı taşlarla kanal-

taşların değerlendirilmesi imkanını sağlar.

yüksckliğe

kadar

taşla
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şeklinde döşenir,

sonra ince dallada veya ters çevrilmiş çim kesekleriyle örtülür ve üzerine toprak atılır.
Çah demetlerinden yapılmış drenler: Bilhassa taş bulunmayan yerlerde demet halinde dal veya sırıklar (kızılağaç ve daha iyisi melez) hendekierin içine yerleştirilir. Taş drenlerde olduğu gibi üstü örtülür.
Ağaç kutu drenler : Eskiden bilhassa bataklıklarda kullanılmıştır.
Şimdiki odun fiyatlarının yüksekliği sebebiyle söz •konusu değildir.
BoTU drenler : Transport imkanlarının mevcut olduğu hallerde bu,
düzlük yerlerde olduğu gibi arazi kurutınasında en tesirli şekildir. yaklaşık olarak 0.5 hektar için 1000 ,adet 8 cm .p 330 m= 2300 kg.
Bütün büyük tasavvurların mütehassıslarca planlaştırılması gerekir.
Az miktarda asitleşme halinde kireç veya tomas unu ile kuvvetiice gübrelemek otlatmayı muvakkat bir süre durdurmak, su akışını ıslah etmeye kafi gelir.
8.

Sulama,

Yağınurlama

hallerde kuraklıktan zarar gören
en ucuz ve en tesirli yayla ıslahı metodlarından
sayılır. N erdin ve funda kaplı bulunan kurak yamaçlarda !veya küçük
ayı üzümü ve kırmızı ormangüllerinin süratle geliştiği ham humus topraklarında sulama sayesinde bir ot örtüsü ıslahı mümkün olabilir.
Suyun kafi

miktaıda bulunduğu

yamaçların sulanması

inşaat tarzı:

30 x 30 cm

açı:k

ana arklar yamaçta imkan nisbetinde
doğru yamaçta balık
kılçığı şeklinde tali oluklar suyu tevzi ederler. Su miktarının az olduğu
hallerde ana arklar çimlerle veya tutma yeri olan tahtalada kapatılır ve
biriken sularla kısım kısım sulama yapılır.
ufki olarak tesis edilebilir. Ana arklardan vadiye

Zama:n: Geceleri tatbik edildiği takdirde toprak donmasını da önlemesi bakımından ilkbaharda yapılan sulamanın tesiri büyüktür. Nemli
sahalarda güneşin tesir edebilmesi için gündüzleri sulamaya ara verilmelidir. Soğuk kaynak veya buzul suları baraj rgöllerinde ısıtılmalıdır.
Boru tesisleri ve yağmurlayıcılada yağmurlama sulamadan daha
tesirlidir. Rutubet ve sıcaklığın ayni zamanda tesir etmeleri sağlanır.
Suyun dağıtımı daha muntazam ve ince zerreler halinde k>lur. Zararlı
toprak yıkanması önlenir. Püskürtme esnasında birlikte sürüklenen hava
toprak faaliyetine müsbet bir şekilde tesir eder.
Gübrelemeyle birlikte yağmurlama bilhassa etkili olur. Sulu gübre
yağmurlama ile serpilir veya yağınura mineral gübre ilave olunur. Kullanmadan sonra iyi bir yıkama ile borular, pompalar ve yağmurlayıcı
başlıklarının zarar görmesi önlenmiş olur.
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Kurak, şartlarda çok kere tesirli olmayan inek gübresi veya serpme
gübre, ticari gübre yağmurlama sayesinde daha süratli ve tam manasiyle
etkili hale sokulur.
Teknik veriler için sayfa 114 de gübreleme

Av hayvanlarnun geçmesini

Weide

bakınız.

koruma çiti (tel örgü) sel deresi
Gerlitzen (Foto Pascher, Alın und

Ititabm<laıı)

9.
şu

bahsine

önleyeıı

ıslahı ağaçlaııdırınası, Karııten'de

Maksada göre

tekniği

Çitler

çit nevileri tefrik edilir :

Hudut çitleri : .
Orman

sahası

Hayvanların

nak

ve biçim

uçuruma

çayırlarını ayıran

düşme

çitler.

tehlikesi olan yerlerde,
koruma çitleri,

bataklık

ve kay-

mıntakalarının kenarına yapılan

Otlak

sahasının

Yapım şekline

iç

taksimatı

için bölme çitleri.

göre çitler :

Taş ihata duvarı: Otlatmağa müsait sahaların temizlenmesinden elde olunan taşlar bu maksat için kullanılabilir. Taşlar ya yığılarak veya
kuru duvar halinde tanzim edilir. Dayanıklı, .:tabiata uygundur, fakat
çok emek ister.
Ağaç

çitler :

Mıntakaya

göre

çeşitli

tiplerde

yapılır

:

Demet çitler : 50 ila 150 cm aralıkla ladin ve melez dallarından çifter çifter çakılır ve ladin kabuklarıyla birbirine bağlanır.
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kazık çitleri çapraz olarak çakılır. Her iki
veya yatay olarak 3-4 m uzunluktaki sı
veya kapak tahtaları !yerleştirilir (sırık, yarma

Çapraz çitler : Bunun için
tipte de

kazıklar arasına eğik

rıklar,
ağaç,

yarma ağaçlar
kapak çitleri).

20 yıllık dayanma süresi ve gerekli
100 m. çit uzunluğunda 4 - 5 m 3 dür.

bakınılar

için odun

ihtiyacı

her

Daha iyi görüş, otlak hayvanlarının sürtünmelerine karşı daha iyi
mukavemet, rüzgar muhafaza tesiri, tabii manzaraya uygunluk gibi faydaları büyük tesis masrafları ve ağaç sarfiyatı 'gibi mahzurları karşı
lamaz.

Tel çitler : Dikenli teller 3 - 4 metre mesafedeki emprenye edilmiş
melez direkler arasına gerilir. Germe işi 40 cm kadar uzunlukta bir ucu
çatal şeklinde yarılmış köşeli demirle (çivi çıkarıcı) yapılır. Bu bir dikene takılır ve kazık etrafında kaldıraçvari döndürülür. U şeklindeki
kancalar kazığın elya:f:Tına eğik olarak konulur (ağacın çatlamasını !önlemek için) ve tamamen çakılmaz. Çiti kışın kolayca toplayabilmek için
teller eğri çakılınış çivilerle tesbit edilebilir. Köşe kazıkiarı desteklenmelidir. Kazıkiarın üstüne çakılan uzun sırıklar çitin otlak hayvanları
tarafından görülmesini temin ederler ve üzerinden atlayan hayvanları
yaralanmadan korurlar (At yaylası).
1 kg galvanize dikenli tel 10 metre tule tekabül eder. 25 kg lık
rule böylece 250 m tul eder. 3,5 m kazık mesafesi ve 1000 m tul için
6 m 3 oduna ihtiyaç vardır.
Son zamanlarda çit kazıkiarı aynı zamanda şapka profilli hadde
demirlerinden yapılmaktadır. Bunlar her istikamette bükülme ve kırıl
maya karşı büyük mukavemet gösterirler. 75 mm. aralıklarla kesilip dı
şarı çıkarılmış •kancalar i düz veya dikenli tellerin ı. istenilen miktar ve istenilen aralıkla takılıp çıkarılmasını mümkün kılarlar. Ayak
kısmında tutucu bir levha sağlam durmasını sağlar. Yüksek masraflar,
uzun süre dayanma, az emek sarfı ve zemine daha kolay çakılabilmesi
sayesinde karşılanır.
Düz telden
sahiptir..

yapılan

kafes çitler büyük mukavemet ve

dayanıklılığa

Tel örgüler hayvanların sürtünme tehlikesinin alınadığı ( ormandan
çitleri) ve av hayvanlarının geçemiyeceği çitler istendiği hallerde (orman gençliğinin korunması) tesis edilir.

ayırma

Pil ve akümülatörle ceryan verilen elektrikli çitler bilhassa açık araziler için ve bölme çitleri olarak uygundur (günlük otlaklar). Bu saye-

85
de zayıf kazıkiarın büyük aralıklarla Imilanılma yeteneği, büyük ölçüde
tasarruf ifade eder, kolayca tesis etme ve yer değiştirme imkanının bulunması da diğer bir faydasıdır.
Canlı

çitlerin rüzgar muhafaza etkisi ve uzun ömürlülük gibi faydaları vardır. Mahzuru : yetişme zamanının uzunluğu, bitkilerin eksilınesi ve çitin etkili hale gelinceye kadar otlak hayvanları tarafından
tehlikeye maruz bırakılması, yüksek yerlerde uygun çit bitkilerinin (ancak Alnus viridis v.s.) alçak yaylalarda kayın ve ladin eksikliği. Tabii
sınırlardan (P. montana) istifade edilmelidir.
Kaide olarak; iyi tyem en iyi çittir, \sözü geçerli !olmalıdır. Eğer
hayvanlar otlaktan dışarı çıkıyorlarsa, hemen daima fena otlak yüzündendir.
Otlak kapıları yolların kullanılma )şekline uygun olacaktır. <<geçme kapı», «sırık kapılar» az kullanılan yollarda, kendi kendine kapanan parmaklıklar çok işlek yollarda, iki tarafa açılan kapılar «İsveç
parmaklığı», «ızgara parmaklıklar» motorlu vasıta ile gidilen yollar içindir. Yol platformu içinde inşa olunmuş .otomobil ile geçilebilir bir parmaklıklı ızgara (yol platformu istikametinde genişlik 1.80 ;m) hayvanların kapıdan dışarı çıkmasını engeller. At ve öküz arabaları ve hayvanlar için bunun yanında geçme kapı veya sırık kapılar bulunur. Yaylalar için her kapının yanında iyi bir 'iist veya lalt geçit (en. iyisi eğri
konmuş tavuk tüneği şeklinde dikine tutma sırıkları olan ve tel çitlerle yatay destekleri olan çıkış iniş merdiveni), açılı geçit veya döner
kapı yapılmalıdır. Böylece kapılar korunmuş olur ve kapalı tutulur.

Resim: 66/l

Açılı

geçit (Foto

Pasclıer)
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10.

Emniyet Tedbirleri

En tesirli korunma, tehlikeyi vukuundan önce önlemedir. Emniyet
tedbirleri bu sebeple pahalı korunma tesislerinden ziyade tabii bir korunıayı yaratma ve idanıe ettirmeye inhisar eder. Tabii koruma kendi kenne korunnıadır.
Derelerin

ıslahı

toprak kayması, çığ, karstlaşma, taş
tehdit eden tehlikelerdir. Orman bu tehen iyi koruyucudur.
: Sel,

bataklık,

düşmesi, fırtına yaylalarımızı

likelere

karşı

Dere ve çığ tesisleri kaide olarak sadece insanlar tarafından
bulunan yerlerin tehlikeye düşmesi halinde söz konusudur.

Çığ

maJnnuzu,

Oclısentalalm,

Tirol'de Schwaz

civarnıda

meskfı.n

Eben'de (Foto Hubatschek)

YAYLA İŞLETMESİ

VIII.
1.
a.

Hayvanların

Yayla

hazırlığı

Yayla

yayla

Yayla

Hazırlığı

Hazırlığı

başarısının yarısıdır.

Eğer hayvan yaylada inkişaf edemiyorsa, kabahat yayla veya çodeğil, bilakis yayla hazırlığının iyi olmayışındadır. Kış ahır bakımından ilkbaharda ikiimin henüz sert olduğu yaylaya, çiftliğin yem-

banda

leme, tırnar 'Ve bakımından ekseriya kifayetsiz sarp yüksek otlaklara
intikal birdenbire plmamalıdır. Hayvanlar yavaş yavaş en iyisi devamlı
olarak yaylamn tabii şartlarına alıştırılmalıdır. Yaylaya çıkıldığında
hayvanlar yaylanın şartlarına intibak edecek durumda olmalıdırlar.
1. Hayvanlar otlamaya hevesli olmalıdır. Yardımcı yemierne olmadan münhasıran otlak otu ile beslenebilmelidir. Hayvanlar henüz
çiftlikte iken kuru yemle beslenmenin yanında, yaylaya çıkmadan en az
üç hafta önce hergün otlağa da çıkarılmalıdır. Hayvanlar verilen yemin
tamamını yiyemedikleri an kuru yem miktarı derhal azaltılmalıdır. Keza
hergün elden tuz da verilmelidir.
2. Hayvanlar dayanıklı olmalıdır. Her türlü hava şartlarında gece
ve gündüz açıkta yatıp kalkmaya ve soğuk su içmeğe alıştırılmalıdır.
3. Hayvanlar yürümeye ~stekli olmalıdırlar. Sert zemin üzerinde
yürümeye ve birlikte güdülmeğe alışmış olmalıdırlar. Yaylaya çıkıştan
en az 4 hafta önce hayvaniarın tırnaklarının bakımı yapılmalıdır Uzun
tırnaklar ve batanlar kesilmeli ve düzeltilmelidir. Uzak yürüyüş mesafelerinde imkan olduğu takdirde hayvanların tren veya motorlu araçlarla yaylaya taşınmaları tavsiye olunur.
4. Hayvanlar haşarattan (parazitlerden) arınmış plmalıdır. Nokralar, hitler, keneler ve diğer parazİtlerden temizlenmelidir. Nokraların temizlenmesi kanuni bir vecibedir.
Hayvanlar sıhhatli olmalıdır, sari hastalık taşımamalıdırlar.
bulunan ahır hayvanları müşterek yaylalara salgının
izalesinden sonra üç haftadan daha fazla zaman geçmeden çıkarılmama
lıdır. Dişi hayvanlarla boğalarda kan muayenesiyle yavru atmaya sebep
5.

Salgın hastalık
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olacak arnillerin olmadığını gösteren belgenin ibrazı, bütün hayvanlar
için istendiği hallerde tüberküloz olmadığının {ve muvaffak olmuş bir
yanıkara aşısının yapıldığının tevsiki.
·
Yanıkara aşısı: Rausch * yayiaları tabir edilen münferit yaylalarda sadece yanıkaraya karşı aşı yapılmış sığırlar otlatılmalıdır. Aşı yayIaya çıkıştan 2- 3 hafta önce tatbik olunmalıdır. Doğrudan doğruya yayla otlatması esnasında veya yaylaya çıkıştan hemen önce yapılan aşı hastalığı önleyemediği gibi meydana çıkma ihtimalini daha da yükseltebilir.

6. Huysuz hayvanlar
boynuzlar körleştirilir.

müşterek

7. Domuzların bulundukları yerin
rini önlemek maksadiyle çevrilir.
İlk

haftalar

yayıanın başarı

yaylalarda
etrafı

otlatılmazlar.

otlak zeminini

Sivri

eşelemele

derecesini tayin eder.

Soğuk algınlıkları, ayak hastalıkları sebebiyle otlamaya karşı isteksizlik, serbestçe otlama yeteneksizliği, otlak hastalıklarına karşı hassasiyet ve Nokra sineği tasallutu yaylanın başarısını tehlikeye sokar.
İyi hazırlanmamış, otlağa alıştırılmamış hayvanlar otlak periyodunu ve
diğer hayvanların gelişmelerini sekteye uğratır.

sonbaharda başlamış olmalıdır. Yayla hayvanları
ahırlarda rahata alıştırılmamalıdırlar. Ahırlar kı
havalandırılmalı, hayvana hergün dışarda dolaşma
sağlanmalıdır. Genç hayvanları imkan olan yerlerde açık ahır

Yayla

hazırlığı

kışın sıcak

şın

ve nemli
da kafi derecede

imkanı

larda

bulundurmalıdır.

Yayla hazırlığı danalardan başlamalıdır, bilhassa bir ve bir yaşın
dan küçük danalarla süt hayvanları için bu husus önemlidir. Ancak ekstrem şartlara alıştırılmış inekler daha 'Sonraki yayla periyotlarında verimli olurlar.
ineklerin, kışın doğurmalarına gayret etmelidir (kave şubat). Bu yüksek süt verimi için şarttır. İlkbahar
ineklerin sütleri ikinci defa artar. Yaylaya çıkışta verimin ekseriya bir defa daha arttığı görülür.
Yaylaya

çıkan

sım, aralık, ocak
da otlağa çıkışta

Yayla otlağının kifayetsiz hale gelmesi devamlı süt ifrazatının neticesi olan süt veriminin tabii azalmasiyle ayni zamana rastlar (25
temmuzdaki jakobi gününden sonra). İleri derecede gebe olan inekler
iyi bir yem değerlendiricidirler ve otlama periyodundan bilhassa fayda
sağlarlar.

*)

Yanıl{aranın

fazla

görüldüğü

yaylalar.
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Hayvanların sigorta ettirilmesi faydalıdır. Büyük yaylalarda ve
yayla birliklerinde karşılıklı mali mes'uliyet sigortası uygun olur. Çiftlikteki hayvanların yangına karşı sigorta ettirilmesiyle bUnlar yayialarda bulundukları zaman da yangın ve yıldırım çarprnalarma karşı emniyet altına alınırlar.

Nokra

Sineği

ve Mücadelesi

Nokra sineği sığırlarımızın en kötü parazitlerinden biridir. İki çeNokra sineği vardır: Büyük Nokra sineği (Hypoderma bovis) ve küçük Nokra sineği (Hypoderma lineata). Bunlardan başka av hayvanları
na musaHat olan fakat sığırlar üzerinde üreyemiyen Nokra sinekleri de
vardır. Nokra sineklerinin insanlara musaHat oldukları da tesbit edilmiş
tir. Bu yaban arısı şeklin(deki sinekler büyüklük ve yaşayış tarzları itibariyle birbirlerinden ayrılır.
şit

Nokra sineğinin dolaşım yolu: I Büyük nokra sineği, II küçiil{ nokra smegı,
III Büyük ve küçül{ nokra sineği (Çizen Pascher, Alm ım<l Weide kitabın<lan~ ·

Büyük Nokra sineği (omurilik Nokra sineği) 500 kadar olan yumurmünferit olarak bacak ve karın üzerindeki kıllar arasına bırakır.
Diğer böceklerin sokmaları ve ufak yaralanmalar sebebiyle meydana gelen deri çatlaklarından 1 mm den büyük olmayan kurtlar hayvanın vücuduna girerler ve sinir yolları boyunca omur ilik kanalına geçerler. Burada
6 ay kaldıktan sonra omur açıklıklarından omur iliğin yağ dokularını terkederler ve sırt derisinin özellikle kaba derinin altına girerler. Orada deride bir hava deliği açarlar ve Nokra şişlikleri haSıl ederler. Burada 11
hafta içinde 2 defa deri değiştirmeden sonra kurtlar krizalit olmaya hazır hale gelirler. Daha sonra bilhassa hayvanın gerinmesi ve ayağa kalktalarını
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ması sıras1nda

ve otlak toprağı üzerinde ot kümeleri arkaHava sıcaklığının durumuna göre 24 ila 70 günlük
bir krizalit devresinden sonra çiftleşme ve yumurtlama suretiyle yeni bir
u çma zamanı başlar (esas uçma zamanı haziran, temmuz).
yere

düşerler

sında krizalitleşirler.

Küçük Nokta sineği (gırtlak Nokra sineği) : 15 adet kadar olan
bir kılın üzerine tek sıra halinde koyar. Kurtlar hayvanların gırtlağı vasıtasiyle diyafram boyunca sırtın ön kısımlarına giderler.
Gelişme devresi büyük N okranınkinden daha kısadır (esas u çma zamanı mayıs, haziran).
yumurtasını

Hayvan vücudunda asalak Nokra sineği kurtlarınin bulunmadığı hiç
bir organ yoktur : Beyinde (omurilik kanali vasıtasiyle), böbreklerde,
karaciğerde, hatta rahimdeki yavrusunda dahi Nokra kurtlarına rastlanmıştır. Küçük Nokra sineğinin fazla musaHat olması halinde hayvanlarda
yutkunma zorlukları husule gelir. Hayvanlar zayıflarlar ve çok defa ölürler. Birçok hastalık ve ölüınlere Nokra sineğinin sebebiyet verdiği ekseriya anlaşılmaz. Her iki Nokra sineği cinsi de meydçına getirdikleri şişlik
ler sebebiyle hayvanıara şiddetli ağrılar verir ve, yem almasına, gelişme
sine ve verimine menfi etki yaparlar. Bundan başka, iltihaplı şişlikler üzerine çeşitli sinekler toplandığından bulaşıcı hastalıklar için devamlı bir
tehlike ortamı teşkil ederler. Buna et ve derinin en kıymetli kısımlarının
zarar görmesi de inzimam eder.
Avusturya sığır varlığına Nokra sineği tarafından yapılan
100.000.000 Şiiing civarında olduğu tahmin olunmaktadır.

zararın

yıida

16 Aralık 1948 tarihli :ve 21/1949 numaralı Federal Kanun hükümlerine göre Nokra sineği mücadelesi mecburiyeti vardır. Eyaletler ve Veteriner müdürlükleri bu işin tatbikiyle görevlidir. Nokra sineği mücadelesi ancak genel ve devamlı şekilde : yapıldığıı takdirde muvaffak olur.
önemli olan Nokra sineğinin yaylada · kışlamadığı bilakis sadece otlak
hayvanları tarafından oraya getirildiği orada yere düştüğü krizalitleş
tiği ve çoğaldığı ve böylece tekrar hayvanıara musaHat olduğunun bilinmesidir .

Yaylaya çıkış esnas~nda yapılan Nokra miicadelesine rağmen arta
kalanlar aylar boyunca tekrar tekrar sırt derisi altına geldiklerinden
yaylada tedaviye devam edilmesi mutlaka gerekir. Nokra kurtları temizlenmemiş hayvanların yaylalara, pazarlara, müzayedelere ve sergi·
!ere çıkarılması yasaktır.
Nokra ile mücadele bugün için ekseriya şişkinlikler içinde olgunlaş
mış kurtların öldürülmesine inhisar eder. Bu da ya hayvan sahipleri tarafından veya talep edilen mütehassıs eleman tarafından yapılır.
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1.

