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ÖNSÖZ
İnsan dünya üzerinde ortaya çıkışından itibaren bitkilerden gıda olarak
faydalanmaya başlamış, onlardan bazılarının iyileştirici etkisinin olduğu anlaması ise
zaman içinde söz konusu olmuştur. Daha İlkçağda, ilaç olarak kullanılan bitkilerin
özelliklerinin kayıt altına alındığını görmek mümkündür. Yine bu dönemde bitkiler ile
ortam koşulları arasında ilişkilerin de ortaya konulması ile ilgili çalışmalar da yazıya
dökülmeye başlamıştır. Bitkilerin coğrafyanın konusu olarak incelenmeye başlanması ise
daha yakın dönemlere aittir. Bitki coğrafyası ifadesine ilk kez 17. yüzyılda rastlanıldığı
belirtilmekle birlikte, bir bilim dalı haline gelmesi 19. yüzyılda söz konusu olmuştur.
Konunun öncüsü olarak; mekân, zaman, yeryüzünün fiziki ve biyolojik unsurları ile insan
kültürü ve algısını kapsayan bakış açısına sahip olan Alman doğa bilimcisi Humboldt
kabul edilir.
Coğrafya alanında yaşanan gelişmeler bitki coğrafyasında da bazı farklı
yaklaşımların ortaya çıkmasına, diğer bilim alanlarında elde edilen sonuçların
coğrafyanın bu dalına da uygulanmasına imkân tanımıştır. Çalışmalar bitki
topluluklarının yayılışı, bitkilerin ekolojik ve floristik özelliklerinin incelenmesi üzerine
yoğunlaşmıştır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya
Programındaki “Bitki Coğrafyası” dersinin temel kaynağı olmak üzere hazırlanan bu
çalışma; genel kavramlar, bitkilerin ekolojik özellikleri ve bitki topluluklarının
dağılışlarının ele alındığı bölümlerden meydana gelmektedir.
Metin içinde birçok harita, şekil ve fotoğraf yer almaktadır. Bunların konunun
anlaşılmasına katkı sağlayacağı açıktır. Çalışma esnasında haritalardan faydalanmak
yerinde olacaktır. Metnin sonunda oldukça geniş bir kaynakçaya da yer verilmiştir.
Yararlı olması dileğiyle …

Prof. Dr. Meral Avcı
Kadıköy, Şubat 2018
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YAZAR NOTU
Coğrafya bir mekân bilimidir. Öğrendiğiniz bilginin hangi mekâna ait olduğu,
çevresinden nasıl etkilendiğini, çevresini nasıl etkilediğini bilmeniz, daha sonraki
hayatınızda çoğu zaman istemsiz olarak kullanacağınız bir alışkanlık haline gelecek bir
bakış açısı kazandıracak ve sizlere başarı yolunda katkı sağlayacaktır. Dersi “bir
zorunluluk değil, keyifli bir şey olarak” değerlendiriniz. Hiçbir şeyi ezberlemeyiniz,
öğreniniz. Bu durum kitapta yer alan Latince bitki adları için de geçerlidir. Farklı yerel
adlandırmaların neden olduğu karmaşıklığı önlemek için, bilimsel olarak bitki ve
hayvanlar Latince isimlendirilmektedir. Söz konusu Latince isimleri ezberlemeye
çalışmayınız, ilginizi çekiyorsa öğreniniz.
Notlar konu ile ilgili en büyük yardımcınız olmakla birlikte, farklı kaynakları derslerde
kullanmaktan da çekinmeyiniz. Bu konuda interneti en büyük yardımcınız olarak kabul
edeceğinizi tahmin ediyorum. Bununla birlikte “internetteki bilgi kirliliğini” göz ardı
etmemenizi, eriştiğiniz bilgi kaynağı konusunda seçici olmanızı öneririm.
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1. BİTKİ COĞRAFYASINA GİRİŞ, TARİHSEL BAKIŞ VE TEMEL
KAVRAMLAR
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Anahtar Kavramlar
Bitki Coğrafyası: Yeryüzünde yayılış gösteren bitki topluluklarının dağılışını
ve bu dağılışın nedenlerini araştıran bilim dalı
Jeolojik botanik coğrafya: Durude’nin jeolojik devirler esnasında bitki
gruplarına ait alanların oluşumu ve flora üzerinde doğal engellerin yaptığı etkilerin
incelenmesi olarak tanımladığı dal.
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Giriş
Coğrafya, yeryüzündeki mekânların özelliklerini ve dağılışlarını açıklayan bir bilimdir.
Coğrafyanın açıklamaya çalıştığı bu mekânlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların nedenleri
bilim dalının ilgi alanı içindedir. Mekânsal benzerlikleri ve farklılıkları yaratan fiziki coğrafya
ile ilgili özelliklerin başında iklim özellikleri, jeomorfolojik özellikler, bitki örtüsü ve toprak
özellikleri gelir. Bitki formasyonları veya vejetasyon formasyonları çeşitli özellikleriyle
bulundukları mekânın koşullarına uyum göstermiş olan orman formasyonu, çalı formasyonu,
ot formasyonu ve tundra formasyonu gibi çeşitli bitki topluluklarından oluşur. Bu formasyonlar
yeryüzündeki iklim bölgeleri ile büyük toprak gruplarına göre de farklılaşırlar. Örneğin orman
formasyonu nemli tropikal sahalarda, tropikal yağmur ormanları ile temsil edilirken, soğuk ve
nemli bölgelerin ormanları boreal ormanlardır. Yine ot formasyonları tropikal kuşakta
savanlarla buna karşılık orta enlemlerde step (bozkır) formasyonu ile temsil edilir.
Coğrafyanın ilgi alanı içinde olan bu bitki formasyonları coğrafi görünümde çok önemli
bir yer tutar. Coğrafi mekânlar çok karmaşık olan sistemlerdir ve bu sistemlerin çeşitli
özellikleri üzerinde bitki örtüsünün etkisi oldukça önemlidir. Toprak oluşum süreçleri başta
olmak üzere, erozyon süreçleri ve yer şekillerin meydana geliş süreçleri gibi birçok özellik bitki
örtüsü ile yakından ilgilidir. Bu nedenle de coğrafya disiplini için bitki örtüsü, esas inceleme
konularından birisini meydana getirir.
Yeryüzünün bitki örtüsü ile ilgilenen başka bilim dalları da vardır. Botanik bunlardan
birisidir. Ancak coğrafya ve botanik disiplinleri arasında bazı konu ve yöntem farklılıkları
vardır. Her ne kadar bazen bu iki dal arasında kesin sınırı belirlemek zor olsa da botanik daha
çok tek tek bitkiler ile ilgilenir (Erinç 1977; Dönmez 1985). Botanikte bir tek bitki türü çeşitli
şekillerde ele alınabilir. Bir bitkinin morfolojisinin, anatomisinin, fizyolojisinin veya yayılış
alanının araştırılması bu yaklaşımlardan bazılarıdır. Örneğin son yıllarda özellikle bitkilerin
moleküler özelliklerinin ortaya konulması, botanik çalışan araştırıcıların en çok ilgi duydukları
konuların başında gelmektedir. Bitkilerin sistematik bakımdan ele alınması da botaniğin
konusudur (Fotoğraf 1). Coğrafyacılar genellikle tek tek bitkilerle bu şekilde ilgilenmezler ve
bu durum iki disiplinin konuya yaklaşımı konusundaki önemli farklardan birisidir. Ancak
bitkilerin DNA özelliklerinden yola çıkarak yakın yıllarda yapılan araştırmaların sonuçları,
coğrafyacıların paleocoğrafya ile ilgili yorumlarına da ışık tutar niteliktedir (Şekil 1). Bitki
topluluklarının bugünkü yayılış alanlarının ortaya konulması yanında geçmişteki dağılış
kalıplarının bilinmesi de önemlidir. Bitki topluluklarını oluşturan bitki türlerinin geçmişteki
yayılış alanlarının açıklanması ve nedenlerinin ortaya konulması bu konudaki yorumlarımızın
daha anlamlı olmasına yol açmaktadır. Moleküler çalışmalar, çeşitli genetik işaretçilere
dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu genetik işaretçiler, çoğu zaman bitki coğrafyasının
geleneksel yöntemlerinin açıklayamadığı hususlarda çalışmalara katkı sağlamaktadır.
Moleküler çalışmalar, farklılaşma modellerini çok geliştirmiş, türlerin soyları içindeki
ayrılıkları da açığı çıkarmıştır. Olası Pleistosen sığınaklarının tanımlanması, özellikle Son
Buzul Maksimumu sonrasındaki göçlerin olası doğal engellerinin ve olası göç rotalarının daha
iyi açıklanmış olması heyecan verici gelişmeler olarak değerlendirilmektedir. Bu süreçlerin
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daha iyi açıklanabilmesi, Kuaterner ortamlarının yorumlanması bakımından son derece
önemlidir (Avcı 2011). Büyük bir kısmı hayvan türleri üzerindeki analizlere dayanan ve
mitokondride (kısaca mt olarak ifade edilmektedir) bulunan mtDNA, biyocoğrafya
çalışmalarında kullanılan ilk genetik işaretçilerden birisidir. Sadece bitkilerde bulunan
kloroplast (kısaca cp olarak ifade edilmektedir) genomu, hayvanlardaki mtDNA’dan daha az
varyasyon gösterir. Ancak son 20 yılda cpDNA işaretçilerindeki gelişmeler, bitkilerin
geçmişteki dağılış alanlarının ortaya konulmasında çok büyük katkılarda bulunmuştur
(Holderegger vd. 2002; Heuertz vd. 2004; Koch ve Keifer 2006 örneklerinde olduğu gibi).

Fotoğraf 1. Bitkilerin sistematik bakımdan ele alınması da botaniğin konusudur. Fotoğrafta yer alan
Onosma malatyana ülkemizin florasına yeni katılan bitki türlerine örnektir (Binzet 2016). Asya ve
Avrupa kıtalarına dağılmış yaklaşık 150 kadar türü bilinen Onosma cinsinin Türkiye’de 102 türü temsil
edilmektedir ve bunların yaklaşık %50’si de endemiktir. Botanik çalışan Binzet tarafından Türkiye’de
yeni keşfedilen ve keşfedildiği yer olan Malatya’nın adı verilen bu bitki türünün (Onosma malatyana)
morfolojik ve palinolojik özellikleri araştırıcı tarafından tanımlanmıştır. Bunun gibi çok sayıda yeni
bitki son yıllarda Türkiye florasına dahil olmuştur.

Bitki topluluklarının incelenmesi hem botanik hem de coğrafyanın ilgi alanı içindedir.
Bitki topluluklarının yayılış alanları, bunların ekolojik ve floristik özellikleri her iki bilim
dalının kapsamı içindedir. Bitki topluluklarının yayılış gösterdikleri yerlerin doğal ortam
koşullarında meydana gelen değişimler (iklim değişimleri gibi) ve bu değişimlerin bitki
örtüsüne yansımaları da coğrafyanın ilgi alanlarından birisidir.
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Cyanea hardyi

Cyanea kuhihewa

Şekil 1: Bitkilerin DNA özellikleriyle ilgili yakın yıllarda yapılan araştırmaların
sonuçlarına bir örnek. Hawaii adalarının endemik bitki cinslerinden Cyanea-Rollandia için bir
adaptif yayılma modeli. Bu tarz etkileyici adaptif yayılmalar okyanuslardaki ada zincirlerinde
sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Cladogramda (yani soyağacında) türler arasındaki filogenetik
ilişkiler gösterilmektedir. Bugün adalarda yaşayan türler (altta üçgen, yıldız ya da kutu şeklinde
gösterilenler), özelliklerine göre gruplanarak cladlara (yani soyağacındaki dallar) ayrılmış ve
ortak ataları işaretlenmiştir. Bunların temelde bağlı olduğu doğru, ortak ataya işaret etmektedir.
Dolayısıyla buradaki ortak ata, en eski ada olan Kauai adasındaki topluluklardır. Her türün ilk
ortaya çıktığı ada, doğrunun rengi ile işaretlenmiştir. cpDNA sınırlama alanlarındaki gen
kayıpları veya gen kazanımları doğrusal çubuklarla ifade edilmiştir ve her clad üyeliği farklı
sembollerle gösterilmiştir. Her clad belirli bir adaya, atanın yayılması, farklılaşması ve bazı
durumlarda da diğer adalara yayılması ile gelişmiştir. B’de ise Cynea- Rollandia için filogenetik
analiz ile oluşturan dağılış tarihi milyon yıl olarak gösterilmiştir. Okların genişliği ada çiftleri
arasındaki yayılışların sayısı ile orantılıdır. Maui Nui’den Oahu’ya doğru olan tek geri-yayılım
da gösterilmiştir. Bu daha genç bir adadan daha eski bir adaya olan ve sık rastlanmayan bir
yayılıştır (Givnish vd. 1994; Parker ve Markwith 2007’e atfen Avcı 2011). Bitki resimleri
http://botany.si.edu/pacificisland
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biodiversity/hawaiianflora/result.cfm?genus=Cyanea&species=hardyi&format=long1’den
alınmıştır.
Tüm bunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde aslında botanik ve coğrafya bilim
dallarının yakın ilişki içinde olması kaçınılmazdır. Botaniğin mekânsal özelliklerin ve
ilişkilerin açıklanması yanında paleocoğrafya ile ilgili konuların yorumlanmasında coğrafyaya,
coğrafyanın da çeşitli konularda botaniğe ihtiyacı olduğu açıktır (Erinç 1977). Pleistosen’deki
buzul dönemi sığınaklarının ve post glasyal yayılış koridorlarının yerlerinin bilinmesi,
paleocoğrafya çalışmaları açısından değerlendirilebilecek önemli hususlardır. Örneğin bazı
DNA çalışmaları, özellikle Palearktik bölgenin batı kesimi için bitkilerin sığınak alanlarının
yerlerini çok açık olarak göstermektedir. Bu alan için ayırt edilen sığınak alanlarının başında
Akdeniz havzası gelmektedir. İber yarımadası, İtalya ve Balkanlar; Akdeniz kökenli Avrupalı
türlerin Son Buzul Maksimumunda sığındıkları merkezlerdir ve bu alanlar arasında çoğu
durumda birey değişimi gerçekleşmesi de mümkün olmamıştır. Söz konusu alanların bazı
kopuk popülâsyonları da zaman içinde farklılaşmıştır. Akdeniz havzası sığınak alanı içinde
ortaya çıkan genetik farklılıklar, havza içinde alt sığınak alanlarının ayrılmasına yol açmıştır.
Böylece son yıllarda içlerinde Anadolu’nun da yer aldığı “sığınak içinde sığınak” olarak da
ifade edilen güçlü alt yapıların varlığı da tanımlanmıştır (Schmitt 2007; Şekil 2) .

