Müdürlük Yay›n No: 45

ISBN 978-605-4610-11-2

SARIÇAM (Pinus sylvestris L. var. sylvestris)
ORMANLARININ EKOLOJ‹S‹ ve TOHUM NAKL‹
AÇISINDAN BÖLGELERE AYRILMASI
ECOLOGY OF SCOTS PINE FORESTS
(Pinus sylvestris L. var. sylvestris) and THEIR
DIVIDING INTO REGIONS IN TERMS OF SEED
TRANSFER IN ANATOLIA (TURKEY)
Prof. Dr. Honoris Causa (h. c.) ‹brahim ATALAY
Prof. Dr. Recep EFE

ÇEﬁ‹TL‹ YAYINLAR SER‹S‹ No: 5

T.C.
ORMAN ve SU ‹ﬁLER‹ BAKANLI⁄I
ORMAN A⁄AÇLARI VE TOHUMLARI ISLAH ARAﬁTIRMA ENST‹TÜSÜ MÜDÜRLÜ⁄Ü
FOREST TREE SEEDS AND TREE BREEDING RESEARCH INSTITUTE
DIRECTORATE
ANKARA- 2012

© Orman A¤açlar› ve Tohumlar› Islah Araﬂt›rma Müdürlü¤ü

Sar›çam konusunda baﬂta say›n hocam Prof. Dr.
Necmettin Çepel olmak üzere çal›ﬂanlara...

Dizgi ve sayfa düzeni: ‹brahim ATALAY
Fotograflar: ‹brahim ATALAY
Harita yap›m›: ‹brahim ATALAY
Harita çizimi: Ercan METE

Bask›: Meta Bas›m Matbaac›l›k Hizmetleri
Tel: 0232 343 64 54
e-mail: metabasim@gmail.com

ÖNSÖZ
1970'li y›llar›n baﬂ›dan beri Orman A¤açlar› ve Tohumlar› Islah Enstitüsü
Müdürlü¤ü, a¤açland›rma çal›ﬂmalar›nda üstün nitelikli tohumlar›n kullan›lmas›
için tohum meﬂcereleri seçimi ve bu meﬂcerelerden al›nan tohumlar›n nakledilece¤i sahalar›n belirlenmesi için de tohum transfer bölgelendirme (rejiyonlama) çal›ﬂmalar›n› sürdürmekte ve bu çal›ﬂmalar› desteklemektedir. Nitekim
1977'de Türkiye'de çam türlerinde (Pinus brutia, Pinus nigra ve Pinus silvestris), yap›lan rejiyonlama çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Ancak bu rejiyonlama çal›ﬂmas›n›n, ekosistem modelleri uygulanarak daha ayr›nt›l› ve kapsaml› olarak
yap›lmas› gere¤i duyulmuﬂ ve buna ba¤l› olarak 1985'de Do¤u Ladini (Picea
orientalis L.), 1987'de Toros sediri (Cedrus libani A. Rich), 1992'de Kay›n
(Fagus orientalis Lipsky) ve 1998'de K›z›lçam (Pinus brutia Ten.), 2010'da
Karaçam (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) tohum
transfer rejiyonlama çal›ﬂmalar› yay›nlanm›ﬂt›r.
Bu kez de Orman A¤açlar›n ve Tohumlar› Islah Araﬂt›rma Müdürlü¤ü ile
yap›lan protokol gere¤ince 2010-2012 y›llar› aras›nda Türkiye'de i¤ne yaprakl›
ormanlar içeriside k›z›lçam ve karaçamdan sonra en geniﬂ yay›lma alan›na
sahip olan sar›çam (Pinus sylvestris L. var. sylvestris) rejiyonlama çal›ﬂmas›
yap›lm›ﬂt›r.
Kerestesinin k›ymetli olan a¤açlar aras›nda bulunan sar›çam›n baﬂta ABD
ve Romanya olmak üzere a¤açland›r›lmas›na önem verilmektedir. ABD’nin
so¤uk nemli ve yar› nemli bölgelerinde geniﬂ alan kaplayan sar›çam plantasyonlar› kurulmuﬂtur. Romanya’da komünist dönemde Karpatlar›n ete¤indeki
geniﬂ yaprakl› orman alanlar›n›n önemli bir bölümüne sar›çam dikilmiﬂtir.
Ülkemizde de sar›çamla yap›lan a¤açland›rmalar sürekli artmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada, di¤er tohum transfer rejiyonlamas› yap›lan a¤aç türlerinde
oldu¤u gibi, sadece sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ alanlar› de¤il, çevresi de
incelenmeye tabi tutulmuﬂtur. Bunun nedeni, hem ay›rt edilen bölgelerde
sar›çam›n yetiﬂti¤i sahalar›n genel ekolojik özelliklerini tespit etmek, bölgesel
ve lokal ekolojik ﬂartlar› belirlemek hem de farkl› yetiﬂme ortamlar›n› ay›rt
etmek ve sar›çam›n d›ﬂ›ndaki orman a¤açlar›n›n ekolojik ve tohum nakli
aç›s›ndan bölgelere ayr›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Araﬂt›rmada önce tüm ekolojik
ﬂartlar bir bütün hâlinde ele al›narak de¤erlendirilmiﬂ ve bilâhare iklim bölgelerine tekabül eden ana ekolojik birimler ve/veya ekosistemler ay›rt edilmiﬂtir.
Her ekosistem veya iklim bölgesi, topografya, ana materyal ve vejetasyon
topluluklar›ndaki de¤iﬂmelere göre bölümlere ayr›lm›ﬂt›r. Öte yandan, sar›çam›n botani¤i gerek Avrasya’da gerekse Anadolu’daki co¤rafî yay›l›ﬂ›, silvikültür, has›lat, bonitet, tohum özellikleri gibi konularda yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalar›n
özeti takdim edilmiﬂtir. Buradaki amaç, sar›çamla ilgili derli-toplu bilgi edinmek
ve ayr›nt›l› araﬂt›rma yapmak isteyenlere kolayl›k sa¤lamakt›r.
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SARIÇAM (Pinus sylvestris L. var. sylvestris)
ORMANLARININ EKOLOJ‹S‹ ve TOHUM NAKL‹
AÇISINDAN BÖLGELERE AYRILMASI
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ÖZET
Sar›çam (Pinus sylvetris L.), ülkemizde k›z›lçam ve karaçam ormanlar›ndan
sonra en fazla yay›l›ﬂ alan›na sahip olup 1.3 milyon hektar alan kaplar; Akdeniz
ve Güneydo¤u Anadolu co¤rafî bölgeleri d›ﬂ›nda tüm yerlerde görülür. Karadeniz k›y›lar›ndan baﬂlayarak Kuzeydo¤u Anadolu’da 2700 m’ye kadar ç›kan
sar›çam ormanlar›n›n en yayg›n oldu¤u bölgeler, Karadeniz Ard› ve Kuzeydo¤u
Anadolu’dur. Sar›çam›n en az yay›l›ﬂ gösterdi¤i bölge ise ‹ç Anadolu'dur.
‹klim aç›s›ndan denizel iklimle karasal iklim aras›ndaki geçiﬂ kuﬂa¤›
aras›ndaki da¤ ortam›nda yer almakta olan sar›çam, ‹ç Anadolu bozk›r›na
do¤ru sokulan, optimum gençleﬂmesini orman alt›ndaki nemli yerlerde k›smen
yar› gölge ortamlar›nda yapan, ancak do¤rudan güneﬂ radyasyonunun geldi¤i
alanlarda yayg›n olarak yetiﬂen, y›ll›k ortamama ya¤›ﬂ›n 500 mm'nin alt›na
düﬂtü¤ü yerlerden kaç›nan ve yar›emli ortamlarda optimum geliﬂmesini
sa¤layan bir a¤açt›r. Bu nedenle iyi bonitette olan sar›çam ormanlar›;
Kuzeydo¤u Anadolu da¤lar›nda güneye bakan, Karadeniz ard› ile Marmara ve
Ege bölgelerinin kuzeye bakan yamaçlar›nda yayg›nd›r. Sar›çam, y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n 14-2°C aras›nda de¤iﬂti¤i, optimum geliﬂmesini 8-4°C aras›nda
sürdürdü¤ü, 35°C'nin üzerine kadar ç›kan ve -40°C'nin alt›na düﬂen s›cakl›¤a
karﬂ› dayan›kl›l›k gösteren bir a¤aç olma özelli¤ini taﬂ›r.
Genellikle hertürlü ana materyal üzerinde yetiﬂen, az ayr›ﬂmam›ﬂ ana materyaller üzerinde yatay yönde, iyi ayr›ﬂm›ﬂ olanlar üzerinde kaz›k kök geliﬂtiren
sar›çam; genellikle asit reaksiyon gösteren topraklar üzerinde yetiﬂir.
Sar›çam; Karadeniz K›y› Bölgesi’nde geniﬂ ve i¤ne yaprakl› ormanlar aras›nda fertler ve küçük topluluklar hâlinde ve Karadeniz Ard› bölgelerin do¤u kesiminde ladin ve göknarla, bat›s›nda kuzeye bakan yamaçlarda göknarla kar›ﬂ›k
ve güney yamaçlarda saf hâlde, Marmara Bölgesi'nde özellikle Ulu-Domaniç
da¤lar› s›ras›nda güney kesiminde ve Ege Bölgesi'nde Murat Da¤› (Uﬂak)'nda
sar›çam-kay›n, sar›çam-karaçam karaçam, kay›n ve göknarla kar›ﬂ›k hâlde
görülür. Karadeniz Ard› bölgelerin güney kesiminde ve düzlüklerde, Kuzeydo¤u
Anadolu ve ‹ç Anadolu’da genellikle saf hâle dönüﬂür. ‹ç Anadolu’da düﬂen
sar›çam›n boniteti, yaz›n nemli hava ak›m› ve ya¤›ﬂ alan, ancak sisin pek etkili
olmad›¤› Karadeniz Ard› ve Kuzeydo¤u Anadolu’da yükselir.
Topografya aç›s›ndan sar›çam, e¤imin az oldu¤u yamaç ile suyun s›zd›¤›
taban arazilerde, dik e¤imli yamaçlara göre daha yo¤un olup iyi bonitettedir.
Yamaç e¤iminin fazla, toprak ve anamateryal aﬂ›nmas›n›n etkin oldu¤u özellikle yar›kurak güneye bakan yamaçlarda seyrek hâlde olup düﬂük bonittettedir.
Sar›çam›n çok farkl› iklim bölgelerinde yetiﬂmesi, ekolojik hoﬂgörürlülük
s›n›rlar›n›n k›smen geniﬂ olmas›yla ilgilidir.
Sar›çam ormanlar›, ekolojik özellikleri dikkate al›narak tohum nakli aç›s›ndan 1. Karadeniz, 2. Do¤u Karadeniz Ard›, 3. Orta Karadeniz Ard›, 4. Bat›
Karadeniz Ard›, 5. Güneydo¤u Marmara-Kuzey Ege, 6. Kuzeydo¤u Anadolu, 7.
‹ç Anadolu olmak üzere 7 bölgeye ayr›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Do¤u Anadolu’da da
kal›nt› hâlinde sar›çam topluluklar› vard›r.
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Bu bölgelerin genel özellikleri ise ﬂöyledir:
1. Karadeniz Bölgesi, Do¤uda Hopa civar›ndan baﬂlayarak bat›da Kurucaﬂile’ye kadar uzanan Karadeniz k›y› da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›n›
kapsar. Karadeniz ikliminin etkileri Azdavay, Filyos vadisi boyunca Yenice
civar›na, güneye do¤ru Bolu da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›na ve
Dokurcun vadisine kadar sokulur. Burada sar›çam ormanlar› k›y› kesiminde
geniﬂ yaprakl› orman alan›nda terk edilen tar›m arazilerinde görülür. Bölgenin
üst kesimlerinde ise do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan yerlerde bulunur. Burada
yar›nemli-nemli bir ortamdan dolay› sar›çam geniﬂ yaprakl› a¤aç ve a¤açç›klar
aras›nda görülür. Bölge ekolojik özelliklerine göre 3 bölüme ayr›lm›ﬂt›r.
2. Do¤u Karadeniz Ard› (Çoruh) Bölge, Çoruh Nehri Havzas›'n›n›n büyük
bölümünü kapsar. Bölgenin kuzeyinde ve kuzeydo¤usunda ladinle kar›ﬂ›k,
di¤er kesimlerde saf sar›çam ormanlar› görülür. Bölge, önemli ölçüde topografyan›n belirledi¤i iklim özelliklerine göre 5 bölüm ay›rt edilmiﬂtir.
3. Orta Karadeniz Ard› Bölge, kuzeyde Canik ve Giresun da¤lar›n›n güneyi
ile güneyde ‹negöl da¤›, Akda¤, Y›ld›z da¤›, Köse da¤› ve K›z›lda¤ aras›nda
kalan do¤uda Yeﬂil›rmak’›n kollar›ndan olan Kelkit Çay› ile bat›da Yeﬂil›rmak’›n
aﬂa¤› havzas›n› kapsar. Topografyan›n yol açt›¤› iklimdeki de¤iﬂmeye ba¤l›
olarak 4 bölüm saptanm›ﬂt›r.
4. Bat› Karadeniz Ard› Bölge, Karadeniz k›y› da¤lar›n› oluﬂturan Küre
da¤lar›n›n güneye bakan yamaçlar›n üst kesimleriyle ‹ç Anadolu'nun kuzeyinde
uzanan Köro¤lu da¤lar›n›n güneye bakan üst yamaçlar› aras›ndaki alan› kaplar.
Kastamonu platosunda 1400 m dolay›nda baﬂlayan sar›çam omanlar›, Küre
da¤lar›n›n güney ve Ilgaz da¤lar›n›n kuzey yamaçlar›nda kar›ﬂ›k ormanlar, di¤er
kesimlerde saf ormanlar hâlindedir. Karadeniz Ard› Bölge, topografyan›n iklim
koﬂullar›nda yapt›¤› de¤iﬂmeye ba¤l› olarak 3 bölüme ayr›lm›ﬂt›r.
5. Güneydo¤u Marmara-Kuzey Ege Bölgesi, Samanl›, Ulu-Domaniç da¤lar›n›n do¤u uzant›s›ndan Bilecik üzerinden Sakarya vadisinin güneyine kadar
sokulur. Buran›n ayr› bir bölge olmas›, Karadeniz iklimiyle Akdeniz iklimi aras›nda bir geçiﬂ kuﬂa¤›na tekabül etmesidir. Bölgede ço¤unlukla saf ve verimli
sar›çam ormanlar›; Ulu-Domaniç da¤lar›n›n do¤u, Kütahya’n›n güneyinde Arapdede, Türkmen ve Sündiken da¤lar›nda yer al›r. Güneydo¤u Marmara- Kuzey
Ege Bölgesi, topografya, ana materyal ve koﬂullar›na göre 6 bölüme ayr›lm›ﬂt›r.
6. ‹ç Anadolu Bölgesi, sadece Akda¤madeni güneyindeki Akda¤lar›
kapsayan alanda görülür.
7. Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi, güneyde Erzurum-Kars platosu, kuzeyde
Ardahan platosunu içerisine alan ve kabaca Kura Nehri havzas›na tekabül eden
Kuzeydo¤u Anadolu co¤rafî bölümünü kapsar. Bu bölge ayn› zamanda
Anadolu’da nemli karasal iklim koﬂullar›n›n hüküm sürdü¤ü ve saf olarak
sar›çamlar›n 1800 m’de baﬂlayarak 2700 m’ye kadar ç›kt›¤› bir bölgedir. Bu
bölge ana materyal ve iklim özelliklerine göre 3 bölüme ayr›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak Do¤u Anadolu d›ﬂ›nda sar›çam›n yay›l›ﬂ alanlar›ndaki ekolojik
koﬂullara göre ayr›lan 7 bölgede toplam 25 bölüm ay›rt edilmiﬂtir.
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ABSTRACT
Scots pine (Pinus sylvestris L.) only grows on northern part of Anatolia and
after red pine (Pinus brutia) with 5.4 million ha, and black pine (Pinus nigra)
with 2.5 million ha it covers an area of 1.2 million ha. Scots pine starts near the
coastal belt of the Black Sea and it rises up to 2700 m in the northeastern part
of Anatolia.
Climatically, scots pine grows transitional region extending between maritim
climate and continental climate and it penetrates as near as the Inner Anatolian
steppe. Its optimum regeneration occurs on humid area which is found in the
semishadow lowerstory of forests, but good stands are widespread on the direct
sun radiation areas occurring in the subhumid region. Mean yearly precipitation
is over 500 mm in the native occurrence areas of scots pine. For this reason
good stands are common on the south facing slopes of the Northern Anatolian
Mountains and NE Anatolian plateau, and on the north facing slopes of the
semiarid- subhumid regions in the backward region of Black Sea and Inner
Anatolia.
Mean yearly temperature changes between 14°C and 2°C in the spreading
areas of scots pine forest areas. This figure is about 8-4°C in the its optimum
growing areas. Extremes occur between 35°C and -40°C.
Scots pine grows all parent materials, its root system is horizonal on less
weathered parent materials, taproot on the well and deep weathered parent
materials. Acid and weak acid soils are common on the good stands of scots
pine forests.
Vegetation composition changes considerably according to regions. It is
seen small clusters and individual trees within the Black Sea humid-mild and
humid cold climates, but it appears in pure character semiarid-subhumid
continental areas of Anatolia. For example, scots pine is composed of fir,
beech and oriental chestnut on the north facing slopes of Black Sea coastal
montains and Ulu-Domaniç Mountain range, foggy slopes of the Çoruh region
located backward region of Black Sea, and beech, black pine and scots pine
mixture forests also common on the north facing slopes of Murat Mountain in
Aegean Region. Pure scots pine stands appear on the continental area of NE
Anatolia.
Topographically, the productivity is higher on flat and slightly undulating
lands with good drainage on the lowland in the mountainous areas than those
of steep slopes. That scots pine grows different climatic region is generally
related to wide ecological tolerance.
Scots pine occurrence areas are divided into following regions in terms of
seed transfer regioning: 1. Black Sea Region, 2. Eastern Backward Region
(Çoruh Basin) of Black Sea, 3. Middle Backward Region (Kelkit Basin and
Lower Yeﬂil›rmak Basin) of Black Sea, 4. Western Backward Region of Black
Sea, 5. SE Marmara-N Aegean Region, 6. NE Anatolian Region, 7. Inner
Anatolian Region (Akda¤madeni).
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General ecological properties of these regions are summarized below:
1. Black Sea Region covers north slopes of coastal mountains of Black Sea
lying between Georgia-Turkey boundary in the east and Kurucaﬂile locality
(Bart›n province) in the west, and continues some inland section along the
Filyos and Cide valleys in the west. Scots pine is seen as small clusters and
individual trees on the abondoned fields within the deciduous forests on the
coastal belt of Black Sea and mostly facing-south on the upper part of the
region. This region is divided into 3 subregions.
2. Eastern Backward Region of Black Sea is located in the Çoruh river
watershed area. Scots pine is composed of fir and spruce in the north and
norteastern part of this region, and mostly pure stands in remaining area. This
region is divided into 5 subregions depending on climatic changes determined
by topographic properties.
3. Middle Backward Region of Black Sea lies Kelkit and Lower river
watershed areas surrounded by Canik and Giresun mountains in the north and
‹negöl, Ak, Y›ld›z, Köse and K›z›l mountains in the south. This region is divided
into four subregions based on topographical properties affecting climatic
changes of it.
4. Western Backward Region of Black Sea extends between the high
southern slopes of Kure and Canik Mountains belonging to coastal mountains
of Black Sea in the north and the upper south slopes of Köro¤lu mountains
lying in the northern part of Inner Anatolia in the south. Scots pine begining c.
at an elevation of 1400 m on the Kastamonu Plateau is found as mixed stands
with fir and beech on the south high slopes of Küre and north facing slopes of
Ilgaz mountains. This region is divided into 3 subregion according to climatic
changes controlled by the topographic properties.
5. SE Marmara-N Aegean Region covers the mainly on Samanl› Mountains,
eastern flank of Ulu-Domanic mountain range, Arapdede, N slopes of Sündiken
Mountains in Marmara geographical region, and Arapdede and Türkmen
mountains in N Aegean region. This region is the transitional region between
Black Sea and continental part of Inner Anatolia. This region divided into six
subregions due to the topographical traits that form local environments.
6. Inner Anatolian Region only occurs mainly northern slopes of Ak
Mountains in the southern section of Akda¤madeni town in the NE part of Inner
Anatolian Region.
7. NE Anatolian Region occurs on the Erzurum-Kars Plateau in the south
and the Kura watersehd basin in the north. Pure and extensive scots pine
forests beginnig at an elevation of 1800 m climp up to as high as 2700 m due
to subhumid continental climatic conditions. This region contains 3 subregions
depending on climatic conditions.
As result, the native occurrence areas of scots pine forests, except E
Anatolia, in Anatolia are divided into seven region and 25 subregions depending
on climate, topography, parent material, vegetation composition.
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Bölüm:

I

G‹R‹ﬁ
1. ARAﬁTIRMANIN AMACI
Sar›çam, Avrupa'da ‹spanya'n›n kuzeyi ve Pirene da¤lar›, kuzeyde Birleﬂik
Krall›k’›n kuzeyinde ‹skoçya’dan baﬂlayan sar›çam ormanlar› Orta Avrupa
üzerinde Sibirya’y› boydan boya kat ederek do¤uda Büyük Okyanus k›y›lar›na
kadar uzan›r. Türkiye'de ise Karadeniz k›y›lar›ndan baﬂlayarak güneybat›da
Uﬂak, güneyde Akda¤madeni, Hekimhan (Malatya), güneydo¤uda Tokat
güneyi ve Erzincan kuzeyi ile Erzurum’un kuzeyinde Serçeme deresinin üst
kesimine kadar sokulan sar›çam, Kuzeydo¤u Anadolu’da Karakurt civar›nda
Aras vadisine kadar ilerler. Karadeniz k›y›s›nda k›y›dan, Çoruh havzas›n›n
kuzeyinde Borçka dolay›nda 200 m civar›ndan baﬂlayan sar›çam, Kuzeydo¤u
Anadolu’da Sar›kam›ﬂ dolay›nda 2700 m’ye kadar ç›kar. ‹ç Anadolu’da Akda¤madeni dolay›nda 1300 m dolay›nda baﬂlayan sar›çam, Kuzey Anadolu
da¤lar›nda 2000 m’nin üzerinde sona eren orman›n üst s›n›r›na kadar yükselir.
Sar›çam, ülkemizde i¤ne yaprakl›lar içerisinde 5.4 milyon ha alan kaplayan
k›z›lçam, 4.2 milyon hektar olan karaçamdan sonra 1.2 milyon (1 239 587)
hektar alanla üçüncü en geniﬂ yay›lma alan›na sahiptir. Sar›çam bu yay›l›ﬂ
alan›nda y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ›n 500-2000 mm ve y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n
14°C-2°C aras›nda de¤iﬂti¤i Karadeniz, Karadeniz Ard› bölgeler, Marmara Geçiﬂ
ve karasal ‹ç Anadolu iklim koﬂullar›nda yetiﬂir. Karaçam ormanlar›; volkanik
(volkanik tüf, kum, andezit, trakit, granit ile periotit-serpantin), tortul (kumtaﬂ›,
miltaﬂ›, konglomera, marn, fliﬂ, kireçtaﬂ›) ve metamorfik (gnays, mikaﬂist, killi
ﬂist, kristalen ﬂist vb.) kayalar ile bunlar üzerinde üzerinde geliﬂmiﬂ asit ve hafif
asit reaksiyon gösteren topraklar üzerinde bulunur.
Araﬂt›rman›n esas amac›; sar›çam›n yetiﬂmesinin iklim, topografya, ana
materyal, toprak ve vejetasyon bileﬂimiyle olan iliﬂkilerini saptamak ve
sonuçta tohum transferi aç›s›ndan bölge ve bölümlere ay›rmakt›r.
2. MALZEME ve YÖNTEM
2.1. MALZEME
Araﬂt›rmada kullan›lan malzemeler; 1/500 000 ölçekli Türkiye jeoloji
haritas›, çeﬂitli ölçekte litoloji haritas›, orman iﬂletme müdürlüklerine ait orman
amenajman haritalar› ve toprak haritalar› kullan›lm›ﬂt›r. Devlet Meteoroloji ‹ﬂleri
Genel Müdürlü¤ü'nün 1974-2006 y›llar›na ait ya¤›ﬂ, ya¤›ﬂ rejimi, s›cakl›k, ba¤›l
7

nem, bulutluluk vb. verileri kullan›larak çok say›da grafik çizilmiﬂtir. Ayr›ca
Atalay taraf›ndan haz›rlanan Türkiye'nin iklim bölgeleri, y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ,
s›cakl›k, ba¤›l nem, bulutluluk, güneﬂlenme, buharlaﬂma durumlar›n› gösteren
haritalar› ile Türkiye'nin ekolojik bölgeler haritas› kullan›lm›ﬂt›r.
Yukar›da belirtilen malzeme çerçevesinde, sar›çam›n baz› ekolojik özelliklerini yans›tan A4 sayfa boyutuna s›¤acak ölçekte;
• Türkiye'nin litoloji-jeolojisiyle sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye'de sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin iklim bölgeleriyle sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye'nin y›ll›k ortalama ya¤›ﬂla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye'nin y›ll›k ortalama s›cakl›kla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin Temmuz ay› s›cakl›¤›yla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin Ocak ay› s›cakl›¤›yla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye'nin y›ll›k ortalama ba¤›l nemiyle sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin Temmuz ay› ba¤›l nemiyle sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye'nin y›ll›k ortalama buharlaﬂmayla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye'nin Temmuz ay› buharlaﬂmas›yla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye'nin y›ll›k ortalama bulutluluk ile sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin Temmuz ay› bulutlulu¤uyla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye'nin y›ll›k ortalama aç›k günler say›s›yla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin y›ll›k ortalama kapal› günler say›s›yla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin y›ll›k ortalama bulutlu günler say›s›yla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›
• Türkiye’nin Ocak ay› bulutlulu¤uyla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin y›ll›k güneﬂlenme durumuyla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›
• Türkiye’de Temmuz ay›nda güneﬂlenme ile sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin Ocak ay›nda güneﬂlenme ile sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye’nin ya¤›ﬂ rejimi ile sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Türkiye'nin iklim tipleriyle sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›,
• Ya¤›ﬂ-s›cakl›k, ba¤›l nem, bulutluluk grafikleri,
• Sar›çam›n yay›l›ﬂ›ni gösteren topografya-jeolojik kesit profilleri,
• Tohum transferine esas olmak üzere sar›çam›n ekolojik bölge ve bölümleri haritas› çizilmiﬂtir.
2.2. YÖNTEM
2.2.1. ARAZ‹ ÇALIﬁMALARI
2008-2012 y›llar› yaz dönemlerinde sar›çamlar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i hemen
tüm sahalarda arazi çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Arazi çal›ﬂmalar› s›ras›nda sar›çam›n
yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlar›n jeolojik yap›s›, özellikle ana materyal incelenmiﬂ,
ana materyalle kök aras›ndaki geliﬂim dikkate al›nm›ﬂt›r. Uygun yerlerdeki
toprak profilleri incelenmiﬂ ve ayr›ca lâboratuvarda gerekli analiz için toprak
örnekleri al›nm›ﬂt›r.
Sar›çam ormanlar› ve yak›n çevresindeki bitki topluluklar›n›n tür bileﬂimine
ayr› bir önem verilerek, tüm sahaya ait ayr›nt›l› say›lacak bitki örtüsü de¤er8

lendirmesi yap›lm›ﬂ, bunlar›n ekolojik ﬂartlar› dikkate al›narak sar›çam›n
yay›l›ﬂ›ndaki esas ekolojik nedenler araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Böylece araﬂt›rman›n bel
kemi¤ini oluﬂturan sar›çam ormanlar›n›n bulundu¤u sahalar›n ekolojik ve/veya
yetiﬂme ortam› ﬂartlar› dikkatle incelenmiﬂtir. Özellikle sar›çam ormanlar›n›n
s›n›fland›r›lmas›nda yükselti, bak› ve özel topografya ﬂekilleri, toprak ve ana
materyalle olan iliﬂkileri bölgelere göre saptanm›ﬂt›r. Kitab›n sonuna konulan
160'› aﬂk›n foto¤rafla da sar›çam›n toprak, ana materyal ve topo¤rafya ile olan
iliﬂkileri, bölgelere ve ana materyallere göre bonitet durumu ile meﬂcere yap›s›
görsel olarak belirtilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
2.2.2. BÜRO ÇALIﬁMALARI
Araziden elde edilen bulgular ve ilgili yay›nlar de¤erlendirilerek, malzeme
bölümünde belirtilen haritalar çizilmiﬂtir. Sar›çam ormanlar› ve yak›n çevresindeki meteoroloji istasyonlar›n›n 1974-2006 y›llar› aras›ndaki ya¤›ﬂ, s›cakl›k,
bulutluluk, kapal› ve aç›k günler, ba¤›l nem ilgili verileri ayr› ayr› ele al›nm›ﬂ,
iklim elemanlar›na ait ortalama de¤erlerin yan›nda, en yüksek ve en düﬂük
de¤erler de¤erlendirmeye tabi tutulmuﬂtur; böylece ekstrem de¤erlerin sar›çam›n yetiﬂmesi üzerindeki etkileri belirtilmiﬂtir.
Türkiye’nin ya¤›ﬂ, s›cakl›k, ba¤›l nem, bulutluluk, kapal› ve aç›k günler,
buharlaﬂma, güneﬂlenme ﬂiddeti gibi haritalarla sar›çam›n yay›l›ﬂ haritas›
çak›ﬂt›r›lm›ﬂ; böylece sar›çamla iklim elemanlar› aras›ndaki iliﬂkiler ana
hatlar›yla ortaya konulmuﬂtur.
Sar›çam›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlar, ekolojik aç›dan bölgelere ayr›lm›ﬂ, her
bölgenin özelli¤ini belirten iklim, topografya, ana materyal, toprak ve vejetasyon özellikleri ana hatlar›yla saptanm›ﬂt›r. Çizilen kesitlerle de bitki örtüsünün
yay›l›ﬂ› ile topografya aras›ndaki iliﬂkiler göz önüne serilmiﬂtir. Ayr›ca kitap sonuna konulan fotograflara metinde verilen bilgiler desteklenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Orman toprak tahlil laboratuvar›ndan gelen topraklar›n fiziksel ve kimyasal
analizleri de¤erlendirilmiﬂtir. Sar›çam konusunda elde edilen yerli ve yabanc›
literatür taranarak bunlardan araﬂt›rman›n amac›na hizmet edenlerin özetleri
ç›kar›lm›ﬂt›r. Buradaki amaç, sar›çam›n çeﬂitli özellikleri hakk›nda bilgi edinmek isteyenlere ›ﬂ›k tutmakt›r. Haritalar ve kesitlerden faydalan›larak rapor
yaz›m›na geçilmiﬂtir. Metnin yaz›m›nda genç meslektaﬂlar›n ve araﬂt›r›c›lar›n
konuyu daha iyi anlamalar› bak›m›ndan genel baz› bilgiler verilmiﬂ, ayr›nt›lardan mümkün oldu¤u kadar kaç›n›lm›ﬂ; yabanc› araﬂt›r›c›lar›n araﬂt›rma hakk›nda bilgi sahibi olmalar› ve özellikle Türkiye’nin ekolojisiyle ilgili genel bilgi
edinmeleri için de oldukça geniﬂ say›lacak ingilizce özet verilmiﬂtir.
Kitab›n metin yaz›m›, sayfa düzeni, fotograflar›n çekimi ‹. Atalay; literatür
temini ve bilgisayarda harita çizim kontrolü R. Efe taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
2.3. LABORATUVAR ÇALIﬁMALARI
Araziden al›nan toprak örneklerinin tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri, Eskiﬂehir, ‹zmir ve Elaz›¤ Orman Topraklar› Tahlil Laboratuvarlar›nda yap›lm›ﬂt›r.
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2.4. SARIÇAMLA ‹LG‹L‹ ARAﬁTIRMALARIN ÖZET‹
Anadolu dahil Avrasya'da en fazla yay›l›ﬂ gösteren sar›çamlar›n ekolojisi,
biyolojisi, silvikültürü, has›lat (biyokütle) ve genetik varyasyonlar›ndan, gen
kaynaklar›na var›ncaya kadar çok say›da araﬂt›rma ve yay›n bulunmaktad›r.
Sar›çamla ilgili temin edilen Türkçe ve yabanc› dildeki yay›nlar, bu bölümde
özetlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Özetlemede araﬂt›r›c›lar›n baz› ifadeleri daha belirgin
duruma getirilmiﬂ, yorumdan kaç›n›larak sadece araﬂt›rma sonuçlar› ve
görüﬂleri dikkate al›nm›ﬂt›r.
Türkiye'deki sar›çam ormanlar› konusunda yap›lan araﬂt›rmalara geçmeden önce, Avrupa'da yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalara k›saca göz atal›m:

Avrasya Sar›çamlar›n›n Ekolojisi, Biyolojisi ve Yay›l›ﬂ›
Avrasya sar›çam›n›n ekolojisi, biyolojisi ve yay›l›ﬂ alan› hakk›nda Isajev ve
arkadaﬂlar› baﬂka olmak üzere birçok araﬂt›r›c›n›n verdi¤i bilgiler ﬂöyledir:
Sar›çam ilk defa, LINNE taraf›ndan teﬂhis edilmiﬂ ve Pinus silvestris L.
olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Çok geniﬂ bir yay›l›ﬂ alan›na sahip olmas›ndan dolay›
çeﬂitli ›rk, form, alt tür ve varyetelerinin olmas› muhakkakt›r. Sar›çam›n botanik
literatüründe sadece birkaç› kabul görmüﬂ 100'den fazla varyetesi vard›r.
Bunlar›n morfolojileri minimal ölçüde farkl›l›k gösterir, fakat genetik analizleri
ve reçineleri önemli farkl›l›klar vard›r. ‹skoçya'n›n bat›s›ndaki sar›çam popülasyonlar›, hem Kuzey Avrupa ve hem de ‹skoçya'n›n geri kalan kesiminden
farkl›d›r. Buna karﬂ›n ayr› bir botanik varyete saptanmam›ﬂt›r. Kuzey Kutup
Dairesi (66°33') civar›nda Lapponica olarak belirtilen sar›çam varyetesinin
klinal oldu¤u, ancak genetik olmad›¤› belirtilmiﬂtir.
Son yap›lan araﬂt›rmalara göre sar›çam›n üç varyetesinin oldu¤u belirtilmiﬂtir (Farjon 2010).Bu varyetelerin tan› özellikleri ﬂöyledir:
1. Pinus sylvestris var. mongolica’n›n, yapraklar› 4-12 cm boyunda, genç
sürgünleri pürüzsüz-düz, yeﬂil gri, tomurcuk pullar› so¤uk kavhverengidir.
2. Pinus sylvestris var. sylvestris’in, yapraklar› en çok 7 cm uzunlukta, genç
sürgünleri genellikle kaba ve yast›k ﬂeklinde, aç›k kahverengi, tomurcuk pullar›
k›rm›z›ms›-kahverengi, yaprak boylar› 5-7 cm (nadiren 8 cm) uzunlukta ve
kozalak boyu 7 cm’ye kadar ç›kmaktad›r.
3. Pinus sylvestris var. harmata’n›n genç sürgünleri soluk sar›, griye döner
renkte, yapraklar› 2-7 cm uzunlukta, mavimsi yeﬂil, uç k›sm› sivri bir uçla
sonuçlan›r (mukrolu), kozalaklar› küçük olup 2-2.5 cm boyundad›r.
Bu ay›r›m kapsam›nda Anadolu’da yetiﬂen sar›çamlar P. sylvestris L. var.
sylvestris ve P. sylvestris L. var. harmata’dan ibaret oldu¤u belirtilmiﬂtir
(Türkiye’nin Do¤al Gymnospermleri 2011). Öte yandran bu s›n›fland›rmaya
karﬂ›n Anadolu’da de¤iﬂik tepe yap›s› geliﬂtiren ve yapraklar› normalden daha
uzun olan varyeteler vard›r. Buna örnek olarak ibreleri uzun olan Pinus
sylvestris var. compacta (Tosun) Ü. Akkemik verilebilir.
Sar›çam varyeteleri aras›nda hibritler bulunur, fakat bunlar yayg›n de¤ildir.
Michigan'da tohum kayna¤› konusunda yap›lan araﬂt›rmada, Güney Fransa'da10

ki bir tohum kayna¤›n›n kesin olarak hibrit özellikte ve hauenensis ile aquitana
türleri aras›nda orta vas›fl› bir a¤aç oldu¤u belirtilmiﬂtir. ‹skoç çam›, japon
k›z›lçam› (P. densiflora) ve Avusturya çam› (Pinus nigra) ile hibritlenmiﬂtir.
Avrupa ve Asya k›talar›n›n özellikle kuzey ve yüksek kesimlerinin önemli
do¤al a¤açlar›ndan olan sar›çam, güney kolda ‹ber Yar›madas›'nda Portekiz'in
kuzey, ‹spanya'n›n orta kesimindeki yüksek alanlarda, Pirene da¤lar›ndan
baﬂlayarak Alp s›rada¤lar› boyunca ‹talya, ‹sviçre, S›rbistan, Bosna Hersek,
Arnavutluk ve Yunanistan ile Türkiye'de Kuzey Anadolu da¤lar›ndan iç
Anadolu bozk›rlar›na kadar sokulur. Kuzey kolda ise ‹rlanda ve ‹skoçya'dan
baﬂlayarak kuzeyde ‹skandinavya, Balt›k ülkeleri, güneyde Orta ve Do¤u
Avrupa ovalar› ve Sibirya üzerinden Büyük Okyanus k›y›lar›na ve daha
kuzeyde Kuzey Kutup Dairesi (66°33')'ne kadar uzan›r. Sar›çam bu yay›l›ﬂ
sahas›nda Güney Avrupa'da 500 m'den baﬂlayarak 2600 m'ye, kuzeyde deniz
k›y›s›ndan baﬂlayarak buzullar›n yer ald›¤› 1000 m'ye kadar ç›kar. ‹skoç çam›
da denilen sar›çam, esasen so¤uk ve nemli karasal iklimde yetiﬂen ve en geniﬂ
yay›lma alan›na Rusya Federasyonu'nda tayga orman› olarak bilinen
ormanlar›n ana a¤ac›d›r. Ayr›ca sar›çam, huﬂtan sonra so¤u¤a en fazla
dayand›¤› için kuzeyde tundra alan›na ve güneﬂli ortamlarda üst a¤aç s›n›r›na
kadar sokulur.
Sar›çam›n yay›l›ﬂ alanlar›, Kuvaterner’deki iklim de¤iﬂmelerine ba¤l› olarak
önemli ölçüde de¤iﬂmiﬂtir. Genel bir kural olarak so¤uk ve kurak iklimin etkili
oldu¤u buzul dönemlerinde yay›l›ﬂ alanlar› güneye do¤ru geniﬂlemiﬂ, günümüze benzer iklim koﬂullar›n›n hüküm sürdü¤ü buzullararas› dönemde ise kuzeye
ve yüksek alanlara çekilmiﬂtir. Nitekim ‹spanya’da son buzul döneminde so¤uk
kökenli a¤açlarla birlikte sar›çamlar da Portekiz k›y›lar›na, ‹spanya’n›n orta
kesimindeki Sierra Nevada bölgesine kadar ilerlemiﬂtir. S›cakl›k ve ya¤›ﬂ›n
artt›¤› 8800-7500 ile Atlantik dönemi olan 7500-4500 y›llar› aras›nda meﬂe ve
kay›ndan oluﬂan yapra¤›n› döken ormanlar, hâkim duruma geçerek Pirene
da¤lar› ve Kantabriya’n›n kuzey yamaçlar›na kadar yay›lm›ﬂ, sar›çamlar ise
karasal kesimlerde güneye bakan yamaçlara çekilmiﬂtir (Garcia ve di¤., 2000).
Sar›çam; 25 m'nin üzerine, optimum ortamlarda nadiren de 35-45 m boya
ve 1.7 m çapa kadar ulaﬂ›r. Balt›k Denizi'nin güney sahilinde 45-50 m'ye
ulaﬂan sar›çamlar görülür. Balt›k do¤usunda Estonya'da 1 m çap›nda, 220
yaﬂ›nda, 46 m boyunda sar›çam vard›r. ‹sveç ve Norveç'te ise ortalama
150-300 yaﬂ›n- da olan nadiren de 700 yaﬂ›n üzerinde sar›çamlar saptanm›ﬂt›r.
Sar›çam, uzun ömürlü bir a¤aç olup Kuzey ‹sveç'te 1000 yaﬂ›na kadar ulaﬂan
sar›çamlar tespit edilmiﬂtir. ‹skandinavya'da 200-400 yaﬂ aras›nda olan
sar›çamlar yayg›nd›r. ‹sveç'in Muddus Millî Park›'nda 1413, 1507, 1596 ve
1771'de yang›n izleri bulunan 711 yaﬂ›nda sar›çam vard›r.
Olgunluk ça¤›ndaki ibreleri mavi-yeﬂil, k›ﬂ›n ço¤unlukla koyu yeﬂilden koyu
sar› yeﬂile döner, yapraklar› 2.5-5 cm aras›nda uzunlukta 1-2 mm kal›nl›¤›ndad›r. Sar›çam ibresinin ömrü, ›l›man iklimlerde iki dört yaﬂ aras›nda, subarktik
bölgelerde 9 y›la kadar ç›kar.
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Kozalaklar› düzgün ve piramidal uçlara sahiptir, tohum kozalaklar› polenleﬂme döneminde k›rm›z›ms› renge, daha sonra kahverengine dönüﬂür. Kozalaklar ilk y›lda 4-8 mm, ikinci y›lda konik ﬂeklinde yeﬂil, gri yeﬂile; olgunluk
döneminde gri yeﬂilden sar› yeﬂil do¤ru dönüﬂerek 3-7.5 cm boya ulaﬂ›r.
Sar›çam tohumlar› siyah›ms›d›r; tohumlar, polenleﬂme döneminden 22-24
ay sonra kozakaklar›n aç›lmas›yla etrafa saç›lmaya baﬂlar. Kozala¤› sar›ms›,
bazen pembemsi olup 8-12 cm uzunlu¤undad›r. Polenleﬂme ilkbahar ortas› ve
sonuna do¤ru meydana gelir.
Sar›çam, Kuzey Avrupa'da saf olarak orman oluﬂturdu¤u gibi, Norveç ladini
(Picea alba), ard›ç (Juniperus communis), gümüﬂi huﬂ, ladin, üvez, Avrasya
kava¤› ve di¤er sert a¤açl› türlerle kar›ﬂ›m yapar. Orta ve Güney Avrupa'da
karaçam, da¤ çam› (P. montana), Makedonya çam› vb. ile kar›ﬂ›m yapar. Sar›çam, kara erik (Prunus serotina), k›rm›z› akçaa¤aç (Acer rubrum), Amerikan
kay›n› (Fagus grandifiolia), kavak (Populus tremuloides) ve do¤u beyaz çam›
(Pinus strobus)la birlikte de bulunur. Fin Körfezi ve Balt›k k›y›lar›nda sar›çam;
hem saf, hem de huﬂ-sar›çam, ladin-sar›çam, huﬂ-ladin-sar›çam ile alt kat›nda
ladin ve yaprakl›larla birlikte ve Almanya’da oldu¤u gibi Kuzey Avrupa ovalar›nda geniﬂ yaprakl›lar aras›nda görülür (Foto 1-6).
Sar›çam do¤al yay›l›ﬂ alanlar›nda önemli ölçüde tahribata u¤ram›ﬂt›r.
Örne¤in tarihi ve arkeolojik kay›tlara göre 300-400 y›l öncesine kadar Galler ve
‹ngiltere'de yayg›n oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Ancak as›rlardan beri süregeler aﬂ›r›
koyun ve geyik otlat›lmas›, ormanlar›n aﬂ›r› iﬂletilmesi ve kurtlar›n yaﬂam
alanlar›n› daraltmak amac›yla yap›lan kesimler, sar›çamlar›n do¤al yay›l›ﬂ
alanlar›n› azaltm›ﬂt›r. Ancak son y›llarda a¤açland›rmayla sar›çam ormanlar›
tekrar eski konumuna getirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
‹klim aç›s›ndan sar›çam, geniﬂ bir alan dahilinde farkl› iklim koﬂullar›nda
yetiﬂir. Do¤al yetiﬂti¤i alanlarda y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ, 1780-200 mm aras›nda
de¤iﬂme gösterir. Sar›çam, s›cakl›¤›n -64°C'ye düﬂtü¤ü Sibirya'n›n do¤usundaki Verkhoyans da¤lar›nda ve baz› yerlerde devaml› donmuﬂ kat›n üzerinde
büyüdü¤ü saptanm›ﬂt›r. Öte yandan sar›çam›n yay›l›ﬂ›nda don zararlar›n›n
s›n›rlay›c› ana faktör oldu¤u belirtilmiﬂ; ‹spanya’da sar›çam›n güney yay›l›ﬂ
sahas›nda (40°30'S, 0°36'E) 1650 m’deki yükseklikten al›nan ibre ve gövde
örnekleri üzerinde yap›lan çeﬂitli deneylerde don olay›na karﬂ› tolerans s›n›r›n›n
gövdede -43.9 ile -76.9°C, ibrelerde ise -25.2 ile -27.5°C aras›nda de¤iﬂti¤i
saptanm›ﬂt›r (Peguero-Pine ve di¤., 2008).
Sar›çam›n büyümesinde ya¤›ﬂ ve s›cakl›k koﬂullar› üzerinde Polonya’n›n Bat›
Pomeriania bölgesinde yap›lan araﬂt›rmada, sar›çamda en fazla büyümenin
ya¤›ﬂl› y›llara denk geldi¤i, buna karﬂ›n minumum büyümenin toprakta su
s›k›nt›s›n›n oldu¤u kurak y›llara tekabül etti¤i tespit edilmiﬂtir. Turba ve
çamurlu ›slak alanlar ile yeralt› suyu seviyesinin yüksek oldu¤u yerlerde fazla
ya¤›ﬂ›n olumsuz etki yapt›¤› belirtilmiﬂtir. K›ﬂ ve ilkbahar baﬂlar›nda vejetasyon
dönemini belirleyen s›cakl›k koﬂullar›n›n sar›çam›n büyümesinde etkili oldu¤u,
yani s›cakl›¤›n düﬂük olmas› sar›çam büyümesini düﬂürdü¤ü; so¤uk geçmeyen
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k›ﬂlarla, ilkbahar baﬂlar›nda (Mart, Nisan) don olaylar›n›n olmad›¤› y›llarda
büyümenin iyi oldu¤u; sar›çam›n radiyal büyümesinde ya¤›ﬂ›n hava s›cakl›¤›na
göre önemli olmad›¤›, yaz aylar›n›n kapsayan Haziran ve Temmuz ya¤›ﬂlar›n›n
fazla olmas›n›n ve Eylül ay›n›n kurak geçmesinin büyüme üzerinde pozitif etki
yapt›¤›; ayr›ca ﬁubat ay›ndaki düﬂük ya¤›ﬂ›n da olumlu etki gösterdi¤i
belirtilmiﬂtir (Cedro 2001).
‹spanya’n›n güneydo¤usunda Katalonya (Catalonia)'daki Parades da¤›nda
yap›lan bir araﬂt›rmada, sar›çam›n yaz döneminde su s›k›nt›s›na karﬂ› hassas
oldu¤u, ya¤›ﬂ›n gerek y›l içinde gerekse y›llar aras›nda de¤iﬂmesinin karmaﬂ›k
bir etki yapt›¤› belirtilmiﬂtir. ﬁöyle ki sadece Mart-Haziran aras›nda düﬂen üç
ayl›k ya¤›ﬂ›n de¤il, bir önceki y›l›n Eylül ay›ndaki ya¤›ﬂ azalmas›n›n da
büyümede s›n›rlay›c› faktör oldu¤u, k›ﬂ aylar›ndaki s›cakl›¤›n ayr›ﬂmada yeterli
olmas›n›n toprak ya da ana materyalde besin maddelerinin birikmesine yol
açarak bunu izleyen y›lda sar›çam verimini olumlu etkiledi¤i belirlenmiﬂtir.
Ayr›ca vejetasyon dönemindeki düﬂük ya¤›ﬂ ve yüksek s›cakl›¤›n sar›çam›n
halka geliﬂiminde s›n›rlayl›c› faktör oldu¤u, k›ﬂ›n, özellikle Aral›kta biriken besin
maddeleri, ilkbahardaki büyüme s›ras›nda kullan›ld›¤› ve buna ba¤l› olarak yaﬂ
halkas›n›n teﬂekkül etti¤i belirlenmiﬂtir (Gutierrez 1989).
Toprak yönünden sar›çam; Spodosol, Entisol, Inceptisol, Histosol, Alfisol ve
Mollisol ordolar›na ait çeﬂitli toprak tipleri üzerinde yetiﬂir. ‹skoçya'da oldu¤u
gibi asit kayalar ile genç buzul çökelleri üzerinde bulunur.
Sar›çam›n yay›l›ﬂ alanlar›nda toprak pH’›n›n 4-7 aras›nda de¤iﬂti¤i, optimum
ortamlarda ise pH’›n 4.5-6 aras›nda oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
‹skoçya'n›n ›l›man nemli iklimlerinde kal›n litter ve ham humus kat›na sahip
silisli ve asit kayalar üzerinde yetiﬂir. En mükemmel yetiﬂti¤i alanlar, ekseriya
buzul kökenli olan serbest drenajl› kum, çak›ll› depolar üzerindedir. Buna karﬂ›n
baz› yerlerdeki turba depolar› üzerinde de bulunur.
Besin maddeleri aç›s›ndan magnezyumun, sar›çam›n ana besin elementi
aras›nda oldu¤u, bu nedenle h›zl› büyüyen tohum kaynaklar›n›n yüksek
miktarda magnezyum içerdi¤i saptanm›ﬂt›r (Steinbeck 1966, Wright 1963-76).
Sar›çam, di¤er çam türlerinin ço¤unda oldu¤u gibi, gölgeye karﬂ› toleransl›
olmay›p ›ﬂ›k ihtiyac› yüksek bir a¤açt›r. Yo¤un orman tac› alt›nda gelen gençlik
uzun süre yaﬂamaz. Verimli topraklar üzerinde iyi büyüyen gençlik olmas›na
ra¤men di¤er a¤aç ve bitkilerin mekan mücadelesi olmad›¤› kesimlerde kumlu
kuru topraklarda daha iyi geliﬂme gösterir.
Son y›llarda ‹skoçya’n›n Cairngorm da¤lar›nda arazi kullanmadaki de¤iﬂikli¤e ba¤l› olarak sar›çam›n do¤al kolonizasyonu ve buharlaﬂma üzerindeki
etkileri konusunda yap›lan araﬂt›rmada; sar›çam›n çal›l›k moorland üzerinde
art›ﬂ gösterdi¤i, do¤al sar›çam ormanlar›yla dikim sahalar›ndaki sar›çam ormanlar› aras›nda farkl› fiziki yap› olmas›na karﬂ›n interserpsiyon yönünden önemli
bir de¤iﬂme göstermedi¤i, do¤al sar›çam ormanlar›ndaki hava sirkülasyonunun
ve tutulan ya¤›ﬂ›n daha fazla buharlaﬂt›¤›, ›slak çal›l›k moorlandlardaki sar›çam
meﬂcerelerine göre buharlaﬂma ve interserpsiyonun % 41 fazla oldu¤u ve
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otlatman›n azalt›ld›¤› yerlerdeki sar›çam gençli¤inde art›ﬂ›n oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (Haira ve di¤. 2000).
Geçti¤imiz as›rda ‹skoç ormanc›lar› olgun sar›çam ormanlar›n›n alt›nda
sar›çam gençli¤ini getirmede ciddi s›k›nt›larla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Bunlar›n baﬂ›nda
geyik ve evcil hayvanlar›n otlat›lmas› gelir. ‹skoçya'da baﬂar›l› sar›çam gençleﬂtirmesi orman içinde aç›lan ﬂeritler hâlindeki boﬂaltma çal›ﬂmalar›yla sa¤lanm›ﬂt›r. Nitekim baﬂar›l› gençleﬂtirmesinin; verimli tohum y›l› s›ras›nda, aç›k ya
da ›ﬂ›¤›n tabana s›zmas›n› sa¤layan taç yap›s› alt›nda, zay›f diri örtüye sahip alt
tabaka üzerinde, mineral topra¤›n yüzeye ç›kar›ld›¤› ve ham humus tabakas›n›n
temizlendi¤i yerlerde oldu¤u belirtilmiﬂtir (Steven et al, 1959).
Güney Fransa’da sar›çam 10-15 y›lda seksüel olgunlu¤a ulaﬂmakta, polenleﬂme Haziranda, olgunlaﬂma ise k›ﬂ durgunlu¤undan sonra ilkbaharda oluﬂmakta; h›zl› tohum geliﬂmesi, olgunlaﬂma ve yay›lma bir y›l sonra Martta
olmakta; bol tohum y›l› 3-4 y›lda bir gerçekleﬂmektedir. Kozalak üretimi, aç›k
sahadaki a¤açlarda meﬂcere içindeki a¤açlara göre fazla olmaktad›r; nitekim
aç›k alandaki a¤açta 994 tane olan kozalak üretimi, orman içinde bask› alt›ndaki fertlerde 234 adede düﬂmektedir. Kozalaklar›n % 80'den fazlas›n›n aç›k
alanlardaki a¤ac›n orta kesiminde yer almakta ve izole a¤açlar, orman içindeki a¤açlara göre çok fazla kozalak üretmekte, kozalak boyutu artt›kça tohum
say›s›n›n da artmaktad›r. Sonuç itibariyle, kozalak üretimi; aç›k alanlardaki
sar›çamlarda, rekabetin oldu¤u orman içindeki a¤açlara göre 14 kat daha fazla
olmakta ve taç kesimindeki kozalaklar düzgün da¤›l›ﬂ göstermektedir. Traﬂlama kesim sahas›nda b›rak›lan fertler 5-6 y›l sonra bol kozalak üretmektedir;
izole a¤açlardan oluﬂan yerlerde gençlik yay›lmas› iyi ve tohum üretimi düﬂük
yo¤unluktaki meﬂcerelerde çok fazlad›r (Debain ve di¤. 2003).
ABD Göller Bölgesi'nin kuzeydo¤usunda bol miktarda sar›çam gençli¤i kumlu topraklar üzerine gelir. Özellikle yol kenarlar›, yang›n ﬂeritleri ve yüzeye ç›km›ﬂ ana materyal üzerinde sar›çam gençli¤inin yayg›n oldu¤u görülür. Ancak
baz› hastal›klar, gençleﬂtirme ve a¤açland›rma çal›ﬂmalar›n› güçleﬂtirmiﬂtir.
Sar›çam kozalaklar›, Ekim sonunda aç›lmaya baﬂlar, kozalaklardan tohum
saç›lmas› Aral›k ay›nda da devam eder. Bu dönemde önemli miktarda tohum
kar örtüsü üzerine düﬂer. Tohumlar, ana tohum a¤ac›ndan 50-100 m, bazen de
1 km kadar uza¤a kadar at›l›r.
Laboratuvarda yap›lan denemelerde çeﬂitli bölgelerden gelen sar›çam
tohumlar›n›n s›cak ve nemli koﬂullarda çimlendi¤i tespit edilmiﬂtir. Suni ›ﬂ›kla
yap›lan denemelerde farkl› tohum kaynaklar›ndan al›nan tohumlar›n % 83
oran›nda çimlendi¤i saptanm›ﬂt›r (Heit 1969).
Arazi üzerinde en iyi çimlenme tam ya da k›sm› güneﬂ ›ﬂ›¤›nda olmaktad›r.
Sar›çam gençli¤i, yeterli nemin oldu¤u ve k›smen gölgeli ortamlarda
mükemmel ﬂekilde geliﬂmektedir. New York'un kuzeyinde sar›çamlar, aç›k
renkli topraklarda ve terkedilen tarlalarda tesis edilmiﬂtir (Wright 1963-74).
Kötü ortamlarda yani uygun olmayan ortamlarda sar›çamlar›n mantar ve
di¤er zararl›lara daha fazla etkilendi¤i belirtilmiﬂtir.
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Büyüme ve Verim
Sar›çamlar›n geliﬂmesi, bulundu¤u ortam ve tohum kaynaklar›n›n co¤rafî
konumuna göre önemli de¤iﬂme gösterir. Örne¤in sar›çam›n boyu, ‹skoçya'da
150 yaﬂ›nda 13.7-16.8 m aras›nda iken iyi drenajl› yerlerde 22.9 m'ye kadar
ulaﬂ›r. Tohum kayna¤› testlerinde baz› varyeteler ayn› bölgedeki sar›çamlara
göre 2.5 misli daha fazla büyüme gösterir (Steven et al 1959).
Almanya'n›n Magdeburg bölgesinden getirilen tohumlar›n ekildi¤i Michigan'
da aç›k bir alanda iyi drenajl› kumlu balç›k topra¤›nda sar›çam›n 21 yaﬂ›nda
13.7 m boy ve 18 cm çapa ulaﬂt›¤› ifade edilmektedir. ‹skoçya'daki sar›çam
plantasyon sahas›nda ekilen muhtemelen Orta Avrupa orijinli sar›çam›n 32
yaﬂ›nda 19 cm çapa, 18.6 m boya ulaﬂt›¤› saptanm›ﬂt›r. New York'un kuzeyindeki sar›çam plantasyonunda 74-77 yaﬂ aras›ndaki sar›çamlar›n 26 m boy ve
48 cm çaptad›r. Ayn› yerde en yüksek sar›çam›n boyu 29 m ve çap› 51 cm'dir.
Güney Michigan'da 42 yaﬂ›nda ortalama 23 m boyunda sar›çam›n bir hektardaki hacmi 263.8 m3'tür (Rudolph et al 1959, Wright 1963-76).
Köklenme Durumu
Sar›çam genel olarak kaz›k kök geliﬂtirir. Avrupa'da yap›lan bir çal›ﬂmada
a¤açlar›n % 64'ü kaz›k köklü oldu¤u, s›k ﬂekildeki yatay köklerin de alta do¤ru
kaz›k kök halini ald›¤› ifade edilmektedir. Kaz›k kök yap›s›n›n kumlu topraklarda, moren ve çak›ll› topraklara göre çok yayg›n oldu¤u, kaz›k köklerin kumlu
toprak ve depolar üzerinde oldu¤u ve ortalama uzunlu¤u 1.5-3 m aras›nda de¤iﬂti¤i, yatay kök sisteminin yüzeye yak›n oldu¤u, yatay köklerin ço¤unun toprak yüzeyinden 20 cm derinlikte bulundu¤u belirtilmektedir. Yatay kök sisteminin geliﬂme ve derinli¤inin toprak nemiyle ilgili oldu¤u ve kurak topraklarda
daha derin kök sisteminin geliﬂti¤i; en uzun yatay kökün 14 yaﬂ›ndaki a¤açta
4.5 m, 45 yaﬂ›ndaki a¤açta ise 17.1 m oldu¤u, kayal›klardaki kök sistemi kumlu topraklara göre k›sa oldu¤u, ayr›ca a¤ac›n çap›yla yatay kök sistemi aras›nda s›k› bir iliﬂkinin olmad›¤› ifade edilmektedir. Finlandiya'da orta yaﬂtaki sar›çamlar›n kökleri birbirine girmiﬂ durumda oldu¤u ve bu kök sisteminin su ve
besin maddeleri transferini sa¤lad›¤› kaydedilmektedir. Büyük bir sar›çam a¤ac›
köklerinin 0.125 hektar alana yay›ld›¤› da belirtilmektedir (Laitakarai 1927).
Kullan›m Alanlar›
Sar›çam, ülkelerin özelliklerine göre çeﬂitli kullan›m alanlar› vard›r. Örne¤in
ABD'de 100 milyon dolay›nda yetiﬂtirilen sar›çam fidanlar›n›n % 30 kadar› noel
a¤ac› olarak kullan›l›r. Kurak kötü ortamlara dayan›kl›, toleransl› olmas›
nedeniyle erozyon kontrolunda kullan›l›r, ancak böyle ortamlarda sar›çamlar›n
hastal›klara ve böcek istilas›na karﬂ› direnci zay›ft›r (Trocke 1966).
Genetik Özelli¤i
Avrupa'da sar›çam›n tohum kayna¤› ve geneti¤iyle ilgili araﬂt›rmalar, 200 y›l
öncesine kadar dayan›r. ABD'de 1938'de kurulan Uluslararas› Tohum Kayna¤›
Enstitüsü'nde ‹skandinavya ve Orta Avrupa a¤açlar›ndan sa¤lanan tohumlar
test edilerek a¤açland›rmalardaki baﬂar›lar› ve has›lat› incelenmektedir. Bu
sayede yavaﬂ büyüyen varyetelere göre Orta Avrupa'daki sar›çam a¤açlar›n›n
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tohumlar›n›n kullan›ld›¤› plantasyonlardaki sar›çamlar, 2.5 misli daha h›zl›
büyümekte ve 15 kat daha fazla verimli olmaktad›r. Michigan'da, Çekoslovakya'dan getirilen carpatica varyetesindeki sar›çam›n h›zl› büyümesi ve düzgün
gövde yapmas›, kereste üretimine çok uygun olmuﬂtur. Belçika, Fransa'n›n Voj
da¤lar› ve Bat› Almanya'dan getirilen haguenensis ikinci önemli varyete olup
ABD'nin fakir topraklar› üzerinde baﬂar›l› olmuﬂtur (Lemmien 1974).
Sar›çam›n co¤rafî varyetesi oldukça fazla olup, hâlen 19-22 aras›nda de¤iﬂen
varyete tespit edilmiﬂtir. Sar›çam›n tohum boyutu, çimlenme, uyku dönemi,
renk, kozalak rengi, a¤aç formu, büyümesi, strüktür ve kök sistemi, çiçeklenme özellikleri, ibre rengi ve uzunlu¤u, so¤u¤a, s›ca¤a ve kurakl›¤a karﬂ›
hassasiyeti, böcek ve hastal›klara dayan›kl›l›¤› bölgelere göre farkl›l›k gösterir.
Tohum ebad› kuzeyden güneye do¤ru artar, genellikle güney kökenli olanlar
kuzeye göre daha h›zl› büyür. Sar›çam, ne kadar güney kökenli olursa o kadar
düﬂük s›cakl›klara karﬂ› hassast›r. Sibirya ve ‹skandinavya'daki sar›çam›n
ibreleri k›ﬂ›n sar›ya dönerken, ‹spanya, Güney Fransa ve Balkanlar'dakinin
rengi yeﬂil kal›r.
Sar›çam, yüksek ›ﬂ›k ﬂiddeti ve orta derecede besin maddesine sahip
alanlarda iyi geliﬂme gösterir. Ayr›ca kay›n ve göknar gibi gölgeye dayan›kl›
a¤açlar›n yetiﬂmesini sa¤lar. Böyle ortamlarda sar›çam›n verimlili¤i düﬂer.
Rüzgârlardan fazla zarar görür, deniz kenar›nda tuz püskürmesine karﬂ› orta
derecede toleransl›d›r.
Gençleﬂme özellikleri
Sar›çam do¤al yolla gençleﬂir, seksüel olgunlu¤a 5-8 yaﬂlar› aras›nda ulaﬂ›r.
genellikle 10-15 yaﬂ›ndan 200 yaﬂ›na kadar olan sar›çamlar›n kozalaklar›ndan
kaliteli fidanlar elde edilir. 3-6 y›l aras›nda iyi tohum y›llar›na ulaﬂ›l›r.
Kozalaklar, nemli ve kuru haval› günlerin birbirini izledi¤i ilkbaharda aç›l›r.
Tohumlar, a¤açlardan 50-100 m kadar uza¤a at›l›r, bazen 1 km uzakl›¤a kadar
da ulaﬂ›r. Ancak tohum kalitesi, çimlenme ve hayatta kalma özelli¤i, tohum
kayna¤›ndan uzaklaﬂt›kça azal›r. Bu durum, kozalaklardan uzaklara at›lan hafif
ve küçük tohumlar›n kalitesi düﬂük olmas›yla ilgilidir.
Sar›çamda polenleﬂme May›s sonu ile Haziran baﬂ›nda olur. Tohum
Eylül-Ekim aras›nda olgunlaﬂ›r. Kozalaklardan tohum saç›lmas›, Aral›k-Mart
aylar› aras›nda meydana gelir.
Tohumlar mineral yani ç›plak toprak üzerinde çimlenir. Bununla beraber
‹ngiltere'de Calluna vulgaris ve e¤relti otu (Pteidium aquilinum)nun bulundu¤u
yerlerde de çimlenme gösterir. Burada vejetasyon örtüsünden ziyade tohum
kayna¤›n›n varl›¤› önemlidir. Kuruma ve ›slanman›n›n s›kça gerçekleﬂti¤i
yerler, tohumun çimlenmesi üzerinde olumsuz etki yapar. Yeterli nem ve k›smi
gölgeli ortamlarda çimlenme mükemmel olarak gerçekleﬂir. Tepeye yak›n
yerlerde iyi geliﬂme gösterirken, depresyonlar›n taban›ndaki aﬂ›r› nemlenmenin
oldu¤u yerlerde çimlenme kötüdür.
Sar›çam ›ﬂ›k a¤ac› olup gölgeye toleransl› olmad›¤›ndan fazla miktarda fidan
zayiat› s›k taç örtüsü alt›nda görülür. Birkaç fert 50 y›ldan fazla bask› alt›nda
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yaﬂayabilir, ancak gölgeli ortamda 7 y›ldan fazla yaﬂamaz. 20 yaﬂ›nda bask›
alt›nda kalan fertler orta derecede büyümeye devam eder. Yang›ndan sonra
oluﬂan sar›çam meﬂcereleri genellikle ayn› yaﬂtad›r. Örne¤in ‹skandinavya'daki
sar›çam meﬂcerelerinin % 50-70'i ayn› yaﬂ s›n›f›ndad›r.
Sar›çam, meﬂcere boﬂluklar›nda ve kesimden sonra gençleﬂme gösterir.
‹sveç'te yang›ndan sonra sar›çam gençli¤i gelir. Yang›n›n olmad›¤› yerlerde
‹sveç ladini, sar›çam›n yerini al›r. Yang›n ayn› yaﬂtaki meﬂcerelerin oluﬂumunu
sa¤lar. Gençleﬂme, ormandaki boﬂluklar aras›nda uygun koﬂullarda meydana
gelir. Humus kat›n›n kal›n oldu¤u yerlerde gençlik oluﬂumu pek görülmez.
Esasen sar›çam›n gençleﬂmesinde zaman zaman yang›n›n ç›kmas› gereklidir. Nitekim ‹sveç'te M.S. 1100 y›l›ndan günümüze kadar yaklaﬂ›k 46 y›l
arayla oluﬂan yang›nlar, sar›çam›n varl›¤›n›n sürmesinde önemli rol oynam›ﬂt›r.
Baz› sahalarda yang›n 30 y›l arayla olmuﬂtur. 100 y›l› aﬂk›n bir sürede oluﬂan
yang›nlar, sar›çam ormanlar›n›n azalmas›na yol açm›ﬂt›r. Do¤u Finlandiya'da
26-146 y›l aras›nda oluﬂan yang›nlar, sar›çam/çal› ormanlar›n›n oluﬂmas›n›
sa¤lanm›ﬂt›r. Çin'in kuzeyindeki taygalar içinde yer alan sar›çam ormanlar›nda
yang›n aral›¤› 130 y›l olarak hesaplanm›ﬂt›r.
K›saca kuzey bölgelerde sar›çam ormanlar›, yang›na u¤rayan yerlerde
hâkim durumda iken, yang›n›n nadiren meydana geldi¤i yüksek seviyelerde
göknar/lâdin ormanlar› yayg›nd›r.
Kullan›m Alanlar›
Sanayi devrimi öncesi sar›çam reçine üretiminde kullan›lm›ﬂt›r. Eski önemini kaybetmekle birlikte hâlâ reçine üretim yap›lmaktad›r.
Aç›k kahverengiden k›rm›z›ns› kahverengi aras›nda de¤iﬂen sar›çam odunu,
inﬂaat iﬂlerinde kullan›l›r. Kuru a¤›rl›¤› 470 kg/m3'tür.
‹skoçya sar›çam›, Yeni Zelanda ile 1600'lü y›llardan itibaren Kuzey Amerika'n›n so¤uk bölgelerinin a¤açland›r›lmas›nda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Öyle
ki sar›çam; Ontario, Michigan ve Wiscosin gibi baz› sahalarda istilac› tür olarak
kabul edilir. ABD'de üretilen sar›çam fidanlar›n›n % 30'u noel a¤ac› olarak
sat›l›r. ABD'de Büyük Göller Bölgesi'ndeki kumlu alanlara dikilir. Sar›çam,
Pinus ponderosa'n›n yetiﬂti¤i Washington'un do¤usunda ya¤›ﬂl› yerlerdeki lös
depolar› üzerinde mükemmel geliﬂme gösterir.
Sar›çam; erozyon kontrolünde, kömür ocaklar›ndan ç›kan enkaz›n ve yanan
orman alanlar› ile yol kenar›, park ve bahçe a¤açland›rmas›nda, rüzgâr ﬂeritlerinin tesisinde ve hava kirlili¤inin düzenleyici a¤aç olarak da kullan›l›r.
Önemli bir orman a¤ac› olan sar›çam, kereste ve ka¤›t üretimi amac›yla
kullan›l›r. Kerestesi çok k›ymetli olup kap›, pencere do¤ramas›ndan, mobilya
üretimine, ahﬂap meskenlerin yap›m›na var›ncaya kadar çeﬂitli alanlarda
kullan›l›r. Sar›çam, ticarî amaca yönelik olarak 50-100 y›lda bir kesilir. Kuzey
bölgelerde idare müddeti, a¤açlar›n yavaﬂ büyümesinden dolay› daha uzundur.
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Sar›çam›n Yay›l›ﬂ›
Sar›çam ormanlar›n›n saf ve kar›ﬂ›k olarak Karadeniz k›y› kuﬂa¤›ndaki baz›
yerlerde sahilden, Çoruh havzas›nda Borçka dolaylar›nda 200 m’den baﬂlayarak Kuzey Anadolu ve ard›ndaki da¤larda 2000 m’ye, Kuzeydo¤u Anadolu’da
Sar›kam›ﬂ dolay›nda 2700 m’ye kadar ç›kd›¤›; Anadolu'nun iç kesimlerinde
Akda¤madeni, dolay›nda baﬂlayarak Amasya, Çorum dolaylar›nda antropojen
bozk›r alanlar›na do¤ru lokal yay›l›ﬂ gösterdi¤i; Sündiken da¤lar›ndaki
Çatac›k'tan güneyde ‹ç Anadolu'yu do¤ru sokuldu¤u; Boyabat, Vezirköprü ve
Karg›'dan itibaren bat›ya do¤ru geniﬂ alanlarda görüldü¤ü; Bilecik, Bursa
yörelerinden baﬂlayarak güneye do¤ru Sand›kl› Çivril'e kadar uzand›¤›, Murat
da¤› (Uﬂak)'nda da oldu¤u belirtilmiﬂtir (Alemda¤ 1967; Atalay 1977, 1994,
2002, 2008; Atalay ve di¤. 1985, 2011; Çepel ve di¤. 1977; Kayac›k 1954;
Gökmen 1970; Pamay 1962; Tetik 1986; Toker 1960).

Sar›çam›n Ekolojisi
Karadeniz k›y›s›nda k›y›dan baﬂlayarak 2700 m’ye kadar olan alandaki
da¤l›k bölgeler, plato düzlükleri ve vadi içleriyle yamaçlar›nda görülen
sar›çam›n iklim bölgelerine göre saf ve kar›ﬂ›k topluluklar hâlinde bulundu¤u,
Çoruh havzas›nda 1000-2500 m aras›nda saf ve kar›ﬂ›k topluluklar oluﬂturdu¤u
belirtilmiﬂtir (Çepel ve di¤. 1977; Tetik 1986).
Bak› yönünden sar›çam›n genellikle kuzey bak›l› yamaçlar› sevdi¤i, ancak
güneﬂli ve gölgeli bak›larda da çok önemli fark›n olmad›¤›, iyi ve orta
bonittetteki meﬂcerelerin % 64'ünün gölgeli, % 34'ünün güneﬂli bak›larda
oldu¤u, IV ve V. bonittetekilerin % 54'ünün gölgeli, % 46's›n›n güneﬂli bak›larda
yer ald›¤›na dikkat çekilmiﬂtir (Çepel ve ark. 1977).
Sar›çam›n nemli bölgelerde güneye bakan yamaçlarda, kurakl›¤›n etkin
oldu¤u bölgelerde ise kuzeye bakan yamaçlarda yayg›nlaﬂt›¤› belirtilmiﬂtir
(Atalay 1994; Atalay ve di¤. 1985).
Sar›çam›n çok e¤imli (% 18-36) ve orta e¤imli (%10-17) olan yamaçlarda
daha fazla oldu¤u, e¤imin artmas›na ba¤l› olarak bonitetin düﬂtü¤ü aç›klanm›ﬂt›r (Çepel ve ark. 1977).
‹klim aç›s›ndan sar›çam›n; Karadeniz, ‹ç Anadolu ve Do¤u Anadolu olmak
üzere 3 makro iklim tipinde yetiﬂti¤i (Çepel ve ark. 1977), Çatac›k sar›çam
ormanlar›ndaki iklimin nemli, mikrotermal, yaz mevsiminde su noksan›n›n orta
derecede olan okyanusal iklim tipinde oldu¤u (Boydak 1977), Bolu Alada¤'da
nemli iklim koﬂullar›nda yetiﬂti¤i (Akgül ve Aksoy 1976, Kantarc› 1979) ifade
edilmiﬂtir. Ayr›ca nemli çok nemli so¤uk iklim ﬂartlar› gösteren Karadeniz
bölümünün yüksek kesimleri ile nemli, yar›nemli so¤uk iklim koﬂullar›n›n
egemen oldu¤u Kuzeydo¤u Anadolu’nun yüksek platolar›nda sar›çamlar›n
yayg›n oldu¤u belirtilmiﬂtir (Atalay ve ark. 1985).
Sar›çam›n yetiﬂti¤i yerlerde vejetasyon süresinin 2-9 ay aras›nda de¤iﬂti¤i,
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y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n 4-14.3°C aras›nda oldu¤u, en yüksek s›cakl›¤›n
39.4°C’ye, en düﬂük s›cakl›¤›n ise -37°C’ye düﬂtü¤ü, donlu günlerin Ekimde
baﬂlay›p May›s›n ilk haftas›na kadar devam etti¤i, Do¤u Anadolu’da yükseltinin
art›ﬂ›na ba¤l› olarak düﬂen vejetasyon süresinin sar›çam›n büyümesini s›n›rland›rd›¤› ifade edilmiﬂtir (Pamay 1962, Çepel ve di¤. 1977). Kuzeydo¤u
Anadolu’daki sar›çam ormanlar›n›n k›ﬂa dayan›kl› nemcil ve yar› nemcil
oldu¤u, nemli ortamlarda 4°C’nin alt›na olan y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n, kurakç›l
ormanlarda 6-10°C oldu¤u belirtilmiﬂtir (Atalay ve ark. 1985, Tetik 1985).
Sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ alanlar›nda y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ›n Karadeniz
makro ikliminde 628-1371 mm, ‹ç Anadolu’da 500-878 mm, Do¤u Anadolu’da
556-620 mm aras›nda de¤iﬂti¤i, Temmuz ve A¤ustos aylar›nda kurak dönemin
oldu¤u belirtilmiﬂtir (Çepel ve di¤. 1977). Di¤er bir çal›ﬂmada y›ll›k ortalama
ya¤›ﬂ›n 362 mm (Çatac›k) ile 2510 mm (Hopa) aras›nda de¤iﬂti¤i, kurak
dönemin Haziran ortalar›ndan Eylül baﬂ›na kadar sürdü¤ü, Hopa ve Giresun
gibi yetiﬂme ortamlar›nda kurak devrenin olmad›¤› belirtilmiﬂtir (Eliçin 1971).
Atalay ve ark. (1985), Kuzeydo¤u Anadolu’da y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ›n nemli
sar›çam ormanlar›nda 500 mm’nin üzerinde, kurakç›l sar›çam ormanlar›nda
400-500 mm aras›nda oldu¤una dikkat çekmiﬂlerdir.
Sar›çam›n ba¤›l nemin % 60'›n üzerinde oldu¤u ve en düﬂük nemin % 3'e
kadar düﬂtü¤ü (Sar›kam›ﬂ), k›ﬂ›n yüksek olan ba¤›l nemin yaz›n alçald›¤› ifade
edilmiﬂtir (Eliçin 1971, Akgül 1969, Tetik 1986).
Iﬂ›k aç›s›ndan sar›çam›n fotosentezi s›ras›nda bol ›ﬂ›¤a ihtiyaç duydu¤u,
istisnai hâllerde yar› gölgede yetiﬂti¤i, ›ﬂ›k denkleﬂme noktas›n›n % 28.7 oldu¤u
aç›klanm›ﬂt›r (Çepel 1978).
Sar›çam›n; tüm jeolojik zamanlara ait hertürlü ana materyal yani kaya/
tortullar ile çernezyom, k›rm›z› renkli Akdeniz, podsolümsü, rendzina, ranker,
vertisol, kahverengi orman ve alüvyal topraklar ile hertürlü tekstür s›n›f›na ait
topraklar üzerinde yetiﬂti¤i belirtilmiﬂtir (Çepel ve ark. 1977, Akgül 1969,
Akgül ve Aksoy 1973, 1978; Boydak 1977, Atalay ve ark. 1985, Atalay 1994,
Tetik 1985, 86).
Toprak derinli¤i, taﬂl›l›k ve kök yay›l›ﬂ› aç›s›ndan sar›çam meﬂcerelerindeki
topraklar›n ço¤unlukla derin (60-120 cm) ve orta derin ((30-60 cm), orta
derecede taﬂl› (%10-30) oldu¤u, üst toprak kat›nda yo¤un olan kök yay›l›ﬂ›n›n
alt do¤ru seyrekleﬂti¤i (Varol 1969, Akgül ve Aksoy 1978), Çatac›k’ta solum
kat›nda ince boyutta orta ve s›k olan kökün, alta do¤u kal›nlaﬂt›¤› (Boydak
1977), Çamkoru’da köklenme derinli¤inin 50 cm’yi buldu¤u, kaz›k kök
sisteminin zay›f oldu¤u (Bozakman 1969), Kuzeydo¤u Anadolu’da 60-80 cm
olan toprak derinli¤inde kök da¤›l›m›n›n A horizonunda s›k, alt katlara do¤ru
seyrekleﬂti¤i (Tetik 1985) aç›klanm›ﬂt›r. Anadolu genelindeki sar›çam deneme
alanlar›nda topraklar›n % 71'inin derin (60-120 cm), % 23'ünün orta derin
(30-60 cm) ve % 6's›n›n s›¤ (0-30 cm) oldu¤u, taﬂl› topraklar›n A horizonunda
% 61, B horizonunda orta derecede taﬂl› topraklar›n % 42 oran›nda oldu¤una
dikkat çekilmiﬂtir (Çepel ve ark. 1977).
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Bölgelere göre de¤iﬂmekle beraber genellikle sar›çam ormanlar›nda minaral
toprak kat›n›n üzerinde 2-3 cm kal›nl›¤›nda bir ibre, bunun alt›nda 1.5-2 cm
kal›nl›¤›nda çürüntü tabakas› ve en altta 1-0.5 cm kal›nl›¤›nda bir humus
kat›n›n oldu¤u, çürüntülü mull tipinde humusun yayg›n olarak rastlan›ld›¤›, bu
nedenle ölü örtü ayr›ﬂma oran›n›n orta derecede oldu¤u; organik maddenin A
horizonunda % 57 oran›nda % 5.1-10 aras›nda, B horizonunda % 49 oran›nda
%1-2 aras›nda bulundu¤u ifade edilmiﬂtir (Çepel ve di¤. 1977, Varol 1969,
Akgül ve Aksoy 1976, Bozakman 1969). Alada¤ (Bolu)'da çürüntülü mull tabakas›n›n 1 cm kal›nl›¤›nda, humus tabakas›n›n mineral toprakla iyi kar›ﬂm›ﬂ
halde oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Arol 1959).
Sar›çam orman alanlar›nda toprak reaksiyonunun Çatac›k’ta A horizonunda
5.1-6.13, B horizonunda 4.9-6.1 aras›nda de¤iﬂti¤i (Boydak 1977), Alada¤lar
(Bolu)'da 5-6.9 aras›nda seyretti¤i, üst toprak kat›nda mutedil derecede olan
asit reaksiyonun alt do¤ru zay›fland›¤› (Akgül ve Aksoy 1978); sar›çam
ormanlar›n›n Anadolu’daki yay›l›ﬂ alanlar›ndaki topraklar›n % 69'unun kuvvetli
asit, % 27'sinin orta derecede asit, % 3'ünün zay›f asit ve % 1'inin zay›f alkali
reaksiyon gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r (Çepel ve ark. 1977). Sar›çam ormanlar›ndaki optimum pH de¤erinin 5-5.7 aras›nda olmas› gerekti¤ine de dikkat
çekilmiﬂtir (Günsur 1962).
Fizyografik faktörlerle sar›çam›n üst boyu ile yamaç üst kenar›ndan uzakl›k
aras›nda anlaml› iliﬂkiler saptanm›ﬂt›r. Bölgelere göre güneﬂli ve gölgeli bak›lar
aras›nda bonitetin önemli de¤iﬂme gösterdi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Vejetasyon ve biyotik faktörler yönenden Anadolu’daki sar›çam ormanlar›
k›ﬂa dayan›kl› nemcil sar›çam ormanlar›, karasal (kontinental) ve okyanusal
olmak üzere iki tipe ayr›lm›ﬂt›r. Her iki tipte de Abies nordmanniana, A.
bornmulleriana, Pinus sylvestris ve Kuzeydo¤u Anadolu’da Picea orientalis ile
karakterize edildi¤i, karasal tipte görülmeyen Fagus orientalis’in okyanusal
tipte hâkim oldu¤u, k›ﬂa dayan›kl› kurakç›l sar›çam ormanlar›n›n Karadeniz
da¤lar›n›n ‹ç Anadolu’ya ba¤layan kuﬂakta bulundu¤u belirtilmiﬂtir (Çepel ve
di¤. 1977).
Sar›çam›n Tohum Özellikleri
Aç›k tohumlular (Gymnospermeae, gimnosperm) s›n›f›na giren sar›çam bir
cins, bir evcikli olup rüzgâr arac›l›¤›yla döllenir. Kozalaklar›n olgunlaﬂmas›,
Kas›m ay›ndan itibaren baﬂlayarak iki y›ll›k bir süreyi al›r. May›s ve Haziran
aylar›n› kapsayan tozlaﬂma döneminde havan›n ya¤›ﬂl› ve sisli olmas›, döllenme miktar›n›n az olmas›na neden olur. Zengin tohum y›llar›, 2-3 y›l aras›nda
meydana gelir; Sar›kam›ﬂ ve Göle ormanlar›nda ise iki y›lda bir gerçekleﬂir;
tohumlar›n Eylül sonu ve Ekim baﬂ›nda olgunlaﬂ›r; tohum dökümü, Çatac›k’ta
ilkbaharda, özellikle Nisanda, Göle-Sar›kam›ﬂ yöresinde 15 ﬁubattan sonra
kozalaklar aç›larak tohum dökmeye baﬂlar, bundan sonra ya¤murlar baﬂlayarak nemin artmas›yla kozalak karpelleri kapan›r (Gökmen 1970, Sevimsoy
1984, Gezer ve Aslan 1980, Pamay 1962, Boydak 1975).
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Cebeci’nin verdi¤i bilgiye göre 2.5-7 cm uzunlu¤undaki olgun kozalak
asimetriktir. Iﬂ›k gören taraf› daha fazla geliﬂmiﬂtir (çarp›kt›r). Iﬂ›k alan
taraf›ndaki apofizler ç›k›nt›l›d›r.
Kozalak sapl› olup aﬂa¤›ya sarkar. Kozala¤›n anatomik olgunlaﬂmas› 17
ayda (ikinci vejetasyon mevsimi sonunda), fizyolojik olgunlaﬂmas› iki y›lda
olmaktad›r. Olgun kozala¤›n dip taraf› çarp›kt›r. Bol (zengin) tohum y›llar› 2-3
y›lda bir olmaktad›r. Kozalak ikinci y›l Ekim ay›ndan itibaren yeterli çimlenme
oran›na eriﬂti¤inden tohum hasad› yap›labilir. 5-8 yaﬂ›ndan itibaren kozalak
tutmaya baﬂlayan sar›çamlarda tohum hasad› esas itibariyle 10-15 yaﬂ›ndan
itibaren yap›labilir.
Sar›çam›n Do¤al Gençleﬂtirilmesi
Sar›çam, aç›k alanlarda do¤al yoldan tohumla gençleﬂir. Bu nedenle zengin
bir tohum y›l›nda, aç›k alanda tohumlar›n topra¤a ulaﬂmas› amac›yla tohumlama kesimi yap›l›r. Bu kesimde meﬂcere kapal›l›¤›n›n, a¤açlar›n meﬂcere eﬂit
da¤›l›ﬂ› gözönünde tutularak 0.7'ye indirilmesi uygundur. Tohumlama safhas›nda kapal›l›k durumu önemlidir. Burada örnemli olan bölgelere göre sar›çam
tohumlar›n›n çimlenmesini gerektirecek bir kapal›l›¤›n belirlenmesidir. Örne¤in
geliﬂmeyi engelleyen ölü ve diri örtünün bulundu¤u yerlerin temizlenmesi ve
toprak iﬂlenmesi gereklidir. Topra¤›n k›r›nt›l› bünyede, hafif ve tavda oldu¤u ve
diri örtünün bulunmad›¤› yerlerde toprak iﬂlenmesine gerek yoktur. Toprak tam
alanda oldu¤u gibi aral›kl› ﬂeritler hâlinde de iﬂlenebilir. Ekonomik toprak
iﬂlemenin 0.6x1.20 m veya 0.5x1 m atlamal› ﬂeritlerde oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(Sevimsoy 1984, Tosun 1984).
Sar›çam›n do¤al gençleﬂmesinde uygulanan baﬂl›ca metodlar ﬂunlard›r:
Iﬂ›k ve Boﬂaltma Kesimleri, gençli¤in meydana gelmesinden 2-3 y›l sonra
uygun tarzda birkaç kez ›ﬂ›k kesimleri yap›l›r.
ﬁerit Siper Gençleﬂtirme Metodu, büyük sahalarda uygulanan siper metodunun daha itiyatl› ve bak›ml› ﬂeklidir. Bu iﬂlem normal büyüklükteki bölmelerde tercihan 60-80 m, küçük bölmelerde 100-120 m geniﬂlikteki kuﬂaklar
hâlinde olmal›d›r.
ﬁerit Traﬂlama Metodu, yandan tohumlama esas› amaçlan›r, yamaçlara
göre traﬂlama ﬂeridinin geniﬂli¤i kuzeyde 20-40 m, güneyde 10-20 m, do¤uda
15-30, bat›da 20-30 m olmal›d›r (Pamay 1962). Zengin tohum y›l›n›n sonbahar›nda ekolojik yönden meﬂcere boyunca en uygun saha seçilir. Buradaki tüm
a¤açlar ç›kar›ld›ktan sonra a¤›r bünyeli, yani killi topraklar›n oldu¤u e¤imli
yerlerde tesviye e¤rilerine paralel atlamal› ﬂeritlerde çimlenmeyi kolaylaﬂt›rmak
için toprak iﬂlemesi yap›l›r. Bu sahalar, tohumlar›n ﬂeritlerin d›ﬂ›na dökülmemesi için hâkim ve kuvvetli rüzgâr yönününde olmamal›d›r.
Pamay (1962), iyi vas›fl› sar›çam›n do¤al gençleﬂtirilmesi için bol tohum
y›l›nda elde edilen gençli¤i bir müddet siper alt›nda tutulmas›n›n, daha sonra
entansif bak›m yap›lmas›n›n ve kar›ﬂ›k meﬂcere tesisine önem verilmesinin
gerekli oldu¤u belirtilmiﬂtir.
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Yukar›da verilen bilgilere ek olarak hâlihaz›rda Orman Genel Müdürlü¤ünce
yap›lan silvikültürel uygulamalarda, sar›çam›n biyolojisi bir çok metodun
seçiminde kolayl›klar sa¤lamas›na ra¤men en tercih edilenin siper gençleﬂtirme
metodu oldu¤u, bunun yan›nda ﬂerit ve küçük alan t›raﬂlama metotlar› da
kullan›labildi¤i vurgulam›ﬂt›r. Cebeci’nin bilgi notuna göre, sar›çam›n gençleﬂtirilmesinde kullan›lacak iﬂlemler ﬂöyledir:
a. Haz›rlama Kesimi: Gençleﬂtirme ça¤›na gelinceye kadar gerekli silvikültürel müdahalelere tabi tutulmam›ﬂ meﬂcerelerde, bol tohum tutulmas›n›
sa¤lamak, yabanlaﬂmaya sebep olmadan toprak ﬂartlar›n› iyileﬂtirmek ve
meﬂcere iç bünyesini kuvvetlendirmek için yap›l›r. Bu kesimler tohumlama
kesiminden 3-5 y›l önce bir, bazen de yerine göre iki defa yap›l›r.
b. Tohumlama Kesimi: Bu kesim, sar›çamda 2-3 y›lda meydana gelen bol
tohum y›l›nda yap›l›r. Bol tohum y›l›, meﬂcereyi temsil eden belirli yerlerden
kesilecek a¤açlardan toplanan kozalaklar›n say›s› ile belirlenir. Ayn› a¤açta ve
alt›nda 3 y›l›n kozalaklar›n› görmek ve saymak suretiyle en fazla bulunulan y›l›n
bol tohum y›l› oldu¤u kabul edilir ve tohumlama kesimi o y›l yap›l›r. Bu kesimin
amac› elde edilecek gençli¤in yaﬂama ve geliﬂmesi için ihtiyaç duyaca¤› ›ﬂ›¤›
karﬂ›lamakt›r. Bunun için meﬂcere kapal›l›¤› homojen da¤›lacak ﬂekilde
ayarlanarak kapal›l›k 0.6-0.7 ye indirilir. Diri örtü tehlikesi yoksa kapal›l›k daha
da azalt›labilir.
Gençleﬂtirme çal›ﬂmalar›n› olumsuz etkileyecek diri ve ölü örtünün temizlenmesini müteakip, toprak iﬂlemesi yap›l›r. Tohumun mineral toprakla
buluﬂturulmas› gerekli oldu¤undan toprak iﬂleme önemlidir.
c. Iﬂ›k ve Boﬂaltma Kesimleri: ‹yi bonitetlerde (I ve II. bonitet) gençlik 3
yaﬂ›na ulaﬂt›¤›nda ilk ›ﬂ›k kesimi ile kapal›l›k 0.4 c›var›na düﬂürülür. Bu
kapal›l›k derecesi 2-3 y›l gençli¤in oluﬂmas› için yeterlidir. 5-6 yaﬂ›na gelen
gençli¤in üzerindeki kapal›l›k ikinci ›ﬂ›k kesimi ile 0.2-0.3 e kadar düﬂürülür.
Gençlik 9-10 yaﬂ›na geldi¤inde sahadaki yaﬂl› generasyonun kapal›l›¤›
0.10-0.20'lere düﬂürülerek kalan yaﬂl› fertlerin de¤er art›ﬂ›na devam etmeleri
sa¤lan›r ve bu fertler gençli¤in durumuna göre sonraki y›llarda zamanla sahadan ç›kar›l›r. Kötü bonitetlerde ise de¤er art›ﬂ›na yaﬂl› fertlerden b›rak›lmayarak
boﬂaltma kesimi uygulan›r.
Sar›çamda Gençlik Bak›m›
Sar›çam gençlikleri ilk 2-3 y›l kök geliﬂimini tamamlar ve daha sonra gövde
geliﬂimi baﬂlar. Bu arada gençlikler bo¤ma tehlikesine karﬂ› korunmal›d›r.
Bunun yan›nda karl› bölgelerdeki gençliklerin üzerine yabani ot ve süceyrat›n
yatmas› ve üzerlerini kapatma tehlikesine karﬂ›da zaman›nda etkin bak›mlar
yap›lmal›d›r. Çok s›k sar›çam gençliklerinde s›kl›k ça¤›ndan önce bir seyreltme
yap›lmas› da gereklidir. Aksi takdirde böyle yerlerde kar k›rma ve devirme
tehlikeleri belirir.
S›kl›k Bak›m› ve Aralamalar
Kaliteli a¤aç üretiminin esas oldu¤u üretim fonksiyonlu ormanlarda, hiçbir
fert ay›r›m› yap›lmaks›z›n bütün fertlere eﬂit büyüme alan› b›rakan klasik
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aralama ve seyreltmeler yerine, son y›llarda say›s› geliﬂme ça¤lar›na göre üst
boy baz al›narak önce namzet daha sonra kesin istikbal fertleri seçilmesine
yönelik bak›mlar uygulanmaktad›r. Seçilen istikbal fertlerine özel bak›mlar,
di¤er meﬂcere elemanlar›na klasik bak›mlar uygulan›r. Sar›çam meﬂcerelerinde
200-250 adet istikbal a¤ac› seçilerek bunlara daha fazla büyüme alan›
b›rak›lmas›na yönelik aralama müdahaleleri yap›lmaktad›r.
Sar›çam›n Has›lat› (Biyokütle verimi), Boniteti ve ‹dare Süresi
Sar›çam ormanlar›n›n hektardaki servetin, 58 yaﬂ›nda 125 m3, 116 yaﬂ›nda
1080 m3 aras›nda de¤iﬂti¤i, ortalama olarak 477 m3 oldu¤u, hektardaki art›m›n
ise 1.3-26.8 m3 aras›nda de¤iﬂti¤i, ortalama olarak 10.34 m3 oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Sar›çamlardaki a¤aç serveti hacminin her 3 bonittete birbirine paralel bir
geliﬂme gösterdi¤i, meﬂcere hacminin ilk y›llarda h›zla yükseldi¤i, 100-110
yaﬂlar› civar›nda h›z›n› kaybederek azalmaya baﬂlad›¤›, 500 m3 hacme
ulaﬂman›n iyi bonitette 66, orta bonitette 78, kötü bonitette 108 yaﬂ›nda
gerçekleﬂti¤i belirtilmiﬂtir. Sar›çam meﬂcerelerinin en yüksek odun has›lat›
veren olgunluk süresinin iyi bonitette 48 y›l, orta bonitette 59 y›l, kötü bonitette
88 y›l olarak belirlenmiﬂtir. Ayr›ca 100 yaﬂ›nda ortalama a¤aç boyunun iyi
bonitette 29.5 m, orta bonitette 23.5 m, kötü bonitette 17.5 m oldu¤u
saptanm›ﬂt›r (Alemda¤ 1967; ﬂekil 1.1-1.4).
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ﬁekil 1.1: Sar›çamlar›n bonitetlerine göre boy durumu (Alemda¤'›n verilerine göre).
ﬁekilde sar›çam boyunun, dolay›s›yla verimlili¤inin bonitetlere göre önemli de¤iﬂme
gösterdi¤i aç›kça anlaﬂ›l›r.
Figure 1.1: The height of scots pines according to site index
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ﬁekil 1.2: ‹yi bonitet s›n›f›ndaki sar›çam meﬂceresinde y›ll›k art›m, yaﬂa göre çap ve
boy durumlar›
Figure 1.2: Annual biomass productivity, diameter and height of scots pine in the
good site index
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ﬁekil 1.3: Orta bonitet s›n›f›ndaki sar›çam meﬂceresinde y›ll›k art›m, yaﬂa göre çap
ve boy durumlar›
Figure 1.3: Annual biomass productivity, diameter and height of scots pine in the
medium site index