Mekanik mücadele

a.
b.
c.

Olgunlaşmış şişkinliklerin sıkılması,
Kurtların tığ

veya nokra çengeliyle çıkarılması,
öldürülmesi.

Kurtların iğne hatırılarak

Kimyasal mücadele

2.

a.

Sert

fırça

ve sofra tuzu çözeltisiyle iyice

fırçalamak,

b. Bazı preparatlarla yıkamak, püskürtrnek veya ovmak (Deriswurzel, Hexa). Yaylalarda bu işlem otlağa çıkıştan 6 hafta kadar sonra bu iş için tefrik edilmiş özel yerlerde tatbik edilmelidir.'c.

Buna benzer

d. Yumurta
ilaçlarla mücadele,
e.

ilaçların şişlikler

koymayı

önleyen veya

kurtları

öldüren

Hayvanların yattığı

olduğundan buraların

yer Nokra sineklerinin
DDT ile dezenfekte edilmesi,

f. Hayvan vücudunda henüz
mücadele (Neguvon).
3.

içine enjekte edilmesi,

dolaş1m

halindeki

yapışkan

toplandığı

kurtları

yer

öldüren

Biolojik mücadele

Hasta hayvanlardan elde edilen seromla mücadele (Metod henüz
gelişme safhasındadır).

b.

Yayla

Bir

Hayvanlarıııııı Yaşı

yaşından

ahır imkanlarına

uygun

küçük sığırlar ahırı hiç bulunmayan veya malıdut
sahip olan yürünınesi zor ve haşin arazili yaylalar için

değildir.

Bunların daha çok ihtimam ve bakıma ihtiyaçları vardır ve ibu yüzden müsait ve dolaşması kolay inek yaylalarına sürülmektedirler. Yayla
periyodu hayvanlar için 2 ila 4 yaşları arasında en fazla fayda sağlar.

Bilhassa iyi neticeler 2 ila 3. yayla periyodunda elde edilir. Zira,
bu süre içerisinde hayvanlar sadece yaylaya alışmakla kalmaz .ayrıca
yem sahalarını, sıvat yerlerini, mahfuz yerleri ve tehlikeli uçurumları da
iyice tanımış olurlar.
İneklerin yayla safhasının da kendine has kaideleri vardır. Bunun
için şart düve olarak 2 ila 3 defa yaylaya çıkmış olmaktır. Düve iken
yaylada bulunmayan bir ineğin daha sonra yaylaya çıkarılması bir fay-
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da sağlamaz. Bu sebeple yayiaya çıkarılmaya sadece, bizzat yetiştirilmiş
veya satın alınmış yayla düveleri ve yayla inekleri uygundur. inek otlatılması için yayianın tabiaten uygunluğu yanında danaların kışın doğ
ması, yayianın bakım ve gübrelenmesi, münavebeli otlatma, iyi bakım,
itinalı süt eLde edilmesi şarttır. Bu şartlar altında yayla periyodunun
sıhhat, hayat süresi, verimlilik üzerine tesiri süt veriminde meydana gelebilecek muhtemel bir azalmayı göze aldıracak kadar büyüktür. Verimin
büyük ölçüde azalması ekseriya işletmecilikteki bir hataya atfedilebilir.
Yayladaki hayvanların yaş ve cinsiyetine göre ayrılmaları maksada
uygun olur. Genç düveler yaşlı ve yaylaya alış1k kılavuz hayvanlarca yönetilmelidir. Gebe düveler boğalarla birlikte de otlatılabilir.
c.

Yaylanııı Hazırianması

Hayvanların

yayla periyodu için

hazırlanmasını, yayianın hazırlığı

takip eder :
Çıkış, sürü ve gübre yollarının, kablo hatlarının,
Baraka ve ahırların, bilhassa damların,
Yatacak yerlerin ve barakaların,
Şöminelerin ve bacaların,
Ahırların, yemliklerin, döşeme örtülerinin,
Binaların önündeki alanların,

Sulu gübre
lerinin,

depoları,

su

tesisatı, sıvatlar

ve

Sınır ve bölme çitlerinin onarılması,
Otlak sahaların temizlenmesi,
özellikle otlağa uygun sahaların şüceyrat
Gübreleme,
Sulama.

2.

·Yayiaya

hayvanların

sulama yer-

temizliği,

Hayvanlarm Yaylaya Sürülmesi, Yayla Verimi,
Yayla ucreH, Yayladan Dönüş
çıkış

Eski bir atasözU. şöyle der :
ceye kadar büyümelidir».

«Yem

hayvanın ağız hizasına erişin

Yayiaya erken çıkış yazın ilk günlerindeki kuvvetli yem gelişme zaen iyi şekilde istifadeyi sağlar. Yenilen otlar kısa zamanda

manından

93.

tekrar büyür, yaylaya geç çıkışlar gerçi hayvanıara bol ot imkanı sağ
larsa da hayvanlar bunların sadece bir kısmından istifade ederler. Otlar çiğnenir, harap olur, kartıaşarak otlak hayvanlarınca yenmez hale
gelirler. Yaz ortalarında yeniden taze ot yetişmez.
ilk günden itibaren birbirlerine alı§mala
için aynı zamanda olmalıdır. Daha sonra münferit olarak
çıkarılan hayvanlar, birbirlerine alışmış olan hayvanların otlama düzenini bozarlar. Sonradan gelenler diğer hayvanlar tarafından iyi ot sahalarına sokulmazlar.
Yaylaya

çıkış, hayvanların

rını sağlamak

yaylaya alınmasında aşı ve salgın hastalık w.kontrol edilir. Hayvanlar işaretlenir ( tüylerin kesilmesi, boynuz
yahut tırnakların yakılması, kulaklara marka vurulması, gövde üzerine
marka vurulması) ve otlak listesine mal sahibinin adresi ile birlikte yaYabancı hayvanların

sikaları

zılır.

Otlak veriminin kontrolu
Et artımı ve· süt verimine göre yay la hasılatının tesbit edilebilmesi
için birçok yaylalarda otlak verimi kontrolu yapılmıştır. Hayvanlar yayıaya çıkış ve yayla dönüşü, bazı yaylalarda ise yayla mevsiminin ortasın
da tartılırlar (25 Temmuzda ara tartı). Matbu yayla defterine usulüne
uygun olarak yapılan kayıt işleri, yaylada eksiksiz bir işletmeciliğin uygulanmasında esas teşkil eder.
Tartma
(en iyisi aç

yapılırken hayvanların
karnına)

ayni miktarda yem
dikkat etmelidir.

yemiş olmalarına

olarak şöyle hesaplanabilir : Otlak hayvanlarının ağırlığı x otlak günleri x bakım faktörü+ et artımı (kg)x artım faktörü x süt verimi (kg) x süt faktörü. Kellner'in yemleme tablosundan alınan değerler tatbik edilen ilave yem için düşülmelidir. Yayladan götürülen kuru otlar için uygun değerler ilave edilmelidir. Bu değer otlak alanına bölündüğü takdirde (redükte edilmiş otlak sahası) nişaşta değeri olarak hektardaki verimi ifade eder.
Otlak verimi

nişasta değeri

Bakım

İn ekler

Genç
Genç

sığırlar
sığırlar

400 kg a kadar
400 kg dan fazla

-faktörü
Her 100 kg
ağırlık için

Verim faktörü
Her kg için

0.5

3.5

0.6

2.5

0.5

3.0
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Atlar, koyunlar, domuzlar
Süt
Kuru ot

3.0

0.7

0.25
0.40

Ekonomik muvaffakiyet bir taraftan süt ve et artıınından, diğer taraftan en.az 1 : 1 olması gereken bakım ve verimliliğin nişasta cinsinden
değerleri arasındaki orandan bulunur. Aşırı otlatılan yaylalarm genel
verim toplamı ekseriya iyi olmakla beraber münferit verimleri ve verim
nisbetleri kötüdür.
Yaylanın

ham madde verimi nişasta değerine göre (1 kg nişasta de- 3 kg ot), veya et ve süt verimine göre hesaplanır. Bu takdirde süt
ve faydalanılan hayvan için. 15 Temmuz-daki yayla fiyatı, damızlık hayvan için ise münferit grupların (Boğalar, İnekler, Düveler) pazar satış
larında eriştiği ortalama fiyatlar esas tutulur.
ğeri

Çevinne faktörli
Ağırlıkları bilinmeyen her cins ve yaştaki hayvan aşağıdaki çevirme
faktörüne göre büyük baş hayvan ünitesine tahvil edilir :

Büyük baş
hayvan ünitesi

Büyük baş
hayvan ünitesi
Damızlık boğalar

1

Taylı kısraklar

inekler

1

Yaşlı

Koşum

1

2 yaşındaki atlar
1 yaşındaki atlar
Taylar
1
1 yaşından büyük domuzlar 1/4
1 yaşından küçük domuzlar 1/6

öküzleri
2 - 3 yaşlı genç sığırlar
1 - 2 yaşlı genç sığırlar
1 yaşına kadar genç sığırlar
Koyunlar
Keçiler
Otlatma

zaınam,

314
1/2
1/4
1/6
1/6

4
4
3
2

atlar

Otlatma günleri

Aşağı yaylalarda ekseriyetle 12
le 150 otlak günü.

mayıstan

29 eylüle kadar,

dolayısiy

dolayısiyle

100 otlak

Orta yaylalarda 1 hazirandan 9 eylüle kadar,
günü.

Yüksek yaylalarda ekseriyetle 1 temmuzdan 30
dece 60 otlak günü.

ağustosa

kadar, sa-
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Yayla ücreti, Otlal{ ücreti
Hayvanını yabancı yayla veya birlik yaylalarında otlatan kimse, otlak ücreti ödemek ve ekseriya buna, ilaveten bedeni çalışmalara da iştirak
etmek mecburiyetindedir. Otak ücretinin miktarı otlatma zamanı, hayvan cinsi ve yaşına, ayni zamanda yaylanın kalitesine de bağlıdır. Otlak
ücreti sadece yayla :ve hayvan bakımını değil ayni zamanda yayıanın
ıslahını da mümkün kılacak şekilde tayin edilmelidir. Otlak ücreti kaide
olarak hayvan kıymetinin% 3 üne baliğ olur.

Steiermark'ta 100 otlak günü için 1958

yılında şu

ücretler

alınmak

tadır.

yaşından küçük sığırlar
1 - 2 yaşındaki sığırlar
2 - 3 yaşındaki sığırlar
3 yaşından büyük sığırlar
Koyun ve keçiler
»
» Çobansız olarak

1

100
140
180
220
30
15

Şilling;

»
»
»
»

1 yaşındaki atlar
2 yaşındaki atlar
daha yaşlı. atlar
'raylı kısraklar

280 Şiliing
330
»
380
»
450
»

~

Karnten ve batı alp eyaletlerinde bu ücretler ekseriya daha yüksektir, Islah edilmiş olan yaylalarda (ahırları olan, münavebeli otlatma
yapılan, ticari gübre kullanılan) i% 20 ilave, aksine fena yaylalarda uygun kesintiler yapılır. Bu otlak ücreti ile yayladaki bütün masraflar, çoban masrafları ile birlikte karşılanır. En adil ücret, hayvan başına yukarda zikredilen değerlerden biraz daha düşük tutulmuş temel ücret ve ilave
ücret olarak ibeher kg canlı ağırlığın % 10 ila 20 sini bulan verim ücretidir, bu da bir kg canlı ağırlık artışı için halen 1 ila 2 Şiliing olarak
h.esaplanmaktadır. Ortalama veya asgari büyüme verim ücretinin tesbitinde hesap dışı bırakılmamalıdır. Zira az ve ortalamanın altında bululıan büyüme yayla veya çobanların kabalıatı değil, bilakis fena hazırlık,
fena büyüme kabiliyeti veya hastalıktan dolayıdır. Bilhassa böyle hayvanların ekseri fazla bakım ve tımara ihtiyaçları vardır ve diğerlerinin
yayladaki muvaffakiyetini tehlikeye sokarlar.
Kira bedeli
Bir yaylanın kira bedeli kaide olarak otlak ücretinin yarısına baliğ
clur, zira her türlü yayla bakımı ve emniyet tedbirleri keza payvanların
güdülmesi kiracı tarafından karşılanır. Canlı ağırlık artışı için ek ücret
talep edilmesi, bu halde hukuki değildir. Kiracı tarafından yapılan ıslah
lar dolayısiyle hayvan sayısının arttırılmasının imkan dahiline girmesi
sebebiyle kira bedelinin yükseltilmesi yine hukuki olamaz. Mal sahibi tarafından yapılan ilave tesisler için yapılacak zamlar hukuk~dir.
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Yayladan

dönüş,

Vadi ye

gidiş

25 temmuzdan sonra yaylada yem büyümesi azalır, eylül başında ekseri yaylalarda otlatma sona erer. Hayvanlarını daha uzun zaman yaylada tutmak isteyen, ilave yemierne yapmaya mecburdur. Böyle zamanlarda uzak ve gidilmesi :Zor olan dağ çayırlıklarından getirdiği kuru otla
yemierne yapan, yaylayı kıymetli gübre ile zenginleştirir ve çiftliklerdeki kıymetli kışlık yemden tasarruf eder.
Fakat, yaylada yemin artık kafi gelmediği ve ahır olmayan yerlerde soğuk gecelerin hayvanları rahatsız ettiği hallerde kaide olarak yayladan inmelidir. Bu bilhassa süt veren hayvanlar için muteberdir. Kısır
hayvanlarda meydana gelecek muhtemel ağırlık kaybı büyük önemi haiz
değildir, bu kayıp, ekseriya zengin olan, çiftlikteki sonbahar otlatmasiyle telafi edilir.
Bazı mıntakalarda

kuru otla yemierne ön yaylalarda sene sonuna
kadar uzatılır. Yayla barakalarının güvenilir kış sporu gruplarına kı~
mevsimi için kiralanması binalar için fayda sağlar. Binalar böylece kı
şın yabancıların girmesi ve hırsızlığa karşı korunmuş olurlar. Havalandırma ve ısıtma ağaç kısımların bozulmasını önler. Odunun düzenli bir
şekilde kullanılması, yangına karşı emniyet ve yangın sigortası gibi tedbirler önceden alınmalıdır. irtifak yayialarında bundan başka irtifak yükümlüleri ile, müşterek yaylalarda ise başkan ile anlaşma yapılmalıdır.
Kışlama

tedbirleri

Yayladan dönüşten önce, yayladaki tüm tesisler bilhassa ahırlar temizlenmeli, kışın fena tesirlerine karşı mümkün olduğu kadar korunmalıdır. Çatılar tamir edilmeli ve kar basıncına karşı dayanıklı hale sokulmalıdır. Kaynak hazneleri, su tesisleri, enerji ve gübre tesisleri donmaya kaşı emniyetli hale getirilmelidir. Çit kapıları yerinden çıkarılmalı
ve kara karşı muhafazalı yerlerde saklanmalıdır, tel çitler mümkünse sökülmelidir.
eski güzel bir adet unutulmamalıdır. Bayrama gidermişcesine süslenmiş hayvanlar ve sürü çanları vadiye ıgidişte köylülere yayladaki emek ve muvaffakiyeti müjdelemelidir.
Yayla

dönüşünde
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Kademeli

işletme,

Münabeli otlatma, Otlatma

Kademeli

sahası

işletme

Hayvancılıkta

yer değiştirmede tedrici bir geçiş, ani bir yer değiş
tirmeden daha iyidir. Bu sebeple yaylacılıkta kademeli lişletme, yazın
başında kademeli bir şekilde en yüksek yaylaya kadar çıkmak ve yine
tedrici olarak aşağı inmek bilhassa faydalıdır. Çiftlik atlağında otlak
periyodu için hazırlanan hayvanlar mayıs sonunda ön yaylaya gelirler
(aşağı kademe). Haziran başında orta yaylaya (orta kademe), temmuz
başında yüksek yaylaya (yukarı kademe), müsait ıŞartlarda ağustosta
(yüksek buzul çukuru otlağına) çıkılır.
Ağustos

demede

kısa

sonunda yine bu yerlere sırasiyle uğrayarak ve her bir kabir müddet kalınarak inmeye başlanır.

Otlatma müddeti kademeli işletme ile önemli miktarda uzatılır, kış
yemleme müddeti kısaltılır. Bazı kısa vejetasyon süreli yüksek yaylaların otlatılınası ancak böylece mümkün ve ekonomik olur. Bu gibi yaylalarda aşağı, orta ve yukarı kademeler ve bazen ön ve arka kademeler
tabii merhaleleri ve münavebeli otlatmanın temelini teşkil ederler (misal sayfa 99) .
Münavebeli otlatma
Devamlı

otlatma yerine bölme otlatması (idare müddetli otlatma). Eski bir yemleme kaidesine göre : «Ziyan olmasını önlemek ve taze dokunulmamış yemi hayvanların iştahla yemesini temin etmek için «Yemin
küçük dozlarla verilmesi» gerekir. Hayvana bölünmemiş, büyük yayla
sahalarını düzensiz bir otlatmaya açık tutmak (devamlı otlatma) istismarcılıktır. Hayvanlar iyi yem otlarını çiğnerler, en iyi otları ve onların genç nesillerini devamlı olarak kemirirler. Buna mukabil kıymeti
az olan yem yerinde kalır ve gittikçe artar (menfi seleksiyon). Sahada
nerdin, süpürge çalısı, deve dikeni, yalancı ;çöpleme, sütleğen, dikenli
çalı, diğer yabani otlar ve ağaçcıklar yayılırlar. Keza toprak sıkışmasına
ve toprak tavının kaybolmasına sebebiyet verilir. Bunun için yaylada da
tıpkı çiftlikte olduğu gibi münavebeli otlatmaya gayret edilmelidir.
Otlatma

aşağıdaki şekillerde

tatbik edilir :

a. Hayvanların güdülrnesi : Becel'ikli bir çoban, ha:yvanları değişik
yerlere münavebeli olarak sürmekle otlak değiştirmeyi muvaffakiyetle
tatbik edebilir. Çoban otlak sahasını doğTu olarak taksim eder ıslak havalarda dik yamaçlara ve çiğnenme sonucu <;:3-yır tabaltasının zarar gö-
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receğ·i

yerlere hayvanları sokmaktan
ve sadık bir yardımcıdır.

Blok

Parsel

Haziran
1. Pedyod

kaçınır.

Ona bu

işte

bir köpek iyi

Temmuz
Ağustos
~ylül
2. Periyod 3. Periyod 4. Periyod

I

1
2

4-187-21- 7-354
5-207-21- 7-28-

II

3
4

6-217-21- 7-267-28- 7
11
7-21-

III

5
6

Biçim parseli
Biçim parseli

4

-24-7 - 2 3 -35- 7

Yaylaya çıkış zamanmda 1, 2 ve 3 No. lu parseller büyümenin gittikçe artması sayesinde sadece 4, 5 ve 6 gün kafi gelirler. Ağustos sonuna
kadar devam eden düzenli 7 günlük periyodik otlatma 4 No. lu parselle
başlar. 5 ve 6 No. lu parseller atlanır ve temmuz ortasında biçilir. Ot büyüme mücldeti başlangıçtaki -18 günden -21 güne 4 No. lu parselin
atıanınası ve önceden biçilmiş olan 5 ve 6 No. lu parsellerin de periyodik
otlatmaya alınmasıyla tecessümün azalmasına paralel olarak - 24 -,
- 2 8 - ve 35 güne yükselir. Eylül başında 2 parsel (1 ve 2 No. lu) ve
müteakiben 3 parsel (3- 4 No. lu) terkedilir.
I No. lu bloka sonbaharıda ahır gübresi verilir ve ertesi sene biçilir.
II No. lu blok'a mineral gübre :verilir ve ertesi sene diğerlerinden önce
otlatmaya açılır. Böylece her sene sırayla bir başka bloka ahır gübresi
verilir ve biçilir, bir diğerine mineral gübre atılır.
b. Tabii taksimat: Korunmuş orman şeritleri, bilhassa ormanın
mücadele zonunda yayla sahalarını körfez ve boşluklara ayırırlar. Bu boş
luk ve körfez otlakları tabii bir münavebe otlağı meydana getirirler. Geniş manada bir münavebeli otlatmayı ekseriya kademeli işletme temin
eder.
c. Otlak bölmeleri (otlak parselleri) : Çiftlikte olduğu gibi yaylada da (bilhassa inek yaylasında) parsel işletmesi, bölme işletmesi uygulamaya gayret gösterilir. En verimli oldukları zaman yaylaya çıkan
inekler için çiftlikteki kaideler geçerlidir. Parsel adedi fazla, periyod
kısa. Sağılan ineğe hergün imkan nisbetinde taze, körpe yem verilmelidir (porsiyon otlatması). Yayla işletmesinde süt veren hayvanların ekseriya kışın doğurmalarına gayret gösterildiğinden, inekler süt verme
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devresinin ortasında yaylaya gelirler. Böyle inekler ve kısır hayvanlar
için haftalık münavebe kafi gelir, haftalık parsel, 28- 35 günlük tecessümle (otlak dinlenme süresi) 5 - 6 parsel kafi gelir. Kontrolu kolaylaş
tırmak maksadiyle parseller normal olarak pazar günleri değiştirilir. Plana uygun bir şekilde gübrelemek için parsel adedinin 6 olması tavsiye
olunur. Her iki parsel, her dönüşte eşit miktarda gübre alan bir blok
teşkil eder. Geniş kısır hayvan yayialarında ortadan bir çitle ayırmak
dahi bir gelişme olarak mütalaa edilir.
Otlak
yararınadır

d.
de

sahalarının güneş

: erken

otlatılan

Kazığa bağlı

hayvanların

iple

ve gölgelik yerlerinin ayrılması
parseller, geç otlatılan parseller.

yaylanın

otlatma, bilhassa köylülerin mandıra işletmelerin
denir. Kazıklar, hayvanla-

kazıkiara bağlanmasına

100
rm bir daire

şeklindeki sahayı, otlatmalarını

müteakip bir ip boyu öteye

çakılırlar.