Şekil 2. Filocoğrafya çalışmalarına (yeryüzündeki organizmaların genetik çeşitliliklerinin
coğrafi değişimlerinin çalışılması) göre tanımlanan, tahmini Akdeniz havzası sığınakları (Médail ve
Diadema 2009’a göre Avcı 2011). Bu alanlar 1993-2007 arasında yapılan çalışmalara göre
belirlenmiştir. 41 ağaç ve 41 ot taksonunun DNA çalışmaları esas alındığında ortaya çıkan bu
sığınaklardan 26 tanesi, aynı zamanda bitkiler için sıcak nokta (hot spot) olarak belirlenmiş alanlara
denk gelmektedir. Şekilde Türkiye’den 6 alan gösterilmiştir. Bu durum yayın ve veri seti azlığı ile
ilişkilidir. İber yarımadası için yayın sayısı 36, takson sayısı 39, veri seti sayısı 79 ve tanımlanan sığınak
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sayı 11’dir. Buna karşılık Türkiye için yayın sayısı 8, kullanılan takson sayısı 8, veri seti sayısı 17 ve
tanımlanan sığınak sayısı ise 6’dır.

1.1.Tarihçe
Bitki coğrafyası üzerine ilk eserlerin yazılması on dokuzuncu yüzyılın başlarını bulsa
da, bitkilerle ilgili araştırmaların tarihi daha eskidir. Örneğin İlkçağ’ın ünlü hekimi
Hippocrates’ın eserlerinde bulunan bitkisel drogların sayısı oldukça fazladır. Anadolu’da
Kilikya Bölgesi’nde, Anazarba’da doğan ve MS I. yüzyılda yaşayan hekim Pedanius
Dioskorides, sağlıkla ilgili sorunlara doğada çözüm aramıştır. Dioskorides’in Latince adı De
Materia Medica olarak bilinen ve beş kitaptan oluşan büyük eserinde 600’den fazla bitkisel
drog vardır ve bunların birçoğu da resimlerle tanıtılmıştır. Antik çağın ekologlarından bir diğeri
olan Theophrastus (MÖ 371-286), (esas adı Tyrtamos) Historia Plantarum adını taşıyan iki
ciltlik eseri ile ünlüdür. Bu eser 1483 ve 1644’de Latince olarak yayınlanmış 1916’da A. Hort
tarafından İngilizce’ye Enquiry into Plants and Minor Works on Odours and Weather Signs
adıyla çevrilmiştir. Theophrastus bitkiler ve ortam arasındaki ilişkilere değinmiş ve bitkileri
kuraklığa uyum gösterenler (kserofitler), nemli ortamlara uyum gösterenler (hidrofitler) ve
tuzlu ortamlara uyum gösterenler (halofitler) olarak ayırt etmiştir. Kurakçıl ağaçların kurak
alanlara, nemcil ağaçların nemli alanlara benzediğini ifade eden Theophrastus, bitkilerin
yetiştikleri ortamın çeşitli faktörleri arasında toprak, nem, sıcaklık, rüzgârlar, bakı ve yükseltiyi
saymıştır. Bu faktörlerin her biri bitkilerin ortaya çıkışını ve gelişimini etkiler. Theophrastus
günümüzde ekologların mikrohabitatlar olarak tanımladıkları yerel yaşam ortamlarına da
değinmiştir. Bu ortamlar özellikle dağlık alanlarda ortaya çıkmaktadır. Rüzgârlar üzerinde
topoğrafyanın etkisi (fön rüzgârları gibi) ve orogrofik yağışların üzerinde de duran
Theophrastus bitkileri yetiştikleri ortama göre 4 gruba ayırmıştır: Ağaçlar (dendra), çalılar
(thamnoi), çalı-altı/çalımsı (phrygana) ve otlar (poai). Ancak bu sınıflamasını bitki
topluluklarına dönüştürmemiştir. Aslında bu ayırım, günümüzde Akdeniz için ayrılan bitki
topluluklarının (yani orman, maki, garig ve ot formasyonu) ilkel ayırımı olarak
değerlendirilebilir (Hughes 1985; Avcı 2017).
Bitki coğrafyacısı Schmithüsen bitkiler coğrafyası (Geographie der Pflanzen) deyimine
ilk olarak doktor ve botanikçi olan Christian Mentzel (1622-1701)'in, onyedinci yüzyılın ikinci
yarısında yayınlanan Japonya Florası'nda rastlandığını ifade eder (Kuzey ve Güney
Amerika’nın sıcak bölgelerinde yayılış gösteren bozkır zambaklarının bilimsel adı olan
Mentzelia bu araştırıcının adından gelmektedir ve bu isim O’nun onuruna verilmiştir (Fotoğraf
2).
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Fotoğraf 2: Mentzel’in adını taşıyan bozkır zambağı; Mentzelia. https://en.wikipedia.org/wiki/
Mentzelia_laevicaulis#/media/File:Mentzelia_laevicaulis_Losaceae.jpeg

Bitki coğrafyası bilim dalının temelinin oluşturulmasında Alman doğa bilimci
Alexander von Humboldt (1769-1859)’un rolü önemlidir. Humboldt’un vizyonu; mekân,
zaman, yeryüzünün fiziki ve biyolojik unsurları ile insan kültürünü ve algısını kapsayan bir
bakış açısı içeriyordu. 19. yüzyılda biyocoğrafya, ekoloji ve fiziki coğrafyanın hızlı gelişim
aşamasını sağlayan eşsiz ve orijinal sentezi, bu unsurların bileşimini kapsamaktaydı. Henüz 19
yaşında Berlin ziyareti sırasında tanıştığı Carl Ludwig Willdenow sayesinde botanik tutkusu
başlamıştı. Willdenow, Humboldt’dan sadece dört yaş büyük olmasına rağmen Berlin
bölgesinin florasını yayınlamıştı ve bitki dağılışıyla ilgili konulara çok ilgi duyuyordu.
Willdenow’un bitki coğrafyası ve fizyoloji konusunda Humboldt ile tartışmaları, vejetasyon
üzerinde iklimin etkisi konusundaki düşünceleri Humboldt’u derinden etkilemişti. Humboldt
And dağlarının yamaçları boyunca ortaya çıkan değişimler (bitki örtüsü, hayvanlar ve hatta
insan faaliyetleri gibi) üzerinde durmuş, “insan uygarlıkları işgal ettikleri toprakların verimliliği
ile her zaman ters ilişkilidir” argümanı ile insanın fiziki ortam üzerindeki etkisine de işaret
etmişti. Martonne’un (1909) ifadesiyle, Humboldt’tan başka hiç kimse daha net olarak insanın
toprak, iklim ve vejetasyona bağlı olduğunu, vejetasyonun nasıl bir fiziksel olay olduğunu ve
bütün bunların arasındaki ilişkiyi belirtmemiştir (Dickinson 1969; Jackson 2009; Avcı 2017).
Bitkilere ilgisi bilinen Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) de Humboldt’la iletişim
olmuştur. Goethe Humbolt için şöyle der: Birçok kolu olan hayat dolu bir pınar gibi, farklı
alanlardaki kuraklıklara hızlıca hayat verir.
Humboldt bitkilerle ilgili dikkat çekici yayınlarından birisi 1793’de yayınlanan “Florae
Fribergensis Specimen Plantas Cryptogamicas Praesertim Subterraneas Exhibens” adını
taşıyan çalışmasıdır. Freiberg madenlerinin florasını konu edinen bu çalışmada algler, likenler
ve mantarlar listeler halinde verilmiştir. 1805’de Fransa’da A.J.A. Bonpland ile birlikte
yayınladıkları Essai Sur La Géographie Des Plantes; Accompagné D’un Tableau Physique Des
Régions Équinoxiales (Bitkiler Coğrafyası Üzerine Bir Deneme ve Tropikal Bölgelerin
Doğal Manzarası) adını taşıyan eseri daha sonra 1807’de Almanya’da Almanca olarak da
basılmıştır (Fotoğraf 3). Bu çalışmasının bitkiler coğrafyası üzerine düşünceler başlığını taşıyan
birinci bölümünde Humboldt fikirlerini açıklamıştır (Humboldt 1805’e atfen İnandık 1969):
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Bitkiler coğrafyası bitkileri çeşitli iklimlerdeki dağılış durumlarına göre inceler.
Yeryüzünde seyrek veya sık şekilde dağılmış bulunan sınırsız genişlikteki bitki örtüsünü
gözönüne koyar. Vejetasyonu daimî buzulların bulunduğu yüksekliklerden deniz diplerine ve
kriptogamların mevcut olduğu yeraltı mağaralarına kadar izler. Bitkiler coğrafyası bitkileri
bulundukları yükseklik ve iklim farklarına göre sıraladığı ve gelişmiş oldukları basınç, nem,
sıcaklık derecelerinin değişik durumlarına göre incelediği gibi, sayısız bitkiler içinde onları,
birbirlerine uzak ve yakın duruşlarına göre iki kategoriye de ayırır. Bir kısım bitkiler tek ve
dağınık olarak gelişmişlerdir. Diğer bir kısım ise, arılara ve karıncalara benzer şekilde bir
araya toplanmışlardır ve kendilerinden başka bitkileri aralarında bulundurmazlar. Jeolog,
birbirine yakın kıtaların eski bağlantısı hakkında bir karara varmak için kıyıların strüktür
benzerliklerine, kıyılardaki dağları teşkil eden tabakalara ve depolara, oralarda yaşayan
hayvan cinslerinin ve ırkların eşitliğine, ayrıca o kıtaları çevreleyen denizlerin derinlik
durumlarına dayanır. Bu gibi araştırmalar için bitkiler coğrafyasının temin edeceği veriler de
önemsiz değildir. Bitkiler coğrafyası Kaliforniya ve Meksika ile Doğu Asya’da aynı cins
bitkilerin mevcudiyetini meydana çıkarmıştır. Yeryüzünde organik hayatın gelişiminden önce
Güney Amerika kıtasının Afrika’dan ayrılmış olması, bunların doğu ve batı kıyılarının evvelce
bitişik durumda bulunması ihtimalini de bitkiler coğrafyası ileri sürmektedir. Bitkiler
coğrafyası dünyanın sayısız bitkileri arasında eski şekillerin bulunup bulunmadığını ve özel
farka soysuzlaşma etkisi veya bir ilkörnek (Prototypus) farklılaşması olarak bakılıp
bakılamayacağını araştırır. Her iklimin, her yüksekliğin ve her bölgenin özel bitkileri bulunup
bulunmadığı gibi önemli ve tartışmalı bir konuyu da bitkiler coğrafyası sonuçlandırmaktadır.
Bitkiler âleminin gelişimine dair olan büyük problem hakkında karar vermek için bitkiler
coğrafyası arzın derinliklerine de iner. Orada taşlaşmış ağaç, bitki izleri, turba, taşkömürü,
tabaka ve bitkisel toprak gibi, dünyamızın ilk bitkilerinin mezarları olan geçmişin anıtlarına
başvurur.