24

Ortalama çap (cm)/Ortalama üst boy (m)

Y›ll›k cari art›m (m3)

30

9
8

25
7
20

6
5

15
4
10

3
2

5
1
0

0
30

40

50

60

üst boy (m)

70

80

90

100

110

Ortalama çap (cm)

120

130

140

150 Yaﬂ

Cari art›m (m3)

ﬁekil 1.4: Kötü bonitet s›n›f›ndaki sar›çam meﬂceresinde y›ll›k art›m, yaﬂa göre çap
ve boy durumlar›
Figure 1.4: Annual biomass productivity, diameter and height of the scots pine in the
poor site index

Pamay (1962)’a göre hektardaki a¤aç servetinin 300 m3, kar›ﬂ›k meﬂcerelerde 700 m3 oldu¤u, hektardaki art›m›n 7-10/13 m3 aras›nda de¤iﬂti¤i,
silvikültürel kesim ça¤›n›n iyi meﬂcerelerde 100 y›l, orta bonitette 120-150 y›l
aral›¤›nda, kötü bonitette 200 y›lda bir oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r.
Do¤al yolla yetiﬂmiﬂ meﬂcerelerdeki idare süresi iyi bonitette 100 y›l, orta
bonitette 120 y›l, kötü bonitette 140 y›l olarak ifade edilmiﬂtir. Kuzeydo¤u
Anadolu sar›çamlar›nda idare süreleri; I. bonitette 110 y›l, II. bonitette 120 y›l,
III. bonitette 130 y›l, IV. bonitette 140 y›l, V. bonitette ise 150 y›l olmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir (Erdemir 1974).
Göle Orman ‹ﬂletmesi Yaln›zçam ve U¤urlu orman iﬂletme ﬂefliklerindeki do¤al saf sar›çam meﬂcerelerinde yap›lan bir araﬂt›rmada; hacim art›m›n›n meﬂcere yaﬂ›, bonitet endeksi ve s›kl›k derecesinin de¤iﬂimini modelleyen regresyon
denklemine göre meﬂcere hacim art›m›n›n; meﬂcere yaﬂ› ile azalmakta, bununla birlikte bonitet endeksi ve s›kl›k derecesi artmakta oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Regresyon modelinde meﬂcere hacim art›ﬂ›n›n yaﬂ ile azalmas›n›n, meﬂcereyi
oluﬂturan a¤açlar›n yaﬂlar›n›n artmas› ile büyüme gücünün düﬂmesi ve daha
küçük çap art›m› yapmas›n›n bir sonucu oldu¤u; ancak çap art›m›n›n yaﬂa
ba¤l› olarak beklenen de¤iﬂiminin ise erken yaﬂlarda küçük bir de¤erden baﬂlay›p artmas› ve belli bir yaﬂ periyodunda en yüksek noktaya ulaﬂt›ktan sonra
devaml› azalmas›yla ilgili oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (Ercanl› ve di¤. 2006).
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Sar›çam›n Odunun Özellikleri ve Kullan›m Alanlar›
Sar›çamda diri odunun geniﬂ, sar›ms› ya da k›rm›z›ms› beyaz renkte oldu¤u,
enine kesitte gövde çap›n›n yaklaﬂ›k üçte birini kaplad›¤› belirtilmiﬂtir (Berkel
1950). Özodun s›n›r›n›n belirgin oldu¤u, genellikle yuvarlak, baz› a¤açlarda diri
odundan daha koyu renkte k›rm›z›ms› beyaz kahverenginde oldu¤u, kesildikten sonra uzun süre bekletilen a¤açlarda rengin daha da koyulaﬂt›¤›, y›ll›k
halkalar içinde ilkbahar ve yaz odunu s›n›rlar›n›n belirgin ise de baz› a¤açlarda
bu ani geçiﬂin olmad›¤›, yaz odununun y›ll›k halka içindeki iﬂtirak oran›n›n %
2-73 aras›nda de¤iﬂti¤i kaydedilmiﬂtir (Toker 1960).
Sar›çam odununun boyuna ve te¤et kesitinde parlak oldu¤u, bol miktardaki
reçine kanallar›n›n genellikle geniﬂ ve enine kesitinde ve özellikle yaz odunu
tabakas› içinde aç›k renkli noktac›klar hâlinde görüldü¤ü, boyuna kesitte ise
liflere paralel oluk çizgiler oluﬂturdu¤u ve odununun kolayl›kla düz sat›hlar
hâlinde yar›ld›¤› belirtilmiﬂtir.
Sar›çam›n kullan›m yerlerine gelince; sar›çam, mantarlara di¤er a¤açlara
göre daha dayan›kl›d›r; e¤ilme derecesi, elektrik direkleri için belirlenen s›n›r›n
üzerindedir; geniﬂ özodun k›sm›na sahip oldu¤u için dayanma süresi uzundur.
Bu özelliklerinden dolay› sar›çam; çeﬂitli direk, çit, iskele kaz›¤›, portatif iskele
yap›m›nda tercih edilir. Bunun yan›nda kolay iﬂlenen sar›çam kerestesi, çiviyi
iyi geçirmesi, s›cakl›¤› kötü nakletmesi vb. den dolay›, bina inﬂaat›, kap›,
pencere, kasa, köprü, gemi, kay›k, sandal, ambalaj yap›m›nda da kullan›l›r.
Öte yandan lif uzunlu¤unun ortalama 3.7 mm olmas› nedeniyle de odun
hamuru üretimine uygundur. Sar›çamdan elde edilen katran; gemi, mavna ve
halatlar›n ziftlenmesinde tercih edilir. Emprenye maddesinin emmesi, reçineli
olmas› nedeniyle çürümeye karﬂ› do¤al dayan›m süresi uzundur.
Sar›çam›n Co¤rafî Varyasyonlar›na gelince, farkl› iklim, topografya, toprak
ve ana materyal üzerinde yetiﬂen karaçamlarda oldu¤u gibi sar›çamlarda da
de¤iﬂik co¤rafî varyasyon göstermesi ola¤and›r. Eliçin (1970)'in yapt›¤› araﬂt›rmaya göre de¤iﬂik özellikteki 7 sar›çam yetiﬂme bölgesinde üç ayr› sar›çam tipi
tespit etmiﬂtir (Foto159). Bu tiplerin özellikleri ﬂöyledir:
1. Gövdesi aﬂa¤›lardan itibaren dallanma yapan, 6/8'i dall›, dallar› ince ve
aﬂa¤›ya sark›k, gövde ile yapm›ﬂ oldu¤u aç›lar 45°'den küçük (10° yak›n) olup
ladin görünümündedir. Bu tip, baﬂta Çatac›k olmak üzere Sar›kam›ﬂ, Oltu, Göle
ve Posof’taki sar›çam ormanlar›nda görülür.
2. Dallar› yukar›ya yönelen, gövde ile yapm›ﬂ olduklar› aç› 45°'den küçük
(20-45°), çok kal›n dall›d›r. Bu tipte gövdenin ortalama olarak 1/3'ü dall› ve
tepe tipleri (1. ve 3. tip) nazaran daha geniﬂtir. Bu tipi Çatac›k, Bicik (Giresun),
Sar›kam›ﬂ, Akda¤madeni ormanlar›nda rastlan›l›r.
3. Dolgun gövdeli, üstün vas›fl›, ince ve seyrek dall›d›r. Tepe gövdesinin
1/6-1/7'sini iﬂgal eder, dallar, gövdeden hemen hemen dik aç›yla ç›kar ve
oldukça seyrektir. Do¤al budanma iyidir. Bu elit tipe Çatac›k, Akda¤madeni,
Sar›kam›ﬂ, Bolu, Posof ve Ardahan’da rastlan›l›r.
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Orman A¤açlar› ve Tohumlar› Islah Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü’nün
Sar›çamla ‹lgili Çal›ﬂmalar›
Orman A¤açlar› ve Tohumlar› Islah Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü’nün
amac›, büyüme h›z› ve odun kalitesi bak›m›ndan verim gücü yüksek ormanlar›n
tesisini gerçekleﬂtirmektir. Bu amaç do¤rultusunda orman a¤açlar›nda genetik
›slah ve biyoteknoloji çal›ﬂmalar›n› yürütmekte, orman gen kaynaklar›n›n
in-situ ve ex-situ korumalar›n› sa¤lamakta, orman a¤ac› tohumlar›n›n kalite
kontrol ve sertifikasyon çal›ﬂmalar› ile tohum üretim teknolojisine iliﬂkin iﬂ ve
iﬂlemleri gerçekleﬂtirmekte, bu konularda e¤itim ve araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›
yürütmektir.
Enstitüsü Müdürlü¤ü, sar›çamda ›slah çal›ﬂmalar›na 1964 y›l›nda ‹.Ü. Orman
Fakültesi’nde kurdu¤u sar›çam tohum bahçesiyle baﬂlam›ﬂt›r, 1994 y›l›nda
sar›çam›n da bulundu¤u 5 hedef türde döl denemeleri kurulmas›n› öngören Milli
A¤aç Islah› Program› devreye girmiﬂtir.
Sar›çam (Pinus sylvestris L.) ‹ç Anadolu Bat› Islah Zonu’nda (1300-1700
m), 9 adet popülasyondan seçilen plus a¤açlardan toplanan aç›k tozlaﬂma
ürünü tohumlarla, Eskiﬂehir-Seyitgazi ve Çatac›k-De¤irmendere’de iki adet döl
denemesi kurulmuﬂtur. Deneme alanlar›n›n her birinde 246 aile bulunmaktad›r.
Ayr›ca deneme alanlar›nda ayr› bir iﬂlem olarak 7 adet kontrol materyali eklenmiﬂtir. Döl denemelerinin 10 y›ll›k sonuçlar›na göre; ›slah de¤eri en yüksek 30
plus a¤ac›n boy büyümesinde % 12, gö¤üs çap›nda ise % 8-16 aras›nda
de¤iﬂen genetik kazanç sa¤lanabilece¤i görülmüﬂtür. Teknik bülten olarak
yay›nlanm›ﬂ olan 6. yaﬂ sonuçlar›na göre de boy için % 10 genetik kazanç elde
edilebilece¤i belirlenmiﬂ; tohum transfer zonlar›na uyulmadan yap›lacak
a¤açland›rmalarda odun ham maddesi kay›plar› oluﬂaca¤› ortaya ç›km›ﬂt›r
(ALAN ve ark. 2008).
Sar›çam’da 2011 y›l› itibariyle, yay›l›ﬂ alan›ndaki ekolojik koﬂullara göre
2263 ha alanda 20 adet gen koruma orman›, 4709 ha alanda 36 adet tohum
meﬂceresi ve toplam 1234 adet plus a¤aç seçilmiﬂtir. Ayr›ca 109,4 ha alanda
21 adet tohum bahçesi ve 2 adet klon park› tesis edilmiﬂtir (Foto 159, 160,
161, 162). Ulaﬂ›lan noktada sar›çam a¤açland›rmalar› için ihtiyaç duyulan
tohumlar›n hemen hemen tamam›n› tohum bahçelerinden karﬂ›lamak mümkün
olmaktad›r.
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Bölüm:

II

SARIÇAM ORMANLARININ YAYILIﬁI
ve EKOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
Sar›çam, Plantae alemi, Pinophyta bölümü, Pinopsida s›n›f›, Pinales tak›m›,
Pinacea familyas›, Pinus cinsi, Pinus alt cinsi, Pinus sylvestris türüne giren ve
yayg›n olarak Pinus sylvestris L. belirtilen önemli orman a¤açlar› aras›ndad›r.
Çok de¤iﬂik iklim, topo¤rafya ve ana materyaller üzerinde yetiﬂmesinden dolay›
birçok alt tür, varyete ve forma sahiptir.
Anadolu’da üç varyeteyle temsil edilen sar›çamlar›n özellikleri ﬂöyledir:
1. Pinus sylvestris L. var. sylvestris (Syn: P. sylvestris L. var. scotica Beissn), 1. tepe
formu sivri, piramidal ya da da¤›n›k, seyrek dall›, belirgin bir tepe formuna
sahip, genç sürgünlerin aç›k kahverengi, genellikle kaba, yaprak boyu 5-7 cm
(nadiren 8 cm), kozalak boyu 7 cm’ye kadar ulaﬂ›r.
2. Pinus sylvestris L. var. harmata Steven (Syn: P. sylvestris L. subsp. harmata (Stever) Formin; P. harmata (Steven) Sons.; P. sosnowskyi Nakai; P. kochiana Klotzsch ex K. Koch; P.
sylvestris L. subsp. kochiana (K. Koch.) Eliçin),

genç sürgünlerinin önceleri soluk sar›,
sonra gri renge dönmesi, yaprak boylar›n›n 2-7 cm, kozalak boylar›n›n 2-5.5
cm, yapraklar› sivri, sert bat›c› uçla sonlan›r. Bu varyete Ukrayna, K›r›m, Kafkasyla ve Anadolu’da yay›l›ﬂ gösterir.
3. Pinus sylvestris L. var. compacta (Tosun) Ü. Akkemik (Syn: P. sylvestris L.
subsp. harmata (Steven) Formin var. compacta Tosun), tepe formu yuvarlak, kompakt ve
s›k dall›, belirgin bir gövde oluﬂturmamaktad›r. ‹lk kez Tosun (1968) taraf›ndan
Bolu’nun de¤iﬂik yörelerinde saptanan ve Ebe sar›çam› da denilen bu varyete
s›k dall› olup yapraklanma çok s›k, f›rça gibi ve kompaktt›r. Ebe karaçam› gibi,
ana gövdeden 1 m yukar›dan 8-10 gövdelidir. En boylu Ebe sar›çam› 12 m’dir.
‹¤ne yapraklar› ve kozalaklar› ana türden daha k›sad›r (Tosun 1988). Yaprak
rengi ana türde oldu¤u gibi mavimsi yleﬂil. yaprak boyu yaklaﬂ›k 2 (1-3 cm),
kozalak boyu yaklaﬂ›k 3.5 cm (2-4) cm’dir (Tosun 1999).
Yukar›da belirtilen varyetelerden Pinus sylvestris L. var. sylvestris, varyetesi,
hem dünya hem de Anadolu (Türkiye)'da en yayg›n olmas› nedeniyle kitap
baﬂl›¤›na konulmuﬂtur (Türiye’nin Do¤al Gymnospermleri 2011).

Dünyada Do¤al Yay›l›ﬂ Alanlar›
Sar›çam, dünyadaki do¤al orman a¤açlar› aras›ndad›r. Bat›da Birleﬂik
Krall›k’›n kuzeyinde ‹skoçya’dan baﬂlayan sar›çam Avrupa’da iki koya ayr›l›r:
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Güney kolda ‹spanya’n›n kuzeyi, Pirene da¤lar›ndan baﬂlay›p Dinar Alpleri ve
Yunanistan’›n kuzeyi ve Balkan da¤lar›ndan Anadolu’da Kuzey Anadolu da¤lar›n› takiben Orta Asya bozk›rlar›n›n kuzeyinden Büyük Okyanus’a; kuzey
kolda ‹skandinavya Yar›madas›, Orta ve Do¤u Avrupa ile Balt›k düzlükleri üzerinden Sibirya ve do¤uda Büyük Okyanus k›y›s›na kadar yay›l›ﬂ gösterir.
Co¤rafî enlem itibariyle Avrupa ve Asya’da 37°-70° Kuzey paralelleri ile 7° Bat›
ile 137° Do¤u meridyenleri aras›nda yay›l›ﬂ gösterir (ﬁekil 2.1, 2).
Orman bölgeleri itibariyle sar›çam, Avrupa’n›n güneyinde meﬂe-karaçam ormanlar›ndan kuzeyde tundralar›n güneyine, Asya’n›n güneyindeki bozk›rkarasal nemli çay›r alanlar›ndan yine tundralar›n güneyine kadar ilerler.
‹klim aç›s›ndan sar›çam, y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n 2-8°C ve y›ll›k ortalama
ya¤›ﬂ›n 500 mm’nin üzerinde oldu¤u nemli ›l›man bölgeler ile k›ﬂ aylar›nda
s›cakl›¤›n -10°C’nin alt›na kadar düﬂtü¤ü, yaz›n 30°C’ye yaklaﬂt›¤›, y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ›n 400 mm’ye kadar indi¤i karasal yar›kurak iklimden kuzeyde subpolar (kutup alt›) iklime kadar olan bölgelerde yetiﬂir. Baﬂka bir ifadeyle sar›çam,
›l›man-nemli iklimle çok so¤uk iklimlerde yetiﬂti¤i, özellikle yüksek enlemlerde
s›cakl›¤›n -60°C’ye kadar düﬂtü¤ü yerlerde görülür, -5°C'de fotosenteze devam
etti¤i, -20°C'nin alt›nda bile solunum yapt›¤› saptanm›ﬂt›r.
Ana materyal yönünden sar›çam; tuzlu ve jipsli olmayanlar d›ﬂ›nda tüm ana
materyaller üzerinde yetiﬂir. Kaz›k kök yapmas› nedeniyle besin kapasitesi
düﬂük olmas›na ra¤men gevﬂek olan volkanik kum ve tüfler üzerinde de mükemmel geliﬂme gösterir.
Toprak özellikleri aç›s›ndan alt kat›nda kireç birikiminin oldu¤u hafif alkali
reaksiyonlu kestanerenkli, çernezyom, rendzina gibi tah›l tar›m›na uygun
yumuﬂak topraklar (mollisol) ile kuvvetli ve orta derecede asit reaksiyon gösteren kahverengi orman ve podzol topraklar› üzerinde yetiﬂir. Sibirya’da sar›çam
ormanlar›n›n önemli bir bölümü, üst kat›nda organik maddenin birikti¤i podzollar üzerinde yayg›nd›r.

Sar›çam›n Genel Özellikleri
Yüksek yerlerde sar›çam›n taç tepesi dar ve küçüktür. Genç yaﬂlarda âdeta
s›r›k gibi uzun ve k›sa dall›d›r. Sar›çam; s›k yetiﬂti¤i yerlerde, düz ve uzun gövdelidir; seyrek oldu¤u yerlerde ise kal›n dall› ve düz gövdelidir.
Sar›çam, huﬂ (Betula sp.)'den sonra so¤uk koﬂullara en fazla dayanan
a¤açt›r. Bu nedenle Kuzey Yar›m Küre’de tayga orman› olarak bilinen
‹skandinavya Yar›madas› ile Sibirya düzlüklerinde yer yer donmuﬂ toprak ya da
zemin (permafrost) üzerinde yetiﬂmekte ve buralarda yaz döneminde günlerin
uzun olmas›ndan dolay› 20 saati aﬂk›n süre fotosentez yaparak h›zla büyümektedir.
Di¤er orman a¤açlar› ile mukayese edildi¤inde sar›çamlar›n idare müddetinin uzun ve prodüktivitesinin düﬂük oldu¤u anlaﬂ›l›r. Ancak so¤u¤a di¤er
orman a¤açlar›na göre çok dayan›kl› olup özellikle karasal bölgelerde a¤ac›n
yetiﬂti¤i üst s›n›r›na kadar ç›karak orman oluﬂturan tek a¤açt›r.
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ﬁekil 2.1: Sar›çam’›n Avrasya’daki do¤al yay›l›ﬂ alanlar›
Figure 2.1: Native occurrence areas of scots in Eurasia
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ﬁekil 2.2. Sar›çam›n Anadolu’daki yay›l›ﬂ alanlar›
Figure 2.2. Native occurrence areas of Scots pine in Anatolia
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Sar›çam›n Anadolu’da yetiﬂmesinin ana nedeni, yükselti ve Kuvaterner’deki
buzul dönemlerinin varl›¤›d›r. Nitekim Anadolu’nun kuzeyinde 1300 m’nin üzerindeki da¤l›k alanlar, iklim koﬂullar› yönünden sar›çam›n yetiﬂmesine uygun
koﬂullar göstermektedir. Kuvaterner’de günümüzden s›cak ve nemli buzullararas›, so¤uk ve kurak olan buzul dönemleri Anadolu’da bitki örtüsünün
da¤›l›ﬂ›n› tamamen etkilemiﬂtir. Özellikle günümüzden yaklaﬂ›k 20 bin y›l öncesinde maksimum safhas›na ulaﬂan ve günümüzden önce 13 bin y›l›na kadar
devam eden günümüz iklim koﬂullar›na göre kurak ve so¤uk dönemde
sar›çamlar, muhtemelen Kafkaslar üzerinden Karadeniz sahiline, Kuzeydo¤u
Anadolu’da Aras olu¤unun güneyine, güneybat›da Ceyhan nehri havzas›n›n
yukar› kesimine, bat›da Uﬂak, kuzeybat›da Marmara k›y›lar›na kadar yay›lm›ﬂt›r
(Atalay 1992; Atalay 2008; Zeist ve Bottema 1991).
Sar›çamlar, günümüz iklim koﬂullar›n›n belirlenmeye baﬂlad›¤› günümüzden
10 bin y›l önce, s›cakl›¤›n ve ya¤›ﬂ›n artmas›na ba¤l› olarak da¤lar›n üst kesimlerine do¤ru çekilerek günümüzdeki konumunu alm›ﬂt›r. Akda¤madeni civar›nda, Hekimhan (Malatya), Gürün (Sivas) dolaylar›nda ve burada güneye do¤ru
Ceyhan havzas›n›n yukar› kesiminde ve Karadeniz k›y›lar›yla Çoruh havzas›nda
Artvin-Borçka aras›nda görülün sar›çamlar, birer relik (kal›nt›) özelli¤indedir.
Sar›çam kal›nt›lar›, buzul dönemindeki yay›l›ﬂ alanlar›na tekabül etmektedir.
Buradaki sar›çamlar›n relik yani kal›nt› özelli¤inde oldu¤unu, gövde formundaki
çarp›lmalar ve özellikle Hekimhan dolaylar›nda çal› formunda olmas› ve verimlilikleri ile tohumlar›ndaki çimlenme yüzdesinin çok düﬂük olmas› göstermektedir. Ayr›ca polen ve kseolojik çal›ﬂmalarda sar›çamlar›n Anadolu’nun iç kesimlerinde görülmesi de daha önceki so¤uk dönemde sar›çamlar›n geniﬂ bir alana
yay›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Sar›çam›n Anadolu’daki Yay›l›ﬂ›
Arazi tespitlerine göre sar›çam›n bölgelere göre yay›l›ﬂ alanlar› özetle
ﬂöyledir (ﬁekil 2.2, 4.1):
1. Karadeniz Bölgesi. Sar›çamlar; Karadeniz k›y›s› boyunca özellikle Trabzon’un bat›s› (Akçaabat) ve do¤usu (Çamburnu) ile Kurucaﬂile (Bart›n) olmak
üzere nemli ›l›man geniﬂ yaprakl› ormanlar içinde küçük kümeler ve fertler hâlinde görülür; yükseklere do¤ru yer yer do¤uda ladin, bat›da göknar ve kay›n
ormanlar› aras›nda tabir uygun ise dolgu a¤ac› olarak ve do¤rudan radyasyon
alan özellikle güneye bakan yamaçlarda saf hâlde, kuzeye bakan yamaçlarda
ise ladin ve göknarlarla kar›ﬂ›m yapar (Foto 73, 74, 77, 80).
2. Karadeniz Ard› Bölgeler: Karadeniz k›y› da¤lar›n›n güneyinde da¤lar
aras›nda uzanan akarsu havzalar›nda, tektonik kökenli oluklar›n 1000 m’den
yüksek kesimlerinde saf ve kar›ﬂ›k halde sar›çam ormanlar› yayg›nd›r.
Do¤uda Serçeme vadisi (Erzurum) ve Horasan’›n kuzeyinden baﬂlayarak Erzurum-Kars platosunu kuzeyinde Çoruh havzas›na bakan kesimlerde 2000
m’nin üzerinden baﬂlayarak Tortum, Narman, Oltu ve Olur ile Barhal (Yusufeli)
havzalar›n› içine alan Çoruh havzas›n›n 1000 m’den yüksek kesimleri aras›nda
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yayg›nl›k gösterir. Burada saf sar›çam ormanlar›, Karadeniz etkilerinin k›smen
sokuldu¤u ‹spir-Yusufeli aras›nda Çoruh vadisinin yamaçlar›nda ve karasal koﬂullar›n etkili oldu¤u Oltu Çay› havzas›nda Akda¤lar ve Mescit da¤lar›nda, özellikle Tortum Gölü’ne kavuﬂan Uzundere’nin yamaçlar›nda yer al›r (F. 84, 131).
Ardanuç havzas›n›n kuzey ve güneydo¤usunda ladin, göknar ve az miktarda
sar›çam kar›ﬂ›m›n›n oldu¤u ormanlar, Ardanuç’a do¤ru sar›çam ve meﬂe
meﬂcereleri hâlinde devam eder. Ardanuç güneyinde Peynirli bölgesi kesiminde
ise sar›çamlar ladin, göknar kar›ﬂ›m› hâlinde uzan›r. Burada 1500 m’den sonra
sar›çamlar yo¤unlaﬂmaya baﬂlar. Özellikle Peynirli Orman ‹ﬂletme ﬁefli¤i’nde
âdeta birbirleriyle yar›ﬂan sar›çam, göknar ve kay›n kar›ﬂ›k ormanlar› görülür.
Peynirli yaylas›na do¤ru do¤rudan radyasyon ﬂartlar›na ba¤l› olarak sar›çamlar
nispeten saflaﬂ›r, ancak 2000 m’ye do¤ru boylar› k›sal›r (Foto 46, 100, 101).
ﬁavﬂat havzas›nda 1000 m dolay›nda baﬂlayan sar›çamlar, Meydanc›k, Veliköy ve ﬁavﬂat dolaylar›nda güneye bakan yamaçlarda saf, ard›ç ve meﬂelerle
kar›ﬂ›kt›r; kuzeye bakan yamaçlarda ladinler aras›nda kümeler hâlinde yer alan
sar›çamlar, Yaln›zçam da¤lar›n›n eteklerinde 2400 m’ye kadar ç›kar.
Yusufeli’nin kuzeybat›s›nda Kaçkar da¤lar›n›n eteklerine kadar uzanan Barhal havzas›nda ve Çoruh vadisinde Çaml›kaya kasabas›n›n kuzeydo¤usunda
S›rakonaklar civar›nda sar›çamlar ladin ve nadiren görülen göknar ormanlar›
aras›nda sar›çam topluluklar› bulunur. Burada saf sar›çamlar, Ö¤dem civar› ile
Barhal havzas›n›n üst kesiminde Yaylalar köyü çevresinde görülür (F. 84, 87).
Kelkit havzas›n› kapsayan Karadeniz Ard› Bölge’de sar›çam ormanlar›n›n
esas yay›l›ﬂ alan›n› Kelkit havzas›n›n kuzeyinde Canik-Gümüﬂhane-Giresun
da¤lar›n›n güney yamaçlar›n› kapsar. Burada sar›çamlar, meﬂe sar›çam kar›ﬂ›k
orman› hâlinde 1300 m dolay›ndan baﬂlayarak kuzeyde yaprakl› ormanlar›n
yay›l›ﬂ gösterdi¤i sis alan yamaçlar›n güneyine kadar uzan›r. KoyulhisarMesudiye-Niksar ve Reﬂadiye orman iﬂletme müdürlüklerinin büyük bölümü
gür ve saf sar›çam ormanlar›yla kapl›d›r. Kelkit havzas›n›n güneyinde görülen
sar›çamlar, Zara ve Hafik dolaylar›na kadar devam eder.
Amasya bat›s›ndan baﬂlayarak K›br›sc›k-Seben-Bolu-Karabük-Safranbolu
hatt›ndan kuzeye do¤ru uzanan Karadeniz ard› plato ve da¤lar› saf ve kar›ﬂ›k
sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ alan› içerisindedir. Sözü edilen sahada sar›çam ormanlar› ﬂu bölümlere ayr›labilir:
a. Köro¤lu da¤lar› silsilesi. Beypazar› kuzeyinde 1300 m dolay›ndan baﬂlayarak Alada¤, K›br›sc›k-Çaml›dere, Iﬂ›kda¤›, üzerinde Köro¤lu da¤lar›n›n do¤u
uzant›s› olan Osmanc›k ve Karg›'n›n yüksek kesimleri ile Devrez-Gerede
Olu¤u’nun güney kesimlerini kapsar. Burada sar›çam ormanlar›n›n büyük bir
bölümü saf karakterdedir. Nitekim Ilgaz Olu¤u’nun özellikle güneye bakan yamaçlar›nda 1500 m dolay›nda baﬂlayan saf sar›çam ormanlar›, Ilgaz da¤lar›n›n
kuzeye bakan yamaçlar›ndaki sisli ortamda kesintiye u¤rar.
b. Kastamonu Platosu. Kuzeyde Küre, güneyde Ilgaz da¤lar› aras›nda yer
alan bu platoda karaçam ormanlar›n›n üst s›n›r›ndan itibaren sar›çamlara geçilir. Güneyde Ilgaz da¤lar›ndan Kastamonu yak›n›na kadar kuzeyde sar›çam34

göknar oluﬂan topluluklar, alt seviyelerde sar›çam, karaçam, gürgen, göknar ve
k›smen kay›n topluluklar› hâlindedir. Küre da¤lar›n›n güney kesiminde karaçam
ormanlar›n›n üst kesiminde yine sar›çamlar yer al›r; Karadeniz etkilerinin sokuldu¤u kuzeye bakan yamaçlarda kay›n, karaçam, sar›çam topluluklar›na geçilir.
Örne¤in Vezirköprü güneyinde sis alan yamaçlarda kay›n ve sar›çam topluluklar› egemendir. Amasya’n›n kuzeydo¤usunda Akda¤ ile yine Amasya’n›n kuzeybat›s› ve Vezirköprü güneyindeki ‹negöl ve Tavﬂan da¤lar›n›n yüksek kesimlerde saf ve kay›n-sar›çam topluluklar› bulunur. Bolu-Abant aras›nda Abant
Gölü’nün güney yamaçlar› ile daha güneye do¤ru güneye bakan yamaçlar üzerinde sar›çam topluluklar›ne geçilir (Foto 113, 114, 116).
Bat› Karadeniz Bölümü. Karadeniz etkilerini alan kuzeyde Küre da¤lar›n›n
bat› kesiminde Cide çay› havzas›, Yenice çay› olu¤u, Karabük güney ve kuzeyi,
Bolu da¤lar› ile bat›da Dokurcu vadisi ve Samanl› da¤lar›na kadar olan sahalar›
içerir (Foto 136-139).
Burada saf ve göknar ve kay›n kar›ﬂ›k sar›çam ormanlar›na Eflani ile Ulus
aras›nda özellikle Uluyayla civar›nda rastlan›l›r. Devrek vadisinde güneye do¤ru
Dirgine’nin güney kesiminde Üçoluk mevkiindeki gibi kuzeye bakan yamaçlarda göknar, ormangülü ve kay›nlar›n iﬂtirak etti¤i gür sar›çamlar görülür.
Gür sar›çamlar›n görüldü¤ü di¤er bir saha, Karabük depresyonunun güneyinde, Yenice Çitdere’nin do¤usunda E¤rigöl ve Keltepe‘dir. Burada göknar
ve di¤er nemcil a¤aç ve a¤açç›klar›n iﬂtirak etti¤i uzun boylu sar›çamlar yer
al›r. Karabük kuzeyinde Büyükdüz mevkiinde kay›n ve göknarlar aras›nda fertler hâlinde sar›çamlar görülür. Yine Karabük güneydo¤usunda Ovac›k’›n güneyinde K›ﬂla mevkiinde bu kez kuzeye bakan yamaçlarda sar›çamlara geçilir.
Kuzeyde Azdavay, güneyde Araç-Boyal› aras›nda sar›çamlar; da¤lar›n güneye bakan yüksek yamaçlar›nda yer yer saf topluluklar oluﬂturur. Kuzeye
bakan yamaçlarda ise kay›n ve göknarlarla kar›ﬂ›m yapar. Burada karasal etkilerin ön plana geçti¤i yerlerde saflaﬂan sar›çamlar, denizel etkilerin oldu¤u yerlerde yaprakl› ve i¤ne yaprakl›lardan göknarlarla kar›ﬂ›m yapar.
Samanl› da¤lar›n›n bat› kesiminde 600-700 m civar›nda Çand›r köyü dolaylar›nda saf sar›çam, sar›çam ve kay›n topluluklar› yer al›r. Do¤uya do¤ru Dokurcun vadisinde Dokurcun’un kuzey bat›s›nda kay›n, ormangülü, gürgen ve
di¤er yaprakl›larla kar›ﬂ›m yapan sar›çamlar görülür. Dokurcun vadisinin güneydo¤usunda Sülüklü Gölü dolaylar›nda zengin yaprakl› türler aras›nda
sar›çam topluluklar›na rastlan›l›r (Foto 79).
Karadeniz Bölgesi’nin güney, ‹ç Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesiminde Sündiken da¤lar›n›n özellikle yüksek ve kuzeye bakan yamaçlar›nda sar›çamlar, Sakarya olu¤una do¤ru sarkar.
3. Marmara Bölgesi. Uluda¤'›n güneye bakan yamaçlar›ndan baﬂlayarak Bozüyük yak›n›na ve Dodurga’n›n güneyine kadar devam eder. Burada saf
sar›çamlar yan›nda, sar›çam-kay›n-göknar, sar›çam-göknar, sar›çam-karaçamlardan oluﬂan ormanlar görülür (Foto 137, 138, 143).
4. Ege Bölgesi: Burada sar›çamlar, Uﬂak kuzeydo¤usunda Murat da¤›nda
35

yer al›r. Burada alt kesimlerde yayg›n olan karaçamlar›n üst kesimine do¤ru saf
sar›çam, kuzeye bakan yamaçlarda sar›çam ve kay›n topluluklar› görülür.
Ayr›ca Kütahya güneyinde Yellice ve Arapbaba da¤lar›nda kuzeye bakan üst
yamaçlarda kay›n-sar›çam ve güneye bakan yamaçlarda saf sar›çam topluluklar› bulunur. Di¤er bir yay›l›ﬂ alan› ise Kütahya’n›n do¤usunda Tükmenda¤›’ndaki saf sar›çam ormanlar›d›r (Foto 132-135, 140-142).
5. ‹ç Anadolu Bölgesi. Bu bölgede sar›çamlar›n en yayg›n oldu¤u kesim,
Akda¤madeni’nin güneydo¤usunda 2000 m’yi aﬂan da¤l›k alanlard›r. Burada
genellikle düzgün ve ince gövdeli olan sar›çamlardan ço¤unlukla tel direk üretimi yap›l›r. Ankara’n›n kuzeyinde Karagöl mevkiinde 1400-1600 m aras›nda
sar›çamlara rastlan›l›r. Ayr›ca P›narbaﬂ›-Gürün aras›nda, Ceyhan nehri havzas›n›n yukar› kesiminde tahripten arta kalan yer yer kümeler hâlinde sar›çamlar görülür (Foto 153-155).
Do¤u Anadolu’ya giren Hekimhan (Malatya) ilçesinde de üç ayr› yerde relik
özellikte sar›çam topluluklar› bulunur (Foto 156-158).
6. Kuzeydo¤u Anadolu: Karasal ve yar›nemli iklim koﬂullar›n›n hüküm
sürdü¤ü bu bölgede sar›çamlar, Erzurum-Kars platosunun güneyinde Aras
olu¤una bakan Karakurt kuzeyinden baﬂlayarak Sar›kam›ﬂ üzerinden kuzeye
do¤ru Ardahan Kura ve Posof havzalar›nda yer al›r. Bu bölgede, Kar›ncadüzü
(Göle) ve Sar›kam›ﬂ civar›nda verimli saf sar›çam ormanlar› görülür. Bölge içinde ayr› bir ortam oluﬂturan Posof havzas›nda ise ormangülü, sar›çam ve ladin
saf ve kar›ﬂ›k ormanlar› bulunur (Foto 146-152).
Bir bütün hâlinde de¤erlendirildi¤inde sar›çamlar, Karadeniz k›y› kesiminden
baﬂlayak nemli ›l›man orman kuﬂa¤› içerisinde münferit topluluklar hâlinde görülür. Karadeniz k›y› da¤lar›n›n sis alan yüksek kesimlerinde ladin, bat›da göknarlarla kar›ﬂ›k olan sar›çam, Kuzeydo¤u Anadolu platolar›, Karadeniz ard› oluklar›n güneye bakan yamaçlar›nda saf topluluklar haline dönüﬂür. Yükselti itibariyle sar›çamlar, Karadeniz k›y›s›nda deniz kenar›ndan, Artvin-Borçka aras›nda
200 m’den baﬂlayarak Çoruh vadisinde Çaml›kaya kuzeyinde 2600 m,
Yaln›zçam da¤lar›nda ve Barhal havzas›n›n güneyinde Kaçkar da¤lar›n›n eteklerinde 2400 m ve Kuzeydo¤u Anadolu’da Sar›kam›ﬂ civar›nda 2700 m’ye
kadar yükselir.
Türkiye'de sar›çam, 5 420 524 ha alan kaplayan k›z›lçam, 4 202 298 ha
alana sahip olan karaçamdan sonra 1 239 587 (1.24 milyon) ha alanla tüm
orman alanlar›n›n yaklaﬂ›k % 3'e yak›n›, 11 403 791 ha alan kaplayan tüm i¤ne
yaprakl› ormanlar›m›z›n ise % 10.86's›n› oluﬂturur (OGM, 2009).
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TÜRK‹YE'DE SARIÇAMIN EKOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
Sar›çam›n ekolojik özelliklerini, di¤er bitkilerde de oldu¤u gibi baﬂta iklim
olmak üzere, yeryüzü özelliklerini kapsayan topografya (yükselti, da¤lar›n uzan›ﬂ do¤rultusu, yamaç e¤imi ve bak›), ana materyal, toprak, toprak üzerindeki
organik madde durumu ve biyotik faktörler etkiler.
1. ‹KL‹M KOﬁULLARI
Sar›çam, nemli-›l›man denizel iklimle yar›kurak karasal iklim aras›ndaki
geçiﬂ kuﬂa¤›nda yetiﬂen bir a¤aç olup saf ve kar›ﬂ›k ormanlar hâlinde görülür.
Nitekim sar›çam; Karadeniz k›y› kuﬂa¤› nemli ›l›man ve nemli so¤uk ikliminden, Karadeniz ard› yar›kurak mezotermal ve nemli so¤uk iklimine, ‹ç Anadolu
karasal iklimine kadar olan alanlarda yay›l›ﬂ gösterir. Baﬂka bir ifadeyle nemli
ve yar›nemli iklim koﬂullar›ndan yar›kurak iklim koﬂullar›na kadar olan alanlarda yetiﬂir (ﬁekil 2.3). Ancak bu iklim bölgelerindeki biyokütle verimi (bonitet)
ile di¤er a¤aç ve a¤açç›klarla yapt›¤› kar›ﬂ›m farkl›d›r (Foto 42, 43, 45, 46,
49,51,54, 56, 57, 61, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 88, 129, 140, 147).
S›cakl›k
Sar›çam, y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n 14°C dolay›nda seyretti¤i Karadeniz k›y›s›
ile -3°C’nin alt›na kadar indi¤i 2000 m’nin üzerindeki Kuzeydo¤u Anadolu’nun
yüksek yerlerinde yetiﬂir. Karadeniz k›y›s›nda 4/5°C, Kuzeydo¤u Anadolu platolar›nda 2000 m’nin üzerinde -10°C’nin alt›na inen Ocak ay› ortalama
s›cakl›¤›, Temmuzda Karadeniz k›y›s›nda 20°C'nin üzerine ç›kar, Kuzeydo¤u
Anadolu’da 15-16°C’ye iner. Optimum yetiﬂme alanlar›nda Ocak ay› ortalama
s›cakl›¤›, -5/-10°C, Temmuz ay› ortalama s›cakl›¤› ise 17°C-15°C aras›nda seyreder (ﬁekil. 2.4, 5, 6, 7; 5.6).
Sar›çam›n yetiﬂti¤i alanlar›n karasal kesimlerinde ekstrem s›cakl›klar, ortalama bir de¤erle -40°C ile 40°C aras›nda de¤iﬂme gösterir (ﬁekil 2.8). K›ﬂ›n
s›cakl›¤›n çok düﬂtü¤ü yerler, karasal iç bölgeler özellikle Kuzeydo¤u Anadolu’dur. Yaz›n s›cakl›¤›n fazla yükseldi¤i kesimler, yine karasal iç bölgelerimizdir.
Burada kaydedilmesi gereken en önemli husus, sar›çamlar›n optimum yetiﬂme
alanlar›, Türkiye’de s›cakl›¤›n en fazla düﬂtü¤ü, kar ya¤›ﬂ›n›n etkili oldu¤u sahalard›r. Buralarda en yüksek s›cakl›klar nadiren 30°C’nin üzerine kadar ç›kar.
Yukar›da belirtilen de¤erlere göre sar›çam›n so¤uk koﬂullarda yetiﬂen bir
a¤açt›r. ﬁöyle ki, Karadeniz ard› oluklarda ve Kuzey Anadolu’da y›ll›k ortalama
s›cakl›¤›n 12°C'nin üzerinde oldu¤u yerlerde k›z›lçam, 8/6°C aras›ndaki yerlerde karaçam, 6°C'nin alt›nda oldu¤u yerlerde ise sar›çamlar hâkimdir.
Iﬂ›k
Sar›çam, genellikle do¤rudan güneﬂ radyasyonu alt›nda yetiﬂen bir ›ﬂ›k
a¤ac›d›r. Ancak sar›çam›n ›ﬂ›kla olan iliﬂkilerini belirtmek bak›m›ndan do¤al
yay›l›ﬂ alanlar›ndaki bulutluluk, aç›k, kapal› ve bulutlu günler ile radyasyon
de¤erlerini ortaya konulmas› gereklidir.
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ﬁekil 2.5: Sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ alanlar›ndaki baz› istasyonlar›n ayl›k ortalama s›cakl›klar›. Grafikte Trabzon gibi k›y› kesimi d›ﬂ›nda sar›çam›n optimum yay›l›ﬂ
alanlar›nda s›cakl›¤›n Kas›m-Mart aras›nda 0°C’nin alt›nda olan s›cakl›¤›n Temmuzda
17°C’ye kadar yükseldi¤i görülür.
Figure 2.5: Mean monthly temperature of some selected meteorological stations in the
native occurrence areas of Pinus sylvestris. In this graph, excluding coastal belt of Black
Sea like Trabzon, the monthly temperature is under 0°C between November and March,
and it rises as high as 17°C in July in the optimum growing areas of Pinus sylvestris.

Bulutluluk, Aç›k, Bulutlu ve Kapal› Günler ile Güneﬂlenme
Türkiye’nin bulutluluk durumuyla sar›çam›n yay›l›ﬂ› aras›ndaki iliﬂkilere
bak›ld›¤›nda, sar›çam ormanlar›n›n oldu¤u yerlerde k›ﬂ›n 5/10 olan bulutlulu¤un, yaz›n 3-5 aras›nda seyretti¤i, optimum yay›l›ﬂ alanlar›nda ise y›ll›k ortalama 6/10 olan bulutlulu¤un Temmuz ay›nda 2-4/10, Ocak ay›nda 5/10'in üzerinde oldu¤u anlaﬂ›l›r (ﬁekil 2.9-11). Ancak yerel olarak sis-bulutlulu¤un artt›¤›
da¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar›nda ise göknar ve kay›nlar bask›n duruma
geçer. Sar›çamlar›n yetiﬂti¤i yerlerdeki havan›n bulutluluk durumu bölgelere
göre ﬂöyle özetlenebilir:
Karadeniz k›y› kuﬂa¤›nda y›ll›k ortalama 6 dolay›nda seyreden bulutluluk,
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güneye do¤ru azalarak 5'e kadar iner. K›ﬂ aylar›nda 6 civar›nda olan bulutluluk
yaz›n 3'ün alt›na kadar düﬂer.
Karadeniz ard›nda 5 dolay›nda olan y›ll›k ortalama bulutluluk, k›ﬂ›n 6
dolay›na ç›kar, yaz›n Temmuz ve A¤ustosta ise 3 dolay›na düﬂer.
‹ç Anadolu'da y›ll›k ortalama bulutluluk 4 dolay›ndad›r. K›ﬂ›n 6 dolay›nda
olan bulutluluk yaz›n 3'e iner.
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ﬁekil 2.8: Sar›çam› yay›l›ﬂ alanlardaki baz› meteoroloji istasyonlar›n maksimum ve
minumum s›cakl›klar›.
Figure 2.8: Maximum and minumum temperatures in the native speading areas of
scots pine.

Aç›k Günler: Bulutluluk oran›n›n onda 0 ile 1.9 aras›nda oldu¤u kabul edilen
aç›k gün say›s›, sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarda önemli
de¤iﬂme gösterir. Genel bir ifadeyle aç›k gün say›s›n›n y›ll›k seyri, Karadeniz
k›y› kuﬂa¤›ndan Karadeniz ard› bölgelere do¤ru art›ﬂ gösterir. Sar›çam›n en
fazla yay›l›ﬂ gösterdi¤i Karadeniz Ard› ve Kuzeydo¤u Anadolu bölgelerinde y›ll›k
ortalama aç›k gün say›s› 120 günün alt›ndad›r. Karadeniz Ard› Bölge’de aç›k
gün say›s› en düﬂük Aral›k ay›nda olmak üzere (2-3 gün), yaz›n özellikle Temmuz ve A¤ustos aylar›nda artarak ayl›k ortalama 13 güne ulaﬂ›r (ﬁekil 2.15).
Kapal› Gün Say›s›: Bulutluluk oran›n›n 8.1 ile 10 aras›nda de¤iﬂti¤i kapal›
gün say›s›n›n sar›çam›n optimum yay›l›ﬂ yerlerinde vejetasyon döneminde azald›¤› görülür. Baﬂka bir ifadeyle kapal› gün, vejetasyon döneminin temsil eden
Temmuzda optimum yetiﬂme ortamlar›nda 5 günün alt›na düﬂer (ﬁekil 2.14).
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ﬁekil 2.12: Sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ alanlardaki baz› istasyonlar›n Ocak ve Temmuz aylar› ortalama bulutluluk durumu.
Figure 2.12: Mean cloudiness of January and June in the scots pine forest areas.

Bulutlu günler: Kapal›l›k oran›n›n 2-8/10 aras›nda de¤iﬂti¤i bulutlu gün
say›s›n›n sar›çamlar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarda 160-200 gün aras›nda de¤iﬂti¤i, ‹ç Anadolu’ya do¤ru 160 günün alt›na düﬂtü¤ü görülür. Vejetasyon dönemini temsil eden Temmuzda daima 10 günün üzerinde olan bulutlu gün say›s›,
Kuzeydo¤u Anadolu’da 20 günün üzerine ç›kar (ﬁekil 2.13).
Yukar›da belirtilen veriler dikkate al›nd›¤›nda sar›çam›n, bulutluluk oran›n›n
çok fazla oldu¤u Karadeniz k›y› bölgesi ile bulutluluk oran›n›n az oldu¤u Ege ve
Akdeniz bölgeleri d›ﬂ›nda olan Marmara ve Karadeniz Ard› bölgelerde optimum
düzeyde oldu¤u ortaya ç›kar. Di¤er orman a¤açlar›yla mukayese yap›ld›¤›nda
sar›çam, ne k›z›lçam kadar aç›k ya da güneﬂli ortamlarda ne de kay›n, göknar
ve ladin gibi difüz radyasyon ortam›nda yetiﬂir.
Güneﬂlenme ﬂiddeti ile sar›çam›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlar aras›nda s›k› bir
iliﬂkinin oldu¤u anlaﬂ›l›r. ﬁöyle ki, iyi bonitette sar›çam ormanlar›n›n yayg›n
oldu¤u sahalarda y›ll›k ortalama güneﬂlenme ﬂiddeti 350 kal/cm2 alt›ndaki
Anadolu’nun kuzey bölgeleri içerir. Sar›çam›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarda Temmuz ay›ndaki güneﬂlenme ﬂiddeti 400-600 kal/cm2 aras›nda de¤iﬂir. Ancak
yerel koﬂullar dikkate al›nd›¤›nda güneﬂlenme ﬂiddetinin 400-500 kal/cm2
aras›ndaki yerlerde sar›çamlar›n daha iyi bonitte oldu¤u anlaﬂ›l›r (ﬁ. 2.17-18).
Yukar›daki veriler ile sar›çam›n yay›l›ﬂ alan› dikkate al›nd›¤›nda, vejetasyon
döneminde hava nemiyle bulutluluk ve aç›k günlerin orta derecede oldu¤u Karadeniz Ard› bölgelerdeki sar›çam bonitetinin, aç›k günler say›s›n›n fazla oldu¤u
güney bölgelere göre yüksek oldu¤u görülür. Burada belirtilmesi gereken en
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önemli husus, aç›k günler say›s›n›n fazla oldu¤u yerlerde aﬂ›r› güneﬂ radyasyonunun evapotranspirasyonu yükselterek kurakl›¤› art›rmas› ve buna ba¤l› olarak fotosentezi düﬂürmesidir.
Temmuz ay› gün say›s›
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ﬁekil 2.16: Sar›çam›n yay›l›ﬂ alanlardaki baz› istasyonlarda vejetasyon dönemini temsil eden Temmuz ay›ndaki aç›k, kapal› ve bulutlu gün say›lar›. Grafikte sar›çam›n kapal›
gün say›s›n›n fazla oldu¤u Gölköy ve Çaykara ile temsil edilen Karadeniz bölgesinde
yetiﬂmedi¤i, aç›k ve bulutlu günlerin fazla oldu¤u iç kesimlerde yayg›nlaﬂt›¤› görülür.
Figure 2.16: The mean open and/or sunny, cloudly and overcast days of July at selected meteorological stations in the native occurrence areas of scots pine. In this graph,
sunny and cloudly days are common in scots pine growing areas.

Sis
Sis, difüz radyasyon ﬂartlar›n› art›rmas› yan›nda ortam›n nemlenmesinde,
gece ile gündüz aras›ndaki s›cakl›k fark›n›n son dereca azalmas›nda etkili olan
önemli bir iklim faktörüdür. Sar›çam, yo¤un sis alan yamaçlarda difüz radyasyondan dolay› ortadan kalkmaya yüz tutar. Örne¤in, çok az sis alan Bolu depresyonunda yer yer görülen sar›çam, yo¤un sisli Bolu da¤lar›n›n kuzeye bakan
yamaçlar›nda ortadan kalkar. Ayn› ﬂekilde Uluda¤-Domaniç da¤lar›, Ilgaz
da¤lar› kuzey yamaçlar›n›n yo¤un sis alan kesimlerinde göknar ve kay›nlar
hâkim duruma geçer. Buna karﬂ›n ayn› da¤ kuﬂaklar›n›n güney yamaçlar›nda
yer yer saf sar›çam ormanlar› yayg›nlaﬂ›r (ﬁekil 2.33, 35, 3.3, 4.3, 4.14).
Yukar›da ›ﬂ›k/güneﬂ radyasyonu konusunda yap›lan aç›klamalar ile arazi
gözlemleri birlikte de¤erlendirildi¤inde sar›çam›n, genellikle do¤rudan ›ﬂ›k alan
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yerlerde yetiﬂen bir a¤aç oldu¤u ortaya ç›kar. Arazi gözlemlerinde sar›çam
gençli¤inin ilk y›llardaki (3-4 y›l) geliﬂiminde nemlilik koﬂullar›n›n iyi oldu¤u
yar› gölgeli siper alt›nda mükemmel geliﬂme gösterdi¤i, ancak daha sonraki
y›llarda do¤rudan radyasyon alan kesimlerde daha iyi yetiﬂti¤i saptanm›ﬂt›r
(Mesudiye Orman ‹ﬂt. Müdürü Erdal Düzgün’le sözlü görüﬂme). Bu durum
do¤al gençleﬂme alanlar›nda kendini aç›kça belli eder. ﬁöyle ki, do¤rudan ›ﬂ›k
alan aç›k alanla-yar›gölgeli alan aras›nda tabir uygun ise f›rça gibi olan gençlik,
siper alt›na do¤ru gittikçe azal›r, tam siper alt›nda ise neredeyse ortadan kalkar.
Tam kapal› orman alt›ndaki gençli¤in zay›f kalmas›, hatta tepe sürgününün
oluﬂmamas›, siper kenar›ndaki gençli¤in gür olmas› bu durumu kan›tlar. Bu nedenle sar›çam›n optimum geliﬂmesi, do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan yerlerde
gerçekleﬂir (Foto 46, 53, 65, 69, 83, 88, 91, 92).
Ba¤›l Nem
Sar›çam›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i Anadolu’nun kuzeyindeki optimum alanlarda
y›ll›k ortalama ba¤›l nem % 65-70 aras›ndad›r; güneye do¤ru azalarak, karasall›¤›n belirginleﬂti¤i iç kesiminde % 40'›n alt›na kadar düﬂer. (ﬁekil 2.19)
Vejetasyon dönemini karakterize eden Temmuz ay›nda sar›çam›n optimum
özellik gösterdi¤i Marmara ve Karadeniz Ard› bölgelerde ba¤›l nem % 60-70
aras›ndad›r. En düﬂük ba¤›l nem, kurakç›l özellikte sar›çamlar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i iç kesimlerinde % 50'nin alt›na iner (ﬁekil 2.20).
Karasal bölgelerde yaz›n ba¤›l nemin çok düﬂmesiyle buharlaﬂman›n dolay›s›yla kurakl›¤›n belirginleﬂmesi, sar›çam›n yetiﬂmesini engeller. Bu nedenle,
yaz›n havan›n ba¤›l neminin düﬂerek kurakl›¤›n artt›¤›, Karadeniz Ard› depresyonlar sar›çam yetiﬂme ortam›n›n d›ﬂ›nda kal›r.
Ba¤›l nemin düﬂtü¤ü yerlerde kurakç›l özellikte olan sar›çam, ba¤›l nemin
yükseldi¤i yerlerde nemcil karaktere do¤ru bir de¤iﬂme gösterir. Özellikle vejetasyon döneminde nemli rüzgârlar› alan Karadeniz Ard› Bölgelerde kuzeye yamaçlarda sar›çam yerel olarak optimum geliﬂmesine ulaﬂ›r. Bu nedenle
sar›çam, Anadolu’nun kuzeyinde yaz›n sürekli nemli rüzgârlar› alan da¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar›nda yayg›nlaﬂarak yer yer saf ormanlar hâlini al›r (Foto
91, 92).
Nem ve ›ﬂ›k durumuna ba¤l› olarak sar›çam gençli¤inin gelmesinde önemli
iliﬂkiler de mevcuttur. Nemin düﬂük oldu¤u güneye bakan bozuk meﬂcerelerde
zay›f olan gençlik, kapal›l›¤› iyi olan meﬂcerelerde bile nispeten yüksektir. Nispeten nemli koﬂullara sahip kuzeye bakan yamaçlar›n tam kapal› kesimlerine
gelmeyen gençlik, kapal›l›¤›n zay›flad›¤›, yani orman alt›na yeteri kadar
do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n düﬂtü¤ü yerlerde artar. Çoruh havzas›nda Karadeniz'den gelen nemli havay› alan nemli kuzeye bakan yamaçlarda sar›çam ormanlar›n›n varl›¤›, sar›çam›n yetiﬂmesinde nem faktörünün de son derece etkili
oldu¤unu gösterir (Foto 52). Bu durum dikkate al›nd›¤›nda yeterli nemin ya da
toprak suyunun olmad›¤› ve ›ﬂ›k ﬂiddeti yüksek olan kurak alanlar, sar›çam›n
yetiﬂmesi için elveriﬂli de¤ildir. Baﬂka bir ifadeyle nemin ve ›ﬂ›k ﬂiddetinin nis42

peten yüksek oldu¤u yerler, sar›çam›n optimum yetiﬂme ortam›n› oluﬂturur.
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ﬁekil 2.21: Sar›çam›n yay›l›ﬂ alanlar›ndaki baz› istasyonlarda vejetasyon dönemini
temsil eden Temmuz ay›ndaki ba¤›l nem da¤›l›ﬂ›
Figure 2.21: Relative humudity representing vegetation period in July at the selected
station in the native occuurence areas of scots pine.

Ya¤›ﬂ
Saf sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarda y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ
daima 400 mm’nin üzerindedir. Y›ll›k ya¤›ﬂ ortalamas›, sar›çam›n geniﬂ yaprakl› ile ladin ve göknarla kar›ﬂ›m yapt›¤› Karadeniz k›y› kuﬂa¤›nda ise 2000
mm’nin üzerine kadar ç›kar (ﬁekil 2.22, 23). Genellikle sar›çam, y›ll›k ortalama
ya¤›ﬂ›n 500 mm'nin üzerinde oldu¤u Karadeniz ard›ndaki depresyonlar›n yüksek kesimleri ve Kuzeydo¤u Anadolu ile Kuzey Anadolu k›y› da¤lar›n›n güneye
yamaçlar›nda yayg›nlaﬂ›r. Buralarda sar›çam›n yar›kurak/yar›nemli ve nemli
alanlara kadar yay›l›ﬂ gösterdi¤i anlaﬂ›l›r.
Sar›çam; yar›kurak alanlarda kurakç›l, yar›nemli-nemli yerlerde nemcil olarak s›n›fland›r›l›r Ya¤›ﬂ›n artmas›na ba¤l› olarak sar›çam›n boniteti (biyokütle
üretimi) de yükselir. Gerçekten optimum sar›çam meﬂcerele- rinin ya¤›ﬂ›n 600
mm’yi aﬂt›¤› Anadolu’nun kuzey kesiminde görülür.
Sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ›nda ya¤›ﬂ›n y›l içindeki da¤›l›ﬂ› da önemlidir.
Yazlar› ya¤›ﬂ alan Karadeniz Ard› ile Kuzeydo¤u Anadolu bölgelerinde yüksek
olan sar›çam›n boniteti, yazlar› ya¤›ﬂs›z geçen ve kurakl›¤›n artt›¤› yerlerde
düﬂer (ﬁekil 2.46). Burada daha önce belirtildi¤i gibi, sadece y›ll›k ortalama
ya¤›ﬂ miktar› de¤il vejetasyon döneminde havada bulunan ba¤›l nem ba¤l› olarak buharlaﬂma da önemlidir.
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ﬁekil 2.23: Sar›çam›n yay›l›ﬂ alanlar›ndaki baz› istasyonlar›n y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ
miktarlar›. Grafikte sar›çam›n y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ›n 500 mm’nin üzerinde oldu¤u yerlerde yayg›n oldu¤u görülür.
Figure 2.23: The amount of mean annual precipitation in native occurrence areas of
scots pine. In this graph scots pine is common where total yearly rainfall is over 500 mm.

Sar›çam alanlar›nda bölgelere göre de¤iﬂmekle beraber ya¤›ﬂ›n bir bölümü
kar hâlinde düﬂer ve optimum yetiﬂme alanlar›nda karla örtülü süre Kas›m-Mart
aras›rndaki dönemi kapsar. Nitekim Akda¤madeni’nde 1 ay›, Çamkoru’da 40,
Büyükdüz (Karabük) 55 günü aﬂan karla kapl› gün say›s›, Ardahan’da 115,
Sar›kam›ﬂ'ta 142 günü bulur, Uluda¤ ve Kuzeydo¤u Anadolu’da 2000 m’yi aﬂan
da¤lar›n yüksek kesiminde 180 günün üzerine ç›kar.
Buharlaﬂma
Buharlaﬂma, sar›çam ormanlar›n›n hem yay›l›ﬂ alan›n› hem de verimlili¤ini
önemli ölçüde etkileyen faktörler aras›ndad›r. Nitekim y›ll›k ortalama buharlaﬂman›n 1000 mm’nin alt›nda oldu¤u yerlerde sar›çamlar›n yayg›n oldu¤u, özellikle
vejetasyon döneminin karakterize eden Temmuz ay› ortalama buharlaﬂman›n
150 mm alt›nda gerçekleﬂti¤i, ba¤›l nemin nispeten yüksek oldu¤u Karadeniz
Ard›'n›n yüksek kesimleriyle, Kuzeydo¤u Anadolu bölgelerinde iyi bonitette prodüktif ormanlar›n yer ald›¤› görülür. Yaz aylar›nda ayl›k buharlaﬂman›n 200
mm’nin üzerine ç›kt›¤› ‹ç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz Ard› depresyonlarda
sar›çamlar›n boniteti düﬂer (ﬁekil 2.24, 25). Ancak burada ana materyal ve
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topra¤›n su tutma özelli¤inin de dikkate al›nmas› gereklidir. Organik madde yönünden zengin ve iyi ayr›ﬂm›ﬂ su tutma kapasitesi yüksek killi balç›k özelli¤indeki
toprak ya da ana materyaller ile köklerin kolayca yay›ld›¤› kumlu ana materyaller üzerinde sar›çam›n bonitetinin yükseldi¤i görülür.
2. TOPOGRAFYA ÖZELL‹KLER‹
Öncelikle belirtmek gerekirse Avrupa-Sibirya bitki ya da flora bölgesinin
so¤uk ve nemli-yar›nemli iklim koﬂullar›nda yetiﬂen sar›çam›n, Anadolu’da
yetiﬂmesinin ana nedeni, yüksek kesimlerde hüküm süren nemli/yar›nemli ve
so¤uk iklim ﬂartlar›yla ilgilidir. ﬁöyle ki, günümüzden 20 bin y›l önce maksimum safhas›na ulaﬂt›ktan sonra 13 bin y›l önceye kadar devam eden Son
Buzul Dönemi’ndeki so¤uk iklim koﬂullar› alt›nda kuzeyde Karadeniz k›y›lar›na
ve Çoruh vadisine, Anadolu’nun bat›s›na ve kuzeyine kadar yay›lm›ﬂ olan
sar›çamlar, günümüzden 10 bin y›l önce Holosen’den itibaren baﬂlayan s›cakl›k
art›ﬂ›na ba¤l› olarak da¤lar›n üst kesimlerine kadar yay›larak buralardaki so¤uk
iklim koﬂullar›nda hayatiyetini sürdürmektedir. Baﬂka bir anlat›mla Anadolu’da
sar›çamlar›n günümüzdeki yay›l›ﬂ›, Anadolu’daki yükselti ve bak› koﬂullar›yla
do¤rudan iliﬂkili oldu¤u söylenebilir. Anadolu 1000 m dolay›nda yükseltiye ve
düz bir arazi yap›s›na sahip olsayd›, sar›çamlar ne Anadolu’ya kadar yay›l›r ne
de günümüzde Anadolu’da sar›çam ormanlar› görülürdü. Bu bak›mdan Anadolu’nun topografya özelliklerini kapsayan da¤lar›n uzan›ﬂ do¤rultular›, yükselti,
yamaçlar›n bakt›¤› yön (bat› faktörü) ve e¤imle sar›çam›n yay›l›ﬂ› ve verimlili¤i
aras›nda s›k› iliﬂkiler bulunur. Bunlar maddeler hâlinde ﬂöyledir:
Da¤lar›n Uzan›ﬂ Do¤rultular›
Da¤ s›ralar›n›n uzand›¤› do¤rultuyla sar›çamlar›n yay›l›ﬂ› aras›nda baz› bölgelerde oldukça s›k› iliﬂkilerin oldu¤u görülür. Genellikle do¤u-bat› yönünde uzanan da¤ s›ralar›n›n ya¤›ﬂ da¤›l›ﬂ› ve güneﬂlenme aç›s›ndan da son derece
önemli etkisi vard›r. Genellikle ya¤›ﬂlar; ülkemizin kuzey kesiminde Balkanlar
ve Karadeniz üzerinden kuzey ve kuzeybat›dan gelen, bat›s›nda Orta Akdeniz
üzerinden gelerek do¤uya do¤ru ilerleyen, güney ve güneybat›da ise Do¤u Akdeniz üzerinden sokularak kuzeydo¤u yönünde ilerleyen cephelerin etkisi alt›ndad›r (Atalay 2010). Bu nedenle Kuzey Anadolu da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›, kuzeyden gelen cepheleri önemli ölçüde engelleyerek güney yamaçlara göre fazla ya¤›ﬂ al›r. Buna karﬂ›n Kuzey Anadolu da¤lar›n›n güney alt yamaçlar› ile ya¤›ﬂ gölgesinde kalan vadi içleri ve da¤lar aras›ndaki çukur alanlara
düﬂen ya¤›ﬂ miktar› çok azal›r. Örne¤in Karadeniz k›y›s›nda Rize-Hopa aras›nda
2000 mm’nin üzerinde olan y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ, Çoruh vadisinde Yusufeli
civar›nda, Oltu ve Tortum vadilerinin taban kesimlerinde 300 mm'nin alt›na
kadar düﬂer (ﬁekil 2.27).
Yaz›n Karadeniz üzerindeki yerel yüksek bas›nç alan›ndan Anadolu’nun iç
kesimindeki alçak bas›nca do¤ru genel bir hava ak›m› vard›r. Buna ba¤l› olarak
Karadeniz üzerinden gelen serin ve nemli havan›n Kuzey Anadolu da¤lar›n›n
kuzeye bakan yamaçlar› boyunca yükselmesi orografik ya¤›ﬂ ve sis oluﬂumuna
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yol açar. Bu nedenle nemli ve sisli olan da¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar›nda
nem ve difüz radyasyon iste¤i yüksek ladin ve göknar ormanlar› yayg›nd›r.
Da¤lar›n do¤u-bat› yönündeki uzan›ﬂ do¤rultular›n› kesen derin ve geniﬂ vadiler, Karadeniz’in nemli havas›n›n iç kesimlere sokulmas›n› sa¤lar. Örne¤in
yaz›n Karadeniz’den gelen nemli hava kütlesi, Çoruh vadisi arac›l›¤›yla
Yaln›zçam da¤lar›n›n kuzeybat› yamaçlar›na kadar ilerler. Ayr›ca nemli hava,
K›z›l›rmak olu¤u ile bas›k Canik da¤lar› üzerinden Vezirköprü güneyindeki yüksek alanlara, Köro¤lu da¤lar›n›n do¤u uzant›s›n› oluﬂturan Karg›'n›n güney kesimine, Cide Çay› vadisi arac›l›¤›yla Azdavay’a, Yenice vadisi üzerinden Karabük
güneyine ve Bolu depresyonundan Abant olu¤una kadar sokulur. Bu hava kütlesinin yükselmesiyle oluﬂan sisli yerlerin alt kesiminde geniﬂ yaprakl›, üst kesiminde ise sar›çamlar›n az›nl›kta oldu¤u göknar-ladin ormanlar› yetiﬂir. Bu kesimlerde sar›çamlar, da¤lar›n güneye bakan üst yamaçlar›nda yo¤unlaﬂarak
yer yer saf ormanlar hâlinde bulunur. Örne¤in Bolu’dan Abant Olu¤u’na do¤ru
gidildi¤inde yaprakl› ve göknarlar aras›nda yer alan sar›çamlar, güneye bakan
yamaçlarda saf duruma dönüﬂür. Abant Olu¤unu aﬂar aﬂmaz güneye bakan yamaçlar›n yine sar›çamla kapl› oldu¤u görülür. Yine Bolu güneyinde sis alan kuzeye bakan yamaçlarda göknarlar, sisin etkili olmad›¤› Kartalkaya’ya do¤ru ise
alt kat›nda göknar gençli¤inin yer ald›¤› saf sar›çam ormanlar› yer al›r.
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ﬁekil 2.27: Anadolu'nun kuzey-güney profili boyunca ya¤›ﬂ ve s›cakl›k de¤iﬂmelerin
ﬂematik gösteriliﬂi. Burada Toros da¤lar›n›n güneye, Kuzey Anadolu da¤lar›n›n ise kuzeye bakan yamaçlar›n›n Anadolu'nun iç kesimine göre fazla ya¤›ﬂ ald›¤› anlaﬂ›l›r.
Figure 2.27: The changes of precipitation and temperature depending on altitude and
aspect in the direction of N-S profile of Anatolia (Atalay 2010). In this figure, precipitation amount is higher on the north slope of Northern Anatolian Mountain and on the
southern slopes of Taurus mountains than those of inner sections.
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Bak›
Bak›, ülkemizde hem güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n gelme aç›s›, hem de ya¤›ﬂ, bulutluluk ve
ba¤›l nemin da¤›l›ﬂ›nda son derece önemli etki gösterir. Genel bir ifadeyle denilebilir ki, da¤lar›n güneye bakan yamaçlar›, düz alanlara göre daha fazla do¤rudan güneﬂ radyasyonu al›r. Örne¤in Anadolu’nun orta kesiminde do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›, e¤imi 30°den az olan kuzeye bakan yamaçlara k›ﬂ solstisinde yani 21
Aral›k’ta düﬂmemekte, ancak ekinokslarda (23 Eylül-21 Mart) 21°, yaz solstisinde (21 Haziran) ise 44.5° aç›yla gelmektedir. Buna karﬂ›n güneye bakan 30°
lik bir yamaca güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n geliﬂ aç›s›; k›ﬂ›n 57.6°, ekinokslarda yani 21 Mart
ve 23 Eylül’de 81°, yaz solstisinde hemen hemen dike yak›nd›r (ﬁekil 2.28).
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ﬁekil 2.28: Anadolu'nun kuzey-güney profili boyunca solstis ve ekinokslarda güneﬂ
›ﬂ›¤›n›n geliﬂ aç›s› (Atalay 2010). ﬁekilde güneye bakan yamaçlardan az radyasyon alan
kuzey yamaçlarda nemlilik yüksek oldu¤u anlaﬂ›l›r.
Figure 2.28: Relationship between slope orientation and radiation intensity at the
solstice and equinox periods depending on the topographic properties of Anatolia.

Bak›n›n di¤er bir önemi ise daha önce belirtildi¤i gibi nemlilik koﬂullar› üzerindeki etkisidir. ﬁöyle ki, sar›çam›n yetiﬂmesinde do¤rudan gelen ›ﬂ›k ﬂiddeti
ve süresi ne kadar önemli ise nemlilik koﬂullar› da o kadar önemlidir. Örne¤in
Ilgaz da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›nda 1000 m’den itibaren görülmeye
baﬂlayan sar›çamlar, güneye bakan yamaçlar›nda 1000 m’nin üzerinde baﬂlayarak saf topluluklar hâlinde 2000 m’ye kadar ç›kar. Artvin-Borçka aras›nda
Çoruh vadisinin güneye bakan yamaçlardan baﬂlayarak ﬁavﬂat dolaylar›nda
2400 m’ye kadar ulaﬂ›r. Köro¤lu da¤lar›n›n do¤u uzant›s› üzerinde Osmanc›k‹skilip aras›ndaki kütlenin kuzeye bakan yüksek yamac›na do¤ru altta k›z›lçamdan sonra karaçam, sis alan 1600-1700 m civar›nda kay›n ve güneye bakan
yamac›n üst kesiminden sar›çamdan karaçama do¤ru bitki kuﬂaklar› görülür.
Oltu, Olur ve Tortum havzalar›nda oldu¤u gibi yar›kurak yerlerde kuzeye bakan
yamaçlarda sar›çam, güney yamaçlarda kurakl›¤a dayan›kl› çal›lar görülür.
Örne¤in Olur depresyonunde kuzeye bakan yamaçta sar›çam, güneyde ise
geven ve çal›lar›n hâkim oldu¤u topluluklar bulunur (ﬁekil 4.3, 9, 17, Foto 52).
Genel bir ifadeyle denilebilir ki, sar›çam ormanlar› s›cakl›k ve radyasyonun
artt›¤› iç kesimlerdeki güneye bakan yamaçlarda 1300 m’nin üzerinde baﬂlayarak orman›n üst s›n›r›na kadar uzan›r. Sar›çamlar, Çoruh havzas›nda oldu¤u
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gibi, Karadeniz Ard› bölgenin yar›kurak ortamlar›nda kuzeye bakan yamaçlarda
daha alt (1000/1100 m), güneye bakan yamaçlarda ise daha üst seviyelerden
baﬂlar. Karadeniz ard›nda alt kat›nda göknar gençli¤inin oldu¤u kuzeye bakan
yamaçlarda sar›çam›n biyokütle üretimi güneye göre fazlad›r. Nitekim Mesudiye civar›nda Karadeniz üzerinden gelen nemli havay› alan kuzeye bakan üst
yamaçlar›ndaki sar›çam›n boniteti, ayn› yükseltide güneye bakan yamaçlardan
daha iyidir. Bu durum, kuzey bak›lar›n güneye göre daha ya¤›ﬂl› ve s›cakl›¤›n
düﬂük olmas›yla ilgilidir (ﬁekil 4.14).
Çepel ve ark. (1977), deneme alanlar›nda en iyi (I. bonitet) ve en kötü (V.
bonitet) bonitetteki sar›çam ormanlar›n›n gölgeli ve güneﬂli bak›lara göre da¤›l›ﬂ›nda önemli bir fark›n olmad›¤›n›, her iki bonitetteki sar›çam meﬂcerelerinin
kuzey ve güney bak›larda hemen hemen % 50 oran›nda oldu¤unu, hatta IV. bonitette bile yamaçlar aras›nda fark›n olmad›¤›n›; halbuki iyi ve orta bonitette
olan sar›çam meﬂcerelerinin % 64'ünün gölgeli, % 36's›n›n güneﬂli, kötü bonitettekilerin % 54'ünün gölgeli, % 46's›n›n güneﬂli bak›larda bulundu¤unu belirtmiﬂlerdir. ‹yi geliﬂim yapan sar›çam meﬂcerelerinin daima kuzey bak›da oldu¤una, ancak Göle orman iﬂletmesinde normal kapal›l›ktaki meﬂcerelere daha
ziyade güney bak›larda rastlan›ld›¤›na dikkat çekmiﬂlerdir. Ayr›ca Akda¤madeni (‹ç Anadolu)'nda güney bak›da kurakl›ktan dolay› düﬂük olan sar›çam art›m›n›n kuzey bak›larda artt›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Oltu ve Sar›kam›ﬂ (Do¤u Anadolu)'
ta ya¤›ﬂ› düﬂük olan güneﬂli bak›larda düﬂen sar›çam bonitetinin Göle civar›ndaki yüksek kesimlerde güney bak›da iyileﬂti¤ini saptam›ﬂlard›r (ﬁekil 2.29).
Burada belirtilmesi gereken en önemli husus, bak›n›n iklim bölgelerine göre
sar›çam›n bonitetini belirleyen önemli bir faktör oldu¤udur. ﬁöyle ki, Karadeniz
ard› ve Anadolu’nun iç kesimlerindeki yar›kurak ortamlarda iyi bonitetteki
sar›çamlar›n az radyasyon ve Karadeniz’den gelen nemli havay› alan kuzeye
bakan yamaçlarda görülmekte, düﬂük bonitettekiler güneye bakan yamaçlarda
yer almaktad›r; nemli ortamlarda ise güneﬂli güney bak›larda iyi bonitette
sar›çam ormanlar› yayg›nlaﬂmaktad›r (ﬁekil 2.29).
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ﬁekil 2.29: Sar›çam ormanlar›nda
bonitetin güneﬂli ve
gölgeli bak›lara
göre da¤›l›ﬂ›. ﬁekilde gölgeli bak›larda
bonitetin yüksek
oldu¤u görülür.
Figure 2.29: Site
index distribution of
scots pine stands
according to south
and north-facing
slopes in the experimental sites (Data:
Çepel et al., 1977).

E¤im
Sar›çam›n yay›l›ﬂ› ve bonitetiyle e¤im aras›nda son derece önemli iliﬂkiler
vard›r. Bilindi¤i gibi yamaç e¤imi, toprak ve ana materyalin aﬂ›nmas›, aﬂ›nan
malzemenin yamaçlar›n ete¤inde birikmesi, toprak kal›nl›¤›, strüktür ve tekstürü ile su tutmas› aç›s›ndan son derece önemlidir. Nitekim e¤imi arttt›¤› yamac›n
s›rta yak›n orta bölümü, topraklar›n en fazla aﬂ›nd›¤›, ana materyalin yüzeye
ç›kt›¤› kesimdir. Buna karﬂ›n yamac›n alt bölümü, yamaçtan taﬂ›nan malzemelerin birikmesiyle toprak kal›nl›¤›n› ve su tutma kapasitesinin artt›¤› ve kolüvyal
topraklar›n yer ald›¤› sahad›r (ﬁekil 2.30).
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ﬁekil 2.30: Nemli ve karasal bölgelerde e¤im, bak› ve yükseklik durumuna göre
sar›çam meﬂcerelerindeki bonitet durumunun ﬂematik gösteriliﬂi. ﬁekillerde sar›çamda
bonitetin yar›kurak-yar›nemli karasal bölgelerde nemli olan kuzey yamaç, nemli bölgelerde ise sis almayan güneye bakan yüksek yamaçlarda yüksek oldu¤u görülür.
Figure 2.30: The schematic explanatation of site index and/or productivity of scots
pine depending on slope, aspect and altitude in the subhumid-semiarid continental regions. In the graphs site index of Pinus sylvestris is high on the slope facing-north in the
continental region, but it is poor on the south facing slope in the humid region.

Genellikle düz ve e¤imi az alanlara göre e¤imli yamaçlarda hem bitki örtüsünün kapal›l›k durumu zay›flar hem de biyokütle verimi düﬂer. Nitekim topraklar›n aﬂ›narak granit, gnays, silisli ﬂist ve ultrabazik özellikte olan peridotitserpantin kütlelerinin yüzeye ç›kt›¤› yerlerde sar›çam›n art›m› ve kapal›l›¤›
azal›r. Ayr›ﬂmayla toprak verimi çok düﬂük olan böyle yerlerde toprak ve ana
materyalin aﬂ›nmas›yla sar›çamlar›n kökleri yüzeye ç›kar. Örne¤in Tortum havzas›nda Uzundere ve Gaziler Çay› havzalar›n›n e¤imli yamaçlar›nda kökleri yü49

zeye ç›km›ﬂ, hatta kurumakta olan sar›çamlar da görülür (Foto 23, 35, 64).
Su ve besin maddeleri yüksek olan alt yamaçlardaki meﬂcerelerin boniteti,
do¤al olarak üst yamaçlara göre yüksektir. Baﬂka bir anlat›mla taban arazilerde
IV. ve V. bonitette meﬂçerelerin görülmemesi, yamaç faktörünün önemini
aç›kça göstermektedir (Foto 21, 31, 38).
‹ster kuzeye isterse güneye bakan alt yamaçlarda fizyolojik derinli¤i fazla kolüvyal depo ve topraklar›n hem besin maddeleri hem de su tutma kapasitesi
yüksek olmas›, sar›çam›n bonitetinin artmas›na yol açar. Nitekim Çepel ve ark.
(1997), deneme alanlar›nda 1. bonitetteki sar›çam meﬂcerelerinin % 75'inin %
1-17 e¤im grubunda, buna karﬂ›n V. bonitteteki sar›çam meﬂçerelerinin ancak
% 28'inin % 1-17 e¤im grubunda, % 72'sinin ise % 10-100 e¤im grubunda
oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (ﬁekil 2.31).
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ﬁekil 2.31: Deneme alanlar›nda sar›çam›n e¤im gruplar›na göre boniteti. Grafikte
e¤imin artmas›na paralel olarak sar›çam›n bonitetinin düﬂtü¤ü görülür (Grafik, Çepel ve
di¤. verilerine göre haz›rlanm›ﬂt›r).
Figure 2.31: Site index of scots pine stands according to slope groups at the experimental sites. In this graph site index decreases depending on increase of slope angle.

‹klim bölgelerine göre bak› ve e¤im durumu birlikte de¤erlendirildi¤inde;
a. Nemli iklim bölgelerinde en iyi bonitetteki sar›çamlar, güneye bakan az
e¤imli ve düzlük alanlarda, düﬂük bonittetekiler her iki bak›n›n e¤imli kesimlerde yayg›nd›r. Drenaj›n iyi oldu¤u yamaç alt›ndaki düzlük bölgelerdeki meﬂcerelerin e¤imli sahalara göre bonitetinin artt›¤› görülür. Nitekim iyi bonitette
sar›çamlar, Kuzeydo¤u Anadolu’da do¤rudan radyasyon alan güneye bakan
yamaçlarda yayg›n iken kuzeye bakan sisli yamaçlarda göknar ve ladinler
aras›nda yer al›r (Foto 84, 91, 92).
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b. Kurakl›¤›n hissedildi¤i alanlarda yerel olarak iyi bonitette sar›çam
meﬂcereleri kuzeye bakan yamaçlarda egemendir. Ayn› zamanda güneye
bakan yamaca göre kuzey yamaçta sar›çam›n alt s›n›r› alçalmakta, üst s›n›r› ise
yükselmektedir. Güneye bakan yamaçlarda, özellikle e¤imin artt›¤› kesimlerde
düﬂük bonitetteki sar›çam topluluklar› yayg›nd›r. Buna örnek olarak Karadeniz
Ard› Çoruh Bölgesi’ndeki Oltu ve Tortum çay› havzalar› verilebilir. Buralarda iyi
bonitetteki sar›çamlar, daima Karadeniz’den gelen nemli havaya maruz ve radyasyonun düﬂük oldu¤u kuzey yamaçlarda görülür. ‹ç Anadolu’da Akda¤madeni Bölgesi’ndeki sar›çamlar da kuzeye bakan yamaçlarda hâkimdir.
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ﬁekil 2.32: Deneme alanlar›nda s›rttan yamac›n alt›na do¤ru % olarak ifade edilen
uzakl›kla bonitet aras›ndaki iliﬂkiler. Grafikte yamac›n e¤imli olan üst kesiminde etek
kesimine do¤ru bonitet iyileﬂmekte oldu¤u görülür (Çepel ve di¤.(1977) verilerine göre).
Figure 2.32: Relationship between the distance from upper part of the slope toward
the lower slope and site index at the experiment sites. In the graph, the site index increases toward the lower slope.

Yükselti
Sar›çam, Karadeniz k›y›s›ndan baﬂlayarak Kuzeydo¤u Anadolu’da Sar›kam›ﬂ
dolay›nda 2700 m'ye ulaﬂan sar›çam›n dikey yay›l›ﬂ s›n›rlar› bölgelere göre
farkl›d›r. Karadeniz Bölgesi'nde k›y› kesiminde tektük ve küçük topluluklar hâlinde görülen sar›çamlar sisin yo¤un olmad›¤› kesimlerde 2000 m'nin üzerine
kadar ç›kar. ‹ç Anadolu'da 1300 m'nin üzerine görülmeye baﬂlayan sar›çam,
Akda¤madeni civar›nda 2000 m'nin üzerine kadar ulaﬂ›r.
Sar›çam›n yükselti s›n›r›n› karasall›k durumu belirler. Bilindi¤i gibi karasall›k, deniz kenar›ndan karalar›n iç k›s›mlar›na do¤ru gidildikçe havadaki ba¤›l
nemin düﬂmesine ba¤l› olarak yaz ile k›ﬂ aras›ndaki s›cakl›k fark›n›n artmas› ve
yaz›n havan›n deniz kenar›ndaki kesimlere göre birkaç derece fazla ›s›nmas›yla
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karakterize edilir. Bu nedenle sar›çam›n karasall›¤›n arttt›¤› Kuzeydo¤u Anadolu’da 1800 m civar›ndan baﬂlar. Buradan ortaya ç›kan husus, iç kesimlerde
sar›çam›n da hem alt s›n›r› hem de üst s›n›r› karasall›ktan dolay› yükselmesidir.
Sar›çam, Karadeniz ard›nda kuzeye bakan yamaçlarda 1100-2000 m
aras›nda, özellikle Mesudiye ve Koyulhisar dolaylar›nda güneye bakan yamaçlarda 1300-2200 m aras›nda yer al›r; optimum seviyesine 1500-1800 m
aras›nda ulaﬂ›r. Kuzeydo¤u Anadolu’da sar›çam›n optimum yüksekli¤i 20002400 m dolay›ndad›r. Bat› Karadeniz Bölgesi’nde Bolu-Gerede depresyonunda
1000 m dolay›nda görülmeye baﬂlayan sar›çam, sis almayan Kartalkaya dolaylar›nda 2000 m’nin üzerine kadar yükselir. Burada sar›çam›n optimum oldu¤u
kuﬂak 1600-1800 m aras›ndad›r. Kastamonu platosunda genellikle 1000 m’nin
üzerinde baﬂlayan sar›çamlar 2000 m’ye kadar ç›kar. Optimumu Köro¤lu
da¤lar›nda 1500-1800 m dolay›ndad›r. Karasall›¤›n iyice hissedildi¤i ‹ç Anadolu’nun kuzeyinde Akda¤madeni dolay›nda 1300-2000 m aras›nda yer alan
sar›çam›n optimum yetiﬂmesi 1600-1800 m aras›ndad›r.
Sar›çam›n alt seviyelerde yüksek s›cakl›k, üst seviyelerde ise so¤uk
koﬂullardan dolay› vejetasyon döneminin k›sal›¤›, bonitetin veya biyokütle veriminin düﬂmesine neden olur. Nitekim yukar›da belirtilen dikey yükseklikler
aras›nda sar›çam›n orta seviyede optimuma ulaﬂmas›, gündüz fotosentezle üretilen biyokütlenin, gece s›ras›nda havan›n›n serin oldu¤u yerlerde solunumla az
yak›lmas›yla ilgilidir. Baﬂka bir anlat›mla, sar›çam›n biyokütle verimi; yükseltiye ba¤l› olarak s›cakl›¤›n yaz mevsiminde gündüz 15-16°C'yi buldu¤u ve gece
s›ras›nda ise 8-10°C'ye düﬂtü¤ü yerlerde yüksek, buna karﬂ›n gündüz s›cakl›¤›n
30°C'ye yaklaﬂt›¤›, gece ise 15-20°C aras›nda seyretti¤i alt yamaçlarda ve Karadeniz ard› oluklarda düﬂüktür.
Anadolu’da bitki kuﬂaklar›n›n dikey yay›l›ﬂ s›n›rlar› dikkate al›nd›¤›nda
sar›çamlar, Karadeniz ard› depresyonlarda k›z›lçam, meﬂe ve karaçamdan
sonra baﬂlayarak orman›n üst s›n›r›nda alpin çay›r sahas›na kadar yükselir. Kuzeydo¤u Anadolu’da sar›çam, güneydo¤uda uzun boylu bozk›r-çay›r vejetasyonunun üzerinde 1800 m dolay›ndan baﬂlayarak 2700 m’ye kadar ç›kan tek
a¤açt›r (ﬁekil 4.3, 9, 22, 24, 25, 28, 32).
Sar›çam, devaml› olarak 8°C üzerinde olan s›cakl›¤›n sürdü¤ü dönem olarak
kabul edilen vejetasyon süresinin 240 ile 120 gün aras›nda oldu¤u yerlerde
yetiﬂti¤i, ancak saf sar›çam meﬂcerelerinin 160-120 gün aras›nda olan so¤uk
sahalarda yetiﬂti¤i görülür (Atalay 1976). K›saca sar›çam, Anadolu’nun kuzeyinde alpin çay›r kuﬂa¤› alt›ndaki orman kuﬂa¤›n›n en üstünde yer al›r.
Çepel ve di¤. (1977), deneme sahalar›ndaki sar›çamlar›n % 48'inin 12701500 m, % 26.4'ünün 1500-1700 m, % 10.2'sinin 1700-2100 m aras›nda,
baﬂta Kuzeydo¤u Anadolu olmak üzere % 15.7'sinin 2100 m’nin üzerinde bulundu¤unu ve yüksek kesimlerde nemden ziyade s›cakl›k faktörünün bir dereceye kadar dominant bir etken oldu¤unu ve buna ba¤l› olarak sar›çam meﬂcere
üst boyunun azald›¤›n› vurgulam›ﬂlard›r (ﬁekil 2.34).
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ﬁekil 2.33: Anadolu’da K-G yönlü profillerde sar›çam›n yay›l›ﬂ alanlar›
Figure 2.33: The distribution of scots pine in the direction of N-S of Anatolia
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ﬁekil 2.34: Deneme sahalar›na göre sar›çam meﬂcerelerinin yükselti basamaklar›
(Çepel ve ark. 1977). Grafikte deneme sahalar›nadaki sar›çam meﬂcerelerinin dörtte
üçünün 1270-1700 m aras›nda oldu¤u, yükseltiyle birlikte bonitetin de düﬂtü¤ü görülür.
Figure 2.34: Vertical distribution of scots pine stands, 75 % of which occurs between
1270-1700 m in the experimental sites.

