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Öz: Taşlaşmış ormanlar dünyada nadir olarak görülen ve geçmiş jeolojik zamanlarda ağaç kalıntılarının topluca
taşlaştığı (fosilleştiği) alanlardır. Miyosen (Tersiyer) dönemine ait taşlaşmış orman kalıntılarına günümüzde Amerika
Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Türkiye’nin farklı alanlarında rastlanılmaktadır. Bu çalışmada dünyada nadir olarak
görülen taşlaşma (fosilleşme) olayının Osmancalı köyünde hangi jeolojik ve jeomorfolojik koşullarda oluştuğu ve
araştırma alanındaki taşlaşmış ağaçların dağılımı incelenmiştir. Bunun yanında taşlaşmış ormanların dünyada ve
Türkiye’de nasıl korunduğu, değerlendirildiği ve araştırma alanında neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur.
Araştırma sırasında Osmancalı köyü çevresinde dağınık halde bulunan taşlaşmış ağaçların GPS cihazıyla konumları
belirlenmiştir. Harita Genel Komutanlığı ve Maden Tektik Arama Enstitüsü’nden alınan 1/25000 ölçekli paftalar
yardımıyla ARCGIS üzerinden araştırma alanının jeolojik, morfografya, hidrografya ve hipsometrik özellikleri
haritalandırılmıştır. GPS cihazıyla belirlenen taşlaşmış ormanların konumları oluşturulan morfografya-jeoloji altlığına
yerleştirilerek dağılış haritası yapılmış ve yorumlanmıştır. Bulgular, Osmancalı köyünde görülen taşlaşmış ormanların
oluşumu günümüzden yaklaşık olarak 20-25 milyon yıl önce Yunt dağı volkanizmasının aktif olduğu bir dönemde ortaya
çıkan geniş lahaar akıntısı sonucunda ağaçların akıntı yönünde devrilip, silisyum içerikli Neojen gölleri kenarlarında
birikmesi sonucunda oluştuğunu göstermiştir. İlerleyen dönemlerde gelişen volkanizma sonucunda ortaya çıkan
piroklastik malzemelerin taşlaşan ağaçların üzerlerini örterek atmosferik etkilerden korumuş, günümüze kadar
ulaşmasını sağlamıştır. Günümüzde beşerî ve doğal etkenle parçalanarak tahrip olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fosil orman, fosil ağaç, taşlaşmış ağaç, taşlaşmış orman, silisleşme, Yunt dağı, Osmancalı köyü,
Manisa kenti.