Fotoğraf 3. Humboldt’un iki önemli eseri: 1793’de yayınlanan kısa adıyla Flora
Fribergensis (Freiberg florası) ile 1805’de Bonpland ile birlikte yayınladıkları Essai Sur La
Géographie Des Plantes; Accompagné D’un Tableau Physique Des Régions Équinoxiales
(Bitkiler Coğrafyası Üzerine Bir Deneme ve Tropikal Bölgelerin Doğal Manzarası).
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Humboldt’un bitkiler coğrafyası hakkındaki düşüncelerini çeşitli örneklerle açıklayarak
bitkilerin yeryüzündeki dağılışlarına da değindiği çalışmasında bitkilerin şekil bakımından
fizyonomik bir sınıflandırmasına da yer verilmiştir. Burada yeryüzünde büyük bir çeşitliliğe
sahip olan bitkilerin bu çeşitliliğe karşılık, esas şekillerinin çok az olduğu belirtilmiş ve 15 sınıf
ayrılmıştır. Muz şekli, palmiye şekli, ağaç eğreltileri şekli, yılanyastığı şekli, iğne yapraklı ağaç
şekli, mimoza şekli, ebegümeci şekli, liyan (sarılıcı-tırmanıcı bitki) şekli, orkide şekli, kaktüs
şekli, atkuyruğu şekli, ot şekli (buğdaygiller), yosun şekli, liken şekli gibi ayırımların yer aldığı
bu sınıflandırmanın botanik çalışanların doğal sistem sınıflamasından farklı olduğunu ifade
eder. Humboldt’a göre bu fizyonomik ayırım vejetasyonun karakterine, gözlemci üzerinde
bitkilerin ve gruplaşmaların verdiği izlenime dayanmaktadır (Humboldt 1805; İnandık 1969;
Fotoğraf 4).
Humboldt'un Bonpland ile birlikte yayınladıkları bu çalışmalarının ikinci bölümünü
meydana getiren Tropik bölgelerin doğal manzarası Güney Amerika’nın 10° kuzey ve güney
enlemleri arasında And dağları üzerindeki araştırmalara ayrılmıştır. Pasifik kıyılarından And
dağlarının yüksek kesimlerine kadar bitki
topluluklarının
göstermiş
olduğu
değişimler ele alınmış ve bu değişimler
çeşitli şekillerle görsel olarak da ifade
edilmiştir. Bu gözlemler günümüzde
konuyla ilgili çalışanlara hala ilham
verdiği gibi, bazı araştırmalar bakımından
da temel kaynak işlevi görmektedir
(AVCI 2017; Şekil 3). Humboldt'un
1806’da
Almanya’da
yayınlanan
Bitkilerin fizyonomisi üzerine düşünceler
(Ideen zu einer Physiognomik der
Gewächse) adlı çalışmasında bitkilerin dış
görünüşlerine göre meydana getirdikleri
topluluklar üzerinde durulmuş, bu
toplulukların
bir
sahanın
coğrafî
görünümünü belirlediği ifade edilmiştir.
Fotoğraf 4. Humboldt’un 1805’de yayınlanan Bitkiler Coğrafyası Üzerine Bir Deneme
ve Tropikal Bölgelerin Doğal Manzarası adlı çalışmasında bitkilerin şekil bakımından
fizyonomik bir sınıflaması da yapılmıştır. Yeryüzünde çok büyük bir çeşitliliğe sahip olan
bitkilerin, bu çeşitliliğe rağmen esas şekillerin çok az olduğuna vurgu yapılmış ve muz şekli,
palmiye şekli, ağaç eğreltileri şekli, iğne yapraklı ağaç şekli, orkide şekli, mimoza şekli, kaktüs
şekli, ot şekli ve liyan şekli gibi 15 sınıf ayrılmıştır. Bu sınıflandırma botanikçilerin doğal
sistem sınıflamasından farklıdır. Humboldt’a göre bu fizyonomik ayırım vejetasyonun
karakterine, gözlemci üzerinde bitkilerin ve gruplaşmaların verdiği izlenime dayanır.
Danimarkalı Joakim Frederik Schouw (1789-1852), bir avukat ve botanikçidir. 1812
yılında henüz bir avukat olarak Norveç’e yaptığı seyahat esnasında dağlık sahalarda yükseltiye
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göre bitki örtüsündeki değişimden ve vejetasyon kuşaklarından etkilenmiştir. Daha sonra
1822’de Danca Genel Bir Bitki Coğrafyasının Esasları (Grundtræk til en almindelig
Plantegeographie. Copenhagen, Gyldendalske Boghandels Forlag- Almanca çevirisi:
Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie, Berlin 1823) adını taşıyan eseri
yayınlanmıştır. Ancak bazı yazarlara göre bu çalışmada bitki coğrafyası yaklaşımı ikinci planda
kalmıştır. Bu nedenle de daha çok floristik ve ekolojik jeobotanik yaklaşımı önplandadır
(İnandık 1969).
1855’de İsviçreli botanikçi Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), Mukayeseli
botanik coğrafya veya zamanımız bitkilerinin coğrafî dağılışına dair kanunların ve başlıca
olayların ortaya konulması (Géographie botanique raisonnée; ou, Exposition des faits
principaux et des lois concernant la distribution géographique des plantes de l'époque actuelle)
adlı iki ciltlik eserini yayınlamıştır. Bitki coğrafyasını botaniğin bir konusu olarak kabul eden
de Candolle göre; Bu bilim dalının konusu ekseriya, bitkilerin ülkelerle ve bulundukları yerlerle
olan bağlantılarını göstermek şeklinde yorumlanmaktadır. Bu tarif çok geniş anlamlıdır ve
botaniğin diğer dallarının anlayışına uymamaktadır. Meselâ tür, cins ve familya fizyolojik bir
konu olduğu için, bir bitki fizyolojisi kitabında az sayıda türün incelenmesi ile yetinilmektedir.
Botanik coğrafyada da böyle yapılabilir. Bir bitki familyasının veya bir bitki cinsinin
monografyasında coğrafî dağılış verilebilir ve verilmelidir. De Candolle amacının “yeryüzünde
bitkilerin dağılışlarının kanunlarını, meseleye esas teşkil eden sınırlı sayıda olay yardımı ile
araştırmak” olarak tanımlamaktadır. O’na göre botanik coğrafyanın başlıca amacı ise
“bitkilerin bugünkü dağılışında halihazır iklim şartları ile açıklanabilen yönleri ve daha önceki
şartlara bağlı olanları göstermektir. Yeryüzünün çeşitli bölgelerini, oralardaki bitki örtüsü
bakımından karşılaştırmak da botanik coğrafyanın görevidir” (İnandık 1969). De Candolle
özellikle bitkilerin dağılış özelliklerini toprak koşullarıyla ilişkilendirme çabaları ile de
bilinmektedir. Bitki çeşitliliğinin belirlenmesi ve fitocoğrafya araştırmalarında ölçek
problemini dikkate alan ilk kişilerden birisiydi (Smith 2005).
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Şekil 3: 1802 yılında, Alexander von Humboldt’un Ekvador’da And dağlarında
Chimborazo volkanı üzerinde belirlediği vejetasyon kuşaklarının günümüzdeki değişimi
(Morueta-Holme vd. 2015). Humboldt’un o dönemde yaptığı çalışmalar bugün de bazı
konularda önemli kaynak olmaya devam etmektedir. Humboldt’dan 210 yıl sonra yapılan
çalışmalar vejetasyon kuşaklarındaki kaymaları göstermektedir. Bazı bitki gruplarında bu
değişimin yukarıya doğru yaklaşık 500 metreyi bulduğu dikkati çekmektedir. Bu durum küresel
sıcaklık artışı ve buzulların gerilemesiyle de uyumludur. Sonuçlar Humboldt’un yükseltiye
bağlı olarak bitki örtüsündeki değişimin iklim denetiminde olduğu fikrini bir kez daha
doğruladığı gibi, küresel ısınmanın tropikal vejetasyonun yeniden şekillenmesi konusunda çok
etkili bir faktör olacağını göstermektedir (Avcı 2017).
Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı bitki coğrafyasının hızla geliştiği ve günümüzde
klasik olarak kabul gören çalışmaların yayınlandığı bir dönem olarak kabul edilir. 1872’de
August Heinrich Rudolf Grisebach'ın (1814-1879) İklim düzenlerine göre dünya vejetasyonu.
Mukayeseli bir bitkiler coğrafyası taslağı (Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen
Anordnung. Ein Abriss der vergleichenden Geographie der Pflanzen) adlı çalışması
yayınlanmıştır. İki cilt olan bu çalışmada flora bölgeleri ve bitkilerin fizyonomik
sınıflandırılması değerlendirilmiş, 7 kategori altında 24 vejetasyon şekli belirlenmiştir. Alman
botanikçi Grisebach'ın bu yayınında özellikle vejetasyon alanları büyük yer kaplamaktadır. Bu
nedenle de yeryüzünün vejetasyonunu bütünü ile oldukça kapsamlı şekilde ele alan ilk büyük
deneme olarak bakılabilir (İnandık 1969; Fotoğraf 5). Bitki coğrafyası bakımından dönüm
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noktası kabul edilen eserlerden birisi olarak görülen Grisebach'ın bu çalışması, bitkilerin
yeryüzünde dağılışları ile ilgili başta iklim ve rölyef koşulları olmak üzere oldukça ayrıntılı bir
şekilde incelenmektedir. Grisebach bitki formasyonu kavramını açık bir şekilde tanımlayarak
çeşitli formasyon tiplerini de ortaya koymuştur. Ayırdığı alanlardaki karakteristik
formasyonları tesbit etmiş ve özelliklerini belirtmiştir.
Oscar Drude (1852-1933), botanikçi, ekolog ve biyocoğrafyacı olarak bilinir. 1890’da
Bitkiler Coğrafyası Elkitabı (Handbuch der Pflanzengeographie) adlı eseri yayınlamıştır. 1897
yılında Botanik Coğrafya Elkitabı (Manuel de Geographie Botanique) adıyla Fransa’da da
yayınlanan Drude’nin bu çalışması, bitki coğrafyası konusunda önemli eserlerden birisidir.
Drude de bitki coğrafyasını önceleri botaniğin bir dalı olarak kabul etse de, çalışmasının
Fransızca tercümesinde bitkiler coğrafyasının, fizikî coğrafyanın bir dalı olduğu yazılıdır:
Bitkiler coğrafyasının amacı, yeryüzünde bitkilerin dağılışını belirleyen nedenleri ortaya
koymak ve bir ülkenin bitki örtüsü ile o sahanın doğal ortamı arasındaki ilişkileri incelemektir.
Bu nedenle de sistematik botaniğe, fizyolojiye ve özellikle biyolojiye ve aynı şekilde, özel bir
dalını teşkil ettiği fizikî coğrafyaya sıkı sıkıya bağlıdır. Bitki coğrafyası, tek tek olaylardan
birçoğunun sıraya konulduğu, gerçek yerlerini ve gerçek anlamlarını bulduğu özel bir bilimdir
(İnandık 1969). Drude’ye göre botanik coğrafyaya, fizikî coğrafyanın bu dalına düşen görev,
yeryüzünde bitkilerin (esas çizgileriyle iklim ve toprağa bağlı olarak) dağılışlarını bilimsel
şekilde incelemektedir. Kökeni ve yöntemi ile botanik ile ilişkili olan bitki coğrafyası, biyoloji,
jeoloji ve klimatoloji yoluyla da fizikî coğrafyaya bağlıdır. Fiziki coğrafyanın ortaya attığı ve
çözdüğü problemlerle botanik ilgilenmez. Dolayısıyla bitki coğrafyası kesin olarak, botaniği
fizikî coğrafyaya bağlayan bir bilim dalıdır. Drude bu çalışmasında bitki coğrafyasının çeşitli
bilim dalları ile olan ilişkisi üzerinde de durur: “Klimatoloji, jeoloji, coğrafya ve botanik ile
olan pek çok ilişkileri dolayısıyla bitkiler coğrafyası, fizikî coğrafya ile organik tabiî bilimler
arasında bir birleştirme çizgisi teşkil eder”. Bitki coğrafyasının gelişimi konusunda bazı
aşamalar ayırmıştır (İnandık 1969):
a) Klimatolojik botanik coğrafya: Coğrafî şartlara göre değişen dış etkilere bağlı
olarak bitkilerin gösterdikleri biyolojik gelişim incelenmektedir.
b) Jeolojik botanik coğrafya: Jeolojik devirler esnasında bitki gruplarına ait alanların
oluşumu ve flora üzerinde doğal engellerin yaptığı etkilerin incelenmesi.
c) Topografik botanik coğrafya (botanik fasiyeslerin incelenmesi): Homojen veya
heterojen olarak bir bölgeyi kaplamış bulunan ve yer yer değişiklikler gösteren bitki örtüsünde
aslî biyolojik şekillerin belirlenmesi.
d) Bitki örtüsünün ve botanik alanların ziraat faaliyetleri sebebiyle değişikliğe
uğraması sorunu.
Drude’nin çalışmasındaki en dikkat çekici hususlardan birisi de coğrafyanın konuya
yaklaşımıdır: “Oldukça yaygın bir kanıya göre coğrafyanın, botanik ve zoolojinin konusu kabul
edilen botanik coğrafya ve zoolojik coğrafya ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Böyle bir ayırıma
neden olan Canlılar Coğrafyası'nın tabiî bilimlerin bu iki dalında derin bilgiye ihtiyaç
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göstermesidir. Aynı nedenden dolayı birçok coğrafyacı botanik coğrafyada sadece büyük
formasyonları dikkate almak istemişlerdir. Ancak bu formasyonlar her bakımdan incelenmesi
gereken türlerin bir arada bulunması sonucunda meydana gelmişlerdir. Bu yapılmaksızın
formasyonların incelenmesi alelâde bir tasvir olacaktır. İşte bu sebepten botanik coğrafya bir
taraftan alanların, bir taraftan da türler biyolojisinin incelenmesi üzerine dayanmaktadır”
Drude’nin iklimlere göre bitkileri sınıflandırdığı da görülür. Daha önce Candolle
tarafından yapılan sınıflamanın esas alındığı bu ayırımda bitkilerin sıcaklık özelliklerine göre
5 grupta (megaterm, kserofil, mezoterm, mikroterm, hekistoterm) toplanmıştır. Endemikler,
flora bölgesi ile alanların tarifleri, adaların, yüksek dağların, subtropikal çöllerin florası
üzerinde durulan diğer konulardan bazılarıdır.