3. ANA MATERYAL
Ana materyal, toprak kat›n›n alt›ndaki sert ve yumuﬂak olan farkl› fiziksel ve
kimyasal özellikteki jeolojik yap›ya ait kütlelerdir. Bu kütle, iskelet madde
içeri¤i yüksek kumlu çak›ll› bir yamaç deposu, volkanik kum ve tüfler ile alüvyon gibi yumuﬂak materyal oldu¤u gibi, kireçtaﬂ›, granit, gnays, andezit, peridotit-serpantin ve kuvarsit gibi sert kayalar da olabilir.
Burada ﬂu hususu belirtmekte yarar vard›r: Tüm orman a¤açlar›, ortalama
5-10 yaﬂ›na kadar olan ilk gençlik safhas›nda nadiren görülen 1 m kadar kal›nl›ktaki toprak üzerinde beslenir. Ancak yaﬂ›n ilerlemesiyle kök sistemi ana materyal üzerinde geliﬂir ve di¤er orman a¤açlar›nda oldu¤u gibi sar›çam›n da
büyümesi; ana materyalin fiziksel ve kimyasal özelli¤ine, bilhassa ana materyalin ayr›ﬂarak al›nabilir duruma gelen besin maddesi ve su tutma miktar›na
ba¤l›d›r. Ana materyalin besin kapasitesini en iyi göstergelerinden biri KDK
(katyon de¤iﬂme kapasitesi)dir. Genellikle ana materyalin KDK’s› ayr›ﬂma durumuna göre de¤iﬂir. Örne¤in çok az ayr›ﬂm›ﬂ bir serpantinde 10 me/100 g’nin
alt›nda olan KDK, ayr›ﬂm›ﬂ serpantinde 40 me/100 g üzerine kadar ç›kar (Atalay 2011). Bu nedenle iyi ayr›ﬂm›ﬂ ve besin kapasitesi yüksek ana materyallerin KDK 20 me/100 g'›n üzerindedir; böyle yerlerde sar›çam›n verimi de yüksektir (Foto 18, 23, 25).
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ﬁekil 2.35: Karadeniz k›y›s›ndan Kuzeydo¤u Anadolu platolar›na do¤ru do¤u-bat› yönünde jeolojik yap›-litoloji ile bitki örtüsü da¤›l›ﬂ›
Figure 2.35: Geological cross-section and vegetation distribution in the W-E direction from Black Sea coast to plateau of NE Anatolia
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Sar›çamlar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarda tüm jeolojik devirlere ait farkl› özellikte ana materyal bulunur. Sar›çamlar, Kuzeydo¤u Anadolu’da Göle-ArdahanPosof dolaylar›nda bazalt, en fazla Sar›kam›ﬂ civar›nda olmak üzere Çamkoru,
yer yer Köro¤lu da¤lar›nda volkanik kum ve tüf; ﬁavﬂat ile Ardanuç güneyinde
Peynirli bölgesinin üst kesimi ile Köro¤lu da¤lar›, Bolu Kartalkaya ve Tükmen
da¤›nda andezit; Oltu ve Tortum havzalar›nda killi kireçtaﬂ›, fliﬂ; Sündiken
da¤lar› ile Akda¤madeni dolaylar›nda gnays, mikaﬂist, kuvarsit ﬂist; UluDomaniç da¤lar›nda granit ve gnays; Barhal (Çoruh) havzas›nda granit; Ilgaz,
Arapbaba (Kütahya), K›rda¤ (Oltu) da¤lar›nda fillat, kloritli serizitli ﬂist; Karabük ve Dodurga güneyinde kireçtaﬂ›; Do¤u Karadeniz ve Karadeniz ard› bölgede fliﬂ, volkanik fliﬂ; Çoruh havzas›nda ‹spir-Yusufeli aras›nda, Tokat güneyi,
Gaziler çay› havzas› (ﬁenkaya), Y›ld›z, Çimen ve K›z›lda¤ ile Murat da¤› (Uﬂak)
dolaylar›nda denizalt› ultrabazik volkanikler, özellikle serpantin-peridotit, gabro;
Bat› Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Mesozoyik’te oluﬂmuﬂ kumtaﬂ›,
miltaﬂ›, killi kireçtaﬂ› tabakalar›n›n ardalanmal› olarak tabakalaﬂma gösterdi¤i
fliﬂler üzerinde de yer al›r (ﬁekil 2.35; Foto 7, 32).
Yukar›da belirtilen ana materyallerden ﬂistler ço¤unlukla Paleozoyik’e aittir.
Fliﬂler, genellikle Mesozoyik’teki s›¤ denizler ile k›ta sahanl›¤›ndan derin deniz
ortam›na taﬂ›nan kumlu, killi ve kireçli malzemelerin k›ta yamac› ete¤inde birikmesiyle oluﬂmuﬂtur. Bazalt-andezitten oluﬂan lavlar ile volkanik kum ve tüf
gibi taneli malzemeler, Eosen’de baﬂlay›p Kuvaterner baﬂlar›na kadar devam
eden volkanik faaliyetlerle meydana gelmiﬂtir.
Peridotit, k›smen bazalt ve gabrolar; Mesozoyik’te Anadolu’nun kuzey ve güneyindeki Tetis Okyanusu’nun taban›na yar›klardan püsküren aﬂ›r› bazik (ultrabazik) volkaniklerdir. Serpantinler ise okyanuslarda peridotitlerin bünyesine su
alarak geniﬂlemesi, yeﬂil renkli parlak bir görünüme dönüﬂmesi ve da¤
oluﬂumu s›ras›nda dilimler hâlinde parçalanmas›yla oluﬂmuﬂtur (Atalay 1987).
Genellikle sar›çamlar, ayr›ﬂman›n iyi ve derinlere do¤ru oldu¤u serpantin,
gnays ve fliﬂler, özellikle volkanik kum, tüf ile eski akarsu yataklar›na tekabül
eden milli kumlu depolardan oluﬂan kumlu araziler üzerinde derin kök sistemi
geliﬂtirerek ayn› iklim bölgesinde boniteti yüksek olan meﬂcereler oluﬂturur.
Buna karﬂ›n ayr›ﬂman›n zay›f oldu¤u her türlü ana materyal üzerinde yatay kök
sistemi geliﬂtiren sar›çamlar›n bonitetinin düﬂük oldu¤u görülür.
K›saca ana materyalle sar›çamlar›n boniteti aras›nda oldukça s›k› bir iliﬂki
vard›r. Ayn› iklim bölgesinde iyi ayr›ﬂm›ﬂ ve derin ve dikey kök geliﬂtirmesine
uygun yerlerde yüksek olan sar›çam›n boniteti, silisli sert ve ayr›ﬂmas› zay›f kayalar üzerinde düﬂer.
4. TOPRAK
Sar›çamlar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarda hafif ve orta derecede asit (boz,
esmer orman ve podsolümsü topraklar) ve kireçli alkali reaksiyonlu kahverengi
orman topraklar›, kireçli ve yo¤un killi depolar üzerinde vertisol, rendzina, silisli ana materyal üzerinde ranker, kireçtaﬂ› üzerinde k›rm›z›ms› Akdeniz toprak56

lar›, Kuzeydo¤u Anadolu’da çay›r örtüsün alt›nda çernezyom topraklar› görülür.
Ana materyalin etkisini yans›tan intrazonal ile yamaç eteklerindeki kolüvyal
depo ve bunlar üzerindeki kolüvyal toprak tipleri bulunur. 1975 toprak taksonomisine göre e¤imli yamaçlarda topraklar›n sürekli olarak aﬂ›nd›¤› ve ana materyalin yüzeye ç›kt›¤› yerlerde Entisol, e¤imli yamaçlarda olup da sadece A ve C
horizonlar›n›n yer ald›¤› ‹nceptisol; asit reaksiyonlu, üst toprak kat›nda organik
maddenin yeteri kadar mineral topra¤a kar›ﬂmad›¤› k›smen Spodosol ile organik madde yönünden zengin A ve C horizonlu yüksek da¤ çay›r topraklar›
yayg›nd›r (Atalay 2011, Çepel ve di¤. 1977, Tetik 1986).
K›saca iklim, özellikle ya¤›ﬂ ve s›cakl›k özelliklerine ba¤l› olarak Kuzey Anadolu'da ve da¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar›nda asit reaksiyonlu topraklar;
ya¤›ﬂ›n azald›¤› Anadolu'nun iç kesimleri ve Karadeniz ard› tektonik kökenli çukurluklar›n taban› ve kenarlar›nda alkali reaksiyonlu kireçli topraklar yayg›nd›r.
Esasen da¤l›k alanlar›n e¤imli yamaçlardaki sar›çamlar›n alt›nda ço¤unlukla A ve C horizonlu ana materyalin etkisini önemli ölçüde yans›tan topraklar
hâkimdir. Düzlük alanlarda ise normal profil yap›s›na sahip klimatik toprak tipleri görülür. Ancak di¤er orman alanlar›nda oldu¤u gibi, sar›çam ormanlar›n›n
görüldü¤ü e¤imli alanlarda ana materyalin etkisini gösteren az ya da çok
ayr›ﬂm›ﬂ C horizonlu topraklar yayg›nd›r. Bu topraklar›n sadece üst kat›nda birkaç cm kal›nl›¤›nda ibre, kozalak ve a¤aç dallar›ndan oluﬂan litter kat› yer al›r.
Ana materyalin fiziksel ve kimyasal özellikleri, C kat›n›n derinli¤ini ve dolay›s›yla sar›çamlar›n kök salma özelli¤ini de belirler. Genellikle fliﬂ, kloritli-serizitli yumuﬂak ﬂistlerin oldu¤u yerlerde ayr›ﬂm›ﬂ kat›n derinli¤i, yer yer birkaç
m'yi bulur. Buna karﬂ›n granit, gnays, mikaﬂist, kuvarsit üzerinde s›¤ bir
ayr›ﬂm›ﬂ kat yer al›r. Ancak bu kayalardan gnayslar›n iyi ayr›ﬂm›ﬂ oldu¤u kesimlerde gnayslardaki çatlaklar boyunca kaz›k kök sistemi görülür. Tefra (volkanik, kum, çak›l taﬂ› vb) depolar›nda ayr›ﬂm›ﬂ çatlaklar boyunca birkaç metre
derine giden kaz›k kök sistemi yayg›nd›r (Foto 16, 26, 34).
Topraklar›n Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Toprak Bünyesi (Tekstürü): Di¤er alanlarda oldu¤u gibi sar›çam ormanlar›
alt›ndaki topraklar› bünye (tekstür) durumunu önemli ölçüde ana materyal ve
e¤im durumu belirler. ﬁöyle ki granit, gnays, kuvarsit ﬂist ve mika ﬂist gibi bünyesinde bol miktarda kuvars, kuvarsit bulunan ana materyaller üzerinde kumlu
topraklar yayg›nd›r. Çünkü sözü edilen kayalar›n bünyesindeki kuvars ve kuvarsitlerin miktar›, % 50'den fazlad›r. Bunlar›n ayr›ﬂmas›yla topra¤a kar›ﬂan silisli kum miktar› da % 50'nin üzerindedir. Nitekim Akda¤madeni ve Sündiken
da¤lar›ndaki gnayslar üzerinde geliﬂen topraklar›n tekstürü genellikle hafif bünyeli olan kumlu ve kumlu balç›kt›r.
Volkan kumu ve tüfleri üzerinde genellikle kum fraksiyonunun fazla oldu¤u
topraklar hâkimdir. Nitekim Sar›kam›ﬂ dolaylar›nda volkanik kumlar üzerinde
genellikle kumlu ve kumlu balç›k bünyede topraklar egemendir; buradaki topraklarda kum miktar› % 60'›n üzerine kadar ç›kar (Tetik 1986).
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Ayr›ca iri kristalli andezitler üzerinde de kum bak›m›ndan oldukça zengin
killi balç›k bünyede topraklar görülür. Kireçtaﬂlar› üzerinde ise genellikle killi
bünyede topraklar görülür. Bunun nedeni, kireçtaﬂ›ndaki kalsiyum karbonat›n,
kalsiyum bikarbonat hâlinde taﬂ›nmas› ve geriye taﬂ›n bünyesindeki kilin kalmas›yla ilgilidir (Atalay 2011). Bazaltlar üzerinde de kil oran›n›n % 40'›n üzerine
ç›kt›¤› killi ve killi balç›k bünyede topraklar bask›nd›r.
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Topraktaki iskelet miktar›, önemli ölçüde arazinin e¤im koﬂullar›yla ilgilidir.
Zira yüksek sahalarda ve e¤imli yamaçlarda mekanik ayr›ﬂman›n ön planda
olmas›, topraklar›n süprülerek ana materyalin ortaya ç›kmas›, ayr›ﬂan ana materyaldeki kum ve mil gibi ince unsurlar›n ya¤mur damlas› erozyonuyla da
taﬂ›nmas› taﬂl›l›¤› art›ran en önemli hususlard›r. Öte yandan yamaçlardan
taﬂ›nan malzemelerin birikti¤i yamaç eteklerindeki kolüvyal topraklarda da
taﬂl›l›k oran› yüksektir.
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K›saca belirtmek gerekirse sar›çam ormanlar› deneme sahalar›ndan al›nan
topraklar›n yar›ndan fazlas›n›n kumlu balç›k ve kumlu killi balç›k bünyede ve
iskelet hacmi yönünden de orta derecede ve çok taﬂl› oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(ﬁekil 2.36, 37; Çepel ve di¤. 1977).
Toprak Kal›nl›¤›
Deneme alanlar›nda, kapal›l›¤› iyi olan özellikle e¤imi az arazilerdeki volkanik kum ve tüfler ile dolomitik kireçtaﬂ› ve yatay tabakalaﬂma gösteren ﬂistlerin
d›ﬂ›nda toprak kal›nl›¤›n›n 0-30 cm aras›nda oldu¤u s›¤ topraklar›n % 6, 30-60
cm aras›ndaki orta kal›nl›kta topraklar›n % 23 ve 60-120 cm aras›ndaki topraklar›n % 71 oran›nda oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Çepel ve di¤. 1977). Ancak burada
belirtilmesi gereken önemli husus, ayr›ﬂm›ﬂ andezitler, pekiﬂmesi zay›f alüvyal
malzemeler ve aglomeralar üzerinde C horizonunun kal›n olmas›d›r.
Topra¤›n Mekanik Bileﬂimi
Genellikle denilebilir ki, topraklar›n tekstür ve iskelet miktar›n›n önemli ölçüde ana materyal belirlemektedir. Nitekim Bolu Alada¤lar-Çamkoru aras›nda,
Kuzeydo¤u Anadolu’da andezitler üzerinde kumlu balç›k, kumlu killi balç›k ile
bazaltlar üzerinde balç›k, ço¤unlukla killi balç›k; Uluda¤, Sündiken da¤lar›, Barhal havzas› ve Akda¤madeni dolaylar›nda gnays, granit, mikaﬂist, kuvarsit
ﬂistler ile Sar›kam›ﬂ dolaylar›nda volkanik kum ve tüfler üzerinde kumlu, kireçtaﬂ› ve marnlar üzerinde killi topraklar geliﬂmiﬂtir (Foto 11, 14, 17, 20).
Taﬂl›l›k durumunu ifade eden topraktaki iskelet miktar›n› ise e¤im ﬂartlar› belirler. Nitekim toprak örtüsünün s›yr›larak özellikle aglomeralardan oluﬂan ana
materyalin k›smen yüzeylendi¤i e¤imli yamaçlar boyunca çeﬂitli derecede litosol (taﬂl› toprak)lar görülür. Yamaç boyunca taﬂ›nan fakl› boyuttaki malzemelerin birikti¤i yamaç eteklerinde fizyolojik derinli¤i fazla kolüvyal topraklar yer al›r.
Organik Madde
Kuzeye bakan yamaçlarda kal›n olan litter ya da organik madde kat›n›n kal›nl›¤›, güneye bakan yamaçlarda azal›r. Bu durum, nemli olan kuzey yamaçlarda hem biyokütle üretiminin fazla hem de organik madde ayr›ﬂmas›n›n güney
yamaçlara göre az olmas›yla ilgilidir. Nitekim Yaln›zçam da¤lar›n›n kuzeye
bakan yamaçlarda mull tipi humus formu yayg›nd›r. Kay›n, ladin, göknar ve
sar›çam ormanlar›n›n alt kat›nda humus ile 3-4 cm kal›nl›¤›nda çürüntü kat› görülür. Kuzey Anaolu k›y› kuﬂa¤›ndaki da¤lar›n kuzeye bakan alt yamaçlar›nda
çürüntülü mull tipine olan humus formu, yükseklere do¤ru mull-mor tipi aras›na
dönüﬂür. ﬁavﬂat Karagöl dolaylar›nda, Ardanuç Peynirli bölgesinde ladin-sar›çam ormanlar›nda ölü örtü kat›n›n mineral toprakla fazla kar›ﬂmad›¤› görülür.
Ölü örtü kal›nl›¤›, genellikle s›cakl›¤›na düﬂmesine paralel olarak artar, ancak
yüksek kesimlerde biyokütle veriminin azalmas›yla düﬂer (Çepel ve di¤. 1977).
Topraktaki organik madde miktar›; iklim koﬂullar› ve buna ba¤l› olarak
orman›n prodüktivitesi, e¤im durumu, orman›n vejetasyon bileﬂimi, toprak horizonlar›na göre de¤iﬂir. Nitekim en fazla organik madde, yüksek ve so¤uk olan
Kuzeydo¤u Anadolu’da çernezyom topraklar›nda (% 14'e kadar), en az ise verimlili¤in düﬂük oldu¤u Akda¤madeni ormanlar›nda tespit edilmiﬂtir. Kuzey59

do¤u Anadolu’daki sar›çam ormanlar› alt›ndaki organik madde miktar›n›n %
0.4 ile % 16.6 aras›nda de¤iﬂti¤i, genellikle Çoruh havzas›ndaki sar›çam ormanlar›n alt›nda % 3'ün alt›na düﬂen organik maddenin Göle civar›ndaki sar›çam
ormanlar›nda artarak % 10'un üzerine ç›kt›¤› tespit edilmiﬂtir (Tetik 1986).
Sar›çam ormanlar›n›n üst toprak kat›nda belirgin bir O (organik madde) horizonu gözlenir. Karadeniz ve Karadeniz ard› bölgelerin ya¤›ﬂl› kesimlerinde
üstte 2-3 cm kal›nl›¤›nda bir ibre kat›, bunun alt›nda 1.5-2 cm kal›nl›¤›nda çürüntü kat› ve altta ise 1-2 cm kal›nl›¤›nda humus kat› yer al›r. En yang›n humus
tipi ise mineral topra¤a kar›ﬂm›ﬂ olan ve 20-25 cm kadar üst toprak kat›na
kar›ﬂm›ﬂ olan çürüntülü mulldur. B horizonunda ise organik madde miktar› % 12 oran›ndad›r (ﬁekil 2.38; Çepel ve ark. 1997). Kuzeydo¤u Anadolu’da GöleArdahan dolaylar›nda kapal›l›¤› fazla olmayan sar›çam ormanlar›n›n alt kat›nda
yer yer alpin çay›r otlar›ndan oluﬂan diri örtü mevcuttur. Kuzeydo¤u Anadolu’da özellikle Kar›ncadüzü mevkiindeki düzlük alanlarda organik madde miktar› % 10'u aﬂar. Ayr›ca buradaki çay›rlarda organik topraklara da rastlan›l›r.
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ﬁekil 2.38: Sar›çam deneme alanlar›ndaki topraklar›n humus miktarlar›
Figure 2.38: Humus contents at the experimental sites of scots pine

Toprak Reaksiyonu
Sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarda ana materyal ve ya¤›ﬂ durumuna ba¤l› olarak çok kuvvetli asit ile alkali reaksiyon aras›nda de¤iﬂen topraklar görülür. Genellikle ya¤›ﬂ›n fazla oldu¤u Karadeniz Bölgesi’yle, Karadeniz
ard› bölgenin kuzeye bakan üst yamaçlar›nda ve Kuzeydo¤u Anadolu’da asit
reaksiyonlu topraklar hâkimdir. Ayr›ca ana materyalin gnays, mikaﬂist, kuvar60

sit ﬂist gibi silis miktar› yüksek kayalar da asitlili¤i art›r›c› etki yapar. Buna
karﬂ›n kireçtaﬂ› ve marnlar üzerinde topraklar›n nötr ve alkali reaksiyona
kayd›¤› anlaﬂ›l›r (Çepel ve di¤. 1977). Ayr›ca Çoruh, Oltu ve Tortum havzalar›nda kurakç›l özellikteki sar›çam ormanlar›nda B horizonunda kireç birikiminin görüldü¤ü alkali reaksiyonlu kireçli orman topraklar› yer al›r. Nitekim Oltu
ve ‹spir dolaylar›ndaki sar›çamlar›n alt›nda yer alan kireçli kahverengi orman
topraklar›n›n üst horizonunda ortalama % 1-3 aras›nda de¤iﬂen kalsiyum karbonat, alt horizonda % 10-40 aras›nda de¤iﬂir. Killi kireçtaﬂlar›n›n yüzeylendi¤i sahalar ise tamamen alkali reaksiyon gösterir (Atalay ve di¤. 1985; Tetik 1986).
Çepel ve ark. (1977), deneme sahalar›ndan ald›¤› topraklar›n neredeyse
tamam›na yak›n›n›n (% 96) kuvvetli asit (pH 4-4.9) ve orta derecede asit (pH
5-5.9) topraklar üzerinde oldu¤unu kaydedilmiﬂlerdir (ﬁekil 2.39).
Tetik (1986)'in Kuzeydo¤u Anadolu sar›çam sahalar›ndan ald›¤› topraklar›n
pH’› 5.41-7.8 aras›ndad›r. Çoruh havzas›ndaki topraklar›n pH’› 6.4 ile 7.8
aras›nda de¤iﬂmesi ya¤›ﬂ›n azalmas›yla, Ardahan platosu ve Sar›kam›ﬂ dolaylar›ndaki topraklar›n pH’›n›n daima 7'nin alt›nda olmas› ya¤›ﬂ art›ﬂ› ve toprak
üzerindeki organik maddeden has›l olan organik asitlerle izah edilebilir. Volkanik tüflerin asit özellikte olmas› da pH’› düﬂürücü faktör aras›nda zikredilebilir.
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Azot
Topraktaki organik madde miktar›n›n bir göstergesi olan azot, organik madde miktar›n›n yüksek oldu¤u nemli bölge topraklar›nda yüksek, organik madde
miktar›n›n düﬂük ve ana materyalin silisli oldu¤u topraklarda düﬂüktür. Çepel
ve ark. (1977), sar›çam ormanlar› deneme sahalar›ndan ald›klar› toprakarda
azotun A horizonunda % 0.576 ile B horizonunda % 0.090 aras›nda de¤iﬂti¤ini,
en yüksek azotun Yenice Çitdere’deki kolüvyal topraklar üzerinde, en düﬂük ise
Çamkoru’daki volkanik tüfler ile Akda¤madeni’ndeki mikaﬂistler üzerindeki topraklarda oldu¤unu kaydetmiﬂlerdir (ﬁekil 2.40). Topraktaki azot miktar›yla bo61

nitet aras›nda her yerde pozitif bir iliﬂkinin de olmad›¤›n› vurgulam›ﬂlard›r.
Kuzeydo¤u Anadolu’da sar›çam ormanlar›ndaki azot miktar›n›n A horizonunda % 0.529-0.040, alt horizonda ise % 0.06-0.42 aras›nda de¤iﬂti¤i saptanm›ﬂt›r. Düﬂük de¤erlerin Çoruh havzas›nda organik maddenin az oldu¤u
meﬂcerelerde, yüksek de¤erlerin ise Göle ve Ardahan dolaylar›nda organik
maddece zengin topraklar üzerinde oldu¤u görülür (Tetik 1986).
Potasyum
Topraklardaki faydalan›labilir potasyum miktar›n›n özellikle ana materyalin
ayr›ﬂmas› ve özellikle volkanik kayalardaki potasyumlu feldispat miktar›yla
önemli ölçüde iliﬂkili oldu¤u söylenebilir. Sar›çam ormanlar›ndaki topraklarda
potasyum miktar›n›n da ana materyal özelliklerine ba¤l› olarak önemli de¤iﬂme
göstermektedir. Nitekim Çepel ve ark. (1997), potasyumun A horizonunda
0.075-0.010, B horizonunda % 0.056-0.007 me/100 g aras›nda oldu¤unu, faydalanabilir potasyumun en fazla bazalt, en az ise andezit tüfleri üzerinde bulundu¤unu belirtmiﬂlerdir. Genel olarak potasyum miktar›yla sar›çam›n boniteti
aras›nda pozitif, baz› deneme alanlar›nda negatif iliﬂkinin oldu¤unu, tutarl› bir
iliﬂkinin saptanmas› aç›s›nda çok say›daki çevre faktörünün dikkate al›nmas›n›n gerekli oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r.
Kuzeydo¤u Anadolu sar›çam ormanlar› topraklar›ndaki potasyum miktar›n›n
0.27 ile 2.58 me/100 g toprak aras›nda de¤iﬂti¤i saptanm›ﬂt›r (Tetik 1986).
Fosfor
Topraklarda bitki hayat› yönünden önemli olan bitki besin maddelerinden
fosforun genellikle düﬂük oldu¤u görülür. Çepel ve ark. (1977), deneme sahalar›ndaki topraklarda faydalan›labilir fosforun 3-125 ppm aras›nda de¤iﬂti¤i, en
yüksek fosforun Alada¤ ormanlar›ndaki andenizler üzerinde geliﬂmiﬂ topraklarda 134-130 pp m aras›nda oldu¤unu, en düﬂük de¤erlerin ise A horizonunda 5
ppm, B horizonunda 3 ppm olmak üzere Çamkoru’daki volkan tüfleri üzerinde
bulundu¤unu ve genellikle deneme sahalar›ndaki topraklar›n % 75'inin orta ve
yüksek derecede al›nabilir fosfora sahip oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Her ne kadar
sar›çam ormanlar›ndaki bonitetle al›nabilir fosfor aras›nda pozitif iliﬂki olmas›na
karﬂ›n, al›nabilir fosforla bonitet aras›nda tam manasiyle do¤rudan bir iliﬂkini de
olmad›¤› kaydedilmiﬂtir. Bu durum, ana materyalin ayr›ﬂmas›yla has›l olan fosfor ile köklerin yay›lma derinli¤inden kaynaklanmas›yla ilgili olabilir.
Topraklar›n Faydanan›labilir Su Kapasitesi
Toprakta bitkiye yararl› su tutulmas› ya da su tutma kapasitesi, topraktaki
organik madde, topra¤›n strüktür ve tekstürü ile kal›nl›¤› ve ana maddenin
ayr›ﬂma durumu ile gözeneklili¤i etkili olmaktad›r. Organik madde yönünden
zay›f ve ayr›ﬂman›n az oldu¤u, erozyonun devam etti¤i özellikle güneye bakan
e¤imli yamaçlarda su tutma kapasitesi son derece düﬂüktür. Volkanik kum, tüf
ve aglomeralarda porozitenin yüksek olmas› infiltrasyonu art›rarak su tutma kapasitesini düﬂürmektedir. Buna örnek olarak Akda¤madeni’ndeki mikaﬂist,
Çoruh havzas›n›n güneye bakan yamaçlar›nda sar›çamlar›n düﬂük bonitette ve
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kurakç›l özellikte olmas› verilebilir. Buna karﬂ›n yamaç eteklerinde kal›n kolüvyal depo ve topraklar ile organik maddece zengin derin ayr›ﬂm›ﬂ ana materyaller üzerinde iyi bonitette ormanlar görülür. Bunun tipi örneklerini K›br›sc›k
platosu, Göle ve Ardahan dolaylar›ndaki sar›çam ormanlar›nda görmek mümkündür. Su tutma kapasitesi düﬂük olan ayr›ﬂmam›ﬂ serpantinler, kök geliﬂmesini de engeller. Bu nedenle düﬂük bonittetteki sar›çamlar, Y›ld›z da¤› ve Gaziler
Çay› havzas›nda oldu¤u gibi serpantinler üzerindedir. Buna karﬂ›n Yaz›c›k (Dirgine) civar›nda oldu¤u gibi iyi ayr›ﬂm›ﬂ serpantinler üzerindeki hem topraklar›n
su tutma kapasitesi hem de besin maddeleri yüksektir (Foto 18, 23, 25 35).
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Figure 2.41: Available water holding capacity at the scots pine experimental sites.
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Çepel ve ark., 120 cm kal›nl›¤›ndaki toprak örtüsü dikkate al›narak yap›lan
hesaplamalarda en yüksek su tutma kapasitesinin Alada¤lar’daki derin topraklarda, en düﬂük ise Gerede dolay›ndaki s›¤ toprak üzerinde bulundu¤unu, deneme sahalar›ndaki topraklar›n % 40'›nda faydalan›labilir su tutma kapasitesinin
yüksek ve çok yüksek düzeyde oldu¤u sonucuna ulaﬂm›ﬂlard›r (ﬁekil 2.41).
5. SARIÇAM ORMANLARININ VEJETASYON B‹LEﬁ‹M‹
Nemli-›l›man iklimle nemli-yar›nemli so¤uk ve karasal iklim aras›nda yetiﬂen sar›çam ormanlar›n›n floristik/vejetasyon bileﬂiminde, özellikle orman alt›
çal› ve ot kat›nda önemli de¤iﬂmeler görülür. Sar›çam ormanlar›na iﬂtirak eden
türler; genellikle Karadeniz Bölgesi'nde Avrupa-Sibirya flora bölgesine, iç kesimlerde ise ‹ran-Turan flora bölgesine aittir. Genel bir ifadeyle denilebilir ki,
nemli yerlerde sar›çam ormanlar›nda oldukça zengin a¤açç›k ve otsulardan
oluﬂan alt kat›, yar›kurak alanlara do¤ru azalarak birkaç çal› türü d›ﬂ›nda ortadan kalkar. Nitekim Kuzey Anadolu k›y› da¤lar›n›n üst kesiminde ormangülü,
keçi sö¤üdü, kay›n, göknar ile nemcil otlar; Do¤u Karadeniz’de ladinle birlikte
göknar ve nadiren huﬂla yine nemcil otsu türler yayg›nd›r. Buradaki ormanlar
esas itibariyle sar›çam›n âdeta dolgu a¤ac› hâlinde oldu¤u alt kuﬂakta kay›n
baﬂta olmak üzere geniﬂ yaprakl›lardan üste do¤ru ladin ve göknar ile saf ladin
ormanlar›na geçilir. Gerçekten sisli ortamlarda sar›çam, göknar ve kay›n ormanlar› içerisinde çok seyrek olarak görülen iﬂtirakçi türdür. Buna karﬂ›n
do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan da¤lar›n 1000 m’nin üzerindeki güneye
bakan yamaçlarda saf sar›çam ormanlar› yer al›r (Bak›n›z bitki profillerine).
Karadeniz ard›ndaki Kelkit, Erbaa-Niksar, Devrez-Ilgaz depresyonlar›n›n güneye bakan yamaçta 1000 m’nin üzerinde meﬂe, karaçamdan üst kesimlere
do¤ru saf sar›çam ormanlar› yayg›nlaﬂ›r. Nemlilik koﬂullar›n›n artt›¤› BoluGerede aras›ndaki depresyonun taban›nda karaçam, gürgen, sar›çam; YeniceSafranbolu kesiminde depresyonunda maki elemanlar›yla k›z›lçam ve meﬂe
kuﬂa¤›n›n üstünde karaçam, sar›çam, sar›çam ve kay›n ormanlar› yer al›r. Niksar civar›nda Canik da¤lar›n›n güneye bakan yamaçlar›nda karaçam, sedir,
sar›çam ve sar›çam ile kay›n kar›ﬂ›k topluluklar› görülür (Bkz. fotolara).
Karasal etkilerin belirginleﬂti¤i Çerkez-Kurﬂunlu-Ilgaz depresyonunun güneye bakan yamaçlarda alttan üste do¤ru meﬂe, karaçam ve sar›çam topluluklar›ndan Çerkeﬂ bat›s›nda Horhor mevkiinde sar›çam ve göknar topluluklar›na geçilir. Burada sar›çamlar do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan kesimlerde yayg›nlaﬂ›r. K›z›lcahamam kuzeyinde Iﬂ›kda¤›'n›n kuzeye bakan yüksek yamac›nda
altta göknarlar›n oldu¤u sar›çamlar görülür. Çaml›dere Çamkoru mevkii ile
Sündiken da¤lar›nda kuzey yamaçta sar›çam, güneye bakan yamaçta ise karaçam ormanlar› yayg›nd›r. Bu durum, sar›çam›n karaçama göre nemlilik iste¤inin fazla oldu¤unu aç›kça gösterir. Eskipazar ve Mengen depresyonu aras›nda
kuzeye bakan yamaçlarda alt›nda göknar gençli¤inin oldu¤u sar›çam ormanlar›
yer al›r. Karadeniz etkilerinin sokuldu¤u Azdavay ve Karabük depresyonlar›n›n
alt kesiminde karaçam, gürgen, kay›n ve göknarlar aras›nda sar›çamlar görülür.
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Uﬂak kuzeydo¤usundaki Murat da¤›n›n üst kesiminde güneye bakan yüksek
yamaçlarda karaçam-sar›çam ve saf sar›çam, sar›çam-sürüngen ard›ç ile da¤›n
sis alan kuzey yamac›nda sar›çam ve kay›n topluluklar› bulunur (Foto 135).
Eskiﬂehir Ovas›'ndan kuzeyde Sündiken da¤lar›n›n orta kesimindeki Çatac›k
mevkiine do¤ru meﬂe ve ard›ç, meﬂe ve karaçam ve saf karaçam, karaçam ve
sar›çam ile saf sar›çam topluluklar› ﬂeklinde bir s›ralanma yer al›r. Karakütük
mevkiinde 1500-1600 m civar›nda kuzeye bakan yamaçta saf sar›çam, güneye
bakan yamaçta ise sar›çam ve karaçam kar›ﬂ›k meﬂcereleri görülür (ﬁ. 4.28).
Kuzeydo¤u Anadolu’da nemli-yar›nemli so¤uk iklim koﬂullar›n›n etkili oldu¤u Sar›kam›ﬂ ve Ardahan ve Göle dolaylar›nda genellikle saf sar›çam ormanlar›
hâkimdir.
Yar›kurak-yar›nemli karasal etkilerin iyice belirginleﬂti¤i ‹ç Anadolu’nun kuzeydo¤usunda Akda¤lar (Akda¤madeni)’da altta meﬂe, ard›ç ve ladenlerle
baﬂlayan sar›çamlar üste do¤ru nadiren tahrip alanlar›nda titrek kavaklar›n görüldü¤ü saf sar›çam ormanlar›na dönüﬂür. Hekimhan ve P›narbaﬂ› dolaylar›ndaki sar›çamlarda ise meﬂe ile yabani gül, a¤açç›k hâlinde olan yabani
armut, melengiç, yemiﬂen gibi türler görülür. Yar›kurak ortam özelli¤inde olan
Ö¤dem (Yusufeli) dolay›nda sar›çamlar›n alt›nda gevenler yayg›nd›r.
Birden fazla a¤ac›n yetiﬂmesine elveriﬂli olan Karadeniz ve Karadeniz ard›ndaki nemli iklim ve topo¤rafya koﬂullar›nda orman›n bileﬂimi, bir vadinin içinden farkl› bak›lardaki yamac›na do¤ru önemli de¤iﬂme gösterir. Örne¤in
yar›nemli iklim koﬂullar›na sahip 1000-1200 m civar›nda Araç-Daday aras›nda
saptanan meﬂcere tipleri ﬂunlard›r: 1. Sar›çam ve kay›n, 2. Göknar, kay›n ve
sar›çam, 3. Göknar ve kay›n, 4. Karaçam, kay›n ve sar›çam, 5. Karaçam ve
göknar, 6. Karaçam, kay›n ve göknar, 7. Karaçam ve meﬂe, 8. Karaçam ve
sar›çam, 9. Sar›çam ve göknar.
Yaln›zçam da¤lar›n›n kuzey yamac›ndan Çoruh vadisine do¤ru; 1. Ladin, 2. ladin
ve göknar, 3. Ladin, göknar ve sar›çam, 4. Sar›çam ve ladin, 5. Sar›çam ve göknar,
6. Göknar, ladin ve kay›n, 7. Göknar, kay›n, ladin ve sar›çam, 8. Sar›çam ve meﬂe,
9. Sar›çam ve sandal topluluklar› görülür.
Sar›çam Süksesyonlar› ve Rekabet
‹klim koﬂullar›na göre sar›çam ormanlar›n›n kuruluﬂu, sar›çam›n di¤er
a¤açlarla rekabeti ve geliﬂimi ile insan etkisi son derece farkl› bir durum gösterir. Sar›çam, do¤rudan radyasyon alan nemli/yar› nemli ve karasal iklim koﬂullar›nda saf ormanlar oluﬂturur. Kuzeydo¤u Anadolu’da oldu¤u gibi böyle yerlerde saf sar›çam ormanlar›, ormanlar›n tahrip edildi¤i yerlerde titrek kavak ve
çay›rlar görülür (Foto 149).
Nemli ›l›man ve nemli so¤uk iklim koﬂullar›n›n egemen oldu¤u güneﬂli ortamlar, kay›n gibi geniﬂ yaprakl›, sar›çam, ladin ve göknarlardan oluﬂan i¤ne
yaprakl›lar›n da yetiﬂmesine yol açar (Foto 41, 43, 44, 49-49).
Sar›çam›n iklim bölgelerine göre di¤er a¤açlarla rekabeti, insan etkisininin
tür kompozisyonu üzerindeki etkisi ﬂöyle belirtilebilir:
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1. Bat› Karadeniz Ard› Bölge
Yar›nemli iklim koﬂullar›n›n egemen oldu¤u yaklaﬂ›k Niksar bat›s›ndaki Karadeniz Ard› bölgenin 1000 m’den yüksek kesimlerinde sar›çam, karaçam,
göknar ve kay›n bileﬂimindeki ormanlarda a¤açlar aras›nda tabir uygun ise
k›yas›yla bir rekabet görülür. Böyle yerlerde karaçam ve sar›çam orman›
alt›ndaki gölgeli yerlere kay›n ve göknar gençli¤i gelir. Bu gençli¤in büyümesiyle oluﬂan gölgeli ortamda sar›çam ve karaçamlar, bir idare müddeti sonunda
zay›flayarak ortamdan çekilme durumuyla karﬂ› karﬂ›ya kal›r. Çünkü kay›n ve
göknar ormanlar›n›n alt›nda ibre ve yapraklar›ndan oluﬂan ölü örtünün mineral
topra¤› kaplad›¤› gölgeli ortamlarda, karaçam ve sar›çam tohumlar› çimlenememektedir. Ancak orman içindeki aç›k alanlar, öncü süksesyon olan karaçam
ve sar›çam gençli¤i ile kaplan›r. Bu gençli¤in büyüyerek olgunluk ça¤›na
ulaﬂt›¤›nda tabanlar›n›n gölgelenmesiyle tekrar h›zla büyüyen göknar ve kay›n
gençli¤i gelir (ﬁekil 2.42; foto 45, 47, 74, 76, 80).
Bat› Karadeniz Ard› Bölge’de Alada¤lar, Kartalkaya, Azdavay, Gerede ve
Iﬂ›k da¤›n›n kuzeye bakan yamaçlar›nda oldu¤u gibi, sar›çam ormanlar›n›n
alt›nda göknar gençli¤i görülür. Öncelikle bu gençli¤in mevcudiyeti, nemlilik
koﬂullar›n›n iyi oldu¤unun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Do¤rudan
güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n hâkim oldu¤u sahalarda sar›çam ormanlar›n›n alt›nda büyüyerek
a¤aç haline gelen göknarlar, yer yer göknar ve sar›çam kar›ﬂ›k ormanlar›n›
oluﬂturur. Sar›çam ormanlar› tamamen kesildi¤inde, göknarlar yeteri kadar
geliﬂme gösterememekte ve tekrar aç›k alanlara gelen sar›çam gençli¤i
büyüyerek bilâhare göknarlar› bask› alt›na almaktad›r. Ancak kuzeye bakan yamaçlarda göknar ve sar›çam kar›ﬂ›k ormanlar› hâkimiyetini sürdürmektedir.
Yedigöller (Bolu), Yenice ve Azdavay-Karabük hatt›n›n bat›s›ndaki sahalarda
oldu¤u gibi kay›n, göknar kar›ﬂ›m› nemli orman bünyesinde tabir uygun ise
dolgu a¤ac› olarak sar›çamlar da görülür. Bu ormanlardan kerestesi k›ymetli
olmas› nedeniyle sar›çamlar›n aﬂ›r› olarak kesilmesi, sar›çamlar›n ortadan kalkmas›na yol açmaktad›r.
Sonuç itibariyle Bat› Karadeniz Bölgesi’nde karaçam, sar›çam, kay›n, göknar kar›ﬂ›k orman›nda sar›çam ve karaçamlar›n alt›nda kay›n ve özellikle göknar gençli¤inin gelmesiyle sar›çam ve karaçamlar›n tohumlar› çimlenme
imkân› bulamaz; bu nedenle bir idare müddeti sonunda sar›çam ve karaçamlar›n çekilmesiyle göknar ve kay›nlardan oluﬂan orman ortama hâkim olur.
Böyle bir bileﬂime sahip ormanda karaçam ve sar›çam›n kesilmesi, orman›n
k›sa sürede göknar ve kay›n orman›na dönüﬂmesini h›zland›r›r (ﬁekil 2.43). Bu
hâl, Büyükdüz ve E¤riova (Karabük) ormanlar›nda aç›kça görülür.
Sar›çam ormanlar›n›n floristik bileﬂimiyle verimi (boniteti) aras›nda da s›k›
iliﬂkiler bulunur. ﬁöyle ki Dereli (Giresun) güneyinde Karakulak-Bektaﬂ yaylas›
mevkiinde bileﬂimine kay›n, ladin, ormangülü gibi nemcil bitkiler oldu¤u ortamda sar›çam›n gövde ve dallar› yosun ve likenlerle kaplanarak koyu bir renge
dönüﬂür, esasen do¤al ortam› olmayan ve fertler ve küçük topluluklar hâlinde
bulunan böyle yerlerde sar›çam›n boniteti düﬂer (Foto 51).
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a. Güneﬂli boﬂ bir alan

b. Bu alana sar›çam ve karaçam gençli¤inin gelmesi

c. Sar›çam ve karaçam gençli¤inin büyümesiyle oluﬂan gölgeli ortama kay›n ve göknar
gençli¤inin gelmesi

d. Boﬂ bir alan›n tekrar sar›çam, karaçam, göknar ve kay›n ormanlar›yla kaplanmas›

Sar›çam
(Pinus
sylvestris)

Karaçam
(Pinus
nigra)

Göknar
(Abies
bornmulleriana)

Kay›n
(Fagus
orientalis)

ﬁekil 2.42 : Kay›n, göknar, sar›çam ve karaçam kar›ﬂ›k orman›nda aç›lan bir alanda
ya da terkedilen bir tarlada tekrar ayn› orman›n teﬂekkülüyle ilgili safhalar.
Figure 2.42: Beech, fir and black pine mixture forest successions in the abandoned
field and/or open area in the forest.
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a. Kay›n, karaçam, sar›çam, göknar ve kay›n kar›ﬂ›k orman›

b. Orman alt›ndaki gölgeledi¤i yerlere kay›n ve göknar gençli¤inin gelmesi

c. Gölgeli ortamlarda kay›n ve göknar gençli¤inin büyümesi

d. Göknar ve kay›nlar›n büyümesiyle karaçam ve sar›çamlar›n çekilmeye baﬂlamas›

e. Kay›n ve göknarlardan oluﬂan ormanlar›n hâkim olmas›
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Kay›n
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orientalis)

ﬁek. 2.43: Karaçam, göknar, sar›çam ve kay›n orman›nda rekabetle geliﬂim safhalar›
Fig. 2.43: Competition phases in the black pine, fir, scots pine and beech forest.
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ﬁekil 2.44: Çitdere (Yenice) havzas›nda bak› faktörüne göre vejetasyon topluluklar›
(Küçük ve Ulu’nun verilerine göre çizilmiﬂtir). Burada kuzey yamaçta yaprakl› türler ve
göknar›n, güneye bakan yamaçta ise sar›çam ve karaçamlar› yer ald›¤› görülür.
Figure 2.42: The vegetation communities relating to the exposure factor in the Çitdere
basin (Yenice town).

Buna karﬂ›n, Karadeniz k›y›s›nda, özellikle Kurucaﬂile, Karabük E¤riova dolaylar›nda yaprakl› ormanlar›n aras›nda topluluklar hâlinde bulunan sar›çamlar,
oldukça h›zl› bir büyüme gösterir. Ancak buradaki sar›çamlarda, 50 yaﬂ›n üzerinde öz çürüklükleri oluﬂmaya baﬂlar. Öte yandan karaçamda da oldu¤u gibi,
ard›ç ve meﬂe ve kurakç›l çal›larla kar›ﬂ›m yapan yar›kurak yerlerdeki sar›çamlar›n verimlili¤i azal›r.
Karadeniz ile Karadeniz Ard› bölgeler aras›nda geçiﬂ kuﬂa¤›na tekabül eden
ve çeﬂitli türlerin birbirleriyle rekabet ettti¤i Çitdere (Yenice)'de kar›ﬂ›k karaçam
meﬂcerelerinin önemli bir bölümü aktüel yap›da karaçam-sar›çam veya karaçam-sar›çam-göknar ya da kay›n kar›ﬂ›k meﬂcereleri olmalar›na karﬂ›n kay›ngöknar klimaks orman›na do¤ru ara süksesyon gösterir (ﬁekil 2.44).
K›saca, nemli-›l›man iklim koﬂullar›n›n sar›çam›n yetiﬂme koﬂullar›na uygun
olmad›¤› sonucuna ulaﬂ›l›r.
2. Kelkit-Çoruh Havzalar›n› Kapsayan Karadeniz Ard› Bölge
Ordu-Reﬂadiye aras›nda hatt›n do¤usunda yer alan Karadeniz Ard› bölgenin
yo¤un sisli kesimleri Bat› ve Orta Karadeniz Ard› bölgelere göre ayr› bir ortam
oluﬂturur. Karadeniz Ard›nda özellikle Çoruh vadisi ile Yaln›zçam da¤lar›
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aras›ndaki kuzey yamaçtaki ladin, göknar ve sar›çam kar›ﬂ›k ormanlar›n›n
oldu¤u kesimlerde oldukça kuvvetli bir rekabetin oldu¤u görülür. Örne¤in
Yaln›zçam da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›n›n sisli ortamlar›nda ladin ve
göknar ormanlar› bask›nd›r. Burada sar›çamlar, güneye bakan yamaçlarda
ladin ve göknarlarla birlikte yer al›r. Sar›çamlar›n kesildi¤i yerler ise k›sa sürede
ladin ve göknarlarla kaplan›r. Ardanuç güneyinde Peynirli iﬂletme ﬂefli¤i bölgesinde göknar, ladin ve sar›çam kar›ﬂ›k ormanlar› görülür. Burada sar›çamlar›n
gölgeli alt kesiminde göknar ve ladin fidanlar›n›n âdeta yetiﬂme ortam›d›r.
Baﬂka bir anlat›mla sar›çamlar, tayga ormanlar›nda oldu¤u gibi ladin ve göknarlar›n yetiﬂmesini sa¤lamaktad›r. Sar›çamlar›n boﬂalt›ld›¤› alanlar ise göknar
ve ladin kar›ﬂ›k ormanlar›na dönüﬂerek sar›çamlar›n neredeyse ortamdan çekilmesine yol açmaktad›r. Nitekim arazi gözlemlerimizde 1982'de Peynirli bölgesinde I. bonitette sar›çam, ladin ve göknar kar›ﬂ›k ormanlar›ndaki sar›çamlar›n
2011 y›l› itibariyle çekilmeye yüz tutarak ladin ve göknar kar›ﬂ›k ormanlar› ön
plana geçti¤i görülmüﬂtür. Bu durum kerestesi k›ymetli olan sar›çamlar›n daha
fazla kesilmesinin bir sonucudur (Foto 41, 43, 44, 48, 56, 96, 97, 101).
ﬁavﬂat havzas›nda özellikle Karagöl dolaylar›nda ladin ve sar›çam kar›ﬂ›k
meﬂcelelerinin bir bölümünde sar›çamlar›n azalmas›, sar›çamlar›n aﬂ›r› olarak
kesilmesi sonucu oluﬂmuﬂtur. Nitekim Karagöl’e giderken ladin-sar›çam kar›ﬂ›k
ormanlar›nda ladinin kesildi¤i yerlerde sar›çam›n do¤al gençlikle yay›lmas›,
ortam›n sar›çama daha uygun oldu¤u gösterir (Foto 46).
Mesudiye kuzeyinde alt kat›nda kay›n ve göknar gençli¤inin görüldü¤ü
sar›çam omanlar› nemli özelliktedir. Buradaki sar›çamlar aﬂ›r› kesildi¤i takdirde
göknar ve kay›n ormanlar›na do¤ru bir dönüﬂüm süksesyonu olabilir. Gerçekten saf göknar ormanlar›n›n varl›¤› bu durumu kan›tlay›c› niteliktedir.
3. Karadeniz K›y› Bölgesi
Kuzey Anadolu da¤lar›n›n kuzeye bakan kesimleri, esasen alttan üste do¤ru
nemli-›l›man geniﬂ yaprakl› orman ve nemli so¤uk olan üst kesimi Ordu
do¤usunda ladin, göknar; Ordu bat›s›nda kay›n ve göknar orman kuﬂa¤› içerisindedir. Burada bir a¤ac›n aﬂ›r› kesilmesi, di¤erlerinin yay›lmas›na yol açm›ﬂt›r. Örne¤in dere kenarlar›nda kay›nlar›n kesildi¤i yerler, k›z›la¤açlarla kaplanm›ﬂt›r. Ladin ve göknarlar›n kesildi¤i yerler ormangülüyle iﬂgal edilmiﬂtir.
Karadeniz yaylalar›nda sar›çamlar›n yerini ladin ve göknarlar alm›ﬂt›r.
Nemli so¤uk yaprakl› ve i¤ne yaprakl›lar aras›nda fertler ve küçük topluluklar hâlinde giren sar›çamlar, Karadeniz k›y›s›ndan üst kesimlere kadar görülür.
Sar›çamlar, yerel olarak özellikle güneye bakan yamaçlarda k›smen de olsa
hâkim duruma geçer.
Karadeniz k›y› kuﬂa¤›ndaki geniﬂ yaprakl› orman kuﬂa¤›nda görülen
sar›çamlar, önemli ölçüde insan faktörüne ba¤l›d›r. Buralarda terkedilen tarlalara öncü birlik olarak sar›çamlar gelmekte, sar›çamlar›n taban›n›n gölgelemesiyle alt kata gelen yaprakl›lar bir idare müddeti sonucu sar›çamlar›n çekilmesine
yol açmaktad›r. Ancak bu sürecin devam etmesi, sar›çamlar›n gezici bir toplu70

luk olarak dolaﬂmas›na neden olmaktad›r. Tabir uygun ise buradaki sar›çam
topluluklar› misafir topluluk olarak hayatiyetini sürdürmektedir. Bunun en tipi
örnekleri; Trabzon do¤usunda Çamburnu mevkii ile bat›s›nda Akçaabat ve Kurucaﬂile dolaylar›nda kendini göstermektedir (Foto 73, 74).
4. Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi
‹klim koﬂullar›n›n sadece sar›çam ormanlar›n›n yetiﬂmesine uygun oldu¤u
bu bölgede rekabet söz konusu de¤ildir. Ancak ormanlar›n kesildi¤i alanlar k›sa
sürede çay›rla kaplanmas›, do¤al tensille sar›çamlar›n gençleﬂmesini önemli ölçüde engellemektedir. Nitekim Göle-Ardahan-Posof aras›nda ve Sar›kam›ﬂ çevresinde sar›çam orman alanlar› çay›rla kaplanm›ﬂt›r.
5. Sar›çam Meﬂcere Tipleri
Vejetasyon bileﬂim yönünden sar›çamlar, 8 meﬂcere tipine ayr›labilir (ﬁekil
2.45):
1. Geniﬂ yaprakl›larla kar›ﬂ›k sar›çamlar. Karadeniz k›y› bölgesinde kay›n,
k›z›la¤aç, ›hlamur, kestane gibi geniﬂ yapral›lar aras›nda kümeler ve fertler hâlinde bulunan sar›çamlard›r. Bunlar do¤uda Hopa dolay›ndan baﬂlayarak bat›da
Kurucaﬂile’ye kadar olan k›y› boyunca yer yer görülür. Önemli yay›l›ﬂ alanlar›
Trabzon do¤usunda Çamburnu, bat›s›nda Akçaabat ve Kurucaﬂile dolay›ndad›r.
Böyle meﬂcerelede sar›çam ya relik ya da aç›k ve boﬂ b›rak›lan tar›m alanlar›na
gelen öncü süksesyondur. Yaprakl› a¤açlar›n bask›s› alt›nda olan yerlerde zay›f,
ac›k alanlarda ise boylu olup Kurucaﬂile’de oldu¤u gibi art›m› yüksektir. Geniﬂ
yaprakl›lar aras›nda aç›k alanlar b›rak›ld›¤› takdirde do¤al tensille yay›l›ﬂ alanlar› geniﬂletilebilir.
2. ‹¤ne ve geniﬂ yaprakl›larla kar›ﬂ›k sar›çamlar. Karadeniz k›y› da¤lar›n›n
üst kesiminde ladin, göknar ve kay›n ormanlar› aras›nda fertler hâlinde görülen
sar›çamlard›r. Buna örnek olarak Kulakkaya yöresi, Kümbet (Giresun) ve Küre
da¤lar›n›n üst kesiminde göknar ile yaprakl›lar aras›ndaki sar›çamlar verilebilir.
Buradaki sar›çamlar, k›y› kuﬂa¤›na göre fazla sis alan kesimlerde gövdeleri
yosun ba¤lam›ﬂ olup koyu renklidir. Yerel olarak güneye bakan yamaçlarda yer
yer yo¤unluk kazan›r. Art›m›, k›y› kuﬂa¤›na göre düﬂüktür, aç›k alanlara gelen
sar›çamlar, taban›n›n gölgelenmesiyle gelen yaprakl›lar taraf›ndan tabir uygun
ise bo¤ulmaya maruz kal›r ve ortamdan çekilir.
3. Ladin ve göknarla kar›ﬂ›k sar›çamlar. Do¤u Karadeniz Ard›nda ladin,
Orta ve Bat› Karadeniz bölümlerinin ard›nda göknar ormanlar›ndaki sar›çamlard›r. Buradaki sar›çamlar aç›k alanlara gelen sar›çam gençli¤inin büyüyerek
ladin ve göknar ormanan iﬂtirak etmesiyle oluﬂur. Buna örnek olarak Küre
da¤lar›nda Yaral›göz da¤› civar›nda göknar-sar›çam, Yaln›zçam da¤lar›n›n etekleri ve ﬁavﬂat Karagöl dolaylar›ndaki ladin topluluklar› içinde bulunan sar›çamlar gösterilebilir. Yo¤un sis almayan ve yerel olarak güney bak›larda yo¤unlu¤u
artar. Buralara ladin, göknar ve sar›çam kar›ﬂ›k meﬂcereleri hâline dönüﬂür.
Böyle meﬂcerelerde sar›çamlar uzun boylu olup boniteti yüksektir.
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1. Geniﬂ yaprakl›lar aras›ndaki sar›çamlar/Scots pine within deciduous forest

2. ‹¤ne ve geniﬂ yaprakl›lar aras›ndaki sar›çamlar/ S. pine within conifer and b. leaf forest

3. Ladin ve göknarla kar›ﬂ›k sar›çamlar/ scots pine with fir and spruce

4. Alt kat›nda göknar, ladin gençli¤inin oldu¤u sar›çamlar/ S. pine with fir, spruce plants

5.Göknar, ladin ve kay›nla kar›ﬂ›k sar›çamlar/ S. pine mixed with fir, beech and spruce

6. Karaçamla kar›ﬂ›k sar›çamlar / Scots pine with black pine

7. Saf sar›çamlar / Pure scots pine forest

8. Meﬂe ve ard›çla kar›ﬂ›k sar›çamlar / Scots pine with oak and juniper
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ﬁekil 2.45: Vejetasyon bileﬂimine göre sar›çam meﬂcere tipleri
Figure 2.45: Stand types of scots pine according to vegetation composition
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4. Alt kat›nda göknar ve ladin gençliklerinin oldu¤u sar›çamlar. Sar›çam›n
alt kat›ndaki gölgeli ortama gelen ve bilâhare ladin ve göknarlar›n büyüyerek
sar›çamlara kar›ﬂmas›yla oluﬂan ormanlard›r. Böyle ormanlar; sisin yo¤un
olmad›¤›, ya¤›ﬂ›n yöresel ölçüde düﬂtü¤ü Ardanuç, Barhal ve ﬁavﬂat havzalar›
ile Küre da¤lar›n›n güneye bakan alt yamaçlar›nda ladin ve sar›çam ormanlar›,
Azdavay güneybat›s›nda Ball›da¤'›n kuzey eteklerinde sar›çam-göknar topluluklar› hâlindedir. Ayr›ca Koyulhisar ve Mesudiye’nin kuzey kesiminde, Bolu Kartalkaya, Çerkeﬂ güneyinde Iﬂ›k da¤› ile Eskipazar, E¤riova ve Keltepe (Karabük)'nin kuzeye bakan nemli yamaçlar›nda da yer al›r. Buralardaki sar›çam ormanlar›n›n alt›nda yer yer yo¤un göknar gençlikleri görülür. Sar›çamlar›n fazla
kesildi¤i Ardanuç-ﬁavﬂat havzas›nda ladin-göknar-sar›çam; Bat› Karadeniz
Ard› bölgelerde sar›çam-göknar ormanlar› hâline dönüﬂür. Bu ormanlarda
sar›çamlar asli a¤aç, ladin ve göknarlar ise sar›çam›n alt›na gelen sekonder
a¤açlard›r. Bu ormanlarda sar›çamlar›n boniteti yüksektir (ﬁekil 2.45).
5. Göknar, ladin ve kay›nla kar›ﬂ›k sar›çamlar. Do¤u Karadeniz Bölümü’nde
ladin, Bat› Karadeniz ve Karadeniz Ard› sis alan da¤lar›n yüksek yamaçlar›nda
göknar ve ladin ile kay›n, ormangülü, f›nd›k, k›z›lc›k, ﬂimﬂir gibi di¤er geniﬂ yaprakl›lar›n kar›ﬂt›¤› ormanlard›r. Bu ormanlara örnek olarak Ilgaz da¤lar›n›n 1000
m’den yüksek kuzey yamaçlar›, Karabük kuzeyinde Büyükdüz, güneybat›s›nda
E¤riova, Keltepe ile Dokurcun vadisinin yamaçlar›ndaki ormanlar verilebilir.
Ayr›ca böyle ormanlar; Vezirköprü güneyi ile Kös da¤›n›n do¤usunda da görülür.
Bu ormanlarda sar›çamlar sekonder a¤aç halinde olup tamamen kesildi¤i yerlerde ortamdan çekilir. Orman içerisinde aç›k alan b›rak›ld›¤› takdirde sar›çam
öncü süksesyon olarak tekrar gelir.
6. Karaçamla kar›ﬂ›k sar›çamlar. Orta ve Bat› Karadeniz ard› bölgelerdeki
depresyonlar›n kenarlar›nda ve Kastamonu platosu üzerinde karaçamdan
sar›çama geçiﬂ kuﬂa¤›n› oluﬂturan ve ço¤u kez yar›kurak-yar›nemli iklim
koﬂullar›nda yetiﬂen ormanlar› kapsar. Taﬂköprü olu¤unun güneyinde, IlgazKarg› olu¤unun 1000-1300 m aras›ndaki kenar kesimlerinde, K›br›sc›k ve Kastamonu platolar›ndaki sar›çam-karaçam kar›ﬂ›k meﬂcereleri buna örnek olarak
verilebilir. Buralarda sar›çam›n fazla kesildi¤i güney bak›l› yamaçlar, daha çok
karaçamla iﬂgal edilir. Genellikle kurakç›l özellikte olan bu ormanlarda
sar›çam›n boniteti düﬂüktür.
7. Yar›nemli saf sar›çam ormanlar›. ‹klim koﬂullar›n›n genellikle saf sar›çam
ormanlar›n›n yetiﬂmesine uygun olan ve alt kat›nda subalpin ve alpin kökenli
otsu türlerin yayg›n oldu¤u bölgelerdeki ormanlard›r. Buna örnek olarak Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi, Kastamonu platosunda karaçam ormanlar›n›n üzerine
gelen sar›çamlar›d›r. Ayr›ca Karadeniz ard›nda Köro¤lu da¤lar›, Kelkit havzas›n›n kuzeyinde güneye bakan yamaçlardaki sar›çam ormanlar› verilebilir.
Buralar›n iklim koﬂullar›, sar›çama uygun oldu¤u için sar›çam adeta dominant
a¤aç halindedir; baﬂka bir ifadeyle sar›çamla rekabet edecek a¤aç yetiﬂmemektedir. Kuzeydo¤u Anadolu’da oldu¤u gibi sar›çamlar›n tamamen kesildi¤i
yerler, ço¤unlukla nemcil çay›r otlar›yla kaplan›r. Bu ormanlar›n verim gücü
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di¤erlerine göre fazlad›r. Yang›n ya da boﬂ b›rak›lan alanlar, k›sa sürede gür
sar›çam gençli¤iyle kaplan›r. Aralama kesimlerinin yap›lmad›¤› yerlerde hektardaki a¤aç say›s› en az 1000'in üzerine ç›kar.
8. Yar›kurak sar›çam ormanlar›. Boniteti düﬂük, nadiren ard›ç ve meﬂelerle
kar›ﬂ›m yapan sar›çam ormanlar›d›r. Böyle ormanlar›, Çoruh havzas›n›n güneyinde, Tortum, Oltu ve Olur havzalar›nda, Akda¤madeni güneyinde Akda¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar›ndaki sar›çamlar oluﬂturur. Akda¤madeni’nde
oldu¤u gibi silisli kayalar›n bulundu¤u aç›k alanlara, laden (Cistus laurifolius),
nemlili¤in yöresel olarak artt›¤› yerler titrek kavak öncü süksesyon olarak gelir.
Kurakç›l özellikte olan sar›çamlar›n boniteti düﬂüktür. Buralarda e¤imli yamaçlardaki ormanlarda aﬂ›r› servet al›nmas›, do¤al dengeyi alt üst ederek antropojen bozk›rlar›n yayg›nlaﬂmas›na yol açar.
Yukar›da belirtilen Karadeniz k›y› da¤lar›n›n kuzey yamaçlar› ile Karadeniz
ard›na do¤ru ladin, göknar ve sar›çamla kar›ﬂ›k olan ormanlar, normal kuruluﬂtaki sar›çam ormanlar› d›ﬂ›ndad›r. Alt›nda kay›n, göknar ve ladin gençli¤inin
gelmesini sa¤layan nemli sar›çam ormanlar› ile yar›nemli-yar›kurak ortamlardaki sar›çamlar, sar›çam orman iﬂletmeçili¤ine uygundur.
6. ‹NSAN FAKTÖRLER‹
Sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ ve kuruluﬂu ile tür bileﬂiminde insan faktörünün önemli etkisi bulunmaktad›r. Hâlihaz›rdaki sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ
alanlar› ile do¤al yay›l›ﬂ alan› aras›nda önemli say›lacak farklar›n olmas› muhakkakt›r. Özellikle Kuzeydo¤u Anadolu, Karadeniz Ard› bölgeler ile yar›kurak
iç kesimlerde sar›çamlar›n yay›l›ﬂ alanlar›n› insan fakörü belirlemiﬂ durumdad›r.
Ekolojik yönden sar›çam ormanlar›n›n optimum koﬂullarda yetiﬂti¤i Kuzeydo¤u
Anadolu’da sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ›nda orman tahribat› ve ormanda aﬂ›r›
kesimler etkili olmuﬂtur. Burada k›ﬂlar›n so¤uk ve uzun sürmesi, hayvan otlatmak ve tar›m yapmak için saha gereksinimi, sar›çam ormanlar›n›n yer yer ortadan kalmas›n› sonuçland›rm›ﬂt›r. ﬁöyle ki, Gaziler, ﬁenkaya ve Narman dolaylar›ndaki sar›çamlar›n önemli bir bölümü ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Ardahan-Posof
aras›nda ve Sar›kam›ﬂ çevresinde sar›çam ormanlar›n›n yamalar hâlinde görülmesi, bu durumu do¤rulamaktad›r. Ayn› durumu, Tokat ile Erzincan aras›nda
uzanan bir kuﬂak boyunca da görmek mümkündür (Foto 64, 65).
Horasan’dan Oltu ve Tortum vadilerine do¤ru, zor koﬂullarda yetiﬂen
sar›çam ormanlar›n›n çeﬂitli nedenlerden dolay› tahrip edilmesi, sar›çam ormanlar›n›n kal›nt›lar hâlinde kalmas›na neden olmuﬂtur. Bilhassa Gaziler havzas› ile Oltu K›rda¤ dolaylar›nda sar›çam ormanlar›, âdeta küçük kümeler hâlinde görülmesi, tahrip faktörünün ﬂiddetli oldu¤unu kan›tlamaktad›r.
Sar›çamlar›n kar›ﬂ›k olarak bulundu¤u ormanlarda sar›çam›n aﬂ›r› iﬂletilmesi
ya da kesilmesi, özellikle kar›ﬂ›k sar›çam ormanlar›n›n bozulmas›na ve yer yer
sar›çamlar›n son derece azalmas›na neden olmuﬂtur.
Son y›llarda Orman Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan a¤açland›rmalarla sar›çam
orman alanlar›nda az da olsa bir art›ﬂ görülmüﬂtür. ﬁenkaya Gaziler Çay› hav74

zas›nda do¤al dengenin tamamen bozuldu¤u serpantinler üzerinde zor do¤al
koﬂullar alt›nda yap›lan sar›çam a¤açland›rmas›n› kayda de¤er bulmaktay›z.
Son y›llarda k›rlardan kentlere do¤ru göç nedeniyle orman alan›nda terk edilen
tarlalarda sar›çam ormanlar› h›zl› bir geliﬂme göstermektedir.
GENEL DE⁄ERLEND‹RME
Buraya kadar yap›lan aç›klamalara dayan›larak sar›çam›n ekolojisi maddeler hâlinde ﬂöyle özetlenebilir:
1. ‹klim aç›s›ndan;
a. S›cakl›k yönünden sar›çam y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n 14-2°C aras›nda oldu¤u, k›ﬂ›n s›cakl›¤›n -35°C'nin alt›na indi¤i, yaz›n ise 30°C'yi aﬂmad›¤› yerlerde yayg›n oldu¤u, optimum yetiﬂme alan›nda ise y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n 26°C aras›nda oldu¤u söylenebilir. Di¤er orman a¤açlar›yla mukayese edidi¤inde
sar›çam›n s›cakl›k iste¤i tüm orman a¤açlar›m›za göre düﬂüktür (ﬁekil 2.5-7).
b. Ba¤›l nem yönünden sar›çam›n, Temmuz ay›nda ba¤›l nemin % 80-60
aras›nda, optimum yetiﬂme alanlar›nda % 60-70 aras›nda oldu¤u ve bu aya ait
buharlaﬂman›n 150 mm alt›nda Kuzey Anadolu ile Karadeniz Ard› bölgelerde
yayg›nlaﬂt›¤› görülür (ﬁekil 2.19, 20, 24, 25).
c. Iﬂ›k ﬂiddeti yönünden sar›çam, ›ﬂ›k ﬂiddetinin veya do¤rudan gelen radyasyonun oldu¤u yerlerde yetiﬂen ›ﬂ›k a¤ac›d›r. Baﬂka bir ifadeyle sar›çam›n
›ﬂ›k ihtiyac›; baﬂta k›z›lçam olmak üzere Akdeniz kökenli a¤aç ve çal›larda az,
karaçamdan biraz, ladin ve göknardan çok fazlad›r (ﬁekil 2.17, 18). Ancak
nemin fazla oldu¤u gölgeli-sisli ortamlarda da fertler hâlinde yetiﬂebilmektedir.
d. Ya¤›ﬂ rejimi yönünden sar›çam›n, her mevsimi ya¤›ﬂl› olan Karadeniz,
ya¤›ﬂ›n büyük bir bölümünün k›ﬂ ve ilkbahar mevsiminde düﬂtü¤ü Orta Anadolu karasal, ya¤›ﬂ›n ilkbahar sonu ve yaz baﬂlar›nda artt›¤› Kuzeydo¤u Anadolu,
Akdeniz ve Karadeniz ya¤›ﬂ rejimi aras›nda geçiﬂ özelli¤inde olan ve özellikle
Akdeniz’e göre yaz aylar›nda ya¤›ﬂ›n düﬂtü¤ü Marmara geçiﬂ rejimlerinde yer
ald›¤› anlaﬂ›l›r (ﬁekil 2.44).
Ya¤›ﬂ miktar› yönünden ise sar›çam, y›ll›k ortalama 500 mm'nin üzerinde
ya¤›ﬂ alan ve özellikle kar ya¤›ﬂlar›n›n etkin oldu¤u, yaz›n su s›k›nt›s›n›n fazla
olmad›¤› yerlerde yetiﬂir. Ya¤›ﬂ miktar›ndaki art›ﬂ bonitetinin yükselmesine yol
açar. Di¤er orman a¤açlar›yla mukayese edildi¤inde sar›çam, ne k›z›lçam gibi
yaz› kurak, karaçam gibi yar›kurak ne de kay›n, göknar, lâdin gibi nemli alanlarda yetiﬂir. Karaçamla mukayese edildi¤inde sar›çam, kurakl›¤a karaçam
kadar dayan›kl› de¤ildir. Bu nedenle yar›kurak-yar›nemli bölgelerde sar›çam,
Sündiken da¤lar› ve Karadeniz Ard› bölgelerde kuzeye yamaçlarda yayg›nd›r.
‹klim aç›s›ndan sar›çam; nemli ›l›man ve nemli so¤uk Karadeniz ‹klimi; Karadeniz iklimi kadar nemli, Akdeniz iklimi kadar kurak olmayan Marmara Geçiﬂ
‹klimi; ilkbahar ve k›ﬂ mevsimleri ya¤›ﬂl›, yaz› s›cak ve kurak ‹ç Anadolu Karasal ‹klimi, Yaz› s›cak ve az ya¤›ﬂl›, k›ﬂ ve ilkbahar› ya¤›ﬂl› mezotermal Karadeniz Ard› Yar›kurak-Yar›nemli ‹kliminde yetiﬂen bir a¤açt›r. Bu iklimlerde boniteti ve yay›l›ﬂ alan› en fazla olan› Karadeniz Ard› iklimleridir (ﬁekil 2.3).
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2. Topografya yönünden sar›çam; yamaç e¤iminin artt›¤› yerlerde toprak ve
ana materyalde su tutulmas›n›n azald›¤› ve buharlaﬂman›n artt›¤› güneye bakan
yamaçlarda yay›l›ﬂ alan› azal›r ve boniteti düﬂer; buna karﬂ›n alt yamaç ve drenaj› iyi taban arazilerde su tutulmas›n›n arttt›¤›, dolay›s›yla nemlilik koﬂullar›n›n
yükseldi¤i yerlerde boniteti yükseltir. Rüzgârlar›n etkin oldu¤u s›rtlarda ve tepe
üstlerinde boniteti düﬂerek adeta bodurlaﬂ›r. Yükselti yönünden Karadeniz Bölgesi’nde 0-2000 m, Karadeniz Ard› Bölge’de 1300-2200/2400 m, Kuzeydo¤u
Anadolu’da 1800-2700 m, ‹ç Anadolu’da 1300-2000 m aras›nda yayg›n durumdad›r. Anadolu’nun güneyinde güneye bakan yamaçlarda hem alt s›n›r›
hem de üst s›n›r› yükselir, Karadeniz Ard› Bölgede kuzeye bakan yamaçlarda
ise alt s›n›r› düﬂer, üst s›n›r› yükselir. Baﬂka bir anlat›mla sar›çam; nemli yerlerde güneye, kurakl›¤›n etkili oldu¤u sahalarda kuzeye bakan yamaçlarda
yayg›nd›r.
3. Ana materyal ve topra¤a gelince,
a. Sar›çam silisli kum oran› yüksek ve fakir topraklar veren granit, gnays,
kuvarsit, mikaﬂist ve kuvarsit ﬂistler ile tefra, volkanik kumlar ile aﬂ›r› bazik
özellikte serpantin-peridotit, kireç miktar› yüksek kireçtaﬂ›, marn ile yumuﬂak
ve fizyolojik derinli¤i fazla fliﬂ ve yamaç depolar›na var›ncaya kadar her türlü
ana materyal üzerinde yetiﬂmektedir. Bu ana materyaller ile sar›çam›n yetiﬂmesi aras›nda önemli iliﬂki vard›r; özellikle hava ve su dolaﬂ›m›n›n iyi oldu¤u
volkanik kum gibi kumlu yerlerde di¤er ana materyallere göre iyi yetiﬂir. Ayr›ca
ana materyalin besin kapasitesi ve ayr›ﬂma durumuyla sar›çam›n boniteti
aras›nda önemli bir iliﬂki vard›r. ﬁöyle ki, iyi ayr›ﬂm›ﬂ ve kök geliﬂimi iyi olan
her türlü ana materyaller üzerinde boniteti ya da verimlili¤i artmaktad›r.
Sar›çam›n di¤er bir özelli¤i de karaçamda oldu¤u gibi ana materyalin iyi
ayr›ﬂt›¤› yerlerde kaz›k kök, ayr›ﬂman›n az oldu¤u yerlerde saçak kök sistemi
geliﬂtirmesidir (Bkz. jeolojik kesitler; Foto 9-32).
b. Sar›çam asit reaksiyonlu ve besin maddeleri yönünden zengin olmayan
spodosol (asit boz esmer orman topra¤›, kahverengi orman topra¤›) topraklar,
besin maddesi yönünden zengin çernezyom, kireçtaﬂlar› üzerinde k›rm›z›ms›
Akdeniz, yumuﬂak kireçtaﬂ› ve marn üzerinde oluﬂmuﬂ rendzina ile sürekli
aﬂ›nman›n oldu¤u yerlerde toprak oluﬂumunun baﬂlang›ç safhas›nda oldu¤u entisol ile kumlu ana materyal üzerindeki AC horizonlu inceptisol topraklar› üzerinde yer al›r. Di¤er a¤açlarda oldu¤u gibi sar›çam aç›s›ndan da en önemli olan,
nemli-yar›nemli ortamlarda toprak üzerindeki organik maddeden has›l olan
besin maddelerinin kökler taraf›ndan al›nabilir olmas›d›r. Böyle yerlerde iyi bonitette sar›çam ormanlar› görülür.
4. Vejetasyon kompozisyonu de¤erlendirildi¤inde;
a. Sar›çam ormanlar› genellikle yay›l›ﬂ gösterdi¤i optimum alanlarda saf
meﬂcereler hâlindedir. Sar›çam›n verimlili¤i; alt kat›nda kay›n ve göknar gibi
gençli¤in oldu¤u yerlerde artar. Ayr›ca fert olarak göknar, ladin ve k›smen
kay›nlar›n oldu¤u yerlerde de uzun boylu ve boniteti yüksektir. Buna karﬂ›n
meﬂe ve ard›çlar›n kar›ﬂ›m yapt›¤› yar›kurak alanlarda özellikle Karadeniz Ard›
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bölgelerin alçak kesimlerinde ve ‹ç Anadolu’da düﬂer.
b. Sar›çam; Karadeniz’in nemli ve yar› nemli bölgelerinde, özellikle kuzeye
bakan yamaçlarda göknar ve kay›nlardan oluﬂan kar›ﬂ›k ormanlarda fertler ve
kümeler hâlindedir. Karadeniz Ard› bölgelerin nemli kesimlerinde sar›çam›n alt
kat›nda ise göknar ile k›smen kay›n gençlikleri yer al›r. Kay›n ve göknarlar›n
hâkim oldu¤u nemli ve sisli yerlerde sar›çamlar, ortamdan çekilme durumunda
ya da tabir yerindeyse tektük ve küçük kümeler hâlinde kal›r (Foto 50, 51, 59).
c. Sar›çamlar, genetik çeﬂitlili¤in oldukça yüksek olmas› nedeniyle farkl›
iklim, ana materyal, topografya ve toprak koﬂullar›nda yetiﬂebilen bir a¤aç türüdür. Yöresel koﬂullar, farkl› sar›çam varyetelerinin oluﬂmas›na neden olmuﬂtur.
5. Biyotik yönden de¤erlendirildi¤inde;
a. Yüzy›llardan beri süregelen tahripler, sar›çam›n esas yay›l›ﬂ alan›n›n belirlenmesini güçleﬂtirir. Karadeniz Ard›, ‹ç Anadolu’nun kuzey ve Kuzeydo¤u Anadolu’daki sar›çamlar ormanlar›n›n önemli say›lacak bir bölümü tahrip olmuﬂtur.
Kuzeydo¤u Anadolu’da tahrip edilen alanlarda çay›r ve tar›m alanlar› görülür; ‹ç
Anadolu’nun kuzeyinde ve Karadeniz Ard› bölgelerde ard›ç ve meﬂeler yayg›nd›r ve k›rsal yerleﬂme alanlar› çevrelerinde tar›m arazileri bulunur. Öte yandan
geniﬂ yaprakl› ormanlar›n hâkim oldu¤u nemli bölgelerdeki terk edilen tarla ve
aç›k alanlara sar›çamla birlikte karaçam öncü süksesyon olarak gelir. Buralarda sar›çam›n büyüyerek taban›n›n gölgelemesiyle geniﬂ yaprakl› türler ve göknarlar h›zla geliﬂerek bir idare müddeti sonunda sar›çamlar›n ortamdan çekilmesine yol açar.
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Şekil 2.3: Türkiye'de iklim tipleriyle sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.3: Relationship between climatic types and the spreading area of scots pine in Turkey
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Şekil 2.4: Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklıkla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.4: Relationship between mean annual temperature and the spreading area of scots pine in Turkey

Şekil 2.6: Türkiye'de Ocak ayı ortalama sıcaklıkla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.6: Relationship between the mean January temperature and the spreading area of scots pine in Turkey
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Ş Şekil 2.7: Türkiye'de Temmuz ayı ortalama sıcaklığıyla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.7: Relationship between the mean July temperature and the spreading area of scots pine in Turkey

Şekil 2.9: Türkiye'de yıllık ortalama bulutlulukla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.9: Relationship between mean annual cloudiness and the spreading area of scots pine in Turkey
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Şekil 2.10: Türkiye'de Ocak ayı bulutlulukla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.10: Relationship between January cloudiness and the spreading area of scots pine in Turkey

Şekil 2.11: Türkiye'de Temmuz ayı ayı bulutlulukla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.11: Relationship between July cloudiness and the spreading area of scots pine in Turkey
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Şekil 2.13: Türkiye'de bulutlu gün sayısıyla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.13: Relationship between number of cloudly days and the spreading area of scots pine in Turkey

Şekil 2.14: Türkiye'de kapalı günlerin sayısıyla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.14: Relationship between the number of overcast days and the spreading area of scots pine in Turkey
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Şekil 2.15: Türkiye'de açık günlerin sayısıyla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.15: Relationship between the number of sunny days and the spreading area of scots pine in Turkey

Şekil 2.17: Türkiye'de yıllık ortalamaı güneşlenmeyle sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.17: Relationship between mean yearly radiation intensity and the spreading area of scots pine in Turkey
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Şekil 2.18: Türkiye'de Temmuz ayı güneşlenmeyle sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.18: Relationship between July radiation intensityand the spreading area of scots pine in Turkey

Şekil 2.19: Türkiye'de yıllık ortalama bağıl nem ile sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.19: Relationship between mean annual relative humidity and the spreading area of scots pine in Turkey
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Şekil 2.20: Türkiye'de Temmuz ayı bağıl nem ile sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.20:. Relationship between the mean humidity of July and the spreading area of scots pine in Turkey

Şekil 2.22: Türkiye'de yıllık ortalama yağış miktarıyla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.22: Relationship between the amount of mean annual precipitation and the spreading area of scots pine in Turkey
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Şekil 2.24: Türkiye'de yıllık ortalama buharlaşma miktarıyla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.24: Relationship between the amount of mean yearly evaporation and the spreading area of scots pine in Turkey

Şekil 2.25: Türkiye'de Temmuz ayı buharlaşma miktarıyla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.25: Relationship between the amount of July evaporation and the spreading area of scots pine in Turkey
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Şekil 2.26: Türkiye'nin topografyasıyla sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.26: Relationship between topography and the spreading area of scots pine in Turkey

Şekil 2.44: Türkiye'de yağış rejimi ile sarıçamın yayılışı arasındaki ilişki
Figure 2.44: Relationship between precipitation regime and the spreading area of scots pine in Turkey
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Bölüm:

III

SARIÇAM ORMANLARININ EKOLOJ‹K
SINIFLANDIRMA ESASLARI
Tüm canl›larda oldu¤u gibi, bitkiler de türlerine göre iklim (s›cakl›k, ya¤›ﬂ,
ba¤›l nem, bulutluluk, rüzgâr), iklimde yerel ve mikro ölçüde de¤iﬂmelere
neden olan topo¤rafya, ana materyal, toprak ile di¤er canl›larla olan etkileﬂimleri (biyotik faktörler)ne göre varl›klar›n› sürdürür. Baz› bitkiler, genetik özelliklerine ba¤l› olarak geniﬂ bir ekolojik hoﬂgörürlü¤e sahip olup farkl› iklim bölgelerinde yetiﬂme ve yay›lma özelli¤ine sahiptir. Buna karﬂ›n hoﬂgörürlülü¤ü dar
olanlar, s›n›rl› alanlarda görülür.
Ülkemizde k›z›lçam ve karaçamdan sonra 3. geniﬂ yay›l›ﬂ alan›na sahip olan
sar›çamla yap›lacak a¤açland›rmalar›n baﬂar›l› olabilmesi için, sar›çam ormanlar›n›n ekolojik yönden s›n›fland›r›lmas› ve buna göre tohum transferi yönünden
bölgelere ayr›lmas› ve tohum naklinin belirtilen bölgeler dahilinde yap›lmas›
gerekir. Sar›çam, iklim yönünden Karadeniz nemli ›l›man, nemli so¤uk iklim,
yar›nemli Karadeniz ard› ve Marmara geçiﬂ iklimleri ile so¤uk yar›nemli karasal
ve yar›kurak-yar›nemli karasal iklim koﬂullar›n›n etkili oldu¤u yerlerde yetiﬂtir.
Yükselti yönünden sar›çam Karadeniz k›y›s›ndan baﬂlayarak Kuzeydo¤u
Anadolu so¤uk karasal iklimde 2700 m'ye kadar ç›kar. Marmara Bölgesi’nde
Samanl› da¤lar›n›n do¤u kesiminde Çand›rl› köyü dolay›nda 700-800 m,
Ulu-Domaniç da¤ kuﬂa¤›nda 1300-1800 m aras›nda bulunur. Karadeniz ard›
depresyonlar›n kenar›nda 1300 m’nin üzerinden baﬂlayarak çevredeki da¤lar›n
güney ve kuzeye bakan yamaçlar›nda 2000 m’nin üzerine kadar ç›kar.
Sar›çam; ana materyal aç›s›ndan silis oran› yüksek gnays, mikaﬂist, kuvarsit
ﬂist gibi metamorfik kayalar ile granit, trakit, volkanik kum, tüf ve aglomera gibi
volkanik kayalar üzerinde yetiﬂir. Ayr›ca marn (killi kireçli kaya) ve kireçtaﬂlar›
gibi killi ve kireçli ana materyaller ile ultrabazik (aﬂ›r› bazik) serpantin-peridotit,
bazalt (bazik) ve andezit (nötr) volkanik kayalar üzerinde de görülür.
Sar›çam; toprak tipi yönünden iklim faktörlerine ba¤l› olarak oluﬂmuﬂ kireçsiz, asit ve alkali reaksiyonlu kahverengi orman topraklar›, kireçtaﬂlar› üzerinde
ve çatlaklar›nda geliﬂmiﬂ k›rm›z›ms›, ‹znik Gölü güneyinde Mecidiye köyü
dolaylar›nda kuvarsit ﬂistler üzerindeki podsolümsü topraklar ile ana materyalin
etkisinin hâkim oldu¤u taﬂl› kayal› (litosol) gibi topraklarla, azonal özellikteki
kolüvyal ve kumlu malzeme (regosol) oluﬂmuﬂ topraklar üzerinde de yetiﬂir.
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Vejetasyon aç›s›ndan sar›çam; Karadeniz nemli ›l›man iklimde yetiﬂen kay›n,
›hlamur, gürgen, k›z›la¤aç, kestane gibi a¤açlar ile f›nd›k, ormangülü, ﬂimﬂir,
üvez, çoban püskülü gibi nemcil çal›/a¤açc›klarla; so¤uk, nemli-yar›nemli ve
sisli ortam koﬂullar›nda yetiﬂen göknar, ladin ve kay›n a¤açlar›yla birlikte bulunur. ‹ç Anadolu'da meﬂe ard›ç (Juniperus oxycedrus, J. excelsa) gibi türlerle
birlikte yer al›r. Ayr›ca da¤lar›n üst kesimindeki sürüngen ard›çla da topluluk
oluﬂturur (Foto 45, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 70, 72, 73, 74, 77,
78, 81, 84, 88, 90, 94, 95, 99, 106, 108, 109, 115, 118,126, 140,152).
SARIÇAM ORMANLARININ EKOLO‹K BÖLGE ve BÖLÜMLERE
AYRILMASINDA KULLANILAN ÖLÇÜTLER
Herﬂeyden önce ortamlar›n s›n›fland›r›lmas›nda kullan›lan ölçütler, amaca ve
harita ölçe¤ine göre de¤iﬂir. Ekolojik aç›dan ortam s›n›fland›r›lmas›, ortama
damgas›n› vuran ana faktöre göre yap›l›r. Bu faktörler; iklim, iklimde
de¤iﬂmeye neden olan yükselti, bak› gibi topografya özellikleri, iklimin etkisini
önemli ölçüde maskeleyen tuzlu-alkali özelliklere sahip toprak ﬂartlar›, jeolojik
yap›y› oluﬂturan aﬂ›r› bazik, taﬂl›k-kayal›k gibi ana materyal özellikleri ve insan
etkileridir. Her iklim bölgesinde tuzlu topraklar, tuzcul bitkilerin yetiﬂti¤i farkl›
bir ortam oluﬂturur.
Ortam s›n›fland›r›lmas›nda uluslararas› alanda ana ekolojik birim olarak
biyom (biome) kullan›l›r. Her biyom yeknesak bir vejetasyon toplulu¤u ya da
formasyonunu temsil eder. ‹klimin etkili oldu¤u biyoma zonobiyom, iki ana
iklim aras›nda geçiﬂ iklimi gösteren yere zonoekoton denir. Bir zonobiyom ve
zonoekoton dahilinde yükseltinin etkili oldu¤u ortama orobiyom (da¤ biyomu,
ortam›), toprak koﬂullar›n›n damgas›n› vurdu¤u ortama pedobiyom, devaml›
suyun etkili oldu¤u yere hidrobiyom, jeolojik yap›y› oluﬂturan ana materyalin
ortam› etkiledi¤i sahaya jeobiyom denir. Böylece do¤al ortam, canl› hayat›na
damgas›n› vuran faktöre göre isimlendirilir.
Bu genel aç›klamalardan sonra sar›çam›n yetiﬂmesinde etkili olan yetiﬂme
ortam› ya da ekolojik faktörlerin önemi ve sar›çam ormanlar›n›n s›n›fland›r›lmas› üzerindeki etkilerine bakal›m*:
1. ‹KL‹M
‹klim; topo¤rafyan›n ﬂekillenmesi, toprak oluﬂumu, bitkilerin yetiﬂmesi, hayvanlar›n yaﬂamas› ve da¤›l›ﬂ›, biyokütle verimi ile ayr›ﬂma üzerinde etkilidir.
Daha önce belirtildi¤i gibi, her iklim bölgesi, zonobiyom olarak belirtilen bir ana
ekosistem ya da ekolojik bir birim olup geniﬂ bir habitat meydana getirir. ‹ki
ana iklim bölgesi aras›ndaki alanlar ise zonoekoton olarak belirtilen bölgeye
tekabül eder.
* Karaçamda oldu¤u gibi sar›çam ormanlar›n›n s›n›fland›r›lmas›,Türkiye’nin Ekolojik
Bölgeleri adl› yay›nda ayr›nt›l› olarak aç›klanan ekosistem ay›r›m modellerine göre
yap›lm›ﬂt›r. Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Atalay, ‹., 2002, Türkiye’nin Ekolojik
Bölgeleri. Orman Bak. Yay. 167, Bailey, A. G., 1995, Ecosystem Geography. Springer ve
Atalay, ‹., 2008, Ekosistem Ekolojisi ve Co¤rafyas›. Meta Bas›mevi, ‹zmir.
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Sar›çam›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarla Türkiye'nin iklim tipleri haritas› birbiri
üzerine çak›ﬂt›r›ld›¤›nda ﬂu iklim bölgelerinde yetiﬂti¤i görülür: 1. Karadeniz
K›y› Kuﬂa¤› Nemli-Il›man ‹klim, 2. Karadeniz Nemli So¤uk Da¤ ‹klimi, 3.
Karadeniz Ard› Yar›kurak-Yar›nemli ‹klim, 4. ‹ç Anadolu Yar›kurak ‹klim 5.
Marmara Geçiﬂ ‹klimi ve 6. Yar›nemli So¤uk Karasal iklim (ﬁekil 2.3). Bu
iklimlerden Nemli-Il›man Karadeniz K›y› Kuﬂa¤› ‹klimi, Karadeniz k›y› da¤lar›n›n
1000 m'ye kadar yükselen kuzey yamaçlar›nda etkilidir. En fazla sonbahar
olmak üzere y›l boyunca ya¤›ﬂl› olan k›y› kesiminde ba¤›l nem ve bulutluluk
yüksektir. K›y› kesiminde 5-6°C olan Ocak ay› ortalama s›cakl›¤› 1000 m
dolay›nda 0°C'ye yaklaﬂ›r. K›y› kesiminde 22-24°C olan Temmuz ortalama
s›cakl›¤›, 1000 m civar›nda 20°C'nin alt›na iner. Bu iklim kuﬂa¤›nda sar›çamlar,
muhtelif vesilelerle belirldi¤i gibi, geniﬂ yaprakl› ormanlar içerisinde âdeta
kümeler ve fertler hâlinde bulunur (ﬁekil 2.5, 2.7).
Nemli So¤uk Karadeniz Da¤ ‹klimi; Karadeniz k›y› s›rada¤lar› ve güneyindeki da¤ kuﬂaklar›nda 1000 m'den sonra etkili olup ya¤›ﬂ›n büyük bölümü
kar ﬂeklinde düﬂer. Yaz›n oluﬂan orografik ya¤›ﬂlar, k›y› kesimine göre fazlad›r.
Do¤u Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yaz boyunca yo¤un sis oluﬂur. Y›ll›k
ortalama s›cakl›k 1000-2000 m aras›nda 12-6°C dolay›ndad›r. Yaz›n 20°C'ye
ulaﬂan s›cakl›k k›ﬂ›n 0°C'nin alt›n düﬂer. Bu iklim tipinde sar›çamlar, Do¤u
Karadeniz Bölümü’nde kay›n, ladin, göknar ormanlar›, Orta ve Bat› Karadeniz
bölümlerinde kay›n ve göknar ormanlar› içinde dolgu a¤ac› hâlinde bulunur.
Karadeniz Ard› Yar›nemli-Yar›kurak ‹klimi; Çoruh ve Kelkit havzalar›,
Kastamonu platosu, Karadeniz ard› da¤larda ve platolarda etkilidir. Yüksek
kesimlerde 500-800 mm olan y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ, çukur alanlarda 500
mm'nin alt›na iner. Karadeniz k›y› kesimine göre yaz aylar› birkaç derece s›cak,
k›ﬂ aylar› so¤uk geçer. Platolarda 10-6°C olan y›ll›k ortalama s›cakl›k oluklar›n
taban kesimlerinde 12°C'yi aﬂar. Bu iklim bölgesinin nemli kesimlerinde saf
sar›çam ormanlar›, da¤lar›n güneye bakan yamaçlar›nda yayg›nd›r.
Yar›nemli So¤uk Karasal ‹klim, 1800 m’nin üzerinde olan Kuzeydo¤u
Anadolu’da etkilidir. K›ﬂlar›n çok so¤uk ve yazlar›n serin geçti¤i, ya¤›ﬂ›n en
fazla ilkbahar sonu ve yaz baﬂlar›nda düﬂtü¤ü bu iklim bölgesinde sar›çamlar,
1800 m’den baﬂlayarak 2700 m’ye kadar ç›kar. Anadolu’da saf sar›çam
ormanlar›n›n ana yetiﬂme alanlar› bu iklim kuﬂa¤› içerisindedir.
‹ç Anadolu Yar›kurak ‹klimi; yazlar› s›cak ve kurak, k›ﬂlar›n fazla so¤uk
geçmedi¤i iklim tipidir. ‹ç Anadolu'nun alçak kesimlerinde 400 mm’nin alt›nda
olan ya¤›ﬂ, da¤lar›n yüksek yamaçlar›nda 500 mm'yi aﬂar. ‹ç Anadolu
düzlüklerinde 10-12°C aras›nda seyreden y›ll›k ortalama s›cakl›k yaz›n 25°C'ye
kadar ç›kar; k›ﬂ›n ortalama s›cakl›k -3°C ile -1°C aras›nda seyreder. Bu iklim
tipi, Akda¤madeni ve Türkmenda¤› çevresindeki saf sar›çam ormanlar›n›n
yay›l›ﬂ alan›n› kapsar.
Marmara Geçiﬂ ‹klimi; Karadeniz ve Akdeniz iklimleri aras›ndaki geçiﬂ iklimi
olup, Ulu-Domaniç da¤lar›, Sündiken da¤lar› ile Kütahya güneyindeki da¤l›k
alanlar› kapsar. Yaz›n düﬂen ya¤›ﬂ Akdeniz bölgesine göre fazla, di¤er mevsim99