Abstract: Petrified forests are the areas where the remains of tree are fossilized in past geological times and are rarely
seen in the world. Miocene-owned (Tertiary) petrified forest remnants are seen different areas of United States and
Greece, Turkey in today. The aim of the research is to explain the geological and geomorphologic conditions in the
Osmancalı village of the fossilization phenomenon which is rarely seen in the world and to reveal the distribution of
petrified trees in the research area. Besides, focused on how petrified forests are protected and evaluated in the world
and in Turkey. During the research, the locations of the exposed trunks of petrified trees diffuse around Osmancalı
village were determined by GPS device. Geological, morphography, hydrography and hypsometric features of the
research area were mapped via ARCGIS with the help of 1/25000 scales obtained from the Harita Genel Komutanlığı
and Maden Tektik Arama Institute. The locations of the petrified forests determined by the GPS device were placed in
the created morphography-geology base and the distribution map was made and interpreted. The formation of the
petrified forest is directly related to intense Yuntdağı volcanic activity about 20-25 million years ago. The location of
petrified trees suggested that woods of trees transported by the paleocurrents of laahar flows and deposited in a siliconrich water of Neogene lake. The following periods, the pyroclastic materials cover petrified trees and protect them from
atmospheric effects and provides reaching to today. Today petrified trees have been destroyed by human and natural
factors.
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1. Giriş
Taşlaşmış ormanlar, dünyada nadir olarak görülen geçmiş jeolojik zamanlarda ağaç kalıntılarının
topluca taşlaştığı (fosilleştiği) alanlardır. Taşlaşmış ormanlar geçmiş jeolojik zamanların iklim şartlarını,
bitki formasyonlarını, biyocoğrafyasını, ekolojisini yansıtması nedeniyle bulunduğu bölgenin milyonlarca
yıllık geçmişine ışık tutmaktadır. Başka bir ifadeyle paleoekoloji, paleocoğrafya, paleobotanik ve
paleobiyocoğrafya açısından önemli bir veri kaynağını oluşturmaktadır. Geçmişe ışık tutmasının yanı sıra
nadir bir fosilleşme süreci olması, oluşumları ve görünümleriyle insanların ilgisini çekmesi günümüzde bu
alanların önemli bir jeoturizm destinasyonu olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.
Taşlaşma, başka bir deyişle petrifiye Yunanca ’da ‘petro (taş)’ sözcüğünden gelmektedir. Taşlaşma
bir fosilleşme sürecidir. Fosilleşmenin gerçekleşebilmesi ve fosillerin günümüze kadar ulaşabilmesi zor bir
süreçtir. Özellikle denizel ortamdaki fosilleşme ile karasal ortamdaki fosilleşme süreçleri karşılaştırıldığında
bu durum karasal ortamda çok daha zor bir süreci gerektirir. Bryson (2003) bu süreci şu şekilde ifade
etmiştir: “Kayaçların yalnızca %15’i fosil muhafaza etmeye elverişlidir, hayvanlar açısından
düşünüldüğünde 1 milyar kemikten yalnızca biri fosilleşebilmektedir. Bu hesapla her biri 2008 kemiğe sahip
270 milyon Amerikalıdan geriye kalan fosil miktarı 50 olacak ki bu bir iskeleti dahi tamamlamaya yetmez.
Üstelik bu 50 parça fosil 9 milyar kilometrekareden daha geniş bir alana yayılmış olacaktır”
Diğer canlılarla karşılaştırıldığında bitki formasyonları, geçmiş jeolojik dönemlerin koşullarını diğer
fosil türlerine göre daha iyi yansıtabilmektedir. Çünkü bitki formasyonları diğer canlılar gibi değişen ortam
koşullarında kolay kolay göç edememekte, ortama uyum sağlayamamaktadır. Bu durum oradaki bitki
formasyonlarının topluca ölmesine ve fosilleşmesine etki yapmaktadır (Erol, 1979).
Ağacın fosilleşmesi, bulunduğu ortama bağlı olarak farklı türlere ayrılmaktadır. En yaygın fosilleşme
türünü ‘Perminizasyon/Petrifikasyon’ yani başka bir ifadeyle taşlaşma oluşturmaktadır. Taşlaşma; suyun
içerisinde eriyik halde bulunan minerallerin ağaç, kök ve gövdelerine birikmesi bu esnada ağacın içerisinde
organik maddelerin dışarı atılması şeklinde gerçekleşmektedir. Taşlaşma dışında, yer değiştirme
(replacement), yoğunlaşma (compaction), baskı ve sıkışma (compression and impression) ve kalıp (mold and
cast) şeklinde fosilleşme türleri de bulunmaktadır.
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Şekil 1. Gövde içerisindeki hücrelerde taşlaşma süreci. Önce hücrelerin lümenleri silisli madde ile dolar ve sonrasında
bozulan hücre çeperlerinde organik madde yerini silisli maddelere bırakır.
Kaynak: Acarca Bayam, 2018.

Taşlaşmış ormanların oluşumu fosilleşme sürecindeki gibi birbirini izleyen birtakım doğal olaylar
zincirinin sonucunda oluşmaktadır. Taşlaşmış ormanların oluşumunu üç aşama açıklamak mümkündür.
İlk adım, geçmiş jeolojik zamanlarda doğal süreçler sonucunda devrilen/ölen ağaçların çürümemesi
için atmosferik etkilerden uzak kalması gerekir. Bu durum çoğunlukla volkanlardan çıkan silt, kül ve çamur
gibi akıntıların (laahar) ölen ağaçların üzerlerini örtmesi ile gerçekleşir. Laahar akıntısı olarak ifade edilen bu
akıntılar ağaç kalıntılarını kilometrelerce sürükleyerek eğimin azaldığı yerde 3-6 metre kalınlığındaki çamur
ile kaplar ve atmosferik etkilerle bağlantısını keserek çürümesini engeller. Günümüzde taşlaşmış ormanların
daha çok yatay veya yataya yakın konumda olması laahar akıntısıyla sürüklendiğini gösterir ve laahar
akıntısının yönü hakkında fikirler sunar.
İkincil adım, çoğunlukla volkanizmanın aktif olduğu bölgelerin çevrelerinde görülen demir,
magnezyum, kuvars gibi eriyik mineral barındıran suların üzerleri tortulla örtülü ağaç kalıntılarının
bulunduğu alanı kaplaması ya da laahar akıntısı ile ağaç kalıntılarının eriyik mineral barındıran göllere
taşınması gerekir. Çünkü su geçirgen özelliği sebebiyle ağacın ahşap şeklini koruyacak oksijeni azaltarak
ağacın çürümesine engel olur ve organik madde ile minerallerin değişimini kolaylaştırır (Viney, 2008).
Üçüncül adım, ağaç kalıntılarının üzerlerini kaplayan eriyik mineral barındıran suların yerin altına
doğru sızıp ağacın mikro gözenekli yapısından ağacın içine doğru nüfuz etmesiyle başlar. Ağacın içine nüfuz
eden bu eriyik mineraller ağacın hücre çeperlerinde birikirken ağacın içindeki organik maddeler çözünme
yoluyla uzaklaştırılır. Zamanla hücre içi ve hücreler arası boşluklar kısmen ya da tamamen eriyik
minerallerle doldurulur ve böylece 3 boyutlu mükemmel bir kalıp oluşarak taşlaşma gerçekleşir. Taşlaşmış
ormanların günümüze kadar ulaşabilmesi üzerlerinin zamanla tortullarla kaplanması gerekir. Tortullarla
kaplanma çoğunlukla volkanların çevresinde tüflerle gerçekleşir.
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Şekil 2. Taşlaşmış ağaç oluşum süreci.
Kaynak: Acarca Bayam, 2018.