Fotoğraf 5: Alman botanikçi August Heinrich Rudolf Grisebach (1814-1879) ve
1872’de yayımlanan İklim düzenlerine göre dünya vejetasyonu. Mukayeseli bir bitkiler
coğrafyası
taslağı
kitabı
(Fotoğraf:
http://people.wku.edu/charles.smith/chronob/GRIS1814.htm).
Bu
yayın
yeryüzünün
vejetasyonunu bütünü ile oldukça kapsamlı şekilde ele alan ilk büyük deneme olarak da kabul
edilir. Bu eserde, bitkilerin yeryüzünde dağılışları ile ilgili başta iklim ve rölyef koşulları olmak
üzere oldukça ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bitki formasyonu kavramı açık bir şekilde
tanımlanmıştır.
1800’lü yılların sonuna doğru yayınlanan iki çalışma da bu dönemde bitki coğrafyasının
gelişimine katkıda bulunmuştur. Bunlardan birisi 1895’de E. Warming tarafından yayınlanan
Ekolojik Bitkiler Coğrafyasının Esasları (Grundtraek af den ökologiske Plantegeografi), diğeri
ise 1898’de yayınlanan Schimper'in Fizyolojik Esasa Göre Bitkiler Coğrafyası
(Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage) adlı eseridir. Bu çalışma 1903’de
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İngilizce olarak Plant-Geography upon a Physiological Basis yeniden basılmıştır. Andreas
Franz Wilhelm Schimper (1856-1901), bu yayında faktörler başlığı altında su, sıcaklık, ışık,
basınç ve rüzgâr, toprak ile tozlaşmayı sağlayan kuşlar ve böcekler gibi organizmaları
değerlendirmiştir. Bitkilerin özellikleri ve su arasındaki ilişkilere değinerek, bitkileri kserofit,
higrofit, tropofit olarak gruplandırmış ve özelliklerini vermiştir. Sıcaklık ve bitkiler arasındaki
ilişkilere yer vermiş ve bitkilerin fonksiyonlarını gerçekleştirebildikleri minimum, maksimum
ve optimum sıcaklıklara değinmiştir. Işığın bitkiler bakımından öneminden yola çıkarak
bitkilerin çeşitli fonksiyonları üzerinde ışığın önemi vurgulanmıştır. Schimper'in toprakları ele
aldığı başlıkta toprakların fiziksel özellikleri yanında bilhassa kimyasal özelliklerine ayrıntılı
bir şekilde yer verdiği dikkati çeker. Bitkilerle ilişkili olarak çeşitli tuzlar, karbonatların
özellikleri, anakayası serpantin olan yerlerde bitkilerin gelişim özellikleri bunlar arasındadır.
Toprak başlığı altında organik maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitli humus tipleri
de incelenmiştir. Schimper formasyonlar adını taşıyan başlık altında iklim ve toprak faktörleri
tarafından meydana getirilmiş topluluklar ayırd eder ve bunları ayrıntılı şekilde değerlendirir.
Bitki birliklerini ise ekolojik gruplar olarak niteler. Bunlar varlıkları için başka bitkilere bağımlı
olan gruplardır. Bu bitki gruplarının her biri, yaşam biçimine uygun olarak, çevredeki herhangi
bir değişiklikle birlikte birçok değişikliğe uğrayabilir, ancak her bir grubun kendine özgü
değişmeyen bazı özellikleri vardır. Schimper bu bitki birliklerini;
1-liyanlar,
2- epifitler,
3-saprofitler,
4-parazitler olmak üzere dörde ayırmaktadır (Schimper 1903; Fotoğraf 6 ve Şekil 4).

Fotoğraf 6: Andreas Franz
Wilhelm Schimper (18561901).
1898’de Schimper'in Fizyolojik
Esasa Göre Bitkiler Coğrafyası
(Pflanzengeographie
auf
physiologischer Grundlage) adlı
çalışması 1903’de İngilizce
olarak yeniden basılmıştır.
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Şekil 4: Franz Wilhelm Schimper'in 1898’de yayınlanan Fizyolojik Esasa Göre Bitkiler Coğrafyası (Pflanzengeographie auf physiologischer
Grundlage) adlı eserinde bulunan ve yeryüzünün vejetasyon formasyonlarını gösteren haritası (Harita kitabın 1903’deki İngilizce baskısından
alınmıştır. Schimper 1903).
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Schimper’in kuşaklar ve bölgeler başlığı altında tropikal kuşak, ılıman kuşak, arktik
kuşak ve dağlar ele alındığı görülmektedir. Bu kuşaklar içinde ortaya çıkan belli başlı
vejetasyon grupları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir (Schimper 1903).
5 Aralık 1903’de Christen C. Raunkiaer, Danimarka’da Botanik Derneğine olumsuz
(sıcak veya soğuk) mevsimde bitkilerin varlıklarını sürdürebilmeleri için ne gibi biyolojik
şekiller gösterdiğini anlatan bir bildiri (Om biologiske Typer, med Hensyn til Planternes
Tilpasning til at overleve ugunstige Aarstider, Botanisk Tidsskrift, xxvi, 1904) sunmuştur. Bu
bildirinin konusunu oluşturan biyolojik şekiller tanımlaması, daha sonra 1907’de yayımladığı
Planterigets Livsformer og deres Betydningfor Geograjien adlı kitabında yaşam şekilleri olarak
ifade edilmiştir. Raunkiaer’in bitkilerin yaşam şekillerine göre sınıflandırması olarak literatüre
geçen bu sınıflandırma şekli, bitkilerle ilgili konularda çalışanlara önemli bir kaynak olmuştur.
Raunkiaer 1907’de yayınlanan bu kitabında yaşam şekilleri sisteminin temel açıklamalarını
yapmış, çeşitli bölgelere göre bu sınıfların iklimle ilişkilerini de göstermiştir. 1908’de ise farklı
“bitki iklimleri”nin sistematik değerlendirmesini yaptığı çalışmasında biyolojik spektrum ve
biocore (bichore) terimlerini tanıtmıştır. Bunlardan biyolojik spektrum; bir alanda çeşitli yaşam
şekillerinin ne kadar bir orana (% olarak ) sahip olduklarının belirlenmesidir. Sonraki yıllarda
da çok sayıda çalışma ortaya koyan Raunkiaer’in bu çalışmalarının bir kısmının Danca, bir
kısmının ise Fransızca ve Almanca olduğu görülür. Bu nedenle 1934 yılında Raunkiaer’in bu
çalışmalarının büyük kısmı, İngilizce olarak topluca bir kitap halinde yayınlanmıştır (Raunkiaer
1934; Fotoğraf 7). Bu yayına 20.yüzyılın en önemli ekologların birisi kabul edilen İngiliz
botanikçi Arthur G. Tansley de geniş bir önsöz yazarak katkıda bulunmuştur.

Fotoğraf 7: Bitkilerin yaşam şekillerine göre sınıflandırmasını literatüre kazandıran Christen
C. Raunkiaer. Fotoğraf 1934’de yayınlarının İngilizce’ye çevrildiği kitaptan (The Life Forms
of Plants and Statistical Plant Geography Being the Collected Papers of C. Raunkiaer)
alınmıştır.
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Daha sonraki yıllarda da bitki coğrafyası üzerine yayınlar yapılmaya devam etmiştir.
Diels’in 1908’de yayınlanan Pflanzengeographie adlı eseri (Fotoğraf 8), Campbell’in 1926’da
yayınlanan An Outline of Plant Geography adlı çalışması, Gaussen'in 1933’de yayınlanan
Geographie des plantes adlı kitabı, Raunkiaer’in 1934’de yayınlanan The Life Forms of Plants
and Statistical Plant Geography bunlardan bazılardır.

Fotoğraf 8: Diels’in 1908’de yayınlanan Pflanzengeographie (Bitki Coğrafyası) adlı
eseri ile Campbell’in 1926’da yayınlanan An Outline of Plant Geography (Bitki Coğrafyasının
Ana Çizgileri) adlı eseri.
Diels’in 1908’de yayınlanan bitki coğrafyası kitabında, bitki coğrafyasının floristik,
genetik ve ekolojik olmak üzere çeşitli dallara ayrıldığı dikkati çekmektedir (Fotoğraf 9).
Diels’in düşüncesine göre bitki coğrafyası dünya ve bitkiler arasındaki ilişkileri meydana
gelişleri ve gelişim süreçleri bakımından araştırır. Bitki türlerinin ve topluluklarının dünya
üzerindeki dağılışlarını ortaya koyar. Bu dağılışı yerin, iklimin ve canlıların etkilerini, bir de
jeolojik gelişimi dikkate alarak aydınlatır. Diels’e göre yapılan araştırmalar floranın her bir
elemanını toplama ve bunların bulunuş yerlerinin özelliklerini ortaya koyma, sistematikteki
önemlerini belirleme ve diğer elementlerle ilgilerini araştırma şeklinde ise o zaman konu
floristik bitki coğrafyası özelliğini kazanmaktadır. Floristik bitki coğrafyasında herhangi bir
bölge, bitki türlerine sahip bir ortam olarak dikkate alınır. Alanların belirlenmesi, çalışılan
sahalardan toplanan bitki türlerinin tanımlanması ve karşılaştırılmasıyla yapılabilir (Diels’in bu
tanımına uyan çok sayıda araştırma günümüzde botanik çalışanlar tarafından yapılmaktadır).
Diels’in floristik bitki coğrafyası bölümünde bitkilerin alan kazanma şekillerini, alan sınırlarını
ve bunları etkileyen faktörleri, alanların oluşumlarını, parçalı veya devamlı oluşlarının
nedenlerini irdelediği dikkati çekmektedir. Çünkü floristik bitki coğrafyasının temelini alanlar
oluşturmaktadır. Bu alanlar aynı zamanda floranın sistematik oluşumunu açıklar ve dünyanın
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bitki bölgelerine ayrılmasına imkân verir. Diels burada bitkilerde endemizm üzerinde de
durmaktadır (Diels 1908).
Diels floristik bitki coğrafyasında, bitkilerin yeryüzünde dağılışlarının yalnız bugünkü
olaylar ve etkiler göz önünde tutularak incelenmesinin yeterli olmadığını ve geçmişe de bakmak
gerektiğini belirterek bunun genetik bitki coğrafyası ile olacağını ifade eder. Genetik bitki
coğrafyası, bitki dağılışında jeolojik devirler boyunca ortaya çıkan gelişim süreçlerini inceler.
Bu çalışmalarda fosil veri kaynaklarının önemi büyüktür ve bitki âleminin jeolojik
devirlerdeki gelişim aşamaları Diels tarafından geogenetik adı altında özetlenmiştir. Genetik
bitkiler coğrafyasında filogenetik başlığı ile ayrı bir bölüm daha vardır. Burada bugünkü bitki
dağılışının genetik esasları ile bu dağılışı hazırlayan ön şartlar ele alınmaktadır. Bitki cinslerinin
kökenleri ve akraba türlerin ortaya çıkış süreçleri filogenetiğin konusu olarak belirtilir. Diels’e
göre genetik bitki coğrafyasının yöntemi, bitkilerin yeryüzündeki dağılışı konusundaki
bilgilerimizi arttırmaya katkıda bulunacaktır (Diels 1908). Özellikle yukarıda belirttiğimiz ve
2000’li yıllardan sonra büyük bir hız kazanan DNA çalışmalarının sonuçları dikkate alındığında
(Avcı 2011), Diels’in bu düşüncelerinin haklılığı da ortaya çıkmaktadır.