lerde ise Karadeniz k›y› kesiminden düﬂüktür. Alt kesimlerde 13-15°C olan y›ll›k ortalama s›cakl›k, 2000 m dolay›nda 4-5°C'ye kadar düﬂer. Alt kesimlerde
5-6°C olan Ocak ay› ortalama s›cakl›¤›, yüksek kesimlerde 0°C'nin alt›na düﬂer.
Özellikle yaz›n kuzeyden gelen nemli hava ak›mlar›na ba¤l› olarak sis alan
da¤lar›n kuzeye bakan Samanl›, Ulu-Domaniç da¤lar›n›n kuzey yamaçlar›n›n
alt kesimlerinde kay›n, kestane, ›hlamur gibi a¤açlardan oluﬂan nemli
ormanlar, yüksek kesimlerinde göknarlar, güneye bakan yamaçlarda ise
sar›çamlar hâkim duruma geçer.
Yukar›da iklim koﬂullar›na göre belirtilen sar›çam ormanlar›n› hem vejetasyon bileﬂimi hem de bonitet yönünden bölgelere ay›rmak mümkündür. Nitekim
iklim ve vejetasyon özelliklerine göre sar›çam ormanlar›; 1. Karadeniz k›y› kuﬂa¤› nemli ›l›man geniﬂ yaprakl›lar içindeki sar›çamlar, 2. Karadeniz da¤ kuﬂa¤›
nemli so¤uk i¤ne yaprakl› a¤açlarla kar›ﬂ›k sar›çam ormanlar›; 3. Karadeniz
ard›nda do¤uda ladin, bat›da göknarla kar›ﬂ›k sar›çam ormanlar›, 4. Karadeniz
ard› ve Marmara bölgelerinde da¤lar›n kuzeye bakan sis alan yamaçlar›nda
kay›n ve göknarla kar›ﬂ›k sar›çam ormanlar›, 5. Alt kat›nda göknar, ladin ve
di¤er yaprakl›lar›n yetiﬂti¤i nemli sar›çam ormanlar›, 6. Karaçam ve sar›çam, 7.
Kuzeydo¤u Anadolu’da alt kat›nda nemcil ot türlerinin oldu¤u yar›nemli saf
sar›çam ormanlar›, 8. ‹ç Anadolu ard›ç ve meﬂelerin görüldü¤ü yar›kurak-yar›
nemli saf sar›çam ormanlar› olmak üzere sekiz bölgeye ayr›l›r (ﬁekil 2.43).
2. TOPOGRAFYA
Yükselti, bak›, da¤lar›n uzan›ﬂ› ve baz› yüzey ﬂekilleri, ayn› iklim bölgesinde
yerel iklimlerin oluﬂmas›n› sa¤lar. ﬁöyle ki, yükseltinin art›ﬂ›na ba¤l› olarak
s›cakl›k ve ba¤›l nem düﬂer, vejetasyon süresi k›sal›r; güneﬂlenme ﬂiddeti ve
buharlaﬂma artar; belli bir yüksekli¤e kadar ya¤›ﬂ artt›ktan sonra tekrar azal›r.
Bu duruma ba¤l› olarak yükseklere do¤ru s›cakl›k iste¤i düﬂük, ›ﬂ›k iste¤i yüksek bitkiler yetiﬂir. Kuzeye bakan yamaçlara göre daha fazla güneﬂ radyasyonu
alan güneye bakan yamaçlarda, kurakç›l, ›ﬂ›k ve s›cakl›k iste¤i yüksek bitkiler
yer al›r. Cephelerin geliﬂ yönüne dik uzanan da¤lar›n yamaçlar›, ya¤›ﬂ gölgesinde kalan etraf› da¤larla çevrili çukur sahâlara göre çok fazla ya¤›ﬂ al›r.
Her iklim (zonobiyom) bölgesindeki yükselti, da¤lar›n uzan›ﬂ do¤rultusu,
bak› ile plato ve depresyon gibi yeryüzü ﬂekilleri, bölge içinde bölüm olarak
belirtilen ayr› ortamlar›n oluﬂturur (ﬁekil 3.1, 2).
Topografyan›n bölümlerin ay›rt edilmesindeki etkileri maddeler hâlinde
ﬂöyledir:
1. Yükselti
Anadolu’da sar›çam ormanlar›n›n yetiﬂmesini sa¤layan en önemli faktör
yükseltidir. Baﬂka bir ifadeyle Anadolu’nun yüksek bir kütle olmas›, bölgelere
göre belli bir seviyeden sonra sar›çam ormanlar›n›n yetiﬂmesine uygun ekolojik
koﬂullar› sa¤lamaktad›r. Yükseltinin artmas›yla birlikte ya¤›ﬂ ve do¤rudan gelen
güneﬂ radyasyonunun artmas› ve s›cakl›¤›n düﬂmesi, so¤uk, nemli ve do¤rudan
güneﬂ radyasyonu alt›nda sar›çamlar›n yetiﬂmesine imkan vermektedir.
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ﬁekil 3.1: Karadeniz, Karadeniz Ard› ve Kuzeydo¤u Anadolu Bölgeleri ay›r›m›. Profilde Do¤u Karadeniz da¤lar›n›n kuzeye bakan
yamaçlar› Karadeniz Bölgesi, ya¤›ﬂ gölgesinde kalan Çoruh vadisi Karadeniz Ard› Bölge ve yar›nemli Kuzeydo¤u Anadolu platosu
Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi olarak ay›rt edilmiﬂtir. Sar›çamlar; fertler hâlinde Karadeniz k›y›s›nda, Çoruh havzas›nda Artvin-Borçka
aras›nda bulunur. Yaln›zçam da¤lar›n›n kuzey yamaçlar›n›n güney kesimlerinde ve Kuzeydo¤u Anadolu’da saf ormanlar hâlinde görülür.
Figure 3.1: Dividing Black Sea, Backward Region of Black Sea and Northern Anatolian regions. The north facing slopes of Eastern
Black Sea mountains is called the Black Sea Region, Çoruh Basin is defined as Çoruh Region of Backward Black Sea Region, and
the subhumid plateau surface of NE Anatolia is defined Northern Anatolian Region. Scots pine is seen as an individual trees along
Black Sea coast and between Artvin and Borçka in the Çoruh valley, and it is found as pure stand on the southern parts of the north
facing slopes of Yaln›zçam mountains and in the Northern Anatolian Region.
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ﬁekil 3.2: Karadeniz Ard› Kelkit Bölgesi’nin bölümleri ve sar›çam›n yay›l›ﬂ alanlar›. Burada Giresun da¤lar›n›n kuzey kesimi Karadeniz Bölgesi, ya¤›ﬂ gölgesinde kalan Kelkit depresyonu Kelkit Bölgesi olarak ay›rt edilmiﬂtir. Kelkit Bölgesi’nin do¤rudan radyasyon
alan kesimi Kuzey Kelkit Bölümü, karasall›¤›n nispeten artt›¤› güney kesimi ise Güney Kelkit Bölümü olarak ay›rt edilmiﬂtir.
Sar›çamlar, do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan Kelkit vadisinin kuzey kesiminde 1300 m dolay›nda, Güney Kelkit Bölümü’nde 1500
m civar›nda baﬂlamaktad›r.
Figure 3.2: The subregions of Kelkit Regions and the spreading of scots pine. Here the northern slope of Giresun Mountain characterized with humid mild and cold condition is defined as Black Sea Region. Kelkit depression which is located rainshadow area is
termed as Kelkit Region, and southern slopes of this region receiving mostly direct solar radiation is separated as Northern Kelkit Subregion, southern part of this depression is defined as Southern Kelkit Subregion. Scots pine starts c. 1300 m on the south facing slopes of North Kelkit Region and c. 1500 m on the north facing slope of Northern Kelkit Region.
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Bu durum, tabir uygun ise Anadolu’nun kuzeyinde 1300 m’den sonra Kuzey
Yar›m Küre’nin kuzey kesimindeki alçak sahâlarda hüküm süren nemliyar›nemli ve so¤uk iklim koﬂullar›n›n gerçekleﬂmesine yol açmaktad›r. Yukar›da
belirtilen durumlara ba¤l› olarak sar›çam ormanlar›n›n gerek bölge gerekse
bölümlere ayr›lmas›nda karasall›¤a ve yükseltiye ba¤l› olarak yükselti faktörü
de kendini göstermektedir.
Sar›çamlar›n bölgelere göre genel yükselti basamaklar›; Karadeniz Bölgesi’nde 0-2000 m, Karadeniz Ard› Bölgelerde 1000-2000/2600 m, Marmara
Bölgesi’nde 600-2000 m ve ‹ç Anadolu'da 1300-2000 m, Kuzeydo¤u Anadolu’
da 1800-2700 m aras›ndad›r (ﬁekil 3.1-5, 4.12).
Sar›çam›n dikey yay›l›ﬂ›nda karasall›k durumu da son derece etkilidir.
Bilindi¤i gibi karasall›k, deniz kenar›ndan iç kesimlere do¤ru gidildikçe havan›n
bar›d›rd›¤› nem miktar›n›n düﬂmesiyle ilgilidir. Havadaki nemin yüksek oldu¤u
k›y› bölgelerinde gerek yaz ile k›ﬂ gerekse gece ile gündüz aras›nda düﬂük olan
s›cakl›k fark›, karalar›n iç kesimlerinde yükselir. Özellikle karalar›n iç kesimlerinde yaz›n havadaki nem miktar›n›n düﬂük olmas›ndan dolay›, do¤rudan
gelen güneﬂ radyasyonunun artmas›yla zeminin ›s›nmas› da artar; bu duruma
ba¤l› olarak k›y› bölgelerine göre karalar›n iç kesimlerinde hem tar›m›n hem de
orman›n üst s›n›r› yükselir. Örne¤in Anadolu’nun k›y› da¤lar›nda 1500 m
civar›nda olan tar›m›n üs s›n›r›, Kuzeydo¤u Anadolu’da 2000 m’ye ulaﬂ›r; k›y›
da¤lar›nda 2000 m dolay›nda olan orman›n üst s›n›r›, Kuzeydo¤u Anadolu’da
2700 m’ye ç›kar. K›y› da¤lar›n›n güney kesiminde yaklaﬂ›k 1500-1800 m
dolay›nda olan prodüktif sar›çam ormanlar›, Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’nde
2000-2400 m’ye ulaﬂ›r (ﬁekil 3.1, 4.12).
Bak› Faktörü
Bak› faktörü, sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ›n› önemli ölçüde etkiledi¤inden
bölümlerin ay›rt edilmesinde önemli rol oynar. Genel bir ifadeyle bak›ya göre
nemlilik faktörünün köklü de¤iﬂmesi, sar›çamlar›n gerek yatay gerekse dikey
yay›l›ﬂ›n› etkilemektedir. Nitekim kurakl›¤›n etkili oldu¤u Karadeniz Ard› ve ‹ç
Anadolu bölgelerinde sar›çamlar›n kuzeye bakan yamaçlarda alt s›n›r›, güneye
bakan yamaçlara göre birkaç yüz metre alçal›r. Örne¤in Çoruh Bölgesi’nin iç
kesimlerinde kurakl›¤›n artt›¤› Tortum Gölü ve Oltu havzas› dolaylar›nda
Karadeniz üzerinden gelen nemli havay› alan kuzeye bakan yamaçlarda 1100
m’den baﬂlayarak orman›n üst s›n›r›na kadar ç›kar, güneye bakan yamaçlarda
1300-1400 m civar›ndan baﬂlayarak orman›n üst s›n›r›na kadar yükselir.
Sündiken da¤lar›nda saf sar›çamlar, kuzeye bakan yamaçta 1200, güneye
bakan yamaçta ise 1500 m’den baﬂlayarak da¤›n zirve kesimine kadar ç›kar.
Nemi bölgelere geçildi¤inde sar›çam›n bak›ya göre s›n›r›, kurakl›¤›n etkili
oldu¤u bölgelere göre son derece önemli de¤iﬂme gösterir. ﬁöyle ki, Karadeniz
ard›nda Kelkit Bölgesi’nin Mesudiye-Koyulhisar kesimlerindeki nemli bölgelerde sar›çam ormanlar›, güney yamaçlarda 1300 m, kuzeye bakan yamaçlarda 1400-1500 m’den itibaren baﬂlar. Barhal (Yusufeli) havzas›nda da
sar›çamlar daha ziyade güneye bakan yamaçlarda görülür (ﬁekil 4.12).
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ﬁekil 1.3: Bat› Karadeniz Ard› Bölge ve Bölümleri ay›r›m profili. Profilde Küre da¤lar›n›n sis alan kuzey yamaçlar› Karadeniz Bölgesi, güneyde ya¤›ﬂlar›n azald›¤› ve karasal koﬂullar›n nispeten artt›¤› Köro¤lu da¤lar›n›n güneye bakan üst yamaçlar›na kadar olan
saha Bat› Karadeniz Ard› Bölge olarak belirlenmiﬂtir. Karadeniz Ard› Bölge’de tektonik kökenli Taﬂköprü-Boyabat olu¤unun yer
ald›¤› Kastamonu Platosu ve çevresi Kastamonu Platosu Bölümü ve güneyde do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan kesim ise Köro¤lu
Da¤lar› Bölümü olarak ay›rt edilmiﬂtir. Sar›çamlar; Karadeniz Bölgesi’nde terkedilen tar›m alanlar› ile yer yer geniﬂ yaprakl› ve i¤ne
yaprakl› ormanlar aras›nda bulunmakta, Karadeniz Ard› Bölge’de Küre da¤lar›n›n güneye bakan üst yamaçlar› ile Kastamonu platosunun yüksek kesimlerinde saf hâlde ve Ilgaz da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›nda göknarlarla kar›ﬂ›k olarak yer almaktad›r.
Sar›çamlar, Ilgaz da¤lar›n›n güneye bakan üst yamaçlar› ile Köro¤lu da¤lar›n›n üst kesimlerinde saf olarak görülmektedir.
Figure 1.3: Dividing region and subregion of Western Backward Region of Black Sea. As seen in this profile, foggy slopes of Küre
Mountains is called Black Sea Region; the southern part of this area on which precipitation decreases and the continental effect somewhat increases is clled Western Backward Region of Black Sea. This region is divided into subregions: Kastamonu Plateau Subregion and Köro¤lu Mountains Subregion. Scots pine is found only abandoned fields and intermixture in the broad leaf and conifer forests in the Black Sea Region, it is seen on the south slopes of Küre and on high hills of Kastamonu plateau and as intermixture with
fir (Abies bornmulleriana) on north facing slopes of Ilgaz Mountains; it appears as mostly pure stands on the south facing slopes of
Ilgaz Mountains and the upper parts of Köro¤lu Mountains.
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Bolu depresyonundan güneyde Kartalkaya’ya do¤ru sis alan kesimlerde
kay›n ve göknarlardan oluﬂan ormanlar, yükseklerde sisin etkilemedi¤i yerlerde
sar›çamlar›n yayg›nlaﬂmas›na yol açar (ﬁekil 4.20). Bu durum, kuzeye bakan
sisli ve nemli yamaçlar›n sar›çamdan ziyade di¤er nemcil bitkilerin yetiﬂmesine
uygun olmas›yla ilgilidir. Örne¤in Kastamonu platosunda Ilgaz da¤lar›n›n
kuzeye bakan alt yamaçlar›nda 1000 m’den baﬂlayan yer yer saf ve kar›ﬂ›k
sar›çam meﬂcereleri, Ilgaz da¤lar›n›n sisli kesimlerinde fertler hâlinde görülür;
buna karﬂ›n Ilgaz da¤lar›n›n güneye bakan yamaçlar›n üst kesiminden itibaren
saf meﬂcerelere dönüﬂerek 1300-1400 m’deki meﬂe-karaçam kuﬂa¤›na kadar
devam eder (ﬁekil 3.4, 4.21, 61).
Ayn› da¤ s›ras›nda ayn› seviyedeki yamac›n bakt›¤› yönle nemlilik durumu,
farkl› orman kuﬂaklar›n›n yetiﬂmesine neden olmaktad›r. Örne¤in Amasya
Borabay Gölü dolaylar›nda ayn› seviyede kuzeye bakan yamaçlarda kay›n,
gürgen, güneye bakan yamaçlarda sar›çamlar yo¤unlaﬂ›r. Genellikle ayn›
yükseklikte Karadeniz k›y› da¤lar›nda kuzeye bakan yamaçlarda kay›n ve
göknar ormanlar›, güneye bakan yamaçlarda ise sar›çam ormanlar› yayg›nd›r.
Azdavay-Daday, Daday-Araç ve Araç-Boyal› aras›ndaki da¤ s›ralar›n›n kuzeye
bakan yamaçlar›nda kay›n, göknar ve k›smen sar›çamlardan oluﬂan ormanlar,
güneye bakan yamaçlarda karaçam ve sar›çamlar›n hâkim oldu¤u ormanlar
hâlini al›r (ﬁekil 4.22).
Yukar›da belirtilen nedenlerden dolay› bak› faktörü, Karadeniz Ard› bölgelerin alt bölümlere ayr›lmas›nda önemli bir ölçüt olarak kullan›lm›ﬂt›r. Örne¤in
Kelkit Bölgesi, bak› faktörüne ba¤l› olarak Kelkit Olu¤u Kuzeyi ve Kelkit Olu¤u
Güneyi olmak üzere iki bölüme ayr›lm›ﬂt›r. Güneydo¤u Marmara-Kuzey Ege
Bölgesi’nde Sündiken da¤lar›n›n kuzeyi, ayr› bir bölüm hâlinde dikkate
al›nm›ﬂt›r. Çoruh Bölgesi’nde de bak› faktörü, Ardanuç ﬁavﬂat ile Oltu-OlurTortum bölümlerinin ay›rt edilmesinde önemli bir ölçüt olmuﬂtur (ﬁekil 3.2).
Yamaç E¤imi
Yamaç e¤imi ve yamaç bölümleri de sar›çamlar›n yetiﬂmesinde yerel olarak
son derece önemli etki gösterir. ﬁöyle ki, yamaçlar›n eteklerindeki drenaj› iyi
olmayan alçak taban arazilerde, özellikle rüzgâr alan tepelerde ve dik yamaçlarda sar›çamlar›n boniteti, yamac›n alt kesime göre daha düﬂüktür. Bu
durumun nedenleri, taban arazilerde topra¤›n suyla doygun olmas›, dik s›rtlar
üzerinde erozyonun ﬂiddetlenmesi ve yüzeysel su ak›m›n›n artmas› sonucu
toprak ve ana materyalde su birikiminin az olmas›yla ilgilidir. Ayr›ca tüm
bak›larda erozyonun etkili oldu¤u üst yamaç s›rt›nda az e¤imli sahada iyi olan
sar›çam›n boniteti, toprak ve ana materyalin aﬂ›nd›¤› e¤imli yamaçlarda düﬂer.
Ayr›ca e¤imli yamaçlarda seyrek olan sar›çamlar›n tamamen ana materyal
üzerinde yetiﬂti¤i görülür. Yamaçlar›n eteklerindeki kolüvyal malzeme üzerinde
gençli¤in artt›¤› ve bonitetin yükseldi¤i gözden kaçmamaktad›r (Foto 85).
Yar›kurak bölgelerdeki e¤imli yamaçlarda düﬂen tohumlarla birlikte sürekli
olarak topra¤›n ve çözülmüﬂ ana materyalin taﬂ›nmas›, sar›çam›n gençleﬂmesindeki en büyük engeli oluﬂturur (Foto 31, 35, 38).
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Da¤lar›n Uzan›ﬂ Do¤rultular› ve Yar›lma Durumu
Da¤lar›n uzan›ﬂ do¤rultusu, iki yönden ortam koﬂullar›n› fevkalâde etkilemektedir. Bunlar; 1. Anadolu’nun kuzeyinde genellikle do¤u-bat› yönünde
uzanan da¤lar›n kuzeyden gelen cepheleri etkileyerek kuzeye bakan yamaçlar›n fazla ya¤›ﬂ almas›na, sisli ortam koﬂullar›n›n oluﬂmas›na yol açmas›d›r.
Da¤lar›n güneye bakan yamaçlar›nda da ya¤›ﬂ›n azalmas›na ve radyasyonun
artmas›na neden olmas›d›r. 2. Da¤lar aras›ndaki çukur alanlar›n ise ya¤›ﬂ
gölgesinde kald›¤› ve fazla ›s›nd›¤› için yar›kurak ortamlar› oluﬂturmas›d›r.
Nitekim Karadeniz k›y› da¤lar›n›n kuzeye bakan sisli kesimleri, sar›çam›n
optimum yetiﬂme alan› d›ﬂ›ndad›r. Güneye bakan yamaçlar›n orta ve yüksek
bölümlerinde do¤rudan gelen güneﬂ radyasyonunun artmas›, sar›çam›n
yetiﬂmesi için olumlu ortam koﬂullar› haz›rlamaktad›r (ﬁekil 2.28, 26).
Da¤lar aras›nda uzanan geniﬂ ve derin gedikler, özellikle kuzeyden gelen
nemli havan›n iç kesimlere do¤ru sokulmas›n› sa¤layarak yerel iklimlerin
oluﬂmas›na yol açmaktad›r. ﬁöyle ki, Kuzey Anadolu da¤lar›n› derin ve oldukça
geniﬂ yaran Çoruh, Harﬂit, K›z›l›rmak, Cide, Filyos (Yenice) vadileri ile bas›k bir
topografya oluﬂturan Canik da¤lar›, Karadeniz’in nemli havas›n›n iç kesimlere
sokulmas›n› sa¤layarak yöresel ölçüde nemli ortam koﬂullar› oluﬂturmaktad›r.
Yukar›da belirtilen bu durumlara ba¤l› olarak Anadolu’nun iç kesimlerine do¤ru
nemli hava ak›m›n›n sokuldu¤u yerler, hem nemcil bitkilerin hem de kurakl›¤›
düﬂürmesi nedeniyle sar›çamlar›n yetiﬂmesinde olumlu koﬂullar sa¤lamaktad›r.
Örne¤in Sündiken da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›nda sar›çam ormanlar›n›n
varl›¤›, kuzeyden gelen nemli havayla ilgilidir. Cide vadisi boyunca Azdavay’›n
do¤usuna kadar sokulan nemli hava kütleleri, sar›çamla kar›ﬂ›k nemcil a¤aç ve
a¤açç›klar›n yetiﬂmesinde önemli bir etkendir. Ayn› ﬂekilde Çoruh havzas›n›n
kuzeye bakan yüksek yamaçlar›ndaki sar›çamlar›n mevcudiyeti de Çoruh
olu¤undan gelen nemli havaya ba¤l›d›r. Karabük güneyindeki en prodüktif
sar›çamlar›n yetiﬂmesi de Yenice Çay› olu¤undan gelen nemli havayla
aç›klanabilir. Bat›dan gelen nemli havan›n sokuldu¤u Dokurcun vadisi, nemli
ormanlar›n yetiﬂmesini sa¤lamaktad›r.
Yukar›da belirtilen bu durumlar, sar›çam ormanlar›n›n bölge ve bölümlere
ayr›lmas›nda etkili olmaktad›r. Örne¤in Trabzon ve Giresun da¤lar› aras›nda yer
alan derin ve geniﬂ Harﬂit vadisi, Karadeniz Bölgesi’nde ayr› bir bölüm olarak
ay›rt edilmiﬂtir (Bkz. profillere).
K›saca yükselti, bak› ve yamaçlar›n farkl› bölümleri, bir iklim bölgesinde
bölgesinde farkl› habitatlar›n ve buna ba¤l› olarak alt bölgelerin ortaya ç›kmas›na yol açar. Kuzey Anadolu da¤ s›ras›nda da¤lar›n kuzeye bakan sisli yamaçlar› ›ﬂ›k a¤ac› olan sar›çamlar›n yetiﬂmesini engeller. Buna karﬂ›n nemliyar›nemli ve do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan güneye bakan yamaçlar ile yine
güneﬂ radyasyonunun ﬂiddetli oldu¤u yar›nemli karasal bölgeler, saf sar›çamlar›n ana yay›l›ﬂ alanlar›n› oluﬂturur. Bu özelliklere ba¤l› olarak ayn› iklim
bölgesinde bak› ve yükselti durumuna göre sar›çam ormanlar› yetiﬂme ortam›
yönünden alt bölgelere ayr›l›r. Örne¤in Karadeniz k›y› da¤lar›n›n kuzeye bakan
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yamaçlar›n› kapsayan nemli-›l›man ve nemli so¤uk bölgede sar›çamlar
münferit topluluklar ve önce süksesyon olarak yer ald›¤› kesim Karadeniz K›y›
Bölgesi; Karadeniz Ard› Çoruh Bölümü’nde Ardanuç havzas›n›n kuzeye bak›l›
yamaçlar›ndaki sar›çam, göknar ve ladinlerden oluﬂan kesim, Ardanuç-ﬁavﬂat
Bölümü, Oltu-Olur-Tortum havzalar›n› kapsayan da¤lar›n kuzeye bakan
yüksek yamaçlar›nda yayg›nlaﬂan saf sar›çamlardan oluﬂan Oltu-Olur-Tortum
Bölümü, Yusufeli-‹spir aras›ndaki Çoruh Havzas›, Orta Çoruh Havzas› Bölümü
ve ladin ve sar›çamlar›n oldu¤u Barhal havzas›n› kapsayan Barhal Bölümü
olmak üzere dört ayr› bölüm ay›rt edilmiﬂtir (ﬁekil 3.1, 3.4).
3. ANA MATERYAL ve TOPRAK
Ana materyal, yüzeydeki jeolojik yap›da yer alan çeﬂitli fiziksel ve kimyasal
özellikteki kaya ve çökelleri içerir. Bilindi¤i gibi taﬂlar›n bas›nç alt›nda yaprak
katlar› ﬂeklinde biçim almas›yla ﬂist, bas›nç ve s›cakl›k alt›nda ergimesiyle
mermer, gnays, mikaﬂist, kuvarsit ﬂist gibi metamorfik (baﬂkalaﬂ›m) kayalar›
oluﬂmuﬂtur. Göl ve denizlerdeki kireçli malzemelerin birikmesiyle kireçtaﬂ›,
kapal› havzalarda suyun buharlaﬂmas›yla jips, tuz vb. oluﬂan kimyasal tortul
kayalar, taneli malzemelerin bir çimentoyla taﬂlaﬂmas› sonucunda kiltaﬂ›, miltaﬂ›, çak›ltaﬂ› gibi detritiklerden ibaret tortul kayalar, yamaç eteklerindeki
kolüvyal depolar, akarsular›n biriktirdi¤i alüvyonlar meydana gelmiﬂtir. Volkanlardan ç›kan lavlar›n kat›laﬂmas›yla bazalt, andezit ve traktit, taneli volkanik
malzemelerin birikmesiyle volkanik tüf, lahar, aglomera vb. den oluﬂan volkanik
kayalar has›l olmuﬂtur. Ayr›ca, yar›klardan ç›karak okyanus taban›na yay›lan
aﬂ›r› bazik olan peridotit ve bunlar›n su alarak ﬂiﬂmesi ve da¤ oluﬂumu s›ras›nda
dilimlenerek yüzeye ç›kmas›yla parlak yeﬂil renkte görünen serpantinler
oluﬂmuﬂtur. Bu kayalar›n fiziksel ve kimyasal özellikleri, ayr›ﬂma derinli¤i ile
ayr›ﬂmas›yla aç›¤a ç›kan bitki besin maddeleri bitkilerin geliﬂmesi aç›s›ndan
fevkalâde önemlidir. Örne¤in az ayr›ﬂm›ﬂ gnayslar hem bitki besin maddeleri
yönünden fakirdir hem de sert oldu¤undan a¤açlar›n kök geliﬂmesini önemli
ölçüde engeller; buna karﬂ›n iyi ayr›ﬂarak besin maddelerinin aç›¤a ç›kt›¤› ve
kök geliﬂiminin iyi oldu¤u gnayslar üzerinde iyi bonitette ormanlar görülür.
Genel bir ifadeyle iyi ayr›ﬂm›ﬂ, besin maddeleri yönünden zengin, hava ve su
dolaﬂ›m›n›n iyi oldu¤u ana materyaller a¤açlar›n mükemmel geliﬂti¤i ortamlara
tekabül eder (Foto 7-10).
Sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ› ile ana materyal ve toprak aras›nda s›k› bir
iliﬂki yoktur. Ancak sar›çam›n bonitetiyle ana materyalin ayr›ﬂma durumu ve
besin maddeleri aras›nda do¤rusal bir iliﬂki vard›r. Esas itibariyle di¤er a¤açlarda oldu¤u gibi sar›çam da ileri gençlik ça¤›ndan itibaren topraktan ziyade ayr›ﬂm›ﬂ ana materyalden besinini al›r. Bu nedenle ana materyalin fiziksel ve kimyasal özelli¤i, bunun ayr›ﬂma ve kök geliﬂimi üzerindeki etkisi fevkalâde önemlidir.
Sar›çam; kompakt marn, az ayr›ﬂm›ﬂ ana materyaller üzerinde yatay kök, iyi
ayr›ﬂm›ﬂ ana materyal ile su ile hava dolaﬂ›m›n›n iyi oldu¤u yumuﬂak volkanik
kum, tüf ve akarsu kumlu çak›ll› depolar› üzerinde ana materyaller üzerinde ise
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kaz›k kök geliﬂtirir. Bu nedenle sar›çamlar volkanik kum ve tüfler üzerinde
di¤er a¤açlara göre iyi geliﬂme gösterir. Bu durumun en tipik örne¤i Sar›kam›ﬂ
civar›nda ve Sar›kam›ﬂ güneyinde Aras vadisinin kuzeye yamac›nda tüfler
üzerindeki birkaç fertten oluﬂan sar›çam toplulu¤u verilebilir (Foto 145, 151).
Ayr›ﬂt›¤›nda verimli toprak oluﬂturan ancak Kelkit havazas›n›n güneyinde
Köseda¤ ve K›z›lda¤ ile Gaziler (Çoruh havzas›) çay› havzas›nda oldu¤u gibi
do¤al dengenin bozulmas›yla topraklar›n ve ayr›ﬂm›ﬂ olan kesimin taﬂ›nd›¤›
peridotit ve serpantin kütleleri üzerinde saçak kök sistemi geliﬂtiren âdeta
çal›laﬂm›ﬂ sar›çamlar görülür (Foto 23, 24, 35).
E¤imli sahalarda yüzeye ç›kan granit ve gnays gibi kayalar›n çatlakl›l›k
durumu, sar›çamlar›n yetiﬂmesinde önemli etki gösterir. Örne¤in Barhal havzas›
ve Çaml›kaya (‹spir) dolaylar›ndaki sar›çam köklerinin çatlaklar boyunca
geliﬂti¤i görülür (Foto 16, 85).
Kal›n yamaç depolar› ile kumtaﬂ›, çak›ltaﬂ›, kumlu kireçtaﬂ› tabakalar›ndan
oluﬂan pekiﬂmesi zay›f araziler üzerinde karaçamlar gibi sar›çamlar da derinlere
do¤ru kaz›k kök sistemi geliﬂtirir. Ancak bu alanlarda yamac›n do¤al
dengesinin bozulmas›, oyuntu erozyonunun oluﬂmas›na ve yamaçlar boyunca
kumlu malzemenin taﬂ›nmas›na yol açar. Ana materyal aﬂ›nmas›n›n ﬂiddetli
oldu¤u böyle yerlerde kökleri yüzeye ç›kan sar›çamlar›n yer yer kurudu¤u ve
geliﬂmesinin son derece zay›flad›¤› görülür. Buna örnek olarak Tortum çay›n›n
kolu olan Uzundere havzas›nda kal›n yamaç depolar› ile kumtaﬂ›, miltaﬂ› ve
ince boyutlu çak›ltaﬂ› tabakalar›n›n adalanmal› olarak uzand›¤› fliﬂler verilebilir.
Ana materyalin ayr›ﬂma durumuna ba¤l› olarak kök geliﬂimi, sar›çamlar›n
yo¤un kar ve ﬂiddetli rüzgârlara karﬂ› olan direcini de etkiler. Yatay kök geliﬂiminin oldu¤u az ayr›ﬂm›ﬂ mikaﬂist, gnays ile serpantin ve ﬂistileﬂmiﬂ serpantinler üzerindeki sar›çamlarda rüzgâr ve kar devriklerine rastlan›l›r (Foto 28).
Örne¤in 2010-2011 k›ﬂ›nda Akda¤madeni bölgesinde meydana gelen 500 bin
m3 civar›ndaki kar devri¤i, mikaﬂist ve gnayslar üzerinde s›¤ kök geliﬂtiren
sar›çamlar›n varl›¤›yla ilgilidir (Foto 28, 30).
Yukar›da belirtilen ana materyal özellikleri, bazen yerel, ço¤unlukla mikro
ölçüde sar›çam habitatlar›n›n oluﬂmas›n› sa¤lar. Bu duruma ba¤l› olarak bölge
içinde bölümler ay›rt edilir. Kuzeydo¤u Anadolu’da Bölgesi’nde volkanik
tüflerin yayg›n oldu¤u Sar›kam›ﬂ dolaylar›, ayr› bir bölüm olarak ay›rt edilmiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde andezitlerin hâkim oldu¤u Bat› Karadeniz Ard› Bölge’de Köro¤lu
Da¤lar› ve Güneydo¤u Marmara-Kuzey Ege Bölgesi’nde Türkmen Da¤lar›
bölümleri buna örnek teﬂkil eder (ﬁekil 4.32).
4. VEJETASYON KOMPOZ‹SYONU
Vejetasyon kompozisyonu, bulundu¤u ortam›n ekolojik koﬂullar›n›, bitkilerin birbiriyle olan rekabetini ve insan etkisini en iyi yans›tan önemli bir ölçüttür. Bu nedenle vejetasyon bileﬂimi, ortam›n ekolojisinin ayd›nlat›lmas› ve
s›n›fland›r›lmas›nda dikkate al›nmas› gereken ölçütler aras›ndad›r.
Sar›çamlar, sisli ortamda yetiﬂen nemcil ile kurakç›l a¤aç ve a¤açç›klarla
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çeﬂitli ot topluluklar›yla kar›ﬂ›k hâlde bulunur. Göknar, ladin ve kay›n gibi nemli
ormanlarda küçük topluluklar ve fertler hâlinde görülen sar›çamlar, nemli
orman s›n›f›nda yer al›r; ancak buradaki sar›çamlar›n hem prodüktivitesi hem
de rekabeti di¤er a¤açlara göre düﬂüktür. Do¤u Karadeniz k›y› da¤lar› ile Ilgaz
da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›nda münferit topluluklar hâlinde görülen
sar›çamlar, göknar, ladin (sadece Do¤u Karadeniz Bölümü’nde) ve kay›n ormanlar› aras›nda âdeta bir dolgu a¤ac› hâlindedir. Buna karﬂ›n ﬁavﬂat-Ardanuç
havzas›nda sar›çamlar›n alt kat›nda göknar ve ladin; Ilgaz ve Bolu da¤lar›n›n
do¤u uzant›s›nda, Azdavay havzas›nda ve Mesudiye-Koyulhisar kesiminde
sar›çamlar›n alt›nda göknar gençlikleri görülür. Buralardaki göknar ve di¤er
yaprakl›lar›n yetiﬂmesi, nemli ortamlarda sadece sar›çamlar›n alt kat›n›n
gölgelenmesiyle ilgilidir. Baﬂka bir ifadeyle buralardaki göknar ve k›smen
kay›nlar›n yetiﬂmesi, sar›çam ormanlar›n›n varl›¤›na dayan›r.
Karadeniz ard›nda gerek Kastamonu platosunda vadi içlerinde gerekse Ilgaz
da¤lar›n›n eteklerinde karaçam, sar›çam, göknar ve kay›n bileﬂiminde ormanlar
yer al›r. Böyle yerlerde sar›çam, optimum yetiﬂme ortam›nda olmay›p di¤er
a¤açlarla rekabet içerisindedir. Göknar ve sar›çam kar›ﬂ›k ormanlar›nda göknar
gençli¤i, ormanalt› gölgeli ortamlara, sar›çam gençli¤i ise aç›k alanlara gelir.
Ilgaz da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›ndaki göknar ve sar›çam kar›ﬂ›k
ormanlar›n›n alt›na yeterli do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤› düﬂmedi¤inden sar›çam
gençli¤i, yeteri kadar geliﬂme göstermez. Böyle durumlarda sar›çam, ortamdan
çekilme durumuyla karﬂ› karﬂ›ya kal›r.
Kay›n, göknar, sar›çam ve karaçam kar›ﬂ›k ormanlar›, nemli iklimden
yar›nemli iklim ortam› aras›ndaki geçiﬂ kuﬂa¤›n› karakterize eder. Bu ormanlar›n aç›k alanlar›nda karaçam ve sar›çam gençli¤i, gölgeli yerlerde ise göknar
ve kök sürgünüyle kay›n gençlikleri geliﬂir. Bu a¤açlar›n birbirlerine girift
oldu¤u yerlerde gölgeli ortamlarda göknar ve kay›n geliﬂme gösterdi¤inden
karaçam ve sar›çamlar tabir uygun ise misafir durumundad›r (ﬁekil 2. 43).
Sar›çam ve meﬂe ormanlar›n›n yer ald›¤› yar›kurak ortamlarda meﬂeler
genellikle kök sürgünüyle sar›çamlar ise aç›k alanlardaki tohumlar›n›n çimlenmesiyle geliﬂir.
Sar›çam orman› alt›ndaki ot ve çal› toplulu¤u da önemli ölçüde sar›çam›n
yetiﬂme dolay›s›yla bonitet durumunu ortaya koyar. Ay› üzümü, e¤relti, ormangülü, yabani çilek, bö¤ürtlen, ﬂimﬂir, f›nd›k, k›z›lc›k ve baz› çay›r otlar›n›n yer
ald›¤› sar›çam ormanlar› nemli özelliktedir. Buna örnek olarak Büyükdüz (Karabük), Karabük güneybat›s›ndaki Keltepe ve E¤riova, Yaz›c›k güneyinde kuzeye
bakan yamaçlar ile Küre da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›nda nemli so¤uk
ortamda yetiﬂen göknar, k›smen kay›nlar aras›nda bazen fertler bazen de kümeler hâlinde bulunan sar›çamlar verilebilir. Ayr›ca Kuzeydo¤u Anadolu’da oldu¤u
gibi, yaz sonuna kadar yeﬂilli¤ini koruyan otlar›n bulundu¤u yerler, verimli
ormanlar›n varl›¤›n› gösterir. Nitekim alt›nda alpin kökenli otlar›n bulundu¤u ve
aç›k alanlarda yaz boyunca yeﬂil kalan Göle, Ardahan, Sar›kam›ﬂ dolaylar›ndaki saf sar›çam ormanlar›n›n boniteti yüksektir (Foto 54, 56, 147).
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Yukar›da verilen örneklerin ›ﬂ›¤› alt›nda sar›çam ormanlar›n›n s›n›fland›r›lmas›nda vejetasyon bileﬂiminin yerine göre önemli ipuçlar› verdi¤i anlaﬂ›l›r.
Vejetasyon kompozisyonuna göre sar›çam›n bölge ve bölümlere ay›r›m›ndaki özellikleri ﬂöyledir:
1. Karadeniz Bölgesi’nde geniﬂ ve i¤ne yaprakl›lar aras›ndaki sar›çamlar,
hem relikt hem de terkedilen tarlalara gelen öncü süksesyon olarak de¤erlendirilebilir. Bu nedenle Harﬂit Çay› Bölümü hariç, Karadeniz Bölgesi, aslî sar›çam
bölgesi d›ﬂ›ndad›r.
2. Karadeniz Bölgesi ard›ndaki göknar, ladin (sadece Do¤u Karadeniz
Bölümü) ve k›smen kay›n, gürgen ile di¤er nemcil ve gölgeye dayan›kl›
özellikle ormangülleri, f›nd›k, k›z›lc›k, ﬂimﬂir gibi a¤açç›klarla kar›ﬂ›m yapan
sar›çamlar, Bat› Karadeniz Bölümü’nün ay›rt edilmesinde dikkate al›nm›ﬂt›r.
3. Sar›çam›n hâkimiyeti alt›ndaki sar›çam-göknar ormanlar›, nemli ortamlar›
karakterize etmektedir. Burada göknarlar, sar›çamlar›n alt kat›nda yetiﬂerek
sar›çam ormanlar›na kat›lmaktad›r. Bu özelli¤e ba¤l› olarak Kelkit Kuzey
Bölümü ay›rt edilmiﬂtir.
4. Karaçam-sar›çam kar›ﬂ›k ormanlar›, Orta ve Bat› Karadeniz ard› bölgelerde depresyonlar›n taban›nda ve Kastomunu ile K›br›sc›k platolar›nda karaçamdan sar›çama geçiﬂ kuﬂa¤››n› gösteren ormanlard›r.
5. Saf sar›çam ormanlar›, alt kat›ndaki otsu ve çal› türlerinin özelliklerine
göre bölge ve bölümlerin ay›rt edilmesinde kullan›lm›ﬂt›r. ﬁöyle ki, alt kat›nda
alpin kökenli otsu bitkilerin olu¤u sar›çam ormanlar›, Kuzeydo¤u Anadolu
Bölgesi ormanlar›n›n ay›rt edilmesinde kullan›lm›ﬂt›r. Bu ormanlar, ayn›
zamanda biyokütle verimi en yüksek olan ormanlar›n baﬂ›nda gelir.
6. ‹çlerine meﬂe ve ard›çlar ile laden (Cistus laurifolius)lerin da kar›ﬂt›¤›
sar›çam ormanlar›, yar›kurak-yar›nemli özellikte olup Akda¤madeni Bölgesi’nin
ay›rt edilmesinde bir ölçüt olarak benimsenmiﬂtir. Yine alt kat›nda geven ve
baz› kurakç›l çal›lar›n oldu¤u sar›çam ormanlar›, Çoruh Bölgesi’ndeki Oltu
-Olur-Tortum bölümündeki kurakç›l sar›çam ormanlar›na dahil edilmiﬂtir.
Sonuç olarak yukar›da yap›lan genel aç›klamalar›n ›ﬂ›¤› alt›nda farkl› iklim,
ana materyal ve topografya koﬂullar› alt›nda yetiﬂen sar›çam›n, karaçam kadar
olmamakla beraber ekolojik hoﬂgörürlü¤ü fazla olan bir a¤aç türü oldu¤u
ortaya ç›kmaktad›r.
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Bölüm:

IV

SARIÇAM ORMANLARININ TOHUM
NAKL‹ AÇISINDAN BÖLGELERE
AYRILMASI
Sar›çam (Pinus sylvestris L.) Gürün (Sivas)'ün güneyinden ve Hekimhan
(Malatya)'›n kuzeyinden baﬂlayarak ‹ç Anadolu’nun kuzeydo¤usunda Akda¤lar
(Akda¤madeni) üzerinden bat›da ‹znik Gölü’nun kuzeyinde Samanl› da¤lar›n›n
bat› ve Ege Bölgesi’nde Murat Da¤› (Uﬂak) ile Do¤u Anadolu’da Serçeme vadisi
(Erzurum)nden Çoruh havzas›na, Karakurt civar›nda Aras vadisine, Kuzeydo¤uda Posof’tan Karadeniz k›y›s›na kadar olan sahada yay›l›ﬂ gösterir. Sar›çam,
Anadolu’da yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarda baﬂta iklim olmak üzere topo¤rafya,
ana materyal ve toprak özelliklerine ba¤l› olarak kapal›l›k, bonitet, co¤rafî
varyasyon, floristik bileﬂim ve dolay›s›yla verim, silvikültür ve iﬂletmecilik
aç›s›ndan farkl› özellikler gösterir. Baﬂka bir anlat›mla sar›çam›n Anadolu’daki
yay›l›ﬂ alanlar›ndaki fizyonomik ve fitososyolojik görünümü, tohum verme,
biyokütle verimi, çimlenme dönemlerinde yerel farkl›klar görülür. Bu farkl›l›klar; sar›çam›n yetiﬂti¤i alanlar›n de¤iﬂik iklim, topo¤rafya, toprak, ana materyal
özellikleri göstermesinden ileri gelir. Di¤er canl›larda oldu¤u gibi, bitkiler de
genetik özelliklerine ba¤l› olarak yetiﬂmiﬂ oldu¤u bölgenin bir tak›m özelliklerin
uyum göstererek farkl› ekotip hâlinde bulunur.
Ayr›nt›l› araﬂt›rma yap›lmamas›na karﬂ›n, geniﬂ alanlara yay›lan sar›çam›n
çok fazla co¤rafî varyasyonlara ve lokal ›rklara sahip oldu¤u muhakkakt›r.
Gerçekten sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ alanlar›nda iklim koﬂullar›n›n çok farkl›
olmas› ve her bölgede topografya özelli¤ine ba¤l› olarak yerel ve hatta mikro
ölçüde de¤iﬂen iklim ve toprak/ana materyal koﬂullar›, sar›çam popülasyonlar›nda k›sa mesafelerde bile yerel ›rk oluﬂumunu teﬂvik edici niteliktedir.
A¤açland›rmalar›n baﬂar›l› ve sürdürülebilir özellikte olabilmesi için tohumun
hasat edildi¤i, yani topland›¤› kaynak bölgesiyle tohumdan üretilen fidan›n
dikildi¤i bölgenin ayn› ekolojik özellikte olmas› gerekir. Örne¤in Kuzeydo¤u
Anadolu’da Ardahan-Göle civar›nda yap›lacak bir a¤açland›rmada kullan›lan
fidan›n, bu yerlerdeki tohum meﬂceresinden al›nan tohumlardan yetiﬂtirilen
fidandan olmas› gerekir. Baﬂka bir ekolojik bölgeden örne¤in Karadeniz ard›nda
Tortum-Oltu dolaylar›ndaki sar›çam orman›ndan al›nan tohumdan yetiﬂtirilen
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fidan›n Ardahan civar›na dikilmesi, a¤açland›rmadaki baﬂar›y› olumsuz yönde
etkiler. ﬁöyle ki, Oltu-Olur-Tortum civar›ndaki sar›çam, yar›kurak koﬂullarda
yetiﬂti¤inden boniteti düﬂük ve kurakl›¤a nispeten dayan›kl›d›r. Ardahan-Göle
dolaylar›ndaki sar›çam, nemli-yar›nemli so¤uk iklim koﬂullar›nda yetiﬂmekte
olup boniteti yüksek, kurakl›¤a karﬂ› direnci zay›ft›r. Örne¤in Oltu-Tortum
kökenli kurakç›l sar›çam›n Ardahan civar›na dikilmesi, Ardahan-Göle sar›çam›
gibi ortama uyum sa¤layamad›¤›ndan optimum geliﬂmeyi gösteremeyecek ve
ayr›ca, polen al›ﬂ veriﬂi sonucu her iki bölgeye ait sar›çamlar›n gen havuzu
kirlenecektir. Ayr›ca ayn› bölge içerisinde farkl› bölümler aras›nda da tohum
nakli yap›lmamal›d›r. Söz gelimi, Kelkit Bölümü’nde Mesudiye ve Koyulhisar
tohum meﬂcerelerinden al›nan tohumlardan üretilen fidanlar›n güneydeki
K›z›lda¤ ve Refahiye çevresindeki a¤açland›rmalarda kesinlikle kullan›lmamal›d›r. Hatta Hafik kuzeyindeki sar›çamlar, K›z›lda¤ civar›na bile dikilmemelidir. Nitekim baﬂka yerlerdeki popülasyonlarda getirilerek a¤açland›rma
alan›na dikilen fidanlar, dikildi¤i alanda ço¤u kez çeﬂitli uyum bozukluklar›
göstermekte ve hatta kütle hâlinde kurumaktad›r. 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda
Avrupa ülkelerinde saptanan bu sorunun hâlledilmesi için Almanya'da oldu¤u
gibi 1934 y›l›nda "Ormanc›l›k Tür Kanunu" ç›kar›lm›ﬂt›r.
Popülasyonlar›n devaml›l›¤›n› sa¤lamak bak›m›ndan da genetik etki yapabilecek olumsuz müdahâlelerin önlenmesi gerekir. Bu nedenle ›slah ve a¤açland›rma çal›ﬂmalar›nda lokal popülasyonlar›n önemi bir kat daha atmaktad›r.
Dolay›s›yla genetik erozyon ve genetik kirlenmeye karﬂ› rezerv teﬂkil eden lokal
popülasyonlar›n ileride genetik kaynak olarak kullan›lmak üzere koruma alt›na
al›nmal›d›r (Iﬂ›k ve Kaya 1989). Buna örnek olarak Akda¤madeni, Hekimhan
ve Uzunyayla dolaylar›ndaki kal›nt› özelli¤indeki sar›çamlar da verilebilir.
Yukar›da belirtilen nedenlerden dolay› sar›çam ormanlar›, yetiﬂme ortam›
özelliklerine göre bölgelere ve her bölge de topo¤rafyan›n oluﬂturdu¤u yerel
iklim özelliklerine göre alt bölge ya da bölümlere ayr›lm›ﬂt›r. Daha önce de
aç›kland›¤› gibi, burada bölge, bir bütün hâlinde belli iklim özellikleri olan ve bu
özelli¤i ile di¤er bölgelerden ayr›lan en büyük ekolojik bölge (zonobiyom)dir.
Bölüm ise bölge içinde belli özellikleriyle farkl›l›k gösteren bölgeye göre küçük
bir ekolojik birim (biyom)dir.
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1. KARADEN‹Z BÖLGES‹
Karadeniz K›y› Bölgesi'ni, do¤uda Gürcistan s›n›r›ndan baﬂlayarak bat›da
Bart›n olu¤undan Ulus kasabas›n›n yer ald›¤› vadini iç kesimine, güneybat›da
Yenice olu¤unun kuzey yamaçlar›nda Yaz›c›k (Dirgine) dolaylar› ile Bolu da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›na ve Dokurcun vadisinin güneyinde Elmac›k
da¤›n›n yüksek ve kuzeye bakan yamaçlar› ile güneydo¤usunda Sülüklü göl
civar›na sokulur. Güneyde ise Karadeniz k›y› da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›n› kapsar ve Harﬂit vadisi arac›l›¤›yla Gümüﬂhane do¤usuna kadar ilerler.
Ayr›ca Karadeniz ikliminin etkiledi¤i Cide vadisi boyunca Azdavay do¤usunda
A¤›l› civar›na kadar ilerler. Optimum yetiﬂme ortam› olmayan bu bölgede
sar›çamlar; geniﬂ ve i¤ne yaprakl› orman alanlar›nda boﬂ b›rak›lan ve terkedilen
tar›m alanlar›na, do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤› alan aç›k alanlara öncü süksesyon
olarak gelmekte, 100 y›l› aﬂk›n bir idare müddeti kalabilmektedir. Bunun d›ﬂ›nda Karadeniz k›y›s› boyunca yer yer relik karakterde görülmekte ve yüksek
yerlerde kay›n ve göknarla kar›ﬂ›k meﬂcereler oluﬂturmaktad›r (ﬁekil 4.1).
1.1. EKOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
1.1.1. TOPOGRAFYA
Karadeniz K›y› Bölgesi, Karadeniz k›y›s›ndan baﬂlayarak da¤lar›n kuzeye
bakan su bölümü ya da doruk hatt›n›n biraz güneyinde sis alan yamaçlardan
geçer. Do¤udan bat›ya do¤ru genellikle Karadeniz k›y›s›na paralel olarak uzanan Do¤u Karadeniz da¤lar›, Trabzon, Gümüﬂhane, Giresun, Canik, Küre
da¤lar› yer al›r. Bu da¤lar üzerinde en yüksek zirveler Kaçkar da¤›nda 3932 m,
Trabzon da¤lar›nda Çak›rgöl da¤› 3063 m, Giresun da¤lar›nda Karagöl da¤›
3095 m, Küre da¤lar›nda Zindan T. 1750 m, Yaral›göz 2019 m’dir. Do¤uda
yüksek olan da¤lar, Orta Karadeniz Bölümü’nde Yeﬂil›rmak, K›z›l›rmak ve
Murat nehirlerinin geçti¤i kesimlerde yer yer 1000 m’nin alt›na kadar düﬂer.
Güneybat›da tektonik bir oluk olan Dokurcun vadisi yer al›r. Bir bütün olarak
Kuzey Anadolu da¤lar› olarak isimlendirilen bu da¤ s›ralar› gerek Anadolu’dan
gerekse bu da¤lardan kayna¤›n› alan akarsularla yer yer dar ve derin olarak
parçalanm›ﬂt›r. Da¤ s›ras›n› yaran önemli akarsular; do¤udan bat›ya do¤ru
Çoruh, ‹kizdere, De¤irmendere, Harﬂit, Yeﬂil›rmak, K›z›l›rmak, Cide, Filyos’a
kavuﬂan Yenice ve Mudurnu’dur. Bu akarsulardan Çoruh, Harﬂit ve De¤irmendere yata¤›n› 1000 m’den daha fazla yarm›ﬂt›r. Kuzey Anadolu da¤lar›n›n
akarsularla yar›lmas›n›n ana nedeni, Üçüncü Jeolojik Zaman baﬂlar›nda
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(Eosen-Oligosen) aﬂ›narak bir yontukdüz (peneplen) hâline geldikten sonra,
Üçüncü Jeolojik Zaman›n ortalar›ndan itibaren bir bütün hâlinde yükselmesidir.
Bu yükselmeye paralel olarak günümüzde önce Kuzey Anadolu da¤lar›ndan
geçen Çoruh, K›z›l›rmak ve Yeﬂil›rmak yataklar›n›n âdeta testerenin alt›nda
odunun kesilmesi gibi, yataklar›n› derinleﬂtirerek geçtikleri sahay› yarm›ﬂt›r.
Kuzey Anadolu da¤lar› yükseldikten sonra da¤›n kuzey yamac›na kurulan akarsular da yataklar›n› ﬂiddetle kazm›ﬂt›r. Son Buzul Dönemi’nde Giresun da¤lar›ndan do¤uya do¤ru olan 2000 m’nin üzerindeki da¤lar buzullarla kaplanm›ﬂ,
Holosen baﬂlar›ndan itibaren günümüz iklim koﬂullar›n›n belirginleﬂmeye
baﬂlad›¤› dönemde artan ya¤›ﬂ ve s›cakl›¤a ba¤l› olarak buzullar›n eriyerek
hareket etti¤i akarsular›n kabul havzalar›nda sirkler ve akarsu vadilerinde
kanyon ﬂekilli vadiler aç›lm›ﬂt›r. Böylece Kuzey Anadolu da¤ kuﬂa¤› vadilerde
yamaç e¤iminin % 100'ü aﬂt›¤› son derece ar›zal› bir görünüm alm›ﬂt›r.
1.1.2. ‹KL‹M
Karadeniz k›y› bölgesinin yaklaﬂ›k 1000 m'ye kadar olan kesiminde nemli
›l›man, 1000 m'den yüksek kesimlerde ise nemli so¤uk iklim koﬂullar› etkilidir.
Planetar Faktörler
Karadeniz k›y› kuﬂa¤›, kuzeybat› yönünde Balkanlar ile Karadeniz üzerinden
gelen cephelerin etkisi alt›ndad›r. Y›l boyu devam eden bu cephesel faaliyetler,
hem bölgenin sürekli ya¤›ﬂ almas›n› hem de nemli kuzey yönlü rüzgârlar›n›n
esmesini sa¤lar (Atalay 2010). Ancak bu rüzgârlar, a¤açlar› deformasyona
u¤ratacak kadar kuvvetli de¤ildir.
Fizikî Co¤rafya Faktörleri
Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen cephelerin Kuzey Anadolu da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›nda engellenmesi, ya¤›ﬂ›n artmas›na yol açmaktad›r. Bu nedenle k›y› kesimindeki yamaçlarda 1000 mm'yi aﬂan ya¤›ﬂ, Küre
da¤lar›n›n güneyindeki Karadeniz Ard› Bölge'de 600 mm'nin alt›na kadar
düﬂer. Ayr›ca Karadeniz’den gelen nemli havan›n da¤lar boyunca yükselmesi,
yaz›n sis oluﬂumuna ve orografik ya¤›ﬂlara neden olmaktad›r (Foto 58, 66).
Özellikle Ordu’dan itibaren Do¤u Karadeniz da¤lar›n›n yaz›n yo¤un sis almas›
ve çisenti ﬂeklinde ya¤›ﬂ›n düﬂmesi, çok nemli bir ortam oluﬂturarak özellikle
yüksek kesimlerde sadece bu bölgede bulunan ladin ormanlar›n›n yetiﬂmesini
sa¤lamaktad›r. Da¤lar›n tekrar 1000 m’nin üzerine ç›kt›¤› Bat› Karadeniz
bölümündeki k›y› da¤lar›n›n sis alan kesimlerinde de difüz radyasyon iste¤i
fazla olan göknar ormanlar› yetiﬂmektedir.
Bölgenin ar›zal› topografya özellikleri, yerel iklim koﬂullar›n›n oluﬂmas›na ve
buna ba¤l› olarak da bitki örtüsünün bileﬂiminde önemli de¤iﬂmelere yol
açmaktad›r. ﬁöyle ki, Çoruh vadisi ve Borçka-Hopa aras›ndaki boyun, Pazar,
‹kizdere, Haldizen (Of), De¤irmendere, Harﬂit, Aksu, K›z›ldere (Ordu), Aybast›,
Yeﬂil›rmak, K›z›l›rmak, Cide, Bart›n, Dokurcun, Filyos-Yenice vadileri Karadeniz’
in nemli havas›n›n iç ve yüksek kesimlere sokulmas›n› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca
Harﬂit ve De¤irmendere gibi ya¤›ﬂ gölgesinde kalan yerlere düﬂen ya¤›ﬂ miktar›
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azal›r. Bilhassa çevresindeki yüksek sahalar› yer yer 1000 m’den fazla yaran
Harﬂit vadisi, yerel ölçüde yar›kurak bir alan oluﬂturarak taban kesimlerinde
kurakç›l bitkilerin yetiﬂmesine neden olmaktad›r. Bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde Kuzey Anadolu da¤ s›ras›n›n kuzeye bakan alt yamaçlar› nemli-›l›man,
yüksek yamaçlar› nemli so¤uk ortamda yetiﬂen bitkilerin, da¤›n güney yamac›na geçilir geçilmez do¤rudan radyasyon iste¤i fazla olan sar›çamlar›n yetiﬂmesini sa¤lamaktad›r. Örne¤in Zigana Geçidi’nin kuzey yamaç›nda ladinler,
güneye bakan yamac›nda sar›çamlar görülür (Foto 82, 83).
S›cakl›k
K›y› boyunca y›ll›k ortalama s›cakl›k 13-14°C dolay›ndad›r; k›y›da Ocakta
4-6°C aras›nda seyreden s›cakl›k, Temmuzda 22°C'ye kadar yükselir. Dereli
(Giresun) gibi dere içlerindeki yerlerde s›cakl›k çevredeki yüksek yerlerde,
özellikle kuzeye bakan yamaçlara göre son derece düﬂüktür. Burada Temmuz
ve A¤ustos d›ﬂ›ndaki tüm aylarda s›cakl›k terselmesine ba¤l› olarak don olay›
meydana gelir. Bu durum, topografya koﬂullar›na ba¤l› olarak s›cakl›¤›n son
derece de¤iﬂti¤ini ve özellikle dere içlerinin lokal ortam oluﬂturdu¤unu gösterir.
Sar›çam›n k›smen yay›l›ﬂ gösterdi¤i yüksek kesimde y›ll›k ortalama s›cakl›k
14°C ile 7/8°C aras›nda, k›ﬂ mevsiminde ise genellikle 0°C'nin alt›nda seyreder
(ﬁekil 4.2).
Bulutluluk ve Ba¤›l Nem
Karadeniz k›y› kuﬂa¤›, Türkiye’de bulutlulu¤un ve ba¤›l nemin en fazla
oldu¤u yerler aras›ndad›r. Y›ll›k ortalama bulutluluk 6'n›n üzerindedir. Yaz›n
kuzeyden gelen nemli havan›n da¤lar boyunca yükselerek sislere neden
olmas›, bulutlulu¤u ve kapal›l›¤› art›r›r. Ba¤›l nem de y›l boyunca devaml›
olarak % 75'in üzerinde seyreder. Bu durum günlük s›cakl›k de¤iﬂmesini
azaltt›¤› gibi buharlaﬂmay› düﬂürerek nemlilik koﬂullar›n›n artmas›n› ve buna
ba¤l› olarak nemli ormanlar›n yetiﬂmesini sa¤lar (ﬁekil 2.9, 11).
Ya¤›ﬂ
Y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ k›y› ve yüksek kesimlerde yer yer 1000 mm’nin üzerine
ç›kar (Zonguldak 1236, Cide 1211 mm), vadi içlerinde ve çukur sahalarda
1000 mm’nin alt›na iner (Trabzon 831, Gölköy 925, Çaykara 869 mm). K›y›
kesiminde en fazla sonbaharda olmak üzere y›l boyu ya¤›ﬂl› geçer (ﬁekil 4.2).
Yükseklere kar ﬂeklinde düﬂen ya¤›ﬂ, ya¤murdan fazlad›r. Ayr›ca Karadeniz'den
gelen nemli ve ›l›k havan›n da¤ yamaçlar› boyunca yükselmesi orografik ya¤›ﬂlara ve sis oluﬂumuna yol açar. Bu nedenle yaz döneminde yüksek kesimler,
Karadeniz k›y› kesimine göre daha fazla ya¤›ﬂ al›r. Bu durumlara ba¤l› olarak
bölge genelinde su aç›¤› çok düﬂük seviyededir. Y›llara göre ya¤›ﬂ de¤iﬂmesi
fazla de¤ildir; baz› y›llar, 2011 A¤ustos ay›nda Giresun, 2012'de Samsun’da
oldu¤u gibi, özellikle yaz›n taﬂk›nlara yol açan ﬂiddetli ya¤›ﬂlar oluﬂur.
Öte yandan dere içleri, yerel olarak âdeta birer ya¤›ﬂ gölgesi oluﬂturur.
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ﬁekil 4.2: Karadeniz Bölgesi'ni temsil eden istasyonlar›n ya¤›ﬂ ve s›cakl›k grafikleri.
Grafiklerde Karadeniz k›y› kesiminde 1000 mm’yi aﬂan ya¤›ﬂ›n, vadi içlerinde ve çukur
sahalarda 1000 mm’nin alt›na düﬂtü¤ü, en fazla sonbahar olmak üzere tüm mevsimlerin ya¤›ﬂl› geçti¤i görülür; Dereli gibi akarsular›n geçti¤i vadi içlerinde s›cakl›¤›n 1000
m’nin üzerindeki sahalar kadar düﬂük oldu¤u anlaﬂ›l›r.
Figure 4.2: Precipitation and temperature graphs of Black Sea Region. The mean
annual precipitation is over on the coastal belt of Black Sea, but this figure drops under
1000 mm in the deep valley and depression and all seasons rainy with maximum fall
season. Temperature decreases in the valley bottom as Dereli locality due to stream.

Nitekim Trabzon’un yer ald›¤› De¤irmendere vadisinde 900 mm’nin alt›na
düﬂen ya¤›ﬂ, çevrede 1000 mm’yi aﬂar. Ayn› ﬂekilde Tortul ve Kürtün’de 400
mm’ye düﬂen ya¤›ﬂ çevrede 1000 mm’yi geçer.
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Aral›k-Mart dönemi aras›nda kar ya¤›ﬂlar› egemen olup kar kal›nl›¤› daima 1
m’nin üzerine ç›kar. Karla örtülü gün say›s› 1000 m’nin üzerinde en az 4 ay›
geçer. Orman›n üst s›n›r›na do¤ru 8 ay› aﬂar.
1.1.3. ANA MATERYAL ve TOPRAK
Bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde bölge, ‹kinci Jeolojik Zaman’da Tetis
deniziyle kaplanm›ﬂt›r. Bu denizin bat› kesiminde karbonatl› ve killi milli, kumlu
çökeller birikirken yaklaﬂ›k Ünye do¤usundaki kesimde denizalt› volkanizmas›ndan ç›kan lav ve taneli maddelerle birlikte çeﬂitli boyutta tortul malzemeler
çökelmiﬂtir. Bu nedenle bölgenin bat› kesiminda Mesozoyik'e ait kumtaﬂ›,
miltaﬂ›, killi kireçtaﬂ› ardalanmas›ndan oluﬂan fliﬂler hâkimdir (Foto 29, 104).
Tabaka e¤imi ile yamaç e¤iminin kuzeye do¤ru ya da Karadeniz'e do¤ru e¤imli
oldu¤u, özellikle yamac›n do¤al dengesinin bozan yollar›n geçti¤i kesimlerde
yer yer heyelânlar oluﬂur. Fliﬂler aras›nda yer yer okyanus kabu¤u parçalar›
olan ultrabazik kökenli yeﬂil kayalar (peridotit-serpantin) görülür (ﬁekil 4.5, 8).
Ünye do¤usunda ise volkanik-tortul kütleler bask›n durumdad›r.
Mesozoyik sonundan itibaren yükselerek deniz üstüne ç›kan saha, Tersiyer’
de yer yer çökmeye u¤ram›ﬂ, çöken sahalarda ise deniz ve göllerle iﬂgal
edilmiﬂtir. Eosen denizel ortamlarda kireçtaﬂlar›, Neojen göl ve s›¤ deniz
ortam›nda ise Karadeniz ard› oluklarda görüldü¤ü üzere killi, milli ve kumlu
malzemeler çökelmiﬂtir. Kaçkar da¤lar›n›n bulundu¤u kesime ise iç volkanizma
sonucu silisli tabiatta granitler sokulmuﬂtur (ﬁekil 4.8).
Topraklara gelince; Karadeniz k›y› bölgesinde, yo¤un bitki örtüsü ve fazla
miktarda ya¤›ﬂa ba¤l› olarak organik maddece zengin asit reaksiyonlu kahverengi orman topraklar›n›n yayg›nd›r. Kurucaﬂile civar›nda oldu¤u gibi, Karadeniz
k›y› kuﬂa¤›nda s›cakl›¤›n yeterli olmas› nedeniyle organik maddenin üst toprak
kat›na iyi kar›ﬂt›¤›, profil yap›s›n›n geliﬂti¤i k›rm›z›ms›-sar›ms› asit reaksiyonlu
topraklar görülür (Foto 76). Genellikle alt toprak kat›, kil taﬂ›nmas›ndan dolay›
üst toprak kat›na göre biraz a¤›r bünyelidir. Kök geliﬂmesinin iyi oldu¤u fliﬂler
üzerinde genellikle kumlu balç›k, balç›kl› kum bünyede topraklar yayg›nd›r.
Ancak gür bir bitki örtüsüyle kapl› olmas›na karﬂ›n sahan›n çok e¤imli olmas›ndan dolay› topraklarda erozyon gizli olarak devam etmektedir. Bu nedenle
topraklar›n büyük bir bölümü, üstte birkaç cm kal›nl›¤›nda humus kat›na sahip
A ve C horizonludur. Ayr›ca e¤imli sahalardaki topraklar›n bünyesinde ana
materyalin etkisi kuvvetle hissedilir. Fliﬂlerdeki killi tabakalar üzerinde killi,
kumlu yerlerde kumlu ve kireçtaﬂ› ile marnlar›n oldu¤u yerlerde kireçli topraklara rastlan›l›r. Özellikle kumlu fliﬂler üzerinde kumlu ve geçirgen topraklar yer
al›r. Bu nedenle tabir uygun ise fliﬂlerin oldu¤u yerlerde topra¤›n fiziksel ve
kimyasal özelli¤i k›sa mesafelerde de¤iﬂir. Granitlerin oldu¤u Kaçkar da¤› ve
çevresinde kumlu topraklar egemendir. Topraklar›n tamamen aﬂ›nd›¤› UzungölDemirkap› köyü aras›nda oldu¤u gibi yüzeye ç›kan granit kayalar› üzerinde
yetiﬂen ladinler görülür. Harﬂit çay› havzas›n›n yukar› kesiminde ana materyalin
yüzeylendi¤i çok s›¤ topraklar yayg›nd›r (Foto 82, 83).
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1.1.4. VEJETASYON
Avrupa-Sibirya fitoco¤rafya bölgesine giren bölgede yükseltiye ve sis durumuna ba¤l› olarak üç ana bitki kuﬂa¤› görülür:
1. Nemli-›l›man orman kuﬂa¤›: Karadeniz k›y›s›ndan baﬂlayarak ortalama
1000 m’nin üzerine kadar ç›kan bu kuﬂakta kay›n (Fagus orientalis), kestane
(Castanea sativa), ›hlamur (Tilia tomentosa), akçaa¤aç (Acer sp.) ve d›ﬂbudak
(Fraxinus sp.), k›z›la¤aç (Alnus sp.) vb. oluﬂan a¤açlar bulunur. Orman alt› çal›
kat›nda ise sandal (Arbutus andrachne), kocayemiﬂ (Arbutus unedo), defne
(Laurus nobilis) gibi Akdeniz makileriyle s›r›mba¤› (Daphane pontica), çoban
püskülü (Ilex colchica), ﬂimﬂir (Buxus sempervirens), k›z›lc›k (Cornus mas),
ormangülü (Rhododendron sp.), f›nd›k (Corylus avellana) gibi Karadeniz bitki
co¤rafyas› bölgesine ait olan a¤açç›klar görülür.
Sar›çamlar, Hopa civar›ndan baﬂlayarak yer yer fertler ve küçük topluluklar
hâlinde Karadeniz k›y›s› boyunca görülür. Sar›çamlar›n en fazla yayg›n oldu¤u
kesim Trabzon do¤usundaki Çamburnu mevkii ile Trabzon bat›s›nda Akçaabat‘›n bat› kesimi ve Kurucaﬂile dolay›d›r (ﬁekil 4.4; Foto 72, 74, 80).
Akçaabat Adac›k beldesi Zeytinlik vadisinde do¤u ve bat› yamaçlarda
küçük topluluklar hâlinde sar›çamlar görülür. Sar›çam toplulu¤unun alt›nda
ard›ç, gürgen, meﬂe ve yabani gül görülür. Akçaabat Kavakl› deresinin geçti¤i
vadinin Karadeniz k›y›s›ndan 10 m kadar içeride tek tük sar›çam a¤açlar› ve
150 m kadar k›y› gerisinde Kavakl› deresi vadisinin do¤u yamac›nda öbekler
hâlinde görülen sar›çamlar aras›nda gürgen, ard›ç ve k›z›la¤açlar bulunur.
Karadeniz k›y›s›ndan 2 km kadar güneyde Akçaabat Kavakl› dere vadisinde
do¤u ve bat› yamaçlarda topluluklar hâlinde sar›çamlar görülür. Buras› sanki
do¤al sar›çam meﬂceresini and›r›r. Sar›çam topluluklar› aras›nda gürgen, meﬂe,
ard›ç, laden ve yabani gülle de karﬂ›laﬂ›l›r.
Karadeniz k›y›s›nda sar›çamlar›n en yayg›n oldu¤u yer, Kurucaﬂile’nin 1 km
kadar do¤usunda, ana materyal olarak volkanik ve tortullar›n oldu¤u vadi
içinde Yeniköy-Akçasu-‹lyasgedi¤i-Kömeç köyleri boyunca görülür. Burada
toplam 1000 ha sahada gürgen ve kestane hâkimiyeti alt›nda kay›n, ﬂimﬂir
(Buxus sempervirens), ›hlamurlardan oluﬂan ormanlar için de yer yer kümeler
halinde ortalama 25-40 cm çap›nda ve bazen 85 cm’ye kadar çap yapan
25-30 m boyunda sar›çamlar görülür. Yine burada yap›lan ölçümlerde çap› 31
cm, yaﬂ› 58; çap› 31 cm, yaﬂ› 27 olan tomruklara rastlan›lm›ﬂt›r (Foto 75; ﬁekil
4.6).
Harﬂit Vadisi Taﬂl›ca tüneli bat›s›nda yol güzergah ile Torul baraj› kuzeyinde
yol güzergah› boyunca yine c›l›z sar›çamlara rastlan›l›r.
Zonguldak-Çatalzeytin aras›ndaki Karadeniz k›y› kuﬂa¤›nda nemli ›l›man
geniﬂ yaprakl› ormanlar aras›nda sar›çamlar, yer yer küçük topluluklar ya da
ayr› fertler hâlinde görülür.
2. Nemli So¤uk ‹¤ne ve Geniﬂ Yaprakl› Orman Kuﬂa¤›: Ortalama 10002000 m aras›nda yer alan bu kuﬂa¤›n yo¤un sis alan Ordu do¤usundaki kesimde alt seviyelerde ladin-göknar-kay›n, üst seviyere do¤ru aralar›nda orman118

güllerinin görüldü¤ü ladin ormanlar› yayg›nlaﬂ›r. Ordu bat›s›nda ise alt
seviyelerde göknar-kay›n ve sisli kesimlerde göknar ormanlar› yer al›r. Özellikle
bölgenin bat›s›nda karaçam ve sar›çamlar daha ziyade sisin azald›¤› kesimlerde
900 m'den sonra görülür. Sar›çamlar›n görüldü¤ü di¤er bir saha ise DereliYavuzkemal kasabalar› aras›ndaki Kulakkaya mevkiindedir. Ancak ladinlerin
içerisindeki sar›çamlar›n gövdesi koyu olup yosunlarla kapl›d›r (Foto 51, 77).
Bölgenin bat›s›nda kayda de¤er sar›çamlar, Ulus güneyinde Yenice havzas›
ve Bolu da¤lar› üzerinden Dokurcun vadisine kadar ulaﬂan Bat› Karadeniz
Bölümü’dür. Buradaki sar›çamlar, i¤ne ve geniﬂ yaprakl›larla kar›ﬂ›k durumdad›r. Örne¤in Abant olu¤unun kuzeye bakan yamaçlar›nda göknar, kay›n ve
fertler haline sar›çamlar görülür. Dokurcun vadisinde Dokurcun’un kuzeybat›s›nda göknar, kay›n ve sar›çamlar bulunur (Foto 72). Sülüklü Gölü çevresinde
ise ﬂimﬂir, k›z›lc›k, f›nd›k, karaa¤aç, akçaa¤aç, k›z›la¤aç, kay›n, meﬂe, kayac›k,
karaçam, göknarlardan oluﬂan zengin topluluk içerisinde sar›çamlar görülür.
Burada kayda de¤er en önemli husus, Sülüklü heyelân gölünün çevresinde
heyelân enkaz› üzerindeki saf karakterdeki sar›çamlar›n varl›¤›d›r. Bu durum da
nemli sahalardaki aç›k alanlara gelen ilk süksesyonun sar›çam oldu¤unu
gösterir (Foto 59, 60).
Karadeniz Bölgesinin muhtelif kesimlerindeki sar›çamlar›n bulundu¤u yerler
ve ona iﬂtirak eden türler ﬂöyledir (Ayd›nözü 2002):
Gerze’nin güneyinde Gölda¤ ve Karada¤lar›n kuzey yamac›nda yer alan
Sar›msakl› çay›n›n yukar› havzas›ndan Harami da¤›na kadar olan 1250-1500
m’leri aras›nda kay›n ormanlar› içinde göknar (Abies bormulleriana), sar›çam
(Pinus sylvestris), saps›z meﬂe (Quercus petraea), sapl› meﬂe (Q. robur),
Istranca meﬂesi (Q. hartwissiana), ‹spir meﬂesi (Q. macranthera subsp.
syspirensis), gürgen (Carpinus betulus), ova akçaa¤ac› (Acer campestre),
titrek kavak (Populus tremula) görülür (Ayd›nözü 2002).
Ayanc›k’ta Karadeniz’e dökülen Zindan çay› vadisinin bat›s›nda Armutlu
çay› havzas›nda 1000 m dolaylar›nda kay›n ormanlar› aras›nda sar›çam,
göknar ve çok say›da meﬂe türleri ile nemli bölgeye ait sar› çiçekli ormangülü
(Rhododendron flavum) gibi çal›lar bulunur.
‹nebolu-Küre aras›nda Kapan Tepe’nin yaklaﬂ›k 600 m dolay›ndaki kuzeye
bakan yamaçlar›nda dar bir alanda sar›çam ormanlar› yer al›r. Burada sar›çam
orman›na karaçam (Pinus nigra), göknar (Abies bornmulleriana), kay›n (Fagus
orientalis), adi gürgen (Carpinus betulus), kayac›k (Ostyrea carpinifolia), sapl›
meﬂe, tüylü meﬂe, kestane (Castanea sativa), ‹ran akçaa¤ac› (Acer hyrcanum)
ile sar›çam›n çal› kat›nda üvez (Sorbus torminalis), adi f›nd›k (Corylus
avellana), ay› üzümü (Vaccinium arctostaphyllos), mor çiçekli ormangülü
(Rhododendron ponticum), sar› çiçekli ormangülü, s›r›mba¤› (Daphane
pontica), adi muﬂmula (Mespilus germanica), k›z›lc›k (Cornus sanguinea),
çoban püskülü (Ilex colchica), çakal eri¤i (Prunus spinosa), yabani elma
(Malus sylvestris), geyik dikeni (Crataegus microphilla), akçakesme (Phillyrea
latifolia), ateﬂ dikeni (Pyracantha coccinea) bulunur.
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‹nebolu-Abana aras›nda yer alan Evrenye çay› vadisinden baﬂlay›p Zerya
çay› vadisine kadar olan saha sar›çam (Pinus sylvestris) ormanlar›yla kapl›d›r.
Bu ormana sapl› meﬂe (Quercus robur) ile kay›nlar kat›l›r. Kilise tepenin güney
yamac›nda yaklaﬂ›k 1500 m dolay›nda içlerinde göknar ve kay›nlar›n da
oldu¤u sar›çam ormanlar› hâkim duruma geçer.
Yaral›göz da¤›n›n bat›s›nda De¤irmendere vadisinin güney yamaçlar›ndan
1000 m’den itibaren ortamdan çekilen kay›n ormanlar›ndan sonra meﬂe ormanlar› hâkim duruma geçer. Meﬂe ormanlar›na karaçam, adi gürgen (Carpinus
betulus), ova akçaa¤ac› (Acer campestre) ve seyrek olarak sar›çamlar iﬂtirak
eder. Hasan da¤›n›n kuzeyinde Kartun tepe (1422 m)nin kuzeye bakan
yamac›nda hâkim olan göknar ormanlar› içerisinde sar›çam, saps›z meﬂe
(Quercus petraea) ile di¤er meﬂe türleri görülür. Armutlu çay› ile Hac›a¤aç tepe
(1861 m) aras›ndaki kuzeye bakan yamaçta 800 m’den baﬂlayarak 1600 m’ye
kadar devam eden kay›n ormanlar› içinde göknar ve sar›çamlar da bulunur.
Ayanc›k’›n güneyinde Kuﬂlar deresinin kuzeye bakan yamac›nda 700 m’den
Duvarseki mevkiine kadar olan dar bir alanda sar›çamlar görülür. Burada
sar›çam toplulu¤una göknar, sapl› meﬂe, Istranca meﬂesi, maz› meﬂesi (Q.
infectoria), kay›n, gürgen kar›ﬂ›r. Fakir olan ormanalt› çal› kat›nda ise üvez, sar›
çiçekli ormangülü (Rh. flavum), ahlat (Pyrus communis), ay› üzümü
(Vaccinium arctostaphyllos), boyac› kat›r t›rna¤› (Genista tinctoria) bulunur.
Çangal da¤›n›n güneyinde O¤ulcaktaﬂ› tepenin kuzey yamac›nda 800 m’den
itibaren zirveye kadar devam eden kay›n ormanlar› içinde gürgen (Carpinus
betulus), göknar (Abies bornmulleriana), sar›çam (Pinus sylvestris), keçi
sö¤üdü (Salix caprea) yay›l›ﬂ gösterir.
Türkeli-Ayanc›k’›n güneyinde Çangal ve Zindan da¤lar› aras›ndaki Bilanl›k
da¤›n›n güney yamac›nda 1200 m’ye kadar inen göknar ormanlar›ndan sonra
gelen kay›n ormanlar›nda göknar yan›nda sar›çam, sapl› meﬂe, ‹spir meﬂesi,
ova akçaa¤ac› ve keçi sö¤üdü tespit edilmiﬂtir.
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Figure 4.4: Vegetation profile between Yaz›c›k-Çaldere, Western part of the region
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ﬁekil 4.5: Karadeniz Bölümü’nde ayr› bir ortam oluﬂturan Harﬂit vadisi Bölümü’nün bitki örtüsü profili. Burada ya¤›ﬂ gölgesinde
kalan Harﬂit vadisi ile Kelkit havzas›n›n do¤u kesiminde kurakç›l ormanlar yayg›nd›r. Boniteti düﬂük sar›çamlar, kurakl›¤›n nispeten
azald›¤› da¤lar›n 1500 m’den yüksek kesimlerinde görülür.
Figure 4.5: Vegetation profile of Harﬂit Valley Subregion forming a separate environment in the Black Sea Subregion. Here Dry forests are common in the Lower Harﬂit valley and eastern part of Kelkit Subregion due to rainshadow areas. Poor stand scots pine appears over at an elevation of 1500 m elevation.
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ﬁekil 4.6: Kurucaﬂile-Gerede Çay› aras›n›n profili. Kuzeyde Karadeniz k›y›s›nda geniﬂ yaprakl› ormanlar içindeki sar›çamlar›n
yükseklere do¤ru göknar ormanlar›n›n, karasal etkilerin k›smen hissedildi¤i Uluova’dan güneye do¤ru kuzeye bakan yamaçlarda
sar›çam›n, Gerede olu¤unun kuzey yamaçlar›nda göknarlar›n ve Karabük olu¤unda k›z›lçamlar›n yo¤unlaﬂt›¤› görülür. Profilde Karadeniz Bölgesi ile Bat› Karadeniz aras›ndaki bölge ay›r›m›n›n Karadeniz k›y› da¤lar›n›n yüksek yamaçlar›ndan geçti¤i anlaﬂ›l›r.
Figure 4.6: Vegetation profile between Kuracaﬂile and Gerede stream. In this profile, there is a vertical and horizontal transition from
scots pine trees occurring in broad leaved and coniferous forests of Black Sea Region to red pine growing in the Karabük depression
and scots pine and fir forests on the north facing slopes of Western Backward Black Sea Region.
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Bat› Karadeniz Bölgesi’nin vejetasyon özellikleri baz› profillerde ﬂöyledir:
Çaycuma-Yedigöller aras›ndaki alçak kesimlerde k›z›lçam, yer yer sandallar›n hâkim oldu¤u makilerden iç kesimlere do¤ru meﬂe, gürgen ve karaçamlar,
Dirgine’ye do¤ru vadi içlerinde k›z›la¤aç, yamaçlarda meﬂe, gürgen, kay›n ve
karaçamlar görülür. Dirgine-Yedigöller aras›nda kuzeye bakan yamaçlarda kay›n ormanlar› ve bunlar aras›nda sar›çam, güneye bakan alt yamaçlarda karaçam ve meﬂelere geçilir. Yedigöller’de ise aralar›nda fertler hâlinde karaçam ve
sar›çamlar›n bulundu¤u kay›n ormanlar› yayg›nlaﬂ›r (ﬁekil 4.3). Sar›çamlar›n
esas yayg›nlaﬂt›¤› yerler, Yaz›c›k (Dirgine)'n›n 15-16 km kadar güneyinde 900
m civar›nda güneye bakan yamaçta sar›çam tohum meﬂceresinin oldu¤u yerde
aralar›nda üvez, süpürge çal›s› (Calluna vulgaris), ay› üzümü, dafne, ormangülü, e¤relti, meﬂe (Q. robur, Q. cerris), al›ç ve kay›nlar görülür (ﬁekil 4.4).
Karadeniz etkilerinin sokuldu¤u Azdavay-Cide aras›nda kay›n, kestane,
sar›çam, meﬂe, gürgen ve karaçamlardan oluﬂan topluluklardan yükseklere
do¤ru kay›n, gürgen, göknar, sar›çam kar›ﬂ›k ormanlar›na geçilir. Kuzeye
yamaçlarda geniﬂ yaprakl› ormanlar hâkim iken güneye bakan yamaçlar›n alt
kat›nda kay›n ve göknar gençliklerinin oldu¤u sar›çam ormanlar› yer al›r.
Çatalzeytin’in üst kesimlerinde 500-600 m’den itibaren aç›k sahalara ve terk
edilen tarlalara gelmiﬂ karaçam ve sar›çam topluluklar›na rastlan›l›r.
Karadeniz etkilerinin sokuldu¤u Yenice (Karabük) Çitdere bölgesinde
sar›çam, 1150-1600 m aras›nda güneye bakan yamaçlarda görülür. Saf karaçam, karaçam-sar›çam, karaçam-göknar ve sar›çam-karaçam-göknar ormanlar›ndan oluﬂan meﬂcerelerin floristik kompozisyonu da zengindir. Sözü edilen
sahada az oranda sar›çam-karaçam veya karaçam-sar›çam kar›ﬂ›k meﬂcereleri
yer al›r. Çok kar›ﬂ›k meﬂcerelerde karaçam; göknar veya karaçam-sar›çam,
göknar ve di¤er baz› geniﬂ yaprakl› türlerin kar›ﬂt›¤› meﬂcereler ﬂeklinde görülür
(Küçük ve Ulu 1999; ﬁekil 4.3, 2.42).
Dereli-Giresun da¤lar›-Espiye üçgeninde Giresun da¤lar›n›n kuzeye bakan
yamaçlar›nda altta geniﬂ yaprakl› üste do¤ru alt kat›nda ormangüllerinin oldu¤u
ladin ormanlar›, güneye do¤ru da¤›n güney yamac›nda bozuk sar›çam topluluklar› yer al›r. Kümbet yaylas› dolaylar›nda güneye bakan kesimlerde sar›çam ile
sar›çam ve ladin kar›ﬂ›k ormanlar› görülür. Ç›kr›k kap› mevkiinde 2000 m
civar›nda da sar›çamlar bulunur. Espiye’ye do¤ru yer yer dere içlerinde
özellikle güney yamaçlarda yine sar›çamlarda münferit topluluklar hâlinde sar›çamlara rastlan›l›r. Özellikle Espiye Orman ‹ﬂletme Müdürlü¤ü s›n›rlar› içinde
Çakrak mevkiinde granitler üzerinde sar›çam ile sar›çam orman sahas›nda dere
içlerine do¤ru f›nd›k ve gürgen birlikleri yer al›r. Maçka’dan Trabzon’a do¤ru
De¤irmendere vadisi yamaçlar›nda fertler hâlinde sar›çamlar görülür.
Tirebolu-Torul-Gümüﬂhane-Maçka-Trabzon üçgeni aras›nda, ya¤›ﬂ ve bak›
koﬂullar›na ba¤l› olarak farkl› topluluklar› yer al›r. Tirebolu’dan Kürtün’e do¤ru,
tek tük sar›çamlar yaprakl›lar aras›nda görülür. Kürtün’den Torul’a do¤ru
gidildi¤inde Harﬂit vadisininin güneye bakan yamaçlar› üzerinde tahribattan
dolay› bozuk sar›çamlar görülür.
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Harﬂit Çay› havzas›n›n orta ve yukar› kesimleri, Karadeniz Bölgesi’nde ayr›
bir ortam, dolay›s›yla ayr› bir bölüm oluﬂturur. Nitekim Kelkit-Çoruh-Harﬂit çay›
su bölümü hatt›ndan Gümüﬂhane’nin yer ald›¤› Harﬂit çay› havzas›na girildi¤inde ortam birden bire de¤iﬂir. Harﬂit Çay› havzas›n›n güneyinde aralar›nda
titrek kavaklar›n görüldü¤ü meﬂe ve sar›çam topluluklar›yla karﬂ›laﬂ›l›r.
Günüﬂhane’ye do¤ru yüksek yamaçlarda orman kal›nt›lar›ndan Harﬂit vadisindeki antropojen bozk›r ve çal› topluluklar›na geçilir. Gümüﬂhane’den Torul’a
do¤ru yamaçlarda gürgen ve bodurlaﬂm›ﬂ bozuk sar›çam topluluklar› yer al›r.
Torul’dan Zigana Geçidi’ne do¤ru ise topraklar›n aﬂ›narak serpantin yüzeye
ç›kt›¤› kesimlerde bozuk sar›çam ormanlar› görülür. Zigana Geçidi’ne
yaklaﬂ›ld›¤›nda sisin güneye sarkmas›na ba¤l› olarak aralar›nda ladinlerin
görüldü¤ü sar›çam ormanlar› yo¤unlaﬂ›r. Zigana Geçidi’ni geçer geçmez, tektük
sar›çamlar›n görüldü¤ü yo¤un ladin ormanlar› yer al›r. Torul-Kürtün aras›nda
Harﬂit vadisinin iç kesimlerinda tahribattan dolay› yayg›nlaﬂm›ﬂ çal› ve
psodomakiler, yamaçlar›n yüksek kesimlerine do¤ru ladin, sar›çam, özellikle
güneye bakan yamaçlar üzerinde bozuk sar›çamlara rastlan›l›r (ﬁekil 4.5).
1.2. KARADEN‹Z BÖLGES‹'N‹N BÖLÜMLER‹
Bölgenin ekolojik koﬂullar› ve sar›çam topluluklar›n›n varl›¤›na ba¤l› olarak;
1.1. Karadeniz K›y› Da¤lar› Bölümü,
1.2. Harﬂit Çay› Bölümü,
1.3. Bat› Karadeniz Bölümü
olmak üzere üç bölüme ayr›labilir.
Bu bölümlerden Harﬂit Çay› Bölümü, ya¤›ﬂ gölgesinde kalmas›ndan dolay›
Harﬂit vadisindeki kurakç›l özellikteki sar›çamlar›n varl›¤›ndan dolay› ayr› bir
bölüm olarak ay›rt edilmiﬂtir.
Karadeniz K›y› Da¤lar› Bölümü, bat›da Kurucaﬂile (Bart›n) dolaylar›ndan
baﬂlayarak do¤uda Gürcistan s›n›r›na kadar olan Karadeniz k›y› da¤lar›n›n
kuzeye bakan yamaçlar›n› oluﬂturur. Burada kayda de¤er sar›çam topluluklar›,
Trabzon’un do¤usunda Çamburnu, bat›s›nda Akçaabat ve Kurucaﬂile dolaylar›nda yer al›r.
Buradaki sar›çamlar, k›y› kesiminde terk edilen tar›m alanlar›na öncü
süksesyon olarak gelen sar›çam topluluklar›n› kapsam›na al›r. Da¤›n yüksek
kesimlerinde ise kay›n ve özellikle göknar ormanlar› içerisinde münferit ve
küçük topluluklar› hâlinde de sar›çamlar görülür. Sözü edilen sar›çamlar›n
Çamburnu’nda oldu¤u gibi bir bölümü relikt karakterdedir.
3. Bat› Karadeniz Bölümü, kuzeyde Ulus-Azdavay aras›ndan baﬂlayarak
Yenice, Yaz›c›k (Dirgine) üzerinden Bolu da¤lar› ve daha bat›daki Dokurcun
olu¤una kadar uzanan sahay› içerir. Karadeniz etkisinin hâkim oldu¤u bu
bölgede sar›çamlar, Yavuzkemal, Kulakkaya, Kümbet, Espiye (Giresun)
güneyinde oldu¤u gibi ço¤unlukla kay›n ve göknar ormanlar içerisinde münferit
topluluklar ve bunlarla kar›ﬂ›k hâlde bulunur. Bu bölgede kayda de¤er sar›çamlar ormanlar› ise Yaz›c›k güneyi ile Dokurcun vadisinin çevresinde görülür.
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2. DO⁄U KARADEN‹Z ARDI (ÇORUH
HAVZASI) BÖLGES‹
Do¤u Karadeniz Ard› Bölgesi (Çoruh Havzas›) Bölgesi’nin s›n›rlar›n›; bat›da
Karçal da¤lar› dahil, Do¤u Karadeniz da¤lar›, kuzeyde Ardanuç-ﬁavﬂat, do¤u
ve güneydo¤uda Kura ve Aras aras›ndaki su bölümü, güneyde ‹spir bat›s›na
kadar uzanan Çoruh nehrinin yukar› havzas› oluﬂturur.
2.1. EKOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
2.1.1. TOPOGRAFYA
Çoruh nehri havzas›n›n›n önemli bir bölümünü kaplayan bu bölgenin
topo¤rafyas› son derece ar›zal›, akarsu vadileriyle da¤lar aras›ndaki yükselti
fark›n›n çok fazla olmas›, bitki örtüsü yönünden zengin son derece de¤iﬂik
ortamlar›n oluﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Bölge Borçka dolay›nda 200 m civar›ndan baﬂlayarak su bölümünü
oluﬂturan da¤lar›n zirve kesimlerinde yer yer 3000 m’nin üzerine kadar ç›kar
(Kaçkar da¤› 3932 m, Gül da¤› 3348 m). Burada topografyan›n ﬂekillenmesini
Kuzey Anadolu da¤lar›n›n do¤u kesimini yer yer dar ve derin olarak parçalayan
Çoruh nehri ve kollar›d›r. Öyle ki, bat›da Çoruh vadisi taban› ile çevredeki
yüksek da¤lar aras›nda 1000 m’yi aﬂan yükselti fark›, kuzeye do¤ru artarak
2500 m’nin üzerine kadar ç›kar.
Bölgede Çoruh ana vadisi ile buna kuzeybat›da ba¤lanan Barhal, KD-GB
yönünde kabaca birbirlerine paralel uzanan Oltu ve Tortum vadileri ile
Yaln›zçam da¤lar›n›n eteklerinden kayna¤›n› alan Olur vadileri uzan›r. Tortum
Gölü’nün kuzeyinde birbirlerine kavuﬂan Oltu ve Tortum çaylar›, 10 km kadar
kuzeybat›da, Yusufeli’nin 15 km kadar do¤usunda Su Kavuﬂumu mevkiinde
Çoruh’la birleﬂir, Artvin güneydo¤usunda ise Ardanuç ve ﬁavﬂat havzalar›ndan
gelen Ardanuç kolunu al›r.
Son derece ar›zal› bir yap› oluﬂturan bu bölgede yamaç e¤imi yer yer %
100'ün üzerine ç›kar, bilhassa Tortum, Olur ve Oltu vadilerinin kireçtaﬂlar›ndan
ibaret yerlerdeki kanyon vadi yamaçlar›nda e¤im 90°'yi bulur.
Bölge, ‹kinci Jeolojik Zaman sonundan günümüze kadar devam eden
akarsu aﬂ›nd›rmas› sonucu dar ve derin olarak yar›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Neojen’den
itibaren Kuzey Anadolu da¤ sisteminin bir bütün olarak yükselmesi, akarsu
aﬂ›nd›rmas›n› ﬂiddetlendirerek vadilerin daha da derinleﬂmesine yol açm›ﬂt›r.
Bölgede Mescit da¤lar› ve Olur kuzeyinde bazaltlarla kapl› 2000 m’nin üzerinde
yerel ölçüde küçük platolar görülür.
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2.1.2. ‹KL‹M
Karadeniz Ard› Bölge, yükselti koﬂullar›na ba¤l› olarak yerel ölçüde farkl›
iklim tiplerinin etkili oldu¤u bir bölgedir.
Planetar Faktörler (Hava kütleleri)
Bölge, k›ﬂ›n Karadeniz üzerinden gelen nemli so¤uk, kuzeydo¤undan ilerleyen nemi düﬂük ve çok so¤uk hava kütlesinin etkisi alt›ndad›r. Bu mevsimde,
Borçka-Artvin aras› hariç, cephe faaliyetlerinin yo¤un olmamas› nedeniyle
ya¤›ﬂlar düﬂük seviyededir. ‹lkbahar baﬂlar›ndan itibaren Karadeniz’den gelen
cephelerin etkisiyle ya¤›ﬂlarda bir art›ﬂ görülür. Yaz döneminde konveksiyonel
etkilerin d›ﬂ›nda ya¤›ﬂ genellikle düﬂmemektedir.
Fizikî Co¤rafya Faktörleri
Ço¤unlukla Karadeniz üzerinden gelen cephelerin bat›dan do¤uya do¤ru
uzanan Giresun, Trabzon, So¤anl› ve Do¤u Karadeniz da¤lar› boyunca engellenmesi, Çoruh havzas›nda ya¤›ﬂlar›n azalmas›na neden olur. Bu bak›mdan k›y›
kesimindeki yamaçlarda 1000 mm'yi aﬂan ya¤›ﬂ, bu da¤lar›n›n güneyindeki
Karadeniz Ard› Bölge'de 400 mm'nin alt›na kadar düﬂer. Özellikle vadi tabanlar› Türkiye’nin en az ya¤›ﬂ alan kesimine tekabül eder. Örne¤in Yusufeli’nin
y›ll›k ortalama 295 mm olan ya¤›ﬂ, baz› y›llar 100 mm’nin alt›na kadar iner.
Öteyandan Çoruh olu¤undan ilerleyen nemli havan›n Yaln›zçam da¤lar›n›n
bat›ya bakan yamaçlar› boyunca yükselmesi, yaz›n sis oluﬂumuna ve orografik
ya¤›ﬂlara yol açar. Bu nedenle difüz radyasyon iste¤i yüksek olan ladin ve
göknarlar, da¤lar›n kuzey ve kuzeybat›ya bakan yamaçlar›nda yayg›nlaﬂ›r.
S›cakl›k
Bölgenin en s›cak kesimi, Çoruh vadisinin Yusufeli dolaylar›d›r; burada y›ll›k
ortalama s›cakl›k Karadeniz k›y› kesimine göre 1-2°C daha s›cak olup 15°C
dolay›ndad›r. Bölgeninin ikinci s›cak kesimi; Oltu, Olur, Tortum ve Çoruh
vadilerinin taban kesimleridir; buralarda y›ll›k ortalama s›cakl›k 12-14°C
dolay›ndad›r (Artvin 12, Ardanuç ve Muratl› 13°C). Y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n
8-10°C oldu¤u alanlar Çoruh havzas›n›n üst kesimlerini kaplar (ﬁavﬂat 10.2,
Oltu 9.9, Tortum 8.3°C). 1500 m’nin üzerindeki kesimlerde y›ll›k ortalama
s›cakl›k 8°C’nin alt›na iner.
Ardanuç, Yusufeli ve Artvin dolaylar›na Çoruh vadisinin taban kesimlerinde
3-6°C aras›nda olan Ocak ay› ortalama s›cakl›¤›, bölgenin yüksek kesimlerinde
-10°C’nin alt›na kadar düﬂer. Çoruh’un alçak kesimlerinde -10°'ye kadar düﬂen
en düﬂük s›cakl›k da¤lar›n yüksek kesimlerinde -35°C’nin alt›na iner.
Çoruh vadisinin taban kesiminde 25°C’ye kadar yükselen Temmuz ay› ortalama s›cakl›¤›, yüksek kesimlerde 15-16°C’ye düﬂer (Yusufeli 26.5, Ardanuç
23.3, ‹spir 22,8, Oltu 22, Tortum 19.6, ﬁavﬂat 20°C).
Bulutluluk ve Ba¤›l Nem
Karadeniz Ard› Bölgede y›ll›k ortalama bulutluluk 6'n›n üzerindedir. Yaz›n
kuzeyden gelen nemli havan›n da¤lar boyunca yükselerek sislere neden
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olmas›, bulutlulu¤u ve kapal›l›¤› art›r›r. Ba¤›l nem de y›l boyunca devaml›
olarak % 70'in üzerinde seyreder. Bu durum buharlaﬂmay› düﬂürerek nemlilik
koﬂullar›n›n artmas›n› ve nemli ormanlar›n yetiﬂmesini sa¤lar.
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ﬁekil 4.7: Karadeniz Ard› Çoruh Bölgesi'ni temsil eden istasyonlar›n ya¤›ﬂ ve s›cakl›k
grafikleri. Bölgede topografyan›n özellikle yükselti durumuna ba¤l› olarak ya¤›ﬂ ve
s›cakl›kta önemli de¤iﬂmelerin oldu¤u görülür.
Figure 4.27 Precipitation and temperature graphs representing Backward Çoruh
Region of Black Sea. There are a considerable differences in the temperature and
precipitation depending on topography notably altitute.
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Ya¤›ﬂ
Y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ, Çoruh vadisinin taban kesimlerinde 300 mm’nin alt›na
düﬂerken, yüksek yerlere do¤ru 1000 mm’yi aﬂar. Nitekim y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ
Artvin-Yusufeli-Tortum aras›ndaki kesim ile Olur bat›s›ndaki Olur vadisidir.
Buralara düﬂen y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ 400 mm’nin alt›ndad›r (Yusufeli 295, Olur
399, Oltu 383, Ö¤dem 369, K›l›çkaya 448, Azort (Uzundere) 260 mm). Yüksek
kesimlerde ise ya¤›ﬂ 600-800 mm aras›nda oynar (ﬁavﬂat 600 mm). Ya¤›ﬂlar›n mevsimlere da¤›l›ﬂ›nda da önemli de¤iﬂme görülür (ﬁekil 4.7). Özellikle
bölgenin güney ve do¤u kesimleri k›ﬂ›n polar havan›n etkisi alt›nda kalmas›ndan dolay› azalan ya¤›ﬂ, cephe faaliyetlerinin yo¤unlaﬂt›¤› ilkbaharda artar.
2.1.3. ANA MATERYAL ve TOPRAK
Karadeniz Ard› Bölge’de Paleozoyik’ten Kuvaterner’e kadar farkl› fasiyes ve
litolojide kütleler yer al›r (ﬁekil 4.8, 10, 12). Paleozoyik ﬂistler, dar bir ﬂerit
hâlinde Arvin'in kuzeydo¤usundan baﬂlayarak Çoruh vadisi boyunca Yusufeli’
ne kadar uzan›r. Oltu K›rda¤'da kloritli-serizitli ﬂistler yayg›nd›r.
Bölgede Mesozoyik arazileri, sadece tortul, tortul ve volkanik kar›ﬂ›m› olmak
üzere iki formasyon halindedir. Tortul tabakalarla volkanik tabakalar›n ardalanmal› uzand›¤› volkanik-tortul arazileri, Çoruh vadisi boyunca bölgenin kuzey
kesimine kadar devam eder. Özellikle ‹spir-Yusufeli aras›nda volkanik tüflerin
üzerine kumtaﬂ›, miltaﬂ›, kireçtaﬂ› ardalanmas›ndan oluﬂan tortullar görülür.
Okyanus kabu¤unu oluﬂturan peridotit-serpantinleri içeren ultrabazik volkanikler, Tortum çay› havzan›n›n güney ve Oltu vadisinin taban kesimleri ile Gaziler
çay› havzas›nda görülür (Foto 23, 89, 104; ﬁekil 4.8).
Mesozoyik'e ait saf kireçtaﬂ›, kumlu ve killi kireçtaﬂlar›ndan oluﬂan araziler,
Oltu ve Tortum çay› havzalar›n›n büyük bir bölümünü kaplar. Buralar,
akarsularla dar ve derin kanyon vadilerle parçalanm›ﬂt›r.
Arazide k›rm›z›ms›, sar›ms›, beyaz›ms› depolar halinde görülen, bünyesinde
bol miktarda jips ile tuzlu ve alkali madde içeren tuzlu-alkali Oligo-Miyosen
depolar›, ‹spir ile Narman-Oltu havzalar›n›n taban kesimlerinde yayg›nd›r.
‹spir dolaylar›ndan baﬂlayarak Barhal havzas›n› kapsayan kesimde granitler
yayg›nd›r (Foto 85). Neojen döneminde püskürerek geniﬂ alanlar› kaplayan
özellikle bazalt ve k›smen andezitlerden oluﬂan volkanikler, ﬁavﬂat-Ardanuç
havzas›n›n üst kesiminde, Oltu kuzeyinde Yaln›zçam da¤lar›n›n etekleriyle
Mescit da¤lar›n›n üst bölümünde görülür (Foto 16).
Toprak
Bölgede e¤imli yamaçlar›n hâkim olmas› ve buralardaki ormanlar›n tahribi
nedeniyle normal profil yap›s› gösteren topraklara nadiren rastlan›l›r.
ﬁavﬂat ve Ardanuç havzalar›n›n 1000 m’den üst kesimlerinde nemli so¤uk
iklim ve göknar-ladin, k›smen sar›çam ormanlar› alt›nda birkaç cm kal›nl›¤›nda
yar› keçeleﬂmiﬂ, A horizonu organik madde yönünden zengin, soluk, boz renkli
B kat›nda organik madenin az ve kireç birikiminin olmad›¤› asit reaksiyonlu
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kahverengi orman topraklar› görülür. ﬁavﬂat Karagöl civar›nda oldu¤u gibi bu
sahalardaki topraklar›n bir bölümü podsolümsu özelliktedir.
Kahverengi orman topraklar›
A B C horizonlu olan bu topraklar, topografyan›n nispeten düz ve az e¤imli
oldu¤u ormanlarla kapl› k›s›mlarda görülür. E¤imli sahalarda ise aﬂ›nmadan
dolay› A C horizonludur. Bu topraklar›n A horizonu 15-20 cm kal›nl›kta
granülar ve ince granülar yap›da, killi balç›k ve balç›k bünyededir. Nötr, hafif
asit ve hafif alkali reaksiyon gösterir. A horizonunda organik madde topra¤a
kar›ﬂm›ﬂ durumdad›r; B horizonu 15-25 cm kal›nl›kta olup aç›k renklidir; kil
birikiminden dolay› killi balç›k, balç›k ve killi bünyededir; blok ve kaba blok
yap›dad›r. Çoruh vadisinin kuzeye bakan yamaçlar›nda 1000-1500 m, Ardanuç
havzas›n›n alt kesimleri, Ö¤dem (Yusufeli) dolaylar›nda, Oltu havzas›nda
1200-1500 m’ye kadar olan yüksekliklerde B horizonunda kireç birikmesine
ba¤l› olarak kireçli kahverengi orman topraklar› hâkimdir. Oltu havzas›nda
1850-2200 m’de sar›çam ormanlar› alt›nda aç›lan toprak profillerinin özellikleri
ﬂöyledir (Atalay 1982, Atalay ve di¤. 1986):
O horizonu: 2/3 cm’ye ulaﬂan kal›nl›kta çürüntülü mull humus sahiptir.
A horizonu: 30-35 cm kal›nl›kta çok koyu grimsi kahve (10YR 3/2), koyu
kahve (7.5 YR 3/2), taneli yap›da, kök yay›l›ﬂ› iyi, kuru iken kolay da¤›lmakta,
›slak iken yap›ﬂkan, kumlu balç›k ve killi balç›k bünyede, organik madde
zengin olup topra¤a kar›ﬂm›ﬂt›r. Asitle muamelede hafif köpürme görülür.
B horizonu: 30-50 cm aras›nda, kuru iken kahve ve koyu kahverengi (10 YR
4/3, 5/3), koyu grimsi kahve (10 YR 3/2), kaba granüler, blok ve prizmams›
strüktür, kuru iken zor da¤›lmakta, yaﬂ iken plastik k›vamda, profilin alt›na
do¤ru beyaz kireç çiçekleri mevcut olup asitle muamelede ﬂiddetli köpürme
görülür, 2200 m’de ya¤›ﬂ›n oluﬂturdu¤u y›kanmadan dolay› köpürme yoktur.
C horizonu: Kretase’ye ait ayr›ﬂm›ﬂ ve k›smen ayr›ﬂm› kumlu, milli fliﬂ, asitle
muamelede köpürme görülür.
Tetik (1986)'in Çoruh havzas›nda ‹spir ve Oltu dolaylar›nda açm›ﬂ oldu¤u
profillerde pH’›n 6.4-7.6 aras›nda oldu¤u, tüm profillerde CaCO3'›n % 1.2-40
aras›nda de¤iﬂti¤i, organik maddenin A horizonunda % 10'a kadar ç›kt›¤›,
toprak bünyesinin balç›k, killi balç›k ve killi oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu özelliklere
göre toprak tipinin kireçli orman topra¤› oldu¤u anlaﬂ›l›r.
‹ntrazonal topraklar
E¤imli ve yo¤un orman örtüsünün olmad›¤› e¤imli yamaçlarda ana materyalin etkisini yans›tan genellikle çeﬂitli derecede ayr›ﬂm›ﬂ C horizonundan
ibaret olan intrazonal topraklar yayg›nd›r. Bu topraklar, oldukça yo¤un bir
orman örtüsünün oldu¤u Ardanuç-ﬁavﬂat ile Artvin ve Borçka aras›ndaki Çoruh
vadisinin üst k›s›mlar› hariç tüm bölgede egemendir. Topraklar›n fiziksel ve
kimyasa özelliklerini tamamen ana materyal yans›t›r. ﬁöyle ki, Tortum ve Oltu
çay› havzalar›nda kireçtaﬂlar›n›n oldu¤u yerlerde beyaz›ms› renkli taﬂl› çak›ll›,
Tortum Gölü çevresinde fliﬂlerin oldu¤u yerlerde kumlu çak›ll›, Yusufeli-‹spir
aras›nda volkanik tüflerin yüzeylendi¤i yerlerde beyaz›ms› sar›ms› kumlu
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topraklar görülür. Yusufeli-Artvin aras›ndaki çok e¤imli Çoruh vadisi boyunca
kayal›klar hâkimdir. Özellikle ﬁavﬂat havzas›nda vadilerin kenarlar›nda kumlu,
çak›ll› kal›n akarsu depolar› (taraça) bulunur (Foto 92). Barhal havzas›nda
oldu¤u gibi granitlerin oldu¤u e¤imli yamaçlar âdeta kayal›klar hâlindedir.
Granitlerin ayr›ﬂt›¤› yerlerde ise kumlu topraklar görülür. Olur havzas›nda killi
kireçtaﬂlar› üzerinde s›¤ rendzine topraklar›na rastlan›l›r (Foto 16).
Ultrabazikler (serpantin-peridotit ve gabro)in ayr›ﬂma derecesine göre fiziksel ve kimyasal özelli¤i farkl› C horizonundan ibaret topraklar bulunur. Bu
sahalar, sar›çam›n do¤al yay›l›ﬂ alan›na tekabül eden Gaziler çay› havzas› ile
Narman havzas›n›n bat› ve güneyinde yayg›nd›r. Aﬂ›nman›n devam etti¤i e¤imli
yamaçlarda yeﬂil ve parlak renkleriyle serpantinler görülür. Ayr›ﬂman›n oldu¤u
kesimlerde ise peridotit-serpantinin bünyesindeki kalsiyumun aç›¤a ç›kmas›yla
beyaz renkli yüzeyler görülür. Buradaki topraklar kuvvetli alkali reaksiyon
gösterir. Örne¤in Narman’›n 15 km bat›s›nda De¤irmendere köyü güneyinde
2100 m yükseklikte bitki örtüsünün görülmedi¤i serpantin üzerindeki beyaz
renkli ayr›ﬂm›ﬂ zonun pH’› 9.3, CaCO3 miktar› % 10'dur (Atalay 1982, F. 22).
Tuzlu-Alkali depolar
Oltu ve Harman havzas›n›n alçak kesimlerinde kapal› göl ortam›nda s›cak
iklim koﬂullar›nda çökelmiﬂ ve bünyesinde bol miktarda klor, karbonat, sülfat
bulunduran depolar›n yüzeye ç›kt›¤› kesimlerde yer al›r (Atalay 1982, 2011).
2.1.4. VEJETASYON
Karadeniz Ard› Bölge, gerek orman topluluklar› gerekse tür bileﬂimi
aç›s›ndan son derece zengindir. Bölgeki vejetasyon topluluklar› üç ana birime
ayr›l›r (ﬁekil 4.8-12):
1. Kurakç›l çal› toplulu¤u
Artvin'in güneyinde baﬂlayarak Çoruh, Oltu ve Tortum vadileri boyunca
güneye bakan yamaçta 1200-1300, kuzeye bakan yamaçta 1000 m’ye kadar
ç›kan sahalarda kurakç›l çal›lardan oluﬂan topluluklar yer al›r. Buralarda ard›ç
(J. excelsa, J. oxycedrus), h›rs›z tutan çal›s› (Paliurus spina-christi), Palirus
aceulatus, yabani gül (Rosa canina) vb. den oluﬂan topluluklar yer al›r.
2. Sar›çam ormalar›
Bölgede sar›çam ormanlar›, Artvin-Borçka aras›nda Çoruh vadisinin taban
kesiminden 200 m’den baﬂlayarak Yaln›zçam ve Allahüekber da¤lar›n›n kuzeye
bakan yamaçlar›nda 2000/2400 m, Çaml›kaya (‹spir) dolaylar›nda 2600 m’ye
kadar yükselir. Buradaki sar›çam ormanlar›n›n kompozisyonlar›nda önemli
de¤iﬂme görülür. Artvin-Borçka aras›ndaki sar›çamlar, sandal (Arbutus
andrache), gürgen (Carpinus orientalis), ard›ç (Juniperus excelsa, J.
oxycedrus), f›st›k çam› (Pinus pinea), sumak (Rhus coriaria)larla bir arada
görülür. Esasen buradaki sar›çamlar, bir anklav ﬂeklinde olup relik özelliktedir.
Ancak Artvin vadisinin bu kesiminde nemlilik ve do¤rudan radyasyon
sar›çam›n da yetiﬂmesi için k›smen de olsa uygun koﬂullar gösterir. Buradaki
sar›çamlar, çok dall› ve kal›n gövdeli a¤açç›k durumundad›r (Foto 98, 99).
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ﬁekil 4.8: Çoruh Bölgesi’nin jeolojik kesidi ve vejetasyon profili
Figure 4.8: Geologic cross-section and vegetation profile of Çoruh Region
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Baﬂka bir ifadeyle Artvin-Borçka aras›nda yer yer kümeler halinde olan
sar›çamlar iﬂletmeye elveriﬂli de¤ildir.
Sar›çamlar, Yusufeli Barhal havzas›n›n üst kesiminde Yaylalar köyü
dolaylar›nda güneye bakan yamaçlarda oldukça saf iken kuzeye bakan
yamaçlarla sis alan güneye bakan yamaçlarda ladinlerle kar›ﬂ›k durumdad›r.
ﬁavﬂat Veliköy ve Meydanc›k dolaylar›nda sar›çam-ladin kar›ﬂ›k meﬂceleri
hâkimdir. Çoruh havzas›nda ‹spir-Yusufeli aras›nda Ahlatl› civar›nda oldu¤u gibi
kuzeye bakan yamaçlarda gür sar›çam ormanlar› görülür (Foto 84, 88, 90, 92,
100).
Saf karakterdeki sar›çam ormanlar›; Ardanuç-ﬁavﬂat-Barhal havzalar› d›ﬂ›ndaki alanlarda özellikle Oltu, Olur ve Tortum havzalar›nda yer al›r. Buralardaki sar›çamlar, 1000-1100 m’den baﬂlayarak 2000 m’nin üzerine kadar ç›kar.
Alt seviyelerde bodur ve seyrek olan sar›çamlar üste do¤ru gürleﬂerek boylar›
20 m’nin üzerine kadar ç›kar. Örne¤in, Tortum Gölü’nün kuzeye bakan
yamac›nda 1050 m dolay›nda baﬂlayan sar›çam, Cevizli Tortum aras›ndaki
da¤l›k kütlenin ve Tortum Gölü kuzeyindeki yüksek sahalara do¤ru yerel
ölçülerde gürleﬂmeye baﬂlayarak alt kat›nda yar› alpin ve alpin ot topluluklar›n›n yer ald›¤› saf sar›çam ormanlar›na dönüﬂür. Oltu ve Tortum havzalar›ndaki yerel ölçüdeki gür sar›çamlar, Azort yaylas›ndan Tortum Gölü’ne
aç›lan Uzundere vadisinin üst kesimlerinde ve Uzundere-‹spir aras›nda Serdarl›,
Ahlatl› dolaylar›nda yayg›nlaﬂ›r. Akda¤, Dutluda¤ yine yöresel ölçüde gür
sar›çam ormanlar›n›n yer ald›¤› sahalar aras›ndad›r (Foto 102).
Karadeniz Ard› bölgede k›smen saf, ço¤unlukla ladin ve göknarlarla kar›ﬂ›k
olan sar›çam ormarnlar› ﬁavﬂat ve Ardanuç havzalar›nda yer al›r.
Bu aç›klamalar›n ›ﬂ›¤› alt›nda bölgede sar›çam ormanlar›, kurakç›l ve nemcil
olmak üzere iki ayr› s›n›fa ayr›l›r.
a. Kurakç›l sar›çam ormanlar›: Bölgesel ölçüde yar›kurak-yar›nemli özellikte
olan ve di¤er sar›çamlarla mukayese edildi¤inde kurakç›l karakteri a¤›r basan
sar›çam ormanlar›, ﬁavﬂat-Ardanuç ve Barhal havzalar› d›ﬂ›ndaki Çoruh
havzas›n›n güneyi ile Oltu, Olur ve Tortum havzalar›ndaki sar›çam ormanlar›n›
oluﬂturur. Ya¤›ﬂ gölgesinde kalmalar› nedeniyle 400 mm’nin alt›nda ya¤›ﬂ alan
bu ormanlar, Tortum, Olur ve Oltu havzalar›n› kapsayan kesimde vadi tabanlar›nda güneye bakan yamaçlarda 1300-1400 m, kuzeye bakan yamaçlarda
1000 m’den sonra görülmeye baﬂlayan sar›çamlar, yar›nemli-yar›kurak
özelliktedir. Bu havzalarda sar›çam›n kuzeye bakan yamaçlarda yo¤unluk
kazanmas›, güneﬂ radyasyonunun düﬂük olmas› yan›nda Karadeniz üzerinden
gelen nemli havan›n etkisiyle ilgilidir. Sar›çam ormanlar›n›n alt›nda ard›çlar›n
ve kurakç›l otsu türlerin varl›¤› ve alt toprak kat›nda kireç birikimi, bonitetin
düﬂük olmas› bu durumu kan›tlamaktad›r. Baﬂl›ca yay›l›ﬂ alan›n›, Yusufeli
Ziyaret da¤› ve çevresi, ‹spir’in do¤u kesimi, Tortum Gölü çevresi,
Olur-Yaln›zçam da¤lar› aras›, Akda¤ civar› ve Oltu çevresinden ﬁenkaya’ya
do¤ru olan kesimi kapsar (Foto 52, 64, 95; ﬁekil 4.8, 9).
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ﬁekil 4.9: Kuzeydo¤u Anadolu’da Karadeniz, Karadeniz Ard› Çoruh ve Kuzeydo¤u Anadolu bölgelerinin ay›r›m› ve bu bölgelerin
vejetasyon profili.
Figure 4.9: The dividing into the regions and vegetation profile of Black Sea, Çoruh and NE Anatolian regions in the North Eastern
part of Anatolia.
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ﬁekil 4.10: S›rakonaklar havzas›nda Mescit da¤lar› aras›ndaki Çoruh vadisinin
jeolojik ve bitki profili. Burada Kaçkar da¤lar›na do¤ru nemli hava alan S›rakonaklar gibi
havzalar›n kuzeye bakan yamaçlar›nda sar›çam ve ladin ormanlar›n›n, Çoruh vadisi
yamaçlar›nda ise saf sar›çamlar›n yayg›n oldu¤u görülür.
Figure 4.10: Vegetation profile and geological cross-setion between S›rakonaklar
basin and Mescit Mountains. Here the slopes facing-north like S›rakonaklar basin getting
humid air is covered with scots pine and fir, while the northern slopes of Çoruh valley is
the main occurrence areas of pure scots pine.