Otlatma bittikten sonra parseller derhal bakıma tabi tutulur. Tezekler serilir, arta kalan çayır ve yabani otlar biçilir (uygun yerlerde bu
iş için çalı ve ağaçcıkları temizleme.. sürgüsü veya motorlu çim biçme
aleti kullanılır). Sulandırılmış gübre çabuk tesir eden azot ve fosfor
gübresi verilmesi parselleri süratli bir tecessüm ve en yüksek verime
ulaştırır.

Ekseriya çukurluklar veya orman şeritleri parsel taksimatı için
Parsellerin ayni büyüklükte olması faydalı fakat mutlaka lüzumlu değildir. Sivrilerek seyreden köşelerden kaçınmak maksadiyle imkan nisbetinde kare veya dikdörtgen şeklinde parseller yapmaya
gayret edilmelidir. Parsel tesisinde yamaç meyli istikametindeki hatlar
bunlara dik olanlardan daha uygundur. Hayvanların böylece uzun mesafede yürümeleri önlenmiş ve hareketsiz bir şekilde yem yemeleri sağlanmış
olur. Ahırların bulunduğu yerlerde her otlatma parselinin alııra giden
serbest bir yolu olmalıdır. Alıırın yanında da bir sıvat bulunmalıdır.
kullanılabilirler.

Her parselde

sıvat bulunmasına

mutlaka lüzum yoktur, fakat bulunTaksimat çiti boyunca seyreden bir yalak, birçok
parsel için sıvat vazifesi görebilir. Ahır olmayan yerlerde ortada tesis
edilen sulama yerleri, ahır alanlarında olduğu gibi her otlatma parselinden erişilebilir hale getirilir.
ması faydasız ideğildir.

Ahırda veya ahır civarında hayvanıara tuz da verilmelidir. Böylece
daha sonra çok sıcak havalarda kendi kendine ahır arayan hayvan, zamanında alııra girmeye alıştırılmış olur.

Parsel taksimatı ve münavebeli otlatma, atlağı lüzumsuz çiğnenmeye
ve taze, en iyi yemin tek taraflı olarak yenmesine karşı korur, atlağın
büyüme için dinlendirilmesini ve toprağın verimliliğinin muhafazasını garanti altına alır, küçültülmüş sahalarda otlak bakımı için şarttır, hayvan
kontrolunu ve hasta hayvanların enterne edilmesini kolaylaştırır, ilave ve
ihtiyat yem temini imkanını sağlar.
Parsel taksimatı ve münavebeli otlatma müsbet tesirleri sayeBinde
yay la verimini ,artırır.
Parsel

Rüyüklüğii

ve Otlal{

ihtiyacı

Çiftlik parsellerinde standart olarak; yemin çok iyi bulunduğu halde her büyükbaş hayvan ünitesi (BHü) ve bir otlatma günü (OG) için
100 rrı? otlak sahası hesaplanır. Bu 5 defa atıatmada hektarda 75 kental
kuru ot hasılatma tekabül eder.,
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Yaylada 3 defa otlatmada yem verimine göre (kuru ot verimi olarak
sahalara ihtiyaç vardır.

hesaplanmıştır) aşağıdaki

Kental/ha
Kuru ot verimi

m" /Buyük baş
m" /Büyükbaş
hayvan
hayvan
otlatma günü
ünitesi/hafta
Günlük ihtiyaç Parsel büyüklüğü

ha/BHü/100
OG=NSÇ
Otlak ihtiyacı

45

100

700

0.35

30

150

1000

0.50

25

180

1400

0.60

20

225

1600

0.75

15

300

2100

1.00

10

450

3200

1.50

600

4200

2.00

7,5

Otlatma Miiddeti
Ahır

atlağında

yemlernesi veya otlağ·ında sabah ve akşam
i.içer saat yem yeme ;mUddeti hesaplanır.
Sabah ve

ikişer

saat, yayla

Akıo;am alaealmraıılılı.:ta otlatımı

Sabah ve akşamın alaca karanlığı tabi otlatma zamanıdır. Sulama
suyundan tararrufu sağlar. Sert yemierin de hayvanlar tarafından alına
bilmesini temin eder.
Ahırların bulunduğu yerlerde, hayvanlar,. yay la mevsimi başlangıcın
da geceleri, sonraları özellikle çok sıcak günlerde gündüzleri, yayla mevsiminin- sonunda tekrar geceleri ahırlara alınmalıdır.

Bir otlak parselinin
için olgun demektir.

otları

bir

karış yüksekliğine erişince

otlatma

Bir otlak parselinin otları hayvanlar tarafından iki parmak yüksekkadar yenildikleri takdirde otlatma bitmiş demektir. Otları hayvanlar tarafından kemirilerek açılmış ve öldürücü otlatma tatbik edilmiş
olan sahalar güneş tarafından kavrulur, rüzgar ve suların taşıma tesirine maruz kalır, kışa bozuk bir şekilde girer ve verimleri azalır.
liğe
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4.

Otlak

Balnmı

Düzenleme ve temizleme
Otlak bakımı ilkbaharda, çığ, yuvarlanan taşlar, ağaç artıkları, kır
dal yığınları ile kaplanmış yayla sahalarının temizlenınesi ile baş
lar. Bu temizleme işi bütün yayla sahası kirlenmiş ve taşlarla kaplanmış hale gelmeden yapılmalıdır. Bu iş tıpkı çayırların temizlenmesi gibi her sene muntazam yapılan yayla çalışması olmalıdır.

pılmış

«Yaylacı»

yayla temizleme aletleriyle Talele-yüksek lmdemesine
Tirol'de Johannestal'da

doğru

giderken,

Yabani Ot Mücadelesi
Muntazaman yapılan yayla çalışmalarına fazla jgübreli yerlerdeki,
miktar itibariyle çoğalınış yabani otların çiçek açmadan önce biçilmesi
ve planlı bir şekilide yabani ot mücadelesi de dahildir. Verimsiz çayır
ların yabani otlarıyla sulama ve gübreleme suretiyle mücadele yapılır
(tezek ve ahır gübresi, sıvı gübre özellikle P. gübresiyle takviyeli sıvı
gübre, PK gübrelemesi ve tam mineral, gübreleme).

Verimsiz

çayırların

yabani

otları

(Gübreden hoşlanmayan yabani otlar)
Nerdin
Servimsi sütlegen
İpek otumsu Jensiyan

(Gübre seven yabani otlar)
Alp kuzu kulağı
Yürek yapraklı,kanarya otu
Yabani .ıspanak
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Enginar otu

Isırgan

Kaplan
Bodur gözlük otu

Yalancı

boğan

çöpleme

Kangalların bilhassa çiçeklenmeden önce gelişmeyi hızlandıran maddelerle* başarıyla mücadelesi yapılabilir. İkinci grubun mücadelesi oldukça zordur. Yıllardanberi devam edegelen yanlış gübreleme sonucu
hasıl olan yetişme şartlarının birdenbire değiştirilmesi i:mümkün değildir. Gelişmeyi hızlandıran maddeler ancak 14 günlük aralarla birçok
kere kullanıldıkları takdirdei başarılı olurlar. Bolca kireç veya Thomas
unu vererek besin maddesi dengesi tesis edilmelidir. Potasyum ve azot
vermekten kaçınmak gerekir.
En iyi mücadele şekli düzenli gübreleınedir. Bu sahaların gübreleınesini durdurmak, çiçeklenmeden önce 1 biçınek ve ınüteakiben komposto
haline getirmek gerekir.
Yabani çöpleıneyle yazın yaylaya çıkışı takip eden günlerde bu bitkiyi itinalı şekilde ters çevirip en alt yaprağı dik halde bırakmak sure ·
tiyle başarılı tarzda mücadele edilebilir. Bu suretle yaprak yağınur suyunu bir huni gibi köklere sevkeder ve çürümesine sebep olur.

Karta! eğreltisinin gelişınesi yaprakların çoğalmasına ve reserv
maddelerin toplanmasına mani olan erken sık biçme, ayrıca gelişme
yi hızlandıran maddelerle sık sık .·püskürtme suretiyle geriletilir. Ayni
zamanda bol kireç ve thomas unu gübresi de vermek gerekir. Kartal
eğreltisi çok kere ahırlarda yatak olarak kullanılır.
Şüceyrat Temizliği
Şüceyrat temizliği, büyük zaman fasılalarıyla ve otlak sahası yabani otların ve çalıların her tarafı istila etmesi sebebiyle kaybolma teh··
likesine maruz kaldığı zaman yapılacak bir iş olmamalıdır. Şüceyrat temizliği; her sene yayla yöneticisinin nezaretinde yapılması gereken normal bir işletme tedbiridir.
Şüceyrat temizliği esnasında yönetici özellikle orman ve otlak, açık
yayla sahası ve verimli otlak. düzeni esaslarının bozulmamasına dikkat eder. Yaylanın, yayla toprağının ve iklim şartlarının; bütün teferrüatıyla bilinmesi bu işin tatbikatma yön veren temel unsurdur. Yayla;
orman sınırına yakın olduğu nisbette önemi artan, orman ve otlak beraberlik anlayışının tanınması, yanlış müdahalelerden ve zararlardan ka-

lık,

çınmayı sağlar.

*

Gelişmeyi hızlandıran. maddeler : yabani
kısa bir zamanda ölmesini temin

ticede

otun gelişmesini çok hızlandıran ve needen ktm.yasal maddeler.
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Kızılağaç, açık otlak 1 sahasında lüzumsuz çalı durumundadır. ilkba·
har ve sonbaharda yapılan bir şüceyrat temizliği başarılı olmaz. Yayıacı tabiriyle 1bu ancak aşılama yerine geçer. Kızılağaç ilkbaharda daha
gür şekilde tekrar sürer (mayıs sürgünü). Şüceyrat temizliği zamanı
gün dönümü zamanı şüceyrat 1temizlik ayı temmuzdur. Kuru ot zamanı
ve kesim zamanı arasında J ohannis sürgününden sonra günlerin en
uzun olduğu, kızılağacın hayati faaliyetinin en yüksek olduğu devrede
yayiacının şüceyrat makasım eline alması ;gerekir. Kızılağaçları balta
veya makasla temizlemektense münferit kökleri bir zincirle birbirine
bağlayıp öküzlerle çekerek kopartmak, bu işi yaparken de balta ve makastan kökleri kesrnek için faydalanmak daha uygundur. Ağaçcıkların
yazın yaralanarak yere serilmesi de tavsiye edilebilir. Bitkinin son hayat gücü (Johannis sürgünü) mayıs ayında yaşatabileceği fakat şimdi
rezerve maddelerin bu iş için kafi gelmediği, ölmekte olan kısırnlara
nüfuz eder.

Bugün

kızılagaç

ile Dicopur, Lignopur veya Xylopur gibi tesirli gemaddelerle mücadele edilir. ilk yaprak sürgünü zamanından Johannis sürgünü zamanına kadar püskürtme yapılır. Kalınca
kızılağaç ve fındıklarda iyi yapışmayı temin maksadiyle en iyisi mazot
içinde çözündürülmüş halde kabuğa püskürtme yapılması kafi gelir. Bu
şekilde muameleye tabi tutulan çalılar kabukta kabarcıklar hasıl ederek
ölürler ve kolaylıkla kırılırlar. Münferit genç sürgünlerin ertesi yıl mücadelesi gereklidir.
lişmeyi hızlandıran

Şüceyrat malmsı

Taşınabilir motorlu aletler de şüceyrat temizliğinde kullanılabilir
(el testeresi). P. montana batak jhale gelmeye ve dik yamaçtan aşağı
düşen yuvarlak taşlara karşı mükemmel bir koruyucudur. Boş arazi ve
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yayla arasındaki bilhassa dolaşma yerleri, moloz yığınları ve batak yerlerin aşağısında P. montana muhafaza kuşağı tesisine çalışılmalıdır. Bu
arada kalan arazilerin, çukurluk ve vadilerin etrafını çevirmek için ve
ayrıca rüzgar perdesi olarak, otlak /ve uçuruma düşme tehlikesi olan
yerler arasında da P. mentana'ların korunması icap eder.Bunlar çığların
kopmalarına da mani olmakla teraber aşağıya yuvarlanmalarını pek
engelleyemezler. İyi otlak toprağında bunların en iyisi mahfuz, ormana
körfez halinde girmiş ve orman içi açıklık otlakları husule gelecek tarzda
temizlenmesi gerekir. Burada önemli olan yakacak odun elde edilmesinin gayeye uygun bir şüceyrat temizliğiyle bağdaştırılmasıdır. Yakacak
odun işinde de kulübelere yakınlık uzaklık durumundan çok neticede ayni zamanda kıymetli otlak toprağı kazamhp kazanılamıyacağı mühimdir. Temizlenen sahaların birdenbire çıplak bırakılması toprak muhafazası yönünden sakıncalıdır. Bu sebeple çalı çırpı toprak sathına serilmelidir.
sadece uçları da kesilebilir. Böylece ,toprak korunda zarar verilmemiş olur. Bir sene sonra sahanın temizliği yapılır. Ancak bu şekildeki bir şüceyrat temizliği geride kalan dik sivri
dallar sebebiyle otlak hayvanları için tehlike teşkil eder. Benzer bir tehlikede Pantopur nevinden yabani ot mücadele ilaçlarıyla nüskürtme halinde mevcuttur.
P.

mentana'ların

masına

Ladinle kanlı çıplak sahalarda ve ağaçlı otlaklarda şüceyrat baltası
öncelikle yaşlı ağaçları temizlemek için kullanılmalıdır. Gençlik ise rüzgar muhafaza şeritlerinin, ağaçların ve grupların gençleştirilebilmesi
amacıyla korunmalıdır. Bir muhafaza kuşağının henüz teşekkül etmediği ormanın mücadele zonunda her türlü gençlik öncelikle korunmalı
dır.
Burada şüceyrat ,temizleme baltası ancak teşekkül eden gençlik,
gruplar, ağaçlıklar, şeritler halinde sıkışmağa başladığı zaman müdahelede bulunmalıdır.
Gövde çevresinde bir kabuk şeridini soymak suretiyle ağacın hayatiyetine son veren,, ağaçlarm halkalanması usulü terkedilmelidir. İbre ve
tedrici dal dökülmesi mevzii olarak aşırı gübrelemeye sebep olur ve ayrıca otlakta delaşmayı engeller. Bunun neticesi yığıntı halinde dallar ve
yabani otlardır. Bu şekildeki temiztenecek ağaçların kesilip dalların
dan temizlenmesi ve dallarm komposto haline getirilmesi gerekir.
Ladinlerde yapılan mutat dal budaması manasızdır. Zira kıymetli
otlak çayırlarının teşekkülüne sadece dallarm gölgelernesi engel olmaz,
aksine bunun sebebi; otlak toprağının besin maddelerini sömüren !adinin sığ kök tabağıdır.
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Metrelerce yükseklikteki ağaç kütükleri sadece atlağın manzarası
bozmakla kalmaz, ayrıca otlak hayvanlarının bilhassa atlar ve ineklerin bacak, meme ve karınlarından yaralanınalarma sebebiyet veren, bir
tehlike teşkil eder.,

nı

Şüceyrat temizliği artıklarını yakmamalı, yığınlar

rak orman
lidir.

toprağı

ve gübre ile

karıştırılarak

halinde toplayakomposto haline getirilme-

Sahada koyun yatırma usulü kısa ladin, melez ve ardıç gençliğinin
temizlenmesi için mükemmel bir vasıtadır.
Parsel bakımı, parsel taksimatı _yayla bakımını önemli ölçüde kolaylaştırır (Bak münavebeli otlatma, Sayfa 97).
Yay la

bakımı

ağ·ırlık artışı,

yay la veriminin temelini teşkil eder (vücut gelişmesi,
süt verimi, sıhhat). Gerekli masraflar cüz'i, başarı ise

büyüktür.
Büyükçe yaylalarda

bakım işlerini ayrı

5.

bir yayla

bakımcısı

yapar.

Y ayla Gübrelemesi

Yayla otlak sahalarının bakım ve gübrelemesi çiftlik yem sahaları
kadar önemlidir. Burada ilaveten sert yayla iklimi sebebiyle besin
maddesi kaybı fazladır.
nınki

Gübreleme ve bakım sadece verime değil (hayvan adedi, ağırlık arsüt verimi) ayrıca ilkbahar ve sonbaharda otlak zamanının uzaması
na da tesir eder.
tıı;n,

Yayla gübrelemesi yer bakunından en uygun ve gübreye çok ihtiyacı olan, gübreden hoşlanmayan yabani otlarla belirlenmiş (süpürge
çalısı, nerdin, bodur gözlük otu, servimsi
sütleğen) sahalarda tatbik
edilmelidir. Diğer taraftan sahalda gübreden hoşlanan yabani atların
görülmesi halinde (arslan pençesi, alp kuzu kulağı, kanarya otu, ısırgan,
kaplan boğan) her türlü tek taraflı gübreleme durdurulmalı ve azot - po. tasyum aşırı gübrelemesinin tesirlerini fazla miktarda fosfor vererek
hertaraf etmeğe çalışmalıdır.
Tabii giibreler

Ticari gübrelerin yüksek nakil masraflarından dolayı tabii gübrelerin elde edilip kullanılması öncelik kazanmaktadır. Çiftlikte gübre elde edilmesinde çiftçinin ve hayvan bakıcısının mahareti nasıl ilk bakışta
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anlaşılırsa,
tanımak

mahir yayıacıyı ve yayla
mümkündür.

çobanını

da gübre tatbik

şeklinden

Sığır tezeği: Otlakta düşen bir sığır tezeği 1- 2 m~ yem sagübrelemeye kafi gelir. Sığır tezeğinin demir tırınıkla, tezek küreğiyle, çapa veya karıştırma kancasıyla yayılması en basit, en ucuz ve
en iyi yayla gübreleınesidir. erimi % 25 nisbetine !kadar arttırabilir.
Sığır tezeği düştüğü yerde kendi haline bırakılırsa altmda kalan çayır
ölür. Etrafında otlak hayvanlarının hoşlanmadığı azotça zengin bitkiler
yetişir. Dağıtılmış sığır tezeği ise ilk yağnıurla toprağa nüfuz eder ve
faydalı yem husule getirir. Tezeğ·in muntazaın şekilde dağıtılması tohum
ve yumurtaları dışkı ile dışarı atılan otlak hastalıkları ve otlak parazİt
lerine de engel olur. Aksi halde bunlar tezek içinde gelişirler ve sürfeler
yenıle beraber tekrar hayvan vücuduna geçer.

a.

hasım

bölge taksimatı sayesinde kolaylaşır. Bakım yapılacak saha bu sayede önemli ölçüde küçültülür, iş mütesaviyen
dağıtılır ve dolayısıyla da daha başarılı olur. Arazi durumu müsait olan
büyük yaylalarda tezeğin dağıtılması çalıdan tesviye sürgüsü ile yapı
lır. Düşen sığır tezeği gübrenin sahaya arzu edildiği şekilde muntazam
nisbetlerde dağıtılınasını temin etmez. Zira tezek öncelikle hayvanların
istirahat ettikleri yerlere ve yem sahalarının gayri muntazam dağıtıl
ması halinde hayvanların yeınleme
sebebiyle uzun müddet kaldıkları
gübreye az ihtiyacı olan nisbeten iyi yerlere düşer. Gübreye ihtiyacı olan
yerlerde hayvanıara geceyi geçirtınek veya onları bu gibi yerlerde tuzlamak suretiyle kısmen bu durum önlenebilir.
Yayla

ınesi

toprağının bakımı

Otlak bakımı, bilhassa tezekierin
tavsiyeye şayandır.

için pirim veril-

gecelediği yerlerde hatta açık
Tezek gübresi. Bunla:r hergün otlağa taşınıp
ve muntazaın şekilde dağıtılabilir. Bu halde gübreye dönüşüm çabuk
olur. Kayıplar mahduttur, gübrenin depolanması ve tekrar daldurulması yapılmayacağından işten tasarruf edilir. Ayrıca pahalı gübre muhafaza tesisleri için masraf yapılınasına da ihtiyaç kalmaz. 10 büyükbaş hayvan üniteli küçük bir işletmede 70 kg lık el arabasıyla günde
2- 3 sefer, 50 büyükbaş hayvan üniteli büyük bir işletmede 300 kg lık
iki tekerlekli arabayla 2- 3 sefer taşımak icap eder. Gübreyi her tarafa dağıtmayarak, aralarda kalan gübrelenmemiş sahalardan hayvan otlatmak suretiyle istifadeye kalkışmak, hayvanların hastalık amilleri ve
parazitler vasıtasıyla hastalığ·a yakalanınalarma sebebiyet vereceğinden

b.

Tezek gübresi :
gübre birikir :

ahırlarda

yapılmamalıdır.