Taşlaşmış ormanlar (petrified wood) oluşumu gereği nadir bir fosilleşme süreci olduğundan dünya
üzerinde dağılımı sınırlıdır ve farklı jeolojik zamanlarda oluşumlarına rastlanılabilmektedir. Hatta kimi
zaman aynı bölgede farklı jeolojik zamanlarda oluşmuş taşlaşmış ormanlar ara katlı olarak
görülebilmektedir. Bunun örneklerini Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma kentinde görmek
mümkündür. Oklahoma’da Permiyen, Kretase ve Miyosen dönemlerinde oluşmuş taşlaşmış ormanlar ara
katlı olarak bulunmaktadır (Suneson, 2010).
Farklı jeolojik zamanlarda oluşan taşlaşmış ormanların genel bir dağılımına bakıldığında;
günümüzden yaklaşık olarak 290 milyon yıl ile 240 milyon yıl öncesinde Permiyen döneminde oluşan
taşlaşmış ormanlara Brezilya’da, Çin’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde Almanya’da ve Çekya’da; 245
milyon yıl ile 210 milyon yıl önce Trias döneminde oluşan taşlaşmış ormanlara Amerika Birleşik
Devletleri’nde, Brezilya’da, Madagaskar’da; 210 milyon ile 145 milyon yıl önce Kretase’de oluşan taşlaşmış
ormanlara Amerika Birleşik Devletleri’nde, Belçika’da ve Güney Afrika’da rastlanmaktadır. Tersiyer
zamanının farklı jeolojik dönemlerinde de oluşan taşlaşmış orman alanları vardır. Örneğin; Bulgaristan ve
Mısır’da Oligosen döneminde, Peru’da ve Kanada’da Eosen döneminde; Amerika Birleşik Devletleri’nde
Dokato’da Paleosen-Eosen döneminde oluşan taşlaşmış orman alanları yer almaktadır. Tersiyer zamanının
Miyosen döneminde oluşan taşlaşmış orman alanlarını yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve
Türkiye’de görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington eyaletinde Miyosen volkanizmasıyla
ilişkili Ginkgo taşlaşmış orman alanı, Yunanistan’da Midilli adasında Miyosen volkanizmasıyla ilişkili
Lesvos taşlaşmış orman alanı yer almaktadır. Bu taşlaşmış orman alanları üzerine literatürde çok sayıda
araştırma bulunmaktadır. Türkiye’de Miyosen volkanizmasıyla ilişkili taşlaşmış orman alanı üzerine
diğerleriyle karşılaştırıldığında araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Türkiye’de Miyosen volkanizmasıyla
ilişkili literatürde Bolu’nun Seben ilçesinin Hoçaş köyünde, Ankara’nın Çamlıdere ilçesi Pelitçik köyünde,
Doğu Trakya Ergene havzasında, Tokat’ın Zile ilçesinde taşlaşmış orman alanları yer almaktadır.
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2. Araştırma Alanı ve Coğrafi Konumu
Araştırma alanı Ege Bölgesi’nde yer alan Manisa ilinin Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı köyünü
kapsar. Osmancalı köyü kuzeydoğu-güneybatı uzantılı volkanik Yunt dağı kütlesinin eteklerinde dağ içi
ovasında konumlanmıştır. Araştırma alanının kuzeyinde Yunt dağı kütlesinin yüksek tepeleri, güneyinde
Dumanlı dağ volkanik kütlesi, batısında Güzelhisar barajı, doğusunda ise Manisa ovası yer alır (Şekil, 3).
3. Amaç ve Kapsam
Daha öncede belirtildiği gibi taşlaşmış ormanlar nadir görülen bir fosilleşme olayıdır. Miyosen
döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan’da oluşan taşlaşmış orman alanları üzerine literatürde
çok sayıda araştırma bulunmakta ve bu alanlar önemli jeoturizm destinasyonunu oluşturmaktadır. Oluşum
koşulları, yaşı ve özellikleri bakımından benzerlik gösteren Türkiye’deki taşlaşmış ormanlar üzerine ise
yapılan araştırmalar yeterli sayıda değildir ve jeoturizm açısından değerlendirilmemektedir. Osmancalı
köyünde yer alan taşlaşmış ormanlar üzerine de daha önce bir araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle
araştırmanın amacı Osmancalı köyünde yer alan taşlaşmış ormanların hangi jeolojik ve jeomorfolojik
koşullar altında oluştuğunu açıklamak ve araştırma alanındaki taşlaşmış ormanların coğrafi dağılışlarını
belirleyerek gelecekte yapılabilecek araştırmalara temel oluşturmaktır.