2. Nemli-yar›nemli sar›çam ormanlar›: Nemli sar›çam ormanlar›, yaz döneminde genellikle su s›k›nt›s›n›n olmad›¤› ladin, göknar ile geniﬂ yaprakl› a¤aç
ve a¤açç›klar›n kar›ﬂt›¤› ormanlard›r. Bunlar› Yusufeli havzas›n›n Kaçkar da¤lar›na do¤ru yukar› kesimleri ile ﬁavﬂat ve Ardanuç havzalar›n›n 1000 m’den
yüksek yerlerdeki sar›çam ormanlar›n› kapsar. Burada ‹spir-Yusufeli civar›nda
Çaml›kaya’n›n kuzeybat›s›nda S›rakonaklar havzas›n›n sis alan kesimlerinde
sar›çam ormanlar›na ladin ve göknarlar kar›ﬂ›r. ﬁavﬂat ve Ardanuç havzalar›n›n
üst kesimlerinde ladin-sar›çam, sar›çam-ladin-göknar, sar›çam-ladin, ladingöknar-sar›çam-kay›n bileﬂiminde ormanlar yer al›r (ﬁekil 4.10).
Ardanuç’un 20-25 km kadar güneyinde Peynirli Orman ‹ﬂletme ﬁefli¤i sahas›nda ladin, sar›çam ile k›smen göknarlar›n kar›ﬂt›¤› verimli ormanlar görülür.
Buradaki ormanlar›n bileﬂiminde huﬂ (Betula sp.), ç›nar yaprakl› akçaa¤aç
(Acer platanoides), Vibirnum lantana, Ostrya carpinifolia, Fraxinus sp., Populus
nigra, Sambucus nigra gibi nemcil türler de yer al›r. Buras› ülkemizde sar›çam,
ladin ve göknar a¤açlar›n›n boylar›n›n 40 m’yi aﬂt›¤› yer olarak kaydedilebilir.
Öyle ki, Peynirli bölgesinde 67 m boyunda ladinin kesildi¤i belirtilmektedir
(Ardanuç ‹ﬂletme Müdürü Tehlike Mehmet Bey’le sözlü görüﬂme, 1982). Ayr›ca
burada göknar-sar›çam-ladinlerin birbirleriyle rekabet etti¤i bir sahad›r. Nitekim
sar›çamlar›n alt kat›nda gelen göknar ve ladin gençli¤i, bir idare müddeti
sonunda sar›çamlar kadar boylanmaktad›r. Sar›çamlar›n kesildi¤i yerler ise
göknar-ladin ormanlar›na dönüﬂmektedir. 1982'de Peynirli bölgesindeki kar›ﬂ›k
sar›çam-göknar-ladin ormanlar›n›n, sar›çamlar›n aﬂ›r› kesilmesiyle 2011'de yer
yer göknar-ladin ormanlar›na dönüﬂtü¤ü görülmüﬂtür (Foto 96, 97).
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ﬁekil 4.11: Karadeniz Ard› Çoruh Bölgesi ﬁavﬂat Bölümü’nün jeolojik kesidi ve vejetasyon profili
Figure 4.11: Geologic cross-section and vegetation profile of ﬁavﬂat Subregion in the Çoruh Region of Backward Black Sea
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ﬁekil 4.12: Çoruh Bölgesi’nin bölümlere ayr›lmas›
Figure 4.12: Dividing the subregions of Çoruh Region
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ﬁavﬂat havzas›n› kapsayan Meydanc›k, Veliköy ile Karagöl dolaylar›ndaki
sar›çam, ladin ve k›smen göknarlar›n oldu¤u ormanlar da nemli orman s›n›f›na
girer. Burada kuzeye bakan yamaçlarda ladinler a¤›rl›kta iken güneye bakan
yamaçlarda sar›çamlar ön plana geçer. Ancak ladin-sar›çam kar›ﬂ›k ormanlar›n›n bir bölümünün sar›çamlar›n hâkim oldu¤u ormanlard›r. Bu durum,
ﬁavﬂat Karagöl’e do¤ru gidilirken gençleﬂtirme sahalar›n›n tamamen sar›çamlarla kapl› duruma gelmesi ve Karagöl’ün yer ald›¤› depresyonun yamaçlar›nda
aç›k alanlarda sar›çam gençli¤inin yayg›nlaﬂmas›yla anlaﬂ›l›r (Foto 31, 46,
84-88, 91)
ﬁavﬂat’tan Yaln›zçam da¤lar›na do¤ru ladin ormanlar›nda göknar ve sar›çamlara do¤ru bir s›ralanma görülür. Bu durum, sar›çamlar›n ladin ve
göknarlara göre daha so¤uk ortamlarda yetiﬂti¤ini kan›tlamaktad›r (Foto 100).
2.2. KARADEN‹Z ARDI ÇORUH BÖLGES‹'N‹N BÖLÜMLER‹
Bu bölge,
2.1. ﬁavﬂat-Ardanuç Havzas› Bölümü
2.2. Barhal Havzas› Bölümü
2.3. Oltu-Olur-Tortum Havzas› Bölümü
2.4. Orta Çoruh Havzas› Bölümü
2.5. Artvin-Borçka Bölümü
olmak üzere dört bölüme ayr›l›r (ﬁekil 4.1, 4.12).
ﬁavﬂat-Ardanuç Havzas› Bölümü, Çoruh nehri havzas›n›n yaz›n sis alan
kuzey kesimini oluﬂturur. Yöresel ölçüde yo¤un sis alan da¤lar›n kuzeye bakan
yamaçlar›nda ladin-sar›çam, göknar, az sis alan ﬁavﬂat Karagöl mevkiinde
sar›çam-ladin ormanlar› egemendir. Burada sar›çam-ladin ve göknar a¤açlar›
birbirleriyle rekabet hâlindedir. Kar›ﬂ›k meﬂcerelerde sar›çamlar›n aﬂ›r› kesilmesi, ladin-göknar meﬂceresine dönüﬂmesine neden olmaktad›r. Özellikle dere
içleri ve kuzeye bakan sisli yamaçlarda sar›çam gençli¤i getirildikten sonra
sar›çamlar›n kesilmemesi gerekmektedir.
Barhal Havzas› Bölümü, Kaçkar da¤lar›na do¤ru sokulan Barhal çay›
havzas›n› kaplar. Tamamen granitlerin görüldü¤ü bu bölümün alt kesiminde
ladinler yo¤un iken üst kesiminde saf sar›çam ile sar›çam-ladin kar›ﬂ›k
ormanlar› yer al›r.
Oltu-Olur-Tortum Havzas› Bölümü’nde sar›çamlar saf özellikte olup
ço¤unlukla Karadeniz’den gelen nemli havay› alan kuzey yamaçlarda
yayg›nlaﬂ›r. Güneye bakan yamaçlar›n ise üst bölümünde görülür. Bu bölümün
üst kesimlerindeki sar›çamlar korunmaya al›nd›¤› takdirde iﬂletmeye elveriﬂli
oldukça gür ve prodüktif sar›çam ormanlar›na dönüﬂecektir.
Orta Çoruh Havzas› Bölümü, güney yamaçlarda saf sar›çam, kuzeye bakan
yamaçlarde yer yer sar›çam ve ladin ormanlar›n›n kar›ﬂ›k olarak görüldü¤ü
bölümdür. Burada sisli kesimlerde sar›çam ve ladin, sis almayan ve kurakl›¤›n
etkinleﬂti¤i Ö¤dem gibi yerlerde saf kurakç›l sar›çam ormanlar› bulunur.
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Artvin-Borçka Bölümü, sadece Çoruh vadisinin alt kesiminde çal› formunda
a¤aç ve a¤açç›klar içerisinde birkaç fert ya da münferit topluluklar hâlinde
sar›çamlar›n bulundu¤u bölgedir. Buras›, kal›nt› (relik) özellikte sar›çamlar›n
yer ald›¤› bir bölge olup sar›çam a¤açland›rmas›na fazla uygun olmayan, ancak
sar›çamlar›n korunmaya al›nmas› gereken bir sahad›r.

139

3. ORTA KARADEN‹Z ARDI (KELK‹T-AﬁA⁄I
YEﬁ‹LIRMAK HAVZALARI) BÖLGES‹
Bu bölge, Yeﬂil›rmak’›n ana kollar›ndan olan Kelkit Çay› havzas› ile Aﬂa¤›
Yeﬂil›rmak havzas›n› içerir. Bölgenin kuzeyinde Canik ve Do¤u Karadeniz
da¤lar› ile güneyinde Y›ld›zda¤›, K›z›lda¤, Çimen ve Pulur da¤lar› aras›nda
uzanan Kelkit depresyonu, tektonik kökenli, yani çökme sonucu oluﬂmuﬂ bir
olu¤a tekabül eder. Ayr›ca güneyde Amasya-Hamamözü depresyonu ile
kuzeyde Taﬂova-Ladik-Vezirköprü depresyonlar› aras›nda kalan yüksek sahalar
da bölge içerisinde yer al›r. Karasal etkilerin hissedildi¤i bu bölgede gür
sar›çam ormanlar› yer al›r (ﬁekil 4.1).
3.1.EKOLOJ‹K ÖZELL‹KLER
3.1.1. TOPOGRAFYA
Da¤lararas› bir havza özelli¤inde olan bölge, kuzey ve güneydeki da¤ s›ralar›
aras›ndan yer al›r. Kuzeyde yüksek zirveleri 1000 m’yi aﬂan Canik da¤lar›,
Giresun da¤lar› (Karagöl da¤› 3095 m), Gümüﬂhane da¤lar› (3300 m) ile
güneyde Y›ld›z da¤lar› (2537 m), Köseda¤› (2801 m) K›z›lda¤ (2960 m),
Çimern ve Pulur da¤lar› uzan›r. Do¤uda 1000 m’nin biraz üzerinde olan Kelkit
havzas›n›n taban›, bat›da Kelkit’in Yeﬂil›rmak’la birleﬂti¤i yerde 200 m’ye kadar
yaklaﬂ›r. Kabaca do¤u-bat› yönünde uzanan Kelkit depresyonuyla da¤lar›n
yüksek zirveleri aras›nda 1000 m’den fazla bir yükselti fark› vard›r.
Bölgenin bat›s›nda ise 400 m’nin alt›na kadar düﬂen yükseklik, Yeﬂil›rmak
vadisinin bat›s›nda 2062 m’ye ulaﬂan Akda¤ ile Vezirköprü güneyinde 1500
m’yi aﬂan da¤l›k kütleler (Tavﬂan ve ‹negöl da¤lar›) yer al›r.
3.1.2. ‹KL‹M
Planetar faktörler
Bölgenin güney kesimi k›ﬂ›n kuzeydo¤udan sokulan so¤uk ve nemi düﬂük
polar havan›n etkisinde kal›r. Kuzey kesimi ise Karadeniz üzerinden gelen nemli
polar havan›n etkisine girer. Zaman zaman güneyden gelen tropikal kökenli
hava ile polar hava kütlelerinin kar›ﬂ›laﬂmas›yla oluﬂan cephe sistemleri
bölgenin ya¤›ﬂ almas›n› sa¤lar.
Yaz›n ise bölge genellikle güneyden ilerleyen tropikal havan›n etkisine girer.
Karadeniz üzerinden gelen nemli ve serin hava kütlesi, kuzeydeki da¤lar›n
güney yüksek yamaçlar›na kadar ilerler. Cephe faaliyetlerinin pek etkili
olmad›¤› yaz dönemi alçak kesimlerde genellikle ya¤›ﬂs›z geçer. Ancak Kelkit
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Olu¤u’nun kuzey ve güneyindeki yüksek kesimleri k›sa süreli de olsa orografik
ya¤›ﬂlara al›r.
Fizikî Co¤rafya Faktörleri
Bölgede sar›çam›n yetiﬂmesini fiziki co¤rafya faktörleri sa¤lam›ﬂt›r. Özellikle
kuzeyde uzanan da¤l›k kütlelerin güneye bakan yamaçlar›, do¤rudan güneﬂ
radyasyonu ald›¤› ve Kararadeniz üzerinden gelen nispeten nemli hava
sokuldu¤u için sar›çam›n yetiﬂmesinde olumlu koﬂullar sa¤lamaktad›r. Ayr›ca
güneydeki da¤l›k alanlar da hem do¤rudan güneﬂ radyasyonu almas› hem de
nispeten serin geçmesi sar›çam›n yetiﬂmesinde olumlu ﬂartlar haz›rlamaktad›r.
Nitekim Vezirköprü ve Hafik kuzeyinin Karadeniz’in nemli havas›n› almas›, bir
taraftan bitki örtüsünün zenginleﬂmesine yol açarken di¤er taraftan yaz
kurakl›¤› hafifleyerek sar›çamlar›n yetiﬂmesine yol açmaktad›r.
Kelkit ve Yeﬂil›rmak depresyonlar›n›n hem yükselti itibariyle alçak hem de
ya¤›ﬂ gölgesinde kalmas›, baﬂta k›z›lçam olmak üzere kurakç›l özellikte Akdeniz
bitkilerinin yetiﬂmesini sa¤lamaktad›r. Nitekim k›z›lçamlar, Amasya güneyinde
Yeﬂil›rmak vadisinden baﬂlayarak do¤uda Reﬂadiye do¤usuna kadar uzan›r.
S›cakl›k
Bölgede Kelkit ve Yeﬂil›rmak vadilerinin alçak kesimlerinde 14°C olan y›ll›k
ortalama s›cakl›k, da¤lar›n yüksek kesimlerinde 6°C’ye kadar düﬂer. K›ﬂ›n
3-5°C aras›nda Kelkit ve Amasya olu¤unda olan s›cakl›k, sar›çam sahalar›nda
-8°C’nin alt›na kadar iner. Yaz›n ise alçak sahalarda 20°C’yi biraz aﬂan s›cakl›k,
sar›çam ormanlar›n›n üst kesimlerinde 16°C’ye kadar düﬂer (ﬁekil 4.13).
Bulutluluk ve Ba¤›l Nem
K›ﬂ aylar›nda 6 olan bulutluluk yaz aylar›nda azalarak özellikle depresyon
alanlar›nda 2'ye kadar düﬂer. Karadeniz etkilerinin sokuldu¤u kesimlerde ise bu
oran 3-4 aras›nda seyreder. Yine Karadeniz’den gelen nemli hava kütlesi,
Mesudiye’nin kuzey, Vezirköprü’nün güneyinde kuzeye bakan yamaçlarda sis
oluﬂumuna yol açar.
Depresyon taban›nda yaz›n % 40'›n alt›na düﬂen olan ba¤›l nem, Karadeniz
etkisini alan yükseklere do¤ru artar.
Ya¤›ﬂ
Kelkit havzas›nda y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ, ya¤›ﬂ gölgesinde kalan Kelkit ve
Yeﬂil›rmak’›n taban kesimlerinde 400 mm’ye kadar düﬂer, çevresindeki yüksek
sahalara do¤ru artar. Bir vadi içerisinde yer alan Mesudiye’de de çevreye göre
önemli ya¤›ﬂ azalmas› vard›r. Genellikle sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ alanlar›nda y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ 600 mm’nin üzerindedir. Bölgeye düﬂen ya¤›ﬂ›n
yar›ya yak›n› ilkbaharda meydana gelir, k›ﬂ›n polar havan›n etkisinden dolay›
ya¤›ﬂta bir azalma görülür; yaz mevsimi ise genellikle kurak geçer. Ancak
bölgenin kuzey kesiminin yaz›n Karadeniz üzerinden gelen nemli havay› almas›,
yaz kurakl›¤›n› önemli ölçüde hafifletir.
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ﬁekil 4.13: Kelkit-Yeﬂil›rmak havzalar›n›n iklim özelliklerini yans›tan baz› istasyonlar›n ya¤›ﬂ ve s›cakl›k grafikleri. Grafiklerde ilkbahar›n ya¤›ﬂl› ve yazlar›n kurak geçti¤i
görülür; ancak bölgenin kuzey kesimindeki yüksek alanlar›n yaz›n Karadeniz’den gelen
nemli havay› almas› ve ya¤›ﬂl› geçmesi, sar›çamlar›n yetiﬂmesini sa¤lamaktad›r.
Figure 4.13: Precipitation and temperature graphs of some selected stations in
Kelkit-Lower Yeﬂil›rmak basins.

3.1.3. ANA MATERYAL ve TOPRAK
Kelkit çay›n›n kuzey kesimi, Mesozoyik’e ait olan volkanik ve tortullardan
oluﬂmuﬂtur. Burada bazalt, andezit ve volkanik tüflerle killi ve kireçli tortullar
birbirleriyle münavebelidir. Ayr›ca bu kütleler içerisinde kireçtaﬂ› bloklar› da bulunur. Kelkit çay›n›n güneyinde Tetis denizinin taban›na yay›lm›ﬂ olan serpantinler; K›z›lda¤, Köseda¤› ve Tokat güneyinde Y›ld›z da¤lar›nda yayg›nd›r (Foto
29, 35). Kelkit çay› olu¤unda Koyulhisar do¤usundan baﬂlayarak Kelkit kasas›na kadar olan alanda bünyesinde çözünebilir çeﬂitli klor, sülfat ve karbonatlar›n bulundu¤u tuzlu-alkali özellikte evaporit çökeller bulunur (Jeoloik kes. bkz).
Topraklara gelince, bölgede iklim koﬂullar›na göre oluﬂmuﬂ topraklara bitki
örtüsüyle kapl› az e¤imli yerlerde rastlan›l›r. Nitekim Koyulhisar ve Mesudiye
dolaylar›nda sar›çam meﬂcereleri alt›nda organik maddece zengin asit reaksiyonlu kahverengi orman topraklar› yayg›nd›r.
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Kelkit vadisinin alt yamaçlar›nda erozyondan dolay› ana materyalin etkisini
yans›tan topraklar görülür. E¤imli sahalarda serpantin ve peridotitlerin yüzeylendi¤i kesimler, ayr›ﬂma derecesine göre farkl› renklerde görülür. Erozyonun
aktif oldu¤u yerlerde yeﬂilimsi renkte görülen serpantinler, K›z›lda¤'da oldu¤u
gibi ayr›ﬂman›n ilerledi¤i yerlerde k›rm›z›mz› kahverengine dönüﬂür; ayr›ﬂma
s›ras›nda karbonatlar›n aç›¤a ç›kt›¤› yerlerde ise beyaz›ms› renk al›r. Serpantinler üzerinde genellikle killi bünyede s›¤ topraklar yayg›nd›r. Öte yandan
ayr›ﬂmam›ﬂ ve çok az ayr›ﬂm›ﬂ serpantinler, âdeta beton gibi bir zemin oluﬂturdu¤undan köklerin derinlere do¤ru yay›lmas›n› engeller. Bu nedenle yar›kurak
özellikte olan Tokat güneyi, Y›ld›zda¤› ve Köse da¤›nda oldu¤u gibi serpantinler
üzerinde genellikle çok düﬂük bonitette sar›çamlar görülür (Foto 38, 111).
Yar›kurak iklim koﬂullar›n›n egemen oldu¤u Kelkit, Vezirköprü gibi
depresyon sahalar›nda alt toprak kat›nda kireç birikiminin egemen oldu¤u
kalsimorfik özellikte kestanerenkli topraklar görülür.
Kelkit çay› havzas›, ülkemizde erozyon olaylar›n›n ﬂiddetli olarak devam
etti¤i, kumlu-milli depolar üzerinde oyuntular›n oluﬂtu¤u sahalar›n baﬂ›nda gelir.
3.1.4. VEJETASYON
Bölgede ‹ran-Turan, Akdeniz ve Avrupa Sibirya bitki co¤rafyas› bölgelerine
ait farkl› tür ve bileﬂimdeki bitki topluluklar› ﬂöyledir (ﬁekil 4.14-18):
1. K›z›lçam ve makiler ile kurakç›l topluluklar: Akdeniz bitki co¤rafyas›na
ait bitki topluluklar›n› k›z›lçam ve maki vejetasyonu oluﬂturur. Bölgede k›z›lçamlar, Amasya güneyindeki Yeﬂil›rmak vadisinden baﬂlayarak Reﬂadiye do¤usuna kadar devam eder; Canik da¤lar›n›n güney yamaçlar› boyunca 800 m’nin
üzerine kadar ç›kar. K›z›lçamlar›n tahrip edildi¤i yerlerde ise makiler yayg›nd›r.
Amasya’n›n hemen kuzeyinde bat›ya bakan alt yamaç üzerinde oldu¤u gibi
nemli yerlerde ve özellikle kuzeye bakan yamaçlarda sandal (Arbutus
andrachne) görülür. Erbaa-Niksar depresyonunda sandal, kermez meﬂesi (Q.
coccifera), h›rs›z tutan çal›s› (Palirus spina-christii), akçakesme (Phillyrea
latifolia) yer al›r. Yo¤un ard›ç topluluklar› ise Kelkit vadisinin do¤usunda
görülür. Burada boylu ard›ç (Juniperus excelsa), diken ard›ç› (J. oxycedrus),
adi ard›ç (J. communis) ile ahlat gibi a¤açç›klar da yetiﬂir.
Akdeniz da¤ kuﬂa¤› ormanlar› içerisinde yer alan sedir (Cedrus libani)ler de
iki ayr› yerde görülür. Bunlardan biri, Niksar bat›s›nda olup sedir, sar›çam,
karaçam ve ard›çla kar›ﬂ›k hâldedir. Di¤er bir topluluk, Koyulhisar güneyinde
Kelkit vadisinin kuzeye bakan yamac›ndaki Ak›nc›lar köyü civar›ndad›r. Burada
sedir, kay›n ile çok say›da yaprakl› türler yer al›r.
2. Nemli ›l›man ormanlar: Bölgede da¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar›nda yer
yer yo¤un kay›n ve gürgenden oluﬂan ormanlara rastlan›r. Nitekim ErbaaNiksar Depresyonu’nun güneyindeki kuzey yamaçlar yer yer kay›nla kapl›d›r.
Ayn› ﬂekilde Vezirköprü’nün güneyinde kuzeye bakan yamaçlarda kay›nlar
görülür. Amasya’n›n kuzeydo¤usunda Borabay Gölü’nün yer ald›¤› vadinin
kuzey yamac›nda kay›n hâkimiyeti alt›nda gürgen, k›z›lc›k ve f›nd›klardan
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oluﬂan nemli ormanlar, güneye bakan yamaçlar›nda ise sar›çamlar yayg›nlaﬂ›r.
3. Sar›çam ormanlar›. Bölgede sar›çam ormanlar› nemli ve kurakç›l olmak
üzere iki s›n›fa ayr›l›r:
Kurakç›l sar›çam ormanlar›, Kelkit olu¤unun güney kesiminde Tokat’tan
Artova’ya do¤ru yer yer karaçamlarla kar›ﬂ›k durumda (Foto 105), Y›ld›z
da¤lar›nda, Kelkit vadisinin güneyindeki yüksek yamaçlarda, Köse, K›z›lda¤,
Refahiye çevresi ve Çimen da¤lar› ile Erzincan’›n kuzeyindeki Esence
da¤lar›ndad›r. Buradaki sar›çamlar, yer yer çal›laﬂm›ﬂ görünümdedir.
Yükselti, sar›çamlar›n dikey yay›l›ﬂ›nda bonitet üzerinde son derece etkilidir.
Nitekim ﬁebinkarahisar dolay›nda Kelkit vadisinin güneye bakan yamac›nda
1300 m’ye kadar kurakç›l çal› vejetasyonu, 1300-1500 m aras›nda kurakç›l
sar›çam ve meﬂe, 1500-1800 m aras›nda nemli sar›çam ormanlar› yer al›r.
Ayn› ﬂekilde Reﬂadiye kuzeyinde 450 m olan Kelkit vadisi taban›ndan 800
m’ye kadar ç›kan k›z›lçamdan sonra sar›çam ormanlar› baﬂlayarak Aybast›
güneyine kadar devam eder. Koyulhisar mevkinden kuzeye do¤ru 800 m’deki
Kelkit vadisinden baﬂlayarak 1200/1300 m’ye kadar devam eden meﬂelerden
sonra sar›çamlar gelir, 1050 m dolay›ndaki Mesudiye depresyonunda tekrar
görülmeye baﬂlayan meﬂelerden sonra 1300-1400 m’den itibaren yo¤unlaﬂan
sar›çamlar, Gölköy güneyine kadar sokulur (Foto 57; ﬁekil 4.17).
Nemli/yar›nemli sar›çam ormanlar›: Canik, Giresun ve Gümüﬂhane da¤lar›n›n Kelkit vadisine bakan güney yamaçlar› yer yer yo¤un sar›çamlarla
kapl›d›r. Bu sahadaki prodüktif sar›çamlar, Koyulhisar’›n kuzeyinde baﬂlayarak
Mesudiye orman iﬂletmesinin büyük bir bölümünü kapsamaktad›r. Özellikle
Mesudiye ve Koyulhisar’›n kuzeyinde düzgün gövdeli, s›k sar›çam meﬂcereleri
âdeta Sibirya’daki sar›çamlar›n görünümündedir. Di¤er prodüktif sar›çam
ormanlar›, Reﬂadiye kuzeyinde ve Niksar Çamiçi mevkiinde yer al›r.
Mesudiye orman iﬂletme müdürlü¤ü sahas›nda alt›nda göknar ve kay›n
gençli¤inin bulundu¤u sar›çam ormanlar› iyi bonitettedir. Göknar ve kay›nlar›n
varl›¤› ayn› zamanda ortam›n nemli oldu¤unu da göstermektedir. Bu vesileyle
denilebilir ki, göknar ve kay›n kar›ﬂ›k sar›çam meﬂcereleri, sar›çam›n optimumda oldu¤unu kan›tlamaktad›r. Yine Mesudiye orman iﬂletme müdürlü¤ü sahas›nda Arpac›k yaylas› civar›nda sis alan Dumanbaba mevkiinde kuzeye bakan
yamac›n yüksek kesiminde saf göknar ormanlar›, altta ise sar›çam kay›n,
sar›çam ve göknar kar›ﬂ›k ormanlar› görülür (ﬁekil 4.15; Foto 107, 110).
Kelkit vadisinin güney bölümünde Hafik’in kuzey kesiminde Yeniköy çay›n›n
Tozanl› kolu üzerinde kuzeye do¤ru gidildi¤inde meﬂelerle baﬂlayan topluluklar
yükseltinin artmas›na paralel olarak kay›n ve sar›çamlar görülür. Esenli
köyünün oldu¤u kesimde ofiyolitler (peridotit-serpantin) üzerinde vadi içinde
kay›n yamaçlarda sar›çam ve kay›n topluluklar› görülür. Daha kuzeyde kuzeye
bakan yamaçta kay›n, güneye bakan yamaçta ise kay›n ve sar›çam topluluklar›
hâkim duruma geçir. Karanl›k dere mevkiinde kuzeye bakan yamaçta kay›n,
güneye bakan yamaçta kay›n, meﬂe ve sar›çam, ormanlar›n tahrip edildi¤i
yerlerde ise titrek kavaklar görülür( ﬁekil 4.18; Foto 106).
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Orta Karadeniz Ard› KElkit Bölgesi/Kelkit Region of Middle Backward Black Sea
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ﬁekil 4.14: Orta Karadeniz Ard› Kelkit Bölgesi’nin vejetasyon profili ve jeolojik kesitler. ﬁekilde Karadeniz Bölgesi’ndeki geniﬂ yaprakl› ormanlardan Kelkit Olu¤u’nun taban kesiminde kurakç›l çal› ve meﬂelere, yükseklere do¤ru sar›çamlar›n yayg›nlaﬂt›¤› görülür.
Figure 4.14: Vegeteation profiles and geological cross-sections of Middle Backward Kelkit Region of Black Sea
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ﬁekil 4.15: Mesudiye çevresinin bitki profili. Burada sis alan yamaçlarda göknar,
güney yamaçlarda sar›çamlar hâkimdir.
Figure 4.15: Vegetation profile around Mesudiye town. Here Abies nordmanniana
grows on the north slope, Pinus sylvestris is common on the south slopes.
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ﬁekil 4.16: Amasya’n›n kuzeybat›s›nda Tavﬂan ve ‹negöl da¤lar›n›n bitki profilli. Burada Karadeniz’den gelen nemli havay› alan Vezirköprü güneyindeki Tavﬂan da¤›n›n kuzeye bakan yamac›nda kay›n, do¤rudan güneﬂ radyasyonuna maruz da¤lar›n yüksek
kesimlerinde sar›çamlar›n hakim oldu¤u görülür. ‹negöl da¤›n›n üst kesiminde sürüngen
ard›çlar yayg›nd›r.
Figure 4.16: Vegetation profile of Tavﬂan and ‹negöl mountains in the NW of Amasya
city. Here oriental beech is found on the foggy slopes of the Tavﬂan mountain and the
upper part of the mountains receiving direct solar radiation is the main occurrence areas
of scots pine. One of the Juniperus nana communities of Anatolia is seen on the upper
part of the ‹negöl mountain.
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ﬁekil 4.17: Giresun-Kelkit vadisi aras›nda Kelkit Bölgesi vejetasyon profili
Figure 4.17: Vegetation profile between Giresun and Kelkit valley
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ﬁekil 4.18: Hafik kuzeyinin bitki örtüsü profili. Burada Karadeniz’den gelen nemli
havay› alan kuzey yamaçlarda kay›nlar›n oldu¤u nemli ormanlar, güneye bakan yüksek
yamaçlarda sar›çamlar yayg›nlaﬂ›r.
Figure 4.18: Vegetation profile N of Hafik (Sivas). Here humid forest containing
oriental beech (Fagus orientalis) on the north slopes and scots pine on high slopes
facing- south are commonly widespread.

Di¤er sar›çam meﬂcereleri, Aﬂa¤› Yeﬂil›rmak havzas›nda yer al›r, Burada
Amasya’n›n kuzeydo¤usunda Akda¤'da, Vezirköprü- Merzifon aras›nda uzanan
Tavﬂan da¤› (1901 m)n›n kuzeye bakan yamac›nda saf kay›n, sar›çam ve kay›n
ormanlar›, güneye bakan yamaça do¤ru saf sar›çam ormanlar›na dönüﬂür ve
güneye bakan yamaç üzerinde 1300 m’ye kadar iner. Tavﬂan da¤›ndan Tahir
yaylas› ve çevresi saf sar›çam ormanlar›yla kapl›d›r (ﬁekil 4.16).
Gümüﬂhac›köy ile Hamamözü aras›nda bat›da uzanan ve Mesozoyik fliﬂlerinden oluﬂan ‹negöl da¤› da ayr› bir sar›çam alan›d›r. Bu da¤›n kuzeye bakan
yamac›nda alttan üste do¤ru karaçam, kay›n, akçaa¤aç ve gürgen topluluklar›,
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üste do¤ru sar›çam ve sürüngen ard›ç ve güneye bakan yüksek yamaçlarda
sar›çamdan karaçam, meﬂe ve k›z›lçam topluluklar›na do¤ru bir s›ralanma
görülür. Özellikle Gümüﬂhac›köy’ün bat›s›nda ‹negöl da¤›n›n›n kuzey kesiminde
K›z›l›rmak vadisinden baﬂlayak yüksek kesimlere do¤ru 400-800 m aras›nda
k›z›lçam, 800-1200/1300 m aras›nda karaçam ve 1300 m’nin üzerinde sar›çam
ormanlar› yer al›r (ﬁekil 4.16).
3.2. ORTA KARADEN‹Z ARDI (KELK‹T-AﬁA⁄I YEﬁ‹LIRMAK HAVZALARI)
BÖLGE’N‹N BÖLÜMLER‹
Kelkit-Yeﬂil›rmak bölgesi, ekolojik özellikler aç›s›ndan;
3.1. Kelkit Havzas› Kuzey Bölümü (Canik-Giresun Da¤lar› Güney Bölümü),
3.2. Kelkit Havzas› Güney Bölümü,
3.3. Tozanl› Havzas› Bölümü,
3.4. Orta Yeﬂil›rmak Havzas›
olmak üzere 4 bölüme ayr›labilir.
Bu bölümlerden Kelkit Havzas› Kuzey Bölümü, da¤lar›n güneye bakan
yamaç- lar›nda sar›çam›n bölgesel olarak optimumda bulundu¤u, Anadolu’daki
sar›- çamlar›n en iyi oldu¤u bölgeler aras›nda oldu¤u, gür ve iyi bonitette
sar›çam- lar›n yer ald›¤› bir bölümdür.
Kelkit Havzas› Güney Bölümü, Kelkit olu¤unun güneyindeki da¤l›k
alanlarda ço¤unlukla serpantinler üzerinde kurakç›l, k›smen relik özellikte ve
düﬂük bonitete sar›çam meﬂcerelerinin yayg›n oldu¤u bölümdür.
Tozanl› Havzas› Bölümü, bat›da Y›ld›z, do¤uda Tekeli da¤lar› aras›nda
Hafik’te K›z›l›rmak’a kavuﬂan Hafik çay› havzas›n› kaplar. Kuzeyden gelen
nemli rüzgârlara aç›k olmas›yla yöresel ölçüde kay›n, gürgen, k›z›lc›k ve f›nd›k
gibi geniﬂ yaprakl›lar›n yer ald›¤› nemcil özellikte sar›çamlar›n oldu¤u bir
bölümdür.
Orta Yeﬂil›rmak Havzas› Bölümü, Amasya çevresinde Amasya’n›n kuzeydo¤u ve kuzeybat›s›ndaki 1200 m’den yüksek sahalardaki sar›çamlar› kapsam›na al›r. Buradaki sar›çamlar verimlilik aç›s›ndan Kelkit Olu¤u Kuzey Bölümü’
ne göre düﬂük, Kelkit Olu¤u Güney Bölümü’ne göre yüksektir.
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4. BATI KARADEN‹Z ARDI BÖLGES‹
Bölge, Karadeniz k›y› da¤lar›n› oluﬂturan Küre da¤lar› güneye bakan yamaçlar›n üst kesimleriyle ‹ç Anadolu'nun kuzeyinde uzanan Köro¤lu da¤lar›n›n
güneye bakan üst yamaçlar› aras›ndaki alan› kaplar. Bölge bat›da kabaca
Marmara co¤rafî bölgesinin do¤usundan baﬂlayarak do¤uda K›z›l›rmak nehrine
kadar uzan›r. Ekolojik aç›dan bölge, ‹ç Anadolu karasal yar›kurak iklimi ile
Karadeniz nemli-›l›man ve nemli-so¤uk iklimlerinin geçiﬂ alan›na tekabül eder.
4.1. EKOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
4.1.1. TOPO⁄RAFYA
Bölgede kuzeyden güneye do¤ru kabaca bat›-do¤u yönünde Küre, Ilgaz ve
Köro¤lu da¤lar› uzan›r. Kuzey Anadolu faylar›n›n geçti¤i 1. derecede deprem
kuﬂa¤› içine giren bölgenin iç kesiminde akarsular›n yerleﬂti¤i çökme sonucu
oluﬂan depresyonlar yer al›r. Bu depresyonlara yerleﬂen akarsular aﬂ›nd›rmas›,
hem depresyonlar›n derinleﬂmesine hem de çevresindeki yüksek sahalar›n
vadilerle parçalanmas›na yol açm›ﬂt›r. Nitekim Küre ve Ilgaz da¤lar› aras›nda
800-1000 m aras›nda uzanan Kastamonu platosu, K›z›l›rmak'›n kollar›ndan
Gök›rmak'›n geçti¤i Taﬂköprü Dura¤an-Vezirköprü tektonik olu¤u çevreden
olu¤a yönelen akarsularla yer yer yar›lm›ﬂt›r. Platonun do¤u uzant›s›nda
Havza-Lâdik-Taﬂova-Erbaa-Niksar ve Kelkit tektonik olu¤u bulunur. Ayr›ca
kuzeybat›daki karstik sahalarda kanyon vadiler (P›narbaﬂ›) görülür. Bat›da ise
Araç-Karabük, Bolu-Gerede ve Mudurnu-Göynük oluklar› uzan›r. Bölgede
kuzeyden güneye do¤ru, yüksek zirveleri 2000 m'yi aﬂan Ilgaz da¤lar› ile
Çerkeﬂ-Ilgaz-Tosya-Karg› oluklar› ve Köro¤lu (Alada¤lar) da¤lar› yer al›r.
Ayr›ca bölgede küçük birer depresyon olan Abant, Ovac›k, Mengen, Eskipazar
oluklar› da görülür. Bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde bölgede do¤u-bat›
yönünde uzanan da¤ s›ralar› ve bunlar aras›nda içinde akarsular›n geçti¤i oluklar (depresyon) yer al›r. Oluklar›n taban› ile da¤lar aras›ndaki yükselti fark›
1000 m'nin üzerindedir. Ilgaz da¤lar› ile Devrez çay›n›n geçti¤i Ilgaz olu¤u aras›ndaki yükselti fark› 2000 m'ye ulaﬂ›r. Bölgede, da¤ s›ralar› ve bunlar aras›ndaki tektonik kökenli oluklar, farkl› ortamlar›n oluﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r (ﬁekil 2.26).
4.1.2. ‹KL‹M
Planetar Faktörler
Bölge, yaz›n Atlas Okyanusu’ndan kaynaklanarak Orta Avrupa ve Balkanlar
üzerinden gelen serin maritim (denizel) tropikal havan›n etkisi alt›ndad›r.
Zaman zaman Karadeniz'den gelen nemli ve serin havan›n da¤lar›n kuzeye
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bakan yamaçlar› boyunca yükselmesi, sis oluﬂumuna ve k›sa süreli ya¤›ﬂlara
yol açar. Karadeniz üzerinden gelen siklonlar›n etkisiyle de yine bazen yaz
mevsiminde düﬂen ya¤›ﬂlar oluﬂur.
K›ﬂ ve ilkbaharda Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen so¤uk hava ile
Orta Akdeniz’den kaynaklanan nemli ve serin havan›n karﬂ›laﬂmas›yla cephe
sistemleri oluﬂur. Cephe sistemleri ve konveksiyonel hareketlerin etkisine ba¤l›
olarak bölgenin büyük bir bölümüne en fazla ya¤›ﬂ, ilkbahar mevsiminde düﬂer.
Bölgede yaz döneminde genellikle kuzey sektörden esen rüzgârlar egemendir. K›ﬂ›n ise so¤uk ve s›cak cephelerin geliﬂine ba¤l› olarak kuzey-güney yönlü
rüzgârlar birbiriyle münavebe eder.
Fizikî Co¤rafya Faktörleri
Yükselti, da¤lar›n uzan›ﬂ do¤rultular› ve da¤ yamaçlar›n›n bakt›¤› yön; ya¤›ﬂ,
s›cakl›k, sis, bulutluluk da¤›l›ﬂ›n› etkileyerek bölge içinde yerel iklim koﬂullar›n›n oluﬂmas›na yol açmaktad›r. Nitekim kuzey ve kuzeybat›dan gelen cephelerin güneye do¤ru ilerlemesini önemli ölçüde engelleyerek bol miktarda ya¤›ﬂ
alan Bolu, Ilgaz ve Köro¤lu da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar› nemli ortam
özelli¤indedir. Ayn› ﬂekilde, Köro¤lu da¤lar›n›n da güneye bakan yamaçlar›,
Anadolu üzerinden gelen cepheleri al›koyarak az da olsa ya¤›ﬂ›n artmas›na yol
açar. Buna karﬂ›n, ya¤›ﬂ gölgesinde kalan Bolu-Çerkeﬂ-Kurﬂunlu-Karg›Osmanc›k ile Eskipazar ve Mengen oluklar›nda ya¤›ﬂ azal›r. Karadeniz etkilerinin sokuldu¤u Abant depresyonu, ayr› bir ortam oluﬂturur. Burada sis alan
kuzeye bakan yamaçlarda kay›n, göknar ormanlar› hâkim iken güneye bakan
yamaçlarda sar›çam ve k›smen karaçam-sar›çam ormanlar› yo¤unluk kazan›r.
Abant olu¤unun hemen güneybat›s›ndaki Mudurnu ve Göynük depresyonlar› ile
K›br›sc›k platosunda çukur bir alan olan Seben’de de ya¤›ﬂ azalmas›yla
yar›kurak koﬂullar ön plana geçer. Öte yandan Filyos, Cide gibi geniﬂ vadiler,
Karadeniz'in nemli havas›n›n yer yer iç kesimlere kadar ilerlemesine yol açar.
K›saca bölgenin kuzey kesimindeki da¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar› sis ve
orografik ya¤›ﬂ al›rken, oluklar ba¤›l nemin düﬂtü¤ü, güneﬂ radyasyonunun
artt›¤› birer yar›kurak ortam özelli¤ine bürünür.
S›cakl›k
Bölgenin topo¤rafya koﬂullar›na ba¤l› olarak gerek y›ll›k ortalama gerekse
ayl›k s›cakl›klarda önemli de¤iﬂmeleri meydana gelir. Taﬂköprü, Tosya-Ilgaz ve
Osmanc›k oluklar›n›n taban›nda 10°C'yi aﬂan y›ll›k ortalama s›cakl›k (Ilgaz
10.2, Osmanc›k 13.4°C), da¤lar›n yüksek kesimlerine do¤ru 2-3°C'ye kadar
düﬂer. Ocak ay›nda yukar›da ad› geçen oluklarda 0°C'nin biraz üzerinde olan
s›cakl›k (Osmanc›k 1.7°C) s›cakl›k, platolarda -2°C'nin alt›na kadar iner
(Devrekani -2.1, Çerkeﬂ -2.6, Çamkoru -3.8, Kastamonu -0.8°C), yüksek
kesimlerde ise -5°C'nin alt›na kadar düﬂer. Yine depresyonlarda 20°C'yi aﬂan
Temmuz ay› ortalama s›cakl›¤› (Tosya 22°C, Osmanc›k 24.6°C), platolarda
17-20°C (Devrekani 17.1, Çamkoru 17.2, Kastamonu 20.2, Bolu 19.7°C),
yüksek kesimlerde 15-16°C'ye kadar iner (ﬁekil 4.19).
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ﬁekil 4.19: Bat› Karadeniz Ard› Bölge'deki baz› istasyonlar›n ya¤›ﬂ ve s›cakl›k
grafikleri
Figure 4.19: Precipitation and temperature graphs of West Backward Black Sea Region
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Bulutluluk ve Ba¤›l Nem
Y›ll›k ortalama bulutluluk 5-6 aras›ndad›r (Bolu 5.2, Kastamonu 5.1, Çamkoru 5, Çerkeﬂ 5.6, Osmanc›k 5.4). Bölgede bulutlulu¤un alansal ve mevsimlik
da¤›l›ﬂ›nda önemli farklar görülür (ﬁekil 2.9-19). Depresyonlar›n taban›nda
düﬂük olan bulutluluk, da¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar›nda artar. Temmuz ay›
ortalama bulutluluk azalarak 3-4 aras›nda seyreder (Osmanc›k 3.1, Ilgaz 3.2,
Göynük 1.9, Çamkoru 2.6, Kastamonu 3.2, Bolu 3.7; ﬂekil 2.10).
Temmuzda Karadeniz etkisi alan kesimlerde % 60'›n üzerinde olan ba¤›l
nem, sis alan da¤lar›n yamaçlar›nda daha da artar, iç kesimlerde özellikle
depresyonlar›n taban›nda ise % 60'›n alt›na kadar düﬂer (% olarak Bolu 69,
Devrekani 66, Tosya 54, Kastamonu 59, Ilgaz 58, Osmanc›k 51). Özellikle
yaz döneminde baz› günler depresyonlardaki ba¤›l nemin % 10'un alt›na kadar
(Osmanc›k % 5, Çerkeﬂ % 4, Devrekani % 2) düﬂmesi, buharlaﬂman›n
artmas›na yol açar.
Ya¤›ﬂ
Bölgede istasyonlar›n oldu¤u merkezlerde y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ 400-1000
mm aras›nda de¤iﬂir. Topografya koﬂullar›, ya¤›ﬂ›n da¤›l›ﬂ› üzerinde son derece
etkilidir. Nitekim Karadeniz etkisini alan kuzeybat›da depresyonlar›n kenarlar›nda ve yüksek yerlerde ya¤›ﬂ 500 mm’nin üzerine kadar ç›kar (Devrekani 526,
Bolu 542, Göynük 609, Çamkoru 660 mm), ya¤›ﬂ gölgesinde kalan güneydeki depresyonlarda 400-500 mm aras›nda de¤iﬂir (Tosya 475, Kastamonu
482, Ilgaz 436, Çorum 446 mm). Bölgede ya¤›ﬂ›n en düﬂük oldu¤u kesim,
Osmanc›k-Çerkeﬂ aras›ndaki K›z›l›rmak ve Devrez çay› vadisinin taban kesimleridir (Çerkeﬂ 391 mm). Ilgaz ve Küre da¤lar›n›n özellikle kuzeye bakan
yüksek yamaçlar›nda 1000 mm'nin üzerine kadar ç›kar. Örne¤in Karabük’te
500 mm’nin alt›na düﬂen ya¤›ﬂ, kuzeydeki 1200 m yükseklikteki Büyükdüz
mevkiinde 1000 mm’yi aﬂar. Bolu’da 542 mm olan y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ. 1550
m’deki ﬁerif Yüksel Araﬂt›rma Orman›'nda 900 mm’ye yükselir. Ya¤›ﬂ›n aylara
da¤›l›ﬂ›nda da önemli farklar görülür, Bölgenin kuzeyinde Bolu civar›nda k›ﬂ›n,
di¤er kesimlerde ilkbaharda artan ya¤›ﬂ, yaz aylar› ile Eylülde en düﬂük seviyesine ulaﬂ›r. K›ﬂ›n so¤uk hava kütlesinin yerleﬂmesiyle cephesel faaliyetlerin
azald›¤› Kastamonu ve Çerkeﬂ'te ise en az ya¤›ﬂl› ay ﬁubatt›r (ﬁekil 4.19).
4.1.3. ANA MATERYAL ve TOPRAK
Karadeniz Ard› Bölge, farkl› jeolojik zamanlara ait de¤iﬂik kaya gruplar›na
sahiptir. Kastamonu platosunun kuzey ve bat›s›nda killi kireçtaﬂlar›n›n yayg›n
oldu¤u Tersiyer (3. Jeolojik Zaman) arazileri görülür. Küre da¤lar› ile Bolu
olu¤u boyunca Kastamonu'nun bat›s›na kadar kumtaﬂ›, miltaﬂ›, kireçtaﬂ›n›n
ardalanmal› olarak uzand›¤› fliﬂ denilen Mesozoyik'e ait araziler yer al›r. Ilgaz
da¤lar›ndan Ilgaz olu¤una kadar uzanan Kastamonu platosunun büyük bölümü
ile Daday kuzeydo¤usunda fillat (killi milli ﬂist), killi ﬂist ve silisli ﬂistlerin yer
ald›¤› paleozoyik arazi egemendir. Karabük güneyindeki da¤l›k alanlarda
kireçtaﬂ›, K›br›sc›k platosu dahil Köro¤lu da¤lar›n›n büyük bölümü ile
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K›z›lcahamam-Çerkeﬂ-Gerede aras›nda andezitler, andezitik tüf, aglomeralardan ibaret volkanik kayalar bulunur (Foto 11, 39). Ayr›ca Kuzey Anadolu da¤
kuﬂa¤›n›n bulundu¤u sahay› kaplayan ‹kinci jeolojik zamanda Tetis okyanusunun taban›na yay›lm›ﬂ olan aﬂ›r› bazik özellikte yeﬂil kayalar (perdotitserpantin) Osmanc›k-Karg› aras›nda yer yer yüzeylenir.
Karadeniz Ard› Bölge'nin yüksek kesimlerinde asit reaksiyonlu kahverengi
orman topraklar› görülür. Üst toprak kat›nda 3-4 cm kal›nl›¤›nda organik
maddenin birikmesiyle oluﬂmuﬂ O horizonu yer al›r. A horizonu genellikle
organik madde yönünden zengin olup taneli yap›dad›r. Ana materyalin özelli¤ine göre balç›k, killi balç›k ve kumlu balç›k bünyededir. B horizonu, A'ya göre
kilin taﬂ›nmas›na ba¤l› olarak nispeten a¤›r bünyeli ve blok yap›dad›r. Ya¤›ﬂ›n
fazla olmas›ndan dolay› alt toprak kat›nda karbonat birikmesi yoktur.
Kastamonu platosu ve çevresinde alkali reaksiyon gösteren ve B horizonunda karbonat birikmesinin oldu¤u topraklara geçilir. Buralarda üst toprak kat›nda çürüntülü mull formunda bir organik kat› yer al›r. A horizonu organik madde
yönünden orta derecededir.
Depresyonlar›n tabanlar›nda ise kalsifikasyon sürecinin etkili oldu¤u, yani
alt toprak kat›nda karbonatlar›n birikti¤i kestanerenkli topraklar görülür.
Kastamonu platosundaki killi kireçli tortullar üzerinde koyu renkli ve organik
maddece zengin rendzina topraklar› da görülür.
Fliﬂlerin egemen oldu¤u yerlerde derinli¤i bazen birkaç metreyi bulan
ayr›ﬂm›ﬂ ve yer yer kum oran› yüksek C ve R horizonuna geçilir. Az ayr›ﬂm›ﬂ
ﬂistler üzerinde kök geliﬂmesinin iyi olmad›¤› s›¤ toprak kat› yer al›r.
Köro¤lu da¤lar› silsilesinde andezitlerin iyi ayr›ﬂmad›¤› yerlerde kumlu C
horizonlu topraklara geçilir, ayr›ﬂman›n iyi oldu¤u sahalarda ise balç›k ve killi
balç›k bünyede C horizonu yer al›r. Andezitik tüf ve aglomeralar ile kal›n yamaç
depolar›n›n oldu¤u yerler, fizyolojik derinli¤in tabir uygun ise s›n›rs›z oldu¤u ana
materyaller aras›ndad›r. Osmanc›k çevresinde yeﬂil kayalar›n yüzeylendi¤i
toprak örtüsünden mahrum ve yer yer oyuntularla parçalanm›ﬂ kayal›klar bulunur. Seben depresyonunda fliﬂlerin oldu¤u e¤imli yamaçlar oyuntularla parçalanm›ﬂt›r. Devrekani kuzeyinde kireçtaﬂlar›n›n çatlaklar› boyunca oluﬂmuﬂ
k›rm›z›ms› Akdeniz topraklar› görülür.
4.1.4. VEJETASYON
Karadeniz Ard› Bölge'de Avrupa-Sibrya ve Akdeniz ile ‹ran-Turan flora
bölgelerine ait vejetasyon topluluklar› görülür. Bölgedeki baﬂl›ca vejetasyon
topluluklar› ve özellikleri ﬂöyledir (ﬁekil 4.20-26):
1. Kurakç›l orman ve çal›lar: Depresyon ve vadi tabanlar›ndan yaklaﬂ›k
700-800 m'ye kadar olan sahada kurakç›l karakterde orman ve çal› topluluklar› yayg›nd›r. K›z›lçam topluluklar›; K›z›l›rmak'›n kollar›ndan olan Gök›rmak
vadisi boyunca Taﬂköprü'nün do¤usuna, Devrez vadisi boyunca Tosya'n›n
bat›s›na ve Osmanc›k'›n güneyine kadar olan vadi içlerinde görülür. Karabük
depresyonu boyunca 600 m’ye kadar k›z›lçam, maki ve meﬂeler yer al›r.
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ﬁekil 4.20: Alapl›-Beypazar› aras›nda Bat› Karadeniz Ard› Bölge’nin bat› kesiminin bitki profili. Profilde Karadeniz Bölgesi’nden
güneye do¤ru do¤rudan radyasyon alan Alada¤lar ve K›br›sc›k platosunda sar›çamlar›n yay›nlaﬂt›¤› görülür.
Figure 4.20: Vegetation profile between Alapl› (Black Sea coast) and Beypazar› (N of Inner Anatolia) in the western part of Western Backward Region of Black Sea. Here after the Black Sea Region, scots pine forest are widespread on the direct solar radiation areas of Ala mountain and K›br›sc›k Plateau.
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ﬁekil 4.21: Bat› Karadeniz Ard› Bölge’de Karadeniz k›y›s› ile ‹skilip aras›ndaki sahan›n bitki örtüsü profili. Profilde Küre
da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›nda nemli ›l›man ve nemli so¤uk ormanlar, iç k›s›mlara do¤ru Taﬂköprü olu¤unda kurakç›l
meﬂe, karaçam ve k›z›lçam topluluklar›, Ilgaz da¤lar›n›n kuzeye bakan sisli yamaçlar›nda kay›n ve göknar ormanlar›, Karg›Tosya olu¤unun güneye bakan yamac›nda üstten alta do¤ru sar›çam, karaçam ve meﬂe ormanlar› ve Köro¤lu da¤lar›n›n üst kesimlerinde ise saf sar›çam ormanlar›n›n yayg›nlaﬂt›¤› görülür.
Figure 4.21: Vegetation profile between Black Sea coast and ‹skilip (N of Inner Anatolia) in the Western Backward Region of
Black Sea. In this profile, humid-mild and humid cold forest of Black Sea on the slopes facing-north, dry forest consisted of oaks,
black pine and red pine of Taﬂköprü depression, beech and fir forest on the fogy slopes of Ilgaz Mountain, scots pine, black pine
and oak forest on the south facing slopes of Karg›-Ilgaz depression and pure scots pine forest on the upper part of Köro¤lu mountains are seen.
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Seben, Mengen, Dörtdivan ve Eskipazar, Bolu’nun do¤usu ile Gerede’nin
bat›s› aras›nda meﬂe ve meﬂe ile karaçam ve sar›çamlardan oluﬂan topluluklar
görülür. Bolu depresyonunun güneye bakan alt yamaçlar›nda nadiren sar›çamlar›n oldu¤u meﬂe, karaçam, karaçam ve gürgen topluluklar› bulunur.
Çaml›dere-Iﬂ›k da¤› aras›ndaki hatt›n güneyinde üst kesimlerde karaçam, alt
kesimlerde meﬂe, kuzeyinde ise sar›çamlar egemendir (ﬁekil 4.20, 21).
2. Nemli-yar›nemli ormanlar: Karadeniz nemli havas›n› alan kuzey ve
kuzeybat›daki yerlerde sar›çam; göknar ve kay›nlarla birlikte kar›ﬂ›k olarak
görülür. Buralarda do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan alt yamaçlar üzerinde
karaçam ve yüksek kesimlerde sar›çamlar, yaz›n sis ve orografik ya¤›ﬂlar› alan
yerlerde aralar›nda sar›çamlar›n da bulundu¤u kay›n ve gürgen ile göknar
ormanlar› bulunur. Nitekim Boyabat depresyonunda 600 m'den baﬂlayan
karaçam ormanlar›, güneydeki da¤l›k alanda 1100 m'den itibaren karaçam ve
sar›çam ormanlar›na dönüﬂür. Ayn› depresyonun kuzeyinde ise göknar,
sar›çam ve kay›n toplulu¤una rastlan›l›r.
Karadeniz etkisinin sokuldu¤u kuzeybat›da Araç-Daday aras›nda dere içlerindeki nemli ortamlardan yamaçlar›n bak› ve yükseklik durumlar›na göre; 1.
Sar›çam ve kay›n, 2. Göknar, kay›n ve sar›çam, 3. Göknar ve kay›n, 4. Karaçam, kay›n ve sar›çam, 5. Karaçam ve göknar, 6. Karaçam, kay›n ve göknar,
7. Karaçam ve meﬂe, 8. Karaçam ve sar›çam, 9. Karaçam, sar›çam ve göknar,
10. Sar›çam ve göknardan oluﬂan kar›ﬂ›k meﬂcereler saptanm›ﬂt›r.
Sar›çam ormanlar›
Küre da¤lar›n›n güney kesiminde yer yer sar›çam ormanlar›na rastlan›l›r.
Buradaki sar›çam yay›l›ﬂ alanlar› ﬂöyledir (Ayd›nözü 2002):
Küre’nin güneydo¤usunda Kapantepe-Kocaöldü¤ü tepe aras›ndaki güneye
bakan yamaçlarda 1000 m’den itibaren sar›çamlar hâkim duruma geçer.
Burada sar›çam ormanlar›nda karaçam, göknar, kay›n, gürgen, sapl› meﬂe, ova
akçaa¤ac›, Kafkas akçaa¤ac› (Acer trauvetvetteri) karaa¤aç (Ulmus minor),
yabani kiraz (Pirus avium) ile ormanalt›nda barut a¤ac› (Frangula alnus),
çoban püskülü (Ilex colchica), k›z›lc›k (Cornus sanguinea), ahlat (Pyrus
communis), kurtba¤r› (Ligistrum vulgare), yabani erik (Prunus divericata),
geyik dikeni (Crataegus monogyna), ateﬂ dikeni (Phracantha coccinea), ay›
üzümü (Vaccinium sp.), han›meli (Lonicera caucasica) saptanm›ﬂt›r. Kapantepe
-Kocaöldü¤ü tepe aras›nda sar›çam ormanlar›ndan sonra 1000 m’den itibaren
aralar›nda sar›çam›n da bulundu¤u göknar ormanlar› hâkim duruma geçer.
Sar›çamlar, Çangal da¤›n›n do¤usunda güneye bakan yamaçtaki Karasu
derenin güneyinde 800-1000 m aras›nda Çilekli dere boyunca hâkimdir;
sar›çam ormanlar›na eﬂlik eden di¤er türler; göknar, kay›n, Istrance meﬂesi
(Quercus hartwissiana) virjinya meﬂesi (Q. virginia), tüylü meﬂe (Q.
pubescens), sapl› meﬂe (Q. robur)dir; sar› çiçekli ormangülü (Rhododendron
flavum)nün yo¤unlukta oldu¤u çal› kat›nda k›z›lc›k (Cornus sanguinea), ay›
üzümü (Vaccinium arctostaphyllos), çakal eri¤i (Purunus sphinosa), ateﬂ
dikeni (Ptracantha), geyik dikeni (Crataegus mongyna) bulunur. Daha alt
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seviyelerde ise k›z›lçamlar görülür.
De¤irmendere-Devrekani aras›ndaki sahan›n güneye bakan yamac›ndaki
kurakç›l orman› sar›çamlar oluﬂturur. Burada karaçam, ‹spir meﬂesi (Quercus
syspirensis), kasnak meﬂesi (Q. vulcanica) ile ormanalt› çal› kat›nda adi ard›ç
(Juniperus communis), k›z›lc›k (Cornus sanguinea), kurtba¤r› (Ligistrum
vulgare), ateﬂ dikeni (Pyracantha coccinea), s›r›mba¤› (Daphane pontica),
üvez (Sorbus torminalis), karamuk (Berberis vulgaris), geyik dikeni (Crataegus
tanecotifolia), çoban yast›¤› (Acantholimon sp.), çakal eri¤i (Prunus spinosa)
tespit edilmiﬂtir.
Kartuntepe (1422 m)-Daday aras›ndaki kurakç›l orman sahas›nda sar›çamlar, Kartun tepenin üst kesimindeki nemli ormanlar›n alt kesiminde görülür.
Burada kurakç›l ormanlar, 1500 m dolay›ndan baﬂlay›p Daday’a kadar uzan›r.
Kartun tepenin güneyinde 1600-1300 m aras›ndaki kurakç›l ormanlar›n üst
seviyesinde hâkim olan sar›çam, alta do¤ru karaçam ve meﬂelere (Q. robur, Q.
pubescens, Q. infectoria) do¤ru bir geçiﬂ gösterir. Buradaki sar›çam orman›nda
göknar, ispir meﬂesi, sapl› meﬂe (Q. robur) görülür. Orman›n çal› kat›na ise
ard›ç (J. nana), s›r›mba¤› (Daphane pontica), geyik dikeni (Crataegus tanecetifolia), ahlat (Pyrus eleagnifolia), çakal eri¤i (Prunus spinosa), karamuk
(Berberis vulgaris), ateﬂ dikeni (Pyracantha coccinea) yayg›nd›r. Ayr›ca
sar›çamlar, Oyluktepe-S›¤›ryala¤› aras›nda 1200-1350 m aras›nda da görülür.
Büyükyaz› Tepe-Taﬂköprü aras›ndaki kurakç›l karaçam sonra 1400-1600 m
aras›nda De¤irmendere vadisinde sar›çamlara rastlan›l›r. Bu ormanda ispir
meﬂesi, (Q. macranthera subsp. syspirensis), titrek kavak (Populus tremula) ile
sürüngen ard›ç (J. nana), kartopu (Vibirnum tinus), üvez (Sorbus umbelata),
karamuk (Berberis vulgaris), Kafkas han›meli (Lonicera caucasica), ateﬂ dikeni
(Pyracahantha coccinea), ahlat (Pyrus eleagnifolia) görülür. De¤irmendere’nin
güneyinden Kuzgun Tepe’ye (1373 m) geçildi¤inde güneye bakan yamaçta
1200 m’ye kadar sar›çamlar devam eder.
Küre da¤lar›n›n güneye bakan yamac›ndaki Hac›a¤aç Tepe (1861 m)Gök›rmak aras›nda 1600 m’den itibaren boylar› 20 m’yi aﬂan ve aralar›nda tek
tük göknarlar›n görüldü¤ü saf sar›çam ormanlar› hâkim duruma geçer.
Devrekani’nin güneyinde Benden vadisinden itibaren 1250 m’nin üzerinde
Sada deresine kadar olan sahada sar›çam ormanlar› yayg›nd›r. Bu iki dere
aras›ndaki sar›çam toplulu¤unda göknar (Abies bornmulleriana), kay›n (Fagus
orintalis) ile meﬂe ve titrek kavaklar da görülür.
Kastamonu-Ilgaz da¤lar› aras›nda 1000 m’den itibaren karaçam, kay›n,
sar›çam, yükseklere do¤ru kay›n, sar›çam ve nihayet Ilgaz da¤lar›n›n sis alan
kuzey yamaç›nda aralar›nda sar›çamlar›n görüldü¤ü göknar ormanlar› hâkim
duruma geçer. Ilgaz da¤lar›ndan Ilgaz depresyonuna do¤ru üstte göknarlardan
sar›çama, saf sar›çam, karaçam ve nihayet meﬂe ve karaçam topluluklar›na
do¤ru bir s›ralanma görülür. Tosya-Ilgaz da¤lar› aras›nda meﬂe ve karaçamlardan sar›çam, kay›na ve yükseklerde sar›çamdan ve göknara, sisli kesimlerde
saf göknar ormanlar›na do¤ru bir s›ralanma yer al›r (ﬁekil 4.21, 25).
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Kuzeyde Küre da¤lar› ile Azdavay-Daday-Boyal› güneyde Boyal› aras›ndaki
vejetasyon profili incelendi¤inde, Küre da¤lar›n›n güneye bakan ve sis alan
yüksek yamaçlar›nda aralar›na sar›çamlar›n fertler halinde bulundu¤u göknar
ormanlar›n›n bulundu¤u görülür. Ancak burada göknarlar›n tahrip ve tar›m
alanlar›n›n terk edildi¤i yerlere öncü süksesyon olarak sar›çamlar›n geldi¤i
görülür. Alt seviyelere do¤ru sar›çam ve göknar ormanlar› yayg›nlaﬂ›r. Burada
sar›çamlar›n alt kat›nda büyüyen göknarlar›n, sar›çamlar›n fazla kesildi¤i meﬂcerelerde tabir uygun ise sar›çam› bask›ya ald›¤› anlaﬂ›l›r. Azdavay vadisine
girildi¤inde karaçam ve gürgenlerin hâkim oldu¤u ormanlar, Ball›da¤'a do¤ru
göknar, sar›çam ve kay›n ormanlar› hâline dönüﬂür. Ball›da¤'›n yüksek kesimlerinde hâkim olan sar›çamlar›n Daday depresyonuna do¤ru karaçam-sar›çam
ve karaçam meﬂcerelerine dönüﬂtü¤ü görülür. Daday-Araç aras›ndaki yüksek
kesimlerde karaçam ve sar›çam ormanlar› hâkim duruma geçer. Araç-Boyal›
aras›nda uzanan Dikmen da¤›n›n kuzeye bakan yüksek yamaçlar›ndaki göknar
ormanlar›ndan sonra güneye göre sar›çamlar›n yo¤unlaﬂt›¤› ve nihayet Boyal›'
ya do¤ru karaçam ve meﬂelerden k›z›lçamlara do¤ru geçilir (ﬁekil 4.22).
Burada belirtilmesi gereken önemli hususlardan biri, Azdavay dolaylar›nda
hem yükseltinin düﬂmesi hem de Karadeniz'in nemli havas›n›n etkisiyle çok
kar›ﬂ›k meﬂcerelerin görülmesidir. Böyle yerlerdeki meﬂcereleri oluﬂturan
a¤açlar, adeta simbiyotik bir ortam meydana getirerek birinin ya da birkaç›n›n
varl›¤› di¤erinin yetiﬂmesini sa¤lar. Daha öncede belirtildi¤i gibi, bölgenin nemli
yerlerinde karaçam ve sar›çam ormanlar› alt›nda kay›n ve göknar gençli¤i
görülür (Foto 43, 44, 114, 121-24). Karaçam ve sar›çamlar›n alt›ndaki gölgeli
ortamda yetiﬂen kay›n ve göknar gençli¤in büyüyerek a¤aç hâlini almas›, bir
idare müddeti sonunda sar›çam ve karaçam›n ortadan kalkmas›na neden olur.
Öte yandan meﬂcerelerde sar›çam ve karaçam a¤açlar›n›n aﬂ›r› kesilmesi,
göknar ve kay›n gençliklerinin de yay›lmas›n› engeller, ancak böyle yerlerde
göknar-kay›n süksesyonu uzun bir zaman sürecinde tekrar ortama hâkim olur.
Örne¤in Elekda¤› 1100 m'de sar›çam›n alt›nda bulunan göknar, sar›çam›n
ortadan kalkmas›yla ortamdan çekilme durumunda kalm›ﬂt›r.
Karadeniz Ard› Bölge’de gür sar›çam meﬂcelerinin yayg›n oldu¤u yerlerden
biri de Karabük’ün güneybat›s›nda Yenice-Karabük arasas›na denk gelen Bolu
da¤lar›n›n do¤u uzant›s›ndaki E¤irova ve Keltepe mevkisidir. Karabük depresyonunda görülen k›z›lçamlardan karaçama geçilir; 1000 m’den sonra güneye
bakan yamaçlarda saf sar›çam, kuzeye yamaçlarda ise aralar›nda kay›n, f›nd›k,
k›z›lc›k, meﬂe, üvez gibi nemcil türlerin oldu¤u sar›çam ve göknarlardan oluﬂan
gür ormanlar görülür. Burada kireçtaﬂlar› üzerinde geliﬂmiﬂ, üst kat›n organik
madde yönünden zengin oldu¤u ve üst toprak kat›ndan kirecin y›kand›¤› asit
reaksiyonlu k›rm›z›ms› topraklar yer al›r (ﬁekil 4.23; Foto 121, 122).
Sar›çam ve göknar ormanlar›n›n yayg›n oldu¤u yerlerden biri de Eflani-Ulus
aras›d›r. Burada kuzeye bakan yamaçlarda göknar, güney yamaçlarda göknar
ve sar›çam ormanlar› yayg›nd›r. Taban› otla¤a dönüﬂtürülmüﬂ karstik-tektonik
kökenli Uluova’da yer yer saf sar›çam topluluklar›na rastlan›l›r (Foto 62, 63).
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ﬁekil 4.22: Bat› Karadeniz Ard› Bölge’nin bat› kesiminin vejetasyon profili. Profilde kuzeyde Küre da¤lar›nda difüz radyasyondan
dolay› yayg›n olan göknarlardan güneye do¤ru sar›çam göknar kar›ﬂ›k ormanlar›, saf sar›çam ormanlar›na do¤ru bir geçiﬂin oldu¤u
görülür.
Figure 4.22: Vegetation profile of the western part in the Western Backward Region of Black Sea. In this profile there is a transition
from fir (Abies bornmulleriana) forest on the Küre mountains on which diffuse radiation is dominant to fir and scots pine mixted forest,
and pure scots pine forest.
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ﬁekil 4.23: Karabük depresyonunun kuzey ve güneyinin vejetasyon profili. Burada
Karadeniz’den gelen nemli hava kütlesini alan yüksek kesimler ve özellikle kuzeye
bakan yamaçlarda sar›çam›n da bulundu¤u nemcil ormanlar, ya¤›ﬂ gölgesinde kalmas›
ve yükseltinin düﬂük olmas›yla yar›kurak ve s›cak ortam oluﬂturan Karabük depresyonunda k›z›lçamlar hâkimdir.
Figure 4.23: Vegetation profile of Karabük depression. Here the highlands, especially
north facing slopes getting humid air mass coming from Black Sea are covered with
humid forest containing scots pine, while in Karabük depression occurring in the
rainshadow and lowland red pine (Pinus brutia) clusters are common.