Hayvanların

dağıtılması işi
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c Ahırda elde edilen gübre : Açık ahırlarda hayvan pislikleri üzerine devamlı olarak saman, ot v.s. serrnek suretiyle bu gübre elde edilir.
Bu usül saman, ot v.s. maddelerin mevcut olduğu (kesim artıkları, funda, nerdin, eğrelti veya turba) veya kolaylıkla temin edilebildiği yerlerde faydalıdır (kablo hattı, traktör). Gübrenin araziye dökülme işi otlaklarda sonbaharda, biçim çayırlarında yaş başlangıcında yapılır. Bura·
da da çiftlik için muteber olan Imidelere dikkat etmek gerekir : sadece
ahıra yakın yerleri gübrelemernek lazımdır. Yamaçların üst kısımları fazla gübrelenmelidir, bilhassa kar suyuyla yıkanıp taşınma tehlikesine maruz sarp yamaçlarda hiçbir şekilde sonbahar gübrelemesi yapılmaz.
Gübre yolları gübrenin taşınmasını kolaylaştırır ve tesir sahasını geniş
letir. Sadece kuzu kulağı bahçelerini gübrelemek açlık çeken yayla otlağına karşı bir cinayettir. Alp kuzu kulağı (Rumex alpinus) bazı yaylalarda domuz yemi, ayni zamanda da inek yemi olarak yetiştirilir, domuzlar için kaynatılmış, sığırlar için yeşil halde yemierne yapılır. Bu
bitkinin besin maddesi miktarı yüksektir, ancak oksalik asit muhtevası
da ishale sebep olur.
d.
dan

Gübre muhafaza tesisleri : Basit tarzda odundan veya betonGübrenin depolandığı yerlerde ihtiyaç duyulur.

yapılırlar.

Bütün katı gübre maddeleri bilhassa fazla gübreye ihtiyaç gösteren
yerlere verilmelidir. Bu işin rutubetli havada yapılması 'veya yağmur
lama ile kombine edilmesi en tesirli şekildir. Kuraklıkta ise gübre tesirinin :büyük bir kısmı kaybolur.

: Gübrenin en çabuk şekilde tesirli hale dönüşümünü sulandırılmış gübre temin eder. Bu iş için ahır yakınında, sulandırma ve borularla taşınınayı temin edebilecek kol 'kalınlığında 1bir
boruda, takriben dakikada '100 - 300 litre hızla akan suya (bu saniyede
2-5 litre yapar) ihtiyaç vardır. Sulandırılmış gübre daha iyi dağılır.
Toprağa eskiden kullanılan koyu gübreden daha iyi nüfuz eder, ayni zamanda toprağın ve bitkilerin su ihtiyacı temin edilmiş olur. Yem hayvanlar tarafından tercihan alınır. Sulandırılmış gübrenin k okınaması ve
boyamaması gerekir. 1 : 10 ila 1 : 20 arasında karışım ınisbeti (pratik
sebeplerden ötürü en iyisi 1 : 9) en iyi neticeyi vermiştir. Daha fazla
sulandırıldığı takdirde yıkanarak toprağın aşağı tabakalarına inme tehlikesi mevcuttur.
e.

Sıvı

Yıkam~

gübre

tekniği

suretiyle eZcle edilen gübre : Burada en basit şekil günlük
araziye taşımadır. Bu 'iş için dışkı ve idrarın on misli sulandırılmış günlük miktarını alabilecek bir karıştırma çukuru lüzumludur (günde bir
büyükbaş hayvan ünitesi için 12 kg idrar ve 24 kg dışkı, 12 jSaat ahırda
kalma halinde günlük miktarın yarısı, 16 saat ahırda kalınması halinde
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üçte ikisi, 18 saat ahırda kalınması halıinde dörtte üçü, böylece bu gübre
elde etme şekli için büyükbaş hayvan ünitesi başına) 200- 300 litre=
0.2 - 0.3 ma çukur sah::ısı hesaplanır). Dışkı bir gelberi ile su yoluna çekilir, devamlı akan su vasıtasıyla yıkanarak çukura iner ve karıştırma
işinden sonra 'borularla dışarı alınır. Karıştırma çukuru olmadığı hallerde açık sulama çukurlarında da bu glibre yapılabilir. Aşağı tabakalara
yıkanma suretiyle kaybı ·önlemek için çukurların önceden suyla iyice ıs
latılmaları lazımdır. Gübre boruları direkt olarak gübre arklarına bağ
lanabilir. Araya tatbik 'edilen bir parmaklık boruların yerinin değişmesi
ne mani olur. Yıkama suretiyle gübre elde etme usulü eski salma gübreleme şeklinden neşet etmiştir .Bu usulde gübre kabında yığılmış tezek
gübresinin suyla yıkanarak sahaya dağılması sağlanırdı. Bu usulün malı
znrlu tarafı alçakta bulunan çukurluk yerlerin aşırı gübrelenmesi, gübreye fazla ihtiyacı olan yerlerin, kurak sırtların gübre almaması idi.
Tek çukur sistemi : Mevcut su miktarı devamlı 'karıştırma ve araziye taşımaya kafi gelmediği, takdirde gübrenin sulandırılması için suyun uzun müddet akıtılması ve birkaç misli suyun dışkı vei idrarla ayni
zamanda depo edilmesi gerekir. Bu iş için büyük bir çukur sahasına ihtiyaç vardır. Araziye taşıma sık olduğu nisbette çukur sahası küçültülebilir.
Ahır civarındaki yalakların suyundan

dı,şkının araziye taşınması
çekilir. Bunun, için yalağın oluğa açı
lan tıkacı açılır ve dışkı çukura yıkanır. Yalakların 1fazla suyu ihtiyaca
göre daha sonraki sulandırmalar için çukura sevkedilir (gerektiğinde
yağmur suyundan da faydalanılır).
işinde faydalanılabilir. Dışkı oluğa

iki çukur si8temi
a. idrar ve dışkı bir çukurda toplanır, araziye dökülecek hale ,getirilmesi için devamlı akan suyla: bir karıştırma çukurunda karıştırılır.
b. Azot kayıplarını önlemek için dışkıyı idrardan ayrı bir kenarda
veya idrar çukurunun üstünde bir dışkı çukurunda toplamak daha iyidir.

üç çukuT sistemi: En iyisi idrar ve dışkı ayrı çukurlarda depolanır. Karıştırma çukurunun birkaç metre küp büyükiükte olması kafidir.
Sıvı gübre yapımında bir vanayla ayarianarak muntazaman idrar sevki temin edilir. Onluk sıvı gübre elde edilmesinde 101/dak (=bir kova)
veya sulandırılmış idrarla çalışıldığı hallerde çukur uygun şekilde büyük olmalıdır. Takriben ik~ misli miktarda dışkı (=dakikada 3 kürek)
karıştırma çukuruna atılır veya su ilavesiyle bulamaç haline getirilmiş
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dışkı

muayyen miktarda yavaş yavaş çukura sevkedilir. Su devamlı aktakdirde el tırmığı, el ve /motorlu karıştırma makinasıyla karış
tırılır. Eğik şekildeki bir parmaklık tesisatın veya pompanın yer değiş
tirmesine mani olur. İdrar ilavesi maksada uygun \olarak idrarın lüzumsuz karıştırılması suretiyle azot kaybına sebebiyet vermemek için
parmaklığın arkasında cereyan eder.
tığı

Çukur

Sahasının Hesaplanması.

Çukur

büyüklüğü

:

Sulandırma

için mevcut su miktarına,
her gün 1 hayvanların kalış süresine,
Büyükbaş hayvan ünitesi sayısına,
Gübrenin çukurda bekletilme süresine tabidir.
Ahırda

Büyükbaş

hayvan ünitesi ve

ahırda

geçirilen süreye. göre hayvan

12 litre idrar ve 24 litre
Tam günlük
günlük
12
6 »
»
»
Üçte iki günlük
16
8 »
»
»
Dörtte üç 'günlük 9 »
ıs
»
»

Yarım

dı§ kı

»
»
»

dışkısı

:

36, yuvarlak 40 litre

=
=
=

ıs,

»

20

»

24,

»

25

27,

»

30

»
»

1. Yıkama suretiyle elde edilen gübre: Dışkı
idrar +su hergün
araziye dökülür. On misli sulandırılına halinde gerekli çukur sahası biiyükbaş hayvan ünitesi başına 0,2 - 0,3 m 3 dür.
2. Tel\: çukur sistemi: İdrar + dışkı +su bir çukurda depolanır.
misli sulandırmada ·günde büyükbaş hayvan ünitesi başına 20 - 30
litre dışkı idrar + 100 - 150 litre su.
20 depo gününde : Büyükbaş hayvan ünitesi başına 2.4-3.6 m3 çukur
hacmi,
30 depo gününde : Büyükbaş hayvan ünitesi başına 3.6- 5.4 m3 çukur
hacmi,
Beş

3.

tld çukur sistemi : Dışkı idrar çukuru veya idrar çukuru ve
ve karıştırma çukuru.

dışkı sahası

a. Hergün ve büyükbaş hayvan ünitesi
idrar veya 6- 9 litre idrar.

başına

asgari 20 - 30 litre

dışkı

20 depo gününde : Büyükbaş 1 hayvan ünitesi
0.2 m 3 çukur hacmi,

başına

0.4- 0.6 veya 0.1-

30 depo gününde : Büyükbaş hayvan ünitesi
0.3 m 3 çukur hacmi.

başına

0.6- 0.9 veya 0.2-
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b. Dışkı, idrara1 % 50 ve idrara '% 200 su ilavesi müsbet tesir yapar.
Hergün ve büyükbaş hayvan ünitesi başına çukur büyüklüğü 30-45 litre veya 20 - 30 litre,
20 depo gününde : Büyükbaş hayvan ünitesi için 0.6 - 0.9
0.6 m 3 çukur.hacmi,

ın 3

veya 0.4-

30 depo gününde : Büyükbaş hayvan ünitesi için 0.9- 1.4
0.9 m 3 çukur hacmi,

ın 3

veya 0.6 -

4.
şarı

Uç çukur sistemi:
taşınınada dışkı suyla

Dışkı

ve

idrarayrı

karıştırılır,

çukurlarda depolanır.
idrar buna ilave edilir.

a. Hergün ve büyükbaş hayvan ünitesi için asgari
çukuru 6-9 litre, dışkı çukuru 12.-18 litre,

ılıüyüklük

Dı

idrar

20 depo gününde : Büyükbaş hayvan ünitesi için idrar çukuru 0.1 - 0.2
m 3 dışkı çukuru 0.2- 0.4 m 3 ,
30 depo gününde : Büyükbaş hayvan ünitesi için idrar çukuru 0.2 - 0.3
ma, dışkı çukuru 0.4- 0.6 m 3 •
azaltmak için idrarı ,iki veya bir misli suyla subir misli veya yarısı kadar suyla bulamaç ılıaline getirmek uygun olur. Böylece idrar ıçukuru ve dışkı çukuru eşit miktarlar
ihtiva ederler.
b.

Azot

kayıplarını

landırmak, dışkıyı

Hergün ve büyükbaş hayvan ünitesi: için çukur hacmi idrar çukuru
çukuru 20 - 30 litre.

ve

dışkı

~O

depo gününde : Her büyükbaş hayvan ünitesi için idrar çukuru ve
dışkı çukuru 0.4- 0.5 m 3 ,

30 depo gününde : Her büyükbaş hayvan ünitesi için idrar çukuru ve
dışkı çukuru. 0.6- 0.9 mz.
Çukurların yapılması:

Çukurlar kafi miktarda beton çakılı,ve kum mevcut olan yerlerde köyerlerde düzgün taşlarla yuvarlak çukurlar halinde yapılırlar. 1Kolay akınayı temin edebilmek için idrar çukurunun zeminine % 2- 5, rlışkı çukurununkine de ilave edilen su miktarına göre
·% 25 e kadar meyil verilir. İdrar çukuru tıkanmalara mani olmak için çı
; ış kısmında bir çukurluk ihtiva eder ve böylece 10 cm kadar zeminden
yukarda bulunur, ayrıca burasının iç duvardan da 5 cm önde durması sağ
lanır. Dışkı ve idrar çukurlarının tesisi yer durumuna göre yan yana veya birbirinin üstünde olabilir. Gübre tesislerinin dışkı ve kuru ot v.s. ile
karışık gübre için bölünmesi uygundur.
şeli, bunların bulunmadığı
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Adi duvar

taşıyla sıvı

gübre

çukurlarının inşası

uygun
edilmemeleri gerekir.

kurların ahır duvarının bitişiğine inşa

Sıvı

gübre

tekniği

değ·ildir.

Çu-

:

Pompanın

ve motorun)üzumlu verimi;
gübre materyaline (İdrar, dışkı, idrar-tam gübre),
Sevkedilecek yüksekliğe (emme yüksekliği
basınç yüksekliği) ,
Tesisatın uzunluğuna (sürtünme kaybı 100 m mesafede 4 m yüksektekabül,eder),
Sıvı

Iiğe

Basınca

+

ve ihtiyat güce

(Sıvı

gübre serpici) 0.5 atü, yağmurlayıcı 4 atü,
C% 10- 20) tabidir.

(1 atü- 10 m yükseklik ve ihtiyat güce

Sevk
Po m pa nevi
Fıçı

Tip

doldurma

ihtiyacı

600 1/dak

7m

yüksek basınç pom(yüksek basınç çarklı)

(Famos IIRH)

300 1/dak

54 m

13

PS

yüksek basınç pom(çark üzerine tesbit edil-

(Fa mos II GZ)

300 1/dak

36 m

10

PS

(2 ZK 12a)

250 1/dak

120 m

9

PS

(2 ZK 20)

250 1/dak

200

ın

15

PS

(3 ZK 15)

375 1/dak

150 m

16

PS

Kanatlı
pası

güç

yükseklik

(Famos IA)

pompası

Kanatlı
pası

Verim

ettiği

3,5PS

miş değiştirilebilir bıçaklı dış-

kı' parçalayıcısıyla)
İki
vı

silindirli yüksek basınç sıgübre ve yağmurlama pom-

pası

İki
vı

silindirli yüksek basınç sıgübre ve yağmurlama pom-

pası

Üç silindirli yüksek basınç sıvı gübre ve yağmurlama pompası

Bu alet bilhassa

sıvı

gübrenin

yağmurlama

suretiyle araziye serilme

işinde kullanılır.

Seyyar

kanatlı

pompalar

çeşitli

traktörlere

E1 arabası veya diğer arabalarla
palar hem çiftlikte, hem de yaylada

bağlanabilir.

taşınabilen kanatlı

ve silindirli porn-

kullanılabilir.

Silindir pompalarına otomatik süpap
kura geri akma, açılma halinde tesisata
sevki sağlanabilir.

,takılarak tıkanma

basınçla sıvı

halinde çugübrenin tekrar
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Traktörle

çalJ.8tn·ılan

Karıştırıcı

:

seyyar sıvı gübre pompası, elle kaı'lştınna
J{niely, Alın und Wei<le kitabından)

tek ve çift

tertibatlı

(Foto

karıştırma çukurlarında kullanılır.

Gübre değirmeni : samanlı gübrenin hazırlanması için kullanılır. Güç
8- 10 PS, verimi saatte 2,5 m 3 gübre, su ihtiyacı saniyede 1- 1,5
litre. Araziye dökme işi sıvı 1 gübre serpiciyle yapılır, çok iyi çürümUş saman gübresinin yağmurlama ile de araziye serme işi yapılabilir.
ihtiyacı

Emme tertibatlı karıştırıcı : Yüksek basınçlı fazla miktarda su mevcut olduğu hallerde ( ,_, saniyede 10 litre), bu su sıvı gübrenin emilmesi
ve karıştırılması (2: 100) işinde kullanılabilir. Dışkı ile çalışılması halinde tıkanma tehlikesi mevcuttur.
Sabit sıvı gübre serpicisi : Eskiden kullanılan sıvı gübre hortumları
yerine boru tesislerine her tarafa dönebilen sehpalı bir püskürtücü takı
lır. Ağız kısmı kolaylıkla değiştirilebilir, tıkanma tehlikesi yoktur. Temiz
bir şekilde çalışılabilir. Bilhassa dik yamaçlardaki gübreleme çalışmala
rında kullanılır. Çalışma basıncı 0,5 atü. Püskürtme mesafesi 1- 2 boru
boyu (7- 8 ın), taranabilen saha 150- 300 ın".
Seyyar sıvı gübre serpicisi : Serpiciye 7 ın uzunluğunda bir boru
eklenir. Düz ve orta meyilli arazilerde kullanılır. Püskürtme mesafesi 2 - 4
boru boyu (14- 24 m), taranabilen saha 600- 1800 m~.
Alçak basınç yağmurlayıcısı : Bu alet saf suyun ince zerreler halinde püskürtülmesini sağlar (toprak sıkışmasına sebebiyet vermez).
Büyük saha yağmurlayıcısı : Su için püskürtme delikleri 12 - 16 mm,
sıvı gübre için 18- 20 mm dir. Çalışma basıncı 4 ati.i, püskürtme mesafesi
35 m kadar, yağmurlayabileceği saha 2000 m".
Daire ve daire parçası yağmurlayıcısı : Dik yamaçlar, rüzga,ra maruz yerler ve dar sahaların yağmurlanmasında kullanılır.
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Kara orman gübre

değlrmeni (karıştırma

çukuru)

Karıştırma

çukuru olarak üç beton silindirden müteşekkil Beher Ka(1.5 m derinlik, üstü 1,0 m genişlikte) müteharrik karıştırma
bir kap vazife görür.

bı şeklinde
tertibatlı

Dışkının ilave edildiği bir doldurma hunisi zemine yakın yerden hızlı
dönmeyle .parçalayıcı tesiri olan karıştırma mekanizmasının tesir sahasına bağlanır. Geri taşınayı önleme tertibatı emilen sıvı gübre kadar su
akmasını düzenler ve fazla suyu dışarı akıtır.

Silindir veya dönme pompası yardımıyla dışkı - su karışımı ayni zamanda ikinci bir emiciyle idrar, idrar çukurundan emilir. idrar ilavesi
pompaya bağlı bir karıştırma vanasıyla düzenlenir.
Basitlik, 1az yer kaplama, idrar karıştınlmadığından azot
mineral gübre maddelerinin eklenmesi ve yağmurlama
sındaki basitlik. Borularm, pompaların ve yağmurlama tesisatının bilahare iyice suyla yıkanması gereklidir.
Faydaian :

kaybı 'olmaması,

Mahzuru :

Kontrol edilmesi

müşkiil,

,gayri muntazam

karışım

nis-

beti.
idrar azotu çabuk, dışkı azotu yavaş. tesir eder (2- 3 yıl süre ile). Sıvı
gübrenin fosfor ve potasyumu mineral gübrelerininkinden daha tesirlidir.
Fosfor ekseri topraklarda, ayni zamanda ahır gübresi ve sıvı gübrede pek
azdır. 1 m 3 dışkı idrar karışımının % 20 lik 5 kg süper fosfat ilavesiyle
takviye edilmesi gerekir.
Dışkının

kullanma yerine katı halde getirilerek burada sulandırılması
sulu gübrenin yapılması için gerekli su mevcut
olmadığı veya borulada uzak yayla kısımlarına taşımanın imkansız veya
çok masraflı olduğu hallerde odundan karıştırma çukurlu (Haslach yalağı)
gübre elde etme usulünün tatbiki gayeye uygundur ..Dışkı el arabalarıyla
veya gübre kablo hattı ile sevkedilir, su açık çukurlarda toplanır veya
havadan boru hattıyla iletilir, dışkı içine atılır, karıştırılır ve araziye serilir.
şekli

:

Alıırın civarında

Samanlı

gübre kompostusu : Samanlı gübrenin mevcut olduğu yerde ahır gübresi ve kompostonun münavebesi tavsiyeye şayandır. Bir gübre serpicinin
calıstırılmasının
imkansız olduğu sarp, dağlık arazide ' iyi
_,.
.....
çürütüL'nÜŞ ahır gübresinden veya daha iyisi toprak ile tabaka tabaka
karıştırılmış kompostolu gübreden de komposto yapılabilir. Samanlı gübre tedricen su ilavesiyle bir gübre değirmeninde ufalanır, 1/2 ila 1/5 sulandırılır ve pompa ve gübre serpicisi ile araziye dökülür ve muntazam şekilde dağıtılır ( tezekierin husule gelmemesine dikkat edilir).

SIVI

GüBRENİN

BES!N

MADDESİ

MUHTEVASI

Sıvı gübrenin besin maddesi muhtevasının hesaplanması, :zordur. Bu miktar hayvan cinsine, yeme,
ilave edilen suya göre geniş hudutlar arasında değişir. Aşağıdaki rakamlar yuvarlak .olarak yaklaşık
değerleri; belirtmektedir.

Azot
İdrar
Dışlu

İdrar
Dışkı

B.H.Ü. için günde
B.H.Ü. için günde

Dışkı idrar
Günlük yekün takriben

Depolaıma.

B.H.Ü. başına
kalma süresi
1/2 günlük 100 gün
2/3 günlük 100 gün için
3/4 günlük 100 gün için

dışkı

Fosfor

Kireç

gr
gr
gr
gr

O gr

1:1,5:0,ı5:0

6 gr

ı:0,7:0,5

:ı,ı

140 gr
ı:ı,2:0,3

:0,6

280 gr

90.0 gr

140 gr

ı7

kg·
kg
20 kg

14 kg
19 kg
21 kg

4,5 kg
6.0 kg
7.0 ]{g

8 kg
9 kg
10 Jcg

8 kental kuru ota tekabül eder
10 kental kuru ota tekabül
eder 12 lcental kuru ota tekabül eder.