Fotoğraf 9: Diels’in 1908’de yayınlanan bitki coğrafyası kitabında bitki coğrafyasının
floristik, genetik ve ekolojik olmak üzere çeşitli dallara ayrıldığı dikkati çekmektedir.
Diels’in ekolojik bitki coğrafyası, bitkileri doğal ortamla ilişkileri bağlamında ele alır.
Çeşitli doğal ortam faktörlerinin, her bir bitki türünün fizyonomik özellikleri ve geçimi ve
ayrıca vejetasyon içindeki yeri ve etkileri ekolojik bitki coğrafyasının kapsamındadır. Sıcaklık,
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ışık, rüzgâr, yağış, toprak ve organizma gibi faktörlerin bitkilere etkisi değerlendirilmektedir.
Diels’e göre bitki formasyonu; ekolojik koşullara ve şekillenmeye bağlı ortaya çıkan bir bitki
topluluğudur. Onun ayırımında yağmur ormanları, iğne yapraklı ormanlar, kuru ormanlar,
savanlar, stepler belli başlı bitki formasyonlarından bazılarıdır (Diels 1908).
Diels’in floristik, genetik ve ekolojik bitki coğrafyası, flora bölgelerinin de temelini
oluşturur. Ancak özellikle floristik ve genetik bitki coğrafyası, flora bölgelerinin ayırımında
son derece önemli role sahiptir. Buna karşılık vejetasyon kuşaklarının ayırımında ekolojik bitki
coğrafyasının önemi daha büyüktür. Diels’in flora bölgelerinin ayrılmasında, jeolojik devirler
esnasında ortaya çıkan değişimlerle ilişkili floristik bağlantılar dikkate alınmıştır. Alanların
ayrılmasında hem ekolojik, hem de floristik esaslara önem verilerek Holarktik, Paleotropikal,
Neotropikal, Avustralya, Kap ve Antarktik flora bölgesi olmak üzere 6 flora bölgesi ayırt
edilmiştir (Diels 1908; Avcı 1993).
De Martonne ilk olarak 1909’da yayınlanan ve daha sonra da 1913 yılında ikinci baskısı
yapılan tek ciltlik Traite de Geographie Physique adlı eserinde 5. Bölümü biyocoğrafyaya
ayırmış ve burada bitkiler coğrafyasını biyocoğrafyanın bir bölümü olarak ele almıştır (Fotoğraf
10). O’na göre hayvanlar coğrafyası (zoogéographie) ile bitkiler coğrafyasını
(phytogéographie) içine alan biyocoğrafyanın konusu, dünya üzerinde canlıların dağılışının
incelenmesi ve nedenlerinin açıklanmasıdır. Bu iki bilim dalının ayrılması bir yöntem ve konu
farkından çok bu konularda çalışan araştırıcıların yaptığı zorlamalardan kaynaklanır. Her iki
konuda da doğan, çoğalan, ölen canlılar ele alınır. Belli bazı değişmezlik gösteren şekiller tesbit
edilmiştir. Biyologlar, zoolog ve botanikçiler bunları sistematik olarak, yani akraba şekilleri
kıyaslayacak tarzda sınıflamayı denemişlerdir. Sınıflama bilgisi bütün biyolojik coğrafyanın
(géeographie biologique) temelinde mevcuttur. Coğrafyacı cinslerin nasıl meydana geldiğini
ve nasıl ortadan kalktığını bilmelidir. Bu cinslerin dağılışı; fizyonomileri kadar, geçmişe
bağlıdır. Sadece bugünkü şartlara bakılarak bu dağılışın anlaşılması zordur. De Martonne iklim,
topografya, toprak ve biyotik faktörler gibi bitkilerin dağılış faktörlerini bu bölüm içinde ayrı
bir başlık olarak değerlendirir. Yine bu bölümün III. Alt başlığı ise birliklere ayrılmıştır. Bitki
sosyolojisini birliklerin coğrafyası olarak kabul eden de Martonne’e göre bitki birliği
(association), belli türlerin karakterize ettiği topluluktur. Su ortamı bitki birlikleri, kara ortamı
bitki birlikleri gibi.
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Fotoğraf 10: De Martonne’nun ilk olarak 1909’da yayınlanan ve daha sonra da 1913
yılında ikinci baskısı yapılan tek ciltlik Traite de Geographie Physique adlı eseri. Bu çalışmanın
5. Bölümü biyocoğrafyaya ayrılmış ve burada bitkiler coğrafyası biyocoğrafyanın bir bölümü
olarak değerlendirilmiştir.
Evgenii Vladimirovich Wulff’un (1885-1941) 1933’de Rusça kaleme aldığı ve
İngilizce’ye E. Brissenden tarafından çevrilen An Introduction to Historical Plant Geography
(1943) adlı yayını ise konuya daha farklı bir çerçeveden yaklaşan bir çalışmadır. Tarihsel
biyocoğrafyanın kapsamının ve bilimin tarihçesinin ele alındığı bölümlerden sonra alan
kavramı üzerinde durulmaktadır. Burada endemikler, kozmopolitler, vikaryant türler, relikt
alanlar, sürekli ve kesintili yayılış alanları belli başlı konu başlıklarını meydana getirmiştir.
Kitabın diğer ilgi çekici konu başlıklarından ikisi bitki ve hayvanların yayılış alanlardaki
benzerlikler ile bitkilerin dağılışında etkili olan yapay faktörler (kültür bitkileri ve egzotikler
gibi) başlıklarıdır. Bitkilerin yayılışını sağlayan doğal faktörler (yayılış faktörü olarak rüzgârın,
suyun ve hayvanların rolü ile yayılış engelleri-bariyerler gibi), göçler ve nedenleri ile jeolojik
dönemler boyunca iklim değişimlerinin bitkiler üzerinde yol açtığı sonuçlar Wulff’un üzerinde
durduğu konulardan bazılarıdır.
Alfred Hettner’in 1935’de yayınlanan “Vergleichende Länderkunde” (Karşılaştırmalı
Ülkeler Coğrafyası) adlı eserinin IV. cildinde (Die Pflanzenwelt / Die Tierwelt / Die Menschheit
/ Die Erdräume) bitki coğrafyasına yaklaşımlar üzerinde durulduğu görülür. Burada
fizyonomik-ekolojik ve floristik-gelişim tarihi ile ilgili (aynı zamanda genetik olmak üzere) iki
farklı bakış açısından söz edilmekte ancak yapılan çalışmalarda bunların genellikle bir tanesinin
hakim olduğu dikkati çekmektedir. Modern coğrafyanın kurucuları arasında sayılan ve özellikle
Rus coğrafyacılardan etkilenen Alman coğrafyacı Hettner (1859-1941), eğer bu iki bakış açısı
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birleştirilebilir ise bitki coğrafyasının gerçek anlamını bulacağını ifade eder (Hettner 1935).
Hettner’e göre bitkiler coğrafyası botaniğin bir dalı olarak kabul edilemez. Coğrafya bilim dalı
olarak bitkiler alemini ülke karakterinin bir parçası olarak değerlendirmek gerekmektedir. Erinç
de Vejetasyon Coğrafyası kitabının sonuna koyduğu seçilmiş kısa literatürde, faydalandığı
eserlerden bazılarının kritiğini yaparken bu eseri “sağlam metodu ve kuvvetli coğrafi görüşü ile
bitkiler coğrafyası sahasında çalışacak coğrafyacılar için en mükemmel örnek” olarak
nitelemektedir. Hettner bu çalışmasında bitkilere olduğu kadar faunaya da yer vermiştir
(Hettner 1935). Yine Erinç’in “Biyocoğrafyanın birçok konusunda güvenilir bilgiler sağlar”
dediği Marion I. Newbigin’in “Plant and Animal Geography- Bitki ve Hayvan Coğrafyası”
adını taşıyan kitabında belli başlı bitki toplulukları II. Bölüm içinde değerlendirilir. Ancak aynı
bölüm içinde bitki örtüsü faunanın yaşam alanı olarak örneğin “the equatorial forest as an
animal habitat- bir hayvan habitatı olarak ekvatoral ormanlar” da olduğu gibi de ele alınır. Bu
bölüm içinde faunanın coğrafi ortama uyumu üzerinde de durulmuş, bitki ve hayvanların
taksonomik dağılışlarına (belli başlı flora ve fauna bölgeleri, önemi, güncel ve geçmişteki
dağılışları) yer verilmiştir (Newbigin 1957; Avcı 2003).
İnandık’a göre, Almanya’da Heinrich Walter (1898-1989), Grundlagen der
Pflanzenverbreitung (I. Kısım: Standortslehre 1960) ve Die Vegetation der Erde in
ökophysiologischer Betrachtung (I. Cilt 1962; II. Cilt 1968) adlı eserlerinde konuları ekolojik
bitki coğrafyası bakımından incelemiş, Grundlagen der Pflanzenverbreitung (II. Kısım:
Arealkunde 1954) adlı eserinde ise floristik-jenetik bitki coğrafyası yöntemlerini uygulamıştır.
İnandık, Walter’in Grundlagen der Pflanzenverbreitung (I. Kısım: Standortslehre) Bitki
Dağılışının Esasları (Yetişme Yeri Bilgisi) adlı yayınında fizyoloji ve ekoloji arasındaki fark
üzerinde durduğunu, her iki dal arasındaki farkı açık bir şekilde ifade ettiğini belirtir. Fizyolojik
araştırmalar laboratuvar çalışması, ekolojik araştırmalar ise doğal ortamında yapılan
çalışmalardır. Bitki hayatını düzenleyerek bitki üzerinde çeşitli etkiler yapan sıcaklık, su, ışık
faktörleri ile kimyasal ve mekanik faktörleri doğal ortamında incelemek, bunların önemlerini,
bitkilerle olan ilişkilerini, bitkilerin bu faktörler karşısındaki tepkilerini ortaya koymak gerekir.
Walter bunu gerçekleştirmiş ve ekolojik bitki coğrafyasının yöntemini ve kapsamını açık bir
şekilde ifade etmiştir. Burada her faktör bütün özellikleriyle ayrı ayrı incelenir. İnandık’a göre,
sadece faktörler ile bitkiler arasındaki çeşitli ilişkiler ele alınmış ve dağılış konusu ön plânda
değerlendirilmemiştir. Bahis konusu olan, yetişme yerine ait özelliklerle, bitkinin bu özelliklere
verdiği tepkidir. Ekolojik ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan yeryüzünde bitkilerin dağılışı
konusunu Walter, Die Vegetation der Erde (Dünya Vejetasyonu) adlı eserinde incelemiştir. Bu
eserde ekolojik şartlarla olan ilişkiler esas alınarak, büyük iklim kuşakları içerisindeki farklı
vejetasyon tipleri ele alınmaktadır. Walter’in Grundlagen der Pflanzenverbreitung - II. Kısım:
Arealkunde adlı eseri ise yöntem ve içerik olarak geobotanikde önemli bir ilerleme aşaması
olarak görülür. Bu eserin alt başlığı floristik-tarihsel geobotanikdir. Bitki coğrafyası burada alan
(areal) bakımından değerlendirilerek, yeryüzünde bitkilerin bugünkü dağılışı konunun esasını
oluşturmakla birlikte, geçmişteki durumları da göz önünde bulundurulmaktadır. Çünkü
bugünkü dağılış ancak geçmişe ait özellikler ve genetik hususlar dikkate alınarak ve ekolojik
şartlar da göz önünde bulundurularak açıklanabilir. Eserin birinci başlığı alan olarak
tanımlanmış ve bu başlık altında kozmopolit ve endemik bitkiler, alan çeşitleri ele alınmıştır.
Kitabın ikinci bölümünü jeolojik dönemler içinde bitki örtüsünün geçirdiği değişim
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oluşturmaktadır. Bu bölüm içinde özellikle Avrupa’da polen analizi yapılan araştırmaların
sonuçları da değerlendirilmiştir. Bu yayın içinde floristik bölgelere de geniş yer verildiği
görülür (Walter 1954).

1.2. Türkiye’de Bitki Coğrafyası Konusundaki Bazı Yayınlar
Türkiye’de bitki coğrafyası konusunda yazılmış çeşitli eserler vardır. Bunlarda genel
olarak bitkilerin yetişme şartları ve bitki formasyonları ele alınmıştır. Aşağıda bu çalışmalardan
bazılarına yer verilmiştir.
İbrahim Hakkı [Akyol] tarafından 1927 yılında Nebatlar Alemi başlığıyla Arap harfleri
ile yayınlanan eser, bu konudaki ilk çalışmalardan biri olma özelliğine sahiptir (Fotoğraf
11Fotoğraf 1). Kitapta daha çok özellikle ekonomik değeri olan otsu ve odunsu bitkiler ele
alınmıştır. Kitabın son kısmına kitapta adı geçen bitkilerin çeşitli dillere göre isimlerinin yer
aldığı indeks de eklenmiştir.