Karabük depresyonunun güneydo¤usunda alçak tepeliklerden güneye Ovac›k kasabas›na do¤ru karaçam ve meﬂelerden sonra 1000 m’nin üzerineki K›ﬂla
mevkiinde yöresel ölçüde gür sar›çam ormanlar› görülür (Foto 128).
K›z›lcahamam-Çerkeﬂ-Gerede aras›ndaki topografyan›n ormanlar›n da¤›l›ﬂ›nda önemli rol oynad›¤› görülür. ﬁöyle ki, K›z›lcahamam-Çamkoru-Iﬂ›k da¤› aras›ndaki hatt›n güneyinde meﬂe, kuzeyinde ise karaçam ve sar›çamlar yayg›nd›r.
Çaml›dere-Çamkoru dolaylar›nda, Sündiken da¤lar›nda da oldu¤u gibi, kuzeye
bakan yamaçta sar›çam, güneye bakan yamaçta karaçam ormanlar›n›n hâkim
duruma geçmesi, karaçam›n sar›çama göre biraz daha kurak ﬂartlarda yetiﬂti¤ini gösterir. Gerede-Çerkeﬂ depresyonunun güneyinde kuzeye bakan yamaçta
fliﬂler üzerinde gür karaçam, sar›çam ve göknar ormanlar› görülür. Çerkeﬂ'in
do¤usunda Horhor deresinde 1300 m’ye kadar ç›kan karaçamlardan sonra aç›k
alanda sar›çam ve dere içinde gür göknar ormanlar› bulunur.
Yar›kurak özellikte olan Çerkeﬂ-Gerede depresyonunun yüksek kesimlerde
sar›çam ormanlar›na geçilir. Nitekim Çerkeﬂ güneyinde Iﬂ›k da¤›n›n kuzeye
bakan yüksek yamac›nda aralar›nda göknarlar›n bulundu¤u sar›çam ormanlar›
yer al›r (ﬁekil 4.24-26).
Gök›rmak vadisinde Taﬂköprü-Hanönü güneyindeki yüksek alanlarda saf
sar›çamlar yer al›r. Burada Küre da¤lar›n›n kuzey yamac›nda kay›n ve sar›çam,
sar›çam ve göknar; kay›n, göknar ve sar›çam ormanlar› görülür (ﬁekil 4.26).
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ﬁekil 4.24: Karabük-Gerede (üstte) ve Karabük-Safranbolu- Kumluca aras›n›n (altta) bitki profilleri
Figure 4.24: Vegetation profiles among Karabük-Gerede towns (upper) and Karabük- Safranbolu-Kumluca towns (below).
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Figure 4.25: Karadeniz Ard› Bölge’de depresyonlar ile yüksek alanlar aras›nda ormanlar›n da¤›l›ﬂ›n› gösteren profiller.
Figure 4.25: The forests distribution among depressions and highlands in the Western Backward Region of Black Sea.
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ﬁekil 4.26: Karadeniz Bölgesi’nden Karadeniz Ard› Bölge’ye do¤ru vejetasyonun de¤iﬂmesini gösteren profiller
Figure 4.26: The vegetation profiles from Black Sea Region to Backward Region of Black Sea.
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‹skilip-Tosya aras›nda ise kurakç›l meﬂe ve karaçam kuﬂa¤›ndan sonra
1600 m’den itibaren sar›çam ve Tosya olu¤unun yüksek kesimlerinde sar›çamgöknar ve sar›çam ormanlar› görülür (ﬁekil 4.25; Foto 130). Burada genellikle
karaçam ormanlar›n›n üst kesimlerine do¤ru karaçam ve sar›çam kar›ﬂ›k
meﬂcereleri ve daha yükseklerde sar›çamlar gelir. Sis alan yamaçlarda ise
göknar›n hâkimiyetinde yer yer karaçam ve sar›çamlara rastlan›l›r.
Bölgede saf ve iyi bonitette sar›çam ormanlar›n›n yayg›n oldu¤u kesim
andezitlerin yayg›n oldu¤u Köro¤lu da¤lar›d›r. Abant depresyonunun do¤usundan baﬂlayarak K›br›sc›k platosu, Alada¤lar üzerinden do¤uda Osmanc›k’›n
bat›s›na kadar devam eden Köro¤lu da¤lar›n›n do¤rudan güneﬂ radyasyonu ve
özellikle kuzey kesiminin nemli hava almas› sar›çam›n optimum koﬂullarda
yetiﬂmesine yol açmaktad›r (ﬁekil 4.25; Foto 126, 127).
Köro¤lu da¤lar› silsilesinde yamaç ve yükselti faktörü yerel olarak ormanlar›n bileﬂiminde önemli say›lacak de¤iﬂme görülür. ﬁöyle ki, Bolu güneyindeki
Kartalkaya, Gerede civar›nda ve Iﬂ›kda¤›'n›n kuzeye bakan yamaçlarda alt›nda
göknar gençli¤inin bulundu¤u sar›çam ormanlar› yer al›r. K›br›sc›k platosu ve
Bolu-Çerkeﬂ-Karg› depresyonunun 1000 m’ye aﬂan kenarlar›nda karaçam ve
sar›çam kar›ﬂ›k omanlar› görülür (Foto 123, 125).
Köro¤lu da¤lar›n›n do¤u uzant›s›na tekabül eden Tosya-Karg› aras›nda
Devrez olu¤unun güneyindeki Kös da¤›nda iyi bonitette saf sar›çam ormanlar›
yer al›r. Yaz›n Karadeniz üzerinden gelen nemli havay› alan burada iyi ayr›ﬂm›ﬂ
ﬂistileﬂmiﬂ serpantinler üzerinde boylar› 40 m’yi geçen ve çap› 60 cm’yi aﬂan
sar›çamlar görülür (Foto 129).
Sar›çam ormanlar›n›n bonitet durumuna gelince, bölgede saf sar›çam ormanlar›n›n en yayg›n oldu¤u yer, Karabük güneybat›s›nda, özellikle kireçtaﬂlar›n›n
oldu¤u da¤l›k alanlard›r (Foto 121, 122). Burada boylar› 30 m’yi aﬂan, ancak
50 yaﬂ›ndan sonra öz çürümelerinin oldu¤u sar›çamlar tespit edilmiﬂtir. Öte
yandan buradaki deneme alanlar›ndaki sar›çam meﬂcerelerinin % 15'inde
aritmetik orta çap›n 21-30 cm, % 54'ünde 31-40 cm, % 31'inde 41-50 cm
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu de¤erler, Karabük ormanlar›ndaki sar›çamlar›n geliﬂiminin de¤er bölgelere göre h›zl› oldu¤u ortaya koymaktad›r. Nitekim en kal›n
gövdeli sar›çamlara Karabük ormanlar›nda rastlan›lm›ﬂt›r. Burada kristalize
kireçtaﬂlar› üzerinde geliﬂmiﬂ kal›n toprakta 119 yaﬂ›nda bir sar›çam›n çap› 50
cm olarak ölçülmüﬂtür (Çepel ve di¤. 1977).
Çepel ve ark. (1977), en düﬂük boya sahip olan sar›çam meﬂcerelerinin
Çamkoru (K›z›lcahamam)'da volkan külleri üzerinde, 100-104 ortalama yaﬂtaki
sar›çamlar›n 10 m ortalama boya sahip oldu¤unu belirtilmiﬂtir. Akda¤madeni’nde ise sert dolomitik kireçtaﬂ› üzerinde 92 yaﬂ›ndaki bir meﬂcerede orta boyun
8.3 m oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir.
En yüksek orta boya sahip meﬂcerelerin Alada¤'da (123 yaﬂ›nda 32 m),
Karabük ormanlar›nda (124 yaﬂ›nda 32 m), Çatac›k (Sündiken da¤lar›)’ta (186
yaﬂ›nda 36 m) bulundu¤unu saptam›ﬂlard›r.
En üst boya sahip meﬂcerelerin Karabük ormanlar›nda 139 yaﬂ›nda 36.3 m,
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Alada¤'da 133 yaﬂ›nda 33 m, Çatac›k’ta 186 yaﬂ›nda 36.8 m olarak ölçülmüﬂlerdir. Çatac›k orman›nda 37.8 m boyundaki sar›çam›, en yüksek boylu
sar›çam olarak dikkate alm›ﬂlard›r.
Sar›çam meﬂceresi orta yaﬂ›n, deneme sahalar›n›n % 54'ünde 71-110 yaﬂ, %
65'inde 71-120 yaﬂ aras›nda oldu¤unu; sar›çam meﬂcereleri içerisinde hem
ortalama en düﬂük yaﬂ›n 52 yaﬂla, hem de en yüksek ortalama yaﬂ›n 191
yaﬂla Alada¤'da bulundu¤unu tespit etmiﬂlerdir.
Hektardaki a¤aç say›s›na göre sar›çam meﬂcelerinin 206 a¤açla Çatac›k’ta
en az oldu¤u, bu durum en kal›n çapl› (54 cm) a¤açlar›n yo¤un olmas›ndan
ileri geldi¤i, en s›k olan›n ise hektarda 2435 a¤açla Akda¤madeni, 2000 a¤açla
Göle-Yaln›zçam da¤lar›nda oldu¤u belirtilmiﬂtir (Çepel ve di¤. 1977).
4.2. BATI KARADEN‹Z ARDI BÖLGE'N‹N BÖLÜMLER‹
Karadeniz Ard› Bölge;
4.1. Kastamonu Platosu Bölümü
4.2. Köro¤lu Da¤lar› Do¤usu Bölümü
4.3. Karabük Güneybat›s› Bölümü
olmak üzere üç bölüme ayr›l›r.
Kastamonu Platosu Bölümü, yar›nemli ve mezotermal iklim koﬂullar›n›n
etkisi alt›ndad›r; yaklaﬂ›k Kastamonu platosunda 1000 m'nin üzerine kadar
olan az engebeli sahalarda daha çok saf karaçam topluluklar›n›n üzerindeki
sar›çam, Ilgaz da¤lar›n›n kuzey bakan yamaçlar›ndaki göknar-sar›çam topluluklar› ile Küre da¤lar›n›n güneye bakan yüksek yamaçlar›ndaki sar›çam, kay›n
ve göknar kar›ﬂ›k ormanlar›n› içerir.
Köro¤lu Da¤lar› Do¤u Bölümü, Köro¤lu da¤lar› silsilesinin kuzeybat›da
Ovac›k güneyindeki K›ﬂla, bat›da Kartalkaya, Alada¤lar ile do¤uda Kös da¤›,
güneyde Iﬂ›k da¤›n› kapsayan alan›na tekabül etmektedir. Bu bölüm, genellikle
Karadeniz ard› yar›nemli bölge ile ‹ç Anadolu yar›kurak karasal iklimi aras›nda
geçiﬂ kuﬂa¤›n› temsil eder. Bölümü, di¤er bölümlerden ay›ran en önemli
özellikler; Çerkeﬂ-Gerede depresyonu ve çevresindeki tortul kökenli arazilerin
d›ﬂ›nda andezit, tüf ve aglomeralardan oluﬂan volkanikler yayg›n olmas› ve
ayr›ca kabaca K›br›sc›k-Çaml›dere-Iﬂ›kda¤› aras›nda çizilen hatt›n güneyi ile
Çerkeﬂ-Gerede depresyonunda hüküm süren yar›kurak iklim koﬂullar›ndan
dolay› karaçam ve meﬂe ormanlar›, kuzey yamaçlarda ise aralar›nda göknarlar›n oldu¤u yo¤un olarak sar›çam ormanlar› yer almas›d›r.
Karabük Güneybat›s› Bölümü, Karabük güneyinde 1000 m’nin üzerinde
kuzeye bakan yamaçta, kireçtaﬂ› içeren E¤riova ve Keltepe mevkilerini
kapsamaktad›r. Karadeniz’den gelen nemli hava kütlesini alan bu bölümdeki
sar›çamlar nemcil özellikte olup boniteti yüksektir.
Bölge bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde topo¤rafyan›n etkisine ba¤l›
olarak k›sa mesafelerde çok say›da habitatlar görülmekte, buna ba¤l› olarak da
farkl› bileﬂimde sar›çam ormanlar› yer almaktad›r. Tohum transfer bölümlerinin
tespitinde meﬂcerenin vejetasyon bileﬂimi dikkate al›nmal›d›r.
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5. GÜNEYDO⁄U MARMARA-KUZEY EGE
BÖLGES‹
Güneydo¤u Marmara-Ege Bölgesi’nin ‹çbat› Anadolu Bölümü’nün kuzeydo¤usuna tekabül eden Kuzey Ege Bölgesi; ‹zmit ve Gemlik körfezleri aras›ndaki Samanl› da¤lar›n›n do¤usu, Dodurga’ya kadar uzanan Uluda¤- Domaniç
da¤lar›, do¤uda Sündiken da¤lar› ile güneyde Kütahya güneyi YelliceArapdede ve Türkmen da¤lar› ile güneyde Murat da¤› (Uﬂak) aras›ndaki da¤l›k
alanlar› kapsar. Bölge, Türkiye’nin ekolojik bölgeler aç›s›ndan Güneydo¤u
Marmara ile ‹ç Anadolu’nun kuzeybat›s›ndaki orobiyomlar› içerir (ﬁekil 4.1).
5.1. EKOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
5.1.1. TOPOGRAFYA ÖZELL‹KLER‹
Bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda bölge, s›ralar halinde uzanan da¤lar, tek da¤
kütleleri ile çökme sonucu oluﬂmuﬂ tektonik havzalara sahiptir. Da¤lar ile
çukur sahalar aras›ndaki seviye fark›n›n fazla olmas›, akarsu aﬂ›nd›rmas›n›n
ﬂiddetlenmesine yol açm›ﬂt›r.
Bölgenin kuzeyinde ‹zmit Körfezi ve Gemlik Körfezi ile ‹znik Gölü aras›nda
yüksekli¤i 700-800 m’ye ulaﬂan Samanl› da¤lar›, ‹znik depresyonunun güneyinde yüksek zirvesi 1300 m’ye yaklaﬂan Kat›rl› da¤lar› yer al›r. Bursa’n›n
hemen güneyinden baﬂlayarak do¤uda ‹nönü Ovas›'na kadar devam eden ve
kuzeybat›-güneydo¤u yönünde uzanan Ulu-Domaniç da¤lar› kütlesi bulunur.
70 km kadar uzunluktaki bu da¤ s›ras›nda yüksek zirveler, Uluda¤'da 2547 m
Domaniç da¤lar›nda 2000 m (Domaniç da¤› 2048 m, Yirce da¤› 1906 m) dolay›ndad›r. Porsuk çay› ile Sakarya nehirleri aras›nda do¤u-bat› yönünde uzanan
ve zirveleri 1700 m’yi aﬂan Sündiken da¤lar› yer al›r. Kütahya güneyinde yüksek zirveleri 1800 m’ye ulaﬂan Yellice ve Arapadede da¤lar› ve bat›da yüksek
zirvesi 1800 m’yi aﬂan Türkmen da¤lar› ile Gediz ve Alt›ntaﬂ oluklar› aras›nda
birdenbire 2312 m’ye kadar yükselen Murat da¤› bulunur.
Da¤lar aras›nda içlerinde akarsular›n geçti¤i tektonik kökenli depresyonlar
uzan›r. Bunlar›n baﬂ›nda Samanl› ve Kat›rl› da¤lar› aras›nda yüksekli¤i 95 m
olan ‹znik Gölü’nün de yer ald›¤› çukurluk, Bursa’dan baﬂlayarak do¤uda
Yeniﬂehir ve Osmaneli’ne kadar uzanan Bursa-Yeniﬂehir-Osmaneli olu¤u, yine
güneyde Uluda¤-Domaniç da¤lar› kuzeyinde ‹negöl olu¤u ve Tavﬂanl›-Kütahya
olu¤u bulunur.
Bölgenin do¤usundaki akarsular›, Sakarya ile birleﬂerek Karadeniz’e, bat›daki akarsular (Orhaneli ve Kemalpaﬂa çaylar›) ise Marmara Denizi’ne dökülür.
Yukar›da belirtilen tektonik kökenli çukurlar ile da¤lar aras›ndaki yükselti
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fark› 700 ile 2000 m aras›nda de¤iﬂir. Bu yükselti fark›ndan dolay›, da¤lardan
tektonik kökenli depresyonlara ulaﬂan akarsular geçtikleri yerleri yararak ar›zal›
bir topografyan›n oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›r.
Bölgenin ar›zal› ve yüksek topografyas›, ileride bahsedilece¤i üzere yerel
iklim koﬂullar›n›n oluﬂmas›n› sa¤layarak gerek yatay gerekse dikey yönde farkl›
orman topluluklar›n›n yetiﬂmesine neden olmaktad›r.
5.1.2. ‹KL‹M ÖZELL‹KLER‹
Planetar faktörler
Bölge Türkiye’yi ilgilendiren hava kütleleri aç›s›ndan kuzeybat›dan sokulan
ço¤unlukla martim polar (mP), nadiren karasal polar (cP) hava ile maritim
tropikal (mP) hava kütlelerinin etki alan› içerisindedir.
K›ﬂ›n bölge Balkanlar üzerinden sokulan maritim polar, nadiren karasal
polar hava kütleleriyle güneyde Do¤u Akdeniz’den gelen maritim tropikal havan›n karﬂ›laﬂmas›yla, özellikle so¤uk cephenin sokulmas›yla baﬂlayan ya¤›ﬂlar,
Nisan sonlar›na kadar devam eder. Zaman zaman güneyden gelen ve s›cak
hava ak›mlar›n›n sokulmas›n› sa¤layan s›cak cephenin de etkisi alt›nda kal›r.
Yaz mevsiminde ise bölgenin güneydo¤usu karasal tropikal havan›n etkisine
girerek su s›k›nt›s›n›n devam etti¤i kurak döneme geçilir. Ancak bölgenin kuzey
kesimi Karadeniz ve Marmara üzerinden gelen nemli havan›n etkisinde kal›r.
Kütahya ve çevresi Nisan-Haziran aras›nda konveksiyonal etkilerin etkisi
alt›nda kalarak zaman zaman ö¤leden sonra oluﬂan ya¤›ﬂlar düﬂer.
Fiziki Co¤rafya Faktörleri
Bölgenin ekolojik koﬂullar›n›n de¤iﬂmesini, da¤lar›n uzan›ﬂ do¤rultular›, bak›
ve yükselti özellikleri önemli ölçüde etkiler. ﬁöyle ki, kabaca do¤u-bat› yönünde uzanan Sündiken ve Yellice-Arapdede da¤lar› ile kuzeybat›-güneydo¤u do¤rultusundaki Ulu-Domaniç da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›, kuzeyden gelen
cepheleri engelleyerek çevreye göre bol miktarda ya¤›ﬂ al›r. Ayr›ca kuzeye
yamaçlar, yaz›n Karadeniz ve Marmara Denizi üzerinden gelen nemli havay›
al›r; nemli havan›n yükselerek so¤umas›yla sis meydana gelir. Bu nedenle
bölgedeki da¤lar›n kuzeye yamaçlar›n›n alt kesiminde nemli-›l›man kay›n,
üstünde ise nemli so¤uk i¤ne yaprakl›, özellikle göknar ormanlar› yayg›nlaﬂ›r.
Güneye bakan üst yamaçlar›n do¤rudan radyasyon almas›, sar›çam ormanlar›n›n yetiﬂmesini sa¤lar. Uluda¤›n eteklerinden ‹negöl depresyonuna do¤ru
kuzey yamaçta kay›n-gürgen ormanlar›, güneye bakan yamaçlarda karaçam
ormanlar› görülür. Murat da¤› (Uﬂak)nda da kuzeye bakan yamaçlarda kay›n,
güneye bakan yamaçta üstten alta do¤ru sar›çam ve karaçamlar birbirini izler.
Sündiken da¤lar›n›n kuzeye bakan yamaçlar›nda sar›çamlar›n yayg›n olmas›,
Karadeniz üzerinden gelen nemli hava ve bak›yla ilgilidir (Foto 135, 141).
Yükselti koﬂullar› ise alçak kesimlere göre hem s›cakl›¤›n düﬂmesine hem de
ya¤›ﬂ›n artmas›na yol açarak dikey yönde farkl› orman kuﬂaklar›n›n do¤mas›na
yol açar. Da¤lar›n 1300/1500 m’den itibaren sar›çam ormanlar›n›n baﬂlamas›,
tamamen yükselti koﬂullar›yla ilgilidir.
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S›cakl›k
Bölgede y›ll›k ortalama s›cakl›k tektonik kökenli depresyonlar›n taban›nda
14°C’den baﬂlayarak 1000 m dolaylar›nda 8-10°C’ye, 2000 m’de ise 4°C’ye
kadar iner. Ocak ay›nda tektonik depresyonlarda 0°C’nin üzerinde seyreden
s›cakl›k 1000 m dolaylar›nda 0°C’nin alt›na düﬂer (ﬁekil 4.27).
Temmuz ay›nda 20°C’ye kadar ulaﬂan s›cakl›k 1000 m dolaylar›nda
17-18°C, 2000 m’de 15-16°C’yi bulur. Sar›çamlar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i kesimlerde y›ll›k ortalama s›cakl›k 8-10°C aras›nda seyreder.
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ﬁekil 4.27: Güneydo¤u Marmara-Kuzey Ege Bölgesi’ndeki baz› istasyonlar›n ya¤›ﬂ ve
s›cakl›k grafikleri. Grafiklerde göze çarpan en önemli husus, Ulu-Domaniç silsilesinde
Temmuz ve A¤ustos aylar› d›ﬂ›ndaki tüm aylar›n ya¤›ﬂl› geçti¤i ve neredeyse su
s›k›nt›s›n›n olmad›¤›, güneye do¤ru yaz aylar›nda ya¤›ﬂ›n düﬂerek karasal ikliminin
belirginleﬂti¤i görülür.
Figure 4.27: Precipitation and temperature graphs of SE Marmara-N Aegean Region.
Shrinking aspects are clearly seen that there is no notable water deficiency in the
Ulu-Domaniç mountain range, but the continental climate effectively prevails toward
southern sector of the region.

Bulutluluk ve Ba¤›l Nem
Bölge genelinde bulutluluk kuzeyden güneye do¤ru azalma gösterir.
Özellikle vejetasyon döneminde da¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar›nda bulut168

luluk, alçak ve güneye bakan yamaçlara göre yüksektir. Bu durum ba¤›l nem
üzerinde de etkilidir. Özellikle Ulu-Domaniç ile Sündiken da¤lar›n›n kuzey
yamaçlar›nda ba¤›l nemin yüksek olmas›, buharlaﬂmay› nispeten düﬂürerek
nemli ortam koﬂullar› oluﬂturur. Genellikle güneye bakan yamaçlardaki
bulutluluk ve ba¤›l nem, kuzeye bakan yamaçlara göre düﬂüktür.
Ya¤›ﬂ
Bölge genelinde gerek y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ gerekse ya¤›ﬂ›n y›l içindeki
da¤›l›ﬂ›nda önemli farklar görülür. ﬁöyle ki Ulu-Domaniç da¤lar›n›n kuzeye
bakan yamaçlar›nda muhtemelen 1000 mm’yi aﬂan ya¤›ﬂ, tektonik kökenli depresyonlarda 600 mm’nin alt›na kadar iner. Bölgenin kuzeyinde yaz mevsiminde
görülen ya¤›ﬂ, güneye do¤ru sürekli olarak azalma gösterir (ﬁekil 4.27).
Bölgenin ekolojik yönden farkl› olmas›n› sa¤layan durum, yaz aylar›nda
da¤lar›n kuzeye bakan üst yamaçlar›n›n kuzeyden gelen nemli havay› almalar›
ve buna ba¤l› olarak sis ve ya¤›ﬂ oluﬂumuyla ilgilidir.
5.1.3. ANA MATERYAL ve TOPRAK
Bölgede farkl› jeolojik zamanlara ait çeﬂitli kaya gruplar› görülür. Samanl›
da¤lar›nda sar›çamlar›n bulundu¤u yerlerde ﬂist ve kristalize kireçtaﬂlar›
egemendir. Ulu-Domaniç silsilesinde çekirdekte asit intrüzif kaya grubundan
olan granitler, çevresinde ise gnayslar görülür. Bu silsilenin do¤u kesiminde
kireçtaﬂlar› yayg›nlaﬂ›r. Sündiken da¤lar›ndaki sar›çamlar›n yay›l›ﬂ alanlar›nda
gnays ve mikaﬂistler egemendir. Kütahya Arapdede da¤›nda pudral› ﬂist, fillat
ve kloritli serizitli ﬂistler egemendir. Ayr›ca yer yer kristalize kireçtaﬂlar› ile
serpantinlere de rastlan›l›r (Foto 12, 40; ﬁekil 4.30, 31).
Tükmenda¤›nda sar›çamlar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlar tamamen andezitdasit kaya grubundan ibarettir. Murat da¤›nda ise paleozoyik ﬂistler ile
serpantin-peridotitler yayg›nd›r (ﬁekil 4.31).
Bölgede sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlarda genellikle asit
reaksiyonlu kahverengi orman topraklar› yayg›nd›r. Uluda¤'›n yüksek kesimlerinde organik maddenin mineral toprakla fazla kar›ﬂmad›¤› podzolümsü
topraklar bulunur (Atalay 2011). Ancak topraklar›n tekstür ve strüktür özelliklerini ana materyal ve organik madde miktar› önemli ölçüde etkiler. ﬁöyle ki
granit ve gnaslar›n oldu¤u Ulu-Domaniç ve Sündiken da¤lar›nda kumlu, kumlu
balç›k, kumlu killi balç›k tekstüründe topraklar hakimdir. Bu ana materyallerde
kumu oluﬂturan bol miktardaki kuvarsit ve kuvarslar›n varl›¤› topraklar›n
asitli¤ini de art›r›c› yönde etki yapmaktad›r. Kumlu topraklar, sar›çamlar›n
yetiﬂmesi üzerinde olumlu koﬂullar sa¤lamaktad›r. Domaniç da¤lar›n›n do¤u
kesiminde kireçtaﬂlar› üzerinde k›rm›z›ms› Akdeniz topraklar› ile Arapdede
da¤›nda killi ﬂistler üzerindeki topraklar genellikle killi bünyededir (Foto 19).
Türkmen da¤›nda andezitler üzerinde genellikle kumlu ve killi balç›k
bünyede topraklar görülür.
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5.1.4. VEJETASYON
Bölge vejetasyon, özellikle orman›n tür bileﬂimi aç›s›ndan bak›, yükselti
koﬂullar›na göre yatay ve dikey mesafede önemli de¤iﬂme gösterir. Bölgedeki
baﬂl›ca vejetasyon topluluklar› ﬂöyledir:
1. K›z›lçam ve maki: Güney Marmara ve Sündiken da¤lar› kuzeyindeki
Sakarya vadisinde deniz k›y›s›ndan baﬂlayarak güneye bakan yamaçlar boyunca 800 m’ye kadar, kuzeye bakan yamaçlarda ise yamaçlar›n alt ete¤ine
kadar ç›kar, s›cakl›k terselmesinin oldu¤u ‹negöl d›ﬂ›ndaki depresyonlar›n
taban kesimlerinde yer al›r. Sakarya vadisi boyunca bozuk k›z›lçam ve makiler,
Samanl› da¤lar› ve Uluda¤'›n eteklerinde gürleﬂir. Özellikle ya¤›ﬂ›n çevreye
göre fazla oldu¤u ‹znik Gölü k›y›lar›ndan baﬂlayarak Samanl› da¤lar›nda 700
m’ye kadar aralar›nda sandal (Arbutus andrachne), kocayemiﬂ (Arbutus
unedo), akçakesme (Phillyrea latifolia)den oluﬂan nemcil türlerin oldu¤u maki
vejetasyonu yayg›nd›r. Ayn› ﬂekilde Uluda¤›'›n güney eteklerinde Nilüfer vadisi
boyunca da gür k›z›lçam ve makilerden oluﬂan topluluklar yer al›r.
2. Nemli-›l›man kay›n ormanlar›: Da¤lar›n kuzeye bakan yamaçlar› boyunca
Marmara k›y›lar›ndan baﬂlayarak 1000 m’nin üzerine kadar yükselir. Kay›nlar›n
yo¤un oldu¤u kesimler; Samanl› da¤lar›, ‹negöl depresyonu, Ulu-Domaniç da¤lar›, Kütahya Arapdede ve Yellice da¤lar›n›n kuzeye bakan alt yamaçlar›d›r.
Buralarda kay›n (Fagus orientalis) baﬂta olmak üzere kestane (Castanea
sativa), gürgen (Carpinus betulus), f›nd›k (Corylus avellana), k›z›lc›k (Cornus
mas) vb. nin oldu¤u a¤aç ve a¤açç›klardan oluﬂan ormanlar yayg›nd›r.
3. Nemli/yar›nemli-so¤uk i¤ne yaprakl› ormanlar: Bu ormanlar› karaçam,
göknar ve sar›çam ormanlar› oluﬂturur.
Karaçam ormanlar›, Türkmenda¤› ve Yellice da¤lar› ile Bozüyük, Bilecik ile
Uluda¤-Domaniç da¤lar›n›n 1300-1500 m’ye kadar olan kesimlerinde yer al›r.
Bölgesel ölçüde gür karaçam ormanlar›, Keles-Domaniç da¤lar› aras›ndaki
plato yüzeyleri boyunca, Türkmen da¤›n›n bat› kesimi, Yellice da¤lar›n›n güney
eteklerindeki plato düzlüklerinde görülür. Ayr›ca ‹negöl depresyonunun
güneyinde kuzeye bakan yamaçlarda kay›n ve gürgen hâkim iken, güneye
bakan yamaçlarda karaçamlar yo¤unlaﬂ›r. Sündiken da¤lar›nda karaçamlar,
kuzeye bakan yamaçta 900-1400 m, güneye bakan yamaçta ise 1200-1600 m
aras›nda yer al›r (Çelik 2006; ﬁekil 4.28).
Göknar ormanlar›, Uluda¤'›n kuzeye bakan yamaçlar›nda 1000 m’den
baﬂlayarak 2000 m’ye kadar saf ve yer yer aralar›nda kay›nlar›n oldu¤u göknar
ormanlar› yer al›r. Ayr›ca, Uluda¤'›n güney kesiminde kuzeye bakan yamaçlar
boyunca da sar›çam, karaçam, kay›n ve göknar kar›ﬂ›k ormanlar›, yükseklere
do¤ru göknar ormanlar›na dönüﬂür (Foto 138).
Sadece bölgede de¤il, Anadolu’da da göknar ormanlar›n›n en yayg›n oldu¤u
yerlerden biri de Bozüyük güneyinde Dodurga kasabas›n›n güneyindeki da¤l›k
alan›n sis alan kuzeye yamaçlar›d›r. Burada Porsuk çay›na kavuﬂan kanyon
ﬂeklindeki derelerin iç kesimleriyle kuzeye bakan yamaçlar›nda aralar›na yer
yer kay›n, ç›nar yaprakl› akçaa¤aç, f›nd›k, keçi sö¤üdü gibi nemcil türlerin de
170

kar›ﬂt›¤› son derece gür göknar ormanlar› görülür. Ayr›ca 1300-1500 m aras›nda vadi içlerinde alt kat›nda göknar gençli¤inin bulundu¤u sar›çam ile yer yer
kuzeye bakan yamaçlarda göknar-sar›çam ormanlar› yer al›r (Foto 143, 144).
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ﬁekil 4.28: Sündiken da¤lar›nda orman kuﬂaklar›n›n yükselti ve bak›yla iliﬂkileri
(Çelik’in 2006 verilerine göre)
Figure 4.28: Forest belts relationship between altitude and aspect in the Sündiken
mountains

4. Sar›çam ormanlar›: Bölge, sar›çam ormanlar›n›n Anadolu’daki yay›l›ﬂ
alan›n›n en bat› kesimini oluﬂturur. Kuzeyde Samanl› da¤lar›n›n ‹znik’ten geçen
bir hatt›n do¤usundan baﬂlayarak güneyde Murat da¤›na kadar uzan›r.
Bölgedeki sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ alanlar› ﬂöyledir:
‹znik Gölü Çevresi: ‹znik Gölü’nün kuzeyinde Samanl› da¤lar›nda, ‹znik’in
kuzeydo¤usunda Çandarl›-Elmal› dolaylar›nda 700-800 m dolaylar›nda saf
sar›çam, sar›çam-karaçam, sar›çam-karaçam-kay›n kar›ﬂ›k meﬂcereleri görülür;
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dere içlerinde ise kay›n-gürgen- sar›çam toplulu¤u hakim duruma geçer (Foto
136). Güneye bakan yamaçlarda saf sar›çam ve karaçamdan kuzeye bakan
yamaçlarda kay›n-sar›çam kar›ﬂ›k topluluklar› yer al›r. Burada Samanl›
da¤lar›n›n üst kesimindeki düzlüklerde nemlilik koﬂullar›n›n iyi oldu¤unu
yans›tan sandal ve kocayemiﬂ ve akçakesmeler görülür. Buradaki ana
materyal içlerinde kuvarsit mercek ve kamalar›n›n görüldü¤ü paleozoyik killi
ﬂistler yayg›nd›r.
Sar›çam›n yay›l›ﬂ alan› içinde fertler hâlinde oldu¤u saha, ‹znik Gölü’nün
güneyinde Kat›rl› da¤›n›n do¤usundad›r. Burada Mecidiye-K›z›lhisar çevresinde
700 m dolaylar›nda kuvarsitli ﬂistlerin egemen oldu¤u ve üzerinde podsolümsü
topraklar›n yayg›n oldu¤u sahada saçl› meﬂe (Quercus cerris), sandal (Arbutus
andrachne), kocayemiﬂ (Arbutus unedo), karaçam (Pinus nigra)lar, dere
içlerinde kay›n (Fagus orientalis)lar›n yo¤unlukta oldu¤u topluluklarla
karﬂ›laﬂ›l›r. Mecidiye köyünün 5-6 km güneyinde silisli ﬂistler üzerinde meﬂe,
sandal, kocayemiﬂ, karaçam ve k›z›lçamlarla birlikte birkaç fertten oluﬂan çok
küçük sar›çam toplulu¤u yer al›r (Foto 33, 139).
Ulu-Domaniç da¤lar›: Uluda¤'›n güneydo¤usunda Keles kuzeyinde Barakl›
köyünden itibaren granitler üzerinde karaçam ve meﬂe, kuzeye bakan yamaçta
kay›n ve karaçam ormanlar› yer al›r. 1400 m’den itibaren karaçam, sar›çam ve
göknar meﬂcerelerine geçilir. Burada sar›çam ve karaçam meﬂcerelerinin
alt›nda ve aralar›nda kay›n bulunur. Ayr›ca yer yer saf sar›çamlara da rastlan›r.
Göknar ve kay›nlar›n oldu¤u sar›çam meﬂceresinde boyu 35 m’ye ulaﬂan
sar›çamlar görülür. Uluda¤'›n kuzey eteklerinde sar›çam; göknar, kay›n ve
karaçamla kar›ﬂ›k durum al›r (Foto 143, 144; ﬁekil 4.29).
Dodurga çevresinde ise karaçam, göknar ve nadiren kay›nla kar›ﬂ›k hâlde
olan sar›çamlar görülür. Bozüyük-Do¤urga-Yirce da¤›na do¤ru bir profil ele
al›nd›¤›nda, Bozüyük dolaylar›nda baﬂlayan meﬂelerin Dodurga’n›n bat›s›na
do¤ru devam etti¤i, yükseltinin artmas›na paralel olarak karaçamlar›n
baﬂlad›¤›, daha sonra 1600 m dolay›nda yayla mevkiinde tahribata u¤ram›ﬂ saf
sar›çam meﬂceresinin, kuzeye bakan yamaçta sar›çam ve kay›n karﬂ›k
meﬂcerelerine dönüﬂtü¤ü görülür. Yüksek zirvesi 1906 m’ye ulaﬂan Yirce
da¤›n›n kuzeye bakan ve karstik kanyon vadinin yer ald›¤› kesimde 1800 m
dolaylar›nda f›nd›k, ç›nar yaprakl› akaçaa¤aç, çakal eri¤i (Prunus spinosa) ve
Karadeniz kökenli otsu bitkilerin de görüldü¤ü saf göknar, göknar ve kay›n ile
nadiren göknar ve sar›çamlardan oluﬂan topluluklar görülür (Foto 19).
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ﬁekil 4.29: Marmara Bölgesi’nin güneydo¤usunda sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ›n› gösteren profil. Do¤al yay›l›ﬂ alan› içerisinde Samanl› ve Kat›rl› da¤lar›nda 600 m’den baﬂlayan sar›çamlar, güneye do¤ru da¤lar›n do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan güney yamaçlar›nda saf topluluklar hâlinde 2000 m’ye kadar ç›kar.
Figure 4.29: The profile showing the native occurrence areas of scots pine in the NE of Marmara geographical region. Scots pine beginning at an elevation of c. 600 m, which is the lowest boundary of scots pine, rises up to 2000 m on the south facing slopes of mountains.
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ﬁekil 4.30: Kütahya’n›n güneyinde Arapdede da¤›n›n bitki profili. Sar›çamlar›n da¤›n
do¤rudan güneﬂ radyasyonuna maruz üst kesiminde yer ald›¤› görülür.
Figure 4.30: Vegetation profile of Arapdede mountain in S of Kütahya city. In the
profile, scots pine forest is found on the upper part of the mountains due to direct solar
radiation.

Sar›çam ormanlar›n›n en yayg›n oldu¤u yerlerden biri de Bozüyük güneyindedir. Burada meﬂelerle baﬂlayan ormanlar, meﬂe, ard›ç, meﬂe karaçam hâlinde
devam eder. Dodurga güneyinde 1300 m’den itibaren sar›çamlar görülmeye
baﬂlar, özellikle 1500 m civar›nda kireçtaﬂlar› üzerinde Camili yayla dolaylar›nda hakim duruma geçer. Buralarda sis alan vadi içlerinde göknar-sar›çam
topluluklar› yayg›nlaﬂ›r. Güneye do¤ru 1800 m civar›nda derin kanyon vadilerin
yer ald›¤› kesimlerde kuzeyden gelen nemli havan›n oluﬂturdu¤u sisli alanda
göknarlar hakim duruma geçererek tepelere kadar kesintisiz olarak uzan›r.
Dere yamaçlar›nda güney yüzlerde sar›çam, göknar, kuzeye bakan kesimlerde ise göknar (Abies bornmulleriana), kay›n (Fagus orientalis), ç›nar yaprakl›
akçaa¤aç (Acer platanoides), f›nd›k (Corylus avellana)lar›n yayg›n oldu¤u
nemli ormanlar görülür. Dodurga bat›s›nda göknar, Pazaryeri-Bozöyük olu¤unun
kuzeye bakan yamac›nda özellikle ‹negöl’e do¤ru saf kay›n meﬂcereleri yer al›r.
Kütahya Çevresi: Kütahya bat›s›nda do¤u-bat› yönünde uzanan Arapdede
da¤›n›n güneye bakan alt yamac›ndan üst kesimlere do¤ru maki, meﬂe ve karaçam, 1500 m’den itibaren sar›çam ve karaçam kar›ﬂ›k ormanlar› görülür.
Özellikle Arapdede da¤lar› üzerinde kuzeye bakan yamaç üzerinde 1300 m’ye
kadar meﬂe ve karaçam, 1300-1500 m aras›nda saf kay›n, kay›n ve karaçam
kar›ﬂ›k ormanlar› yer al›r. Burada saf sar›çam ormanlar› 1500 m’den baﬂlayarak Arapdede da¤›n›n 1700 m’yi aﬂan yüksek zirvelerine kadar ulaﬂ›r. Buradaki
sar›çam orman› alt›ndaki gür bir ot toplulu¤unun A¤ustos sonu itibariyle
kurumam›ﬂ olmas›, nem durumunun iyi oldu¤unu gösterir. (Foto 12, 132-33).
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Güneye Aslantaﬂ taraf›na do¤ru dönüldü¤ünde, sar›çamlar 1500 m’ye kadar
devam eder. Alt kesimlere do¤ru yer yer sar›çam ve karaçam kar›ﬂ›k meﬂcereleri görülür. 1200 m’nin alt›nda aralar›nda bodur karaçamlar›nda oldu¤u
meﬂe ve ard›ç topluluklar›na geçilir.
Türkmenda¤› çevresi: Eskiﬂehir'in güneybat›s›ndaki Türkmenda¤›'›n bat›s›ndan do¤uya do¤ru neojen killi kireçli tortullar› üzerinden görülen meﬂelerden,
da¤›n etek kesimlerinde serpantinler üzerinde 1300 m’den itibaren karaçam ve
sar›çamlara geçilir. Türkmenda¤›'n›n üst kesimlerine do¤ru andezit ve dasitler
üzerinde 1500'den baﬂlayarak da¤›n 1800 m’yi aﬂan zirve kesimi aras›ndaki
düzlüklerde oldukça iyi bonitette saf sar›çam ormanlar› görülür (Foto 142).
Sündiken Da¤lar›: Kuzeyde Sakarya nehri ile güneyde Eskiﬂehir Ovas›'ndan
geçen Porsuk çay› aras›nda uzanan gnays ve mikaﬂistlerden oluﬂmuﬂ Sündiken
da¤lar› da bölgede sar›çam ormanlar›n›n en yayg›n oldu¤u saha aras›ndad›r.
Sar›çam ormanlar›; Sündiken da¤lar›n›n kuzeye bakan yamac›nda 1200-1400
m aras›nda karaçamla kar›ﬂ›k, 1400-1818 m aras›nda ise genellikle saf
hâldedir; güneye bakan yamaçta 1500-1600 m aras›nda karaçamla kar›ﬂ›k
hâlde iken 1600-1818 m aras›nda saf duruma dönüﬂür (Çelik 2006). Bu
verilere göre saf sar›çam ormanlar›n›n alt s›n›r›, kuzeye bakan yamaçta 1400
m, güney yamaçta 1600 m’dir. Baﬂka bir anlat›mla saf sar›çamlar, kuzeye
bakan yamaçta güneye göre 200 m kadar daha üst seviyeden baﬂlar. Bu
durum aç›kça karaçam›n sar›çama göre kurakl›¤a daha dayan›kl› oldu¤unu
gösterir (ﬁekil 4.28, Foto 140-41).
Murat Da¤›: Yüksek zirvesi 2312 m’ye ulaﬂan Murat Da¤›, sar›çam›n Uluda¤
ve Samanl› da¤lar›ndan sonra Anadolu’nun en bat›s›ndaki sar›çam›n yay›l›ﬂ
alan›n› oluﬂturur. Sar›çamlar Murat da¤›n›n bat›s›nda özellikle serpantinler
üzerinde karaçam ve nadiren sar›çam, 2000 m dolay›ndaki üst kesimlerdeki
düzlüklerde bodur sar›çam ve sürüngen ard›ç kar›ﬂ›k ormanlar› hâlinde görülür
(ﬁekil 2.31; Foto 134-35).
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ﬁekil 4.31: Murat da¤›n›n bitki örtüsü profili.
Figure 4.31: Vegetation profile of Murat Mountain, E of Aegean Region.
175

Kurakç›l çal›, maki
(Xerophytic shrubs,
maquis),

Ulu-Domaniç da¤lar› Bölümü
Subregion of Ulu-Domaniç Mountains

NW

Uluda¤

Arapdede Bölümü
Arapbaba Subregion

Domaniç da¤›

m
2500

Tavﬂanl›
olu¤u

Türkmenda¤› Bölümü
Türkmen Mountain
Subregion

Arapdede da¤›

SE

Türkmen da¤›

2000
1500
1000
500
0
Kay›n
Fagus
orientalis

K›z›lçam
Pinus brutia

Meﬂe, gürgen
Quercus,
Carpinus

Sar›çam
Pinus
sylvestris

Göknar
Abies
bornmulleriana

Karaçam
Pinus nigra

Ard›ç
Juniperus sp

Kurakç›l çal›
Xerophytic
shrub

Alpin çay›r
Alpine grass

ﬁekil 4.32: Güneydo¤u Marmara-Kuzey Ege Bölgesi ve bölümleri. Her bölüm, bölge içinde baﬂta topografyan›n iklim üzerinde
yapt›¤› de¤iﬂikli¤e ve farkl› ana materyal özelliklerine göre ayr› birer ekolojik birimdir. Uluda¤-Domaniç Da¤lar› Bölümü sisli ve
nemli özellik göstermesi ile ana materyalin granit ve gnayslardan ibaret olmas›, Arapdede Bölümü, Arapdede da¤›n›n çevreye göre
nemli olmas› ve Türkmenda¤› Bölümü, hem karasal etkilerin a¤›r basmas› hem de ana materyalin andezit ve dasitlerden ibaret
olmas›yla ay›rt edilmiﬂtir.
Figure 4.32: The subregions of the SE Marmara-N Aegean Region. Each subregions correspond a separate ecological unite or
biome within the region due to the fact that topographical conditions leading to the change of climate and parent materials are differ. Ulu-Domaniç Mountain Subregion is considered a subregion due to humid and foggy environment and having gneiss and granite parent materials, Arapdede Subregion is an orobiome and Türkmen Mountain Subregion is defined due to the prevalence of continental effect and andesite-dasite parent materials.
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Murat Da¤›'n›n do¤u bölümünde ise sar›çamlar, karaçam ormanlar›n›n üst
s›n›r›nda sar›çam-karaçam kar›ﬂ›k ormanlar› hâlinde baﬂlayarak üst kesimlerde
yer yer saf sar›çam, kuzeye bakan yamaçlarda karaçam-kay›n, kay›n-sar›çam
-sar›çam-sürüngen ard›ç bileﬂimine dönüﬂür. Böylece Murat Da¤›, Anadolu’da
farkl› meﬂcere tiplerinde sar›çamlar›n oldu¤u bölgedir.
5.2. GÜNEYDO⁄U MARMARA-KUZEY EGE BÖLGES‹N‹N BÖLÜMLER‹
Güneydo¤u Marmara-‹çbat› Anadolu Bölgesi ekolojik özellikleri aç›s›ndan;
5.1. Samanl› Da¤lar› Do¤u Bölümü,
5.2. Uluda¤-Domaniç Da¤lar› Bölümü,
5.3. Sündiken Da¤lar› Bölümü,
5.4. Yellice-Arapdede Da¤lar› Bölümü,
5.5. Türkmen Da¤lar› Bölümü,
5.6. Murat Da¤› Bölümü
olmak üzere 6 bölümü ayr›l›r (ﬁekil 4.32).
Bu bölgelerden Samanl› Da¤lar› Do¤u Bölümü, sar›çamlar›n genellikle hafif
metamorfik ﬂistler üzerinde ço¤unlukla kay›n gibi geniﬂ yaprakl›larla kar›ﬂ›m
yapmas› ve nemli-›l›man iklim koﬂullar›nda yetiﬂmesi ve yükselti olarak 700 m
gibi alt rak›mda bulunmas› nedeniyle ayr› bir bölge olarak ay›rt edilmiﬂtir.
Uluda¤-Domaniç Da¤lar› Bölümü, özellikle Dodurga kesimi, sar›çamlar›n
kireçtaﬂlar› üzerinde yetiﬂti¤i, alt kat›nda yer yer göknar gençliklerinin nemli
ortam› karakterize etmesi nedeniyle ayr› bir bölüm olarak belirlenmiﬂtir.
Sündiken Da¤lar› Bölümü, vejetasyon döneminde Karadeniz üzerinden
gelen nemli hava koﬂullar›na ba¤l› olarak yetiﬂme imkân› bulan sar›çam
ormanlar›n›n yer almas› ve ayn› zamanda gnays ve mikaﬂistlerin ayr›ﬂmas›ndan has›l olan kumlu toprak/ana materyalden ibaret olmas› yönünden ayr›
bir bölüm olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Yellice-Arapdede Da¤lar› Bölümü, kuzeyden gelen nemli ve serin rüzgârlara
aç›k az metamorfik fillat ve pudral› ﬂistlerinden oluﬂan ana materyalden dolay›
ayr› bir bölüm olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Türkmen Da¤lar› Bölümü, karasal etkilerin hissedildi¤i, saf sar›çam ormanlar›n›n yer ald›¤› ve ana materyalin dasit-andezit volkaniklerinden oluﬂtu¤u bir
bölümdür.
Murat Da¤› Bölümü, da¤›n yüksek ve kuzeye bakan yamaçlar›nda yerel
olarak yar›nemli koﬂullar›n›n egemen oldu¤u saf sar›çam, sar›çam-karaçam ve
sar›çam-kay›nlardan oluﬂan topluluklar›n yer ald›¤› bir bölümdür.
Bu bölgedeki verimli ormanlar›n en yayg›n oldu¤u bölümler, Arapdede ve
Türkmen da¤lar› ile Domaniç da¤lar›n›n bat›s›nda Dodurga dolaylar›ndad›r.
Kat›rl› Da¤lar› do¤u kesimi, relikt özellikte olan sar›çam›n korunmaya
al›nmas› gereken âdeta bir anklav ﬂeklinde olmas› nedeniyle belirlenmiﬂtir.
Tohum kayna¤› olarak kullan›lmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle de ayr› bir
bölüm olarak ay›rt edilmemiﬂtir.
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6. KUZEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹
Bu bölge, güneyde Aras vadisinin kuzeyinde Erzurum-Kars platosu, do¤uda
Allahüekber-K›s›r da¤lar›, bat›da Yaln›zçam da¤lar› ve kuzeyde Posof havzas›,
bat›da Yaln›zçam da¤lar›, do¤uda Allahüekber, K›s›r da¤lar› aras›nda kalan
kuzeyde Posof ve Kura nehri havzalar›n› kapsayan Kuzeydo¤u Anadolu
Bölgesi’nin karasal yar›nemli kesimini oluﬂturur. Kura nehri güneyde
Allahüekber ve Yaln›zçam da¤lar›ndan kayna¤›n› alarak Ardahan üzerinden
kuzeydo¤uya yönelerek Gürcistan topraklar›na geçer. Kura nehrinin di¤er bir
kolu da Posof havzas›ndan kayna¤›n› alarak Ahiska civar›nda ana Kura
nehriyle birleﬂir. Ekolojik aç›dan Karadeniz Bölges’inin Nemli So¤uk ‹¤ne
Yaprakl› Orman Bölümü’ne tekabül eder (ﬁekil 4.1).
6.1. EKOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
6.1.1. TOPO⁄RAFYA
Kuzeydo¤u Anadolu, topografik aç›dan Anadolu’nun dam› say›lan yüksek
plato ve da¤lar›n yer ald›¤› bir bölge olup Do¤u Anadolu co¤rafî bölgesinin
kuzeydo¤usundaki 1800-2000 m aras›nda uzanan yüksek platolar›n› kapsar.
Bu plato sahas›n›n büyük bir bölümü, Neojen’de püsküren ak›c› bazalt lavlar›,
hem göl ortam›na akm›ﬂ hem de alttaki engebeli kütlenin üzerini kaplayarak
günümüzdeki Allahüekber ve Yaln›zçam da¤lar› üzerindeki düzlükleri oluﬂturmuﬂtur. Buralar, Kura nehri kollar› taraf›ndan yar›lmas›yla bir plato görünümünü alm›ﬂt›r. Ayr›ca, Neojen sonlar›nda oluﬂan dikey yer hareketleriyle Aktaﬂ,
Ç›ld›r ve Ardahan Ovas›'n›n bulundu¤u sahalar çökmüﬂtür.
Bölgenin ortalama yüksekli¤i 2000 m’nin üzerindedir. Bölgenin alçak
kesimleri Posof havzas›nda 1500 m, Ardahan Ovas›'nda 1800 m’dir. Yüksek
kesimler ise Ç›ld›r Gölü’nün bat›s›nda K›s›r da¤›nda 3192 m, do¤usunda
Akbaba da¤› 3040 m, Allahüekber da¤lar›nda 3111 m’ye kadar ç›kar. Üzerinde
bazaltlardan oluﬂmuﬂ düzlüklerin uzand›¤› Yaln›zçam da¤lar›n›n yüksekli¤i
2500 m’yi aﬂar. Bölgede di¤er bölgelerde oldu¤u gibi önemli bir dikey seviye
fark› görülmez.
6.1.2. ‹KL‹M
Planetar faktörler
Bölge, yaz›n Anadolu’yu kaplayan dura¤an nispeten s›cak havan›n etkisi
alt›nda kal›r. Ancak yüksek olan bu bölgede zeminin ›s›nmas›yla yükselen hava
kütlesinin ilkbahar sonuyla yaz ortas› aras›nda oluﬂturdu¤u konveksiyonel
hareketler etkilidir. Bu durum, bölgenin ilkbahar sonundan yaz ortalar›na kadar
yerel ölçüde ya¤›ﬂ almas›n› sa¤lar.
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K›ﬂ›n bölge, genellikle kuzeydo¤udan sokulan so¤uk ve nem miktar› düﬂük
karasal polar hava (cP)n›n etkisine girer. Frontal yani cephe faaliyetlerinin pek
etkili olmad›¤› bölge, birkaç kez kar ya¤›ﬂ›n meydana geldi¤i so¤uk ve az
ya¤›ﬂl› döneme girer. Bu nedenle bölgede en az ya¤›ﬂl› dönem, yaz sonu
d›ﬂ›nda k›ﬂ mevsimine tekabül eder. Baﬂka bir anlat›mla k›ﬂ›n bölgenin so¤uk
ve oldukça kuru havayla iﬂgal edilmesi, ya¤›ﬂ›n azalmas›na yol açar. Bu
dönemde geceleri ayaz, gündüzleri güneﬂli so¤uk günler yaﬂan›r. Sonbahar
baﬂlar›ndan itibaren polar ve tropikal hava kütlesinin karﬂ›laﬂmas›yla oluﬂan
cepheler, kar ya¤›ﬂlar›na yol açar.
Fizikî co¤rafya faktörleri
Bölgede kuzeydo¤u-güneybat› yönünde uzanan Yaln›zçam ve Allahüekber
da¤lar›, yaz›n Karadeniz üzerinden gelen nemli havan›n iç kesimlere sokulmas›n› önemli ölçüde engeller. Buna karﬂ›n, yaz›n k›smen de olsa Posof havzas›
Karadeniz’den gelen nemli havan›n etkisi alt›nda kal›r. Bu durum, Posof
havzas›nda ladin ormanlar›n›n yetiﬂmesini sa¤lar.
Kuzeydo¤u Anadolu’yu di¤er bölgelerden ay›ran en önemli özellik, karasal
etkilere ba¤l› olarak konveksiyonel ya¤›ﬂlar›n oluﬂmas›d›r. Nitekim ilkbahar
sonlar›ndan itibaren kar örtüsünün kalkmas›yla do¤rudan gelen güneﬂ
radyasyonuyla nemli olan toprak/anamateryalin sabah saatlerinden itibaren
›s›nmaya baﬂlamakta, ›s›narak yükselen nemli havan›n›n so¤umas›yla k›sa
süreli ﬂiddetli ya¤mur oluﬂmaktad›r. Düﬂen ya¤mur, toprak/zemini nemlendirerek tekrar konveksiyonel haraketlerle ya¤mura yol açmaktad›r. Bu durum
toprakta yeterli nemin kalmad›¤› yaz sonlar›na kadar sürmektedir (Foto 148).
S›cakl›k
Kuzeydo¤u Anadolu platolar›nda 3-4°C aras›nda olan y›ll›k ortalama s›cakl›k,
2000 m’nin üzerinde 1°C’ye kadar düﬂer. -10°C dolay›nda olan Ocak ay› ortalama s›cakl›¤›, 2000 m'nin üzerinde daha da düﬂer. En so¤uk k›ﬂ günlerinde
s›cakl›k -35°C’nin alt›na kadar iner. Yaz›n 15-16°C’ye ç›kan s›cakl›k, sonbahar
baﬂlar›ndan itibaren birden bire azalarak Kas›m ay›ndan itibaren 0°C’nin alt›na
düﬂer. Bölgede Kas›m-Mart aras›nda yaklaﬂ›k 5 ay s›cakl›k 0°C’nin alt›ndad›r.
Temmuz ve A¤ustos aylar› d›ﬂ›nda don olaylar› vuku bulmaktad›r. Don olayl›
gün say›s›, Ardahan platosunda 190, Sar›kam›ﬂ'ta 210'dur. Yaz›n gündüz 20°C’
nin üzerine ç›kan s›cakl›k gece 5°C’ye kadar düﬂer. Günlük s›cakl›k de¤iﬂmesinin fazla olmas›, havadaki nemin az olmas›ndan dolay›d›r.
Ayr› bir ortam oluﬂturan Posof havzas›nda ise 8-9°C dolay›nda olan y›ll›k
ortalama s›cakl›k, yaz›n 20°C’ye kadar yükselmekte, k›ﬂ›n ise -20°C’nin alt›na
kadar inmektedir (ﬁekil 4.33).
Bulutluluk ve Ba¤›l Nem
K›ﬂ döneminde yüksek olan bulutluluk yaz›n düﬂer; ancak cephe ve
konveksiyonel hareketlerin etkili oldu¤u yaz ortalar›na kadar artar. OcakMay›s aras›nda ayl›k 6-3 aras›nda seyreden aç›k gün say›s›, A¤ustos-Eylül
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aras›nda 10-15 güne ç›kar. Bulutlu gün say›s› konveksiyonel hareketlerin etkili
oldu¤u Haziran ve Temmuz aylar›nda 20-24 günle en yüksek seviyesine ulaﬂ›r.
Ba¤›l nem, Do¤u Anadolu’nun di¤er kesimlerine göre yüksektir. Havan›n
çok so¤uk olmas›ndan dolay› k›ﬂ aylar›nda % 60'›n üzerinde olan ba¤›l nem,
yaz›n özellikle iç kesimlere do¤u azalarak Temmuzda % 60'›n alt›na kadar iner.
Ancak havan›n s›cakl›k durumu dikkate al›nd›¤›nda havan›n bar›nd›rd›¤› nemin,
Karadeniz k›y›lar›na göre son derece düﬂük oldu¤u ortaya ç›kar (ﬁekil 2.19,
20). Bununla beraber, % 60-70 dolaylar›nda seyreden ba¤›l nem, yaz›n bölgede
buharlaﬂman›n fazla artmas›n› engeller.
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ﬁekil 4.33: Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi'ndeki istasyonlar›n ya¤›ﬂ ve s›cakl›k
grafikleri. Grafiklerde k›ﬂ›n so¤uk havan›n etkili olmas›yla azalan ya¤›ﬂ›n, cephe ve
konveksiyonel hareketlerin etkili oldu¤u ilkbahar sonu ve yaz baﬂlar›nda artarak en
yüksek seviyeye ç›kt›¤›, k›ﬂ›n -10°C’ye düﬂen s›cakl›¤›n yaz›n 15-16°C civar›nda
seyretti¤i görülür.
Figure 4.33: The precipitation and temperature graphs of NE Anatolian Region. In
these graphs decreasing precipitation due to cold air invansion in winter increases
during the last spring and early summer because of frontal ard convectional activities.
Temperature falling -10°C in the winter, rises up to 15-16°C during the summer.

Ya¤›ﬂ
Bölgede y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ 500-700 mm aras›nda de¤iﬂir (Ardahan 549,
Göle 620, Sar›kam›ﬂ 612, Posof 650 mm). Ya¤››ﬂ›n y›l içindeki da¤›l›ﬂ›nda
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önemli farkl›l›k görülür. En az ya¤›ﬂ, ba¤›l nem yönünden düﬂük polar havan›n
etkiledi¤i k›ﬂ döneminde, özellikle Aral›k ve Ocak aylar›nda düﬂer. K›ﬂ›n düﬂen
ya¤›ﬂ›n, y›ll›k ortalama ya¤›ﬂa oran› % 25 dolay›ndad›r. En fazla ya¤›ﬂ ise
konveksiyonel hareketlerin de etkili oldu¤u ilkbahar ortalar›yla yaz baﬂlar›nda
meydana gelir. Di¤er dikkate de¤er bir husus, Temmuz ve A¤ustos aylar›nda
düﬂen ya¤›ﬂ›n, k›ﬂ›n düﬂen ya¤›ﬂtan daha fazla olmas›d›r (ﬁekil 4.33).
Ya¤›ﬂ›n y›llara da¤›l›ﬂ›nda da önemli oynamalar görülür. Genel bir ifadeyle
600 mm dolay›nda olan bölgenin ya¤›ﬂ› baz› y›llar 1000 mm’ye kadar
yaklaﬂ›rken (Ardahan 792, Sar›kam›ﬂ 900 Göle 975 mm) baz› y›llar da 350
mm’nin alt›na iner (Göle 355, Sar›kam›ﬂ 316, Ardahan 281 mm). Bu de¤erler
dikkate al›nd›¤›nda ya¤›ﬂ›n ortalama de¤erin üzerine ç›kma oran› % 55
dolay›nda, ortalama de¤erin alt›na inme oran› ise % 30-38 aras›ndad›r.
Türkiye’nin dam› durumunda olan bölgede kar ya¤›ﬂl› gün say›s› 30-60 gün
aras›nda seyreder (Göle 33, Ardahan 42, Sar›kam›ﬂ 57 gün). Karla kapl› süre
ise Aral›k-Mart aras›ndaki olup 140 günü (Ardahan 115, Sar›kam›ﬂ 142 gün)
aﬂar, yüksek kesimlerde ise 200 günün üzerine ç›kar (Tetik 1986).
6.1.3. ANA MATERYAL VE TOPRAK
Kuzey Anadolu bölgesinin büyük bir bölümü bazalt lavlar›yla kapl›d›r.
Bazaltlar›n aras›nda ayr›ﬂm›ﬂ katlar ve aglomera ile bazen de tüfler görülür.
Sar›kam›ﬂ dolaylar›nda ise volkanik tüf ve kumlar yayg›nd›r. Posof havzas› ile
Ardahan do¤usundaki Kura vadisi boyunca volkanik ve tortullar›n yer ald›¤›
volkano-sedimanter arazilere geçilir. Göle ve Ardahan ovalar›nda oldukça kal›n
bir alüvyal örtü yer al›r (Foto 13, 14, 34, 151).
Tabakalar halinde uzanan ayr›ﬂmam›ﬂ bazaltlar, sar›çam›n kök geliﬂmesini
engeller, böyle yerlerde kaz›k kökten ziyade yatay kök sistemi görülür. Buna
karﬂ›n bazatlar aras›nda bulunan ayr›ﬂm›ﬂ katlar ve aglomeralar ile Sar›kam›ﬂ
dolaylar›nda volkanik kum ve tüfler üzerinde derinlere do¤ru uzanan kaz›k kök
sistemi yayg›nd›r. Volkanik kum ve tüflerin besin kapasitesi düﬂük olmas›na
karﬂ›n, sar›çam köklerinin geniﬂ bir alana yay›lmas›, hava ve su dolaﬂ›m›n›n iyi
olmas›, sar›çam›n optimum düzeyde geliﬂmesini sa¤lar. Bölge genelinde
topra¤›n solum kat›nda karbonatlar›n y›kanarak uzaklaﬂt›¤› asit reaksiyonlu
topraklar görülür. O horizonunda orman alt›nda birkaç cm kal›nl›¤›nda
mull-mor aras›nda humus tipi bulunur. Organik madde yönünden zengin olan
A horizonundan aç›k renkli B horizonuna do¤rudan geçilir. Üst toprak kat›n›n
organik madde yönünden zengin olmas›, s›cakl›¤›n düﬂük olmas› nedeniyle
organik maddenin yeteri kadar ayr›ﬂmamas›yla ilgilidir. Sar›çamlar›n yay›l›ﬂ
alan› içerisinde organik madde yönünden en zengin topraklar›n Kuzeydo¤u
Anadolu’da oldu¤u tespit edilmiﬂtir (Çepel ve di¤. 1977).
Tetik (1986)'in yapt›¤› araﬂt›rmada, e¤imin az oldu¤u yerlerdeki bazalt,
volkano-sedimanter araziler üzerinde hâkim topraklar›n asit reaksiyonlu kahverengi orman topraklar› oldu¤u belirtilmektedir. Bu topraklarda A horizonu
10-30 cm kal›nl›kta, ince granülar yap›da, kumlu balç›k ve balç›k bünyede ve
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koyu grimsi kahverengindedir (10 YR 2/2, 3/2, 7.5 YR 3/2). B horizonu 15-25
cm kal›nl›kta, soluk ve sar›ms› kahverenginde (10 YR 5/3, 5/4, 5/6), kaba
granüler, blok yap›da , killi balç›k ve killi bünyededir.
C horizonunun kal›nl›¤›, ana materyalin ayr›ﬂma derecesine göre de¤iﬂmekte
olup genellikle s›¤d›r.
Regosoller, volkanik kum ve tüflerin oldu¤u Sar›kam›ﬂ dolaylar›yla Ardahan
do¤usunda görülür. Bu topraklar›n üzerinde 3-5 cm kal›nl›kta un hâline gelmiﬂ
bir O horizonu, kal›nl›¤› en fazla 15-20 cm’ye ulaﬂan furda, ince granüler
yap›da gri renkli bir A horizonu bulunur, bunun hemen alt›nda taneli volkanik
malzemeye geçilir.
Regosollerde olgun bir toprak profilinin geliﬂmemesi, volkanik kumlar›n
gözenekli ve geçirgen bir yap›ya sahip olmas›, silisli ve vejetasyon döneminin
k›sa olmas› nedeniyle ayr›ﬂman›n çok yavaﬂ seyretmesi, üst horizondan taﬂ›nan
malzemelerin volkanik kumlar›n gözenekli yap› göstermesi nedeniyle derinlere
do¤ru taﬂ›nmas›d›r.
Volkanik tüf ve kumlar›n ekolojik aç›dan önemi ise gözenekli ve geçirgen
olmas› nedeniyle kök yay›l›ﬂ›n›n iyi olmas›, hava ve su dolaﬂ›m›n›n mükemmel
seyretmesi ve aç›k renkli olmas› nedeniyle radyasyonu yans›tarak serin bir
ortam oluﬂturmas›d›r.
Bölgedeki topraklar orta derecede asit reaksiyonlu olup pH 5-6 aras›nda
de¤iﬂmektedir. Ana materyalin silisli ve ya¤›ﬂ›n topraklar› y›kamaya yeterli
olmas›ndan dolay› topraklar genellikle kireçsizdir. A horizonunda organik
madde miktar› yüksek olup ortalama % 3-8 dolay›ndad›r.
Topraklar›n bünyesini önemkli ölçüde ana materyal belirlemiﬂ durumdad›r.
Volkanik kumlar üzerinde kumlu balç›k, bazaltlar üzerinde ise killi, killi balç›k
ve balç›k bünyede topraklar hâkimdir.
Ana materyalin bazalt olmas›, topraktaki besin maddelerinin yüksek
olmas›na neden olmuﬂtur. Nitekim bazaltlar üzerindeki topraklar›n katyon
de¤iﬂme kapasitesi en az 50 me/100 g’›n üzerindedir. Ayr›ca faydalan›labilir
en yüksek potasyumun bazaltlar üzerindeki topraklarda saptanm›ﬂt›r. Toprakta
de¤iﬂebilir sodyumun 0.06-0.87 me/100 g aras›nda (ortalama 0.2); potasyumun 0.27-2.58 me/100 g aras›nda (ortalama 1.0) de¤iﬂmektedir. Özellikle
volkanik kumlar üzerinde potasyum de¤erinin düﬂük olmas› y›kanmayla olan
taﬂ›nmaya ve silis miktar›n›n fazla olmas›na ba¤lanabilir.
Ormanlar›n tahrip edilerek çay›r örtüsüyle kapl› alanlarda asit reaksiyonlu
üst toprak kat›n›n organik madde yönünden zengin oldu¤u yüksek da¤-çay›r
topraklar› yer al›r. Göle ve Ardahan ovalar›nda taban suyu seviyesinin yüksek
ve çay›rlar›n yer ald›¤› kesimlerde hidromorfik alüvyal ve organik topraklar
bulunur.
6.1.4. VEJETASYON
Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki vejetasyon eko-fizyolojik özelliklerine
göre üç ayr› s›n›fa ayr›labilir:
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1. Çay›r vejetasyonu
Floristik ve yetiﬂme ortam› özellikleri göre üç gruba ayr›labilir:
Antropojen çay›rlar: Sar›çam ormanlar›n›n tahrip edildi¤i yerlerde yayg›nd›r.
Alpin kökenli otsu türlerin yer ald›¤› çay›rlar, özellikle yerleﬂme yerleri
çevresinde hayvan otlat›lmas› amac›yla kullan›l›r. Yaz sonlar›ndan itibaren
sararmaya baﬂlar.
Higrofil çay›rlar: Göle ve Ardahan ovalar›nda taban suyu seviyesinin yüksek
oldu¤u kesimlerde yayg›nd›r. ‹çinde saz ve kam›ﬂlar›n yer ald›¤› bu çay›rlar,
biçilerek hayvan yemi olarak kullan›l›r.
Yüksek da¤ çay›rlar›: Sar›çam ormanlar›n›n üstünde yer alan bu çay›rlarda
vejetasyon süresi, Haziran sonu ile A¤ustos aylar› aras›ndaki dönemi kapsar.
Alpin kökenli otlar›n yayg›n oldu¤u bu çay›rlar, Allahüekber, Erzurum-Kars platosunda ve Allahüekber da¤lar›nda 2200 m’nin üzerinden baﬂlayarak da¤lar›n
zirve kesimlerine kadar yükselir. Bu çay›rlar, hayvanlar›n otlak sahalar›
aras›ndad›r.
Sar›çam ormanlar›
Öncelikle belirtmek gerekirse Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki sar›çam
ormanlar› saf karakterde olup bir bak›ma Sibirya’n›n iç kesimlerindeki nemliso¤uk yaz› ya¤›ﬂl› karasal bölgelerdeki ormanlar› and›r›r. Sar›çam ormanlar›n›n
en yayg›n oldu¤u kesim, Allahüekber da¤lar›n›n kuzey yamaçlar›ndan baﬂlayarak Göle (Kar›ncadüzü) ormanlar›n› içine alarak Ardahan yak›nlar›na kadar
uzan›r (Foto 146, 147). Ardahan-Posof aras›nda ise sar›çamlar, tahrip sonucu
da¤lar›n eteklerinde âdeta yamalar halinde kalm›ﬂt›r. Sadece bölge ölçüsünde
de¤il, Anadolu’da sar›çamlar›n yay›l›ﬂ alan› içerisinde verimli sar›çam
ormanlar›, Göle’nin hemen bat›s›ndan baﬂlayarak Allahüekber da¤lar›na kadar
uzanan Kar›ncadüzü mevkiinde bulunur. Burada 2200-2300 m dolaylar›nda
baﬂlayan sar›çamlar, Allahüekber da¤lar›n›n eteklerinde 2500 m’nin üzerine
kadar ç›kar. Sar›çamlar›n optimum özellikte oldu¤u yerler ise 2300-2500 m
aras›ndad›r (ﬁekil 4.34).
Oltu havzas›n›n taban kesiminde-Allahüekber da¤lar›na do¤ru bir profil
incelendi¤inde, vadi boyunca 1500 m’den itibaren özellikle kuzeye bakan
yamaçlarda 8-10 m boyunda olan sar›çamlardan Göle civar›ndaki düzlüklerde
boyu 30 m’ye ulaﬂan sar›çamlara geçilir, buradan Allahüekber da¤lar›n›n bat›
eteklerinde s›cakl›k yetersizli¤inden dolay› sar›çamlar 2500 m civar›nda
bodurlaﬂarak 2 m’nin alt›na kadar iner.
Göle civar›nda bir hektarda bulunan sar›çam›n yer yer 2000 civar›nda
oldu¤u belirtilmiﬂ; ayr›ca 100 yaﬂ›nda 27 m boyunda 2. bonitette sar›çamlar›n
oldu¤una da dikkat çekilmiﬂtir (Çepel ve di¤. 1997).
Sar›kam›ﬂ, Göle ve Oltu yörelerinde I. ve II. bonittetteki ormanlar›n ço¤unlukta oldu¤u, sar›çam boyunun I. bonittete 27.5 m, II. bonitette 25 m, III.
bonitette 22.5 m, IV. bonitette 20 m, V. bonitette 17.5 m oldu¤u tespit
edilmiﬂtir (Erdemir 1974).
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ﬁekil 4.34: Kuzeydo¤u Anadolu’nun vejetasyon ve jeolojik kesit profilleri.
Figure 4.34: Vegetation profile and geologic cross-section of NE Anatolia.
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ﬁekil 4.35: Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi’nde bölümlerin ay›rt edilmesi. ﬁekilde görüldü¤ü gibi, güneyden kuzeye do¤ru, genellikle
volkanik tüf ve kumlar›n hâkim oldu¤u Allahüekber da¤lar›yla Aras vadisi aras›ndaki kesim, Erzurum-Kars Platosu Bölümü; Allahüekber da¤lar›yla Posof havzas› aras›ndaki Ardahan platosuna tekabül eden saha, Ardahan Platosu Bölümü ve Posof havzas›n› kapsayan volkanik ve tortul tabakalar›n münavebeli olarak istiflendi¤i ve ladinlerin de bulundu¤u kesim, Posof Havzas› Bölümü olarak
ay›rt edilmiﬂtir.
Figure 4.35 :The dividing subregions of NE Anatolia. As seen in the profil in the S-N direction, Erzurum-Kars Plateau Subregion
having volcanic sand and tuff covers between Allahüekber and Aras valley; Ardahan Plateau Subregion occurs between Allahüekber
Mountain and Posof basin and Posof Subregion containing alternating volcano sedimentary strata and oriental spruce is located in the
Posof Basin.
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Tetik’in de¤erlendirmesinde ise Sar›kam›ﬂ ormanlar›nda II ve III. bonittete
olanlar›n bask›n oldu¤u, ayr›ca I. bonitteteki sar›çam›n 2340 m’de Sar›kam›ﬂ
Kumlu serisinde ve ﬁenkaya Erdavutda¤› serisinde 2160 m’de kolüvyal
malzemeler üzerinde oldu¤u belirtilmiﬂtir (Tetik 1986)
Sar›çamlar›n yayg›n oldu¤u di¤er bir alan, Pasinlerin kuzeyinden baﬂlayarak
Erzurum-Kars platosu üzerinde Sar›kam›ﬂ'›n kuzeydo¤usuna, güneyde Aras
vadisinin kuzeyinde Karakurt yak›n›na kadar ilerler. Buradaki sar›çam ormanlar›n›n prodüktif oldu¤u kesim, Karaurgan do¤usuyla Sar›kam›ﬂ aras›ndad›r.
Karakurt dolay›nda Aras vadisinin kuzeye bakan yamac›nda volkanik tüfler
üzerinde de birkaç fert halinde sar›çamlar görülür (Foto 145).
Posof havzas›nda sis almayan yamaçlarda saf halde olan sar›çam topluluklar›, sisli yerlerde alt kat›nda ormangüllerinin oldu¤u ladin-sar›çam ormanlar›
görülür (Foto 150).
Sar›kam›ﬂ do¤usundan Selim ve Kars’a do¤ru sar›çam ormanlar›na ait
birkaç a¤açtan oluﬂan kal›nt›lara rastlan›l›r. Kars dolaylar›nda ise artan s›cakl›k
ve azalan ya¤›ﬂa ba¤l› olarak bozk›rlara geçilir. Ardahan-Posof hatt›n›n do¤usunda ise sar›çamlar do¤uya do¤ru gittikçe azalarak Ç›ld›r kasabas›ndan
itibaren Do¤u Anadolunun uzun boylu çay›r-bozk›r alanlar›na ulaﬂ›l›r.
K›saca, Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi, so¤uk yar›nemli iklim koﬂullar›n›n
hüküm sürdü¤ü saf sar›çam orman alan›d›r. Yay›l›ﬂ alan› içerisinde en yüksek
bonitete sahip yerlerin baﬂ›nda gelir. Özellikle Göle Kar›ncadüzü, sar›çam
ormanlar›n›n gür oldu¤u ve kereste üretiminin en fazla oldu¤u iﬂletme ﬂefli¤i
aras›ndad›r.
6.2. KUZEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹'N‹N BÖLÜMLER‹
Kuzeydo¤u Anadolu Bölgesi, iklim ve topografya ve ana materyalin etkisine
ba¤l› olarak üç bölüme ayr›l›r (ﬁekil 4.35):
6.1. Erzurum-Kars Platosu (Sar›kam›ﬂ) Bölümü
6.2. Ardahan Platosu Bölümü
6.3. Posof Havzas› Bölümü
Erzurum-Kars Platosu Bölümü, Sar›kam›ﬂ dolaylar›nda sar›çam ormanlar›n›n yo¤unluk kazand›¤› ve buralarda sar›çamlar›n volkanik kum ve tüflerin
üzerinde yer ald›¤›, sar›çam›n ülkemizde 2700 m ile en üst seviyeye ulaﬂt›¤›
sahad›r.
Ardahan Platosu Bölümü, bazalt ana materyali üzerinde sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i, saf ve gür sar›çam ormanlar›n›n yer ald›¤› bölümdür.
Posof Havzas› Bölümü, volkanik ve tortul tabakalar›n ardalanmal› olarak
uzand›¤›, saf sar›çam, ormangülü içeren sar›çam-ladin ormanlar›n›n yer ald›¤›,
bölgenin di¤er kesimlerine göre nemlili¤in fazla ve karasall›¤›n nispeten azald›¤›
bir bölümdür.
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7. ‹Ç ANADOLU (AKDA⁄MADEN‹)
BÖLGES‹
Bu bölge, Türkiye’nin co¤rafî bölgeleri içinde ‹ç Anadolu Bölgesi’nin Yukar›
K›z›l›rmak Havzas› Bölümü ve Türkiye’nin ekolojik bölgelerinden ‹ç Anadolu Da¤
Bölümü içerisinde yer al›r. Jeolojik-jeomorfolojik yönden bölge, Akda¤madeni
metamorfik kütlesi ve onun üzerinde uzanan Karababa da¤›n› kaplar. Buran›n
kuzeybat›s› ise aﬂ›nma sonucu düzleﬂmiﬂ eski bir peneplen yüzeyine tekabül
eder. Sar›çamlar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanlar, Akda¤madeni civar›nda 1300/1400
m’den baﬂlayarak 2000 m’ye kadar ulaﬂ›r (ﬁekil 4.1).
7.1. EKOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹
7.1.1. TOPOGRAFYA
Akda¤madeni Bölgesi, Bozok platosunun güneyi ile do¤uda K›z›l›rmak vadisi aras›nda uzanan Akda¤lar kütlesini kaplar. Akda¤lar üzerindeki Karababa
da¤› (2245 m) bat› ve kuzeybat› kesimi, Yeﬂil›rmak havzas›, do¤u ve güney
kesimi K›z›l›rmak havzalar› içerisinde kal›r. Sar›çam ormanlar›n›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i Karababa da¤›, kuzeyde Akda¤madeni kasabas› ve güneyde K›z›l›rmak
vadisi aras›nda göreceli yüksekli¤i 1000 m’ye ulaﬂan bir kütle halindedir. Bu
da¤l›k kütlenin kuzey ve bat›s› Yeﬂil›rmak’›n kollar› özellikle Göndelen, güneyi
ise K›z›l›rmak’›n kolu arac›l›¤›yla yer yer 500 m’nin üzerinde yar›lm›ﬂt›r.
Jeolojik yap› yönünde bölge, ‹ç Anadolu’nun sert çekirdek kütlesi aras›na
giren Akda¤ metamorfik mas›fi olarak adland›l›l›r. Bu masif; mikaﬂist, gnays
ve kuvarsit ﬂistlerden oluﬂmuﬂ aﬂ›nmaya karﬂ› oldukça dirençli sert bir kütledir.
Bu nedenle vadilerin yamaçlar›, oldukça dik olup baz› kesimlerde e¤im % 100
aﬂmakta ve hatta kuvarsitlerin yüzeylendi¤i kesimlerde dik yamaçl› kanyon
vadi ﬂekline yaklaﬂmaktad›r.
7.1.2. ‹KL‹M
Akda¤madeni Bölgesi, ‹ç Anadolu’da hüküm süren yar›kurak karasal iklim
koﬂullar› içerisinde yükselti koﬂullar›na ba¤l› olarak yar›kurak-yar›nemli yerel
iklim tipinin etkili oldu¤u bir bölgedir.
Planetar Faktörler: Bölge k›ﬂ›n Karadeniz üzerinden gelen nemli so¤uk,
kuzeydo¤undan ilerleyen nemi düﬂük ve çok so¤uk hava kütlesinin etkisi
alt›ndad›r. Bu mevsimde cephesel faaliyetlerin az olmas› nedeniyle ya¤›ﬂlar
düﬂük seviyededir. ‹lkbahar baﬂlar›ndan itibaren Karadeniz’den sokulan cephelerin etkisiyle ya¤›ﬂlarda bir art›ﬂ görülür. Yaz döneminde konveksiyonel
etkilerin d›ﬂ›nda ya¤›ﬂ pek düﬂmemektedir. Ancak bölgenin kuzey kesimi,
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Karadeniz’den gelen nemli havan›n etkisine maruz kal›r; bu durum ise nadiren
de olsa orografik ya¤›ﬂlara yol açar.
Fizikî Co¤rafya Faktörleri: Ço¤unlukla Karadeniz üzerinden gelen cephelerin Karababa da¤› taraf›ndan engellenmesi, bölgenin yüksek kesimlerine
do¤ru ya¤›ﬂlar›n artmas›na neden olur. Bu nedenle kuzeyde Bozok platosu ile
güneyde K›z›l›rmak vadisinde 400 mm civar›nda olan ya¤›ﬂ›n, Karababa
da¤›nda 600 mm’nin üzerine kadar ç›kt›¤› söylenebilir.
S›cakl›k
Sar›çam›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i Karababa da¤›n›n eteklerinde 8°C civar›nda
olan y›ll›k ortalama s›cakl›k, 2000 m’ye yaklaﬂan yüksek kesimlerde 4-5°C’ye
kadar düﬂer. K›ﬂ›n alçak kesimlerde 0°C’nin biraz alt›na inen s›cakl›k, yüksek
kesimlerde -7/-8°C’ye düﬂer. Yaz›n alçak kesimlerde 17°C civar›na yükselen
s›cakl›k, yükseklerde ise 14-15°C dolay›nda seyreder (ﬁekil 4.36).
Bulutluluk ve Ba¤›l Nem
Akda¤madeni Bölgesi’nde y›ll›k ortalama bulutluluk 6'n›n üzerindedir. Yaz›n
kuzeyden gelen nemli havan›n da¤lar boyunca yükselmesi, bulutlulu¤u ve
kapal›l›¤› art›r›r. Ba¤›l nem de y›l boyunca yüksek kesimlerde s›cakl›¤›n düﬂük
olmas›ndan dolay› % 70'in üzerinde seyreder. Kuzey ve güneydeki alçak kesimlerde yaz›n % 40 dolay›nda olan ba¤›l nemin sar›çam›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i kesimlerde % 70'i aﬂt›¤› söylenebilir. Bu durum buharlaﬂmay› düﬂürerek nemlilik
koﬂullar›n›n artmas›n› sa¤layarak sar›çam ormanlar›n yetiﬂmesine imkân verir.
Akda¤madeni, 1300 m
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ﬁekil 4.36: ‹ç Anadolu’da
Akda¤madeni Bölgesini temsil
eden Akda¤madeni’nin ya¤›ﬂ ve
s›cakl›k grafi¤i
Figure 4.2: Precipitation and
temperature graph of Akda¤madeni city only representing
the Inner Anatolian Region

Ya¤›ﬂ
Bozok Platosu ve K›z›l›rmak vadisi boyunca 400 mm’ nin alt›na düﬂen y›ll›k
ortalama ya¤›ﬂ›n Akda¤madeni’nde 500 mm dolay›na ulaﬂ›r, yükseklerde ise
600 mm’ye ulaﬂt›¤› söylenebilir.
Kas›m ay›ndan itibaren yükseklerde baﬂlayan kar ya¤›ﬂlar›, Nisan sonlar›na
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kadar devam eder. Yüksek kesimlerde kar kal›nl›¤› 2 m dolay›na kadar ulaﬂ›r
(Yang›n Kulesindeki görevliyle sözlü görüﬂme). Bölgede genel bir ifadeyle kar
ya¤›ﬂ›n›n y›ll›k ortalamada ya¤›ﬂtaki pay›, sonbahar ile ilkbahar sonu ve yaz
baﬂlar›ndaki ya¤mur ﬂeklindeki ya¤›ﬂ toplam›ndan fazlad›r.
7.1.3. ANA MATERYAL ve TOPRAK
Akda¤madeni Bölgesi, ‹ç Anadolu’daki önemli masifi olan K›rﬂehir masifinin
kuzeydo¤u kesimini oluﬂturur. Gnays, mikaﬂist ve kuvarsit ﬂistlerden oluﬂan bu
masifin baz› kesimlerde gnays, baz› kesimlerde ise mikaﬂistler yayg›nd›r.
Kuvarsit ﬂistler ise yer yer masifin içinde damarlar ve mercekler hâlinde bulunur. Bu masifin kuzeyinde neojene ait marn, kumtaﬂ›, miltaﬂ› ve killi kireçtaﬂ›
tabakalar›ndan oluﬂmuﬂ neojen tortul arazileri, güney ve bat›s›nda Kapadokya
bölgesinin volkanik tüf, kum ve andezitleri yer al›r (ﬁekil 4.37, Foto 10).
Bölgede ana materyali oluﬂturan gnays, mikaﬂist ve kuvarsitlerin ayr›ﬂmas›ndan oluﬂan topraklar yer al›r. E¤imli sahalarda sar›çam orman› alt›nda A ve C
horizonlu sar›ms› ve boz renkli orman topraklar› yayg›nd›r. E¤imin azald›¤›
kesimlerde 30-40 cm kal›nl›¤›nda aç›k koyu renkli, nispeten organik madde
yönünden zengin A horizonu, bunun alt›nda aç›k renkli B horizonu görülür. B
horizonunun alt›nda ayr›ﬂma derecesine ba¤l› olarak birkaç cm ile birkaç metre
aras›nda de¤iﬂen ayr›ﬂm›ﬂ gnays ve mikaﬂistler yer al›r. Mikaﬂist ve kuvarsitlerin iyi ayr›ﬂm›ﬂ kesimlerindeki toprak çatlaklar aras›nda beyaz›ms› renkte
görülen ve asitle muamelede ﬂiddetle köpüren karbonat birikimine rastlan›l›r.
Baﬂka bir ifadeyle gnays ve mikaﬂistlerdeki mika ve feldispat›n ayr›ﬂmas›
sonucu kireç aç›¤a ç›km›ﬂ durumdad›r (Foto 9).
Kuvarsitlerin oldu¤u e¤imli yamaçlarda sar›çam ormanlar›n›n tahribiyle
topraklar›n aﬂ›nmas›yla kayal›klar ortaya ç›km›ﬂt›r. Böyle yerlerde, bitki örtüsü
çok zay›f oldu¤u gibi, sar›çamlar da âdeta çal›laﬂm›ﬂ durumdad›r (Foto 8, 10).
Akda¤madeni Bölgesi topraklar›, ana materyalin etkisine ba¤l› olarak kumlu
balç›k ve nadiren balç›k bünyede olup genellikle hafif asit reaksiyon gösterir.
Bölgede iyi ayr›ﬂm›ﬂ gnays ve mikaﬂistlerin çatlaklar› boyunca köklerin derine
do¤ru ilerlemesi, yöresel ölçüde sar›çam›n yetiﬂmesinde olumlu koﬂullar
haz›rlam›ﬂt›r. Ayn› zamanda bu durum ayr›ﬂm›ﬂ zon boyunca hava ve su
dolaﬂ›m›n›n mükemmel ﬂekilde cereyan etmesine neden olmaktad›r.
7.1.4. VEJETASYON
Akda¤madeni Bölgesi, vejetasyon aç›s›ndan ‹ç Anadolu kurakç›l orman
bölgesine girer. Esasen bölgenin ‹ç Anadolu’nun kuzeyinde yüksek bir kütle
hâlinde bulunmas› ve k›smen Karadeniz etkilerine aç›k olmas›, son buzul
ça¤›nda ‹ç Anadolu’nun kuzeyine kadar yay›lm›ﬂ olan sar›çamlar›n varl›¤›n›
sürdürmesine yol açm›ﬂt›r. Bölge vejetasyon aç›s›ndan iki kuﬂa¤a ayr›l›r:
1. Meﬂe-Sar›çam kuﬂa¤›
‹ç Anadolu’da 1100-1200 m’den itibaren baﬂlayan meﬂe topluluklar›,
Akda¤madeni çevresinde 1300-1400 m aras›nda meﬂe ve sar›çam topluluklar›
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hâlinde devam eder. Özellikle Akda¤madeni kuzeyinde meﬂeler aras›nda
münferit topluluklar halinde bodur sar›çamlar görülür (Foto 153, 155).
2. Sar›çam Ormanlar›
Bölgede sar›çam ormanlar›, genellikle 1400 m’den itibaren yo¤unlaﬂarak
2000 m’ye kadar devam eder. 1400-1600 m aras›nda yer yer meﬂe, laden
(Cistus larifolius) ve ard›çlar›n da bulundu¤u sar›çamlar, yükseltinin art›ﬂ›na
ba¤l› olarak saf meﬂcerelere dönüﬂür (Foto 7, 8).
Yükseltinin artmas›yla 1600 m’den özellikle Çulhal› ve Baﬂçatak köylerinden
Karababa da¤›na do¤ru sar›çamlar›n boylar› ve çaplar› artmaya baﬂlar. 16001800 m’ler aras›nda sar›çamlar›n ortalama boylar› 15-20 ve çaplar› 25-30 cm
aras›nda de¤iﬂir. Ba¤çatak köyünün güneyinde dere içlerindeki yamaçlarda 25
m’yi aﬂan sar›çamlara da rastlan›l›r. 1800/1900 m’den itibaren ise tekrar boy
ve çaplar› düﬂmeye baﬂlar; 2000 m civar›ndaki orman›n üst kuﬂa¤›nda 5-6 m
boy ve 15-25 cm çapa düﬂer. 2000 m dolay›nda geven (Astragalus sp), çoban
yast›¤› (Acantholimon sp), s›¤›r kuyru¤u (Verbascum sp.) ve kekik (Thymus
sp.)lerden ibaren subalpin kuﬂa¤a geçilir.
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ﬁekil 4.37: Akda¤madeni Bölgesi’nin jeolojik ve bitki örtüsü profili
Figure 4.37: Geological cross-section and vegetation profile of Akda¤madeni Region.

Bölgedeki sar›çamlar›n boniteti topografya ve ana materyal koﬂullar›na göre
de¤iﬂme gösterir. ﬁöyle ki dere içleri ve yamaçlarda yöresel olarak iyi olan
sar›çam›n boniteti, yamaç e¤iminin artmas›na ba¤l› olarak düﬂer. Ayn› ﬂekilde
1400-1500 m dolay›nda iyi olmayan hatta bodurlaﬂm›ﬂ, y›ll›k sürgünü birkaç
cm olan gençliklerden 1600-1700 m’den itibaren âdeta sütun gibi yükselen,
y›ll›k sürgünü 30-40 cm’ye ulaﬂan gençliklere geçilir.
Akda¤madeni Bölgesi’nin sar›çamlar›, di¤er sar›çam bölge ve bölümlerinden
önemli ölçüde farkl›d›r. Bu farkl›l›k tür bileﬂimi ile fizyonomik görünümle
kendini aç›kça belli eder. Akda¤madeni sar›çamlar›, genel olarak ince gövde
yap›s›na sahiptir. 15-20 cm olan 1.3 cm yüksekliteki çap›, 15-20 m boyda 10
cm’ye düﬂer. Bu nedenle Akda¤madeni sar›çamlar›ndan genellikle bir boy
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tomruk ile 2 boy maden dire¤i, ya da bir boy maden dire¤i, bir boy da tel direk
ç›kar›l›r. Ülkemizdeki sar›çam tel direk ve maden dire¤i üretiminin üçte bir
kadar› Akda¤madeni sar›çamlar›ndan sa¤lan›r. K›saca Akda¤madeni sar›çamlar› 100 yaﬂ dolay›nda sar›çam›n optimum oldu¤u di¤er bölgelerdeki sar›çamlara göre 1.3 m’deki çap› 30-40 cm aras›nda kal›n olmayan ve boyu 30-35
m’ye ulaﬂmayan ince ve uzun bir görünümdedir (Foto 153).
Akda¤madeni sar›çam ormanlar›nda hektarda 1500-2000 aras›nda, en fazla
2435 a¤aç vard›r. Buradaki sar›çam ormanlar›n›n % 55'inde ortalama çap
10-20 cm, % 45'inde ise 21-30 cm aras›ndad›r; bu çaptaki ormanlar, tüm
sar›çam deneme alanlar›n›n % 37'sini oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle en ince çapl›
sar›çam meﬂcereleri Akda¤madeni’ndedir (Çepel ve di¤. 1977).
Akda¤madeni deneme alanlar›nda ortalama yaﬂ›n 92-100 oldu¤u ve gögüs
çap›n›n 17-18 cm olarak ölçüldü¤ü ve bu meﬂcerenin sert dolomit ve iri taneli
kuvarsit, k›rm›z›ms› kuvarsitli serizit ﬂistleri üzerinde oldu¤u belirtilmiﬂtir.
En k›sa orta boy basama¤›na sahip Akda¤madeni ormanlar›ndaki deneme
alanlar› say›s›, ayn› basamaktaki tüm sar›çam deneme alanlar› say›s›n›n % 50'
sini oluﬂturdu¤u ve buna ba¤l› olarak boy art›m›n›n da en düﬂük Akda¤madeni
ormanlar›nda oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Meﬂcere üst boyu aç›s›ndan en düﬂük boyun yine Akda¤madeni sar›çam
ormanlar›nda oldu¤u belirtilmiﬂ ve 92 yaﬂ›ndaki meﬂcerede en düﬂük üst boyu
8.6 m olarak ölçülmüﬂtür. Yine Akda¤madeni ormanlar›nda dolomit üzerinde V.
bonitetteki bir meﬂcerede, tüm deneme sahalar›nda ölçülen en düﬂük boyun
87 yaﬂ›ndaki sar›çamda 7.6 m oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Çepel ve di¤. 1977).
Akda¤madeni sar›çamlar› genellikle saf karakterdedir. Dere içleri d›ﬂ›nda
higrofil, higrofit özellikte bitki örtüsüne rastlan›lmaz. Ancak yer yer, ormanlar›n
tahrip edildi¤i aç›k alanlarda öncü süksesyon olarak küçük kümeler hâlinde
saf titrek kavak ve titre kavak-sar›çam topluluklar›na, nadiren ard›ç (Juniperus
excelsa) ile yabani gül (Rosa canina) görülür (Foto 7). Ormanlar› taban›
yeﬂillenmiﬂ ve yabanlaﬂm›ﬂ görünümde de¤ildir.
Akda¤madeni sar›çamlar›n›n optimum özellikteki sar›çamlara göre ince
gövdeli ve uzun boylu ve 100 yaﬂ›ndaki 1 hektar alanda biyokütle veriminin
düﬂük olmas›n›n ana nedenleri; 1. Ya¤›ﬂ›n az olmas›na ba¤l› olarak gnays ve
mikaﬂistlerin fazla ayr›ﬂmamas›, 2. Silisli olan materyalin, özellikle kuvarsitlerin
besin maddelerince fakir olmas›yla ilgilidir. Silisli kayalar üzerinde yerince kök
geliﬂmemesi, 2010-11 k›ﬂ›nda oldu¤u gibi 500 bin m3 kadar olan kar devriklerinin de artmas›na neden olmaktad›r. K›saca Akda¤madeni sar›çamlar›, relik
özellikte olup bölgenin yerel iklim koﬂullar›na göre yetiﬂmektedir.
7.2. ‹Ç ANADOLU (AKDA⁄MADEN‹) BÖLGES‹'N‹N BÖLÜMÜ
‹ç Anadolu Bölgesi’nin temsil eden Akda¤madeni Bölgesi, iklim ve ana
materyal koﬂullar› yönünden bir bölüm hâlinde ay›rt edilebilir. Ancak burada
tohum nakli ayn› bak›lar aras›nda yap›lmal›d›r.
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8. HEK‹MHAN (MALATYA) DOLAYINDAK‹
REL‹K (KALINTI) SARIÇAMLAR
Hekimhan (Malatya) dolaylar›, Malaya ilinin kuzeybat› kesimindeki 1500
m’nin üzerindeki da¤l›k alanlar› kapsamaktad›r. Topografya aç›s›ndan plato
görümümünde bir saha olup Karakaya baraj›na dökülen Kuruçay’›n kollar›
taraf›ndan parçalanm›ﬂt›r. Buradaki sar›çamlar nispeten kuzeye bakan yamaç
ve eteklerde görülmektedir. Yazlar› s›cak ve ya¤›ﬂs›z, k›ﬂlar› so¤uk ve kar
ya¤›ﬂl› geçen bu bölgede y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ›n 500 mm’nin üzerinde oldu¤u
tahmin edilmektedir (ﬁekil 4.38).

ﬁekil 4.38: Hekimhan (Malatya) dolay›ndaki kal›nt› sar›çam sahalar›
Figure 4.38: Relict scots pine cluster in Hekimhan (Malatya), E Anatolia

Aﬂ›r› tahribattan dolay› meﬂeler son derece seyrekleﬂmiﬂ ve antropojen
bozk›rlar yer yer hâkim duruma geçmiﬂtir. Meﬂe toplulu¤u içerisinde yer alan
sar›çamlar, tabir uygun ise can çekiﬂtirme durumudad›r. Tahripler ve otlatmadan dolay›, sar›çamlar›n belli yerlerde zor koﬂullar alt›nda yetiﬂmektedir.
‹lk defa 2006 y›l›nda Malatya Hekimhan dolaylar›nda üç ayr› yerde
saptanan sar›çam kan›t›lar›n›n özellikleri; Y›lmaz ve Aktaﬂ (2009), Atalay ve
Mortan (2009) ile Or. Yük. Müh. ‹smail Atabay, Beytullah Fidan, Ahmet
Karaca, Mehmet Akbaﬂ'›n tespitlerine göre özetle ﬂöyledir:
1. Hekimhan Bo¤azgören köyü Zurbahan Da¤› mevkii
1600-1700 m civar›nda olan saha, 37°56'49" do¤u boylam› ile 38°53'14"
kuzey enlemi aras›ndad›r. Kireçtaﬂ› ve kumlu kireçtaﬂ› üzerinde, birkaç cm ibre
192

kat›n›n alt›nda s›¤ yar› olgun kahverengi orman topra¤› bulunur. Çevresinde
boylu ard›ç (Juniperus oxycedrus), J. communis, mahlep (Prunus sp.), da¤
muﬂmulas› (Cotoneaster nummularia), melengiç (Pistacia sp.), i¤de (Elaeagnus
sp.), saçl› meﬂe (Quercus cerris), maz› meﬂesi (Q. infectoria), Lübnan meﬂesi
(Q, libani)'lerin görüldü¤ü bu sahada, sar›çamlar kal›n dall›, geniﬂ tepeli olup
genellikle bir kökten birkaç bireyin ç›kt›¤› tespit edilmiﬂtir (Y›lmaz, Ok, Akbaﬂ
2009). Burada toplam 43 adet sar›çam›n 33'ü 1700 m dolay›ndaki kuzey, di¤er
10'u 1770 m’deki kuzeybat› bak›da yer al›r. Buradaki sar›çamlar› çaplar› 5-75
cm aras›nda de¤iﬂir. 75 cm çap›ndaki sar›çamda 185 halka say›lm›ﬂt›r. Ayr›ca
18 cm çap›ndaki sar›çam›n 150 yaﬂ dolay›nda oldu¤u saptanm›ﬂt›r (ﬁekil 4.39)
Buradaki en yaﬂl› sar›çam›n 12 m boy ve 200-205 yaﬂ›nda ve 12 m boyunda,
tepe çat› ise yaklaﬂ›k 14 m’dir (Foto 158).
2. Hasançelebi Beldesi Köylü Köyü’deki sar›çamlar
1500 m dolay›ndaki bu sahada sar›çamlar, 37°53'18 do¤u boylam› ile
39°00'04" kuzey enlemi aras›nda volkanik kum ve tüfler üzerindedir. 150-200
bireyin yer ald›¤› bu sahan›››n e¤imli kesimlerinde aﬂ›nma sonucu baz› sar›çamlar›n üst kökleri yüzeye ç›km›ﬂt›r. En uzun sar›çam›n boyu 12.5 m olarak ölçülmüﬂtür. 20 cm boyundaki fidan›n 10 yaﬂ›nda oldu¤u da saptanm›ﬂt›r. Kal›n yan
dal oluﬂumunun görüldü¤ü bu sahada volkan tüfleri üzerinde yer yer sar›çam
gençlikleri görülmektedir. Çevresinde meﬂe topluluklar›n›n yer ald›¤› sahada,
yabani elma, yemiﬂen gibi Prunus türleri, yabani gül (Rosa canina) ile sekonder süksesyon olarak titrek kavak (Populus sp.)lar da görülür (Foto 157).
3. Kuluncak ‹ﬂletmesi Çayköy Mevkii
1620±30 m yükseklikte, 37°35'48" do¤u boylam› ile 38°51'58" kuzey
enlemi aras›nda yer alan bu sahada ayr›ﬂm›ﬂ serpantin, k›smen kumtaﬂ› üzerinde kuzey bak› ve eteklerinde 40-50 ha alan kaplayan alanda âdeta çal›laﬂm›ﬂ
görünümde olan çok say›da sar›çam yer almaktad›r. Çaplar› 1-40 cm aras›nda
de¤iﬂen sar›çamlar› boyu 5-6 m’yi bulmaktad›r. Yaﬂ halkalar› gözle zor seçilen
bu sar›çamlar aras›nda 20-30 cm boyunda 10-15 yaﬂ›nda fidanlar yayg›nd›r.
Burada 3.5 cm çap›ndaki bir sar›çam dal›n›n 20 yaﬂ›n üzerinde oldu¤u tespit
edilmiﬂtir (ﬁekil 4. 40). Tepe sürgünlerinin âdeta domura u¤rad›¤›, yan dallar›n
dikey büyümesiyle bir kökten birkaç bireyin ç›kt›¤› tespit edilmiﬂtir (Foto 156).
Yukar›daki sahan›n etraf›nda Juniperus communis, J. excelsa, Quercus
infectoria ve Quercus libani’lerden oluﬂan topluluklar ile yamaçlar›n eteklerinde
iyi ayr›ﬂm›ﬂ ana materyal üzerinde meﬂelerin içerisinde yerel olarak birkaç m
boyunda ve gençliklerin de yer ald›¤› sar›çamlar görülmektedir.
Gürün-P›narbaﬂ› aras›nda yer yer münferit topluluklar tek ya da birkaç fert
halinde sar›çamlara rastlan›l›r. Gürün’ün güneybat›s›nda Ceyhan havzas›n›n üst
kesiminde yine sar›çam topluluklar› tespit edilmiﬂtir. Köylülerle yap›lan görüﬂmelerde buralarda kal›n gövdeli sar›çamlar›n kesildi¤i de belirtilmiﬂtir.
Relik özellikte olan Hekimhan çevresindeki sar›çamlar›n muhakkak surette
korunmaya al›nmas›, ayr› bir gen kayna¤› olarak tespit edilmesi ﬂartt›r.
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ﬁekil 4.39: Bo¤azgören köyü Zurbehan mevkiinde 18 cm çap›nda ve 150 yaﬂ›n
üzerindeki sar›çam›n yaﬂ halkalar› grafi¤i. Grafikte yaﬂ halkas›n›n 0.2 mm’ye kadar
düﬂtü¤ görülür.
Figure 4.39: Age rings of scots pine with 18 cm diameter and c. 150 years old age at
Zurbehan locality, Bo¤azören village, Hekimhan (Malatya)

ﬁekil 4.40: Kuluncak Çayköy mevkiinde 3.5 cm çap›nda olan 20 yaﬂ›n üzerindeki
sar›çam›n yaﬂ halkalar› grafi¤i. Grafikte yaﬂ halkalar›n›n 1.0 ile 0.4 mm aras›nda
de¤iﬂti¤i görülür.
Figure 4.40: Age rings of scots pine with 13.5 cm diameter and c. 20 years old age at
Çayköy locality, Kuluncak, Hekimhan (Malatya)
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9. SARIÇAM TOHUM TRANSFER‹NDE D‹KKATE ALINMASI
GEREKL‹ ÖLÇÜTLER VE ÖNER‹LER
Sar›çam›n tohum transferinde belirlenen ana ölçütler maddeler hâlinde
ﬂöyledir:
1. Herhangi bir bölgenin herhangi bir bölümdeki sar›çam tohum meﬂceresinden toplanan tohumlardan üretilen fidanlar, ayn› bölümdeki a¤açland›rma
sahas›na dikilmelidir. Zorunlu hâllerde, bir bölümde tohum meﬂceresi yoksa ya
o bölümdeki tohum meﬂceresi özelli¤i gösteren bir yerden ya da o bölüme
yak›n olan baﬂka bir bölümdeki tohum meﬂceresinden tohum temin edilmelidir.
Örne¤in ‹ç Anadolu Bölgesi'nde sar›çam a¤açland›rmas›nda kullan›lacak
tohumlar, Akda¤madeni’ndeki elit a¤açlardan al›nmal›d›r.
2. Sar›çam için tespit edilen bölgeler, ekolojik aç›dan birbirinden farkl›d›r.
Bu nedenle bölgeler aras›nda tohum transferi kesinlikle yap›lmamal›d›r. Baﬂka
bir anlat›mla bir bölgeden al›nan tohumdan yetiﬂtirilen fidan›n baﬂka bir bölgedeki a¤açland›rma sahas›na dikilmesinden kaç›n›lmal›d›r. Örne¤in Kuzeydo¤u
Anadolu Bölgesi’nden Çoruh Bölgesi’ne tohum transferi aslâ yap›lmamal›d›r.
3. Sar›çam›n ekolojik koﬂullar›nda yükseklik ve bak› durumu son derece
önemlidir. Bu nedenle ayn› yükseklik kademesi aras›nda tohum transferi yap›lmal›d›r. Bu yükseklik basamaklar›; Do¤u Karadeniz Ard› Bölüm’de 1000-1500
m ile 1500-2000 m aras›nda, Orta Karadeniz Ard› Bölge’de 1200-1600 m,
1600-1800/2000 m; Bat› Karadeniz Ard› Bölge’de 1200/1300-1500 m,
1500-2000 m, ‹ç Anadolu’da 1400-1600 m ile 1600-2000 m; Kuzeydo¤u
Anadolu’da 2000-2400 m ile 2400-2700 m aras›ndad›r. Bu yükseklik
basama¤› aras›ndaki herhangi bir yükseltiden toplanan tohumlar, 150 m
yüksek ya da 200 m alt rak›mlara transfer edilebilir.
4. Da¤ s›ralar›n›n kuzey ve güney bak›lar aras›ndaki ekolojik koﬂullar
birbirlerinden tamamen farkl› oldu¤undan tohum transferi kesinlikle ayn›
bak›lar aras›nda yap›lmal›d›r. Baﬂka bir ifadeyle kuzey bak›daki bir tohum
meﬂceresinden yetiﬂtirilen fidan, kesinlikle güney bak›ya dikilmemelidir.
Örne¤in Ilgaz, Köro¤lu, Sündiken gibi da¤lar›n›n kuzey yamac›ndan al›nan
tohumlar, güney yamaçtaki a¤açland›rmada kullan›lmamalad›r. Oltu ve Tortum
havzalar›nda güney üst yamaçtan al›nan tohumlar güneye, kuzey yamaçtan
al›nan tohumlar ise kuzey yamaça dikilmelidir.
Ya¤›ﬂ gölgesinde kalmas› nedeniyle yar›kurak koﬂullar gösteren depresyonlar ayr› birer ortam özelli¤indedir. Örne¤in Karadeniz Ard› Depresyonlar›
Bölümü’ndeki Devrez, Gök›rmak, Bolu-Gerede-Çerkeﬂ ve Karabük depresyonlar›, yerel özellikte ayr› birer ortamd›r. Bu nedenle tohum transferi ayn› depresyonlar dahilinde yap›lmal›d›r.
5. Ana materyal, yerine göre besin maddesi al›m›, fizyonomik görünüm ve
kök geliﬂimi aç›s›ndan önemli oldu¤u için mümkün oldu¤unca fiziksel ve
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kimyasal yönden ayn› ve benzer ana materyaller üzerinde tohum transferi
yap›lmal›d›r. Örne¤in Sar›kam›ﬂ dolaylar›nda volkanik kum ve tüfler üzerindeki
sar›çamlardan al›nan tohumlar, yine ayn› özellikteki sahalara dikilmelidir.
Kireçtaﬂlar› üzerindeki sar›çam tohumlar› da yine kireçli ana materyal üzerine
nakledilmelidir.
6. Ladin, gürgen, kay›n ve sar›çam kar›ﬂ›k meﬂcerelerinde aslî türün tespiti
gerekmektedir. ﬁöyle ki, Karadeniz k›y› da¤lar›n›n yüksek kesimlerinde
sar›çam, öncü süksesyondur. Buna karﬂ›n Karadeniz Ard› bölgelerde ﬁavﬂat
havzas› ve Mesudiye civar›ndaki ladin ve göknarlar, sar›çam›n alt›nda geliﬂme
göstererek ormana kat›lan sekonder a¤açlard›r. Böyle yerlerde boﬂaltma ve
tohumlama kesimlerinde göknar ve ladinler de sahadan ç›kar›lmal›d›r. Ayr›ca
sar›çam›n aslî a¤aç oldu¤u ladin ya da göknar meﬂcerelerinde sar›çam›n fazla
kesilmesi, orman›n ladin ya da göknar meﬂcerelerine dönüﬂtürmektedir. Bu
ormanlardan sekonder olan sar›çamlardan al›nacak tohumlarla a¤açland›rma
yap›lmamal›d›r. Sar›çam›n aslî tür oldu¤u kar›ﬂ›k ormanlardaki elit sar›çamlardan al›nan tohumlar, a¤açland›rmada kullan›labilir. Esasen kar›ﬂ›k ormanlardaki sar›çamlar, uygun silvikültürel iﬂlemlerle yayg›nlaﬂt›r›larak sar›çam›n
ormana hâkim olmas› sa¤lanabilir.
6. A¤açland›rmalarda toprak iﬂlemesine çok dikkat edilmeli, özellikle marn
gibi kompakt ana materyaller derin olarak iﬂlendikten sonra fidan dikilmelidir.
7. Geniﬂ ekolojik hoﬂgörürlü¤e, çok say›da orijin ve varyasyona sahip olan
sar›çam›n orman içi ve kenar›ndaki uygun yerlerde do¤al tensille yayg›nlaﬂt›r›lmas›na ayr› bir özen gösterilmelidir.
8. Karadeniz k›y› bölgelerinde geniﬂ yaprakl› kay›n, gürgen, kestane,
›hlamur vs’den oluﬂan orman alanlar›ndaki baz› sar›çam topluluklar›, genellikle
terk edilen tarla ya da aç›k alanlara gelen öncü bir süksesyondur. Çoruh havzas›nda Artvin-Borçka aras›nda ve Çamburnu (Trabzon) dolaylar›ndaki sar›çamlar da relik karakterdedir. Bu nedenle Çamburnu (Sürmene, Trabzon) ve
Akçaabat ile Kurucaﬂile mevkilerinde hem sar›çam tohum meﬂceresi ay›rt
edilmemeli hem de bu sahalarda sar›çamla a¤açland›rma yap›lmamal›d›r.
Ancak buralardaki sar›çam meﬂcereleri korunmaya al›narak do¤al tensille
alanlar› geniﬂletilmelidir.
Relikt (kal›nt›) özellikllikte olan Malatya Hekimhan, Gürün-P›narbaﬂ› aras›ndaki sar›çamlarla yap›lacak a¤açland›rmalar ya do¤al tensille ya da elit a¤açlardan al›nan tohumlarla yap›lmal›d›r. Buralarda zor koﬂullarda yetiﬂen sar›çamlardan al›nan tohumlar, ancak yöre içindeki a¤açland›rmalarda kullan›lmal›d›r.
9. Sar›çam a¤açland›rmalar›nda güneﬂ radyasyonu, s›cakl›k ve nemlilik
önemli birer faktördür. Bu nedenle do¤rudan güneﬂ radyasyonu alan, nemli
hava kütlelerine aç›k, y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ›n en az 500 mm’nin üzerinde ve
y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n 8°C’nin alt›nda oldu¤u yerler seçilmelidir.
Göknar, ladin ve kay›n ormanlar›nda dolgu a¤ac› olarak bulunan sar›çamlar›n sadece devrik ve yaﬂl› olanlar› kesilmeli, ayr›ca buralarda sar›çam
gençli¤inin gelmesini sa¤lay›c› boﬂluklar b›rak›lmal›d›r.
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PREFACE
This study aims to highlight the natural occurrence of scots pine, to introduce the main ecological conditions and lastly to establish the regioning and
subregioning of the scots pine forests for seed transfer. Scots pine covering an
area of 2.1 million hectare grows on all parent material and various types of
soils and under the humid-mild, humid-cold, subhumid continental climates in
the northern part of Anatolia. Scots pine begins at the seashore of Black Sea
and rises up to 2700 m in the NE Anatolia. The productivities and vegetation
composition of scots pine show considerable change according to the ecological properties of the regions.
For sustainable and successful reforestation and afforestation activities it is
necessary to establish seed transfer regioning based on ecological conditions.
For this reason the ecological conditions and their ecological classification in
terms of seed transfer regioning of main forest trees in Turkey have been studied by Orman A¤açlar› ve Tohumlar› Islah Araﬂt›rma Enstitüsü (Research Institute of Forest Trees and Seeds Improvement). Up to now the studies have been
conducted on the ecological conditions and seed transfer regioning of Cedrus
libani (1987), Picea orientalis (1988), Fagus orientalis (1992), Pinus brutia
(1998) and Pinus nigra (2010).
I would like to acknowledge with gratitude the proof reading assistance kindly provided by Assoc. Prof. Dr. Feryal Çubukçu.
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Chapter

I

NATIVE OCCURRENCE AREAS OF SCOTS PINE
(Pinus sylvestris L. var. sylvestris) IN ANATOLIA (TURKEY)
The northern part of the Anatolia is one of the native spreading areas of
scots pine forests. Here three varieties of scots pine are found:
1. Pinus sylvestris L. var. sylvestris (Syn: P. sylvestris L. var. scotica Beissn),
2. Pinus sylvestris L. var. harmata Steven (Syn: P. sylvestris L. subsp. harmata (Steven) Formin; P. harmata (Steven) Sons.; P. sosnowskyi Nakai; P. kochiana Klotzsch ex K. Koch; P.
sylvestris L. subsp. kochiana (K. Koch.) Eliçin),

3. Pinus sylvestris L. var. sylvestris (Tosun) Ü. Akkemik (Syn:

P. sylvestris L.

subsp. harmata (Steven) Formin var. compacta Tosun).