16 kg
30 kg
60 lcg

20 kg
40 kg
80 kg

7 kg
15 kg
30 ]{g

ı o kg
20 kg
40 kg

1:1,2:0,4:0,6

12 kental kuru ota tekabül

Potasyum

litre
1 litre
12 litre
24 litre

10 gr
6 gr
ı20 gr
140 gr

15 gr
8 gr
ıso gr
ıoo gr

1,5
3,0
20.0
70.0

40 litre

260 gr

ı

Oı'an

O gr

idrar

Ahırda

Bir kuru ot hasadının
besin maddesi
10 k:ental
20 kental
40 kental

2,0 m:ı
2,4 m.3
2,7 nı:ı

ı3

götürdüğ·ü

1:10

Hektara verilen 1:2
Sıvı gübre ,miktarı m:ı

nı :ı

Zayıf

15

55

20 kg

30 kg

10 kg

15 kg

Orta

30

110

40 kg

60 kg

20 kg

.30 kg

Kuvvetli

45

165

60 lcg

90 lcg

30 l{g

45 kg

Çok kuvvetli

60

220

80 kg

kg

45 kg

60 kg

ı20

eder .
2·1 kental kuru ota tekabül
eder.
36 kental lmru ota tekabül
eder.
48 kental kuru ota tekabül
eder.

ı-L

!--'

~
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5u

hunisi

Iiara orman gübre

değinnı>ni

(Çizen \Vildt,

Alın

und \Veide

kitabmdaıı)

İdrar

gübresi : Sonbahar veya ilkbaharda ahır gübresi veya sagübre ile birlikte verilen idrar yazın tek başına fazla sulandırılmış
halde yağmurlayıcıyla da verilebilir (cüz'i azot kaybı).
manlı

Araziye ,dökme : Sulu gübrenin araziye serilmesi galvanize saçtan
toprak nakil hatları veya havai horu hatları vasıtasıyla olur. Toprak nakil
hatları eternit, çimento veya lrünk borudan yapılır. Çatallanma yerlerinde basit beton kasalar inşa edilir ve dağıtma muslukları konur. Havai
hatlar gayeye uygun şekilde bölme çitleri boyunca yerleştirilir. Hatlar ve
hortumlar, pompalar ve aletler her kullanmadan önce ve sonra iyice yı
kanmalıdır. Sulu gübre dağıtılınasına en son noktadan başlanır, hattın
tedricen sökülmesiyle bütün saha eşit şekilde gübrelenir. Dağıtma işi hortum ve püskürtme borusu, daha iyisi sulu gübre serpici veya yağmur
layıCJyla yapılır. Bu iş için iki işçiye ihtiyaç vardır. Birisi motor, pompa
ve karıştırma aletini, diğeri sulu gübre serpici ve yağmurlayıcıyı idare
eder.
f. Humuslu komposto : Sert yayla iklimi sebebiyle humus kaybı
bilhassa yüksek olmasından dolayı yaylada humus ekonomisi büyük
önemi haizdir. Burnusun arttırılması, toprak hayatının (Biyolojik faaliyet) teşviki bu sebeple yayla verimi için önemlidir. Şüceyrat artıkları,
çiçekli halde biçilmiş yayla yabani otları (kuzu kulağı türleri ve diğer
leri) toprakla tabaka tabaka karıştırılır ve komposto haline getirilir.
nın

g. Hayvan yatırma suretiyle gübreleme : Birçok ülkelerin vadi iş
letmelerinde koyun yatırma suretiyle tarla ve çayırların gübrelenmesi eskidenberi kullamlan bir usuldür. Württemberg'de çiftçi koyun çobanına
koyun başına bu basit şekille geceleri arazisini gübreletmek için muayyen
bir ücret öder.
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Yaylacılıkta hayvan yatırma suretiyle gübreleme bilhassa değerli
dir. Koyunlar bir saha üzerinde gecelerlikleri zaman sadece orayı gübrelemekle kalmazlar, ayrıca bunlar nerdin, böğürtlen, kartal eğreltisi, ibreli
ağaç fidanları hatta ardıçiarı da yerler. Koyun gübresi çayırların, yonca'1ın ve yem bitkilerinin gelişmesini teşvik eder.

Bu maksat için koyunlar çitlerle çevrilmiş küçük bir sahaya sakulurlar (bir koyun 1 m" ye). Hayvan yatırma yerleri hergün değiştirilir
(İş tekniği bakımından saha iki misli büyüklükte alınır ve ikiye taksim
edilir). 4 m yükseklikte ve 1, 2 m yükseklikteki çitl erin kolay taşınabilir
olmaları gerekir. Çitler çakılı bir kazığa tel halatla bağlanır ve ortadan
bir dal çatalı ile desteklenir. 400 koyunla 100 otlak gününde 4 hektar yayla
sahası gübrelenir ve ıslah edilebilir.
Sığırlar

da benzer şekilde yatırma işinde kullanılabilir. Burada yatel örgülerle çevrilir ve her sene değiştirilir. Sığır başına
100 m 2 yatırma sahası hesaplanır. Saha üzerine düşen gübrenin imkan
nisbetinde eşit dağıtılmasJ gerekir. Kuzu kulağı tarlaları ve diğer aşırı
gübrelenmiş yerlerden sakınmak, bilhassa gübreye ihtiyacı •Olan ve gübreyi değerlendiren sahaları seçmek gerekir.
tırma sahası

Ticari gübreler
Yapılan yüzlerce gübreleme denemesi yaylalarda, bilhassa verimsiz
otlaklarda ticari gübre kullanılmasının yol ve arazi şartları çok gayri
müsait olmadığı takdirde, ekonomik olduğunu isbatlamıştır. Kıymetli yem
bitkilerinin yetiştiği çayırları aşırı gübrelemekten sakınmalıdır.

PK gübrelemesi yonca gelişmesini, kök büyümesini, humus teşkilini
ve biyolojik faaliyeti dolayısiyle otlağın devamlılığını ve yemin protein
miktarını arttırır.

N gübrelemesi çayır nisbetini yükseltir, protein muhtevasını arttırır.
Kuvvetli N gübrelemesi bilhassa kütle büyümesini teşvik ettiğinden büyük otlak sahalarında otların kartıaşması tehlikesi mevcuttur. Düzenli otlak Heğiştirmede PK gübrelemesiyle takviyeli .azot gübrelemesi .otlatıl
mış bölmelerin tekrar büyümesini ve en yüksek hasılanın alınmasını temin eder.
Yüzde nisbeti yüksek gübre maddeleri ve karışık gübreler nakil ve
serme masraflarından tasarrufu sağlar. İhtiyat gübrelemesi benzer iSeheplerden senelik gübrelemeye tercih edilmelidir. Düz ve hafif meyilli sahalarda gübre sericilerin, serilecek miktarın fazla olması halinde (kireç)
püskürtücü alet ve makinaların bu işlerde kullanılması tavsiyeye şayan-
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dır.

Ticari gübreler otlak sahalarına özel itina ile dağıtılmalı.dır. Eşit olmayan serme ve bunun neticesinde husule gelen gayri muntazam bitki
yetişmesi halinde gübre serme yerleri hayvanlar tarafından kemirilir, gübrelenmemiş yerler ise kartlaşırlar. Parça halinde gübre tozları otlak hayvanıarına zarar verirler.
Gübreleme

piaııı

En uygun tesiri tabii gübre ile ticari gübrenin münavebeli bir şekilde
gösterir. Bu sebeple çiftlikte olduğu gibi yayla gübrelemesi
de bir gübreleme planı mucibince yapılmalıdır.
kullanılması

örnek:
Bölünmemiş

1. sene sonbaharda
ilkbaharda
İlk

İlk

şekilde

250 kg % 40 lık K tuzu
100 kg Nitramonkal
Ayni

şekilde

-sıvı

100 kg Nitra-monkal

Ahır

ilkbaharda

şekilde

gübre

gübresi veya tezek Ayni

şekilde

100 kg Nitramonkal

otlatmadan sonra

4. sene sonbaharda

gübre

Ayni
Sıvı

otlatmadan sonra

3. sene sonbaharda

Parsellerde
Ayni

500 kg Thomas unu

otlatmadan sonra

Z. sene ilkbaharda
İlk

otlakta

1000 kg kireç
100 kg Nitramonkal

Ayni

şekilde

Ayni

şekilde

Yüksek nakil masraflarından dolayı fazla miktarda Thomas unu (veya Hyperphosphat Reno) verilmesi, bu gübre maddesi fosforun yanısıra
'% 60 (bazen % 15) kireç ihtiva ettiğinden, bir kireç gübrelemesine tercih
edilmelidir.
Gübreleme denemeleri

Her büyücek gübreleme çalışmasında kontrol maksadıyla bir mukayese şeridinin gübreleurneden bırakılması gerekir. Şayet gübreleme yapılma
dan önce gübrenin tesir derecesi aniaşılmak isteniyorsa gözleme dayanan
basit denemeler yapılır. Toprakların iyice tanınması istendiği takdirde
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toprak numuneleri alınır ve analiz ettirilir veya ilgili merciler ile
reken tam bir deneme vazetme yoluna gidilir.
Yaylacı

gübreleme

çalışmasmda aşağıdaki

müşte

hususlara bilhassa dikkat

etmelidir :
Tedricen artan miktarlarda gübre verilmesi,
ihtiyat gübrelemesi,
Organik ve mineral gübreleme arasmda münavebe,
Otlağm münavebeyle biçim ve otlatma
lindeki gübre tesiri.

6.

İlave

sahası

olarak

kullanılması

ha-

ve ihtiyat yem elde edilmesi
ihtiyat yem

Yüksek yaylada, hatta orta ve alçak yaylada da yazın kar yağışları
beklenebilir. Ekseriya bu kritik devre sadece birkaç gün, don ve kırağı
birkaç saat sürer. Kar bastırması nedeniyle hayvanlarm aşağılara indirilmesi gerekirse büyük kayıplara uğranılır. Bu durumda yabancı arazide
bilhassa ormanlarda kardan barınmak hakkı mevcuttur. Fakat bu sebeple
husule getirilen zararın ödenmesi gerekir.
Her yaylada sadece bu kritik devre için değil, ayrıca enterne edilmesi gerekli, hasta, yavrulayan hayvanlar için de iyi kuru ot veya silo (*)
yemi hazır bulundurulmalıdır.
Her yaylada en az bir

haftalık

ihtiyat yemi mevcut

olmalıdır.

Büyükbaş hayvan ünitesi başına günde 15 kg kuru ot hesaplanır, yani
bir haftada büyükbaş hayvan ünitesi için 105 kg kuru ota ihtiyaç vardır.
Bu da her büyükbaş hayvan ünitesi için 300- 500 m 2 lik bir biçim sahası
mn bir defalık biçilmesine tekabül eder.

ilave yem
Yaz başlangıcı ve sonbaharın son devlesinde otlağm hayvanları
tamamen doyurmağa kafi gelmediği zaman bir yem rezervinin büyük
önemi vardır. Otlaktan dönülmeden önce hayvanıara verilen kuru ot onları
şişkinlik ve ishalden de korur. ilave yem ayni zamanda genç parsellerde
proteince zengin yemin kıymetli bir ikame maddesidir.
''

Silo yemi :

Siloda bekletilerek

tahanımür ettirilmisı yesıil

yem.

122

Rax lrall,er platosunda yayla biçim çayırı (Aşağı Avusturya - İstirya kaikeir alpleri)

Düzenli parsel işletmesinde ara sıra kuru ot ve silo yemi elde edilen
biçim parselleri bulunur. Bunlar bir taraftan kurak az yem yetişen yıllarda
de·;amlı otlak rezervi teşkil eder, diğ·er taraftan yemin bol olduğu yıllarda
zengin ilave ve ihtiyat yemi verirler. Yem yetişmesinde hava hallerinden
dolayı meydana gelen akı;:aklıklar telafi edilir, yemden tam istifade sağlanmış olur.
·
Silo yemi çiftlikte olduğu gibi yaylada da bilhassa geçiş devresinde ve
otlak azlığında sulu yem olarak büyük değ·eri haizdir. Normal şartlarda
yenmeyen kuzu kulağı ve ısırgan da silo yemi hazırlanmasına uygundur
ve en iyi bu şekilde değerlendirilir.
mış

Basit bir yayla silosu (Dr. Kröll'e göre) arasında daire içine
bölümlerin bulunduğu 3 sert lif levhadan yapılır.

alın

Takviye yemi
Takviye yemi ıçın aynen çiftırkteki kurallar geçerlidir. Yayla
otlağının arzulanan verim için kafi gelmemesi halinde takviye yemi vermek gerekir : yaylada elde edilen kuru ot, silo yemi veya nakliyatın kolay
olduğu yerlerde de kuvvet y·:::mi. Hayvanıara mineral maddelerden büyükbaş hayvan ünitesi başına günde 60 gram kepekle karıştırılmış halde 20
gram tuz ve 20 gram mevdon tebeşiri verilir. öteden beri bir adet olan tuza
ladin ibresi tozu ilavesi iştah açıcı ve hazını kolaylaştırıcı, ayrıca boğaz
hastalıklarını önleyici te::3ire sahirıtir. Tuz hayvanları çobanın eline alıştır
mak ve sıhhat kontrolünü ve alııra sokulmalarını kolaylaştırmak için ahır
civarında veya belirli t-oplanma yerlerinde elden verilmelidir. Tuzun otlak
toprağına serpilmemesi gerekir. Zira bu durum hayvanların bu gibi yerlerde otları çok dipten kemirmelerine sebebiyet verir. Ahırlarda ve açık
ı:;ahalardaki muhafazalı yerlerde, açık sahada bilhassa fazla gübreleme su-
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:retiyle otlağın ıslah edilmesi arzu olunan kısımlarda yalama taşları ve taş
yalaklar kcnulabilir. (elden yalama ve tuz verme için ön şart sıhhatli tüberkülozsuz bir hayvan varlığıdır).

7.
Otlal{taki

Hastabklar

hastalıklar, koruıın1a

ve

!kontrolları,

ilk

yardım.

Yayla sıhhat üzerine etki yapan birçok faydaları yanında hayvanların
için bazı tehlikeler de arzeder. Hayvanları uçurumlardan yuvarIanma ve yıldırım çarpmasından başka salgın hastalık tehlikesi de tehdit
eder.
eağlığı

yaylalara yalnız sıhhatli hayvanların
koruyucu aşı uygulanmış olanların çıkarılma
sına dikkat etmelidir (tüberküloz ve yavru atma testi, yanıkara ve ağrık
aşısı). Büyük müşterek yaylalarda gerekli test ve aşıların zamanında, yayıaya çıkmadan önce, sağlık kontrollarının yaylaya çıkarken bir Veteriner
ile yapılması gayeye uygundur.
Bu yüzden bilhassa

ve

müşterek

çeşitli hastalıklara karşı

'Iabiat şartlarına uygun olarak yetiştirilmiş, normal yem durumunda
ve yaylaya iyi hazırlanmış hayvanlar otlak hastalıklarına karşı daha mukavimdirler. Yayla periyodu da ayrıca mukavemeti arttırıcı tesir gösterir.
Her yaylaya bir ecza dolabı gereklidir. Bu ayni zamanda önemli otlak hastalıklarının kısa tarifelerini, bu hastalıkların belirtilerini ve mücadelelerini de ihtiva etmelidir.
Ağır hastalıklarda derhal yayla yöneticisi, hayvan sahibi ve en yakın
veterinere haber verilmelidir. Hasta hayvanlar derhal sürüden ayrılmalı,
tecrit edilmeli, sıcak tutulmalı bunlara iyi ot ve kepek veya keten tohumu
eriyiği vermelidir. İş elbisesi değiştirilmelidir.

Hasta hayvanların tedavisinden önce ve sonra eller
sabun ve fırça ile iyice yıkanmalıdır.

sıcak

su (kreol eri-

yiği),

Ahırlar

muayyen fasılalada ve hastalığın zuhurunda sıcak su ile,
alkali eriyiği ile yahut kireçli su ile temizlenmelidir (dezenfekte edilmelidir). Ahır girişlerine sönmemiş kireç serpmelidir. Ahırların, yatma
yerlerinin, yalak sahasının temiz tutulmasına itina gösterilmelidir.

sıcak

Düzenli otlak bakımı ve keza orman atlağından vazgeçmek ve ıslak
suyunun kurutulması hastalıklara karşı etkili olur. Batak sahaların suları akıtıımalı veya bu gibi yerler çit ile çevrilerek içinde hayvanların dalaşmasına mani olunmalıdır. Hayvanları başaratlardan ari bulundurmalıdır. Orman otlatması çeşitli hastalık tehlikesini arttırır. Parsel
sahaların
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otlatması

ve hayvanların her gün alııra sokulması, sıhhi kontrolleri ve hayvanların tecrit edilmesini kolaylaştırır (hasta hayvan ahırları, hasta hayvan parselleri) .
Kesilmek mecburiyeti olan ve uçurumdan düşerek ölen hayvanların
en iyi şekilde değ·erlendirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Salgınıara karşı
yayılmayı

Yavru

polis tarafından alınmış mani olucu, mücadele ve
önlemeye matuf bütün tedbirlere bilhassa riayet edilmelidir.
atmayı

ilitaç ettiren

salgın hastalıklar

:

a. Yavru atma : Yavru atmayı intaç ettiren her salgın hastalık
ciddiyetle ele alınmalıdır. Zira bu durum bir neslin kaybı ve her şeyden
önce süt veriminin azalmasıyle ağır bir iktisadi zararın meydana gelmesine sebep olur. Her yavru atmadan sonra son (plaçenta) muayene ettirilmelidir. Bu çok fazla salgın tehlikesi arzeder. Hasta hayvanlar tecrit edilmeli, yayladan çıkarılmalı en iyisitaşınıp götürülmelidir. Milyarlarca hastalık arnili taşıyan düşük ve son ekseriya diğer hayvanlar tarafından yalanır ve bu surette hastalık yayılır. Son'un üzerine sönmemiş kireç serpilmeli, kreol eriyiği dökülmeli ve gömülmelidir. Hasta inekle temas eden
elbise v.s. gibi bütün eşyalar ve eğer mümkün ise kirlenmiş otlak sahaları
da dezenfekte edilmelidir. Hastalık meydana çıkar çıkmaz çiftlikteki bütün hayvan mevcudu muayene ettirUmeli hasta hayvanlar tecrit edilerek
icabında mezbahaneye gönderilmelidir.
b. Aşıın enfeksiyonları : Bu hastalık da vakitsiz ekseriya önem
verilmeyen yavru atmaya dolayısiyle hayvanın boğadan kaçmasına, uzun
zaman süren kısırlığa sebebiyet verir. Böyle hayvanlar müşterek yaylalarda otlatılmamalıdır. Bulaşma öncelikle çiftleşme ile meydana gelirse
de ayni zamanda sağlam hayvanların tenasül organlarının hasta hayvanların rahim akıntıları ile teması suretiyle de olabilir.
Tüberküloz
Tüberküloz da kanser gibi gizli gizli gelişen ve ekseriya insan hayatına
malolan bir hastalıktır. Bu yüzden bunun mücadelesi umumi sağlık hizmetlerinin en önemli tedbirleri içinde mütalaa olunur. Bu mücadele tedbirleri aralarında sığ·ırlar da olmak üzere bütün hastalık taşıyıcılarını kapsar. Sığır tüberkülozunun mücadelesi ayrıca sığır nesimin sıhhatli olması için de lüzumludur.
Tüberküloz sirayeti. nefeste, tükrükte, ciğerlerin
sütünde ve etinde bulunan tüberkel basilleri
na gelir.
hayvanın

ifrazatında,

vasıtasiyle

hasta
meyda-
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Şaı:t
Salgın

vücudun epitel tabakası bulunan (ağız, gırtlak, ıburun, miğde,
kalb, tırnak kabarcıkları) kısımlarında bir iltihaplanma yapar ve
hayvanda ekseriya devamlı bir rahatsızlık meydana getirir. Salgın tehlikesi üzerinde dikkatle durulmasını gerektirecek derecede büyüktür. Virüslerin taşınması kediler, köpekler, fareler, kuşlar ve böcekler vasıtasiyle
olur. Bilhassa meslekleri icabı hasta hayvanlarla veya hastalığın bulunduğu ahırda gününü geçi'ren ve dikkatsizce hareket ederek hastalık bulunmayan ahır ve çiftliklere giden veya diğer insanlarla temas .eden kimseler hastalığın taşınmasında büyük rol oynarlar. Hastalık mikroplan ahır
topraklarında, transport araçlarında, yemlerde ve yem çuvallarında liZilll
zaman hayatiyetlerini muhafaza ederler (20 haftaya kadar). Yaylalarda
bir yayladan diğerine sirayet tehlikesi çok fazladır. Ağız ve tırnakların rahatsızlığı sebebiyle her yem yiyişte hayvanlar dayanılınaz acılar hisseder.
Ahırların bulunmadığı yerlerde ateşli hastalığa yakalanmış hayvanlar sıca
ğa ve hava ceryanına maruzdurlar. Ekseriya takviye yemler, yumuşak taze
ot bulunmaz ve uygun bakım da yapılamaz. Yayla dönüşü uzak ve dağı
nık vaziyetteki çiftliklere bir salgın hastalığın taşınması tehlikesi bahis
konusudur.
bağırsak,

Salgın hastalıktan şüphe edildiği

takdirde (salya akması, iştahsızlık,
ağız ve tırnak aralıklarında kabarcıklar) derhal belediye başkanına veya
en yakın veterinere haber vermelidir. Uygulanması gerekli tecrit tedbirlerini yerine getirmek her otlak sahibinin görevidir. 10 km genişliğindeki bilr
sahada koruyucu aşı yapılması komşu mıntakaların hastalıktan korunması için kifayet etmektedir.
Ağrık

Ağrık

(Piroplasmosis)

çok orman içi otlaklarda meydana çıkar ve keneler vası
tasiyle taşınır. Keza ahırlara da yaprak artıkları ile taşınır. Hastalığ·ın
emareleri ateş, yorgunluk, halsizlik, sallanarak yürümek, ishal veya kahız, göz yaşları, sarılık, salya akması ve bilhassa ışık kırmızısırrdan koyu
kırmızı ya kadar değişen renklerde idrardır.
daha