Fotoğraf 11: İbrahim Hakkı [Akyol] tarafından Nebatlar Alemi başlığı ile 1927 yılında
yayınlanan bu kitapta ekonomik değeri olan farklı bitkiler hakkında da bilgi verilmektedir
(Solda kitabın kapağı, ortada ıhlamur yaprak ve çiçeği, en sağda kauçuk üretimi).
Hamit İnandık, ilk kez 1961 yılında basılan Bitkiler Coğrafyası isimli çalışmasını 1969
yılında içerik açısından da bazı eklemelerle yeniden yayınlamıştır. Kitap üç bölümden meydana
gelmektedir. Birinci bölümde bitkilerin yetişme şartlarına ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir.
Bu başlık altında iklim, topografya, litoloji ve toprak özellikleri ele alınmıştır. Kitabın ikinci
bölümünde bitkilerin yeryüzünde dağılışı incelenirken önce bitkilerin yayılış koşulları ve bitki
topluluklarının neler olduğu değerlendirilmiş, ardından flora bölgelerinin özelliklerine yer
verilmiştir. İkinci baskıya eklenen üçüncü bölüm, su bitkilerine ayrılmıştır. Bu bölümde su
bitkilerinin yaşam koşulları ve dağılışları konu edilmektedir. Kitapta kapsamlı bir kaynakça da
yer almaktadır. İnandık’ın bitki coğrafyasına ilişkin yayının dışında Türkiye Bitki Coğrafyasına
Giriş (1965) başlığını taşıyan ve Türkiye’nin başlıca vejetasyon formasyonlarının ele alındığı
bir başka çalışması da bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki vejetasyon formasyonları;
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orman sahaları, maki sahaları, step ve çayır sahaları ile kıyı bitkileri olmak üzere 4 bölümde
yetişme şartları ve dağılışları açısından değerlendirilmiştir.
1963’de Ankara’da yayımlanan Reşat İzbırak’ın Bitki Coğrafyası kitabı ise altı
bölümden oluşur. Birinci bölümde bitki coğrafyasının konusu ve tarihçesi ve ilişkili olduğu
bilim dalları üzerinde duran İzbırak, ikinci bölümde bitkilerin özelliklerine, üçüncü bölümde
floristik bitki coğrafyası ve bitkilerin yayılışlarına, dördüncü bölümde tarihi bitki coğrafyasına,
beşinci bölümde ekolojik bitki coğrafyasına ve altıncı bölümde ise sosyolojik bitki coğrafyasına
yer vermiştir. Bu yayında bitkilerin ekolojik özelliklerinin diğer bir ifade ile yetişme
koşullarının ekolojik bitki coğrafyası başlığı altında, yeryüzünde bitki formasyonlarının
özellikleri ve dağılışının ise sosyolojik bitki coğrafyası başlığı altında ele alındığı dikkati çeker
(İzbırak 1963).
Bitki coğrafyası konusunda yazılmış bir diğer eser, Yusuf Dönmez’e aittir. Bitki
Coğrafyasına Giriş (1976) başlığını taşıyan kitap, iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci
bölümde bitkilerin yetişme şartları iklim, toprak ve rölyef özellikleri açısında değerlendirilmiş,
ikinci bölümde ise bitki toplulukları orman formasyonları, ağaççık yahut çalı formasyonları, ot
formasyonları ve tundra formasyonları olmak üzere 4 başlıkta ele alınmıştır. 1985 yılında ikinci
baskısı yapılan ve adı Bitki Coğrafyası (Temel Bilgiler, Türkçe-Latince-İngilizceAlmancaFransızca Bitki Adları) olarak düzenlenen kitapta; özellikle yetişme şartlarının ele
alındığı bölümler Türkiye’den detaylı incelemelerin yapıldığı alan örnekleriyle genişletilerek
konunun daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. İlk baskısında Türkçe-Latince ve
Latince-Türkçe olarak yer alan bitki isimlerinin yer aldığı sözlüğe ikinci baskıda yeni isimler
eklendiği gibi, bitki isimlerinin İngilizce, Almanca ve Fransızca karşılıklarının yer aldığı
tablolara da yer verilmiştir.
Türkçe yazılmış bitki coğrafyası kitaplarından bir diğeri 1977’de yayımlanan Sırrı
Erinç’in Vejetasyon Coğrafyası başlığını taşıyan eseridir. Erinç’e göre vejetasyon coğrafyasının
amacı, yeryüzünün bitki örtüsünün sistematik coğrafya yöntemlerine göre incelenmesi, bu
açıdan farklı sahaların tanıtılmasıdır. Farklı vejetasyon formasyonlarının hangi koşullar altında
floristik ve fizyonomik özelliklerini kazandıklarının mekanın coğrafi şartları ile bitki örtüsü
arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkileri düzenleyen prensiplerin açıklanması da vejetasyon
coğrafyasının hedefleri arasındadır. Bu konuda esas olan nokta coğrafi yönteme sadık
kalınmasıdır. Belirtilen amaç doğrultusunda vejetasyon formasyonlarının coğrafi açıdan
kavranılabilmesi için vejetasyon coğrafyasında Erinç önce ekolojinin üzerinde durmakta, bu
başlık altında iklim, toprak jeomorfolojik özellikler gibi faktörlerin yanında, iki unsuru da
gözardı etmemektedir: Biyotik faktörler (faunanın bitkiler üzerindeki etkileri ile bitkilerin
bitkiler üzerindeki etkileri) ve beşeri faktörler. Beşeri faktörler içinde insanın rolünü yalnızca
tahrip boyutuyla ele almamış, tarım bitkilerinin kökenini de değerlendirmiştir (Erinç 1977).
Bir diğer kitap ise 1990 yılında yayınlanan Atalay’ın Vejetasyon Coğrafyasının Esasları
adını taşıyan eseridir. Altı bölümden oluşan bu eserde iklim değişimleri ve bitkilerin geçmişteki
dağılışları, bitkilerin yetişme koşulları, bitki toplulukları ve dağılışları, vejetasyonun
sınıflandırılması, dünyadaki vejetasyon kuşakları gibi konular ele alınmıştır.

8

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yakın yıllarda çok önemli gelişmelerin ortaya çıktığı
DNA araştırmalarının, bitki coğrafyasına sağladığı önemli katkılardan birisi değildir?
a) Rüzgârın bitkiler üzerindeki etkilerinin bilinmesi
b) Pleistosen sığınaklarının tanımlanması
c) Pleistosen’de bitkilerin göç yollarının açıklanması
d) Buzul maksimumu sonrasında yayılışları kısıtlayan doğal engellerin ortaya
çıkartılması
e) Kuaterner’de bitki örtüsünün geçirdiği değişimlerin açıklanması
2) Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner’deki Akdeniz havzası sığınaklarından biri
değildir?
a) İber yarımadası
b) Anadolu
c) İtalya
d) Balkan yarımadası
e) Orta Avrupa
3) Sağlıkla ilgili problemlere doğada çözüm arayan ve De Materia Medica adlı ünlü
eserinde 600’den fazla bitkisel drog yer alan ünlü hekim, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Humboldt
b) Dioskorides
c) Theophrastus
d) Mentzel
e) Willdenow

9

4) 1805’de “Bitkiler Coğrafyası Üzerine Bir Deneme ve Tropikal Bölgelerin Doğal
Manzarası” adlı eseri Bonpland ile birlikte yayınlayan ünlü araştırıcı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Willdenow
b) Mentzel
c) Humboldt
d) Candolle
e) Schouw
5) 1890’da “Bitkiler Coğrafyası Elkitabı” adlı çalışmayı yayınlayan araştırıcı
kimdir?
a) Drude
b) Grisebach
c) Mentzel
d) Candolle
e) Schimper
6) Bitki birliklerini ekolojik gruplar olarak niteleyen araştırıcının adı nedir?
7) Raunkiaer’in “biyolojik spektrum”nun anlamı nedir?
8) 1908’de yayınlana bitki coğrafyası kitabında, bitki coğrafyasını floristik, genetik
ve ekolojik olmak üzere çeşitli dallara ayıran araştırıcının adı nedir?
9) Bitkiler coğrafyasının botaniğin bir dalı olarak kabul edilemeyeceğini öne süren
Alman coğrafyacı kimdir?
10) Dünya vejetasyonu adlı eserinde ekolojik ilişkiler sonucunda ortaya çıkan yeryüzü
bitkilerinin dağılışını inceleyen Alman araştırıcının adı nedir?

Cevaplar
1-a, 2-e, 3-b, 4-c, 5-a, 6-Schimper, 7-Bir alanda çeşitli yaşam şekillerinin % olarak ne
kadar bir orana sahip olduklarının belirlenmesi, 8-Diels, 9-Hettner, 10-Walter.
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2. BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE YENİ KEŞFEDİLEN BİTKİLER; DOĞAL
ORTAMIN BİTKİLERE ETKİSİ VE YAŞAM ŞEKİLLERİNE GÖRE
BİTKİLER VE BİTKİLERİN İSİMLENDİRİLMESİ
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Anahtar Kavramlar
Bitki zenginliği: Bir alanda yayılış gösteren ot, çalı, ağaç vb. tüm bitkilerin
sayısı
Önemli Bitki Alanı: Florası bakımından olağanüstü zengin ve/veya nadir,
nesli tehlike altında ve/veya endemik bitki türlerinin çok zengin popülasyonlarını
içeren ve/veya çok değerli bitki örtüsü barındıran doğal veya yarı doğal bir alan
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Giriş
Yeryüzü, ekolojik özellikleri ve boyutları bir diğerinden oldukça farklı olan mekân
birimlerinden meydana gelir. Bu mekanların üzerine ekolojik özelliklerine göre bitkiler
yerleşir. Kürenin çeşitli alanlarına yayılmış olan damarlı bitkilerin sayısının 391.000 civarında
olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan yaklaşık 369.400’ü ise çiçekli bitkilerdir. Günümüzde
hala dünyanın çeşitli alanlarından bilimsel olarak çok sayıda yeni bitki türü de
tanımlanmaktadır. Sadece 2015 yılı için bu sayı 2000’in üzerindedir. Geriye doğru bakıldığında
da benzer durum görülmektedir. Uluslararası Bitki İsimleri İndeksine (The International Plant
Names Index; kısa adı IPNI, http://www.ipni.org), son 10 yılda neredeyse her yıl dünyanın
çeşitli yerlerinden yaklaşık 2000 civarında yeni bitki kaydedilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren
en fazla yeni bitki türü tanımlanan ülkeler arasında ilk üç sırayı Brezilya, Avustralya ve Çin
almaktadır. Yeryüzü bitkilerinin gelişim süreçlerini anlayabilmemiz bakımından son derece
önemli olan tüm genom dizilimi tamamlanan bitki türlerinin sayısı ise, dünya bitkilerinin sadece
% 0,1’den bile azdır (139 tane). İnsanların çeşitli şekillerde kullandığı veya hayvanların
beslenmesi bakımından önemli olan bitki türlerinin sayısı 30.000’den fazladır. Bunların içinde
sadece 5000’den fazla bitki türü insanlar tarafından yiyecek olarak kullanılmaktadır. Yine
18.000’e yakın bitki, tıbbi olarak değer taşımaktadır (RBG Kew 2016; Şekil 5). Türkiye de bitki
türlerinin çeşitliliği ile dikkat çeken bir ülkedir. Türkiye’deki bitki taksonlarının (tür, alt tür ve
varyete) sayısı 12.000’e yakındır ve bunların 3650 kadarı da endemiktir, yani dünyanın başka
hiçbir yerinde doğal olarak bulunmaz (Güner vd. 2012; Avcı 2014b). Türkiye’den de her yıl
çok sayıda yeni bitki türü tanımlanmaktadır. Türkiye florasına 2000’li yılların başından itibaren
her yıl yeni bitki türleri kaydedilmiştir. Bu konuyla ilgili 700’den fazla bilimsel makale
yayınlanmıştır ve 1040 tane yeni bitki taksonu floramıza dâhil olmuştur. Bu bitkilerden büyük
bir kısmı (761 takson) bilim dünyası için yeni türlerdir. Bir kısmı da (279 takson) dünyanın
başka yerlerinden bilinen, ancak o zamana kadar Türkiye’de doğal olarak yayılış gösterdiği
bilinmeyen bitkileridir. Kasım 2013-Aralık 2014 arasında Türkiye’den 99 yeni bitki
tanımlanmıştır ve bunların 78 tanesi bilim dünyası için yeni bitki taksonudur (Özhatay vd. 2015;
Şekil 6 ve Şekil 7; Fotoğraf 12 ve Fotoğraf 13).
Yeryüzünde bu kadar çok çeşitliliğe sahip olan bitki türlerinin ve bitki topluluklarının
yayılış alanları bunların yaşamaları için gerekli olan doğal ortam koşullarının elverişli olduğu
yerlerle sınırlanmıştır. Bu nedenle de formasyonların ve floristik bölgelerin oluşumunun
anlaşılabilmesi, bunları meydana getiren bitkilerin ekolojik koşullarının ve bunlara uygun olan
doğal ortamların bilinmesine bağlıdır. Küre üzerinde bitkilerin yayılış gösterdikleri yerler
dikkate alındığında, bitki yaşamının aslında ne kadar geniş bir sahayı ilgilendirdiği görülebilir.
Sıcaklıkların yer yer -50, -60 derecelere indiği yüksek enlemler yanında sıcaklığın 50-60
dereceleri bulduğu çöl alanlarında da bitkiler yetişebilmektedir. Hatta sıcak kaynak sularının
çevresinde denizlerde, sularda da bitkilere rastlanılır. Dağların yüksek kesimleri veya kuzeyde
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tundra sahaları yine bitkilerin yetişebildikleri yerlerdir. Dolayısıyla daimî kar ve buzullarla
kaplı sahalar dışında yeryüzünün çok büyük kısmında bitkilerin yaşayabilmektedir (Erinç
1977).

Şekil 5: Dünya bitkilerinin insanlar tarafından çeşitli kullanım şekilleri bilinmektedir.
Bunların başında bitkilerin tıbbi kullanım şekilleri başta gelmektedir. Tıbbı bitkilerin sayısı 17
binden fazladır. Tekstil ürünlerinin yapımı ve inşa malzemesi olarak kullanılan bitkilerin sayısı
ise yine binlerle ifade edilir. Erozyonu önlemek, tarımsal ormancılık veya yangın perdesi
oluşturmak gibi çeşitli çevresel kullanım şekillerine sahip bitkilerin sayısı ise 8 bini
geçmektedir. Besin kaynağı olarak değer taşıyan bitkilerin sayısı 5538 ve genetik kaynak olarak
değer ifade edenlerin sayısı da 5338’dir. Çeşitli hayvan türlerinin besinini oluşturan bitkilerin
sayısı da binlercedir (RBG Kew 2016).
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Şekil 6: 2006-2015 yılları arasında Uluslararası Bitki İsimleri İndeksine (IPNI, The
International Plant Names Index) kaydedilen yeni damarlı bitki türlerinin küresel dağılışı.
Şekilde dairelerin büyüklüğü yeni keşfedilen türlerin sayısını göstermektedir (RBG Kew 2016;
Avcı 2017).

Şekil 7: Uluslararası Bitki İsimleri İndeksine (IPNI, The International Plant Names Index)
kaydedilen yeni damarlı bitki türlerinin sayısı bakımından ilk üç sırayı Brezilya, Avustralya ve
Çin almaktadır. Bu üç ülkede keşfedilen bitki türlerinin sayısının yıllara göre değişimi (RBG
Kew 2016).

Fotoğraf 12: 2016 yılında Türkiye’de Milas çevresinden tanımlanan yeni bir lale
taksonu: Tulipa cinnabarina subsp. toprakii (Eker vd. 2016). Türkiye’den her yıl çok sayıda
yeni bitki türü tanımlanmaktadır. Türkiye florasına 2000’li yılların başından itibaren her yıl
yeni bitki türleri kaydedilmiştir. Bu konuyla ilgili yüzlerce bilimsel makale yayınlanmış ve
1040 tane yeni bitki taksonu floramıza dâhil olmuştur. Bu bitkilerden büyük bir kısmı bilim
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dünyası için yeni türlerdir. Kasım 2013Aralık 2014 arasında ise Türkiye’den 99 yeni bitki
tanımlanmıştır ve bunların 78 tanesi bilim dünyası için yeni bitki taksonudur.