Şekil 3. Araştırma alanının lokasyon haritası.
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4. Malzeme ve Yöntem
Araştırma alanında taşlaşmış ormanların konumlarını belirlemek ve araştırma alanının genel fiziki
özelliklerini tespit edebilmek amacıyla yaklaşık 2 hafta süren arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Arazi
çalışmalarında taşlaşmış ormanların coğrafi koordinatları, uzanış doğrultusu (yönü), bulunduğu yükselti
seviyesi GPS cihazıyla kaydedilmiş ve arazi defterine kodlanmıştır.
Araştırma alanında bulunan taşlaşmış ormanların jeolojik ve jeomorfolojik koşullarla ilişkisini ortaya
koyabilmek amacıyla Harita Genel Komutanlığından alınan 1/25.000 ölçekli K17 ve K18 paftalarından ve
Maden Tetkik Arama Enstitüsünden alınan 1/100.000 ile 1/500.000 ölçekli K18 jeoloji paftalarından
yararlanılarak ARCGIS yardımıyla morfografya, hipsometrik, hidrografya ve jeoloji altlıkları
oluşturulmuştur. Arazi çalışmalarında kaydedilen taşlaşmış orman alanlarının yerleri oluşturulan bu
altlıklarla çakıştırılarak taşlaşmış ormanların jeolojik ve jeomorfolojik unsurlarla ilişkisi somut bir şekilde
ortaya koyulmuştur.
5. Bulgular ve Analiz
5.1. Araştırma Alanında Taşlaşmış Ormanların Dağılımı
Araştırma alanında taşlaşmış ormanların dağılımı jeolojik ve jeomorfolojik süreçlerle yakından
ilişkilidir. Taşlaşmış ormanlar Küçükdede dağı (360 m.) ile Bağlar tepe (404 m.) Beş tepe (420 m.) arasında,
litolojik olarak gölsel birimin ve tüf örtüsünün içinde kalan hafif eğimli alanda bulunur. Taşlaşmış
ormanların bu alanda yüzeylenmesi tesadüfi değildir. Jeoloji haritasında da görülebileceği gibi Küçükdede
dağı, Bağlar tepe ve Beş tepe arasında yaklaşık uzunluğu 5,6 km olan kırık hattı yer alır (Şekil, 4). Kırık hattı
alandaki yapının zayıf, dirençsiz olmasını sağlamıştır. Taşlaşmış ormanların yüzeylenmesi de bu zayıf
dirençsiz alandaki geçirimli yapıdaki tüf örtüsünün, yağışlarla birlikte ortaya çıkan sel suları tarafından
aşındırmasıyla ilgilidir. Araştırma alanında yapılan arazi çalışmaları neticesinde taşlaşmış ağaç gövdeleri
yüzeyde sınırlı sayıdadır. Ağaç gövdeleri KD-GB yönünde laahar akıntısına paralel olarak taşlaşmıştır.
Yüzeylenen ağaçlar çoğunlukla insan faaliyetleri olmakla birlikte doğal koşulların da etkisiyle deforme
olmuş, parçalanmıştır. Parçalanan taşlaşmış ağaçlar yağışlarla birlikte yamaçlardan akıntılarla çukur alanlara
doğru taşınmıştır. Taşlaşmış ağaç parçalarının yoğunlaştığı çukur alanların yüksek kesimlerine doğru
çıkıldığında taşlaşmış ağaç gövdelerine rastlanılması bunun en net göstergesidir.

Foto 1. Araştırma alanında deforme olmamış taşlaşmış ağaç gövdesi
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Foto 2. Araştırma alanında Beştepe’nin yamaçlarına yakın yerde bulunan deforme edilmemiş taşlaşmış ağaç gövdesi.