Korunma : Orman ve makiliklerdeki otlaklardan sakınmak. Kene
mücadelesi (DDT). Hasta hayvanları tecrit etme, sıcak tutmak, teshin edici ilaçlar, kalbi kuvvetlendirrnek için alkol veya kahve vermek. Biran önce veteriner çağrılmalıdır. Koruyucu ve tedavi edici aşılar başarı sağlar.
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Yamlmra
Hastalık

hayvandan hayvana değil daha önce hastalığın bulaşmış
yayladan yayla toprağı vasıtasiyle sirayet eder. Hastalık kısa zamanda öldürücü hale gelir. Böyle yaylalara çıkmadan önce aşı mecburiyeti konulmalıdır.
olduğu

Hastalık

belirtileri: Umumi bir ağır hastalanına durumu, iştahsız
getirmeme, yorgunluk, topallama, kalça, omuz, boyun, göğüs
böğürde serinlik ve dokunulduğu zaman ses duyulan şişkinlikler. Hastalık
ka:!l vasıtasiyle yayıldığı için hayvan kesilmemelidir. ölen hayvanlar veterinerin hastalığı tesbitinden \sonra çalı ,çırpı ile örtülmeli, bulunduğu
yerde yakılarak gömülmelidir. Ender olarak aşılanmış hayvanlarda hastalanabilir. Bu durumun resmen tesbiti halinde husule gelen zarar hayvan
hastalığı sigortası tarafından ödenir.
lık. geviş

Şarboıı

Bu
yara

hastalık

da yanıkaraya benzer. insanlara da sirayet eder. Ellerde
zaman bilhassa dikkatli hareket edilınelidir. Hastahğın bualııra çıplak ayakla girmemelidir.

olduğu

lunduğu

Hastalık

belirtileri : Ekseriya ;birdenbire meydana çıkan ağ·ır bir
ve ölüm. (felç tarzındaki Şarbon) veya yorgunluk, uyuşukluk,
durgunluk, adale titremesi, tüylerin dikleşmesi, ürperme, iştahsilzlık, gevi§ getirmeme, kanlı ishal ve akıntı. Birkaç saat veya bir gün içerisinde
ölüme sebebiyet verir.Resmi makamlara derhal bildirilmelidir.
hastalık

Almiğer Kıl

Kurdu

hastalığı

:

Eilhassa bataklık ve zaman zaman su baskınına uğrayan otlak, ve
görülür. Koyunlar, sığırlar (bilhassa bir yaşından ufak danalar ve genç sığ·ırlar) ve keza av hayvanları hastalık tehlikesine daha çok
maruz kalırlar.
çayırlarda

Hastalıl{
tarafından

bel1rtileri : Balgamlı öksürük,
tedavi edilmesi zorunludur.

zayıflama,

ishal. Veteriner

Kelebek
Bataklık

salyangozu tarafından taşınan iki çeşit emici kurt bu hastaamilidir. Bilhassa rutubetli senelerde ve ıslak otlaklar üzerinde hastalık meydana çıkar. Koyunlar, sığırlar keza av hayvanları bu hastalığa
lığın

yakalanırlar.
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Hastalık

belirtileri : Sarılık, iştahsızlık, ikabızlık veya ishal, karın
yorgunluk, zayıflama gibi belirtiler otlakta hastalığa yakalanınayı takip eden kışta meydana çıkar. Tedavinin veteriner tarafından
yapılması gerekir. Hayvanların zayıflama hallerinde kelebek hastalığı bahis konusu olabileceği için dışkıda daima kurt yumurtaları kontrolu ya-

guruldaması,

pılmalıdır.

Sığır~a.re!::ı kaııgreııli

Kendisi

hastalanınayan

koyunlar

nezle

tarafından taşınır.

Hastaiık belirtBeri:
Göz çapaklanması, :ekseriya muvakkat veya
daimi körlük, burun akması, salya akması, şişkinlik, yorgunluk, uyuşuk
luk. Hasta hayvanlar tecrit edilrn.eli ve veterinere gösterilmelidir.

Piyeten
Koyunlarda sad
görülür.

tırnak hastalığı

bilhassa

soğuk

ve rutubetli yaz

aylarında

Hastalıl{ belirtileri :
Topallama, kızartı, şişli~k, tırnaklar arasında
ve tımağın bileğe yakın üst taraflarında iltihap. Hasta hayvanları aylarca tecrit etmeli, ahır ve bakım yerleri dezenfekte edilmelidir.

Tedavi :

Tırnaklarm

kesilmesi, odun katranı ve
kirE.:; eriyiği ile banyosu.

bakır

preparatla-

rın kullanılması, tırnakların

Yayla eeza dolabı (Foto Jeschek, Alın und \Veide kitabımlan) (Avusturya - istiı•ya
lmllwr alpleri)
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Sığularda

mafsal

iltihabı

Bilek mafsallarında ve tırnak aralarında iltihaplı şişkinlikler husule
gelir. Hastalık bulaşıcı değildir. Kuru havalarda daha çok görülür, fakat ıslak havalar da hastalık için müsait bir zemin teşkil eder. Keza yem
içerisindeki münebbih maddeler de hastalığı artırabilir. Odun katranı ile
tedavisi yapılır. Hayvanları iyi kuru ot ile beslemek gerekir.

8.

Müşterek işi'etme,

Vadi işletmesinde bir
van isabet eder.

işçiye

(Süt

değerlendirmesi

12- 20 inek ve ayni miktarda genç hay-

4 ila 5 inek ve ayni miktarda genç hayvanla yapılan özel yayla işletme
si ekonomik değildir. Zira böylece iş gücünden tam olarak faydalanıla
maz ve yaylada başka iş imkanları da bulunmamaktadır.
Müşterek işletme

sadece inşaat masraflarından, inşaat malzeınesin
den, işletme maksatları için yakıttan değil, herşeyden önce kıymetli işgü
cünden tasarrufu sağlar. Daha iyi bir düzen ve böylece daha iyi yayla
ürünleri istihsalini mümkün kılar. Batı alp ülkelerinin müşterek işletme
leri eşit hayvan miktarı için (özel işletmelerdeki toplamlarla mukayese
edilmiştir) yarıdan daha az sayıda işgiicünü gerektirmektedir.
5 büyük insan ve 1 ila 2 çocuk 80 ila 100 ineğ·e bakarlar, bir çoban
ve bir çocuk kısır hayvanların hepsine yetişir. Bregenz ormanlarında müş
terek sağ·ma işinin yanında herketıin bir görevi vardır : İnek bakıcısı kontrol ve otlak işleriyle, çoban sütUn işlenmesi ve kaşar imaliyle iştigal eder.
Ahır bakıcısı gübre işlerini görür, uşak bir çift atla ihtiyaçları karşılar,
yakacak odun getirir, gübreyi araziye taşır ve süt ürünlerini vadiye götürür, domuz çobanı domuzlara bakar, yardımcı çocuk ahır vt'J barakalarda
ortalık hizmeti görür, inek çobanına yardımcı olan bir çocuk ta bulunabilir. Tek baraka işletmesinde de hayvanların otlağa çıkarılması ve gübre iş
lerinin mutlaka müşterek olmasına gayret edilmelidir.

Yayla muhasebesi
Yaz sonunda müşterek işletmelerde genel toplantı yapılır. Bu toplanyayla çalışmaları ve yayladald muvaffakiyet, gelir ve giderler, siit
verimi ve değerlendirilmesi üzerine rapor tanzim edilir ve gelecek yıl için
teklifler yapılır. Miktarı günlük veya haftalık ölçmelerle tesbit 1edilen
ve yaylada işlenen süt, işletme masrafları çıkarılarak hayvan sahiplerine süt ürünü veya para olarak dağıtılır.
tıda

12~
Müşterek yaylalarda kontrollerin haftalık olarak her ortak tarafın~
dan münavebe ile yapılması uygun mülahaza olunmaktadır. !Kontrole
g-elen üye, müşahedelerini, vukuat ve ıslah tekliflerini otlak defterine işler.

9.

Ekonomik plan, yayla düzeni

Kanun hükümlerine göre zirai birlik ve irtifak yaylaları, devlet ve
kooperatif yayiaları; keza kiralık hayvan yayiaları için ekonomi planları
tanzim edilmelidir.
Bu ekonomi planına özel duruma göre toprak muhafaza ve bilhassa
yayiacılığın tekamülü bakımından önemli hükümler konulmalıdır. Bu hükümler şunlardır :
1.

Yayla ve

otlağın

düzenlenmesi ·

Orman meşcerelerinin sarp yerlerde, kaynak ınıntakalarmda dere ve çığ yataklarında ve fırtınaya maruz yerlerde muhafazası gerekmekle
beraber yayiacılık mıntıkalarında mutlak otlak sahalarının orman otlağın
dan ayrılması gerekir. üst orman sınır kuşağında ağaçlı otlak ve funda
teşekkülü, sarp güney mailelerdeki melez ağaçları ile örtülü otlaklar olduğu gibi bırakılmalı ve inkişaf ettirilmelidir. Mutlak orman arazisi ağaç
landırma veya tabii tensil yoluyla orman haline getirilmelidir.
2.

Yayla

ormanından

faydalanma

Ağaçlandırma, tabiatı

li faydalanma, orman koruma
ların tesbiti

3.

Toprağın

emniyete

koruma, orman ürünlerinin nakliyatı, tasahalarının, orman otlağı ve ağaçh otlak-

alınması

Çığ tehlikesine, erozyon, kayma, akma, taşiaşmaya
ler, sel derelerinin tahkimi, ağaçlandırma, çim kaplama v.s.

4.

Yayla

toprağının

ve

karşı

tedbir-

çayırlık sahaların bakımı

Molozların atılması, otlağın taşlardan temizlenmesi, zararlı otlarla mücadele, otlakların tevsii, sulama ve drenaj, kireçleme ve sun'i ve tabii gübre ile gübreleme, koyun ve sığırları ağıllara kapama, çalıların kesildiği yerlere ot tohumları serpme; otlak toprağını dinlendirip yeni ot yetişmesini sağlama maksadıyla otlak bölme taksimatının yapılması v.s.

130
5.

Daha iyi ve kolay

işletme

için tedbirler

Her türlü yolların yapılması, kablo hatlarının, enerji ve ışık tesislerinin, su temini ve hayvan sulama tesislerinin, mevsimlik çoban ikametgahlarının, ahırların ve sundurmaların, mandıra binalarının ve buniarın dahili tesislerinin gübre toplama ·lve dağıtma tesislerinin, çitlerin
yapılması, işi kolaylaştıran makinaların temini v.s.
6.

Uçurumların

7.

Kooperatifişletmesini teşvik etmeğe

Muhtelif kiralama
8.

Yaylaya

9.

Otlak

çıkış

altına alınması

emniyet

ve

matuf düzenler.
tanzimi, otlak ücretinin tesbiti.

şartlarının

iniş zamanlarının

hayvanlarının alınması

tesbiti.

(yayla

hazırlığı, sıhhi

kontrol, hay-

vanların işaretlenınesi).

10. Otlaktan faydalanma izni, kapsam, mahal, otlaktan faydalanma
cins ve tarzı, otlak münavebesi (otlak bölmeleri ve kademeli işletme) ,
hayvan cinsi ve cinsiyetine göre otlağın tanzimi ve tahdidi (inek, boğa,
düve, öküz, at, koyun ve keçi otlağı).
11. Çobanların görevleri, hayvan bakımı, gütme, münavebeli otlatma, gübre bakımı otlak, bakımı, ahırlama, ihtiyat ve ilave yem elde edilmesi v.s.
12.

Kaide olarak kuru otun ve gübrenin başka yerlere taşınmasının

yasaklanması.

değiştirme.

13.

Kar sebebiyle yer

14.

Yayla bina ve tesislerinin

kışı

zarar görmeden geçirmesi.

15. Ekonomi planının tatbiki ve ona riayet etmeyi
yayla yöneticisinin tayini.

sağlamak

için bir

Fazla turist akımı olan yaylalarda özel yayla düzenleri tamim edilmelidir. Bunlar uygun yerlere asılmalıdır. Yayla korunınası ve tabiatı koruma hakkındaki bütün hükümler bunun içine alınınalıdır.
örnek:

Yayla

Güzel yayla ve

dağiarımazı

nizarnı

koruyunuz.

Yayla toprağını koruyunuz. Oynamak ve piknik yapmak için sadece
az yem bitkileri yetişen yerlerden faydalanınız.
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Yayla zeminini kağıt, yemek artıkları, konserve kutuları, tel parçalaçivi, cam artıkları, taşlar ve benzeri maddelerle [kirletmeyiniz. Aksi
halde civarm güzelliğini bozar ve otlak hayvanlarını tehlikeye sokarsımz.
rı,

Otlak hayvanlarını
etmeyiniz.

bağırıp

gürültü ederek, kavalayarak ve döverek

rahatsız

Hayvan sulama yerlerini temiz tutunuz. Suyu sabunla kirletmeyiniz.
Çitleri koruyunuz, kapıları kapayınız.
Ormanı koruyunuz.
Dağ

bitkilerini ve
etmeyin iz.

hayvanlarını

Yayla ve orman personelinin ve

koruyunuz. Av
dağ

bekçilerinin

hayvanlarını rahatsız
ikazlarına

riayet edi-

niz.
Böyle ilanların insan nakline yarayan teleferik ve telesiej'lerin vadi
istasyonuna getirilmesi ve seyahat ve okul gruplarının başkanlarına bilgi verilmesi ve yasak hükümlerine riayet etmekle görevlendirilerek imzalattırılması maksada uygun olur. iri ve okunaklı yazılmış ikaz levhaları
da pilonlar üzerine asılmalıdır.

10.

İnsan

Ekonominin ağırlık noktasında yaratıcı bir güçle takip edilecek yolu
ve gayeyi bilen ve fedakarane ve sadık çalışmayla bu gayeye erişmeye
yardım eden insan vardır. Bu insan yayla işletmesinde herşeyden önce
çiftçinin servetinin önemli bir kısmını (hayvan ve onun ürünlerini) güvenle teslim ettiği yayla sahibi, yayla yöneticisi, çobanlar ve hatta çobanın yardımcısı olan bir çocuk bile olabilir. Yayla ekonomisinin esas yükü
onların omuzundadır. Kendi başlarına, diğer insanlardan çok uzaklarda
olarak gayret ve çaba sarfederler. Yüksek dağlardaki ücra yerlerde, her
türlü hava şartlarında, fırtına ve yağmurda, bulutlu ve karlı havalarda
büyük çalışkanlık, maharet, dikkat ve mukavemet gösterirler. Hayvanın
sıhhatli ve basta günlerinde bakımı büyük bilgi ve maharet ister. Bazı
çobanlar senelerce ömrünün yarısını yaylada geçirirler. Bütün bunları
gözönünde bulundurarak yayla personeline iyi ikamet imkanları \temin
edilmeli ve bütün ihtiyaçları zamanında karşılanmalıdır.
Çobanlarm görevleri çoli

çeşitlidir

ı.
Yaylayı, bilhassa yaylaya
lutundan korumak.

:

çıkarılmış hayvanları yabancı

tasal-
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2. Zararları önleyici ve meydana gelmiş zararları azaltmak üzere
tedbirler almak.
3.

Yayla yöneticisi ve yayla heyetinin mevcut üyeleriyle birlikte
yayla çıkışında teslim almak ve inişte teslim etmek, bu meyanda aşağıdaki hususlara dikkat etmek :
hayvanları

a.

Resmi hayvan künyelerinin mevcut

olması,

b. Resmi aşı ve salgın hastalık ~belgelerinin bulunması. Resmi
belgelerin yayla mevsimi boyunca intizamlı şekilde muhafazası ve istek
halinde ibrazı,
c.

Hayvanların

d.

Hayvanların işaretlenmesi,

parazit lwntrolu (bit, nokra),

e. Hayvan sahiplerinin
cil defterinin tanzimi,

açık

adreslerinin

bulunduğu

hayvan si-

f. Hayvanların yaylaya çıkış ve inişlerinde tartılması, bu meyaüda bilhassa yediği yemin ayni miktarda olmasına (mümkünse aç olarak) dikkat edilmeli.

Çiftçi en lnymetli

varbğı

olan

hayvanını ihtimamlı

ellere emanet eder (Foto Pascher)

4. Hayvanların sıhhi durumlarını, yem yemelerini, geviş getirmelerini, küçük, büyük abctestlerini tetkik ve kontrol eder. Ciddi hastalanmalarında veterineri haberdar etmek mecburiyetindedir. Hayvanın hastalık ve kazaya uğraması halinde ilk yardımda bulunur. Bu halde şayet
bir hayvan iki gün kayıpsa, sahibini ve yayla yöneticisini derhal haberdar etmek mecburiyetindedir. Hasta veya boğasamJş hayvanları derhal
diğerlfrinden ayırmak, ahırlara kapamak ve bakımını yapmak.
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5. Günün saatlerine, hava hallerine, toprak rutubetliliğine ve ot yetişmesine göre yaylada düzenlenmiş otlak münavebesini temin eder. Yağışlı havalarda sarp yamaçlarda otlatma (hayvanların kayarak düşme
ve ot bulunmayan açıklıkların zarar görme 'tehlikesi yüzünden durdurulmalıdır. Günün sıcak saatlerinde de fena hava hallerinde olduğu gibi örtülü ve muhafazalı yerler tercih edilmelidir. Düşme tehlikesi bulunan
uçurtimlu yerlerden hayvanları bilhassa sisli havalarda çekmelidir. En
uygun otlatma saatleri sabahın erken saatleri ve akşamdır (çiğ ve alacakaranlık otlatması). Otlak boşluklarının dolması ve güçlenmesi için otla tılmış yerlerin uzun zaman korunması gerekir. Böylece hayvanlar için
körpe, taze otun kaJi miktarda elde bulunması sağlanmış ·olur. Bunun
aksine olarak yabani atların kapladığı sahalarda (nerdin) bilhassa yem
henüz taze olduğu müddetçe aç hayvanlar mecburi otlatılınaya tabi tutulmalıdır.

6. Hayvanların sıcak günlerde, soğuk gecelerde veya fena havalarda bir çatı altına alınması ve yemlenmesi'ni (şayet hayvanlar alııra çekilecekse yem stokundan kuru yem veya silo yemleriyle) temin eder.
7. Hayvanların muntazam sulanmasını sağlar, sıvatları zaman zaman kontrol eder, suyun sıvatlara giriş ve çıkışına engel bulunmaması
na dikkat eder. Yalakları şiddetli yağmurlardan sonra derhal, diğer hallerde haftada bir defa temizlemek mecburiyetindedir. Hayvan sulama
yerlerinin temiz tutulmasını da temin eder.
8. Tuz günün belirli saatlerinde hayvanıara ahır civarında veya
belli toplanma yerlerinde çoban tarafından elle verilmelidir. (Hayvan
başına günde 20 gr tuz
20 gr tebeşir
60 gr kepek). Hayvanlar otları QOk dipten kopararak çayırların yaralanınasına sebep olacağından,
tuzun otlak zemini üzerine serpilmesinden kaçınılmalıdır. Ahırlarda yalama taşları bu iş için daha faydalı olur.

+

9.

Hayvanıara karşı

+

her türlü kaba hareket,

·onların

süratli sürül-

ınesi (koşturulması) yasaktır.

10. Yayla biçim çayırlarından kuru ot hasat eder ve mahfuz yerlere taşır. Yayla mevsimi sonunda elde edilen otun asgari üçte birinin
gelecek ilkbahar için stok olarak muhafazasına dikkat etmelidir.
ll. Alın'da hayvanların altına serilecek kuru yaprak temin eder,
bunun için bilhassa eğrelti otu, funda otu, yabani mersin, yosun, kesim
artıkları

kullanılmalıdır.

12. Ahırları temizler, gübreyi gübre muhafaza tesislerine götürür
ve bunun usulüne uygun hazırlanmasını sağlar. Sıvı gübrenin düzenli bir
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şekilde akmasım, sıvı gübre ve gübrenin otlatılmış ve gübreye ihtiyaç
gösteren otlak sahalarına naklini temin eder. ,Ahır ve baraka önlerinin
temiz tutulmasını sağlar.

13. Otlak üzerine düşmüş olan !gübrenin dağıtılması ile meşgul
olur (tezeklerin demir tırmıklarla veya tezek kürekleriyle bilhassa hayvanların yattığı yerde dağıtılması). Dökülen gübrenin uygun olarak dağıtımım sağlamak için ağılların yerlerini zaman zaman değiştirmelidir.
Bunun için kuzu kulağı yetişen yerlerden kaçınmalıdır.
14. Çitler, yollar, sıvat ve binalardaki küçük hasarları bizzat hertaraf etmek, büyük zararların tamiri için yayla yöneticisini heberdar etmek mecburiyetindedir.

Hayvana

a~ıl•

havada sağınadau önce bir avuç tuz verilir Schiesslingalrn,
Steiermark'ta Hoohschwab (Foto Pascher)

Yaylada küçük çapta ısıahatlar çoban tarafından bizzat ya: taşların, kuru dalların toplanması, yayladaki yabani otların
ve fazla gübreli yerlerin biçilmesi, yayla yöneticisi tarafından işaretle
nen veya ekonomi pUl.nında tesbit edilmiş olan koruma sahaları müstesna olmak kaydıyla ladin v.s. gençliği hertaraf etmek. Lüzumlu koruma
ve ıslahat tedbirleri hakkındayayla yöneticisine müracaatta bu1unmak.
15.

pılmalıdır

16. önemli olayları gün ve tarihiyle otlak defterine ~şlemek ve
yayla yöneticisine bu konuda haber vermek mecburiyetindedir.
17. Yayla yöneticisinin emrindedir ve sadece ondan yaylamn işle
tilmesi konusunda talimat alır. Otlakta hak sahibi olanların çobana bu
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konuda emir vermeleri yasaktır; onlar isteklerini daha ziyade yayla yöneticisine veya yayla komitesine bildirmelidirler.
Yayla ekonomisi ve yayla hayatı sadece dağ ıçiftçiliğimizin değil,
ayni zamanda dağlık mıntakalarımızın milli birliğinin de bİr kısmıdır. Hayvana seslenme, yayladan yaylaya bağırma ve onun dağlardaki yankısın
dan J odler müziği doğmuştur ve «Yayladan kar ne zaman kalkar» veya
«İlkbaharda nezaman yeşillenir» gibi şen olanların yanı sıra «Yaz bitti,
vadiye dönmemiz gerekiyor» gibi hüzünlü sayısız halk şarkıları, yayla
hayatını anlatırlar.