Fotoğraf 13: Ülkemizin kuzey kıyılarından 2008 yılında Avcı tarafından toplanarak
bilim dünyasına tanıtılan yeni bir katran ardıcı formu: Juniperus oxycedrus f. yaltirikiana.
Bitkiye İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Faik Yaltırık onuruna
yaltirikiana bilimsel adı verilmiştir (Avcı ve Zielinski 2008).
Küre üzerinde bitki örtüsünün en fazla çeşitliliğe sahip olduğu yerler tropikal sahalardır
(Şekil 8). Bu alanlar yeryüzünün yaklaşık %6’sını kaplamakla beraber karalar üzerindeki
türlerin yaklaşık %50’sine ev sahipliği yaparlar. Tropikal yağmur ormanlarında birkaç km2
içinde yüzlerce bitki türü bir arada görülebilir.
P

P

Şekil 8: Bitki çeşitliliğinin küresel dağılışı (damarlı bitki sayılarına göre Mutke ve
Barthlott 2005). Harita her 10.000 km2P ’ye düşen damarlı bitki sayısı esas alınarak
hazırlanmıştır. Çeşitliliğin en yüksek P olduğu alanlar tropikal sahalarda yoğunlaşmaktadır.
Küre üzerinde bitki çeşitliliğinin eşitsiz dağılması, bazı alanların çok zengin olması ve
bu alanlar içinde endemiklerin ve nadir bitkilerin yoğunluğu, koruma konularında da dikkatin
bu alanlara çevrilmesine yol açmıştır. Arazi kullanımındaki değişimler yanında iklim değişimi
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ve yarattığı/yaratacağı sonuçlar bitkisel kaynakların korunmasının önemini arttırmıştır. 1995
yılından itibaren de Önemli Bitki Alanı kavramı ortaya çıkmıştır. İngiltere’de doğal bitki
örtüsünün korunmasına yönelik çalışmalar yapan Plantlife adını taşıyan kuruluş, 1995 yılında
Fransa’nın Hyeres kentinde düzenlenen I. Planta Europa konferansında, Avrupa çapında
Önemli Bitki Alanı (Kısa adıyla ÖBA; Important Plant Area IPA) ağı oluşturma girişimini
duyurmuştur. Önemli Bitki Alanı; florası bakımından olağanüstü zengin ve/veya nadir, nesli
tehlike altında ve/veya endemik bitki türlerinin çok zengin popülasyonlarını içeren ve/veya çok
değerli bitki örtüsü barındıran doğal veya yarı doğal bir alan olarak tanımlanmaktadır. 2000’li
yılların başından itibaren de bir alanın Önemli Bitki Alanı olabilmesinin kriterleri
belirlenmiştir.
Bu kriterler şunlardır (Özhatay vd. 2005):
A
Kriteri: Alanın küresel ya da Avrupa ölçeğinde tehlike altında bulunan bir ya da
daha fazla türün önemli popülasyonlarını içermesi.
B
Kriteri: Alanın yer aldığı biyocoğrafya bölgesine göre; Avrupa ölçeğinde
olağanüstü zengin bir floraya sahip olması.
C
Kriteri: Alanın küresel ya da Avrupa ölçeğinde Avrupa ölçeğinde, bitki koruma
ve botanik bakımından önemli bir habitat tipinin çarpıcı bir örneğini içermesi.
Bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinde 1771 tane Önemli Bitki Alanı tanımlanmıştır.
Bu alanlar Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yer alan bazı ülkeleri kapsamaktadır ve
birçoğunun koruma statüsü yoktur. Günümüzde birçok ülkede bu çalışmalar devam etmektedir.
Özellikle tropikal ülkelerin (Bolivya, Kamerun, Gine, Endonezya gibi) Önemli Bitki
Alanlarının tanımlanmasına yönelik (Tropical Important Plant Areas-TIPAs) programlar da
sürdürülmektedir (RBG Kew 2016). Türkiye’den de 122 Önemli Bitki Alanı (ÖBA)
saptanmıştır (Tablo 1).
Tablo 1: Türkiye’nin Önemli Bitki Alanlarının coğrafi bölgelere göre dağılışı (Özhatay
vd. 2005).
Coğrafi Bölge

Önemli Bitki Alanı (ÖBA) sayısı

Akdeniz Bölgesi

36

Doğu Anadolu Bölgesi

20

Marmara Bölgesi

19

Karadeniz Bölgesi

18

İç Anadolu

17

Ege Bölgesi

10

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

2
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Türkiye Önemli Bitki Alanlarını tanımlayan ilk ülkelerden birisidir. Türkiye’de
belirlenen önemli bitki alanları kıyı kumullarından dağlık alanlara kadar değişen farklı
habitatları içermektedir. Bölgelere göre farklı sayıda alan, değişik özellikleri nedeniyle önemli
bitki alanı olarak ayrılmıştır. Karadeniz Bölgesi’nde Yeniçağa gölü, Yenice ormanları, Ilgaz
dağları, Sinop yarımadası, Kızılırmak deltası, Hacıosman longozu, Yeşilırmak deltası, Kelkit
dağları, Doğu Karadeniz dağları, Çoruh vadisi, Karçal dağları; Marmara Bölgesi’nde Meriç
deltası , Ergene havzası, Istranca dağları, İğneada longozu, Kilyos kumulları, Uludağ, Kazdağı;
Ege Bölgesi’nden Alaçatı-Zeytineli kıyıları, Nif dağı, Spil dağı, Dilek yarımadası ve Büyük
Menderes deltası, Bozburun ve Datça yarımadaları, Dalaman ovası, Honaz dağı, Köyceğiz gölü
ve Dalyan; Akdeniz Bölgesi’nde Barla dağı, Dedegöl dağları, Beyşehir gölü, Geyik dağı ve
Akdağ, Ermenek vadisi, Göksu vadisi, Seyhan deltası, Ceyhan deltası, Amanos dağları,
Engizek dağları; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Karacadağ ve Ceylanpınar stepleri; Doğu
Anadolu Bölgesi’nde Munzur dağları, Bingöl dağları, Çıldır gölü, Nemrut dağı, Ağrı dağı, Iğdır
ovası, Erek dağı, Çatak vadisi, Zap suyu vadisi; İç Anadolu Bölgesinde Sündiken dağları, Ayaş
dağları, Kazan tepeleri, Mogan gölü, Çankırı’nın jipsli tepeleri, Akşehir ve Eber gölleri, Tuz
gölü ve stepleri, Karapınar ovası, Ereğli ovası, Erciyes dağı, Sultan sazlığı önemli bitki alanı
olarak belirlenen yerler arasındadır (Özhatay vd. 2005; RBG Kew 2016).
Küre üzerindeki yayılış alanları bu kadar geniş olmakla birlikte bitkilerin ortam
şartlarına son derece sıkı bir şekilde bağlı oldukları da çok açıktır. İklim ve toprak özelliklerinde
meydana gelen değişiklikler bitkileri de etkiler. Örneğin ekvatoral sahalardan orta enlemlere ve
yüksek enlemlere doğru gidildikçe değişen iklim koşullarına bağlı olarak bitki toplulukları da
değişime uğrar. Aynı değişimler dağlık alanların yüksek kesimlerine doğru çıkıldıkça da
görülür. Tropikal bölgelerin orman toplulukları ile yüksek enlemlerin orman toplulukları
arasında belirgin farklılıklar vardır. Bazı yerlerde kesintisiz uzanan bu bitki kuşakları
(vejetasyon zonları) daha yakından incelendiğinde kendi içlerinde de birçok farklılıklara
sahiptir. Bu durum büyük ölçüde litoloji, toprak veya rölyef özelliklerinin ortaya çıkardığı yerel
değişimlerin bir sonucudur.

2.1. Doğal Ortamın Bitkilerin Yayılışları Üzerindeki Etkileri Hangi
Yollardan Meydana Gelir?
Doğal ortamın bitki türlerinin ve bitki topluluklarının yayılışları üzerine etkileri çeşitli
yollardan meydana gelmektedir. Bunlar seçici etki, şekillendirici etki ve mekân mücadelesi
yoluyla etki şeklinde gruplandırılabilir.
1. Seçici etki: Doğal ortam seçici bir rol oynar (Erinç 1977). Ortam koşulları herhangi
bir bölgede belli bitkilerin yetişebilmesine imkân tanır. Buna karşılık bazı bitkiler bu ortamlarda
gelişemez ve topluluk oluşturamaz. Her tür veya belli türlerden meydana gelen topluluklar için
yaşam koşulları bakımından bir üst ve bir de alt sınır vardır. Bu sınırlar dışında bitkiler ve bitki
topluluklarının yaşaması mümkün olmaz. İster iklim, ister toprak veya diğer bir ekolojik etkenle
ilgili olsun yaşam için gerekli olan unsurlardan birisinin eksikliği bitkilerin gelişimlerini
olumsuz yönde etkiler. Ancak yaşam koşullarının bu alt ve üst sınırlar arasında en elverişli
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olduğu ölçüye optimum denir. Ortamın seçici rolü yeryüzünde türlerin ve toplulukların
dağılışını belirleyen başlıca faktördür.
2. Şekillendirici etki: Doğal ortamın bu ikinci etkisi fizyolojik yoldan meydana gelir.
Şekillendirici etkinin en önemli sonucu doğal ortama uymadır (Erinç 1977). Belli yaşam
koşulları altında bitkilerin gövde, yaprak, kök, taç gibi çeşitli kısımları ortama uygun belli
yaşamsal şekiller alır, yani oradaki yaşam koşullarına uyum gösterir. Bu uyum bitki türünün
veya bitki topluluklarının fizyonomisinde açık olarak izlenir. Doğal ortamın şekillendirici
etkisiyle bitkilerde zamanla yeni alt tür ve varyeteler oluşabileceği gibi ve yeni türler de
meydana gelebilir. Örneğin Türkiye’nin meşe türlerinden birisi olan mazı meşesi (Quercus
infectoria) ülkemizde iki alttürle temsil edilir. Bunlardan birisi olan ve daha çok çalı veya kısa
boylu ağaç formunda olan Quercus infectoria ssp. infectoria ülkenin daha çok kuzeyinde yayılış
gösterirken, 20 metreye kadar boylanabilen formu olan Quercus infectoria ssp. veneris ise
kuzey kıyılarımızda görülmez. Bundan başka ortam koşulları aynı, ancak birbirinden oldukça
uzakta bulunan, jenetik-floristik bakımdan da farklı olan sahalardaki bitkiler ve bitki
toplulukları bu uyum süreçleri sonucunda birbirine benzer şekiller alabilirler. Bu durum yani
fizyonomik yaklaşma veya benzerlik konverjans olarak ifade edilir. Konverjansa Akdeniz
havzasının çalı formasyonu olan maki formasyonu ile Kaliforniya kıyılarının çalı formasyonu
olan chapparal toplulukları örnek verilebilir. Her iki çalı topluluğu fizyonomik olarak birbirine
benzer. Çünkü bu iki alanda Akdeniz iklim tipi hakimdir ve bitkiler bu iklim tipinin
özelliklerine büyük bir uyum gösterir (Fotoğraf 14).
3. Mekân mücadelesi yoluyla etki: Doğal ortamın bitkiler üzerindeki üçüncü etkisi
dolaylıdır. Bu etki mekânda yer bulabilme ve bitkinin kendi varlığını sürdürülmek için
mücadele yoluyla meydana gelir (Erinç 1977). Bitkiler arasındaki bu mücadeleden başarılı
çıkanların başında yaşam koşulları bakımından en az müşkülpesent olanlar ve herhangi bir
bölgede aradıkları koşulları en uygun olarak bulanlar gelir. Dolayısıyla söz konusu alanda da
onlar yani başarılı olanlar daha yaygın bitkiler olur. Bir bitki türü, mücadele ettiği bitki daha
kolay koşullara uyum gösterdiği için kendine en elverişli bir bölgede sahneden çekilmiş olabilir.
Buna karşılık aslında daha az elverişli olan diğer bir bölgede bu tür yayılış alanı bulmuş olabilir.
Bunun nedeni mücadele ettiği bitkinin henüz herhangi bir nedenle oraya yerleşmemiş olmasıdır
(Fotoğraf 15).
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Fotoğraf 14: Akdeniz kıyılarının
yazın sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı
geçen iklimine büyük bir uyum gösteren
maki formasyonu. Bu iklim tipinin küre
üzerinde ortaya çıktığı yerlerden birisi
olan Kuzey Amerika’nın Kaliforniya
kıyılarında da makiye benzeyen chapparal
toplulukları yayılış gösterir. Bu durum
yani fizyonomik yaklaşma veya benzerlik
konverjans olarak ifade edilir (Foto. M.
Avcı).
Fotoğraf 15: Doğal ortamın bitkiler
üzerindeki
dolaylı
etkisi,
mekân
mücadelesi yoluyla ortaya çıkar. Bitkiler
arasındaki bu mücadeleden yaşam
koşulları bakımından en az müşkülpesent
olanlar ve herhangi bir bölgede aradıkları
koşulları en uygun olarak bulanlar başarılı
çıkar (Foto. M. Avcı)

2.2. Raunkiaer’in Yaşam Şekillerine Göre Bitkileri Sınıflandırması
Bitkiler ortam şartlarına yaşamlarının süresi bakımından da uyarlar. Bazı bitkiler veya
bunların bazı kısımları daha kısa ömürlüdür. Bitkilerden bir kısmı ortam koşullarının uygun
olduğu zamanlarda yaşam faaliyetlerini tamamlarlar. Ancak çok şiddetli bir kurak dönem veya
çok şiddetli bir soğuk dönem olduğunda çeşitli önlemler alarak bu olumsuz zamanları atlatırlar.
Özellikle uzun ömürlü olan bitkilerde bu uyum şekilleri oldukça çeşitlidir.
Danimarkalı botanikçi ve bitki ekolojisinin öncülerinden kabul edilen Christen
Christensen Raunkiaer (1860-1938), bitkileri yaşam şekillerine göre gruplandırmıştır.
Raunkiaer 1903’de bitkilerin şekillerinin ekolojik önemini dikkate alarak yaşam şekilleri fikrini
geliştirmiştir (Raunkiaer 1934). Daha sonra, ekolojik karakteri tanımlama aracı olarak çeşitli
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bitki örtüsü tiplerinde bulunan bitkilerin yaşam şekilleri spektrumunu kullandı. Bu sınıflama
daha sonraları çeşitli revizyonlara uğrasa da esas olarak büyük bir değişime uğramamıştır.
Raunkiaer’in yaşam şekillerine göre bitkileri sınıflandırması şöyledir (Raunkiaer 1934;
Şekil 9):
1.
Fanerofitler (phanero görünür; phyte bitki): Odunsu bitkilerin çoğu bu
gruptadır. Bunlar uygun olmayan mevsimde, tomurcukları sürgün üzerinde toprak seviyesinin
üzerinde kalan bitkilerdir. Toprak yüzeyinden itibaren 25-30 cm’den daha fazla boy yaparlar.
Örneğin Avustralya kıtasında bazı okaliptüs ağaçlarının boyları 100 metreyi bulur. Sürgünler
yetişme mevsimi sonunda kurumaz. Ağaçlar ve çalılar bu gruba dahildir (Fotoğraf 16).