Foto 3. Araştırma alanında doğal süreçler sonucu altere olmuş taşlaşmış ağaç parçası.

Taşlaşmış ağaçlar Bağlar Tepe’nin kuzeybatı yamaçlarında daha çok yüzeylenmiştir. Bunun nedeni
bu alanın çevresine göre daha alçak konumda bulunmasıdır. Alanın kuzey ve güneybatısına doğru taşlaşmış
ağaçların gövdelerinde ve parçalarında azalmalar görünür. Arazi gözlemlerinde alanda iş makineleri ile tarla
düzenlemelerinin, yapay göletler için kazı çalışmalarının yapılması taşlaşmış ağaçların insan etkisi ile
azaldığını gösterir.
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Şekil 4. Araştırma alanının jeoloji haritası

Şekil 5. Araştırma alanında taşlaşmış ormanların dağılımı
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5.2. Araştırma Alanında Taşlaşmış Ormanların Oluşumu
Araştırma alanında içinde bulunduğu Batı Anadolu’da volkanik süreçler ve Neojen göl depolarının
oluşumu Anadolu’nun geçirdiği tektonik rejim değişikliği ile yakından ilişkilidir.
Bölgede volkanik süreçleri başlangıcı Eosen-Oligosen döneminde pontidlerle anatolidlerin
çarpışmalarından (Şengör ve Yılmaz 1981) sonra giderek kalınlaşan kıtasal kabuğun ergimesine
bağlanmaktadır (Fytikas ve diğerleri 1980). Alt-orta Miyosen’de çeşitli evrelerde volkanizma bu etkilere
bağlı devam etmiştir. Üst Miyosen’de Arabistan levhasının kuzeye doğru hareketi sonucunda Anadolu
plakası çarpışması ile Neotetis’in güneykolunu oluşturan Maden ve Çüngüş havzası kapanmış ve Doğu
Anadolu’da bu çarpışmaya bağlı kuzey-güney yönlü daralma ve kabukta kalınlaşma hareketi başlamıştır.
Doğu Anadolu’da sıkışma rejimine bağlı olarak ortaya çıkan kabukta kalınlaşma ve yükselme hareketi
zamanla yerini Anadolu plakasının Kuzey Anadolu (KAF) ve Doğu Anadolu (DAF) doğrultu atımlı faylar
aracılığıyla batıya doğru kaymasına bırakmıştır. Ancak KAF zonunun Zante ile Saros arasında güneybatıya
dönerek Yunan makaslama zonunu oluşturması, Anadolu plakasının batıya hareketine engel oluşturmuştur.
Bu engel Batı Anadolu’da doğu-batı yönlü bir sıkışma yaratarak kuzey-güney yönlü gerilmelerle Ege sert
kütlesinin riftleşmesine sebebiyet vermiş ve Batı Anadolu’da kabaca doğu-batı yönlü uzanan horst, graben
sistemleri gelişmiştir. (Atalay, 1987). Bölgedeki etkin volkanizma bu tektonik hareketlilik sonucu ya eski
masifler ile Alpin orojenezinin kontakt alanında ya eski masiflerin kırılan kısımlarında ya da bazı sübsidans
havzaları ile graben kenarlarında yer almıştır (Ardos,1979). Bu dönemde sırasıyla Altıntepe, Aydınlar,
Samurlu, Foça, Hasanlı, Sancaklı, Örpekkaya, Haykıran, Kırkkayalık, Dumanlıdağ, Yunt dağı volkanitleri
meydana gelmiştir. Bununla birlikte dikey yönlü hareketler, yer yer çökmeler ile eski arazilerin aşınmaları
bağlı olarak Neojen havzaları oluşmuştur. Bu havzalara göller yerleşmiş, göllerin içine akarsular tarafından
materyaller taşınarak Neojen formasyonları meydana gelmiştir. (Ercan ve diğerleri, 1984; Ercan ve diğerleri,
1987; Akay, 2000). Araştırma alanındaki taşlaşmış ormanların oluşumu Yunt dağı volkanitleri ve Neojen göl
formasyonlarıyla yakından ilişkilidir. Yunt dağı volkanitleri yapılan radyometrik ve paleontolojik
araştırmalara göre 21,5 ile 16,5 milyon yıl önce aktif olan daha çok andezitten riyolite değişen kalkalkalin ve
bazı alkali bileşkelerden oluşmuş volkanik bir komplekstir (Akay, 2000). Bu volkanik kompleksin etrafında
Neojen’de oluşan havzalara içerisinde eriyik olarak silisyum, magnezyum gibi mineraller barından göller
yerleşmiş ve taşlaşmış ormanların oluşumu için gerekli ortam koşulları gerçekleşmiştir.
Taşlaşmış ormanların oluşumu giriş bölümünde bahsedilen taşlaşmış ormanların oluşum süreçleriyle
bir bütün olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. Bu alandaki taşlaşmış ormanların oluşumu ile ilgili
kanıtları arazi çalışmalarında gözlemlenen jeolojik ve jeomorfolojik unsurlar, taşlaşmış ağaç örnekleri ve
hazırlanan jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik vb. haritalar vermektedir. Bu kanıtlara dayanarak oluşumu
süreci aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Yunt dağı volkanizmasının aktif olduğu bir dönemde gerçekleşen kuzeybatı-güneydoğu yönlü laahar
akıntıları, bölgede bulunan orman formasyonunu devirerek kütle hareketi şeklinde eğimin azaldığı yerde
biriktirmiştir. Arazi çalışmalarında laahar akıntısının yönü ile taşlaşmış ormanların yatay konumlarının aynı
yönde bulunması bunun göstergesidir. Devrilen ve biriken orman kalıntılarının üzerleri yine volkanik
faaliyetler sonucu ortaya çıkan tüf gibi geçirimli piroklastik malzemelerle örtülmüştür. Ağaç kalıntılarının
üzerlerini örtülmesi ağaçları atmosferik etkilerden koruyarak çürümesini engellemiştir. Daha sonraki süreçte
alana volkanların çevresinde görülen içerisinde silisyum gibi eriyik mineral barından göller (Neojen gölleri)
yerleşmiştir. Araştırma alanında taşlaşmış ormanların bulunduğu ortam ile Neojen göl tortullarının ara katlı
olarak bulunması bunu kanıtlamaktadır. Alana yerleşen göl suları geçirimli yapılı piroklastik malzemelerden
ağaç kalıntılarının yer aldığı derinliklere doğru sızmıştır. Ağaçlarla temas eden silisli sular ağacın mikro
gözenekli geçirimli yapısından içine doğru nüfuz ederek organik maddeleri uzaklaştırmak suretiyle hücre
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çeperlerine ve boşluklarına birikerek zamanla kristalleşmiş ve taşlaşmıştır (Yurtseven, 2017). Daha sonraki
evrelerde üzerleri tortullarla kaplanarak günümüze kadar ulaşmıştır. Taşlaşmış ormanların oluşumu ile ilgili
jeolojik/ jeomorfolojik kanıtların izlerine hazırlanan jeolojik haritalarında görmek de mümkündür. Jeolojik
haritasında taşlaşmış ormanların yüzeylendiği Küçükdede dağı (360 m.) ile Bağlar tepe (404 m.) arasında
volkanik unsurlarla neojen göl tortullarının birlikte görülmektedir (Şekil, 4).