Scots pine (Pinus sylvestris L. var. sylvestris) is most common native forest
tree of Northern part Anatolia. It is found both pure and mixed forest with deciduous trees and coniferous trees. According to the field study, Scots pine begins
as small clusters at the sea shore of Black Sea coast within the deciduous forest, continues to upper part of mountainous areas (Yalt›r›k and Akkemik 2011).
Scots pine appears not only mixed forest but also pure forest, in accordance
with climatic conditions. In the humid-temperate and humid cold Black Sea region scots pine is associated with oriental beech (Fagus orientalis), fir (Abies
nordmanniana), oriental spruce (Picea orientalis), but in the continental areas
of the Backward Regions of Black Sea and the northern part of Inner Anatolia it
is seen as pure forests.
In order to detail information of the spreading areas and floristic composition
of scots pine it is necessary to examine according to climatic regions. For example, in the Çoruh basin which is located in the eastern part of Black Sea region covers Çoruh river drainage basin, ecologically is divided into five subregions: In the Ardanuç-ﬁavﬂat basin locating the northern part of Çoruh basin
scots pine composes of Abies nordmanniana and Picea orientalis on the north
facing slopes due to the fog formation. In the Peynirli locality, S of Ardanuç
town, dense/lush forest composes of Pinus sylvestris, Abies nordmanniana and
Picea orientalis. The height of these trees is more than 30 m; a Picea orientalis
tree was measured to be 67 m in height.
Middle Çoruh Basin extending between ‹spir and Yusufeli towns has the pure
and productive scots pine forests growing under the direct sun radiation on the
upper part of two sides of Çoruh river valley. But toward the Barhal basin which
is located NE part of Kaçkar Mountain Picea orientalis forest containing very
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small scots pine cluster appear on the the slopes receiving fog. On the upper
part of this basin, pure scots pine forest above 2000 m and scots pine forest
with oriental spruce is found due to cold and humid conditions.
As to the bottom of Çoruh valley extending between Artvin and Borçka cities
vegetation composition considerably changes as compared to other part of the
Çoruh Basin because of mild and a somewhat humid conditions. Here scots
pine stands composed of Arbutus andrachne, Juniperus oxycedrus, Rhus coriaria belonging to Mediterranean vegetation region and Alnus barbata, Carpinus
orientalis are seen. In this area scots pine can be considered a relict trees.
In the lowland of Çoruh basin small pure scots pine and oak-pine clusters
are seen due to the aridity and sunny environment.
The remaining area of Çoruh basin containing western part of Çoruh basin,
Oltu, Olur and Tortum basins, which are the main tributaries of Çoruh River,
are the semiarid areas due to the rainshadow effect. Here aspect position is the
decisive factor for the spreading of scots pine. Infact the main occurrence areas
of the scots pine are seen on the upper north facing slopes of the mountains,
because north slopes get the humid air coming from the Black Sea; but southern slopes are the main occurrence areas of dry forests and shrub communities
due to aridity conditions.
It can be stated that aspect factor is responsible for the distribution of vegetation communities incuding scots pine. The slopes facing-north and receiving
humid air mass coming from Black Sea and fog correspond the main occurrence areas of Abies and Picea orientalis forests, bu southern slopes are the
main spreading habitat of pure scots pine forests, in general.
In the plateu areas of NE Anatolia on which severe continental climatic conditions prevail pure and productive scots pine stands are common. Here only
Posof basin, getting humid air mass from the Black Sea the mixed forests composed of Rhododendron sp. and Picea orientalis are common.
Kelkit Basin which is the main tributary of Yeﬂil›rmak (Green River) flowing
into Black Sea and can be termed tectonic basin bounded by the Mountains is
one of the main spreading areas of scots pine. The aspect situation of the basin
determines not only the spreading areas but also the productivity of scots pine
stands. The southern slopes of Canik-Gümüﬂhane-Giresun mountains range in
the north of the basin are the main pure occurrence areas of scots pine. On
southern slope of the mountains, scots pine begins with oaks at about 1300 m
elevation in the bottom of Kelkit basin and after 1500/1600 m elevation pure
and productive scots pine stands continue, as high as 2000 m, toward the foggy areas of the Coastal mountains of the Black Sea Region.
Here the forestry directorate of Koyulhisar and Mesudiye areas mostly are
covered with pure and productive scots pine. But on the north facing local
slopes fir (Abies nordmanniana) stands occur. One of the conspicuous properties of the area is the existence of the Abies nordmanniana and Fagus orientalis
plants in the lowerstory of scots pine. This situation clearly reflects the exis200

tence of humid scots pine forest in this area.
In the northern slopes of the Kelkit basin and the Lower basin of Yeﬂil›rmak,
Fagus oriertalis and Carpinus taxa are widespread, scots pine grows commonly
on the upper and south facing slopes of the mountains, but its productivity is
low due to the continental aridity effects.
Western part of the backward region of Black Sea can be divided into following subregions in terms of the spreading and ecological standpoint of scots
pine.
1. Köro¤lu Mountain subregion extending the southern end of the region is
the main occurrence of pure scots pine. The upper part of K›br›sc›k plateau and
almost all parts of Köro¤lu Mountains including Ala Mountains are one of the
pure and productive scots pine spreading areas. The existence of direct solar
radiation and subhumid conditions support the growth of the scots pine forests
in the above mentioned areas. But in the north facing slopes of these mountains getting fog Abies bormulleriana clusters are seen.
2. Kastamonu plateau and its vicinity occurring between Küre Mountain in
the north and Ilgaz Mountain in the south is another pure and mixture scots
pine distribution area. Scoth pine stands occur on the upper part of the black
pine (Pinus nigra) forest in the Kastamonu plateau. On the north facing slopes
of Ilgaz mountains extending from north of Kastamonu city to the Ilgaz mountains leading forests are Pinus nigra, Pinus nigra, Carpinus orientalis, Fagus
orientalis, Abies nordmanniana and Pinus sylvestris; toward the upper northern
part of Ilgaz mountains pure Abies nordmanniana and Abies nordmannianaPinus sylvestris forests are commonly seen. The pure Pinus sylvestris stands
are widespread on the slopes facing-south of Ilgaz Montains.
North facing slopes of the Küre Mountains are generally mixture forests areas composed of Pinus sylvestris, Abies nordmannianana and partly Fagus
orientalis.
3. As to vicinity of Bolu province, forest composition frequently changes depending on the slope/aspect factors. Namely foggy slopes are the main spreading areas of Fagus orientalis, especially Abies nordmanniana forests. Along the
Bolu-Abant depression, north facing slopes are mostly covered with pure Abies
nordmanniana forest, while south facing slopes are the dominant areas of pure
Pinus sylvestris sands. South facing slopes of Kartalkaya Mountains, S of Bolu,
is pure and productive scots pine forest area. Here in the lowerstory of scots
pine forest Abies bornmullerina regeneration are seen. The upper part of the
mountainous areas of Bolu Mountains one can see the tall scots pine trees within the broad leaved deciduous and fir forest.
4. Sündiken mountains which are located S of Sakarya river valley, NW of
Anatolia, is one of the natural occurrence areas of scots pine. Here pure scots
pine stand is common on the north facing slopes but black pine stand is common on the high south facing slopes of of this mountains. This situation implies
that Pinus nigra is resistant to the aridity than that of Pinus sylvestris.
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5. In the SE part of the Marmara Geographical Region, Pinus sylvestris
stands as pure and mixture with Pinus nigra, Abies nordmanniana and Fagus
orientalis occur on the south facing slopes of Ulu and Domaniç mountains.
Only pure one is common on the upper and south facing slopes of Domaniç
Mountains. In the Samanl› mountains which is the peninsula of eastern part of
Marmara Sea scots pine cluster appears at an elevation of 700 m, and it composed of Fagus and Carpinus within valley and pure on the hill. The southeast
of Lake ‹znik has a few scots pine trees associated with red pine (Pinus brutia),
black pine (Pinus nigra) on the quartzitic parent materials.
6. Western end places of the scots pine spreading area is the Murat Mountain in the NE of Aegean Region. Here pure and mixture stands composed of Pinus nigra, Juniperus nana and Pinus sylvestris exist on the top and north facing slopes, Pinus sylvestris and Fagus orientalis communities appear on the
north facing slopes of Murat Mountain due to foggy environment.
The extensive spreading areas of scots pine forests appear in the southern
part of Akda¤madeni City in the NE part of Inner Anatolia. Here scots pine with
the beginning 1300 m climb up to 2000 m on the north facing slopes of Akda¤
Mountain. As compared with other scots pine forests, low productivity scots
pine forests mainly composed of thin trunk are dominant situation in
Akda¤medeni region, in general.
Nowadays the southern end of scots pine clusters are found in the vicinity of
Hekimhan district (Malatya province). Some of them grow on the volcanic sand
and tuff, and others on limestones and other are seen as chapparal or machie
(maquis) appearence on flysch (sandy material). These clusters are taken into
consideration as a relict scots pine.
To sum up, scots pine grow as small clusters and individual trees on the humid-temperate and humid cold climate prevailing on the coastal mountains of
the Black Sea region, it is found within deciduous forests and coniferous mixture forests composed of Abies nordmanniana in the western part of Ordu city
and Abies nordmanniana, A. bornmulleriana and Picea orientalis in the Eastern
Black Sea Region. It rises as high as 2700 m in the NE continental Anatolia.
Scots pine forests cover an areas of 2.2 million hectare after red pine (Pinus
brutia) (5.4 million hectare), and black pine (Pinus nigra) (4.2 millon hectare)
(OGM, 2009).

202

ECOLOGICAL PROPERTIES OF SCOTS PINE IN ANATOLIA
Climate, topographic features (altitude, exposure/aspects, direction of the
mountain range), soil, parent materials and the competition and human impact
determine the ecological properties of scots pine. The importance of these factors will summarize in the folowing paragraphs:
CLIMATIC CONDITIONS
Scots pine grows in the transitional region between humid temperate-humid
cold climate and the semiarid continental climate in Anatolia, In these climatic
regions scots pine is found both on pure and mixture stands, and its productivity greatly changes (Photo 42, 43, 45, 46, 51, 54, 56, 47, 61, 67, 68, 71, 72,
73, 75, 88, 129, 140, 147).
Temperature
The mean annual temperature changes between 14°C on the coastal areas
of Black Sea region and 3°C/2°C on the high plateau of NE Anatolia in the
scots pine growing areas.
Indeed the yearly mean temperature rising to 14°C on the coastal belt of
Black Sea region and 12°C on the Çoruh and Kelkit depression drops 2-3°C on
the mountainous areas. Mean January temperature which is about 4°C-5°C in
the backward lowland of Black Sea and coastal belt of Black Sea falls as low as
-10°C in the highlands of NE Anatolia. July temperature changes between
15°C-16°C and 20°C. In the optimum growing areas of scots pine, the mean
yearly temperature is 3°C-6°C, January temperature below freezing point, and
summer temperature is around 14-16°C. Extreme temperatures change between -40°C and 35°C (Figure 2.4-8).
Solar Radiation
Scots pine grows very well on the direct solar radiation or sunny areas, in
generall. To understand briefly the relationships among the cloudy, sunny and
overcast days in the native occurrence areas of scots will be examined.
Cloudiness, Sunny, Cloudly, Overcast Days and Solar Radiation Intensity
Cloudy days are between 6-7/10 during the winter, and between 2 and 4
during summer season. Scots pine is only seen as small clusters within other
conferous trees in the cloudy and foggy areas (Fig. 2.9-11).
Cloudiness and /or sunny days, changing at the rate between 0 and 1.9/10,
show great variation. As a general rule, sunny days are more than 100 days
during the vegetation period in the optimum growing areas of scots pine, it is
absent on the foggy areas, in general.
Overcast days representing the cloudiness between 8.1 and 10/10 change
annually between 60-100 days. In the optimum growing areas this figure is under 5-10 days in each summer months (Fig. 2.13-16).
In scots pine growing areas cloudiness rate is high compared with Aegean
and Mediterranean regions, and lower than that of the Black Sea region. In other words, scots pine grows neither where the cloudy days are high as is in the
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Black Sea region nor sunny days are dominant as is in the Mediterranean Region.
Solar radiation intensity changes between 400-600 cal/cm2 in the native occurrence areas of scots pine, in the optimum growing areas where radiation intensity is about 400-600 cal/cm2 (Fig. 2.17, 18).
Fog prevents the growth of the scots pine considerably. For that reason,
scots pine is absent where foggy formation is dominant. Best example can be
given from the foggy northern high slopes of the Northern Anatolian Mountains.
The development of young regeneration of scots pine depends on light intensity. One can see abundant scots pine regeneration on open or light tree
canopy in the first stage, but young generation is absent under the dense canopy stands. Semishadow areas are suitable early growing places of scots pine
because of the fact that humidity is high for the growth of scots pine compared
to the open area. Shortly, field germination is best under full or partial sunlight.
Seedling establishment is best when adequate moisture is available and some
shade is present. As a matter of fact, scots pine has established itself rapidly on
abandoned old fields on very light soils.
Relative humidity
The mean relative humidity which is over 65 % on the northern part of the
Anatolia falls to 40 % in Central Anatolia in the natural growing areas of scots
pine. The lowering of the relative humidity mostly negatively affects the growth
of scoth pine due to the high evapotranspiration. In other words, relative humiditiy is also a decisive factor for the growth of scots pine. For this reason the existence of the scots pine on the north facing slopes of the mountains in the
semiarid areas is related to get humid air mass coming from the northern sectors (Fig. 2.19-21).
When the light intensity and relative humidity can be evaluated together,
scots pine stands are in low site class where relative humidity is low and radiation intensity is high on the south facing slopes of Inner Anatolia semiarid continental climate. But scots pine site class is high locally on the north facing
slopes of the backward region of Black Sea. Because, these slopes receive the
humid air mass moving from Black Sea. The semiarid region where light intensity is high on the south facing slopes is not suitable for the growth of scots
pine.
Precipitation
The amount of mean yearly precipitation ranges from c. 500 mm to 2000
mm in the natural occurrence areas of scots pine stands. Abundant rainy areas
occur on the north facing slopes of the Northern Anatolian Mountains, while low
rainy areas are widespread on the lowlands of backward regions of Black Sea
and Inner Anatolia. Scots pine doesn't grow where mean annual total precipitation is below 500 mm (Fig. 2.22, 23).
The amount of the precipitation determines the productivity of scots pine.
Poor site index of scots pine forests are common in the rainshadow areas of the
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Backward Regions of Black Sea and Inner Anatolia. In the optimum growing areas of the scots pine, the total yearly precipitation is over 600 mm.
On the other hand, the precipitation distribution during the year is also important factor especially for the productivity of scots pine (Fig. 2.46). Indeed,
the site index of scots pine increases where summer and/or vegetation period
precipitation occurs. The existence of good site index in the NE Anatolia is related to the occurrence of convectional rainfall during the summer season. Low
site index areas fit generally existence of rainless period in the summer season.
Another important factor is the depth and duration of snow cover. The depth of
the snow cover is more than 1 meter, and the duration of snow covering period
covers at least two months, generally six months in the upper parts of mountains in the optimum growing areas of scots pine.
Evaporation
The amount of the yearly evaporation is less than 1000 mm, and July evaporation is less than 150 mm in the optimum growing areas of scots pine. The
figure is more than 200 mm in the semiarid part of the Inner Anatolia on which
low productivity scots pine stands occur (ﬁekil 2.24, 25). However, the water
holding capacity of the parent materials and organic content of the soil is important in the growing of scots pine. Good stands occur on well and deep
weathered parent materials and soil which is rich in organic content due to the
fact that taproot system has developed.
2. TOPOGRAPHIC PROPERTIES
As a whole Turkey’s topography is not only high but also very rugged.
There are two main orogenic belts roughly E-W direction which are called the
Northern Anatolian Mountains in north Anatolia, and Taurus Mountains in the
south Anatolia. Summits parts of these mountains exceed 3000 m elevation
and most of which have been deeply dissected by the rivers flowing into the
seas. There are many tectonic intermontane basins lying among the orogenic
belts. For this reason their aspects, relative altitude and inclination of the slopes
greatly change within the vertical and horizontal distances. Topographic properties leading to local climatic conditions are one of the main causes of the increase of biodiversity in Anatolia (Fig. 2.26, 27).
First of all, it can be indicated that the growing of scots pine belonging to taiga (tayga) forest tree is absolutely related to the cold and humid/subhumid
contitions prevailing on high lands of the North Anatolia. One of the main reasons in the growth of scots pine is the occurrence of Last Glacial Period. During
the Last glacial period, scots pine would have moved from the Caucasica region to the Anatolia. In his period scots pine spread from the coastal part of the
Black Sea to the inner part of Anatolia. With the beginning of Holocene period,
scots pine moved from the lowland to the upper parts in accordance with the
increase of temperature. The remnants to be found along the coastal belt of
Eastern Black Sea region, the bottom of Çoruh valley extending between Artvin
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and Borçka towns and the southern part of Inner Anatolia, notably Uzunyayla,
Hekimhan and upper watershed basin of Ceyhar River flowing into Mediterranean Sea indicate the old spreading areas of the scots pine. Scots pine clusters
above mentioned areas can be classified as relict scots pine. In other words, if
Anatolia had not been a lowland country, the growth of scots pine would have
been impossible. The topographic properties like high altitude, direction of the
mountain range and the aspects of the mountains mostly determine the productivity and the spreading areas of scots pine. These topographic factors that
affected the distributing of scots pine are as follows:
Direction of mountain ranges
Directions of the mountains evidently affect the distribution of precipitation,
temperature and the intensity of radiation. As the distribution of the precipitation map is examined, it is show that the rainiest areas of the Turkey occur on
the north facing slopes of the Northern Anatolian Mountains and south facing
slopes of the Taurus Mountains. This is related to intercepting of the fronts, because the intercepting areas of fronts fit abundant rainy areas. In the natural
ocurrence areas of scots pine occur on the southern upland of the Northern Anatolian mountains, but in the inner section it is widespread on the mountain
ranges intercept of the fronts (Fig. 2.26).
On the other hand, the intermontane basins extending beween two main
mountain ranges like Çoruh and Kelkit depressions are the rainshadow areas
on which semiarid climatic conditions prevail. For example, the total annual
precipitation which is over 2000 mm on the north slopes of Eastern Black Sea
Mountains decrease as low as 300 mm on the bottom land of Çoruh river, especially in the vicinity of Yusufeli town and its tributaries. These areas can be considered to be outside of scots pine occurrence.
Aspect
Aspect also determines not only the spreading of precipitation but also
cloudiness and relative humidity and the intensity of solar radiation. As a general rule, south facing slopes get more direct solar radiation than that of northern
one. At the 30° latitude the solar radiation the north slope with angle 30° not
get direct sun radiation on 21 December in winter solstice, this slope receives
direct solar radiation at the angle of 21° and 44.5° on March 21 and September
23, and June 21 respectively. The south slope with angle of 30° gets direct radiation at the angle of 57.6° on December 23 and and 81° on equinox (March
21, September 23), and nearly vertical direction during the summer season
(Fig. 2.27, 28).
The intensity of radiation, its duration and humidity conditions are important
factors for the growth of the scots pine. Scots pine, for example, begins to appear at an elevation of 1000 m, and changes to pure stands toward the high
parts on the south facing slopes of the Ilgaz Mountains whereas it starts with
Abies bornmulleriana at an elevation of 1300/1400 m on the north facing
slopes.
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Scots pine is widespread on the south facing slopes in the backward region
of Black Sea. Here the lower boundary of the scots pine is higher than the
northern slopes due to aridity. In the subhumid areas productive and pure scots
pine forest are common on the high southern slopes of the mountains as is in
NE Anatolia. In the semiarid areas of Inner Anatolia and backward regions of
Black Sea scots pine stands are common on the north facing slopes (Fig. 3.2,
4.9, 4.15, 31).
It can be generally stated that scots pine begins after 1300 m on the south
facing slopes and rises up to the upper boundary of tree where solar radiation
intensity is high and humidity is sufficient while the lower boundary is high in
the semiarid areas especially on the south facing slopes. For example, the lower boundary of scots pine starts after 1000 m elevation on the north facing
slopes of the backward region of Black Sea; this boundary is above 1300 m elevation on the south facing slopes of these areas. The lower boundary of scots
pine starts at the low level and rises up to the upper part of the tree line boundary due to the humidity conditions which provide sufficient conditions as compared to south facing slopes. On these slopes the productivity of scots pine is
higher than that of southern one. Best example can be given from Oltu-Tortum
basin and Sündiken Mountains. Indeed, the site index of scots pine is high on
the north facing slopes of Sündiken Mountains (Fig. 4.28).
The inclination of slope is also a decisive factor for the productivity and site
index of scots pine. Steep slopes decrease the biomass productivity due to the
soil and parent material erosion. As is known, aspect and slope inclination together mostly determine not only for scots pine but also other trees.
In the humid area, good scots pine stands occur on the gentle slopes facingsouth, but in addition, the good one is found on the north facing gentle slope in
the semiarid area. The productivity increases from the top of the slopes toward
the lower slopes; the best one occurs on the dejection and/or colluvial deposits
on the lower edges of the slopes. Flat land with well drainage supports the increase of its productivity (Fig. 2.30; Photo 21, 23, 31, 35, 38, 64, 83, 93).
Altitude
Scot pine beginning at the seashore of the Black Sea rises up to 2700 m in
the vicinity of Sar›kam›ﬂ, NE Anatolia. However, lower and upper boundary of
scots pine changes according to climatic regions. Scots pine, for example, occur as small cluster and individual trees within the broad leaf deciduous and coniferous forests extending between sea shore and 2000 m in the Black Sea Region. Here, scots pine is not a climax tree, it appears on the abandoned field
and sunny open area. As mentioned, pioneer phase succession on the abondoned and open area is the regeneration habitat scots and black pine, because
the seeds of these trees easily germinate on the bare land with mineral soil, and
after they shelter the ground, the seeds of the beech and other broad leaved
trees germinate fast. So fast growing deciduous trees again dominates on the
humid and mild areas of Black Sea Region.
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In the backward regions of Black Sea scots pine begins above 1300 m and
continues to the upper part of the mountains on the south facing slopes, whereas it starts 1400-1500 m and goes up to 2000 m, natural timberline, on the
north facing slopes.
In the Inner Anatolia scots pine appears between 1300-2000 m on the north
facing slopes. In the NE Anatolia, this boundary takes places between 18002700 m due to the severe continentality.
The site index of the scots pine changes according to climatic regions. Good
site index is found between 1600-1800 m in the Inner Anatolia, 2000-2400 m
in NE Anatolia, 1500/1800 m on the north facing slope, and 1600-1800 m on
south facing slopes of the backward region of Black Sea.
According to experimental site data, the altitudinal belts of 1270-1500 m,
1500-1700 m, 1700-2100 m and over 2100 m elevation account for 48 %,
26.4 %, 10.2 %, and 15.7 % respectively (Çepel et al. 1997; Fig. 2.34). These
data indicate that a third of total spreading areas of scots pine forests are found
between 1270-1700 m elevation.
The productivity of the scots pine decreases both areas with high temperatures and on the cold areas or short vegetation period less than 100 days.
Inclination of slopes
First of all, there is a close relationship between the slope angle and productivity in the natural occerrence areas of scots pine forests. Indeed, parent materials are generally exposed on the upper part of the slope due to the intense
erosion. While the lower part of the slope is the accumulation area of transported materials coming from the upper slopes. As a general rule, good site index
stands mainly occur on the gently slopes and lower part of the slope, but poor
stands commonly exit in places where severe erosion areas of the upper part of
slope. For this reason the poor scots pine stands, for example, are common on
the eroded and exposed parent materials such as gneiss, micaschist, serpentine
in the Gaziler and Çoruh watershed basins, NE of Anatolia. Here exposed roots
of scots pine trees are occasionally seen.
Good and productive scots pine stands occur on lower slopes and gently undulating surface in north and south due to the fact that these areas have deep
soil and available water capacity is high. The absence of IVth and Vth site index
of scots pine stands on the flat land indicate the importance of the inclination
factor for the productivity of scots pine.
In the all experimental sites of scots pine areas, 75 % of 1st site index of
scots pine stand is found on the 1-17 % inclination group, while 28 % of the Vth
site index of scots pine stand occurs on the 1-17 % inclination group, and 72 %
of its exits on the 19-100 % inclination group (Çepel et al. 1977; fig. 2.32).
Scots pine productivity together with its aspect and inclination of slope
yields the following results:
a. In the humid region, good site index of scots pine is commonly seen on
the gently slopes facing-south and flat lands with good drainage, but poor site
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index is common both on the steep slopes facing-north and on south slopes. Indeed productive scots pine stands are widespread on the gentle slopes facingsouth, individual trees are found within the fir and oriental spruce forest on the
foggy north facing slopes in NE Anatolia.
b. Productive scots pine stands occur locally on the north facing slopes receiving humid air in the semiarid part of the backward regions of Black Sea and
Inner Anatolia. Here the lower boundary of the scots pine begins at a lower level as compared to the southern slopes.
PARENT MATERIAL
Parent material includes all kind of the rocks, like metamorphic, sedimentary and volcanic rocks and also soft materials such as alluvial, colluvial deposits and hard rocks such as granite, quartzite and so on.
It can be clearly stated that all trees only grow in early regeneration stage on
soil, but in the late regeneration or maturity the roots of trees and shrubs take
their own nutrients mostly from the parent material. For this reason, the chemical and physical composition of parent material and their weathering status are
very important factors for the growth of trees and shrubs. The best indicator of
nutriment capacity is the cation exchange capacity (CEC) of parent materials.
CEC depends on the weathering process and the nutriment capacity of parent
materials. CEC capacity is lower than 10 me/100 g on the less weathered serpentine, but this figure is over 40 me/100 g in the well and deeply weathered
serpentine. The other aspect is related to the root development inside the parent materials. Soft and clastic sediments and volcanics such as colluvial deposit and volcanic tuffs and sands create suitable environment for especially taproot development. While unweathered parent materials mostly prevent tap root
development and on which horizontal root system is common.
Scots pine grows all parent materials belonging to all geologica era and
time. For example, it is found on the basalts and volcanic sand and tuffs in the
vicinity of Sar›kam›ﬂ in NE Anatolia; andesite and andesitic tuff in Köro¤lu
mountains, Kartalkaya locality S of Bolu; gneiss and micaschist in Sündiken
Mountain and Akda¤madeni region; flysch, clayey limestone and limestone in
the backward regions of Black Sea; granite in the Ulu and Domaniç mountains,
in the vicinity of Dirgine, SW of Black Sea Region; serpentine-peridotite in the
southern part of Kelkit region i. e. Y›ld›z, Çimen, K›z›l mountains and Gaziler basin in NE Anatolia; chlorite-sericite schist in the Arapdede Mountain, S of
Kütahya and Kös mountain, E of Köro¤lu Mountains (Figure 2.35, 4.8, 10, 37;
photo 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39).
As a general rule, good site index of scots pine is found soft materials like
volcanic sand and tuffs and deeply weathered all parent materials due to the
fact that taproot systems dominate. Poor site index is common on the less
weathered and hard parent materials. The important aspect in the productivity
of scots pine is the weathering situation of the parent materials.
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SOIL
Scots pine grows on a vide variety of soil types. Soil types in the natural occurrence areas of scots pine are the acid brown forest soils, chernozem, colluvial, alluvial soils, ranker and rendzina. Soil ordos according to new soil taxonomy, 1975, are Mollisols, Inceptisol, Entisols and Spodosol.
As to the profile properties, soils containing O, A, B and C horizon are common on the flat and slightly undulating areas. O horizon which is 2-3 cm thick
contains semi decayed litter cover, and there is no moor horizon as is in the taiga forest of Siberia. A horizon with pale brown contains abundant organic material and its structure is mostly fine granular and granular structure. B horizon is
generally light brown and contains low organic material, there is no calcium
carbonate accumulation under the good site index of scots pine; the thickness
of C horizon changes according to weathering degree of parent materials.
In the sloppy area scots pine forest soils with thin A and C horizons are dominant due to the soil erosion. As a general rule, the soils reflecting physical and
chemical properties of the parent materials are dominant in the sloppy area.
For instance, volcanic sand and tuff, and well weathered granite, gneiss and micaschists produce sandy and sandy loam soil.
As to the soil reaction, strong and medium acid (pH 4 and 6) soils are dominant in the productive scots pine forest. Weak alkaline soils are found not only
semiarid areas but also on the limestones like in the Çoruh basin and in the
southern part of Karabük city.
Physical Properties
Soil texture is mostly determined by the physical and weathering degree and
the slope inclination determined. Namely sandy soils are common on the granite, gneiss quartzitic schit and mica schist and volcanic tuff. Because these parent materials contain abundant quartzitic sandy material. Sandy and sandy
loam texture soils are dominant on gneiss and micaschist of Sundiken and
Akda¤madeni subregions and volcanic tuff of Sar›kam›ﬂ Subregion in NE Anatolia. Loam and clayel loam soils are widespread on the basaltic parent materials widespreading in the NE Anatolia plateau. Dominant soil texture of the experimental sites of scots pine forests are sandy loam and sandy clayey loam;
stony soils are common on steep slopes (Çepel et al 1977; fig. 2.36, 37).
Soil Depth
Soil depth is mostly related to the erosion situation, parent materials and
vegetation cover. Soil depth with 0-30 cm, 30-60 and 60-120 cm account for 6
%, 23 % and 71 % respectively in the all experimental scots pine sites (Çepel et
al 1977). C horizon is very thick on the deeply weathered andesite, agglomerate, volcanic tuff, colluvial and alluvial material. Here taproots are common.
Organic material
Organic material content is higher on the north facing slopes of the mountains than those of southern ones due to less decaying of organic materials. In
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fact, biomass productivity is high and the decaying of the organic material is
low on the north facing slopes of the mountains. The mull humus form is common on the forest floor associated with beech, fir and scots pine forest and its
thickness is about 3-4 cm. Mull-moor type humus is found in the upper level of
the forest due to the temperature decreases. The thickness of organic material
is getting decrease from the topsoil to subsoil in the scots forests (Çepel et al,
1977).
The organic material content changes in accordance with the climatic conditions, forest productivity, inclination of slope and vegetation composition. The
highest organic content (more than 10 %) is found on the chernozem soils of
NE Anatolia. The lowest one occurs in the scots pine of Akda¤madeni Region,
in Inner Anatolia. Organic content of the scots pine soil varies between 0.4 %
and 16.6 % in NE Anatolia (Çepel et al 1977; fig. 2.38). Organic material content with 3 % on the semiarid part of Çoruh subregion rises up to 100 % in the
Göle locality in NE Anatolia (Tetik 1986).
The LFH (Litter, Fermantation and Humus) layers are established in the
thichness of 2-3 cm, 1.5-2 cm and 1-2 cm respectively on the humid areas of
Black Sea and Backward Black Sea regions.
Soil Reaction
Soil reaction of scots pine spreading forest areas changes depending on siliceous content of parent material and amount of rainfall. Acidic soils are common under the mixed forests composed of beech, alder, chustnut, elm, spruce,
fir and scots pine in Black Sea Region where yearly total rainfall is over at least
1000 mm. Alkaline and notral soils are found in the dry scots pine and on the
limely limestone. pH of almost all soils at the experimental sites of scots pine
forest areas varies between 4.9 and 5.9 (Çepel et al 1977; fig. 2.39).
Nitrogen
Nitrogen content depends on the organic material content of soil or nitrogen
is an indicator of organic material decaying degree. Nitrogen content changes
from 0.576 % in A horizon to 0.090 % in B horizon, the highest nitrogen is recorded on the colluvial soil in Çitdere locality, Yenice town, Black Sea Region,
and the lowest one is found on volcanic tuff in Çamkoru locality (Western
Backward Region of Black Sea) and micaschist in Akda¤madeni region (Inner
Anatolia). There is no direct relationship between nitrogen and scots pine productivity (Çepel et al., 1977; fig 2.38). Nitrogen content varies between 0.5290.040 % in topsoil and 0.06-0.42 % in subsoil on the scots pine forests of NE
Anatolia. Low content occurs in the semiarid part of Çoruh basin and high content is found on the soil with rich organic content in Göle-Ardahan scots pine
forests (Tetik 1986).
Potasium
Available potasium content is mostly related to the potasium feldispar content of volcanic rocks. The amount of potasium in the experimental areas of
scots pine forest soils considerably changes according to parent material litho211

logical traits. Potasium content changes between 0.075 and 0.010 in the A horizon and between 0.056 and 0.007 me/100 g in the B horizon. The highest
available potasium content is found on the basalt, the lowest one belongs to andesitic tuff. In some soil there is a positive relationship between potasium content and site index (Çepel et al 1997). Scots pine soil in the NE Anatolia potasium content varies between 0.27 and 2.58 me/100 g soil (Tetik 1986).
Phosphorus
Phosphorus which is one the prominent nutriment for plants is low in the
soils of scots pine forests.The available phosporus varies between 3 and 125
ppm, the highest values with 134-130 ppm is found on the andesite in the Alada¤ scots pine forests. The lowest figure changing between 5 ppm in A horizon
and 3 ppm in B horizon is recorded on the volcanic tuffs in the Çamkoru locality scots pine area. Phosphorus content of 75 % of the total experimental sites of
scots pine forests is at the medium and high available levels. Although there is
a positive relationship between phosphorus content of soil and site index in
general, but this relationship is not found in the experimental sites of scots pine
area. The depth of the root spreading area and the weathering situation of parent materials determines mainly the available phosphorus taken by plants.
Available Water Holding Capacity of Soils
The water holding capacity and or available water content of soil is mainly
dependent on organic material content, structure, texture, thickness of soil and
weathering situation of parent materials. Water holding capacity is low where
erosion is active, organic material content is low, and less weathered parent
materials which are common especially on south facing slopes. The water holding capacity is also low on the agglomerate volcanic sand and tuff due to their
high infiltration capacity. Low figures are dominant on the less weathered parent material and thin soil. The forests with poor site index are common on the
micaschist in Akda¤madeni and the slopes subjected to erosion of backward
regions of Black Sea. Water holding capacity is high in the thick colluvial deposits, deeply weathered parent materials and the soils with high organic content. In these areas productive forests are seen like on K›br›sc›k plataeu, GöleSar›kam›ﬂ area.
On the other hand, low weathered serpentine mostly prevents the root development. For that reason poor scots pine stands are common on the low and
unweathered serpentine areas of Gaziler watershed area, western part of NE
Anatolia, and Y›ld›z mountains because of low water content capacity. The
good and productive scots pine forests are common in the Yaz›c›k (Dirgine) locality on the deeply weathered serpentine having high content water holding
capacity, W of Black Sea Region.
The highest water holding capacity in the 120 cm thickness soil is established on the soils which are developed on Ala Mouintains, and the lowest figure is found on the thin soil in the Gerede locality, Western Backward region of
Black Sea. The soils covering 40 % of the experimental sites are at the high and
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very high levels in terms of water available capacity (Çepel et al, 1977; fig.
2.41).
VEGETATION COMPOSITION
There is a considerable change in the floristic and/or vegetation composition
of scots pine depending on the climatic types. Scots pine appears as small
clusters and individual trees within Fagus orientlis, Carpinus orientalis, Tilia sp.
etc in the humid-mild and it associates with Abies nordmanniana, Abies bornmulleriana, and Picea orientalis (only in the Eastern part of Black Sea subregion) in the humid cold climate prevailing in the Black Sea Region and the
north facing high slopes of backward regions of Black Sea. It is composed of
oak taxa and Pinus nigra in semiarid part of Inner Anatolia, and lowlands of the
Backward Regions of Black Sea. Pure scots pine stands are widespread in cold
and subhumid continental climate prevailing NE Anatolia and south facing
slopes of backward regions of Black Sea. Other pure scots pine is seen in semiarid part of the Inner Anatolia, like in the Akda¤madeni region.
Scots pine grows with Fagus orientalis, Abies nordmanniana, Abies bornmulleriana, Pinus nigra and Quercus sp. Forest composition with scots pine
frequently changes in accordance with the aspect factor. For example, following stands are found on the hilly areas extending between 1000-1200 m in
Araç-Daday town in Kastamonu Plateau: 1. Fagus orientalis and Pinus sylvestris, 2. Pinus sylvestris, Abies bornmulleriana and Fagus orientalis, 3. Fagus
orientalis and Abies nordmanniana, 4. Pinus nigra, Pinus sylvestris and Fagus
orientalis, 5. Pinus nigra and Abies bornmulleriana, 6. Pinus nigra, Fagus orientalis and Abies nordmanniana, 7. Pinus nigra and Quercus sp., 8. Pinus nigra
and Pinus sylvestris, 9. Pinus sylvestris and Abies bornmulleriana.
The productive scots pine forests excluding Inner Anatolia are in pure
stands. Ground herbaceous plants of these stands are in hydrophillic character.
Scots pine stands also support the growth of some broad leaved and conifer
trees. For example, in the humid habitat of Backward Region of Black Sea,
Abies bornmulleriana, A. nordmanniana and Fagus orientalis are seen in the
lowerstory of Pinus sylvestris stands. In other words, the existence of Abies and
Fagus depends on the shade of scots pine in the sunny habitat. In these areas
the forests composed of Pinus sylvestris. Abies nordmanniana and Fagus orientalis mixture forest are common. On the other hand, strong competition takes
place among Fagus orientalis, Abies taxa and Pinus sylvestris. When the Pinus
sylvestris trees are clear-cut, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Abies and Fagus
mixture forests change into Fagus and Abies mixture forest, and so Pinus sylvestris disappears. When Abies sp. and Fagus orientalis mixed forests are subjected to clear-cut, again Pinus sylvestris grows in the open and exposed mineral soil within the forest lands. In this case with the forming of shade area
under the Pinus sylvestris stands again support the growth of the Abies and Fagus trees. It can be stated that best regeneration is found on the open or light
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tree canopy (Fig. 2.43, 44; photo 41, 43, 44, 47-49, 56, 149).
Scots pine is also an indicator trees to exact determine of climatic properties. Pure scots pine forests show the existence of cold humid/subhumid semicontinental areas. For example, the native occurrence areas of scots pine show
the exact prevailing areas of the subhumid continental climatic conditions in
NE Anatolia. In the semiarid-subhumid regions scots pine grows on north facing slopes, but here black pine (Pinus nigra) occurs on southern slopes. Scots
pine, for example, commonly occurs on the northern slope, but black pine is
common on the southern slopes of Sündiken Mountains in NE Anatolia. This
situation reflects that scoth pine is not resistant to the drought as is black pine.
Scots pine can be classified into eight groups in terms of vegetation composition:
1. Scots pine-deciduous forest. In this forest, scots pine is associated with
Fagus orientalis, Tilia, Carpinus, Castanea, Alnus, Acer etc., and it is found as
small cluster and individual trees within deciduous forests along the coastal belt
of Black Sea. Scots pine in these forests regenerate on the abandoned field and
open area with mineral soil. Main occurrence areas of scots pine are found at
Çamburnu and Akçabat localities near Trabzon, and Kurucaﬂile in the west of
Black Sea coast. Some scots pine clusters can be considered as relict community. The productivity of scots pine trees is high due to no water deficiency.
2. Scots pine with coniferous and deciduous forest. This is only seen on
the foggy uplands of north facing slopes of Northern Anatolian Mountains. Here
scots pine is found on small cluster in the mixed forest. Scots pine only grows
on the open areas of forest and abandoned field. Leading occurrence areas are
seen on the north facing of Küre mountains and the northern part of Giresun in
the Black Sea Region. So it can be stated that scots pine is in secondary succession.
3. Scots pine-oriental spruce and fir forest. It is found on the north facing
slopes of the all parts of the Black Sea Region and foggy slopes of Eastern
Backward Region of Black Sea. Best example can be given from the north
slopes of Yaln›zçam Mountains, in the Çoruh Basin. Here oriental spruce (Picea
orientalis) and scots pine mixed forests are common. On the other hand, fir
(Abies bornmulleriana) and scots pine forests occur on the north facing slopes
of the Western and backward parts of Black Sea. One of the leading areas is on
the north facing slopes of the Ilgaz Mountains. In some scots pine areas are replaced by fir and spruce due to the excess harvesting of scots pine. In Karagöl
locality, in the ﬁavﬂat-Ardanuç Subregion, for instance, oriental spruce (Picea
orientalis) and fir (Abies bornmulleriana) become dominant forest where scots
pine trees have been excesively cut down. Indeed, open areas of fir and oriental
spruce forests are being occupied by young regeneration of scots pines.
4. Scots pine forest with fir and spruce plants on lowerstory. Under the
canopy or lowerstory of scots pine forest supports the growth of fir and spruce
plants and/or regeneration. In the eastern backward region of Black Sea region
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understory plants are composed of Abies nordmanniana and Picea orientalis, in
the middle and western parts of Black Sea region it is associated with Abies
bornmulleriana and Fagus orientalis. These forest are common on the humid
areas of northern part of backward regions of Black Sea. Best examples of this
can be given from the northern slopes Kartalkaya Locality, Bolu province,
Ball›da¤ locality, S of Azdavay town, Western Backward Region of Black Sea.
5. Scots pine with beech, fir and spruce forest is commonly widespread on
foggy uplands facing-north of the backward Black Sea Region. This forest is
seen on the lower north facing slopes of Ilgaz Mountains, north facing slopes of
Ulu Mountain in Marmara Region, around Mesudiye and Koyulhisar, southern
part of Giresun Mountain, N of Kelkit Region. The existence of beech and fir is
related to suitable humidity condition. Indeed fir and beech seeds easily germinate on the lowerstory of scots pine forests.
6. Pure scots pine forest. It is common on the sunny subhumid part of the
backward regions of Black Sea and subhumid parts of NE Anatolia, north of Inner Anatolia and upper areas of Kastamonu plateau. This forest is also climax
forest of Anatolia because of the fact that very cold winters with snowy and
convectional rainfall occurring last spring and early summer only support the
growth very well of scots pine.
7. Scots pine-black pine forest. This forest forms transitional forest between
black pine and scots pine forest areas in the upper part of the tectonic depression of backward regions of Black Sea such as Bolu-Gerede, Taﬂköprü depression and on some part of Kastamonu and K›br›sc›k plateaus. The upper part of
scots pine-Black pine changes in the form of pure scots pine
8. Scots pine-oak-juniper forest. It belongs to the semiarid continental part
of Inner Anatolia, in general. This forest is common on the lower part of
Akda¤madeni region, in Inner Anatolia. Productivity of this forest is less than
that of other scots pine forests.
BIOTIC FACTORS
There are important effects of human activities in the spreading areas and
the vegetation or tree and shrub species composition of socts pine forests. It
can be said that the actual spreading areas of scots pine forests were influenced by the human factors especially in the Inner and NE Anatolia. Cold and
long winters and animal husbandary are the main responsible for the destruction of scots pine forests. The appearance in the small cluster of scots pine in
the NE Anatolia clearly shows the destruction activities. Major part of the scots
pine areas have been converted into medow areas for the purpose of animal
graze in the Ardahan plateau and in the vicinity of Sar›kam›ﬂ, NE Anatolia. In
the semiarid areas scots pine remains only small patches on the hilly area.
Scots pine destruction that grows under the unfavourable conditions in the Oltu
and Tortum watersher basins of Çoruh river basin causes the decrease of its
natural occurrence areas.
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The main ecological condition of scots pine in Anatolia can be summarized
below:
1. Climatologically scots pine is adapted to a wide variety of climates.
a. It grows where the mean annual temperature is between 14°C-2°C, this
temperature is 2°C and 6°C in the optimum growing areas. The minumum temperature is below -35°C, and summer temperature is not over 30°C. The primary distribution of scots pine indicates that it is a tree of the continental climate of Anatolia.
b. From the standpoint of relative humidity, July relative humidity representing vegetation period changes between 60 and 80 %, optimally 60-70% in the
its optimum growing areas. July evaporation is about 150 mm.
c. Light intensity. Scots pine like Pinus brutia, P. nigra, P. pinea is intolerant
of shade, but it grows seldom within the broad leaf deciduous and coniferous
trees in the foggy area.
d. Precipitation regime. Scots pine grows all season rainy regime like Black
Sea Region, continental precipitation regime characterized by late spring and
early summer rain like NE Anatolia, and transitional regime between Black Sea
and Mediterranean climatic region. Mean annual precipitation ranges between
500-2000 mm. There is no scots pine cluster under 500 mm precipitation in
Anatolia. The increase of the precipitation in the continental areas of Anatolia
leads to increase of its productivity. There is less water deficiency in the optimum growing areas. Compared to other forest trees scots pine grows neither in
the summer drought like P. brutia, P. nigra nor in the perhumid and humid climate like Picea orientalis, Abies nordmanniana and A. bornmulleriana.
e. Scots pine grows under the humid and cold climate of Black Sea, Marmara transitional climate between Black Sea and Mediterranean climates, subhumid continental climate of NE Anatolia, subhumid climate of backward regions
of Black Sea and semiarid-subhumid continental climate of Inner Anatolia. The
best productive scots pine forests are found in the subhumid continental climates of NE Anatolia and backward regions of Black Sea. Primary distribution
of scots pine indicates that it is a tree of subhumid continental climate.
2. Topography
Topographical properties characterized by altitude, aspect, inclination of
slope and the direction of mountain ranges are one of the most important factors not only for the distribution but also the productivity of scots pine. The
spreading areas of scots pine are limited on the south facing especially steep
slopes of semiarid climatic areas due to intense solar radiation, whereas its productivity increases toward the lower slopes where freely drained bottom land
and water available capacity is high in all region. On the other hand, productive
scots pine forests occur on the north facing slopes of the subhumid-semiarid
areas. The altitudinal distribution of the scots pine considerably changes according to climatic regions. For example, its vertical distribution is between 02000 m in the Black Sea Region, 1300-2200/2400 m in the backward regions
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of Black Sea, 1300-2000 m in the Inner Anatolia, and 1800-2700 m in the NE
Anatolia. The lower boundary of scots pine is higher on the southern slopes
than that of the northern slope in the semiarid-subhumid areas in Anatolia.
3. Parent material and soil
Scots pine grows on all parent materials metamorphics such as gneiss, micaschist, quartzitic schist and clayey schists, volcanic rocks containig volcanic
tuff, sand (pyroclastic material), andesite, dacite, basalt and granite, gabbro,
and sedimentary rocks like limestones, flysche alternating clay, sandstone, siltstone, sandy limestone layers, alluvial, colluvial and gravelly terrace deposits.
Well weathered parent materials and sandy deposits create suitable habitat for
the growth of scots pine due to the fact that it develops taproot system.
As to the soil properties, scots pine forests are seen on the intrazonal soils
reflecting parent material properties, colluvial soils, rendzinas, reddish mediterranean soils, chernozems, brown forest soils, regosol; the orders of mollisol, alfisol, spodosol, entisol and inceptisols. Its main spreading areas coincides with
acid soils.
4. Vegetation composition
Scots pine is not only pure forest but also mixed forest with coniferous trees
and deciduous broad leaved trees. Pure scots pine forests are only common
subhumid continental climatic regions like NE Anatolia, and semiaridsubhumid region of Inner Anatolia. In the humid and mild area it is associated
with beech, alder, hornbeam, lime, chestnut; in the cold and humid environment it is composed of oriental spruce and fir species, in general. On the other
hand, under the dense canopy of scots pine stands support the regeneration of
beech, oriental spruce and fir species. Scots pine, beech and fir mixed forests
are common on the slopes facing-north getting fog in the backward regions of
Black Sea. Best examples are given from the north facing foggy slopes of Ilgaz
and Bolu Mountains.
5. Biotic factors
It is very hard to estimate the native spreading areas of scots pine forest. Indeed, some parts of scots pine forests have been destroyed in the backward regions of Black Sea, Inner and NE Anatolian regions. Destroyed areas are replaced by grass vegetation in NE Anatolia, oaks and juniper clusters, and
agricultural fields in Inner Anatolia.
Scots pine cluster and individual trees which are seen on the abandoned on
the field can be assassed as pioneer succession in the deciduous fores of Black
Sea Region. Some fir, scots pine and oriental spruce mixed forests in the humid
areas have been formed as the result of over cutting of scots pine.
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Chapter

II

PRINCIPLES OF ECOLOGICAL CLASSIFICATION
OF SCOTS PINE FORESTS
Scots pine forest is the leading third coniferous forest after the red pine (Pinus brutia) and black pine (Pinus nigra) and they cover an area of 1.2 millon
hectars. This pine forest mainly spreads all regions of Northern parts of Anatolia. But in the distribution areas the ecological conditions of scots pine changes
considerably depending on climatic, topographic and parent material properties. For that reason the density, productivity, floristic composition, site index,
geographical variation, silvicultural and harvesting properties of the black pine
show different aspects according to climatic regions.
For sustainable and successful reforestation and afforestation activities it is
necessary to establish seed transfer regioning based on ecological conditions.
The main aim of the seed transfer regioning is to realize/sustain seed transfer
within the same subregion. In other words, the scots pine seeds collected from
the same subregion have to be planted within the same region, because there is
no considerable difference in the ecological conditions within the same region.
For example, the reforestation to be made in the Köro¤lu Mountain subregion
of Western Backward Region of Black Sea, the seeds for the production of
plants in the nursery will be taken from the Köro¤lu Mountain subregion. If
seeds are collected from the semiarid Inner Anatolia (Akda¤madeni) Region
may not be transferred to Köro¤lu Mountain subregion, because the ecological
conditions of two subregions are not same in terms of ecological conditions.
Without considering the ecological conditions of seed resources, the reforestation activities would be essentially unsuccessful. Because scots pine adaptation
is very hard in the outside native spreading areas and here, genetic pollution
may also occur between native and exotic scots pines. For the formation productive and good stands suitable seed origin will be selected.
For that reason, the Anatolian scots pine forests are divided in to regions
and subregions according to the ecological conditions. Regions are defined as
zonobiomes, subregion within the same region are defined according to local
properties such as topography leading to change climatic conditions in the
same region. In other words, subregions can be termed or called orobiome or
secondary biome.
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THE CRITERIA USED IN DIVIDINGS INTO ECOLOGIC REGIONS and
SUBREGIONS OF SCOTS PINE FORESTS
The criteria used in the classification of natural environments change the
aims of the study and the scale of map. The ecological classification of the environments dominant factor affecting of the envinonment is taken into consideration. For example, in the determining of zonobiome climatic factors use. Because climatic factors determine the ecological properties of zonobiome or
main ecologic unite. Orobiome or subregion within the zonobiome is the separate ecological unit due to the existence of mountains on which climatic properties of the zonobiome are subject to change. Geobiomes are related to the parent material; in the some region or subregion, for example, the chemical and
physical properties of given parent material are essentially dominant on the
growth of plants.
The ecological classification of the scots pine forest spreading areas climatic
and topographic factors are the dominant property. Each region coincides with
main climatic region, each subregion corresponds the topographic properties
such as altitude, aspect, mountain and mountain range (Fig. 3.1-3).
1. CLIMATIC PROPERTIES
Scots pine grows under the climates of 1. Humid and mild Black Sea Coast,
humid, and cold and humid of the north facing slopes of the Northern Anatolian
mountains, 2. Semiarid-subhumid climate of Backward Regions of Black Sea,
3. Inner Anatolian semiarid climate, 4. Marmara Transitional Climate between
Mediterranean and Black Sea climates, and 5. Cold-Subhumid Climate of NE
Anatolia (Fig. 2.3).
1. Humid mild and humid cold climates prevail on the north facing slopes of
coastal mountains of the Northern Anatolian mountain range. The lower belt
rising up 1000-1200 m is covered with broad leaf deciduous forests which are
composed of Fagus orientalis, Castanea sativa, Alnus barbata, A. glutinosa, Tilia rubra, T. tomentosa, Acer platanoides etc and they have rich understory
shrubs containing Rhododendron taxa, Corylus avellana, Cornus mass, Buxus
sempervirens and so on. The upper level is the main occurrence areas of coniferous forests mainly composed of Picea orientalis, Abies nordmanniana (only
found in the Eastern Black Sea region), Abies bornmulleriana. In this region
scots pine is seen as small clusters and individual trees, some of which are relict character and others are secondary succession and/or pinooer succession
on the abandoned field and destroyed forest area.
2. Backward regions of Black Sea showing semiarid and subhumid conditions are located in the southern part of the northern Anatolia, and it covers
Çoruh and Kelkit river basins, Kastamonu plateau on which semiarid and subhumid climates prevail. Mean annual precipitation which is over 500-800 mm
in the higlands falls under 500 mm in the lowlands. Productive scots pine forests are found on the southern slopes of Black Sea coastal mountains and high
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areas of Kastamonu plateau and the upper part of the Köro¤lu mountain range
occurring in the south (Fig 2.22-23).
3. Inner Anatolian semiarid-subhumid climate prevails on the north facing
slopes of the mountain area in the NE of Inner Anatolia. Mean annual precipitation is over 500 mm. Low site index pure scots pine forests are common on the
northern slopes of Ak Mountains.
4. Marmara transitional climate region characterized between Mediterranean
and Black Sea climates affect the mountainous areas called Ulu-Domaniç,
Sündiken, Arapbaba and Türkmen mountains. In this region, scots pine forests
are only found on the norhern slopes of mountains since they receive humid air
coming from the northern sectors.
5. Subhumid continental climate dominates on the high plateau and mountains of the NE Anatolia on which pure and productive scots pine forests are
common. Here winters are very cold and snowy, rainy season occurs between
late spring and early summer due to convenctional rainfall.
Each above mentioned climatic regions correspond each scots pine forest
region. Their floristic compositions and productivities are different from each
other.
2. TOPOGRAPHIC PROPERTIES
Topographical properties including altitude, aspect, the direction of mountain range, and some landforms are responsible for local climates in the each
region. Local climates depending on topographic properties bring the subregions within the regions. The importance of the topographic properties in the
division of subregions is indicated below.
Altitude factor
Altitude is one of the leading factors in the growing of scots pine in Anatolia.
In other words, the suitable habitat for the growth of scots pine is determined by
the altitude changing the regions. Namely the altitudinal level of the scots pine
forests according to regions are as follows: 0 and 2000 m in the Black Sea Region; 1300 and 2000/2600 m in the backward regions of Black Sea; 600 and
2000 m in the Marmara transitional region; 1300 and 2000 m in the Inner Anatolian Region, and 1800 and 2700 m in the NE continental Anatolian Region.
The continentality degree plays an important role in the altitudinal level of
scots pine. It can be said that the lower and upper boundaries of scots pine in
the severe continental area of NE Anatolia are higher than those of other regions (Fig. 3.1-3).
Aspect factor
Aspect factor mostly determines not only the spreading and altitudinal level
but also dividing into subregion of scots pine. The importance of aspect factor
is different according to regions. Generally speaking, north facing slopes receiving humid air mass create a suitable habitat for the growth of scots pine in the
backward regions of Black Sea and Inner Anatolia. Indeed, the lower boundary
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of scots pine on the north facing slopes is a few hundred meters lower than that
of the southern slopes in the semiarid parts of the backward regions of Black
Sea. In the Çoruh basin, for example, lower boundary of scots pine begins at an
elevation of 1100 m on the norther slopes but this figure is 1300-1400 m on
the southern slopes. Pure scots pine commences at an elevation of 1200 m on
the south facing slope and it is 1500 m on the south facing slope in the
Sündiken Mountains, NW of Anatolia. Lower level of scots pine is nearly 1000
m on the north facing slopes, 1400 m on the south facing slopes in Ilgaz Mountains. On the other hand, there is a definite difference between the north and
south slopes in the same altitude. For instance, beech and hornbeam forest is
found on the south facing slope while scots pine forest appears on the south
facing slope at the same altitide in the Lake Borabay valley, NE of Amasya.
The high foggy slopes of the mountains mostly prevent the spreading areas
of scots pine. For example; pure fir, oriental spruce and intermixed with scots
pine forests are common on the foggy slopes of Ardanuç basin which is the
tributary of Çoruh basin, mountains of the western part of Backward region of
Black Sea, high north slopes of Ilgaz mountains.
The aspect factor is used for dividing Backward Regions of Black Sea into
the subregions depending on above mentioned reasons. Kelkit region, for example, is divided into two subregions which are named the Southern and the
Northern Subregions. Sündiken Mountain Subregion is defined as a subregion
due to receiving humid air coming from the north in the SE Marmara-N Aegean
Region. Aspect factor is also taken into consideration in the division of the subregions that are called Ardanuç-ﬁavﬂat and Oltu Olur in the Çoruh Basin Region.
Slope inclination
The inclination degree of the slope and its parts is also important in terms of
the growth of scots pine. Namely the productivity of scots pine is low on poor
drainage area which is found on the bottom of slope and windy upper part of
the slope. Colluvial deposits appearing on the low edge of slope form good habitat for the growth of scots pine due to the fact that the water available capacity
is high in these places. The productivity of the scots pine decreases upper part
of the slope because of erosion is active and the amount of runoff is high or water holding capacity is low. Gentle and slightly undulating slopes with welldrainage produce good habitat for scots pine (Photo 31, 35, 38, 85).
Direction of mountain ranges and their dissecting situation
The directon of mountain range is extraordinarily important in terms of two
ecological conditions. 1. The mountains extending east-west direction creates a
barrier for going on the fronts especially coming from the northern sectors. For
this reason the obstacling of the fronts on the north facing slopes of the mountain range leads to the increase of rainfall and the formation of fog. 2. The
southern slopes of the mountain range and intermontane basins which are
found between two mountain ranges bring the existence of semiarid environ221

ment due to the fact that these areas get much more direct solar radiation and
remain in the rainshadow areas. The foggy places of the mountains prevent the
growth of scots pine in the optimum condition, but the southern high slopes of
the mountains receiving direct radiation produce good habitat for scots pine
(Fig. 2.26, 28).
The gaps and deep and wide valley which are found in the mountain range
in the northern part of Anatolia move the humid air mass toward the inner part
of backward regions. In other words, the humid air mass coming from especially Black Sea moves toward the inner part of the region via deep and wide valley
and tectonic grabens. The formation of the local humid climate in the inside of
the backward part of the Northern Anatolia is related to the forwarding of the
humid air mass. In fact the humid air coming along the valley of Çoruh, Harﬂit,
K›z›l›rmak (Red river), Cide and Filyos-Yenice create humid habitats especially
on the north facing slopes of inside areas. The existence of the humid forests
composed of fir and scots pine mixture forests on the north facing slopes of Ardanuç-ﬁavﬂat basin, and southern part of Karabük city and some places of the
western part of the western Backward of Black Sea is dependent on the movement of the humid air mass.
These situations are also used as criteria on subregion formation. For example, Harﬂit and the Southern part of Karabük are defined as subregions (Fig.
3.3).
3. PARENT MATERIAL and SOIL PROPERTIES
There is no direct relationship between the spreading areas of scots pine and
parent materials. But there is close a relationship between the weathering degree, physical and chemical composition of parent material and the productivity of scots pine. As is known after the growth of the trees after the young phase
are dependent on the nutriment capacity of the parent material. Plant nutriments are released from the well-weathered parent materials. On the other
hand, scots pine develops taproot system on soft parent material like volcanic
tuff, ands and poorly cemented sedimentary rocks, while lateral and or horizontal root system shows on the less weathered and hard rocks like gneiss, quartzite schist, mica schist, serpentine and compact marn.
Productive scots pine is found on the volcanic tuff and sandy material and
flysch deposits contributing to good water and air circulation and taproot in the
vicinity of Sar›kam›ﬂ, NE Anatolia. Poor site index scots pine appears on the
less weathered serpentine in the the mountains of Köse and K›z›l in the southern part of Kelkit Region and Gaziler basin in the SSE part of Çoruh Basin Region, while one of good site index of scots pine forests is found on the deeply
weathered serpentine in Dirgine locality in the western part of Western Backward Region of Black Sea.
The development of root system depending on parent material determines
the resistance to against the intense wind and heavy snowfall. For example,
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most of the scots pine trees totalling 500 000 cubic meter were snow down as
the result of heavy snowfall occurred during the winter period of 2010-2011 in
the Akda¤madeni Region; this is related to the thin horizontal root system of
scots pine trees developed on the less weathered micaschist and gneiss.
Above mentioned parent material properties are used for the criterion of the
classification of the scots pine forests. For example the Sar›kam›ﬂ Subregion of
the NE Anatolian Region is defined according to the volcanic tuff parent material.
Soil types also show the ecological properties of the natural occurrence area
of scots pine. Asidic soils which are common on the Black Sea Region and
north facing high slopes of the backward region of Black Sea indicate the productive and humid scots pine areas; whereas alkaline soils having calcium carbonate accumulation in the subsoils show the existence of semiarid scots pine
forests; these dry scots pine forests occur on the semiarid part of the Çoruh Region.
4. VEGETATION COMPOSITION
Vegetation composition of the given area may mostly indicate the ecological
conditions of the environment, the effects of human impact, and compitetion
among the plants. In other words, certain ground vegetation types are used site
quality indicators for scots pine forest classification. For this reason, vegetation
composition is also used not only for the illumination of the ecological conditions of the scots pine area but also its classification.
Scots pine forms many vegetation communities both with the hydrophtic
and xerophytic trees and shrubs. Scots pine is associated with deciduous trees
such as Fagus orientalis, Tilia rubra, T. tomentosa, Castanea sativa, Alnus barbata, A. glutinosa, Acer campestre, A. platanoides and Picea orientalis, Abies
nordmanniana, A. bornmulleriana in the humid environments. These areas are
widespread in the Black Sea Region and foggy and high north facing slopes of
the backward regions of Black Sea. But scots pine is found as in relict characters and small clusters in these areas.
Rhododendron species growing understory of the forest is the best indicator
to divide between Black Sea region and humid areas of the backward regions of
Black Sea. Indeed, Rhododendron species only grow within the Black Sea humid scots pine forests.
Pure scots pine containing understory plants such as fir and rarely beech
plants, on the other hand, indicates the humid-subhumid areas. After the growing fir plants as trees, the pure scots pine forest changes into scots pine and fir
forest or scots pine forest is usually replaced by fir and spruce forest. These forests appear in the northern part of Koyulhisar and Mesudiye forest directory areas, in the Northern Subregion of Kelkit Region and Ardanuç ﬁavﬂat Subregion.
These areas are accepted as humid scots pine forests due to the existence of
the fir (Photo 41, 43, 47, 49, 51, 56, 70).
223

Pure scots pine forests containig alpine grasses in lowerstory are classified
as humid forests as is found in the NE Anatolia.
The mixed forests composed of Pinus syvestris, P. nigra, Abies bornmulleriana and Quercus sp., Fagus orientalis and Carpinus betulus show the transitional belt between humid and subhumid forests. In these forests, sunny/open areas
and abandoned fields are the regeneration places of P. nigra and P. sylvestris,
but shaded understory of Pinus nigra and P. sylvestris is the regeneration places of Abies bormulleriana and Fagus orientalis (Fig. 2. 42-44).
Dry scots pine forests are composed of some Quercus taxa and xerophytic
shrubs and herbaceous species (Photo 54, 56, 147).
Scots pine and fir mixture forests change into pure fir forest when scots pine
trees are completely cut down for timber production.
Shortly, the floristic composition of the forests is one of the best indicators
for the classifying and dividing into region and subregion of scots pine forests.
For example, dividing of the scots pine forests between the Black Sea Region
and humid parts of the backward region of Black Sea is used the understory
vegetation of scots pine.
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Chapter

III

REGIONS and SUBREGIONS OF SCOTS PINE
FORESTS and THEIR REGIONING IN TERMS OF
SEED TRANSFER
Scots pine forests growing different climatic regions, soil, parent material,
vegetation composition and covering 1.2 million hectars are divided into eight
regions and subregions in order to establish seed transfer regionning. The ecological properties of regions and subregions of scots pine forests are summarized below:

1. BLACK SEA REGION
Black Sea region covers the north facing slopes of the Norhern Anatolian
Mountains and it extends from the Georgian boundary in the east to Dokurcun
tectonic valley in the west. This region also occupies the interior of some valley
such as Azdavay, Bart›n and Filyos valleys along which Black Sea humid effects intrude. This region is not actual optimum growing areas of the scots pine.
Present scots pine clusters are either in relict character or pinooer and/or secondary succession in the places where broad leaf deciduous and conifer forests
have been destroyed (Figure 4.1).
1.1. ECOLOGICAL PROPERTIES
1.1.1. TOPOGRAPHY
Mountains called Northern Anatolian mountains lie in parallel with the Black
Sea coast and abruptly rise from the coastal belt of Black Sea. The highest
peaks and their elevations from the east to the west are Kaçkar Mountain 3932
m, Çak›rgöl Hill on Trabzon Mountains 3063 m, Karagöl Hill on Giresun Mountain 3095 m, Yaral›göz M. 2019 m on Küre Mountains. These mountain ranges
have been deeply dissected by the rivers both coming from the Inner and Eastern Anatolian regions and the rivers running along the northern slopes of these
mountains. All of the rivers flow into Black Sea in the northern par of Anatolia.
The main reason of the deeply dissecting of the Northern Anatolian range
with rivers is the uplifting process commencing from the Middle Tertiary and
continuing till the end of Pleistocene time. During the Last Glacial period, the
mountainous areas higher than 2000 m were occupied by the glaciers. As the
225

result of the movement of the glacier the cirques and “U” shaped valleys were
formed. So fluvial and glacial erosional processes led to the formation of
rugged topographic appearance in the Northern Anatolian mountain range.
1.1.2. CLIMATE
Humid-temperate climatic conditions prevail between c. sea level and the elevation of 1000 m, and humid-cold climatic conditions dominate over 1000 m
elevation.
Planetary factors: The region is under the frontal activities coming from the
north and northwest direction during the year. During the summer period there
is an air flow in N-S direction from the local high pressure on the Black Sea to
the low pressure in the Inner Anatolia. Depending on this air flow mechanism
the orographic precipitation and fog formation occur on the north facing slopes
of the Northern Anatolian Mountains during the summer. The velocity of the
winds is not enough for the deformation of the trees.
Physical Geography Factors: Obstructing fronts mostly coming from both
the Black Sea and Balkans on the north facing slopes of the Northern Anatolian
Mountains lead to the increase of the precipitation and fog formation during the
summer period in the region. The amount of total precipitation in backward or
southern part of the mountain is low due to rainshadow area. For this reason
the mean annual precipitation excessing 1000 mm on the north slopes of the
Northerrn Antolian Mountains is less than 500 mm in the rainshadow areas, in
general. Heavy foggy environment of the northern slopes of eastern Black Sea
mountains extending between Ordu and Caucasia mountains mainly causes the
growth of spruce (Picea orientalis) and fir (Abies nordmanniana). In other
words, one of the main reasons in the spreading of Picea orientalis forest is related to the formation of dense fog on the north slope of such mountains. The
foggy areas of the high north facing slopes of the western parts of Northern Anatolian Mountains are the places for the growth of Abies bornmulleriana (Photo
58, 66, 82, 83).
The deep and wide valleys producing local climatic conditions lead to the
changes of the vegetation community composition and the intrusion of the humid air toward the backward part of the Northern Anatolian range. The gap
and/or lowland of Çoruh valley, for example, extending between Borçka and
Hopa forms an entrance corridor for the movement of the humid Black Sea air
to the northern part of Çoruh watershed basin. The existence of the oriental
spruce occurring on the north facing slopes of Yaln›zçam Mountain is related to
the humid air coming via Çoruh valley corridor.
On the other hand, the deep and narrow valley of Pazar, ‹kizdere, Handizen
(Of), De¤irmendere, Harﬂit, Aksu, K›z›ldere, Aybast›, Harﬂit, Yeﬂil›rmak, Cide,
Bart›n, Filyos-Yenice lead to intrusion of the humid air toward the inner and
upper parts of the region. The bottom of the deep valley form local rainshadow
area. Inside of Harﬂit valley, for example, forming subhumid-semiarid places is
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responsible for the growth of some xerophytic shrubs and scots pine clusters.
The changes of the aspect within the short distance in the mountainous areas
cause to change of the vegetation communities. For example, scots pine stand
occurs on the south facing slopes of Zigana Passage, but on the northern slopes
of this place is the natural occurrence area of oriental spruce and oriental fir.
Temperature
The mean annual temperature which is about 13-14°C on the coastal belt
falls to 11-7-8°C especially in the scots pine occurrence area. January temperature changing between 4-6°C on the coastal belt is below the freezing point.
July temperature rising c. 22°C on the coastal area is about 15-17°C on the
upper boundary of timberline. Daily temperature cycles are very low due to
high relative humidity. Lapse rate is low, especially during the summer season
as well (Figure 4.2).
Cloudiness and Relative Humidiy
The highest value of cloudiness and relative humidity occurs on the slopes
facing-north of the Northern Anatolian Mountains, especially in the eastern part
of these mountains. The rising of the humid air coming from Black Sea leads to
an increase of cloudiness rate on the north facing slopes. For this reason, the
relative humidity is also the high (more than 75 %) on the north facing upper
slopes. This situation decreases not only evapotranspiration but also daily temperature cycles (Fig. 2.9, 2.19).
Precipitation
The mean yearly precipitation is over 1000 mm on the coastal belt (Zonguldak 1236, Rize 2300 mm), and almost all months are rainy. The rate of snowfall is more than that of rainfall in the higlands. During the vegetation period orographic precipitation occurs on the north facing slopes. During the summer
season the amount of precipitation is higher than the coastal belt due to the orographic rain. Intense rainfall frequently leads to torrents on the coastal areas.
Generally, there is no water deficiency on the north slopes. Contrary to this, the
yearly total precipitation decreases along the bottom of deep valley and the inner part of the region. For instance, the precipitation which is over 1000 mm in
the coastal belt decreases as low as 800 mm in valley bottom of Degirmendere,
near Trabzon. The lowest values are recorded as around 400 mm at Torul and
Kürtün towns which are located in the Harﬂit valley (Fig. 4.2).
1.1.3. PARENT MATERIAL and SOIL
Almost all of the present-day Northern Anatolian Mountain area was occupied by the Tethys Ocean during the Mesozoic Era, in general. In the western
part of this ocean clay, sand, silty and carbonates accumulated as flysch deposits, but volcano-sedimentary strata are common in the eastern part of this
region due to submarine volcanic activities. In some places mostly in the Zigana Pass, peridotite-serpentine mass belonging to crust of Tethys Ocean is exposed. Landslides occur on the clayey and sandy strata which are inclined to227

ward the north along the coastal belt of the Western Black Sea where natural
slope equilibrium deteriorated (Fig. 4.5, 4.8).
The collapsed areas were occupied by sea during the Lower Tertiary period
in which carbonates mostly accumulated. During the Alpine orogeny acide volcanic intrusion taken place in the eastern part of the Eastern Black Sea Mountains, so the granites outcropped in the vicinity of Kaçkar Mountain are seen
(Photo 76, 82, 83).
As a general rule, brown and reddish forest soils with acid reaction and rich
in organic content are dominant (Photo 76). Toward the upper part of the
mountains the organic content of soils increases due to the accumulation of organic material in accordance with the fall of the temperature. Above natural
timberline the high mountain grass soil is common. On the steep slopes the
soils with A and C horizons are widespread. There is clay transportation from
the topsoil to subsoil.
The texture of the soil is mostly determined by the physical structure of parent material. Namely, clayey soil is dominant on the clayey layer; sandy parent
materials like granite and sandstone produce the sandy texture soil. Exposed
parent materials are common on the steep slopes due to the intense erosion.
One can see granitic rocky lands around the Kaçkar Mountain. All exposed parent material and soil are covered by the vegetation due to humid condition. In
other words except for upper part of Harﬂit basin there are no bare lands.
As toward the rainshadow valley or basins soil cover has been completely
eroded and so parent materials were outcropped. In the upper part of the Harﬂit
valley, for example, rocky lands commonly appear.
1.1.4. VEGETATION
This region belonging to Euro-Siberian phytogeographic region contains two
main vegetation belts; the lower belt rising over 1000 m is the main deciduous
forest areas composed of mainly Fagus orientalis, Castanea sativa, Tilia tomentosa, Acer sp., Fraxinus sp., Alnus sp., Daphane pontica, Ilex colchica, Buxus
sempervirens, Cornus mas, Rhododendron sp., Corylus avellana and some
mediterranean plants such as Arbutus andrachne, Arbutus unedo and Laurus
nobilis.
Scots pine begins to appear as individual trees and small clusters in the vicinity of Hopa and continues along the coastal area of Black Sea. Its largest occurrence area is seen at Çamburnu locality, E of Trabzon, around Akçaabat
town, W of Trabzon and in the southern part of Kurucaﬂile town, western part of
Black Sea coast. Other scots pine natural occurrence areas appear on the
south facing slopes of both Black Sea Coastal mountains, and it is also intermixed within the Abies nordmanniana and Abies bornmülleriana in the W of
Ordu, and Picea orientalis and Abies nordmanniana in the E of Ordu (Fig. 4.4;
photo 72, 74, 75, 80).
Main leading areas of scots pine as as follows:
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Scots pine is found within the Abies bornmülleriana, Fagus orientalis, Quercus sp., and Rhododendron communuties on northern slopes of Küre Mountain
lying on the coastal area of Black Sea.
It is seen within the deciduous forests in the Yedigöller Natural Park locality,
and between Azdavay-Cide depression in the western part of Black Sea Region.
The abandoned agricultural field is also the spreading areas of not only for Pinus nigra but also Pinus sylvestris. Indeed abandoned fields appearing in the
different altitudes are covered, as a primer succession, by scots pine in the
southern part of Çatalzeytin town, middle part of western Black Sea Region.
In the Çitdere basin (Yenice) characterizing humid environment, pure scots
pine, scots pine-black pine and mixed forests associated with scots pine-black
pine-fir have a rich floristic composition. Here scots pine seems to have been
not ultimalety climax forest (Küçük ve Ulu 1999; Fig. 2.44).
Another best example can be given from the southern part of Yaz›c›k (Dirgine) village in the eastern part of Bolu Mountains. Here, at the Çaldere locality
scots pine forest is associated with Sorbus, Q. cerris, Q. robur, Calluna vulgaris,
Rhododendron, Fagus orientalis etc.
The edges of Dokurcun valley which is located in the western part of the region is one of the main occurrence areas of forests composed of Pinus sylvestris, Fagus, Abies, Alnus, Acer, Carpinus, Rhododendron, Corylus, Cornus, Buxus and so on. Lake Sülüklü, landslide lake, located southern part of Dokurcun
valley is very interesting area in terms of scots pine succession. Namely, pure
scots pine community is only seen a pioneer succession on the fresh landslide
materials (Photo 59, 72).
In the southern part of Giresun, there is a general vertical zonation situation
from deciduous forest to pine forest on north facing slopes. Here especially Karakulak locality, poor scots pine cluster is found within Picea orientalis forest.
Toward the inland section especially in the southern part of Espiye watershed
area scots pine clusters are rarely seen on the south facing slopes. Here most
of the scots pine clusters grow on open land and abandoned field. But their productivity are low. Poor quality sites seem to have a larger number of pests and
a larger number of poorly formed trees than good quality sites, in general.
A subhumid-semiarid habitat is generated within the wide and deep valleys
intruding the coastal mountain belt. One of the best example for this situation
can be given from the Harﬂit valley occurring rainshadow area, E of Giresun.
Along this valley especially extending between Kürtün and Torul towns the
southern slopes are one of the main occurrence areas of scots pine. Poor scots
pine stands associated with Carpinus orientalis exist on the eastern part of the
Harﬂit basin because of insufficient precipitation. The place of Zigana passage,
which was constructed between the upper part of Black Sea and Harﬂit Subregion of Kelkit Region, clearly show the main reason for the spreading of scots
pine environment. Here the slopes facing-north or Black Sea is covered by on
Abies nordmanniana, but southern slopes are covered with poor stands of
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scots pine due to the aridity.
1.2. SUBREGIONS OF BLACK SEA REGION
Black Sea Region is divided into three subregions in accordance with ecological properties (Fig. 4.5, 6).
1.1. Black Sea Coastal Mountain Subregion
1.2. Harﬂit Basin Subregion
1.3. Western Part of Black Sea Subregion
1. Black Sea Coastal Mountain Subregion covers the north facing slopes of
the coastal mountain of Black Sea. Here scots pine mostly exits as individual
and small stands on the abandoned fields within the deciduous and coniferous
forests composed of fir and spruce forests. Leading scots pine stands are seen
only in Çamburnu, Akçaabat and Kuruçaﬂile localities along the coastal areas
of Black Sea. Scots pine grows as a pioneer succession on the bare and abandoned fields because its seeds only germinate on the mineral soil receiving the
direct solar radiation (Photo 69-71; fig. 4.4). After scots pine reachs maturity
and dense phase, deciduous species begin to develop on the shaded floor of
scots pine. These areas are replaced by the broad leaved deciduous forest
where scots pine has been harvested.
2. Harﬂit River Watershed Subregion encompasses the south slopes of
upper watershed on which poor scots pine stands are common due to the aridity.
3. Western Subregion of Black Sea can be termed as transitional region between humid climate Black Sea and semi continental and subhumid areas of inland part. Here scots pine is found not only in deciduous forests but also coniferous forests especially in the Yedigöller, Yaz›c›k (Dirgine), Yenice basin,
southwestern part of Karabük and Büyükdüz locality, northern part of Karabük
city. Other area is Dokurcun Valley which is located in the western part of the
region is under the humid climatic conditions. For this reason, here scots pine
forests are mostly associated with Abies bornmulleriana, Fagus orientalis, Castanea sativa, Buxus sempervirens, Cornus mass, Alnus sp., Corylus avellana
and hydrophytic ground shrubs and herbs.