IX. YA YLACILIGIN TEŞVİKİ
Avrupa ziraatçılığında tahminen 100 senedir teknik ve endüstri, Milletler arası ulaşım ve ticaret münasebetlerinin başlamasından beri, bugüne kadar devam eden bir kriz müşahade edilmektedir. Zirai krizin atlatılması sadece köylünün değil, ayni zamanda devletin ve tüm halkın .görevidir. Köylü bu yüzden zor ve yorgun çalışmasının ekonomi ve halk politikası için ehemmiyetinin diğer camialar tarafından kabul edilmesini istemekte haklıdır.
Zirai kriz tabiatİyle yaylacılıkta da kendini gösterir. Dağlık mıntaka
larda ziraatçılığın bilhassa önemli unsuru olarak yaylacılık, tek başına
krizin atlatılması ve sıhhatli bir dağ çiftçiliğinin idamesine büyük katkıda
bulunabilir.
Yayiacılığın

gerilemesinin nedenleri

1. Zirai ürünlerle zirai makinalar arasında fiat uygunluğluğu ve
zirai ürünlerin düşük değerlendirilmesinin bir neticesi olarak tüm. ziraatte
rentabilite düşüklüğü.
2. Ziraatte işçi eksikliği, bilhassa şehirlere ve diğer yerlere göç etmenin neticesi olarak yayla personelinin azlığı.
3. Çiftlikteki yem sahalarının ıslah edilerek hayvanların ahırda
beslenmesi, çiftlik otlaklarında !münavebeli otlatma yapılarak yaylaya
çıkışın tahdidi.

İki

yayla, ön plamla baknnsız, arka planda bakımılı (Foto Alın und 'Veide)
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4. Öküzcülükten sütçülüğe geçiş, daha iyi yemierne ve verim sebebiyle tüm hayvan miktarının azaltılabilmesi.
5. Gidilmesi zor, geniş ve bakımsız /yaylaların bilhassa sütçülük
yönünden, arzulandığı kadar fayda sağlayamaması.
6. Motor, traktör ve halatlı vinçler (Bucurgat v.s.) sayesinde öküz
ve at ihtiyacının azalması.
7. Yaylaların bilhassa iki dünya harbi esnasında ihmal edilmesi
(fena büyüme, taşlaşma, toprağın sıkışması, yabani otlarla kaplanması).
tesislerin harap

olması

9. Harp içi ve harpten sonraki devrede
çiftiikierin ağır yüklere maruz kalması.

şiddetli

8. Bu zaman
vatlar v .s.) .

zarfında

(yollar, binalar,

sı

ihtiyaçlar yüzünden

Çareler

1.

çiftliğin

Yayla ve

tek bir

işletme

ünitesi haline getirilmesi,

2. Yayla personeli için mevsimlik ikametgahların ve
rufuna matuf tesislerin temini (müşterek işletme),
3.

öküz yetiştirmenin ve bakımının ıslahı (erken
fazla olan genç öküzlerin yetiştirilmesi),

iş

gücü tasar-

olgunlaşan

ve sa-

tış imkanı

4.
masını

Yüksek süt verimini
ve yayladan ek.onomik

sağ·lamak

gayesiyle ineklerin kışın doğur
temin etmek,

şekilde faydalanmasını

5. Hem inek hem de genç hayvan yayıalarında karlı bir işldtmeci
lik yapabilmek maksadıyla cvayla hazırlığının daha iyi düzenlenmesi,
6.

Yaylanın,

ıacılık esaslarına

bilhassa inek ve dana
göre ıslahı,

yayıalarının

tatbik edilen yay-

7. Orman ve yayla ilişldlerinin tanzimi, orman otlağının tahdidi,
en iyisi tamamen terkedilmesi, Ormanın üst mücadele kuşağında ve ücra köşelerinde ormana bağlı otlaklar ihdas etmek (üzerinde seyrek melez ağaçları bulunan yaylalar, orman içi açıklıklarındaki otlaklar, ormana
körfez gibi sokulmuş otlaklar v.s.), otlağa müsait olmayan, korunması
gereken sahalarla, mutlak orman toprağının ağaçlandırılması,
9. Ziraatçılık ve bilhassa yayıacılığın önemi
genel olarak genişletilmesi ve derinleştirilmesi.

hakkındaki

anlayışın
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1.

Kendi kendine

yardım

Bugün haklı olarak tabii şartlar her yerde ön plana alınmaktadır
(tabii hayvan bakımı, tabiata uygun ormancılık). Bunları düzenleyen,
tamamlayan ve düzenlenmiş iş gücü ve masraflada daha iyi hasılata yönelten ilim ve tekniğin tekamülü de tesir eder.
Köylünün, yayla sahibi veya yöneticisinin görevi vaz'edilen esasları
muntazaman birbiriyle bağdaştırmak ve bilinçli çalışma ile en yüksek muvaffakiyete ulaşmak !Olmalıdır.
Hayvan sahipleri ve yay la personelinin görevi;
olarak desteklemek olmalıdır.

bunları

bu

çalışmala

rında yapıcı

Mevcut imkanları değerlendirecek insanlar bulunmadığı takdirde;
hükümet ve eyaletlerin destekleme tedbirleri beyhudedir, istifadeye arz
edilen materyal ziyan olur.
Bu sebeple ilgili herkesin şu hususları bilınesi gerekir : Dağ çiftçiliği
ğimiz tehlikededir. Yaylacılığımız sadece devletin koruyucu tedbirleri, kanunları ve yardımlarıyla olmayıp, bilakis ilk planda dağ köylerimizin,
yayla sahiplerimizin ve onların mesai arkadaşlarının müsbet çalışmalarıy
la ayakta duracaktır.

2.

mrliğiıı

Komşuluk yardımı

kendi

lmndiııe yardımı:

:

Dağların yalnızlığı

içinde bulunan dağ köylüsü, yayla sahibi ve çobanlar komşu yardımıarına bilhassa muhtaçtırlar (müşterek çitler, müş
terek yollar, kaçan, hastalarran ve kazaya uğrayan hayvanlar için beraberce tedbir alınması, hayvan ve insanların hastalanmaları sırasmda vadiye giden haberci yolları, ilk yardım v.s.). Bu sebeple iyi komşuluk münasebetlerinin idamesine, planlamada müşterek çalışmaya bilhassa gayret
göstermelidir.
Kooperatifler :
Münferit işletme her türlü işini yalnız başına başarmak mecburiye,
tindedir. Binlerce yıldanberi batı alp memleketleri sakinleri (Alman
menşeli) (İsviçre Allgau, Vorarlberg) satış kooperatifleri teşkil ederek
yayialarını müşterek mülkiyet halinde işletmektedirler. Bu memleketlerin yaylacılığının herkesee bilinen üstünlüğ·ü bilhassa süt kıymetlendir-
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meleri büyük ölçüde eskidenberi tatbik edilmekte olan arazi kullanma
kanunu ve buna bağlı olarak kollektif çalışma anlayışına istinat etmektedir. Doğu alp memleketlerinde de yaylalar çoğunlukla zirai birliklerin
müşterek mülküdür, fakat bunlarda çok kere müşterek, örnek işletmeci
lik için gerekli kollektif çalışma anlayışı yoktur. Hayvan yetiştirme kooperatİf yayıalarının ve yaylaların işletilınesi amacıyla özel olarak kurulmuş otlak kooperatiflerinin durumu nisbeten daha iyidir.
Mesleki cemiyetler ( Ormancılar cemiyeti, meyveciler cemiyeti, arı
cemiyeti v.s.): Yardımlaşma birlikleri olarak hayvancılık kooperatifleri gibi uzun zamandanberi önem taşırlar.
cılık

Yaylacıhk

cemiyetierinin görevleri:

Mesleki mecmua ve yazıların neşri, pratik bilgilerin mübadelesi bilhassa araştırma sahasında ilim ve tatbikatın müşterek çalışmasının teş
viki, tatbikatın resmi müesseselerle ilişkisini temin, müşterek menfaatlerin idamesi, milli şuurun uyarılması, başarılı icraat için prim vermek,
sergi ve panayıdar açmak, kışın kurs ve konferanslar tertip etmek, bilhassa yazın yayla ekskürsiyonları tertiplemek, mesleki toplantılar tert.iplemek, memleketin içindeki ve !dışındaki benzeri teşkilatlada irtibat
sağlamak. Yayla sahiplerinin, yayla personelinin ve diğer bütün yaylacılık mütehassıslarımn yayıacılık cemiyetlerinde bir araya gelırresinin
lüzumu herkesee bilinmektedir. 'Su cemiyetler içinde en eskisi 1863 de
kurulcm «İsviçre yaylacılık Cemiyeti» olup bunun neşriyat organının ismi
dsviçrc Yayıacılık Aylık Bülteni»dir. Avusturya'da bundan ancak uzun
zaman sonra (1907 de) eyalet birlikleri kuruldu, bunlar daha sonra
1920 de «Avusturya Yayıacıiık Cemiyeti» olarak birleştirildi (1n40 da
lağ""Veditdi). İkinci dünya harbinden Honra eyaletlerde yeni cemiyetler
meyds.ııa geldi. Bunlar 1952 yılmda 1«Avusturya Yayla ve Otlak İşl"!d
Birliği>> adı ile bir çatı altında toplandılar. Eyalet birliklerinin yanısıra
münferit eyaletler ve onların ziraat odaları da burada temsil edilirler.
Bu birlik aylık «Yayla ve Otlak» mecmuasını neşreder, yayla ve otlakçılığın bütün sorunlarını özel ihtisas dallarında inceler.

3.
A.

Devlet ve

eyaletleriıı yaraınn

:

Kanunlar :

Ziraat, yayıacılık ve ormancılığın büyük önemi
çeveler içerisine alınmasını zorunlu kılmıştır.

bunların

kanuni çer-
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1. Yüzyıldan fazla bir zamandanberi ormancılık çalışmaları, imparatorluk orman kanunu ile yürütülmektedir.
Münferit eyaJetlerde buna ilaveten tamamlayıcı olarak özel surette
orman koruma kanunları çıkartılmıştır.
2. imparatorun irtifak hakkı ile ilgili fermanına göre yabancı gayri
menkuldeki otlak, odun ve ölü örtüden istifade esasa bağlanmalı ve emsaller ile tanzim edilip, yahut feshedilmelidir. Bunlar 1860 üa tatbike
konuldu ve bu hakların bir kısmı fesh bir ikısmı da tanzim ve tapu siciline kaydedildi.
Tanzim vesikaları aşağ·ıdaki hususlara ait hükümler ihtiva ederler:
irtifak mükellefiyeti ile yükümlü bulunan mülk,
irtifak hakkına sahip bulunan mülk,
irtifak mükellefiyeti ile yükümlü sahanın hudut ve kapsamı,
Hayvan cinsi ve miktarına göre otlatma hakkı kapsamı, yakacak,
yapacak, çit, çeşme yalakları için odundan istifade hakkı kapsamı..
Şayet varsa ölü örtüden faydalanma hakkının kapsamı,
Çayırların etrafının çevrilmesi,
Yaylaya çıkış- iniş ve otlatma zamanları,
Bahis konusu olduğu takdirde otlak kirası,
Yaylanın idaresi.
Otlatma hakları (eskiden serbest, hudutsuz bir şekilde yapılan faydalanmadan doğmuştur) yüzyıllar boyunca hak sahipleri ve mükellefler
için devamlı bir münakaşa kaynağıdır. Mükellefler için ormanını işlet
mede bir engel teşkil eder ve hak sahiplerine de nadir hallerde bugünkü
şartlara uygun bir faydalanma imkanı arzeder.
Bu sebeple irtifak

sorunlarının

iyi bir

şekilde

çözümlenmesi her iki

tarafın menfaatı icabıdır ve milli h~sılanın artması bakımından \:)nem
taşır.

Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde

aşağıdaki

imkanlar

vardır:

a. irtifak münasebeterinin idamesi tahtında orman ve otlağın düzenlenmesi, otlağa müsait sahalarm küçültülmüş ve ormanla korunmuş
otlaklar prensibine göre tefriki. Bu dönüşüm devlet yardımlariyle yapı
labilir. Bununla beraber küçültülmüş otlakların bakımı hak sahiplerinin
çok büyük masraflar yapmasını gerektirir. Bu sebeple bu masrafın, bu
yeni düzenden esas kazancı temin ieden mükellefe yüklenmesi gerekir.
Hak sahibine otlağın yanı sıra, sadece yayla ihtiyacı için gerekli odunu
değil, ayrıca düzenlenmiş kesimlerle yıllık yayla bakım masraflarını
karşılayacak kadar orman sahasının tefriki suretiyle problem çözümleııebilirdi.
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b. Ormandan otlatma hakkına sahip olanların mülkiyetine verilmek
üzere uygun otlak ~sahalarının satın alınması suretiyle yükümlülükten
kurtulmak.
c. Çiftlikteki yem yetiştirme sahalarında entansif çalışmalarla yem
miktarının arttırılması ve böylece irtifak hakkından sarfı nazar edilmesi
imkanına sahip bulunulan yerlerde çiftlik arazisinin takviyesi için orman
arazisinden kısımların ayrılması .da düşünülebilir. '
d. Ormanda otlatma hakkının mutlaka gerekli olınadığı yerlerde,
bilhassa hak sahibine verilen para çiftliğinin takviyesi için kullanılacaksa
yükümlülükten kurtulmak için muayyen bir ücret ödenir. irtifak hakkı
mükellefinin cömertliğ·i ve hak sahibinin anlayışı bu sorunun çözümlen~
mesinin başlıca şartıdır.
3.Eyalet irtifak kanunları : 1929 anayasasının 12 nci maddesine göre eyaletlere bilhassa zirai operasyon ve toprak reformu çalışmalarının
tamamlanması ve kanunlaştırılması görevi verilmiştir. Federal hükümet
tarafından da bu konuda ayrıca temel kanunlar çıkarılmaktadır.
Orman ve otlaklardan faydalanma
kanun.

hakkına

dair 1951 tarihli temel

Federal irtifak kanunu No. 103
En önemli hükümler :
tktisap
§ 2.
lanılması

Bu

Zamanı

Faydalanma hakları iktisap edilemez. Mevcut
halinde ise zaman aşıını söz konusu ·olmaz.

hakkııı

mülkün

satı1mak

suretiyle

hakların

ayrılan parçalarına

kul-

intikali

§ 4. Otlatma hakkı bulunan bir mülkten ayrılan parçaların sahipleri ekonomik olduğu takdirde faydalanma hakkının orantılı bir kısmının
kendisine intikalini talep edebilir.
§ 5. . ........... Hak sahibi gayri menkulün faydalanma hakkının tamamen veya kısmen bir başkasına, veya mülkiyetİn bir gayri menkulden
diğerine devri, keza tapu kayıtlarına geçmiş faydalanma hakkının feshi
zirai makamların onayını icap ettirir.

Yeniden tanzim
§ 8. Yeniden tanzim, § 6 da tesbit edilmiş faydalanma hakları içerisinde eksik veya kifayetsiz tanzim vesikalarının tamamlanması veya hü-
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kümlerin değiştirilmesi ve tanzimden beri şaı·tıarda husule gelen değişik
liklerin mükellef mülk veya hak sahibi olan mülkten tam ekonomik faydalanmanın böyle bir değişikliği icap ettirdiği hallerde zorunludur.
Orman ve

otlağm ayrılması

§ 10. Yeniden düzenlernede orman ve otlağın birbirinden tamamiyle veya kısmen ayrılmasına gayret sarfedilmelidir. Bu tüm veya mürrferit otlatma haklarının elde mevcut veya yeniden tesis edilecek saf
otlak sahalarına intikali suretiyle arta kalan bütün mükellef durumdaki
arazilerin veya bunların bir kısmının faydalanma hakkından tamamiyle
masun hale getirilmesi demektir. Böyle 1bir ayrılmayı gerçekleştirmek
için, başka türlü yapılması imkansızsa, mükelleflerin şimdiye kadar yükümlü olmayan arazileri de muvafakatİ olmaksızın, yükümlü hale getirilebilir. Bu şekildeki ayırma halinele hak sahibinin saf otlak sahalarına
daha iyi bakım yaparak hakkından fazla hay-van otlatmayı imkan dahiline sokması, mükellef mülkün üzerindeki yükün arttırılması şeklinde
telakki edilmemelidir.

Arazinin devredilmesi suretiyle yükümlülükten kurtulma
§ 14 (1). Arazinin devri suretiyle yükümlülükten kurtulmada mükellefin irtifak hakkı ile yükümlü arazisinden, iyi işletildiği takdirde
feshedilen faydalanma haklarını, devamlı şekilde karşılayacak verim gücünde bir kısım tefrik edilir.
Mükellefin irtifak hakkı ile yükümlü olmayan arazisinden bir
kısmın kendi arzusu hilafına bu işe tefriki ancak 1 ci fıkrada zikredilen
evsafta bir saha mevcut olmadığı takdirde mümkün olabilir.
(2)

Faydalaııma hakkının

§ 21. Faydalanma
mümkündür:

para ödemek suretiyle tasfiyesi

!hakkının

para ile tasfiyesi ancak

şu

hallerde

faydalanma hakkı ile yükümlü olan arazi parçası ihtive mükelleflerin diğer arazilerinin her hangi bir
parçasından faydalanmaya müsaade olunınuyarsa veya böyle bir arazinin verilmesi halinde hak sahipleri önemli ekonomik zorluklarla karşı
1.

Şayet

yaçları karşılamıyorsa

laşıyorsa;

2.
3.
IUzumlu

Şayet

bu haklar faydalananlar için mutlak gerekli

Şayet

bu haklar

değilse.

devamlı

değilse;

tazminatlarla faydalananlar için

artık
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§ 26 (1).

toprak

ıslahı

Otlatma hakkı ile yükümlü bulunan otlak arazısı ancak
gerekçesiyle zirai makamlarca uygun görüldüğü takdirde

ağ·açlandırılabilir.

Bu temel kanunun ışığı altında münferit eyaletlerde eyalet irtifak
veya mevcutlar tadil edilmiştir.

kanunları çıkarılmış

l\IaHeisten

Malleisten
misal:

yaylası,

Orman

yaylası,

orman

yeni bi'l' irtifak

sahasındaki

düzenine misal :

yeni bir irtifak düzenine

ile yükümlü bulunan geniş bir orman otlağı sahası
parçalandı (1930). Ormanın «W» büyük bir kısmında irtifak hakkı kaldı
rıldı. Sahipli araziye bitişik bulunan diğer kısmı ağaçları tıraşlama keirtifak

hakkı

sahasındaki
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silerek serbest otlak haline getirildi, kısmen de yayianın odun ihtiyacını
karşılamak maksadiyle orman halinde bırakıldı. 1930 dan beri yayla ıs
lahı sayesinde (Umumi ahır «G. st» Mandıra «S. H» sıvı gübre tesisleri, otlak bölmeleri, traktör yolları, ticari güreleme) hayvan miktarı ve
verim iki misline yükseldi. irtifak yayiası çiftiikierin önemli bir cüz'itamıdır (üretim işletmeleri).
Planlama: Vaktiyle tatbik edilen büyük sahadaki
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Dik

açmanın

tashihi:

yamaçların ağaçlandırılması

«St. 1»
serbest otlak haline getirilmekte olan «St 2» dik
yamacındaki mütebaki sahanın yerine baraka civarındaki daha
az meyilli «Fl 2» sahasının bu işe tahsisi
ihtiyaca göre az meyilli «Fl 1» yamaemın serbest otlak haline
getirilmesi
Bir orman koruma şeridinin bırakılması «Sch 1»
Hattı baladaki orman koruma şeridinin «Sch 2» ve fazla meyilli
yerlerin «Sch- 5» ağaçlandırılması «plana bakınız»
Araziyi rüzgardan koruyan canlı bölme çitlerinin tesisi
Tıraşlanarak

4. Arazinin bölünmesi ve tanzimi hakinndaki eyalet kanunları
7.6.1883 tarih 94 sayılı imparatorluk kanunu 2.8.1932 tarih .256 sayılı
Federal arazi kanununa ve münferit eyaletlerin 1951 tarihli eyalet arazi
kanuniarına istinaden çıkarılmıştır.
1951 tarihli BGBL 103
Birleştirme,

sayılı

arazi kanunu

bölme, tanzim

Bu kanun arazinin birleştirilmesine dair hükümlerin yanısıra zirai
birliklerin hukuki mevzuatının düzenlenmesini de ihtiva eder.
Şöyleki:

Tapu siciline kayıt
Belli bir çiftliğe bir hisse ile

bağlanma

Ekonomik yönden mutlak gerekli olmaması ve çiftliğin hissedarlar
taksim edilmesi halinde hissenin devredilmesi

arasında

Tanzim
Orman işletme planları
Otlak işletme planları
Zirai makamların denetleme hakkı
Bir bölme veya tanzim cihetine hissedarların dörtte birinin bu konuda müracaatta bulunması halinde gidilebilir. idari sebeplerle bir tanzi'nin yapılıp yapılamıyacağına dair eyalet mahkemeleri karar verir. Müş-
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ancak münferit parçaların bave maksada uygun işletilmesi tehlikeye düşmediği ve
biriğin ortadan kaldırılmasının milli ekonomi veya toprak muhafazasına
zarar getirmediği hallerde müsaade oluriabilir (§ 29)
terek

kullanılan arazının paylaşılmasına

kımlı kullanılması

5. Yayla koruma kanunu
Federal bir kanun yoktur. Fakat
münferit eyaletlerde yayla koruma kanunları çıkarılmıştır (İsviçrede
böyle bir kanun 1873 denberi, Liechtenstein'da ise 1867 den beri mevcuttur).
En önemli hükümler

Yaylalar sadece yayla arazisini değil, aynı zamanda bir ünite olarak bir araya geldikleri zaman yayıacılığın tatbikini imkan dahiline sokan, yayla, otlak, çayır, orman gibi tleğişik kültür nevilerini üzerinde
taşıyan bütün arazileri kapsar. Böyle arazilerin arazi kadastr.o kayıtla
rına yayla olarak işlenmiş olup olmamaı::ının önemi yoktur.
Bütün yaylalar düzenli
runmak mecburiyetindedir.

işletilrnek

ve lüzumlu tesisler tümüyle ko-

veya bunun bazı kısımlarının yayıacılık işletmesinden
yayla arazisinin tamamının veya bunun bir kısmının başka
bir kültür nev'ine tahsisi resmi makamların iznine bağlıdır. Ayrıca yayla koruma kanununda aşağıdaki hususlarda da hükümler vardır;
Bir

yayıanın

çıkarılması,

Zirai birlikler, irtifak
lar için işletme planları,

hakkı

ile yükümlü yaylalar ve ücretli yayla-

Zirai birlikler için idare statüsü,
Hiç kullanılmayan veya tam 'kapasite ile faydalanılmayan yaylaların, uygun şahıslara, belediyelere, biriikiere veya kooperatifiere mecburen kiralanması,
Bakım tedbirlerinin alınmaması halinde masrafının bu
edenlere yükletUmesi suretiyle yerine getirilmesi,

tek

Tapu sicilinin tamamlayıcısı olarak içerisinde bütün
yayla kayıt defteri tanzimi

işi

ihmal

yaylaların

tek

gösterildiği

6. Ziraat arazilerinin; toprak korunması, halk ekonomisi, komşu
arazilerin tehlikeye sokulması, bizzat mevcut işletmeye menfi tesir yapması gibi nedenlerle ancak zirai makamların izni ile başka bir kültür
nev'ine, öncelikle ormana tahsisi hususunda zirai kültür arazilerinin bakınuna dair kanunlar münferit eyaletlerde mevcuttur.
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7. 1950 tarih ve 1/51 sayılı zirai taşkilat kanunu zirai makamlara
toprak reformu ile ilgili kanunların tatbiki bakımından yol gösterir.
B.