Foto 4. Araştırma alanında KD-GB laahar akıntısı ile paralel uzanmış taşlaşış ağaç örneği.

Foto 5. Araştırma alanında Neojen göl depoları (marn).
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akıntılarla sürüklenmiş
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üzerinde
taşlaşmış

Foto 6. Araştırma alanında Neojen göl depoları üzerinde akıntılarla gelmiş taşlaşmış ağaç parçaları.

Foto 7. Araştırma alanında KD-GB yönlü laahar akıntı izleri ve üzerlerinde gölsel ve volkanik birimlerin karmaşık olarak bulunması.
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Foto 8. Foto 6'da yer alan laahar akıntısının diğer yamacında ara katlı olarak görülen geniş çaplı taşlaşmış ağaç örneği.

Foto 9. Araştırma alanının farklı konumlarında gözlenen diğer bir laahar akıntı izi.
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Foto 10.Araştırma alanında yatay konumlu taşlaşmış ağaç örneği, laahar ile aynı yönde.

5.3. Araştırma Alanında Taşlaşmış Ormanların Türleri
Araştırma alanında taşlaşmış ormanların türlerini belirlemek amacıyla 6 adet taşlaşmış ağaç örneği
alınmıştır. Alınan ağaç örnekleri İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim dalı
başkanı Prof. Dr. Ünal AKKEMİK tarafından incelenmiştir. İncelemeler sonucunda 2017 yılında Akkemik
tarafından yayınlanan raporda ağaç türleri şu şekilde ifade edilmiştir; ‘Osmancalı Fosil Ormanının olası
bileşimi iki ağaç cinsinden oluşmaktadır. Bunlar su kenarına yakın yalankoz (Pterocarya) ağaçları ile
daha yukarı kesimlerde bulunan ladin (Piceoxylon) ağaçlarıdır (Şekil, 6). Bu ağaçlardan ladinler dağlık
kısımlardan sulu ortama taşınırken, Pterocarya grubu ağaçlar suya daha yakın olan düzlüklerden
taşınmış olabilir ya da su kenarlarında devrilerek kalmış ağaçlardır’.