2. EASTERN BACKWARD REGION OF BLACK SEA
(ÇORUH BASIN)
This region encompasses the Çoruh watershed basin which is located in the
southeastern part of the Black Sea geographical region. The mountain ranges
called Dumlu, Kargapazar›, Allahüekber and Yaln›zçam made up of volcanic,
especially basalts lie in the southern boundary of the region. In the northern
boundary of it the Eastern Black Sea Mountains extend in the northern part of
this region. The Çoruh basin is located between two mountain ranges. Main rivers of the basin are the Çoruh and its tributaries called Oltu, Tortum, ﬁavﬂat,
and Yusufeli (Fig. 4.1).
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2.1. ECOLOGICAL PROPERTIES
2.1.1. TOPOGRAPHY
Çoruh watershed basin has a very rugged topography. The relative altitude
in the basin is more than 3000 m between 200 m at Borçka town in Çoruh valley and the highest point 3948 m on the Kaçkar Mountain in the SW. Generally
vertical altitude between the bottom of the valley and surrounding upland areas
is at least more than 1000 m. The orogenic range has been deeply dissected by
Çoruh river and its tributaries. This is related to the uplifting of orogenic range
which occurred from the Neogene up to Late of Pleistocene. The terraces and
knick points along the valley show the uplitting process of the mountainous areas.
The slope inclination of the Tortum and Oltu valleys in the karstic land is
nearly 90°, other words canyon valleys are seen in the limestone area. As a
general rule, steep and precipitious slopes are common in the Çoruh basin.
2.1.2. CLIMATE
Planetary factors: During the winter period the most part of the basin is under the cold air mass derived from the Black Sea and Caucasia. Dry and cold
air mass is the main reason for the formation of low precipitation. Frontal activities increase interfacing between cool and humid air mass and the tropical air
mass coming from the southern sector. The fronts moving from the Black Sea
lead to an increase in the precipitation.
Physical geograpy factors: Topographic factor is responsible for the formation of local climates which are different from each other. Indeed there is a general air flow in north-south direction between the high pressure on the Black
Sea and low pressure in the Inner Eastern Anatolia. Humid and cool air moving
from the Black Sea passes via Çoruh valley rises up along the northwestern
slope of the Yaln›zçam Mountain in the east. So the foggy northern high slopes
of Yaln›zçam Mountains support the growth of the Picea orientalis and Abies
nordmanniana forests. Morover, the preventing of the fronts coming from the
northern sector by the Eastern Black Sea Mountains leads to the decrease of
precipitation within the lowland areas and/or valleys. For example, the yearly
total rainfall is more than 1000 mm in the Black Sea coast, but this figure decreases as low as under the 400 mm within the Tortum and Oltu valley and 300
mm in Çoruh valleys in the vicinity of Yusufeli.
Temperature
The hottest area of the region coincides with the lowland of the valleys. Here
mean annual temperature is 1-2°C higher than that of the Black Sea coast.
Mean yearly temperature is about 12-14°C on the lowland of the valley, this figure is under 8°C over 1500 m elevation. Winter temperature which is over
freezing point along the lowland of the valleys decreases under the -10°C. July
temperature rising up 25°C in the lowland areas decreases 15-16°C nearly at
an elevation of 2000 m (Fig. 4.7).
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Cloudiness and Relative Humidity
Mean annual cloudiness is over 6/10, but this figure is under 4/10 in the
most part of the basin and is high on the north facing of the Yaln›zçam Mountain due to the foggy conditions. Relative humidity is generally over 75 % on
the north facing slopes of the mountain, because they get humid air coming
from the Black Sea.
Precipitation
The amount of yearly precipitation changes between 300-1000 mm. Changes of the precipitation are considerably related to the topographical conditions.
In the rainshadow areas in the lowland part of the valley semiarid climatic conditions prevail, while highlands of such basin especially north facing slopes are
the rainiest of the region due to the fact that fronts generally coming from the
northern sectors are prevented, and occlusion fronts may frequently occur on
the mountain barriers (Fig. 4.7).
2.1.3. PARENT MATERIAL and SOIL
Various type parent materials and/or rocks belonging to almost all geological era are found. Paleozoic schists are seen as a narrow belt between Artvin
and Yusufeli towns in the Çoruh valley, and chlorite sericite schists appear in
the K›rda¤, E of Oltu town. Most of the region remained under Tethys Ocean in
which carbonates accumulated and submarine volcanic activities occurred as
well during the Mesozoic era. For this reason, limestones, clayey limestone and
flyschs are seen in the southern part of the Çoruh valley, while volcanosedimentary formations are widespread in the northern part of area. Peridotiteserpentine, partly pillow lavas were exposed along the deeply incised valley
bottoms, like Gaziler, Tortum, Oltu and Çoruh valleys. Salty, gypferous and
sodic sedimentary deposits belonging to Oligo-miocene formed in the closed
lake basin occur in the Oltu-Narman basin. Volcanic activities continued from
the Eocene to the Upper Quaternary in the southern part of the basin. One can
see basalt lavas in the upper part of Allahüekber, Yaln›zçam, Dumlu and Kargapazar› mountains (Fig. 4.8, 10-12; Photo 23, 85, 89).
Soil types considerably change in accordance with the slope degree, parent
material and vegetation covers. Sloppy surfaces along the valley can be considered as orders of inceptisol and entisol because soil formation process is in
the beginning stage due to continuation of erosion. In other words, intrazonal
soils reflecting the physical and chemical properties of the parent materials are
common. Indeed sandy soils are widespread on the sandy and gravelly flysch
deposits, white and limely soils appear on the clayey limestones, sandy soils
are found on the exposed volcanic tuff along the Çoruh valley.
Main climatic soils of this region are brown forest soils only containing A, B
and C horizons on the slightly undulating and flat lands. Acid brown forest soil
is generally found under the fir and spruce forests on the north facing slopes of
the Yaln›zçam Mountains due to the fact that the amount of the precipitation is
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sufficint to leach or transport of carbonates. Calcerous brown forest soils are
common on the dry forest which is found on the lower edges of the Oltu basin.
Salty and sodic soils are dependent on the occurrence of the evaporitic sediment within the lowland part of the Oltu-Narman basin (Photo 16, 22, 32, 92).
2.1.4. VEGETATION
Vegetation communities of the region can be classified in the following way
(Fig. 4.8-12):
1. Xerophytic shrub vegetation is associated with juiper, oaks, rosa and Paliurus species commencing in the southern part of Artvin continues along the
valley and rises up to 1000 m on the north facing slopes and 1200-1300 m on
the south facing slopes.
2. Pinus sylvestris forests: The vertical distribution and productivity of the
Pinus sylvestris stands changes considerably according to the aspects, continentality degree, and the amount of precipitation. Pinus sylvestris starting at an
elevation of 200 m in the Çoruh valley rises up to 2200 m on the north facing
slopes of the Yaln›zçam and Allahüekber mountains. Pinus sylvestris forests
can be classified into two groups (Photo 84, 88, 90-92, 98, 99, 102):
a. Humid Pinus sylvestris forests are common on the high north facing
slopes of Yaln›zçam Mountains. Here pure Picea orientalis, Picea orientalis-Abies
nordmanniana-Pinus sylvestris mixed forests are widespread on the north
slopes, Pinus sylvestris and Picea orientalis forests appear near the ﬁavﬂat Karagöl locality, while pure Pinus sylvestris is only found on the south facing
slopes of this mountain. Towards the lowland in Ardanuç basin, pure Pinus sylvestris clusters become dominant. Meanwhile the best growing area not only for
Abies nordmanniana and Picea orientalis but also Pinus sylvestris is found in
Peynirli locality which is located 20 km south of Ardanuç town. Here there is a
strong competition among the Abies, Pinus sylvestris and Picea orientalis. Big
trees attain the height of over 40 m. Ecologically, sunny area is the natural occurrence areas of Pinus sylvestris; here underground/shadow areas of Pinus
sylvestris are firstly the regeneration places of Abies and Picea sp. In the mature stage the mixture forest composed of Pinus sylvestris, Abies and Picea
tends to be dominant. But when the Pinus sylvestris trees are completely harvested for timber production, Abies-Picea forest starts to be dominant. Twenty
year ago the mixed forest associated with Picea, Pinus sylvestris and Abies was
replaced by mostly Picea and Abies forest in this area. But the existence of Pinus sylvestris forest is seen only on the sunny environment. Shortly, Pinus sylvestris mixed forest is changed into Picea-Abies forest
b. Dry Pinus sylvestris forests are widespread in the remaining area, especially inside the region and on the south facing slopes of mountains. These Pinus sylvestris forests areas in pure characters are found in the vicinity of ‹spir
town in Çoruh valley, Barhal-Ö¤dem localities N of Yusufeli town and and Olur
depression due to the insufficient rainfall (Photo 52, 64, 95).
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Conspicious aspect related to the growth and distribution of Pinus sylvestris
is the existence of north facing slopes of the mountains. As mentioned before,
the humid air mass moving from the north to south direction creates a suitable
environmental condition for the growth of Pinus sylvestris, because of the fact
that north facing slopes are more humid than those of the south slopes. One
can clearly see that the main distribution areas of the Pinus sylvestris forests
are found on the north facing slopes in The Oltu and Olur basins. On the other
hand, Pinus sylvestris forest begins at an elevation of 1000/1100 m on the
north facing slopes and rises up to 2000 m, but it starts at an elevation of 1500
m on the south facing slopes (Fig. 4.9-11).
2.2. SUBREGIONS OF EASTERN BACKWARD REGION OF BLACK SEA
This region is divided into following subregions (Fig. 4.12):
2.1. ﬁavﬂat-Ardanuç Basin Subregion,
2.2. Oltu-Olur-Tortum Basin Subregion,
2.3. Middle Çoruh Basin Subregion,
2.4. Barhal Basin Subregion,
2.5. Artvin-Borçka Subregion
ﬁavﬂat-Ardanuç Basin Subregion forms a foggy environment of the Çoruh
basin. Locally foggy northern slopes are the natural occurrence areas of forest
composed of Abies, Picea and Pinus sylvestris, a somewhat foggy area of Karagöl locality is the main spreading areas of Pinus sylvestris and Picea mixed
forest. Here some part of the scots pine forest is occupied by Picea orientalis
trees due to the excess harvesting of scots pine.
Oltu-Olur-Tortum Basin Subregion is the main occurrence areas of dry Pinus sylvestris forests most of which are found on the north facing slopes of the
mountains due to humid air mass coming from the northern sectors. The productive forest exists on the upper part of mountains due to humidity is high and
evapotranspiration is low.
Middle Çoruh Basin Subregion contains not only pure dry Pinus silvestris
forest but also mixed forest with Picea and Abies. Pure and productive scots
pine forest is common on the south facing slopes due to the intense direct solar
radiation. Spruce, fir and scots pine forest is widespread on the north facing
slopes of the subregion, best example is found in the S›rakonaklar basin, NE of
Çaml›kaya town.
Barhal Basin Subregion covering only Barhal Stream watershed, one of the
main tributaries of Çoruh river, is made up of granite and contains mostly Picea
orientalis forests, pure and mixture scots pine forests only are seen on the
upper part of the basin in the vicinity of Yaylalar village.
Artvin-Borçka Subregion only covering the bottom land of the Çoruh valley
is the seldom occurrence of the Pinus sylvestris clusters with shrubs especially
Arbutus andrachne and other Mediterranean species. Pinus sylvestris trees can
be considered as a relict remnants.
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3. MIDDLE BACKWARD REGION OF BLACK SEA
This region covers Kelkit river and Lower Yeﬂil›rmak basins which are the
main tributaries of Yeﬂil›rmak flowing in to Black Sea. Kelkit river basin which
is surrounded by the Canik and Eastern Black Sea Mountain in the north and
the mountains of Y›ld›z, Çimen, K›z›l and Pulur in the south is in tectonic origin.
In the south facing of the region there are productive scots pine forests due to
subhumid continental effects. In the western part of this region Lower
Yeﬂil›rmak basin is located; here the north facing slopes and the upland areas
are found to be the native occurrence areas of scots pine.
3.1. ECOLOGICAL PROPERTIES
3.1.1. TOPOGRAPHY
This region between the mountain ranges both in north and south can be
considered an intermontane basin. The lowest point is 200 m at the connecting
place between Kelkit and Yeﬂil›rmak (Green river), and highest point is 3300 m
in north and 2960 m in the south mountain ranges. The lower elevation of
Yeﬂil›rmak valley is about 400 m and highlands rise up to 2000 m elevation.
So there is at least more than 1000 m altitudinal relative difference between the
valley bottom and sourrunding upland area (Fig. 4.1).
3.1.2. CLIMATE
Planetary factors: During the winter period the cold and dry polar air mass
(cP) occupies the southern part of the region. Its northern part is mostly under
the maritime polar (mP) air mass coming from the Black Sea. During summer
season, continental tropical air mass affects the southern part of the region and
so rainless period begins.
Physical geography factors: These factors are one of the main responsible
factors for the growth and spreading of scots pine. Air circulation from the
Black Sea to Inner part of the Anatolia, aspect and altitute factors determine
the spreading of scots pine. For this reason, that the south facing of the northern part of the mountains receive direct solar raidation and humid air coming
from the Black Sea creates a favourable condition for the growth of scots pine.
In addition to this, cool weather conditions and the humid air affecting the
upper and north facing slopes of the southern mountain range prepare the favourable condition for the growth of scots pine. In the northern part of Hafik
town (Sivas province) one can see scots pine stands with beech and hornbeam
trees.
Kelkit and Yeﬂil›rmak valleys and depressions that are found in the rainshadow area support the growth of xerophytic plants red pine and maquis vegetation, oak and juniper.
Temperature
The mean yearly temperature which is about 14°C along the lowland of Kelkit and Yeﬂil›rmak valleys drops to 6°C in the uplands part of the mountains.
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January temperature rising to 3-5°C along the lowland areas is under -8°C in
the scots pine area. The hottest area of the region fits the lowlands (Fig. 4.13).
Cloudiness and relative humidity
Cloudiness is high in the winter, but is low during the summer. There are
notable differences within the region in terms of the relative humidity and
cloudiness. The rate of cloudiness and relative humidity is higher on the slopes
facing-north than that of other aspects due to the existence of humid air effects.
Precipitation
The mean yearly total precipitation which is less than 400 mm in the rainshadow areas increases toward the upland areas encircling the region. This figure is more than at least 500 mm in such areas. High water deficiency in the
lowlands considerably decreases on the north facing slopes due to the decrease
of evaporation (Fig. 4.13).
3.1.3. PARENT MATERIAL and SOIL
Generally speaking that volcano-sedimentary formation alternating basalt,
andesite and volcanic tuff, and sandstone, clayey limestone strata are dominant
in the northern mountainous areas. In the southern section of Kelkit valley peridotite-serpentine lava that flowed on the bottom of Tethys Ocean is widespread
especially in the K›z›l and Köse mountains, and in the southern part of Tokat
city (Photo 29, 35). In the eastern part of Kelkit depression the salty and sodic
sedimentary formation that has been dissected by gullies on the steep slopes
appears.
Most of the soils have been subjected to erosion. For that reason intrazonal
or inceptisols and entisols reflecting parent materials’ physical and chemical
properties are dominant. The outcropped ultrabasic rocks and hard serpentine
mostly prevent the development of scots pine roots. Zonal soil characterized
with acid reaction and rich in organic content is seen under the dense scots
pine forest in the vicinity of Koyulhisar and Mesudiye towns.
In the depressions calcimorphic soils containing carbonate accumulation in
the subsoils appear.
3.1.4. VEGETATION
This region contains Irano-Turanian, Euro-Siberian and Mediterranean vegetation communities in accordance with the prevailing climatic conditions.
1. Red pine, maquis and other xerophytic communities: These communities are widespread along the valley which is semiarid part of region. Pinus brutia clusters rises at an 800 m eleveation on the south facing slopes of the Canik
and Giresun Mountains in the N part of the region. Maquis vegetation is common where red pine forests have been completely destroyed. Local humid area
is the native occurrence areas of the humid maquis elements such as Arbutus
andrache, Phillyrea latifolia, other area is covered by Quercus coccifera that is
very resistant to the drought and destructive activities especially heavy grazing.
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Cedars (Cedrus libani) naturally belonging to oro-Mediterranean biome in
the Taurus mountains appear in two places. One ise found on the south slope
of Canik Mountains in the west of Niksar town, the other occurs on the north
facing slopes of Kelkit valley in the vicinity of Ak›nc›lar village in the south of
Koyulhisar town.
2. Humid-mild forests: The forests which are composed of beech, hornbeam, oak, hazelnut i.e. occur on the north facing slopes of the mountains in
south. Best examples can be given from the north slopes of Vezirköprü depression, some parts of the Kelkit depression, north of Tokat and north facing
slopes of Lake Borabay.
3. Scots pine forests: Ecologically, this pine forest can be classified into
two groups: Dry and humid. Dry scots pine stands occur in the southern highlands of the mountainous areas, except for northern part of Hafik town. These
forests are in chapparal appearance and their biomass productivity and site index is low.
Humid/subhumid scots pine stands exit on the south facing slopes of the
Canik and Giresun Mountains. Chapparal vegetation rising 1300 m is replaced
by oaks and scots pine mixture stand between 1300-1500 m, and after that at
about 1500 m the productive scots pine forests come into scene and go on till
the elevation of 1800 m. Here fir regeneration appears as a understory vegetation of scots pine, and beech regeneration rarely occurs under the scot pine as
well. Scots pine forests occurring in Koyulhisar and Mesudiye forest directory
areas resemble the Siberian scoth pine forests, and there are more than 200
trees in a hectar. The existence of fir and beech regeneration under the scots
pine clearly indicates the optimum habitat for growth of scots pine forest. The
other productive scots pine stands occur in the Çamici locality in the north of
Reﬂadiye and Niksar towns (Photo 57, 107, 110).
As to pass southern section of the region different environments arise. The
mountainous areas between Gümüﬂhac›köy, Vezirköprü towns and Ak Mountain, NE of Amasya city are one of the main occurrence areas of scots pine forests. Here the dominance of scots pine stands begins over an elevation of
1300 m (Fig. 4.18; photo 106).
The scots pine stands beginning in the south of Tokat city go on along the
mountainous areas and end in the Esence Mountains, N. of Erzincan. Most of
the scots pine community is in low productivity due to unweathered serpentine
and a somewhat aridity. In these mountainous areas best one occurs in Tozanl›
Basin in the northern part of Hafik town (Sivas province). Here Fagus orientalis,
Carpinus orientalis and Pinus sylvestris mixed forest occurs due to the humidity
condition is in sufficient for the growth of deciduous trees.
3.2. SUBREGIONS OF MIDDLE BACKWARD REGION OF BLACK SEA
Ecologically the Kelkit-Yeﬂ›l›rmak (Green River) basin is divided into three
subregions:
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1. Northern Kelkit Basin Subregion,
2. Southern Kelkit Basin Subregion,
3. Tozanl› Basin Subregion,
4. Middle Yeﬂil›rmak Basin Subregion.
The main reasons to divide into subregions are as follows:
Northern Kelkit Basin Subregion encompasses the subhumid/humid scots
pine stands. One of the productive Pinus sylvestris forests in Anatolia also exists in this subregion.
Northern Kelkit Basin is the subregion where dry and low site index scots
pine stands occur on the mostly serpentine parent material, in some places
scots pine clusters resemble maquis vegetation community. And some clusters
can be considered as relict characters.
Tozanl› Basin Subregion covering the northern part of Hafik town (Sivas
province) is different than other regions in terms of vegetation cover. Here generally mixed forests mainly composed of scots pine, beech, hazelnut and hornbeam are widespread
In Middle Yeﬂil›rmak Basin there are isolated scots pine stands over the elevation of 1300 m. The productivity of Pinus sylvestris forest is higher than the
southern part of Kelkit subregion, but its productivity is lower than that of the
northern part of Kelkit Region. The lower north facing slopes of mountains contains beech stands.

4. WESTERN BACKWARD REGION OF BLACK SEA
This region is located in the intermontane basin and plateau located between Küre Mountain in the north and Koroglu Mountains in the south. Ecologically this region is the transitional region between the humid-temperate and humid-cold climatic region of Black Sea and semiarid continental climate of Inner
Anatolia (Fig. 4.1).
4.1. ECOLOGICAL PROPERTIES
4.1.1. TOPOGRAPHY
This region extending between Küre Mountains and Koro¤lu Mountain in the
N-S direction has tectonic grabens which are called Vezirköprü-DuraganTasköprü depression in the north, and Karg›-Çerkeﬂ-Gerede-Bolu depression in
the south. There are more than 1000 m vertical differences between the bottom
of the grabens and the surroundings highlands. This vertical altitude, for example, between Ilgaz Mountains and the Ilgaz depression is about 2000 m. Kastamonu plateau lies between Küre Mountains in tthe north and Ilgaz Mountain in
the south. On the other hand, other tectonic grabens and or lowlands are Karabük-Araç, Eskipazar, Azdavay-Devrekani. Kastamonu plateau having an altitude of 800-1000 m and surrounded by Küre and ›lgaz mountains has been dissected by the K›z›l›rmak River’s tributaries, Gerede, Yenice and Cide rivers. The
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north facing slopes of the regions receive humid air mass coming from the
norther sectors (Fig. 2.26).
4.1.2. CLIMATE
Planetary factors: During summer period, maritime air masses coming from
Atlantic Ocean and Middle Europe and Balkans is dominant in this region. Humid air mass of Black Sea that rising along the mountains leads to fog formation and orographic rainfall on the high slopes facing-north of the mountains.
Physical geography factors: The direction of the mountain range, aspect, altitude are responsible for the distribution of the precipitation, temperature, fog
and cloudiness in the region, so topographical properties of the area produce
many local climatic conditions. Namely the semiarid part of the region coincides with rainshdow areas in the depressions. Humid air mass leading to fog
formation and orographic rainfall on the slopes facing-north creates humid environment supporting the growth of Abies and Fagus mixed forest. But the sunny environment on the south facing high slopes is the natural occurrence areas
of Pinus sylvestris.
Temperature
The temperature distribution mainly depends on the topographic properties
of the region. Mean annual temperature rising to 12°C on the tectonic depression fall as low as 2-3°C on the highland of the area. January temperature
which is over the freezing point on the tectonic depression decreases to below 5°C on the upland area. July temperature rising over 20°C on the lowland areas
falls to 15-16°C on the highland of Pinus sylvestris (Fig. 4.19).
Cloudiness and Relative Humidity
Mean annual cloudiness is about 5-6/10; July cloudiness is low in the depressions and on the southern slopes but it is high on the slopes facing-north.
Relative humidity which is under the 60 % attains over 60 % on the foggy
slopes and decreases somewhat on the slopes facing-south (Fig. 2.9, 19).
Precipitation
The amount of yearly total precipitation ranges between c. 400-1000 mm.
The lowest rainy areas with under the 400 mm take place in the depressions,
while this figure is over 700 mm on the north facing slopes of the mountains
due to orographic rainfall. For example, yearly total precipitation is low 500
mm at Karabük with the elevation of 400 m rises up to 1000 mm on the
Büyükdüz Forest Research locality, at an elevation of 1200 m in the north of
Karabük city (Fig. 4.19).
4.1.3. PARENT MATERIAL and SOIL
Different parent material and/or rocks belonging to almost all geological periods appear in the region. As a general rule, flysch formations alternating clayey limestone, sandstone, siltstone and conglomerate layers are extensively
widespread in the northern part of the region. Neogene clastics are common on
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the Kastamonu plateau, and volcanic rocks such as andesite, rare basalts and
agglomerate, volcanic sand and tuff are widespread on the Koro¤lu Mountains.
Various schists appear on the Kös Mountain in the E of Köro¤lu Mountains and
western part of Kastamonu plateau, and cyristalized limestone Keltepe and
E¤riova localities, SW of Karabük (Photo 11, 39).
As to the soil properties, Brown forest soils showing acid reaction and rich in
organic content is the main soil type of the broad leaf deciduous and fir-scots
pine forests. Brown reddish Mediterranean acid soils are dominant in the karstic
lands in the SW highland part of Karabük city. There is no carbonate accumulation in the subsoil due to the free carbonates leached from the soil. In other
words, the amount of the precipitation is sufficient to transport the carbonates
from the soil. On the eroded areas of the sloppy area, physical and chemical
properties of the parent materials mostly determine the soil texture and nutriment capacity. The thick sandy soils appear on the sandstone layers, clayey
texture soils are found on the clayey layer of the flysch deposits. Lithosol with C
horizon are dominant on the less weathered andesitic rocks on the sloppy areas
of Koroglu Mountains. Thick and gravelly colluvial deposits and soils appear on
the lower slopes of the mountains.
4.1.4. VEGETATION
Different plant communities belonging to mostly Euro-Siberian and Mediteranean phytogeographical region are seen in the region. Main vegetation communities and their floristic composition are as follows (Fig. 4.20-26):
Dry Forest and Shrubs: Red pine (Pinus brutia) forest and maquis vegetation which are common on the tectonic depressions rise up to as high as 600
m, and then oak communities, and black pine with oaks spread on the Kastamonu plateau.
Black Pine (Pinus brutia) Forests: Natural occurrence areas of these forests are found between 1000-1600 m on the Kastamonu plateau and on the
edges of depressions. In the humid areas the mixture forests composed of Fagus orientalis, Abies bornmulleriana, Pinus nigra and Pinus sylvestris are seen.
Scots Pine forests: Scots pine forests appear both as mixture and pure depending on aspect, altitude, and continentality. As a general rule, pure scots
pine forests are eventually found on the upper line of black pine.
Scots pine forests of such region can be divided into three groups.
1. Abies bormulleriana and Pinus sylvestris forests are common on the
foggy areas of the mountains such as high southen slopes of Küre Mountains
and high northern part of Ilgaz mountains. These areas are the suitable habitat
for the growth of Abies bornmulleriana forests composed of rarely Pinus sylvestris and Fagus orientalis. These forests are common on the high southern
slopes of Küre receiving humid air mass coming the northern sectors and
northern high slopes of Ilgaz Mountains. As mentioned before, the humid air
mass coming from the Black Sea during the summer period causes fog forma240

tion and orographic precipitation on the high slopes of the mountains. This situation leads to the growth of hydrophytic vegetation.
3. Pinus sylvestris and Abies bornmulleriana forests are widespread on
the lower slopes facing-north in the mountains. Here Abies bornmulleriana regenerations which are growing on the lowerstory of Pinus sylvestris forests
cause to change into Pinus sylvestris and Abies bornmulleriana forests. The increase of the Abies bornmulleriana trees in these forests are related to mass
cut down of Pinus sylvestris trees for timber production. In other words, Pinus
sylvestris is replaced by Abies bornmulleriana where Pinus sylvestris trees have
been cut. Leading spread areas of these forests are seen on the southern high
slopes of Küre mountains, the lower edges of the Ilgaz Mountains and on the
north slopes of the mountain such as the locality of Keltepe and E¤riova in the
SW of Karabük city, and the northern slopes of Azdavay, Daday and Araç depressions, and western slopes of the mountainous area between Eflani and Ulus
towns, SW of such region. Leading trees and shrubs in these forests are Ilex colchica, Sorbus sp., Vaccinium sp., On the other hand, the highest productive
scots pine trees are found in these forests. Namely the height of scots pine
trees is over 40 m, and their diameter is between 50-55 cm (Photo 43, 64, 114,
121, 122; fig. 4.22).
One of the leading fir-scots pine forests is found on the hilly and flat lands
between Eflani and Ulus towns. Here pure scots pine clusters appear on the
sunny flat land of Uluova tectonic corridor, and mixed scots pine-fir forests are
common on the slopes facing-north edges of Uluova basin (Photo 62, 63).
4. Pure Pinus sylvestris forests are common on the K›br›sc›k plateau, almost all part of Köro¤lu Mountains, upper level of Kastamonu plateau, and
K›ﬂla locality, S of Ovac›k depression. Indeed, direct radiation, and subhumid
conditions create favourable habitat for the growth of Pinus sylvestris in these
areas. Productive Pinus sylvestris forests are found on the well and deep weathered, decayed andesitic rocks on the Koro¤lu Mountains and schists of Kös
Mountain in the eastern part of Köro¤lu Mountain, and Elek Mountain, W of
Taﬂköprü town.
4.2. SUBREGIONS OF WESTERN BACKWARD REGION OF BLACK SEA
This region can be divided into four subregions:
4.1. Kastamonu Plateau Subregion
4.2. Eastern Part of Köro¤lu Mountain Subregion
4.3. SW Part of Karabük Subregion
The first subregion is characterized by Pinus sylvestris forests with Fagus
orientalis and Abies nordmanniana especially on the north facing slopes of Ilgaz Mountain and upper south facing slopes of Küre Mountains, and some pure
stands are found at more than an elevation of 1000 m in the inner parts of the
Kastamoun Plateau.
The second subregion representing a transitional region between subhumid
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region of Backward Region of Black Sea and Continental semiarid Inner Anatolia covers the eastern part of Köro¤lu Mountains and their vicinity. Here pure
and productive Pinus sylvestris forests are common especially on andesitic
rocks, agglomerate and volcanic tuff and sands on Köro¤lu Mountains, schists
on Kös Mountain and sedimentary rocks of K›ﬂla locality, in the southern part of
Ovac›k town.
The third subregion contains the best productive scots pine forests with
Abies bornmulleriana, Sorbus, Corylus, Cornus species due to the subhumidhumid conditions. Here most of scots pine stands grow on the limestones belonging to Mesozoic era.

5. SOUTHEAST MARMARA-NORTH AEGEAN REGION
This region covers highlands of the SE Marmara Geographical Region and
Sündiken Mountains belonging to SW part of Black Sea Region and NE part of
Aegean Region in Anatolia. Ecologically and geographically this is a transitional region among the Black Sea humid climate, Mediterranean climate and continental climate of Inner Anatolia. Although this region contains different ecological and geographical regions it is accepted to be a region due to the fact
that all areas are under the influence of transitional region and/or zonoecotone
(Fig. 4.1).
5.1. ECOLOGICAL PROPERTIES
5.1.1. TOPOGRAPHY
The region has isolated mountains, mountain ranges and tectonic depressions in generall. High vertical altitude between the mountains and tectonic depressions lead to the increase of intensity of fluvial erosion, so the mountainous
areas have been deeply dissected by the streams. Main orogenic mountain
ranges are Samanl› Mountains, 700-800 m elevation, extending between Gulf
of Izmit-Lake Sapanca graben and Gulf of Gemlik-Lake Iznik graben, UluDomaniç Mountain range rising up to 2500 m elevation (2543 m), Sündiken
Mountains abrutly rising from Sakarya valley, and Yellice-Arapdede mountains,
the highest summits nearly 1800 m, extending E-W direction, north of Kütahya
depression form important barriers between the lowlands in the north and
south. Türkmen Mountain in the east and the Murat Mountain rising up to 2312
m elevation between Gediz and Alt›ntaﬂ lowlands are the highest mountains in
SE part of the region.
The relative vertical altitude differences between lowlands and the upper
part of mountainous areas change between 700-2000 m. This situation mostly
determines not only the distribution of vegetation but also the vertical zonation
of different vegetation communities. It can be stated that the existence of the Pinus sylvestris forests as pure and mixture is related to the altitude and exposure conditions of this region.
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5.1.2. CLIMATE
Planetary factors: This regon is under the maritime polar (mP) intruding NW
of Marmara region, seldomly continental polar (cP) coming from the Inner Anatolia, and maritime tropical (mT) originated from the Mediterranean during the
winter period. During the summer the influence of the tropical air mass evidently continues in the southern part of the region, but northern part of the region is
under the humid and cool air mass moving from the northern sectors. As is the
Black Sea region, there is a general air circulation from the north to south due
to local air pressure differences.
Physical geography factors: Direction of the mountain range, altitude and
aspect are considerably responsible for the changes of ecological conditions of
the regions. The northern slopes of the Ulu-Domaniç Mountain, YelliceArapdede, Murat and Sundiken Mountains, for example, get abundant precipitation with the preventing of the fronts departing from the northern sectors.
Meanwhile the humid and cool air blowing from the northern sectors lead to the
fog formation on the high north slopes of above mentioned mountain during the
summer period (Photo 135, 141).
The existence of the Pinus sylvestris forests growing on the high slopes facing-south is mostly related to getting direct solar radiation.
Temperature
Mean annual temperature in the region is about 14°C in the lowland, 8-10°C
at an elevation of 1000 m, and some 4°C at an elevation of 2000 m. January
temperature which is under the freezing point in the southern lowland, and
above the tectonic depression of Marmara Region and Sakarya valley falls below the freezing point at about 1000 m altitude. July temperature rising above
20°C in the lowlands gradually decreases as low as 15-16°C at an elevation of
2000 m (Fig. 4.27).
Cloudiness and Relative Humidity
Considerable change of cloudiness occurs among the continental area, north
and south facing slopes of mountains, and northern part of the region. Cloudiness is higher on the north slopes of the Ulu-Domaniç Mountain range that that
of the southern slopes due to fog formation during the summer period. As a
general rule, cloudiness rate which is low during the summer incerases during
the winter in accordance with frontal activities in the area.
Relative humudity is higher in the north than that of southern one. This figure can be estimated to be on the slopes facing-north especially during the
summer season.
Precipitation
Yearly total precipitation and the amount of seasonal precipitation show
great changes within the region. Namely the precipitation exceeding 1500 mm
on the north facing slopes of Ulu-Domaniç Mountain falls under 500 mm on the
southern slopes. The amount of summer precipitation decreases toward the
southern part of the region (Fig. 4.27).
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5.1.3. PARENT MATERIAL and SOIL
Parent materials in the natural occurrence areas of Pinus sylvestris are as
follows: Granites are widespread along the Ulu-Domaniç mountain range. Limestones belonging to Mesozoic Era appear on the eastern flank of Domaniç
Mountain. Gneiss and mica schits are found all part of the Sundiken Mountain.
Yellice-Arapbaba Mountain is composed of schists, notably clayey and chloritesericite schists. In the Murat Mountain peridotite-serpentine and Paleozoic hard
and crystallized limestone appear (Fig. 4.31). Türkmen Mountains have andesitic rocks. Schist and semi-marble are seen in the Samanli Mountain.
Soil types and their texture and nutriment capacity show great variation depending on especially climate, vegetetion cover and parent materials. Partly
spodosol or acid brown forest soil with rich organic content is only seen on the
upper part of the Ulu Mountain. Weak acid brown forest soils appear in the
slightly undulating natural occurrence areas of Pinus sylvestris. Inceptisol and
entisols are common on the sloppy areas with poor vegetation covers. In fact
parent material, for example, is exposed on the steep slopes of Murat Mountain,
and Yellice-Arapbaba Mountain, Kütahya province and Türkmen Mountain.
Reddish Mediterranean soil with clayey texture appears only on the Mesozoic
limestone in the eastern part of Domanic Mountains.
Soil texture mostly depends on the parent material properties. Sandy soils,
for instance, are dominant on the granite in Ulu-Domaniç Mountain, and mica
schist and gneiss in the Sündiken Mountains. Clayey, clayey loam texture soil
is found on the schist of Yellice Arapbaba Mountains. Loam texture soil is dominant on the andesite of Türkmen Mountain.
5.1.4. VEGETATION
This region which is located among the Irano-Turanian, Europea-Siberian
and Mediterranean phytogeographical regions contains different vegetation
communitiues.
1. Xerophytic or dry forests /communities form Red pine, maquis and
oaks: The lowlands of Sakarya valley and Marmara region belong to Mediterranean vegetation. Densely Pinus brutia forests are seen along the Sakarya valley
and southern lowlands of Ulu Mountain. Maquis vegetation appears where Pinus brutia forest has been completely destroyed. Humid maquis containing Arbutus andrache, A. unedo, Phillyrea latifolia is mostly seen in the southern
upper flank of Samanli Mountain. Oak communities containing some black
pine are widespread on the southern lowland part of the region.
2. Humid-temperate forests: As a general rule humid-temperate forest, especially Fagus orientalis communities are seen on the lower slopes of northern
parts of the Ulu-Domaniç mountain and Yellice-Arapdede mountains.
3. Humid/subhumid coniferous forests: These forests contain pure and
mixure of Abies bornmulleriana, Pinus nigra and Pinus sylvestris trees. Pinus
nigra forests come across at an elevation of 1300-1500 m on the plateau sur244

faces and southern lower slopes of the Ulu-Domaniç Mountains. The forests
which are associated with Pinus sylvestris, Abies bornmulleriana, Pinus nigra
and Fagus orientalis spreads on the northern slopes of the Ulu-Domaniç Mountains.
In the eastern part of the Domaniç Mountains, especially southern sector of
Dodurga is one of the productive Abies bornmulleriana forest areas in Anatolia.
Because, foggy northern slopes of this places support the growth of the Abies
and some broad leaf deciduous trees. In the karstic land of the eastern part of
Domaniç mountain Abies bornmulleriana plants as an underground vegetation
of Pinus sylvestris stands are common. Fagus orientalis, Abies bornmulleriana
and Pinus sylvestris mixture stands exist on the northern part of the Ulu Mountain.
4. Small Pinus sylvestris stands appear at an elevation of 500-700 m in the
north of Lake ‹znik on the Samanli Mountains. Here pure Pinus sylvestris and
Fagus orientalis-Pinus sylvestris mixture stands appear within the valley. The
other one which is associated with Pinus sylvestris, Pinus nigra and Pinus brutia exist in the south of Iznik town. This small cluster can be considered as a relict enclave.
5. Pure Pinus sylvestris stands are common on the upper and southern part
of the Yellice-Arapbaba Mountain. In the upper part of this mountain Pinus sylvestris and Juniperus nana community is seen. Another pure Pinus sylvestris
stands exist in the upper and southern high slopes of the southern part of
Bozüyük town or southern part of Dodurga town. The forest composed of Pinus
sylvestris and Pinus nigra beginning on the lower part of the Türkmen mountain change into pure Pinus sylvestris stands in the upper part of such mountain. Pinus sylvestris forest appearing in Murat Mountain forms the southern
boundary of native occurrence area of Pinus sylvestris in Anatolia. Here pure Pinus sylvestris, Pinus sylvestris-Pinus nigra are common in the western part of
the mountain, but pure Pinus sylvestris and P. sylvestris-Pinus nigra stands exist on the top of the mountain while Pinus nigra-Fagus orientalis-Pinus sylvestris
and Pinus sylvestris-Fagus orientalis forests are only seen on the foggy north
facing of the eastern section of Murat Mountain. On the other hand, the existence of scots pine in the Murat Mountain might be the remnant of cold period
or periods of Quaternary. Because the ecological conditions of this mountain is
generaly not exact fit for the growth of scots pine. Humidity conditions prevailing on the upper part and north facing slopes provide to grow of scots pine
clusters.
Sündiken Mountains form a special habitat for the growth of Pinus sylvestris.
Vegetation communities occurring from the bottom of valley to upward in the
southern part of this mountain are Quercus-Juniperius, Quercus, Quercus-Pinus
nigra and pure Pinus sylvestris. On the top of this mountain, at an elevation of
1700 m Pinus nigra-Pinus sylvestris forest is common; as to the northern
slopes of Sündiken Mountains, Pinus sylvestris forest become dominant forest,
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because northern slopes of the Sündiken Mountains are subjected to humid air
mass coming from the north. For this reason, in Sündiken mountains beginning
elevation of scots pine is 1400 m on north facing slopes and 1600 m on south
facing slopes (Fig. 4.28). This situation clearly reflects that Pinus sylvestris prefers a somewhat humid environment toward the continental area of Anatolia. In
other words Pinus nigra is resistant to drought than Pinus sylvestris (Fig. 4.2831; photo 19, 33, 134, 135, 139, 139, 143, 144). This situation is also seen in
the vicinity of Çamkoru locality and K›br›sc›k plateau in the southern part of
Western Backward Region of Black Sea.
5.2. SUBREGIONS OF SE MARMARA-NORTH AEGEAN REGION
This region is divided into six subregions depending on ecological properties
(Fig. 4.32):
5.1. Samanl› Mountains Subregion,
5.2. Ulu-Domaniç Mountains Subregion,
5.3. Sündiken Mountains Subregion,
5.4. Yellice-Arapdede Mountains Region,
5.5. Türkmen Mountains Subregion,
5.6. Murat Mountain Subregion.
Pinus sylvestris of Samanl› Mountain Subregion grows in the subhumid conditions and its spreading area is limited because the low altitude of the mountain prevents the enlarging of scots pine.
Ulu-Domaniç Mountain Subregion is divided into a separate region due to
the fact that pure Pinus sylvestris grows on the limestone and Abies regeneration is seen an underground vegetation of Pinus sylvestris. For this reason the
Pinus sylvestris stand of the region can be considered as a humid character.
Sündiken Mountain Subregion covers the northern slopes of the Mountain
because of the fact that humid air mass moving from the north creates a favourable condition for the growth of Pinus sylvestris and its parent material is
composed of only gneiss and mica schist.
That establishing of the Yellice-Arapdede Mountain Subregion is related to
getting humid air from the north and the existence of epimetamorphic schist
(clayey schist).
In the Türkmen Mountain Subregion pure Pinus sylvestris grows under the
continental climatic conditions and its parent material is generally in the andesite-dasite composition.
Murat Mountain Subregion covers the upper and northern slope of Murat
Mountain. Here prevailing climatic conditions support the growth of Pinus sylvestris and Fagus orientalis.
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6. NORTHEASTERN ANATOLIAN REGION
This region covers the Posof Basin in the north and Kura watershed area and
the northern section of Erzurum-Kars Plateau in the highlands of the NE Anatolia. Ecologically, it is found in the humid-cold biome of the Black Sea Region
due to the dominance of severe continental effects.
6.1. ECOLOGICAL PROPERTIES
6.1.1. TOPOGRAPHY
The Northeastern Anatolian Region has the high plateau of the Eastern Anatolian Geographical Region. The slightly undulating and flat plateau surfaces
coincide with the basalt lava layers. These surfaces have been converted into
plateau appearance by the dissecting of Kura River flowing into Caspinan Sea.
Ardahan plain, Lake Aktaﬂ and Lake Ç›ld›r are found in the collapsed areas
which were formed with vertical tectonic movements occurred during the postNeogene.
Mean elevation of this region is over 2000 m, the lowest areas are Posof basin, 1500 m, Ardahan Plain 1800 m, and the volcanic mountains are over 3000
m elevation (Allahüekber Mountains 3111 m, K›s›r Mountain 3192 m, west of
Lake Ç›ld›r).
6.1.2. CLIMATE
Planetary factors: A somewhat hot air mass occupies the region during the
summer period. Convectional activities begin during the period of late spring
and early summer due to the continental effects.
Almost all part of the region is occupied by continental polar air mass (cP)
mostly originated from Siberia during the winter period. In this period frontal activities rarely occur and snowy and cold winter conditions prevails. The lowest
rainy period is winter due to the cold and dry air mass occupation. The fronts
coming from the Black Sea lead to the beginning of the precipitation in the last
summer and early fall seasons.
Physical geography factors: The high mountains extending E-W direction
prevent the the moving of the humid air inside of the region. While Posof basin
receives the humid air mass coming from the Black Sea, this situation causes
the growth of Picea orientalis in Posof Basin.
The striking property of the NE Anatolian region is the continuation of convectional activities and rainfall during the last spring-mid summer. During this
time surface begins to be warm with the melting of snow cover and the evaporating air mass uplifting from the surface subjects to condensation and so
heavy shower with short duration begins (Photo 148). Convectional rainfall supports to grow both scots pine and grass vegetation.
Temperature
The mean yearly temperature at the elevetion of 2000 m is about 3-4°C.
This figure can be estimated to be decreasing to 1-2°C over 2000 m elevation.
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The annual temperature range is very large (25°C). Summers are cool (1516°C), but winters are very cold (-10°C) with 5 consecutive monthly means
well below the freezing point. The lowest temperature falls as low as -35°C. The
temperature rising to15-16°C suddenly falls during the early fall season, and
the frost period begins in the November and continues till the end of March.
The frost and snowfall can be expected all year duration except for July and
August. The daily temperature cycle more than 10°C during the summer period
due to relative humidity is very low. This is related to the intense effects of continentality (Fig. 4.33).
The yearly temperature of the lower part of the Posof basin is 8-9°C, the
temperature which ise over 20°C during the summer fall as low as -20°C in the
winter.
Cloudiness and Relative Humidity
Cloudiness is high in winter; sunny days are common during the summer
period except for days occurring convectional activities. Relative humidity is
low due to cold weather conditions as compared with other regions of Anatolia.
The relative humidity is over 60 % during the winter, but it is lower than 60 %
during the summer. This figure leads to the increase of evapotranspiration during the summer period.
Precipitation
Mean total rainfall is more than 500 mm in the natural occurrence areas of
scots pine. There is a well-development last spring and early summer maximum ofrainfall when convectional activities begin. Winter precipitation is in the
form of snow, which remains on the ground for at least six months. Water deficit is generall low due to convectional rainfall occurring during the vegetation
period (Fig. 4.33).
6.1.3. PARENT MATERIAL and SOIL
Almost all part of the region is covered by the bazaltic lava, volcanosedimentary strata, agglomerate and pyroclastic volcanic materials. Basalt lavas are common in the northern part of the region, but volcanic tuffs and sands
appear in the vicinity of Sar›kam›ﬂ town. Thick alluvial materials are seen on
the Göle and Ardahan tectonic basins (Fig. 4.34; photo 13, 14, 34, 151).
Chernozems and acid brown forest soils, rich with organic material, partly
belonging to spodosols are common. Organic horizon is a few cm thick and its
humus form is in semi mull form. A horizon is rich in organic content, but this
figure is very low in B horizon. The depth of C horizon attains 1 m on well
weathered basalt parent material. It can be stated that the richest organic content soils are found in the NE Anatolia as compared to other scots pine areas
due to the fact that temperature is low for the complete decaying of organic
materials.
Plant nutriment is rich on well-weathered basalt parent material, indeed the
highest value of phosporus is found out on the soil which nas been developed
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on the basalt. On the other hand, good scots pine stands are found on the pyroclastic materials in the vicinity of Sar›kam›ﬂ due to the taproot development
and water and air circulation are in good level.
6.1.4. VEGETATION
Vegetation of the NE Anatolian region can be classified into three communities depending on phytosociological properties and human impact.
1. Grass vegetation: This vegetation is divided into three groups.
Anthropogenic grasses: The tall grass vegetation is widespread in the destroyed scots forest area, and which is used as meadow.
Hydrophytic grasses: They grow on the plains such as Göle and Ardahan
plains especially where ground water table is high. These grasses are the meadow areas for cattle.
High mountain grasses: Their natural occurrence areas appear on the natural timberline, the vegetation period cover between June and August. These
grasses mainly composed of alpine species begin at an elevetion of 2200 m
and continue till upper part of the mountainous areas in the Erzurum-Kars Plateau and Allahüekber and Yaln›zçam Mountains.
Pinus sylvestris forests
First of all, it can be stated that the Pinus sylvestris forests in the NE Anatolia are in pure stands and resemble the Siberian scots pine forest areas. In other
words, scots pine represents a response to a continental climate in which precipitation is adequate through the growth season. The natural occurrence areas
of Pinus sylvestris commence in the northern highland of the Pasinler-Horasan
depression, and continue toward Sar›kam›ﬂ, after that Allahüekber Mountain
they go on Ardahan Plateau and Posof basin. Vertical distribution area is between 2000-2700 m in the vicinity Sar›kam›ﬂ town. Productive Pinus sylvestris
forests appear on the volcanic tuff and sands in the around of Sar›kam›ﬂ town,
and on the basalt in Kar›ncadüzü locality, near Göle town. Last mentioned area,
the optimum growing altitude is between 2000 and 2500 m. A dense scots pine
forest with 2000 trees/ha exists between Göle and Yaln›zçam towns. The highest height of scots is measured to be 27 m at age of 110 in such area (Çepel et
al 1977).
In the NE Anatolia, on the other hand, the mean height of scots pine tree is
27.5 m, 25 m, 22.5 m, 20 m and 17.5 m at the site index of 1, 2, 3, 4 and 5 respectively (Erdemir 1974).
In the Posof basin, pure and mixed stand which is associated with Pinus sylvestris and Abies nordmanniana with underground Rhododendron ponticum is
widespread due to the humid conditions (Fig. 4.35; photo 146, 147, 150).
A few Pinus sylvestris trees are seen on the volcanic tuff in the Aras valley
near Karakurt locality which is under the semiarid conditions (Photo 145).
The exact sreading area of the scots pine area is unknown due to the forest
destruction. One can see some remnants of scots pine trees near the Kars city.
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6.2. SUBREGIONS OF NE ANATOLIAN REGION
NE Anatolian scots pine area is divided into three subregions depending on
climate, topography and parent material (Fig. 4.35):
6.1. Erzurum-Kars Subregion,
6.2. Ardahan Plateau Subregion,
6.3. Posof Basin Subregion.
Ardahan Plateau Subregion has the pure and productive scots pine forest
area that grows on the basalt parent material.
The scots pine grows mostly on the volcanic tuff and sand deposits, and it
attains the highest point at an elevation of 2700 m in Erzurum-Kars Plateau
Subregion.
Posof Basin Subregion is separated to be a distinct subregion depending on
mixture scots pine with oriental spruce (Picea orientalis) and Rhododendron
species.

7. INNER ANATOLIAN (AKDA⁄MADEN‹) REGION
This region only covers Karababa-Ak Mountain which is located in the
northern part of K›z›l River in the NE of Inner Anatolia. Geographically, this region is found in the Upper K›z›l›rmak Subregion of Innner Anatolia and ecologically it forms one of the orobiomes of Inner Anatolia. Geologically, it occurs on
the Inner Anatolian metamorphic masse. In this region scots pine beginning
1300-1400 m rises up to 2000 m.
7.1. ECOLOGICAL PROPERTIES
7.1.1. TOPOGRAPHY
Inner Anatolian Region covers mountainous areas called Ak Mountain which
is located between the southern part of Bozok Plateau and K›z›l river valley in
the NE part of Inner Anatolia. The highest summit on Karababa Hill is 2245 m
on the Ak Mountains. The northern and western parts of the mountain are
drained by Göndelen creek, and southern section is dissected more than 500 m
by the K›z›l River flowing into Blac Sea. The vertical height between the lower
and upper level of the region is more than at least 1000 m. On the other hand,
this region is found on the Ak Mountain metamorphic masse composed of mica
schist, gneeis and quarzitic schist. The slope inclination exceeds 100 % along
the "V" shaped valley.
1.1.2. CLIMATE
This region which is located Inner Anatolian semiarid climatic region is under the semiarid-subhumid conditions in the natural occurrence areas of scots
pine forests due to the high altitude. In other words, the climate of the natural
spreading areas of scots pine is the transitional areas between the semiarid climate and subhumid climate.
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Planetary factors: This region is under the influence of humid and cold air
mass invading from the Black Sea and cold and dry air mass coming from the
NE sector during the winter period. Frontal activities are low because of cold air
invansion.
Frontal activities mostly beginning during the spring period lead to the increase of precipitation. Orographic rainfall seldom occurs during the summer
season. The northern slopes of the mountain are under the influence of humid
winds blowing from the northern direction.
Physical geography factors: The preventing of the fronts originated from the
northern sectors by Karababa mountains leads to the increase of precipitation.
This is one of the main reason for the growth of scots pine forests in Inner Anatolia.
Temperature
The mean yearly temperature is nearly 8°C at the lowland of the region, it
falls as low as 4-5°C on the upper part of the Kabababa Hill. January temperature which is around the freezing point on the lowland decreases -7°C and -8°C
at an elevation of c. 2000 m. July temperature varies between 20°C in lowland
and 15/16°C in upper part of the mountain.
Cloudiness and Relative humidity
Sunny and open days are dominant during the vegetation period on the lowland areas, but in the natural occurrence areas of scots pine forests notably on
the north facing slopes of the mountain, cloudiness and relative humidity are
high due to the effect of humid air flow that originated from the north.
Precipitation
According to records of the Akda¤madeni meteorological station representing the climatic properties of the northern lowland of this region, the mean
yearly precipitation is about 500 mm. But this figure is probably more than 600
mm in the upper part of mountainous area (Fig. 4. 36).
Snowfall begins in November, increases toward the early spring with the increase of frontal activities and snow depth reaches 2 m on the upper part of the
mountain (Personal communication with forest fire keeper). Much of the winter
precipitation falling in form of snow remains on the ground for long period.
Snow also supports both mostly prevents runoff and the increase of water holding capacity of the parent material and soil.
7.1.3. PARENT MATERIAL and SOIL
The parent material of this region belonging to Akda¤ metamorphic masse
is mostly composed of micaschist, gneiss and quartzite and quartzitic schists,
Quartzite layers are found as lenses and veins within the gneiss and micaschists. For that reason, soil of the region is the product of weathering of the
gneiss and mica schists and these parent materials produce sandy texture soil.
In the sloppy area unden the scots pine forest the yellowish, pale brown soils
with A and C horizons are dominant. On the gentle slopes the soil with A hori251

zon 30-40 cm in thickness and rich organic content, and B horizon with pale
colour is seen. The thickness of the C horizon changes greatly depending on
the weathering degree of parent material. Calcium carbonat accumulation is
seen in the subsoil and along the cracks of well-weathered gneiss (Fig. 4.37;
photo 8, 9, 10).
Rocky lands are seen where soil has been completely eroded on the sloppy
area. Here scots pine clusters are in chapparal appearance.
7.1.4. VEGETATION
Akda¤madeni Region belongs to dry forest region of Inner Anatolia in terms
of vegetation ecology. The persistance of scots pine in this region can be considered as relict vegetation belonging to arid and cold climatic conditions of
Last Glacial period.
Vegetation community of this region is divided into two main belts:
1. Oak-scots pine belt
The oak community starting at an elevation of 1100-1200 m converts to the
oak-scots pine community after 1300-1400 m elevation. Especially scots pine
is seen as individual trees and small clusters within the oak community (Photo
153-155).
2. Scots pine forests
Pure scots pine forests begin c. at an elevation of 1400 m and continue to
the higher part of the mountains. The height of the scots pine trees increase toward 1800 m. Scots pines height and diatemer are less than that of those other
regions in Anatolia. Its mean height is about 15-20 m and diatemtre 25-30 cm
in optimum growing areas. After 1800 m it is 5-6 m in height and less than 25
cm in diametre. In the summit region the subalpine vegetation composed of
Thymus, Astragalus and Verbascum sp. occurs (Photo 153; fig. 4.38).
In the Akda¤madeni region, the tree number changes between 1500 and
2000 in per hectare, the highest value is recorded as 2435 trees/ha. Mean diametre of scots pine forest covering 55 % of total area in this region is 10-20 cm,
and 21-30 cm in diametre in the remaining area. These forests occurring in the
Inner Anatolia account for 37 % all scots pine experimental areas in Atantolia. It
can be stated that the forests having lowest diametre is only established in the
Inner Anatolia. In the experimental sites in the Akda¤madeni region the mean
tree age of the stands is recorded as 92-100 year-old. On the other hand the diametre to be measured as 17-18 cm is found on the hard dolomite and quartzitic schist, and reddish sericite-quartzitic schist. A scots pine tree at 92 years-old
and 8.3 m in height is recorded (Çepel et al 1977).
The shortest height of scots pine forests that are found in the Akda¤madeni
region account for 50 % of the total experimental sites of Anatolia. The lowest
productivity of scots pine in terms of height growth is established in the Inner
Anatolian Region.
The lowest height of scots pine trees are found in the Inner Anatolia when
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compared with other parts of Anatolia. Indeed the lowest height of scots pine is
measured to be 7.6 m at the age of 87 (Çepel et al 1977).
It can be clearly stated that lowest productivity of scots pine stands are
found in the Inner Anatolia due to the fact that nutriment capacity of parent material is low and the semiarid climatic conditions prevail. This situation leads to
the increase of snow down on the less weathered gneiss and micschist in this
region. For example, the amount of snow down scots pine trees during the period of 2010-2011 winter is about 500 000 cubic meter.
7.2. SUBREGION OF THE INNER ANATOLIA
The Akdagmadeni region representing Inner Anatolia can be considered as
the only region in terms of climate and parent material. Actually in this region
parent material composed of micaschist and gneiss covers all part of the area
and only semiarid-subhumid climatic conditions prevail. Seed transfer should
be made within same aspects.

8. RELICT SCOTS PINE CLUSTERS IN HEKIMHAN
(MALATYA PROVINCE) DISTRICT
The scots pine clusters excluding above mentioned regions are found in
some part of Inner and Eastern Anatolian Regions. Some of them are found in
three localities in the Hekimhan (Malatya Povince) district (Fig. 4.38).
In this area for the first time in 2006, three separate scots pine districts have
been discovered by Ahmet Karaca, Ismail Hakk› Atabay, Beytullah Fidan and
Mehmet Akbaﬂ who are forest engineers and their findings were published by
Atalay and Mortan, Y›lmaz and Aktaﬂ (2009).
These scots pine cluster and their properties are as follows:
1. Zurbahan Locality in Bo¤azören Village of Hekimhan
It is found at 1600-1700 m at 37°56'49" eastern longitude and 38°53'14"
north latitude. At this locality there are 43 scots pine trees with 5-75 cm in
trunk diameter, 33 of which grow on the north facing slope, the oldest scots
pine is 12 m in height and 200-205 years old. The age of 18 cm in diameter of
scot pine is calculated to be c. 150 years-old (Fig 4.39). They grow on the
brown forest soils with limesone and sandy limestone parent material. Styrax officinalis, Quercus libani, Q. intectoria, Q. cerris, J. commonis, J. oxycedrus and
some Malus and Prunus sp. are found in the vicinity of this area (Photo 158).
2. Köylü Koyü village locality of Hasançelebi town
Scots pine trees are at an elevation of 1500 m at the 37°53'18 east longitude and 39°00'04" north latitude. All scots pine trees (totally 150-200) grow
on the volcanic tuff deposits; and scots pine roots are exposed on the eroded
area. The height scots pine is measured to be 12.5 m. A plant 20 cm in height
is 10 years old. In that area, the existence of the volcanic tuff deposit produce a
somewhat good condition for the growth of scots pine. Indeed the regeneration
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is only seen on this deposit. Populus sp. is seen as a secondary succession on
this area (Photo 157).
3. Çayköy locality in Kuluncak district
This area which is located at 37°35'48" eastern longitude and 38°51'58"
northern latitude, and at an elevation of 1620±30, and covers an area of 40-50
ha, scots pine cluster is seen as chapparal appearance. Their thrunk diameter
changes between 1 cm and 40 cm, and the highest height are 5-6 m (Photo
156). A branch of scots pine in diameter of 3.5 cm is measured c. 20 years-old
(Fig. 4.40). Scots pine cluster is found on flysch containing mostly sandy deposit and partly weathered serpentine. Quercus cerris, Q. infectoria, Juniperus
nana and J. excelsa are common around the area (Atalay and Mortan 2009,
Y›lmaz and Aktaﬂ 2009).
4. Scots Pine Clusters In East and Inner Anatolia
Individual and and a few scots pine trees are found between Gürün and
P›narbaﬂ› town, E Anatolia, and on the northern upper watershed of Ceyhan river flowing into Mediterranean Sea. In these areas most of the scots pines have
been cut and/or destroyed to obtain timber and fuel materials.
Another relict scots pine mixed cluster composed of black pine and deciduous trees is found at Karagöl locality in the western part of Çubuk depression,
N of Ankara.
Above mentioned scots pine clusters can be considered as relict communities. As mentioned before, scots pines are spread across from the northern part
to the SW parts of Anatolia. These scots pine trees are now considered to be
highly endangered. Their spreading areas is getting decrease.
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9. CRITERIA THAT WILL BE CONSIDERED IN THE SCOTS
PINE SEED TRANSFER REGIONING and RECOMMENDATIONS
Anatolia having different climatic types, very rugged topographic properties,
sooil types and all kind of rocks belonging to almost all geological periods lead
to the growth of at least plants and plant communities of three phytogeographical regions (Mediterranean, Euro-Siberian and Irano-Turanian). Rugged topography of Anatolia causes the formation of local climatic conditions and different
various habitat. For that reason one can see different variety of plants and trees
as well. This is very important aspects in the reforestation and afforestation activities. In order to maintain to grow of different variety of trees in the sustainable forestry and reforestation it is compulsory to establish genetic resources of
plants. The succesful of forestation depends on to establish of the ecological
condition of each forest tree and to make regioning of trees in terms of seed
transfer.
Main criteria for scots pine seed transfer are as follows:
1. The seeds that will be collected from the seed stands must be planted in
same subregion, because each subregion forms an ecological unit and/or
biome; in other words, ecological properties of subregions are different than
those of anothers.
2. If one subregion has not a seed stand, the seed to be transfered, must be
collected from the next subregion of same region. In this respect, the elevation
and aspect of the seed stands can be taken into consideration.
3. The longest vertical distance in the seed transfer must be applied between
+150 and -200 m. In other words, the seed collected from the seed stand may
be transfered upward 150 m and downward 200 m in the vertical distance.
4. The reforestation and afforestation areas in which scots pine plants will be
planted, must be selected from the optimum growing areas of scots pine. The
optimum growing areas of scots pine forests, according to altitudinal belts are
1000-1500 and 1500-2000 m in the Eastern Backward Region of Black Sea;
1200-1600 m and 1600-1800/2000 m in Middle Backward Region of Black
Sea; 1200/1300-1500 m and 1500-2000 m in Western Backward Region of
Black Sea; 1400-1600 m and 1600-2000 m in Inner Anatolia; 2000-2400 m
and 2400-2700 m in NE Anatolia.
5. Natural regeneration system must be applied in the establishing of scots
pine reforestation and afforestation as much as possible in the ecological suitable area. Because the seed productivity, and ripening of the seed, physiognomic appearance, blossom period and so on are different among the geographical
variations.
6. Ecological conditions between the south and north slopes of the mountain
ranges are different absolutely; that is why, seed transfer carries out same exposure/aspects. In other words, the seeds collected from the south slopes
should be planted on the southern slopes. Namely the seed collected from the
southern slopes of Sündiken, Ilgaz and Köro¤lu mountains can not be trans255

fered on the slopes facing-north.
7. Since the parent materials are very important in terms of plant nutriments
and root development, seed transfer should be applied between same and/or
resemble parent materials. For example the seeds collected from the acid volcanic tuffs of Sar›kam›ﬂ Subregion should be planted in same lithologic area.
8. Soil and parent material should be deeply ploughed due to produce good
root development especially on the compact marl parent material. Plants
should be planted on the deeply ploughed areas.
9. Scots pine seed stands may not be established within the humid-mild
broad leaved deciduous areas due to the fact that scots pine clusters are in the
secondary succession on the abandoned agricultural and open areas in such
forest region. For this reason, scots pine reforestation/afforestation activities
should not be made within the humid-mild forest region. Because planted scots
pine areas will be replaced by deciduous trees in such area.
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. Estonya'da Fin
Körfezi'nin güney
kıyısında altında
huşların (Betula sp.)
olduğu sarıçam
ormanı
Scots pine forest
containing Betula sp.
on lowerstory along
the southern coast of
Fin Gulf in Estonia

1

Estonya'da Fin
Körfezi'nin güney
kesiminde alt katına
geniş yapraklı ağaç
fidanlarının geldiği
sarıçam ormanı
Scots pine stand
contributing the
growth of broad leaf
plants along the
southern coast of Fin
Gulf.

2

Almanya'da Frankfurt
yakınında geniş
yapraklılar arasında
bulunan sarıçamlar
Deciduous broad
leaved forest
containing Scots pine
trees near Frankfurt,
Germany

3
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Estonya'nın
kuzeyindeki saf
sarıçam ormanı
Pure scots pine forest
in the northern part of
Estonia

4

Estonya'da huş ve
ladin ormanı içindeki
sarıçamlar
Scots pine trees
within Betula and
Picea forest in
Estonia

5

Estonya'da huş ve
sarıçam karışık
ormanı
A mixed forest
composed of birch
(Betula sp.) and scots
pine trees in the
Estonia

6
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Akdağmadeni
bölgesinde ayrışmış
gnayslar üzerinde
ladenlerin (Cistus
laurifolius) de
yetiştiği sarıçam
ormanı
A Scots pine forest
with Cistus laurifolius
growing on the well
weathered gneiss in
Akdağmadeni
Region, NE of Inner
Anatolia
7

Akdağmadeni
bölgesinde az
ayrışmış gnays
üzerindeki düşük
bonittette olan
sarıçam ormanı
Poor scots pine forest
growing on the less
weathered gneiss in
Akdağmadeni
Region.

8

Akdağmadeni
Bölgesi'nde iyi
ayrışmış gnayslar
üzerinde kalsiyum
karbonatın açığa
çıktığı kahverengi
orman toprağı
A brown forest soil
containin calcium
carbonate in the
subsoil on the well
weathered gneiss in
Akdağmadeni Region

9
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Akdağmadeni
bölgesinde sarıçamlar
gnays kayalıkları
üzerinde yetişmezken
iyi ayrışmış gnayslar
üzerinde yöresel
olarak iyi bonitte
ormanlar oluşturur.
Scots pine forms
productive forest on
very well on the
deeply weathered
gneiss, but it is absent
on geniss rocky lands
10

Aralarında toprağın
bulunduğu andezit
kayalıkları üzerindeki
sarıçam ormanı
Scots pine forest on
the andesitic rocks
containing soils
within the cracks

11

Arapdede (Kütahya)
dağında açık alanda
killi şistlerin üzerinde
gelen sarıçam
gençliği
Scots pine
regeneration on the
open land composed
of clayey schist in
Arapdede Mountain
(Kütahya), NE of
Aegean Region

12
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Kuzeydoğu
Anadolu'da ayrışarak
kırmızı renk almış ve
ayrışmamış bazalt
katları
Weathered reddish
basalt and
unweathered basalt
layers in the NE
Anatolian Region

13

Üst katında akarsu
depolarının
bulunduğu Ardahan
platosunu kaplayan
bazalt lavları
Fluvial deposit on the
basalt lavas covering
Ardahan plateau in
NE Anatolia

14

Doğu Karadeniz
Bölgesi'nde
Mesozoyik'e ait tortul
araziler de yer yer
bazalt kütleleri de
bulunur.
Basalt layer is also
found within the
Mesozoic
sedimentary
formation in the
Eastern part of Black
Sea Region

15
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Çamlıkaya (İspir)
civarında granitlerin
üzerinde sığ toprak
katında ve çatlaklar
arasında kök
geliştirerek yetişen
sarıçam topluluğu
Scots pine
community growing
via developed root
system on the thin
soil horizon and
granite cracks
16

Refahiye (Erzincan)
dolayında çakıllı
akarsu deposu ve
üzerinde gelişmiş sığ
toprak katında
görülen sarıçam
kalıntıları
The remnant of scots
pine trees growing
on the thin soil and
gravelly fluvial
deposit

17
Yazıcık (Dirgine)
civarında ayrışmış
serpantin üzerinde
gelişmiş
asit reaksiyonlu
sarımsı orman
toprağı
Yellowish forest soil
with acid reaction
developed on the
well weathered
serpentine in the
vicinity of Yazıcık,
W of Western Black
Sea Subregion
18
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Dodurga civarında
kireçtaşı üzerinde alt
katında göknar
gençliğinin olduğu
sarıçam ormanı
Scots pine forest
containing fir
regeneration in
lowerstory on the
limestone in the
Dodurga, E of UluDomaniç Mountain.

19

Eflani yakınında
kireçtaşlarının
çatlaklarında
gelişmiş kırmızımsı
Akdeniz toprağı
Reddish
Mediterranean soil
formed along the
cracks of limestone
near the Eflani town,
NW of Western
Backward Black Sea
region
20

Orman tahribatı
sonucu yüzeye
çıkmış kumtaşı, killi
kireçtaşı tabakalı
Mesozoyik arazisi
Exposed Mesozoic
sandstone and clayey
limestone layers on
the destroyed forest
area

21
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Tortum-Narman
arasında Karadağ'da
serpantinlerin
ayrışmasıyla açığa
çıkmış, aşırı alkali
reaksiyon
göstermesiyle
bitkinin yetişmediği
beyaz renkli kireçli
yüzeyler
White surfaces with
abundant calcium
carbonate, preventing
plant growth, as the
result of weathering
of serpentine
22
Gaziler (Şenkaya)
havzasında kök
gelişmesinin önemli
ölçüde engellendiği
serpantinler
üzerindeki bozuk
sarıçamlar
Poor quality scots
pine trees on
serpentine that
mostly prevents the
development of scots
pine roots in Gaziler
basin, Şenkaya,
Çoruh Region
23
Gaziler Çayı
havzasında yamaç
depoları üzerinde
kazık kök geliştiren
sarıçamların
serpantinlere göre
daha gür oldukları
görülür.
Scots pine growing
under the colluvial
deposit supporting
taproot development
is dense than that of
serpentine in Gaziler
basin.
24
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Yazıcıkta olduğu
gibi, iyi ayrışmış
serpantinlerde beyaz
renklerle görülen
kirecin açığa
çıkması, sarıçamın
bonitetinin artmasına
neden olur.
Well weathered
serpentine released
calcium carbonate
showing white color
supports the increase
of productivity of
scots pine in Yazıcık
locality, S of Western
Blck Sea Subregion.
25

Hafik (Sivas)
kuzeyinde iyi
ayrışmış flişler
üzerinde kazık kök
yapan bir sarıçam
A scots pine trees
with taproot on the
well weathered
flysch in the northern
part of Hafik (Sivas).

26

Veliköy (Şavşat)
civarında vadi
kenarındaki çakıllı
taraça deposu
üzerindeki sarıçamlar
Scots pines on the
gravelly terrace
deposits on valley
slope in the vicinity
of Veliköy, Şavşat, N
of Çoruh Region.
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Kök gelişmesinin
zayıf olduğu
şistleşmiş serpantin
üzerindeki
sarıçamlarda kar
devriklerine
rastlanılır (Kös dağı).
Snow down scots
pine trees are seen on
the less weathered
schisted serpentine
on Kös mountain, E
of Köroğlu
Mountains.
28
Kök gelişmesinin iyi
olduğu Mesozoyik'e
ait flişlerdeki kumlu
çakıllı tabakalar,
Doğu Karadeniz
Bölgesinde
yaygındır.
Sandy and gravelly
layers belonging to
Mesozoic flysch
deposits supporting
the good
development of root
system are common
in the Eastern Black
Sea Region.

29

Kök gelişmesini
önemli ölçüde
engelleyen az
ayrışmış killi şistler
üzerinde sarıçamın
bonitet düşmektedir.
Site quality of the
forest decreases on
the less weathered
clayey schists due to
the widely
preventing of root
development.
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Meydancık (Şavşat)
havzasında yamaç
eğimiyle sarıçamın
gelişimi arasındaki
ilişki
Relationship between
the angle of slope
and the growth of
scots pine in the
Meydancık Basin
(Şavşat).

31

Olur havzasında killi
kireçtaşları ve
üzerinde oluşmuş sığ
renzina toprağı
üzerindeki sarıçamlar
Scots pines on clayey
limestones and thin
redzina soils in the
Olur Basin

32

Samanlı dağları
üzerinde silisli ana
materyal üzerinde
oluşmuş podzolümsü
toprak
Podzolic soils
develeped on the
siliceous parent
material in the
Samanlı Mountains,
Marmara Region.

33
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Posof havzasında iyi
ayrışmış yumuşak
tortullar üzerinde
kazık kök geliştiren
sarıçamlar
Scots pine trees with
taproot on the well
weathered soft
sedimentary deposits
in the Posof Basin

34

Kızıldağ'da yüzeye
çıkmış serpantin
üzerindeki yamaç
eğimi ile
sarıçamların yayılışı
arasındaki ilişkiler
Relationship among
exposed serpentine,
slope angle and
distributing of scots
pine in Kızıl
Mountain, Sivas
Province.
35

Kös dağında
şistileşmiş serpantin
kayalıkları üzerinde
son derece zayıf olan
sarıçamlar
Very poor quality of
scots pines on the
schisted serpentine in
the Kös Mountain, E
of Köroğlu
Montains.
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Kös dağında yine
toprak örtüsü
aşınmasıyla yüzeye
çıkmış şisti serpantin
üzerindeki kötü
bonittette olan
sarıçamlar
Poor site quality
scots pine forest on
the exposed schisted
serpentine in the Kös
Mountain.

37
Yarıkurak olan Kelkit
vadisinin
yamaçlarında şiddetli
ana materyal
erozyonu ve
eteklerdeki
sarıçam-meşe
topluluğu
Intense parent
material erosion on
the steep slopes of
Kelkit valley and
scots pine-oak
community on its
lower edge.
38

Çamkoru dolayında
volkanik kum ve
tüfler üzerindeki
sarıçam-karaçam
topluluğu
Scots pine-black pine
community on the
volcanic tuff and
sands around
Çamkoru locality
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Uludağ'ın Keles
civarındaki güney
yamacında
granitlerin derine
doğru ayrışmasıyla
oluşmuş kumlu depo
Granitic arena
deposit formed as the
result of deeply
weathered granite in
the southern slope of
Ulu Mountain

40

Nemli bölgelerdeki
sarıçam ormanlarının
altında göknar
gençlikleri görülür.
Fir regeneration
occurs on the
lowerstory of humid
scots pine forests

41

Çamlıdere
(Kızılcahamam)
civarında karaçamsarıçam meşceresi.
Black pine (Pinus
nigra) and scots pine
stand in the
Çamlıdere locality,
N of Kızılcahamam
town.
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Azdavay-Daday
arasında sarıçam
ormanı altındaki
göknar ve kayın ile
açık alanda sarıçam
gençliği
Fir and beech
regeneration under
the canopy of scots
pine forest and scots
pine regereration on
the open/sunny area.

43

Azdavay-Daday
arasında sarıçamların
aşırı kesilmesiyle
sarıçam ormanında
oluşmuş kayın ve
gürgen topluluğu
Beech and hornbeam
community
developed on the
over cutting scots
pine forest area
between
Azdavay-Daday
towns
44

Küre dağlarının
güneye bakan üst
yamalarında arasında
tük-tük sarıçamların
olduğu göknar
ormanı
Individual scots pine
trees within the fir
forest on the high
southern slopes of
Küre Mountains
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Karagöl (Şavşat)
dolayında ladinsarıçam ormanının
kenarındaki açık
alanda gelmiş gür
sarıçam gençliği
Dense scots pine
regereration on the
open area near firscots pine forest in
the Karagöl locality,
Şavşat basin, E of
Çoruh Region
46

Küre dağlarını güney
eteklerinde göknar
orman sahasında
terkedilen tarım
alanlarına gelmiş
sarıçam gençliği
Scots pine
regeneration on the
abandoned field
which is found in the
fir forest area in the
southern lower edge
of Küre Mountains.
47

Karabük Eğriova
bölmesinde sarıçam
ağaçlarının
gölgelediği yerlere
gelen göknar gençliği
Fir (Abies
bornmulleriana)
regeneration on the
shadow places of
scots pine

48
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Azdavay civarında
nemli sarıçamkaraçam
ormanlarının alt
katına gelen göknar
gençliği
Fir regeneration
under the shady of
humid scots pineblack pine forest in
the vicinity of
Azdavay

49

Köroğlu dağlarının
doğu uzantısı olan
Kös dağındaki gür
sarıçam ormanı
Productive pure scots
pine forest on the
Kös Mountain, E of
Köroğlu Mountains
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Dereli (Giresun)
Kulakkaya
mevkiinde sisli
ortamda yetişen
sarıçamlar
Scots pine trees
growing under the
foggy environment in
the Kulakkaya
locality, Dereli,
Giresun
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Olur havzasının
kuzeye bakan
yamaçlarındaki
sarıçam
ormanlarından genel
bir görünüm
A general view from
the scots pine forests
on the north facing
slopes of Olur Basin

52

Ardanuç Peynirli
bölgesinde sarıçam
ormanındaki huş
ağacı
A birch (Betula sp.)
within scots pine
forest in the Peynirli
locality, Ardanuç
Basin

53

Doğu Karadeniz Ardı
bölgesinde yer yer
sarıçam-ladin karışık
ormanı görülür.
Scots pine-oriental
spruce forest is seen
place to place in the
Eastern Backward
Region of Black Sea.

54
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Kars'ın
güneydoğusundaki
ormanın varlığı
gösteren bir sarıçam
kalıntısı
A remnant of scots
pine tree showing the
existence of forest in
the southeastern part
of Kars city

55

Ilgaz dağlarının doğu
kesiminde öndeki
sarıçam orman
alanına gelmiş kayın
ve gürgen topluluğu
Scot pine forest is
replaced by beechhornbeam
community in the
foreground in the
eastern part of Ilgaz
Mountain

56

Kelkit vadisinin
güney alt yamacında
kurakçıl sarıçamkaraçam meşceresi
A dry scots pineblack pine stand on
lower slope facingsouth of Kelkit
Valley

57
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Dereli (Giresun)
Kulakkaya
mevkiinde sisli
ortamda alt katında
geniş yapraklıların
olduğu sarıçam
meşceresi
Scots pine stand with
deciduous trees on
the foggy
environment in the
Kulakkaya locality,
Dereli, Giresun,
Black Sea Region
58

Dokurcun vadisinde
Sülüklü Gölü
heyelan sahasına
öncü süksesyon
olarak gelen sarıçam
topluluğu
Pioneer succession of
scots pine
community on the
landslide areas of
Lake Sülüklü
locality, Dokurcun
valley, W of Western
Black Sea
59

Sülüklü Gölü
civarındaki sarıçam,
kayın ve göknar
topluluğu
Scots pine, oriental
beech and fir
community in the
vicinity of Lake
Sülüklü, Dokurcun
valley

60
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Vezirköprü'nün
güneyinde İnegöl
dağının üst
kesimindeki sarıçamsürüngen ardıç
topluluğu
Pinus sylvestrisJuniperus
community in the
upper part of İnegöl
Mountain in the
southern part of
Vezirköprü town,
Samsun province
61

Eflani
kuzeybatısındaki
Uluova'da alt katında
göknarların olduğu
sarıçam ormanı
Scots pine with fir
lowerstory in Uluova
area in the NW part
of Eflani, Karabük
province.

62

Uluova'da nemli
ortam koşullarında
yetişen sarıçam,
göknar ve kayın
karışık ormanı
Scots pine, fir and
beech mixed forest
growing under the
humid condition in
Uluova area

63
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Tortum Uzundere
vadisinde kuzeye
bakan yamaçta
yaygın olan sarıçam
ormanları ve
sarıçamların tahrip
edildiği yerlerde
yüzeye çıkan
volkano-sedimanter
arazi
Scots pine forest
mostly occurs on the
north facing slopes
and exposed
volcano-sedimentary
terrain on destroyed
scots pine area
64

Küre dağlarında
Yaralıgöz dağında
göknar ormanlarının
tahrip edildiği açık
alanlara gelen
sekonder sarıçam
gençliği
Secondary scots pine
regenenration on the
destroyed fir forest in
the Yaralıgöz
Mountain, E of Küre
Mountains
65

Küre dağlarının
kuzeye bakan
yamaçlarında
Karadeniz'den gelen
nemli havanın
soğumasıyla oluşan
sis
Fog forms on the
north facing slopes
of Küre mountains as
the result the
uplifting of the
humid air coming
from the Black Sea
66
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Zigana dağlarının
güneye bakan
yamaçlarında üstte
saf ladin, altta ladin
sarıçam karışık
ormanı
Pure oriental spruce
forest on the upper
and scots pineoriental spruce forest
on the lower part of
south facing slope
Zigana Mountain.
67

Abant oluğunun
kuzeye bakan
yamacındaki
sarıçam, göknar ve
kayın karışık ormanı
A mixed forest
composed of Scots
pine, beech and fir
on the north facing
slopes of Abant
depression, Bolu
province

68

Yazıcık (Dirgine)
civarında kayın
omanı içindeki açık
alana gelmiş sarıçam
gençliği
Scots pine plants
growing on the open
land in the beech
forest area around
Yazıcık locality,
Western Black Sea
Subregion

69
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Yazıcık güneyindeki
Çaldere mevkiinde
kayın, ormangülü,
göknar ve boyu 3540 m'ye ulaşan
sarıçam karışık
meşceresi
Scots pine, 35-40 m
height, oriental
beech,
Rhododendron sp.
and fir mixed forest
at the Çaldere
locality, S of Yazıcık
village, Western
Black Sea Region
70

Yazıcık güneyindeki
Çaldere mevkiinde
boyları 40 m'ye
kadar ulaşan sarıçam
ormanı gençleştirme
sahası
The scots pines
reaching as height as
40 m in regeneration
area at Çaldere
locality in the
southern part of
Yazıcık
71

Dokurcun vadisi
kuzeyinde nemli
koşullardan dolayı
kayın gibi geniş
yapraklılar ile
sarıçam, göknardan
oluşan orman
A mixed forest with
scots pine, fir and
oriental beech trees
in the northern part
of Dokurcun valley
due to humid
conditions.
72
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Karadeniz kıyısında
Trabzon'un batısında
Akçaabat'ın
güneyinde yapraklı
orman sahasına
gelmiş sarıçam
topluluğu
Scots pine
community within
the native deciduous
forest area on the
coastal belt of Black
Sea in the south of
Akçaabat town, W of
Trabzon
73

Kurucaşile'nin
güneyinde geniş
yapraklı orman
içindeki bir sarıçam
topluluğu
A scots pine
community within
broad leaved
deciduous forest in
southern part of
Kurucaşile

74
Kuruçaşile'de geniş
yapraklılar
arasındaki
sarıçamların yaş
halkalarının geniş
olduğu görülür.
Age ring of scots
pine growing within
the broad leaf forest
is larger than those of
other scots pines in
the north of
Kurucaşile town,
Western Black Sea
coast.
75
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Kuracaşile dolayında
kımızımsı asit
reaksiyonlu toprak
üzerindeki sarıçam
ve zengin tür içeren
geniş yapraklı
orman
Scots pine and
containing rich
decidouous trees and
shrubs on the reddish
soil with acid
reaction in the
vicinity of
Kurucaşile
76

Giresun Kümbet
yaylası civarındaki
ladin-sarıçam karışık
ormanı
Mixed forest
composed of oriental
spruce (Picea
orientalis) and scots
pine in the vicinity of
Kümbet summer
settlement, Giresun
province

77

Ulus vadisinde
ormangülü, sarıçam,
göknar ve kayınların
olduğu nemli orman
Humid forest
associated with
Rhododendron sp.,
fir, scots pine and
oriental beech in the
Ulus valley, Bartın
province
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Sülüklü Gölü
civarında kuzeye
bakan yamaçta
sarıçam karışık
ormanı ve doğrudan
radyasyon alan
düzlüklere hakim
olan sarıçamlar
Scots pine mixed
forest on the north
facing slopes and
scots pine trees
dominating on the
flat land of near Lake
Sülüklü area
79

Akçaabat (Trabzon)
civarında geniş
yapralılar arasındaki
boşluklara gelen
sarıçamlar
Scots pine trees
growing on the open
places within the
deciduous forest

80
Yenice Çitdere
havzasının yukarı
kesimindeki sisli
ortamda doğrudan
güneş radyasyon
almak için kayınla
yarışan uzun boylu
sarıçamlar
Tall scots pine trees
competing with
beech trees in order
to get direct solar
radiation in the foggy
upper part of Çitdere
basin, Yenice town
81
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Harşit havzasının
Zigana Geçidi'ne
doğru üst
kesimlerinde
nemliliğin artmasına
bağlı olarak sarıçamladin karışık ormanı
Scots pine-oriental
spruce forest on the
upper part of Harşit
Basin in the toward
the Zigana Pass

82

Zigana geçidinin
güneyinde serpantin
üzerindeki sığ
toprak katında zor
şartlarda yetişen
sarıçamlar ve
tahribatı sonucu
yüzeye çıkmış
serpantinler
Scots pine growing
on the thin soils on
serpentine and
exposed serpentine
on destroyed forest
area.
83

Barhal havzasında
kuzeye yamaçta
ladin, güney bakan
üst yamaçta sarıçam
ormanlarının hakim
olduğu görülür.
Picea orientalis is
dominant on the
north slope, and scots
pine is common on
the upper slope
facing south

84
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Barhal havzasında
granit kayalıkları
üzerinde yetişen
ladin ve sarıçamlar
Picea orientalis and
Pinus sylvestris
growing on the
granitic rocks in the
Barhal basin, NW
part of Çoruh Region

85

Barhal havzasının
rutubetli yerlerinde
yabani çileğin
yetiştiği görülür.
Wild strawberry
(Fragaria vesca)
community growing
damp places in the
Barhal Basin

86

Barhal havzasının üst
kesiminde Yaylalar
köyü civarında
kuzeye bakan
yamaçta aralarında
ladinin bulunduğu
sarıçam ormanı
Scots pine forest
contining Picea
orientalis on the
north facing slopes
of upper part of
Barhal basin, near
Yaylalar village
87
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Çoruh havzasında
Çamlıkaya'nın
kuzeyinde
Sırakonaklar
mevkiinde kuzeye
bakan yamaçta ladin,
göknar ve
sarıçamdan oluşan
orman
Picea orientalis,
Abies nordmanniana
and Pinus sylvestris
forest on the north
facing slope in the
Sırakonaklar locality
in the north of
Çamlıkaya village,
88 Çoruh Basin

Yusufeli yakınında
Çoruh vadisinde altta
volkanik tüf içeren
denizaltı volkanikleri
ve üzerine gelen fliş
arazisi
Submarine volcanic
ultrabasic rocks
containing volcanic
tuff and overlying
flysch deposit near
Yusufeli town in
Çoruh Valley
89

Meydancık
yakınında eğimli
yamaç üzerinde
ladin, sarıçam ve
gürgen karışık
ormanı
The forest composed
of oriental spruce,
scots pine and
hornbeam on the
steep slopes near
Meydancık town in
the Şavşat Basin
90
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Meydancık civarında
yamaç faktörüne
bağlı olarak kuzey
yamaçta ladin, güney
yamaçta sarıçam
ormanları
Picea orientalis
spreading on the
north slope and
Pinus sylvestris on
the south slopes
clearly indicate the
importance of the
aspect factor
91
Meydancık
havzasında güneye
bakan yamaçta
çakıllı akarsu taraçası
üzerinde sarıçam,
kuzeye bakan
yamaçta ladin ormanı
Scots pine on the
fluvial gravelly
deposit of south
slope and oriental
spruce on the north
slope in the
Meydancık basin,
Şavşat
92
Kurakçıl sarıçam
ormanlarının büyük
bölümünün tahrip
edildiği Tortum
havzasının üst
kesiminden OltuÇoruh havzasına
bakış.
A view from the
upper part of Tortum
basin to the OltuÇoruh basin, here
most part of scots
pine forests have
been destroyed.
93
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Olur kuzeyinde
Yalnızçam dağlarının
güney nihayetinde
bazaltlar üzerindeki
sarıçamlar
Scots pines growing
on basalt in the
southern end of
Yalnızçam Mountain
in the N of Olur town

94

Olur havzasının
kuzeye bakan
yamacındaki sarıçam
ormanı
Scots pine forest on
the northern slopes
of Olur Basin, in the
Çoruh Basin

95

Ardanuç Peynirli
bölgesinde
sarıçamların altında
yamaç deposu
üzerinde büyüyen
göknar ve ladin
gençlikleri
Abies and Picea
regeneration growing
under the canopy of
Pinus sylvestris on
the colluvial deposit
in Peynirli locality,
Ardanuç Basin
96
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Peynirli bölgesinde
ladin, sarıçam ve
göknarlardan oluşan
gür orman ve
önündeki açık alana
gelen sarıçam
gençliği
Productive forest
composed of Picea
orientalis, Abies
nordmanniana and
Pinus sylvestris and
scot pine
regeneration on the
open land in Peynirli
locality
97

Artvin Borçka
arasındaki Çoruh
vadisinde melengiç
ve relikt sarıçam
topluluğu
Relict Pinus
sylvestris and
Pistacia terebinthus
community in Çoruh
valley extending
between Artvin and
Borçka

98

Çoruh vadisinde
Artvin-Borçka
arasında sandal ve
relik sarıçam
topluluğu
Arbutus andrachne
and relict Pinus
sylvestris community
in Çoruh valley
between Artvin and
Borçka towns

99
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Şavşat civarında
Yalnızçam dağlarının
batı kesiminde
2000-2400 m
arasında önde
sarıçam, arkada ladin
ormanları
Scots pine in the
foreground and
oriental spruce in the
background between
2000-2400 m
elevation on the
western part of
Yalnızçam mountains
near Şavşat town
100

Peyniri bölgesinde
olduğu gibi Çoruh
havzasının nemli ve
güneşli ortamlarında
ladin tohumları
sarıçam ormanı
altındaki gölgeli
ortamda çimlenir.
Picea orientalis
seeds mostly
germinate on the
shade lowerstory of
Pinus sylvestris like
in the Peynirli
locality in the humid
and sunny part of
Çoruh Basin
101

Tortum havzasının
batı kesiminde
Serdarlı köyü
batısında 2000 m
dolayında bazalt
üzerindeki sarıçam
ormanı
A scot pine forest on
basalt at an elevation
of 2000 m in the
west of Serdarlı
village in the western
part of Tortum Basin
102
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Tortum havzasının
üst kesiminde killi
kireçtaşı üzerinde
yöresel olarak iyi
bonitette olan
sarıçam ormanı
Good site index scots
pine forest on clayey
limestone in the
upper part of the
Tortum Basin

103

Şavşat havzasında
gabro üstünde ince
kumtaşı, miltaşı
tabakaları içeren
volkanik-tortul arazi
Volcano-sedimentary
formation composed
of gabro in the lower
section and thin
layers of sandstone
and siltstone in the
upper section in the
Şavşat Basin
104

Tokat barajı
civarında killi
kireçtaşı üzerindeki
kurakçıl
sarıçam-karaçam
topluluğu
Dry scots pine-black
pine community on
limely limestone near
Tokat Dam, SW of
Middle Backward
Black Sea Region

105
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Hafik kuzeyinde
aralarında
sarıçamların olduğu
geniş yapraklı orman
A broad leaved
deciduous forest
containing scots pine
in the northern part
of Hafik town, Sivas
province
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Kuzey Kelkit
Bölümü'nde
Koyulhisar'ın
kuzeyinde dağlarının
güney yamacındaki
iyi bonitte sarıçam
ormanı
Good site index scots
pine forest on the
southern slope of
mountain in the
northern part of
Koyulhisar town,
Northern Kelkit
Subregion
107

Mesudiye kuzeyinde
sis alan Dumanbaba
mevkiinde aralarında
sarıçamın olduğu
göknar ormanı
Fir forest containing
scots pine trees in
Dumanbaba locality
subjecting fog in the
north of Mesudiye
town, Northern
Kelkit Subregion

108

302

Alt katında göknar
gençliğinin olduğu
Mesudiye
kuzeyindeki nemli
sarıçam ormanı
Humid scots pine
forest with fir
regeneration in
lowerstory in the
north of Mesudiye,
North Kelkit
Subregion

109

Mesudiye kuzeyinde
alt katında kayının
yetiştiği nemli
sarıçam ormanı
Humid scots pine
forest supporting to
growth of beech in
the lowerstory in the
north of Mesudiye
town, Northern
Kelkit Subregion

110

Güney Kelkit
Bölümü'nde Kızıldağ
civarında
serpantinlerin yüzeye
çıktığı kesimlerdeki
bozuk sarıçamlar
Very poor quality
scots pine trees on
the exposed
serpentine in Kızıl
Mountain, Southern
Kelkit Subregion

111

303

Güney Kelkit
Bölümü'nde
Refahiye dolayında
aralarında meşelerin
de bulunduğu
sarıçam ormanı
Scots pine forest
containing oak
around Refahiye
town in the South
Kelkit Subregion

112

Daday-Araç
arasındaki dağlık
kütlenin güneye
bakan yamacında
sarıçam-karaçam
meşceresi
Black pine-Scots
pine stand on the
southern slope of
mountain lying
between the AraçDaday towns,
Kastamonu plateau,
Western Backward
Region of Black Sea
113

Azdavay civarında
nemli koşullarda
yetişen göknarsarıçam ormanı
Fir and scots pine
forest growing under
the humid conditions
in the vicinity of
Azdavay town,
Western Backward
Region of Black Sea

114

304

Bolu
depresyonundaki
sarıçam, kayın ve
karaçam karışık
ormanı
Mixed forest with
black pine, scots pine
and beech in the
Bolu depression,
Western Backward
Region of Black Sea

115

Batı Karadeniz Ardı
Bölge'de Boyabat
güneyinde karaçamsarıçam ormanı
Black pine-scots pine
forest in the south of
Boyabat town,
Western Backward
Region of Black Sea

116

Kastamonu
platosunda
Devrekani
civarındaki saf
sarıçam ormanı
Pure scots pine
forest, near
Devrekani Town in
the Kastamonu
plateau, Western
Backward Region of
Black Sea

117

305

Eskipazar
kuzeyindeki
tepelerde alt katında
göknarların yetiştiği
sarıçam ormanı
Scots pine forest
supporting the
growth of fir
regeneration on the
lowerstory in the
north hilly area of
Eskipazar town,
Backward Black Sea
Region
118

Çerkeş-Ilgaz
oluğunun güneyinde
Horhor mevkiinde
kuzeye bakan
yamaçta açık
alanlarda
sarıçamların geldiği
göknar ormanı
Abies
bornmulleriana
forest and scots pine
clusters growing on
the sunny places on
the north facing
slope in the Horhor
locality, south of
Çerke-Ilgaz
depression

119

Çerkeş'in güneyinde
Işık dağının kuzey
yamacındaki sarıçam
ormanı
Scots pine forest on
the north facing
slopes of Işık
Mountain, in the
south of Çerkeş
town, Western
Backward Region of
Black Sea

120

306

Karabük
güneybatısında
Eğriova mevkiinde
sarıçam altında
göknarların
büyümesiyle
oluşmuş sarıçamgöknar ormanı
Scots pine- fir forest
formed with the
growing under the
canopy of scots pine
in Eğriova locality,
SW of Karabük city
121

Eğriova mevkiindeki
sarıçam-göknar
ormanı ve açık alana
gelen sarıçam
gençliği
Scots pine-fir forest
and scots pine
regeneration growing
on the sunny place in
the Eğriova locality

122

Bolu Kartalkaya
mevkiinde kuzeye
bakan yamaçtaki
sarıçam-göknar
ormanı
Scots pine-fir forest
on the north facing
slopes of Kartalkaya
locality, Bolu,
Western Backward
Region of Black Sea

123

307

Kastamonu
platosunun
kuzeyinde gürgen,
göknar, kayın ve
sarıçam karışık
ormanı
Hornbeam, fir, beech
and scots pine mixed
forest in the lower
part of Ilgaz
mountain, N of
Kastamonu city

124

Köroğlu Dağları
Bölümü'nde
Kıbrıscık platosunda
alt katında nadiren
göknarın olduğu
sarıçam-karaçam
ormanı
Scots pine-black pine
(Pinus nigra) forest
with rarely fir plants
in its lowerstory,
Kıbrıscık plateau,
Köroğlu Mountain
Subregion
125

Kıbrıscık platosunda
andezitler üzerinde
iyi bonitette olan
sarıçam-karaçam
ormanı
Good quality scots
pine-black pine on
the andesite in the
Kıbrıscık Plateau,
Köroğlu Mountain
Subregion

126

308

Kıbrıscık platosunda
sarıçam ormanları
altındaki açık
alanlarda
yoğunlaşmış sarıçam
gençliği
Scots pine
regeneration tends to
be dominated on the
open lowerstory of
scots pine forest in
Kıbrıscık plateau

127

Karabük'ün
güneydoğusunda
Ovacık kasabasının
güneyindeki karasal
etkilerin hissedildiği
Kışla mevkiindeki
saf sarıçam ormanı
Pure scots pine forest
growing under the
continental
conditions in the
Kışla locality in the
south of Ovacık
town, SE of Karabük
city
128

Köroğlu dağlarının
doğu uzantısını
oluşturan Tosya'nın
güneydoğusunda Kös
dağındaki gür ve saf
sarıçam ormanı
Pure and productive
scots pine forest in
the SE of Tosya town
in the eastern part of
Köroğlu Mountains

129

309

Ilgaz dağlarının doğu
uzantısı olan
Tosya'nın kuzeyinde
kuzeye bakan
yamaçta sarıçamgöknar ormanı
Scots pine-fir forest
on the north facing
slopes, N of Tosya
town, in the eastern
part of Ilgaz
Mountains

130

Eflani'nin
kuzeybatısında
Uluova mevkiinde
sarıçamın alt katında
büyüyen göknar
gençliğinin
karışmasıyla oluşmuş
sarıçam-göknar
ormanı
Scots pine-fir forest
formed with the
growing of fir
regeneration under
canopy of scots pine
forest in the Uluova
locality, NE of Eflani
town, Backward
Black Sea region

131

Kütahya Arapdede
dağında şistler
üzerindeki saf
sarıçam ormanı
Pure scots pine on
the metamorphic
schists of Arapdede
Mountain, S of
Kütahya

132

310

Arapdede dağının
yazın zaman zaman
sis alan kuzey
kesimindeki sarıçam
ormanı
Scots pine forest
getting fog time to
time during summer
on the northern slope
of Arapdede
mountain, SE
Marmara-N Aegean
region
133

Murat dağı (Uşak)nın
doğu kesiminde
sarıçam, karaçam,
sürüngenç ardıç ve
kayınların olduğu
orman
A forest composed of
Pinus sylvestris,
Pinus nigra,
Juniperus nana and
Fagus orientalis in
the eastern part of
Murat Mountain,
Uşak province, N of
Aegean Region
134

Murat dağının
doğusunda kuzeye
bakan yamaç
üzerindeki sarıçamkayın ormanı
Scots pine-oriental
beech forest on the
north facing slopes
of Murat Mountain

135

311

İznik'in
kuzeybatısında
Samanlı dağları
üzerinde Çandır
mevkiinde sarıçamkayın ormanı
Scots pine- oriental
beech forest in the
Çandır locality, NW
of İznik city, on the
Samanlı Mountains.

136

Ulu-Domaniç dağ
kuşağının doğusunda
Dodurga'nın
güneyinde sarıçamkaraçam-göknar
karışık ormanı
Scot pine-black pinefir mixed forest in
the southern part of
Dodurga town on the
eastern extension of
Ulu-Domaniç
mountain range

137

Alt katına kayının
geldiği Uludağ'ın
güney kesimindeki
kuzeye bakan
yamacındaki sarıçam
ormanı
Socts pine forest
containing oriental
beech plants on
lowerstory of north
facing slopes of Ulu
Mountain

138

312

İznik'in güneyinde
Katırlı dağında
karaçam ve meşe ile
birkaç relikt fertin
olduğu sarıçam
topluluğu
Black pine, oak
comminity
containing a few
relict scots pine trees
on the Katırlı
Mountain, S of İznik
city
139

Sündiken dağlarında
gnays üzerinde
yetişen saf ve verimli
sarıçam ormanı
Pure and productive
scots pine forest on
the gneiss of
Sündiken Mountain
Subregion

140

Sündiken dağlarının
kuzeye bakan
yamacında altında
gençliğinin olduğu
sarıçam ormanı
Scots pine forest
with regeneration on
the north facing
slope of Sündiken
Mountain Region

141

313

Türkmen dağında
andezitler üzerindeki
saf sarıçam ormanı
Pure scots pine forest
growing on andesite
in the Türkmen
Mountain Subregion,
E of Kütahya

142

Uludağın kuzeye
bakan yamacında
sarıçam, karaçam,
göknar ve az
miktarda kayının
karıştığı nemli orman
Humid forest
associated with scots
pine, black pine, fir
and partly oriental
beech on the
northern slopes of
Ulu Mountain, Bursa
city
143

Uludağ'ın kuzeye
bakan yamacındaki
kayın, karaçam ve
sarıçam karışık
ormanı
A mixed forest
composed of oriental
beech, black pine and
scots pine on the
northern slope of Ulu
Mountain

144

314

Karakurt civarında
Aras vadisinin güney
yamacında sadece
volkanik tüfler
üzerindeki sarıçam
topluluğu
Scots pine cluster
only growing on
volcanic tuffs on the
south facing slopes
of Aras valley, near
Karakurt town, NE
Anatolia
145

Kuzeydoğu
Anadolu'da Göle
Karıncadüzü sarıçam
ormanlarının genel
görünüşü
A general view of
pure scots pine forest
of Göle Karıncadüzü
locality in NE
Anatolia.

146

Göle
Karıncadüzü'nde alt
katında alpinsubalpin otsu
türlerin olduğu saf ve
verimli sarıçam
ormanı
Pure and good
quality scots pine
forest containing
herbaceous plants of
alpine and subalpine
on lowerstory in
Göle Karıncadüzü
locality, NE Anatolia
147

315

Ardahan platosunda
yazın meydana gelen
konveksiyonel yağış
Convectional rainfall
occurring during the
summer season on
the Ardahan Plateau,
NE Anatolian Region

148

Olur kuzeyindeki
bazalt platosu
üzerindeki sarıçamlar
ve tahrip edilen
alanlardaki otlaklar
Pure scots pine forest
on the bazaltic
plateau and meadow
areas on the
destroyed scots pine
forest in the north of
Olur town, Çoruh
Basin
149

Posof havzasında
ormangülü, fındık ve
ladinlerin de karıştığı
sarıçam ormanı
Scots pine containing
Rhododendron sp.,
Corylus avellana and
Picea orientlis in the
Posof Basin, N of
NE Anatolia

150

316

Sarıkamış
dolaylarında
volkanik tüfler
üzerindeki sarıçam
ormanı
Scots pine forest on
the volcanic tuffs in
the vicinity of
Sarıkamış town, NE
Anatolia

151

Sarıkamış batısında
2200 m dolayındaki
saf sarıçam ormanı
Pure and productive
scots pine forest at c.
2200 m elevation in
the eastern part of
Sarıkamış town, NE
Anatolia

152

İç Anadolu'da
Akdağmadeni
bölgesinde gnays
üzerinde yetişen saf
sarıçam ormanı
Pure scots pine on
the gneiss in the
Akdağmadeni
Region, Inner
Anatolia

153

317

Akdağmadeni
Bölgesi'nin alçak
alanlarında silisli
olan gnaystan dolayı
ladenlerin görüdüğü
sarıçam ormanı
Scot pine forest with
Cistus laurifolius
growing on the
siliceous parent
material like gneiss
in tle lower part of
Akdağmadeni
Region
154

Akdağmadeni
Bölgesi'nde açık
alana gelmiş yoğun
sarıçam gençliği ve
sekonder süksesyon
olan titrek kavaklar
Dense scots pine
regeneration on the
open land and
Populus tremula as
secondary succession
in the Akdağmadeni
Region
155

Hekimhan (Malatya)
kuzeyinde
Hasançelebi ilçesi
Çayköy mevkiinde
flişler üzerinde yer
alan relikt özellikte
çalılaşmış sarıçam
topluluğu
Relict scots pine
cluster like chaparral
appaerance on the
flysch at Çayköy
locality of
Hasançelebi district,
N of Hekimhan
(Malatya)
156

318

Hekimhan'n
kuzeybatısında
Kuluncak ilçesi
Köylü köyü
mevkiinde volkanik
kum ve tüfler
üzerindeki sarıçamlar
Scots pine growing
on the volcanic sand
and tuff at the
Köylüköyü locality
of Kuluncak district,
NW of Hekimhan

157

Hekimhan'ın
kuzeydoğusunda
Zurbehan mevkiinde
diğerlerine göre
boylu sarıçam
topluluğu
Scots pine trees are
taller than those of
other scots pine trees
in Zurbehan locality,
NE of Hekimhan

158

Orman Ağaçları ve
Tohumları Islah
Araştırma
Enstitüsünce kurulan
bir bahçede
yetiştirilen Ebe
sarıçamı varyetesi
A scots pine variety
called Ebe scots pine
growing at a orchard
which is established
by Forest Tree Seeds
and Tree Breeding
Research Directorate
159

319

Nitelikli tohum elde
etmek için Orman
Ağaçları ve
Tohumları Islah
Araştırma
Enstitüsünce
kurulmuş bir sarıçam
tohum bahçesi
A seed scots pine
garden to obtain
quality scots pine
seeds established by
Forest Tree Seeds
and Tree Breeding
Research Directorate
160

Orman Ağaçları ve
Tohumları Islah
Enstitüsü
Müdürlüğünce
Çatacık sarıçam
ormanındaki bir döl
deneme bahçesi
A progeny test
orchard set up by
Forest Tree Seeds
and Tree Breeding
Research Directorate
in the Çatacık scots
pine forest area
161

Orman Ağaçları ve
Tohumları Islah
Enstitüsünce seçilmiş
bir tohum meşceresi
A scots pine seed
stand selected by
Forest Tree Seeds
and Tree Breeding
Research Directorate

162

320