Resmi Makamlar

Toprak muhafazası işleri arazi şartlarına bağlı ıolarak büyük deği
göstermesi sebebiyle eyaletlerin, ziraat ve orman odalarının vazifeleridir.
Bu işin düzenlenmesi her eyalette d.eğişik şekilde olur.
Yayıacılık ve ziraatı ilgilendiren bütün hukuki sorunların halinde
·zirai makamlar, ormancılıkla ilgili olanlar için de idari makamların emrindeki orman müfettişleri yetkilidir.
şiklikler

Yayıacılığın teşviki için kaideten zirai makamlar görevlendirilmiş
tir (yayla müfettişleri). 1Bu görev her eyalette değişik şekilde olmak
üzere bazan ziraat ve orman odaları, bazan müfettişlikler tarafından
yapılmaktadır.

C.

Yardımlar

Yayla ıslahı projeleri için hükümet ve eyaletler yardımda bulunurlar. Hükümet yardımları karşılıksız para verme ve borçlandırma şeklin
de olur. Bu işle ilgili müracaatların yayla müfettişlerine yapılmasi gereklidir. Yayla ıslah projeleri eyaletlere göre yıllık bir program çerçevesinde Federal Ziraat ve Orman Bakanlığının tasdikine sunulur.
Yayla ıslah tedbirlerinden, orman ve otlak ilişkilerinin düzenlenmesine, doğrudan doğruya verimi arttırıcı tesiri olan toprak ıslahıarına ve
yayla varlığının emniyete alınmasına matuf tedbirlere öncelik tanınır.
özel hallerde birlik

yayıalarındaki

tesisler için

yapılan masrafın

% 30 una kadar ve münferit yaylalardaki tesisler için de :% 25 ine kadar hükümet ve eyalet

yardımları yapılır.

D.
En önemli ve en tesirli
lerin

teşvik

tedbirlerinden biri de mesleki bilgi-

meslek

eğitimi aşağıdaki

arttırılmasıdır.

Avusturya'da
de

Okullar

yayıacılık

okul ve enstitüler-

yapılır:

1 -

Toprak Kültürü Yüksek Okulu (Viyana). Bu okulda «Yaylave «Zirai Operasyonlar» öğrenimi yapılır.

cılık», «Yaylacılık Tekniğ-i»,
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Hüi{üMET VE EYALETLERtN ÇALIŞMA PLANI ÇERÇEVESiNDE
!YAYLA ISLAHLARI (1947 -1956)
Islah edilen

yaylaların

Gübre tesisleri

4.526

sayısı

Şüceyrat

Sıvı

4.629.01

temizliği

Ağaçlık salıaların serbest
otlak haline çevrilmesi

....
M

.g
(:3

"§.

1

~
....

1

ı:ı.

o

E-ı

1

Taş

temizliği

Sıvı

533.55

ı

adet

78

Motorlar

34

155.45

....<D
.o
:;:!

Sıvı gübre karıştırma
tesisleri adet

22

0

Toprak

bakım

edilmiş ahır

Sıvı gübre yağmurlav•<1ısı
ve serpicisi

1.671
27.123

adedi

2.650

Portatif sıvı gübre nakil
tesisleri, m
52.397

tedbirleri 17.758.76

inşaatı

Yeni ahır
B.H.Ü.
Islah

Sabit sıvı gübre nakil
tesisleri, m

132.00

Sulama

1

1

pompaları

~
.::sı

ı

1

gübre

1.299.23

i

1

9.112

·ı::

------------

Drenaj

karıştırma

çukurları

m

..<::

gübre

9.642

ınz

443

....

Yay la çitleri

6

Elektrikli çitler m
adet

kım

40
1.170.40

~
......

Yeni

kulübesi

mandıra

inşaatı

741

Islah edilmiş m andıra
kulübesi

230

Yeni

çoban

edilmiş

inşa

edilmiş

Yeni
Su

·s
<D
......

;:ı

U).

....

inşa edilmiş

125

al

:a
l>ı

tesisatı

120.908

m.

1

ı

tahkimatı

78

tesisleri

16

Küçük motorlu tesisler

762.1

40

hattı,

motor

Süt nakil tesisleri m
adet

yay la

Su deposu ma

ı

Sağına

247

binaları
·;:ı

tamburalı

çoban

barakaları

ve dere

Yer kablo
658

barakaları

Islah

Çığ

62
45.600

Kapalı mandıra

ocakları

-

10.800
9
13
333

(Su koçu)

40

Hayvan sulama tesisleri

110

Hayvan baskülü

78

Yeni yol

623.40

Paratoner

ll

254.28

Çeşitli

Su

Yol

pompaları

inşaatları

tamiratıarı

km

km

Yayla ecza

dolabı

maldnalar

491

18
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MASRAF VE YARDIMLAR
Yardımlar

Tüm masraflar

İlgiiiierin iştiraki

Hükümet

Eyalet

s

s

s

s

122.062.713.18

76.755.378.26

23.119.968.39

2 -- Alp ülkeleri Ziraatçılığı Yüksek
mark'daki Raumberg - Trautenfels'te»

öğTenim

22.187.366.53

Enstitüsü «Steier-

Admond civarında Grabnerhof'daki Eyalet Ziraat Okulu ve alp
ınıntakasındaki bütün ziraat okulları.
3 -

4 -

Steiermark'ta Irdning civarında Gumpenstein'daki Alp ülkeleri
Enstitüsü.
d

Ziraatçılığı Araştırma

YAYLA

DEGERiNİN TESBİT

KRiTERi

Yayla işletmelerinin mukayesesİ, mesleki :tavsiyelerin yapılması ve
prim verilmesi içingerekli esasları tesbit etmek gayesiyle Avusturya Yayla ve Otlak İşleri Birliği halen iki değer tesbit kriter metodunu tecrübe
etmektedir.
Bilhassa işletmenin sevki idaresine prim vermeği öngören B değer
tesbit tablosu; «< yayla işletmedliğine uygunluk» kısmında tabii durum
ve mevcut amenajmanı; «Il yay la işletmeciliği sevk ve idaresi» bölümünde işletmeyi tamamlayıcı faaliyetleri ve sevki idareyi özetler.
C değer tesbit tablosu yaylayı işletmecilik yönünden analize tabi
tutar ve bu sebeple üç kısma ayrılmıştır.
I.
II.
III.

Yaylanın

Yayla
Yayla

tabii

yapısı

amenajmanı
işletmesi

I den III'e kadarki kısımlarda verilmiş olan puanların ortalaması
yaylanın değerini, II ve III cü kısımların ortalaması ise işletme şefinin
liyakatını ve yaylanın bir prime müstahak )olup olmadığını ortaya çı
karır.

Tabii esaslar ön çalışma esnasında en ince noktasına kadar tesbit
edilir, değerlendirme komitesi (Raportör olarak mevkii iyi tanıyan resmi bir temsilci, yayıacılık cemiyetinin bir idarecisi ve aynı }cemiyetin
idare heyeti azası bir köylü) tarafından plfmlandırılır.
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Bundan sonra nokta nokta tahkik 1cihetine gidilir : Tabii esaslardan (I.) amenajman planlariyle (II.) ne şekilde faydalanılmış ve bunlar
ne şekilde ıslah edilmiştir, bunların (I. ve IL) bakımı ne şekilde yapıl
makta ve işletilmektedir.
Bu işletme analizinden ve bunun mümkün kıldığı kıyaslamalardan
yayla işletmeciliğine tavsiyelerde bulunmak bakımından değerli sonuçlar elde edileceği ümit edilmektedir.
kısma

C tablosundaki bu üç
tasına

I.

Yayıanın

tabii

II. Yay la

yapısı

1.
2.

Mevki
Tehlikeler

1.
2.

3.

İklim

.....,

4.
5.
6.
8.

bölünme imkan nisbetinde

Toprak
Otlak çayırlan
Su durumu
Hukuki münasebetler

4.
5.
6.
8.

amenajmanı

Yollar
Orman ve otlak
kileri
Tesisler

III. Yayla

iliş-

B
YAYLA

I.

Yol bakımı
Yay la ormanı, yay la

3.

Bakım

4.
5.
6.
8.

Toprak ıslahı
Otlak bölmeleri
Su temini
Hukuki düzen

değer

Kıyınet

8.
9.
10.
11.

ma
Otlak
Otlak

Toplam

ve faydalanbakımı

işletmesi

Bakım

Hukuki düzen
(İdari

yönden)

tesbit tablosu

iŞLETMECiLW-iNE

unsuru

a) Harici ulaşım durumu
.b) Dahili ulaşım durumu
İklim ve hava şartıarı
Toprak, arazi engebeleri
Su temini
Yem kalitesi, otlak süresi
Önemli tehlikeler
Yayla ormanı, odun ve ölü örtüden faydalanma
Orman ve otlak ilişkilerinin düzenlenmesi
Binalar ve teknik tesisler
Hukuki ve mülki durum
Genel intiba

işletmesi

1.
2.

UYGUNLUK
Puan

2.
3.
4.
5.
6.
7.

nok-

otlağı

(Kanuni yönden)

ı.

noktası

uygulanmalıdır.

sayısı

Takdir
En yüksek edilen

Mülahazat

10
5
10
10
10
10
5

5
5

15
5
10
100
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II. YAYLA

iŞLETMECiLİGİ

SEVK VE iDARESi
Puan

Kıyınet

sayısı

unsuru

Takdir
edilen

En yüksel<
ı.

Ulaşım

2.

Sahadan faydalanmanın düzenlenmesi
Münavebeli otlatma, ahırlama
Otlak gübrelemesi ve bakım
Baraka ve ahn·da çalışma
Süt değerlendirilmesi, pazarlama
Yayla. ormanı
Binalar ve teknik tesisler

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Ni;:ıasta

şebekesi

değerinin

artışı

Rasyonalizasyon durumu
Genel intiba
Toplam

Mülahazat

100
10
10
15
5
10
5

10
10
5
10
100

Avusturya Yayla ve Otlak

İşleri BirEği

C. DEG-ER TESBiT TABLOSU
Yayla

adı

................................................... Parsel No. : ........... .

Tapu No: ............ Kadastro

Müdürlüğü

............... Köyü

Kazai merci . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . .

İdari

merci

Eyalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mülkiyet nevi .................... .
işleten

Sahibi
İrtifak

Kadastroya göre
ha
1.

Hakiki
ha

ha1rkı

ile yükümlü
kısım ha

Otlatma
kısmı

yapılan

ha

Vüs'at
Alpin otlak
Otlak
Çayır

Orman
İnşaat sahası
Diğer

sahalar
Hali arazi

Genel saha

Redükte edilmiş
otlak sahası ha
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değeri

............ ha

başına

2.

Birim

......... Kadastroya göre saf verim K

3.

Otlatma süresi ......... ya kadar Tabiata uygun otlak günleri ........ .

4.

Tabiata uygun faydalanma

5.

Hayvan mevcudu 19......

şekli

yılında

.. : ................................ .
BHü

......... Boğalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) . . . . . .
......... İn ekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (1) ......
......... öküzler (3 yaşın üstünde (1)
Genç öküzler (2-3 yaşlı) (3/4)
Genç öküzler (1-2 yaşlı) (1/2)
Düveler (2-3 yaşlı)
(3/4)

BHü
Tay lı kısraklar . . . . . . . . . . . . (4)
Atlar (3 yaşın üstünde) (4)
Atlar (1-2 yaşlı)
(3)
Atlar (yaşında)
(2)
Domuzlar (1/2 yaşlı)
(1/4)
Domuzlar (1/2 yaş
altında)

Düveler (1-2 yaşlı)
Genç sığırlar (1 yaşın

(1/2)

Keçiler

(1/6)
(1/6)

atında)

(1/4)

Koyunlar

(1/6)

Toplam : Hayvan adedi : ( Küçükbaş hayvan) . . . . . . ( .· ..... )

BHü için 100 otlak gününde
gerekli otlak sahası . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ile

aşırı

otlatma ............ BHü

Bir BHü ne 100 otlak gününde
isabet eden otlak sahası ha . . . . . . . . . . . . . . . ile eksik otlatma ............ BHü
Hayvan
Bina

sigortası

sigortası

.................. Hayvan mevcudu son

S ............

Arttı,

yıllarda

...... BHü

eksildL

İnşaat İnşaatın

6.

Binalar:

Büyüklük

Yayla barakası (çoban ikametgahı)
. . . BHü için büyükbaş hayvan ahırı
Küçükbaş hayvan ahırı
Hasta hayvan ahırı
Mandıra (ocak)
Gübre tesisleri, gübre elde edilmesi

tarzı

durumu uygunluk
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7. Personel: Erkek, ......... ,
Kadın

ücret ......... S,
8. Son

yıllardaki

......... ,

ayiıi

yayla

doğum

tarihi ......... , .........

yazından

beri

doğum

tarihi ......... , . . . . . . . . .

yazından

beri

ödeme ........ .
ıslahları

............................................... .

Takribi masraflar ............... S, Durumu : ............................... .
9. Müteferrik (hukuki durum,
kira ücreti, turist akımı) :

10.

Düşünceler

hayvan

otlatması,

otlak ücreti,

: ................................................................. .

Tavsiye edilen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

yabancı

ıslahlar

Yollar
Orman ve otlak, tehlikeler,
Binalar, tesisat, faydalanma,
Otlak bakımı, gübreleme,
Otlak işletmesi, ahırlama,
Su temini,
Yayla ve çiftlik, hayvan cinsi, hayvan üretimi
Hukuki durum
Diğerleri

ön tesbitler . . . .. . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . ..
Değerlendirme

tarafından

.................. tarihinde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarihinde ................................... .

tarafından yapıldı.
İmzalar
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I.
Kıyınet

1.

2.

3.

4.

6.
7.
8.

9.

TABİİ

YAPISI
Puanlar

unsuru

Mevki
Çiftlikten uzaklığ·ı
Demiryolundan uzaklığ·ı
Karayolundan uzaklığı
Bir havai hattan uzaklığı
Bir telefondan uzakl.ığı
Tehtil.:eler Rüzgar, çığ, sel, bataklık, dağ· kayması, taş yuvarlanması, toprak kayması, çöküntü çukuru, uçuruma düşme, yıldırım, yabani hayvan zararı, orman ve otlağın tabii dağılışı, mahalli hayvan hastalıkları
tiı:Hm Denizden yükseklik ... m den ... m ye kadar. Otlak ...... m, bina ...... m, tabii kademelenme ... mahalli orman sınırı ...... m, otlatma gün·
leri ... yağ·ış ... mm, yağışın dağılışı, hava - güneş durumu, kar örtüsü ...... , kar sebebiyle yer
değiştirme ...... , kar yağışlı yaz günleri ...... , dolu .........
Arazi Meyil, ...... , reliyef ... :.. , anataş
toprak ...... , hum us ...... , kireç durumu
toprak rutubeti ........... .
arazinin sınır lan dırılınası . . . . . . . . . . . .

Otlah: çayırları
Yonca nevileri
İyi otlar
Yabani otlar
Su durumu hayvan sulama, içme, sıvı gübre suyu, kullanma suyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Onuanın tabii durumu (odun, ölü örtü)
lUüUdyet ve hukuki durum
Hudutlar, avianma ... . . . .. . . . .
Genel intiba
Sınıf

( '')

YAYLANIN

(")

Toplam

DüşünceleL·

km
km
km
km
10m
km 10

10

10

:1.5

10
15
10
10
10
100

I:1 95-100, Ila 85-89, Illa 75-79
Ib 90-94, Ilb 80-84, Illb 70-74
Yayla ormanı mevcut olmadığı takdirde en yüksek toplam 90 puana düşer. Sağ
mal olmayan sığır işletmesinde II ve III deki en yüksek toplam 90 puana iner.
Bu gibi hallerde nihai netice yüzde olarak belirtilir.

II.
Kıyınet

YAYLA AMENAJMANI
unsuru

Puanlar

1. Yollar (güzergah, tesis)

Yaylaya çıkış yolu
Gübre yolları
Kablo hatları
Hayvan otlatma yolları
Telefon
Süt nakil tesisleri
2. Orman ve otlak düzeni

3.

III. Y AYLA İŞLETMESİ VE
YAYLA BAŞARISI
Kıyınet

1. Yol

10

Yapılar,

mevkii, tesisat,
ikametgahlar, meydanlar
ve küçükbaş hayvan ahır
ları Gübre muhafaza te
sisleri

2. Yay1a onnanı
dalanma)
Orman o tlağı
3.

toprak

5

(bakım,

fay10

Yapılar, bakım, faydalaııma

Binalar, meydanlar
Su temini, gübre
gübreleme

ıslahı

bakımı,

4. Otlak

Temizleme

Taş temizliği

Devamlı şüceyrat temizliği

Şüceyrat 'temizliği

Sulama
Yabani ot mücadelesi

10
Kademe
Bölmeler

Otlağın saflığı

5.

5. ·········

10

10

bakımı

~alışmaları

Sulama
Drenaj

10

Baraka ve ahırda çalışma,
hayvan bakımı, ihtiyat yem
temini, ölü örtü
10

Mandıı·a

Devamlı

bakınu

10

Biçim çayırı
Koruyucu yapılar
Çitler, çit kapıları, merdivenli geçitler, ışıklandırma tesisatı
25
4.

Puanlar

unsuru

10

Otlalı: işletınesi

Otlatma zamanı
Münavebeli otlatma, çoban
lı yaylım

10

Ahırlama

10
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6. Su temini
Kaynak, nakil hattı, yalaklar, hayvan sulama
yerleri
10

6. Yayla ba~rısı, Hayvan
mevcudu, nişasta değeri istihsali ha/otlak günü*
ürünlerin kalitesi ve değerlendirilmesi

10

7. Faydalaruna şekli, hayvan cinsi Yayla: çiftlik
10
münasebeti

7. Hayvan mevcudunun, ağır
lık artışının, süt veriminin,
ürünlerin kalitesinin gelişmesi
10

8. Hukuki durum (kanuni)

8. Hulmlii durum (idari, per5
sonele sosyal yardım)

5

9. Genel intiba
Sınıf

......

Yayla
Sınıf

( *)

Toplam

100

değerlendirilmesi

I-ill

Bakım

kadar

10

ortalaması

I-III

9. Genel intiba

10

Sınıf . . . . . . . . .
Toplam
100
Yayla amenajman ve işletmesi
Sınıf

ll-III

ortalaması

ll-III

besini olarak her yüz kg hayvan ağırlığı ve otlatma günü için 400 kg a
hayvanlarda 0.6 kg, 400 kg. m üstündekilerde 0.5 kg nişasta

ağırlıktaki

değeri '·<ı· i:iplanır.

Verim. A.:Sini olarak beher kg süt için 0.25 kg, 400 kg a kadar ağırlıktaki hayva.darm ı kg ağırlık artışı için 2.5 kg, 400 kg ın üstündekilerin ı kg ağırlık
artışı için 3 kg nişasta değeri hesaplanır.