Şekil 6. Osmancalı fosil ormanının yaklaşık Erken (?)- Orta Miyosen dönemindeki olası orman yapısını gösteren şematik
çizim. Tespit edilen ağaçlardan Pterocarya grubu genellikle tatlı su kenarlarında ve düzlüklerinde yetişirken ladin ağaçları yamaçlar
ve dağlık kesimlerde bulunmaktadır.
Kaynak: Ünal Akkemik, 2017
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6. Sonuç ve Önerileri
Manisa ilinin Osmancalı köyü dünyada nadir olarak görülen taşlaşmış ormanları barındırmaktadır.
Bu alandaki taşlaşmış ormanlar günümüzden yaklaşık 16-21 milyon yıl önce jeomorfolojik, jeolojik ve
klimatolojik süreçlerin birbiriyle ilişkisi sonucunda oluşmuştur. Yuntdağı volkanizmasının aktif olduğu bir
dönemde ortaya çıkan laahar akıntıları ağaçları akıntı yönünde devirmiş ve devrilen ağaç gövdelerinin
bulunduğu alana silisli sular yerleşmiştir. Alanda bulunan silisli sular ağacın mikro gözenekli yapısından
hücre çeperlerine doğru nüfuz etmiş ve ağacın içindeki organik maddeleri dışarı atarak taşlaşmıştır. İlerleyen
dönemlerde gerçekleşen volkanik aktivite sonucu ortaya çıkan tüflerle üzerleri kapanarak günümüze kadar
ulaşmıştır. Taşlaşan ağaçlar yine jeomorfolojik, jeolojik ve klimatolojik süreçlerin birbirleriyle ilişkisi
sonucunda yüzeylenmiştir. Yüzeylenen ağaç gövdelerinin bulunduğu alanın kırık hattı olması, akıntılarla
çevresine göre alçak alanlara toplanması bunun göstergesidir. Alandaki taşlaşmış ağaçlar metrelerce kalın
istifler içerisinde laahar akıntısına paralel olarak yatay konumlu halde görülmektedir. Gelişmiş dik kök ve
gövdelere rastlanılmamaktadır.
Dünyada taşlaşmış ağaçların bulunduğu bölgeler jeopark statüsü altında korunmakta ve çevresindeki
doğal ve kültürel çekiciliklerle birlikte sergilenerek turizm faaliyetleri için önemli destinasyonu
oluşturmaktadır. Bunun en yakın örneğini oluşum dönemleri ve koşulları birbirine benzeyen Yunanistan’ın
Midilli adasındaki Lesvos fosil ormanlarıdır. Lesvos fosil ormanlarındaki taşlaşmış ağaçlar boyutlarıyla,
formlarıyla, korunmaları ile dünyadaki önemli taşlaşmış ormanlar arasında yer almakta ve çevresindeki
kültürel çekiciliklerle önemli jeoturizm destinasyonunu oluşturmaktadır. Osmancalı köyündeki taşlaşmış
ormanlar dünyadaki örnekleriyle hatta daha dar çerçevede Lesvos fosil ormanlarıyla karşılaştırıldığında
boyutları ve formları açısından önemli düzeyde olduğu görülür. Ancak hem dünya örneğinde hem de ülke
örneğindeki taşlaşmış ormanlarla karşılaştırıldığında korunmuşluk açısından zayıftır. Bu durumda taşlaşmış
ağaç gövdelerinin parçalanmasına, tahrip edilmesine yol açmıştır. Nitekim hem arazi çalışmalarında hem de
yerel halkla yapılan görüşmelerde taşlaşmış ağaçların evlerin inşasında kullanıldığı, birçok insan tarafından
satılmak suretiyle alındığı, tarım alanı ve göletler oluşturmak suretiyle parçalandığı görülmüştür. Bu durum
taşlaşmış ormanların tahribatının beşerî etkenlerle bilinçli veya bilinçsiz şekilde gerçekleştiğini
göstermektedir. Bunun yanı sıra yüzeylenen ağaç gövdeleri günlük sıcaklık farklarına bağlı genleşmekte,
yağışlarla birlikte aşınmakta, yer çekimi doğrultusunda taşınmaktadır. Başka bir ifadeyle doğal süreçlerle de
bozulmaktadır.
Osmancalı köyündeki taşlaşmış ormanların turizm destinasyonu olarak sunulabilmesi için öncelikle
araştırma alanı jeologlar, botanikçiler, coğrafyacılar tarafından detaylı bir şekilde araştırılmalı ve analiz
edilmelidir. Daha sonraki süreçte alanda kazı çalışmaları yapılarak bütünlüğü ve formları korunmuş
taşlaşmış ağaçlar gün yüzüne çıkarılmalı, çevresindeki beşerî ve fiziki destinasyonlarla birlikte doğa tarihi
müzesi haline getirilip dünyadaki örneklerine benzer şekilde korunarak ve sunulmalıdır. Bunun yanında yerel
halka bilgilendirici toplantılar ve sunumlar yapılarak halk bilinçlendirilmelidir. Halka rağmen değil yerel
halkla birlikte bu aşamalar yürütülmelidir.
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Foto 11. Araştırma alanında taşlaşmış ormanların bulunduğu bölgede insanlar tarafından açılan yapay gölet.

Foto 12. Araştırma alanında taşlaşmış ormanların bulunduğu bölgede açılan tarım alanları.
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Foto 13. Araştırma alanında yerinden sökülerek götürülen ve tahrip edilen geniş çaplı taşlaşmış ağaç yeri.

Foto 14. Araştırma alanında arazi çalışması sırasında taşlaşmış ağaç alanın hemen yakınında faal bir iş makinesi.
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Foto 15. Araştırma alanında doğal süreçler sonucunda deformasyona uğramış taşlaşmış ağaç örneği.

TEŞEKKÜR: Lisans bitirme tezi olarak hazırladığım bu araştırmada danışmanlığımı üstlenen Prof. Dr. Ecmel
Erlat’a içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca haritaları hazırlama sürecinde desteğini esirgemeyen hocam Dr. Mehmet
Doğan’a ve Osmancalı köyündeki taşlaşmış orman türlerinin saptanmasına yardımcı olan Prof. Dr. Ünal Akkemik
hocamıza ayrıca teşekkür ederim.

Referanslar
Acarca Bayam, N., N. (2018) Galatya Masifi (Ankara Kuzeyi) Miyosen Dönemifosil Ormanlarının Belirlenmesi Ve Paleoklimatolojik
Açıdan Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniv. Fen Bil. Ensti., Orman Mühendisliği Anabilim dalı, İstanbul.
Akay, E. (2000) Magmatic and Tectonic Evolution of The Yuntdağ Volkanic Complex (Western Anatolia), Doktora tezi, Dokuz Eylül
Üniv, Yer Bilimleri Enst., İzmir.
Akkemik, Ü. (2017) ‘Yunus Emre ilçesi Osmancalı Fosil Ormanı Hakkında Rapor’, İstanbul.
Ardos M. (1979) Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektonik, İstanbul Üniversitesi, Yayın No: 2621, İstanbul.
Atalay, İ. (1987) Türkiye Jeomorfolojisine Giriş, Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay, No:9, İzmir.
Bryson, B. (2003) A Short History of Nearly Everything, Broadway Books, New York.
Celâl, A. M., & Yılmaz, Y. (1981) Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75(3-4), 181-241.
Ercan, T., Türkecan, A., Can, B., Günay, E., Çevikbaş, A., & Ateş, M. (1987) Batı Anadolu’da Manisa-Balıkesir arasındaki Tersiyer
yaşlı bazaltların özellikleri, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 30-31.
Ercan, T., Türköğen, A., Akyürek, B., Günay, E., Çam, A., Ateş, M., ... & Özkirişçi, C. (1984) Dikili-Bergama-Çandarlı (Batı
Anadolu) Yöresinin Jeolojisi ve Magmatik Kayaçlarının Petrolojisi, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(2), 47-60.
Erol O. (1979) Dördüncü Çağ (Kuvaterner) Jeolojisi ve Jeomorfolojisinin Ana Çizgileri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Yay, No.289, Ankara.
Fytikas, M., Giuliani, O., Innocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Peccerillo, A., & Villari, L. (1980) Neogene volcanism of the
northern and central Aegean region. In Annales Geologiques des Pays Helleniques, Vol. 30, pp. 106-129.

891

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara
Suneson N., (2010) İn Oklahoma Petrified Wood, Oklahoma Geological Survey İnformation, 14, 259-274.
Viney, M. (2008) The Virtual Petrified Wood Museum, (http://petrifiedwoodmuseum.org , 28.10.2018).
Yurtseven, N. (2017) Osmancalı (Manisa) Köyünde Taşlaşmış Ormanlar Üzerine Coğrafi İnceleme, Lisans Bitirme Tezi, Ege Üniv.
Edeb. Fak., Coğrafya Bölümü, İzmir.

892