Şekil 9. Raunkiaer’in yaşam şekillerine göre bitkileri sınıflandırması: a-Fanerofit (1), bKamefit (2-3), c-Hemikriptofit (4), d-Kriptofit (5-9), e-Terofit (10) (Raunkiaer 1934’den
değiştirilerek yeniden çizildi). Şekilde
Raunkier’in uygun olmayan mevsimde
bitkilerin hayatta kalan kısımlarını daha
koyu
renkle gösterdiğine dikkat ediniz.

Fotoğraf 16: Bir meşe ağacı fanerofit
bitkilere bir örnektir. Fanerofit bitkiler
uygun olmayan mevsimde,
tomurcukları sürgün üzerinde toprak
seviyesinin üzerinde kalan bitkilerdir.
Toprak yüzeyinden itibaren 25-30
cm’den daha fazla boy yaparlar.
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Sürgünler yetişme mevsimi sonunda kurumaz. Ağaçlar ve çalılar bu gruba dahildir
(Foto. M. Avcı).
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Raunkiaer fanerofit bitkileri de bazı alt gruplara ayırmıştır.
•

Nanofanerofitler: Boyu 2 metreden küçük olan odunsu bitkiler

•

Microfanerofitler: Boyu 2-8 metre arasında olan odunsu bitkiler

•

Mesofanerofitler: Boyu 8-30 metre arasında olan odunsu bitkiler

•

Megafanerofitler: Boyu 30 metreden büyük olan odunsu bitkiler

2. Kamefitler (chamae toprak üzerine yakın; phyte bitki): Bunlar uygun olmayan
mevsimde eski tomurcuklu sürgünleri toprak seviyesinden itibaren 30 cm’yi aşamayan veya
sürgünleri toprak üzerine eğilmiş bitkilerdir. Odunsu veya yarı odunsu bitki olabilirler.
• Tamamen odunsu olan kamefitler: Bunlara odunsu bodur çalı adı da verilir (ayı
üzümü-Vaccinium myrtillus gibi).
• Yarı odunsu bodur kamefitler: Sürgünlerin dip tarafı odunsu olmakla beraber üst
tarafları odunsu değildir.
• Otsu çok yıllık kamefitler: Bunlar yetişme mevsimi sonunda dip kısmı kalan ancak
diğer kısımları kuruyan odunlaşmamış çok yıllık bitkilerdir.
3. Hemikriptofitler: (hemi yarı; crypto gizli; phyte bitki): Bunların çiçekli toprak
üstü sürgünleri tek bir yetişme mevsiminde canlı kalır. Uygun olmayan mevsimde ise kuruyan
iki veya çok yıllık bitkilerdir. Ancak toprak seviyesindeki rozet yaprakları canlı kalır. Bitkiyi
bir sonraki yetişme mevsiminde yenileyecek olan tomurcuklar ise toprak seviyesinde bitki
kalıntıları tarafından gizlenir, yani korunur.
4. Kriptofitler: (crypto gizli; phyte bitki): Bunlar olumsuz mevsimi tamamen toprak
ya da su içinde rizom, corm (soğan benzeri kök) ya da soğan şeklinde geçiren bitkilerdir
(Fotoğraf 17).
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Fotoğraf 17: Kriptofit bitkilere
örnek. Çiğdemler (Crocus
pulchellus). Kriptofitler olumsuz
mevsimi tamamen toprak ya da
su içinde rizom, corm (soğan
benzeri kök) ya da soğan
şeklinde geçiren bitkilerdir (Foto.
M. Avcı).

Kriptofitler üçe ayrılırlar:
•
Geofitler: Toprak altında gizlenen soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkilerdir. Lale,
çiğdem gibi bitkiler bu gruptadır.
•
Helofitler: Bataklık sahalarda bulunan kriptofitlerdir. Bir düğünçiçeği türü olan
Caltha palustris gibi bitkiler bu gruptadır.
•

Hidrofitler: Uygun olmayan mevsimi suyun içinde geçiren kriptofitlerdir.

Nilüferler (Nymphaea sp.), su mercimekleri (Lemna sp.) gibi (Fotoğraf 18)

Fotoğraf 18: Hidrofit bitkilere bir örnek.
Nilüferler (Nymphaea sp.). Bunlar uygun
olmayan mevsimi suyun içinde geçiren
kriptofitlerdir (Foto. M. Avcı).
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5.
Terofitler: ((thero yaz, sıcak; phyte bitki): Bunlar şiddetli bir kuraklığın veya
soğuğun hüküm sürdüğü devreyi tohum olarak geçiren bitkilerdir. Gelişmeleri bir yetişme
mevsimi ile sınırlıdır. Bu dönemin sonunda uygun olmayan mevsimi toprak altında tohum
halinde geçiren bir yıllık bitkilerdir (Fotoğraf 19).

Fotoğraf 19: Terofit bitkilere bir örnek: Çuha çiçeği (Primula vulgaris). Terofit bitkiler
şiddetli bir kuraklığın veya soğuğun hüküm sürdüğü devreyi tohum olarak geçiren bitkilerdir.
Gelişmeleri bir yetişme mevsimi ile sınırlıdır (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 20: Sarılıcı bitkilere örnek. Bunlar
odunsu ve kökleri toprakta olan bitkilerdir. Diğer
bitkilerin gövdelerine sarılarak onlardan destek
alırlar (Foto. M. Avcı).
Yeryüzünde yayılış gösteren bitkiler dikkate alındığında yukarıda belirtilen yaşam
şekillerine uymayan ve başka yaşam şekillerine sahip olan bitkiler de vardır. Bu bitkiler
liyanlar, epifitler, yarıepifitler, yarıparazitler gibi. Bunlardan liyanlar sarılıcı, odunsu bitkilerdir
(Fotoğraf 20). Kökleri topraktadır ve diğer bitkilerin gövdelerine sarılırlar. Epifitler kökleri
tamamen başka bitkinin üzerindedir ve çoğunlukla otsu olan bitkilerdir. Yarıepifit bitkilerin ise
kökleri başka bitkinin gövdesine yerleşmiştir. Ancak bu kökler zaman içinde toprağa erişir.
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Yarıparazitik olan bitkilerde ise bitki fotosentez yapar. Ancak besin maddesini ve su
gereksinimini üzerine yerleştiği bitkiden karşılar (Örnek ökseotu- Viscum sp.)

2.3. Bitkilerin Bilimsel Olarak İsimlendirilmesi
Bitkilerin bilimsel olarak sınıflandırılmasına ait ilk çalışmalar oldukça eskilere gider.
Örneğin Joseph Pitton de Tournefort (Fransız doktor ve botanikçi, 1656-1708), botanik
tarihinde Tournefort yöntemi adıyla bilinen bir sınıflandırma yaparak bitkileri otlar ve ağaçlar
şeklinde ayırmış ve cinsi temel olarak kabul etmiştir. Bu nedenle de bitkileri çalışanlarca
Tournefort’a, cins kavramının babası ismi verilmiştir (Fotoğraf 21). Bitkilerin ve hayvanların
modern anlamda sınıflandırılmasının atası olarak nitelenen Carl Linnaeus (1707-1778) ise
1735’de Systema Naturea’yı yayınlamıştır. Systema Naturea’nın 1758’de I. cildinin onuncu
baskısı yapıldığında artık hayvanların da isimlendirilmesi konusundaki esaslar, uluslararası
düzeyde kabul görmüştür. Cins ve tür adlarını kullanılarak bitkileri sınıflandıran Linnaeous’un
bu yöntemi 1736’da yayınlanan Fundamenta Botanica ile 1738’de yayınlanan Classes
Plantarum’da daha detaylı açıklamıştır. Linnaeus tarafından isimlendirilen bitkilerin sayısı
yaklaşık 7700, hayvan türlerinin sayısı da 4400 kadardır (Avcı 2004).
Türkiye’de de değişik yörelere daha 1500’lü yıllarda çeşitli şekillerde seyahat eden
gezginler bitkileri toplamışlar ve koleksiyonlar oluşturmuşlardır. Birçok seyahatnamede veya
eserde Anadolu bitkilerine ait bilgi bulunmaktadır. Evliya Çelebi, P. Belon, O.G.de Busbecq,
G. Wheler, J.P.de Tournefort ve G.A. Olivier gibi isimler bunlardan bazılarıdır. O yıllarda
Türkiye’den toplanan bitki örneklerinin bazıları, yurt dışındaki herbaryumlar ve doğa tarihi
müzelerinde korunmaya devam etmektedir. 1847-1858 yılları arasında Anadolu’da yaptığı
gezileri ve bunların sonuçlarını kapsayan sekiz cilt ve üç atlastan oluşan Asie Mineure adını
taşıyan önemli eserinde Anadolu bitkileri hakkında bilgiler veren Tchihatchef’in, ayrıca
İstanbul ve Boğaziçi adını taşıyan bir çalışması da vardır. Boğaz’ın Asya yakasından başlayıp
doğuda Sakarya ağzına kadar devam eden alandaki ormanlar yani “ağaç denizi” hakkında
açıklamalar yapan Tchihatchef, Belgrad ormanının bitki örtüsünün çeşitliliğini, Kâğıthane
vadisinin nergisleri, kardelenleri ve düğün çiçeklerini de anlatmaktadır (Tchihatchef 2000).
Anadolu’dan bitki toplayan diğer bir araştırıcı ünlü Flora Orientalis’in yazarı E.
Boissier’dir (1810-1885). 1842’de Anadolu’ya yaptığı gezi sırasında İzmir civarını dolaşmış;
Denizli çevresinde Honaz dağına (antik adıyla Cadmia), Bursa çevresinde Uludağ’a çıkmıştır.
1846’da yaptığı Doğu Akdeniz gezisi sırasında dolaştığı Hatay çevresinden de çok sayıda yeni
tür tanımlamıştır (Baytop 2003; Avcı 2004).
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Fotoğraf 21: Joseph Pitton de Tournefort (Fransız doktor ve botanikçi,1656-1708),
botanik tarihinde Tournefort yöntemi adıyla bilinen bir sınıflandırma yaparak bitkileri otlar ve
ağaçlar şeklinde ayırmış ve cinsi temel olarak kabul etmiştir. Fotoğrafta 600’den fazla cinsin
tanımını yaptığı Institutiones rei herbariae kitabının kapağı ile Relation d'un voyage du Levant
adlı seyahatnamesinde Gundelia cinsine ait bir türün (ülkemizde kenger adıyla bilinen bu
bitkinin gövdesinin kesilmesi ile çıkan sütten kenger sakızı yapılır) çizimi görülmektedir
(Institutiones
rei
herbariae
kitabının
kapağı
http://dfgviewer.de/show/?id=8071&tx_dlf%5Bid%5D=http%3A%2F%2Fdigital.ub.uniduesseldorf.de%2Foai%2F%3Fverb%3DGetRecord%26metadataPrefix%3Dmets%26identifi
er%3D2434451&tx_dlf%5Bpage%5D=188;
Gundelia
fotoğrafı
ise
https://archive.org/details/avoyageintoleva00tourgoog alınmıştır).
Linnaeus’den bu yana bitkilerin bilimsel olarak isimlendirilmelerinde çeşitli faktörler
göz önüne alınmıştır. Bitkilerin birinci isimleri yani cins isimleri bazen de birinci isimlerini
niteleyen ikinci isimler şahıs adlarından da oluşmaktadır. Ege ve Akdeniz kıyılarımızda yayılış
gösteren boz pırnal meşesinin bilimsel adındaki aucheri (Quercus aucheri), Fransız eczacı
Pierre Martin R. Aucher’in soyadıdır. 80 kadar Türkiye bitkisine adı verilen Aucher, 1800’lü
yıllarda Anadolu’yu gezmiş çok sayıda bitki örneği toplamıştır. 3000’den fazla bitki örneği
halen Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesinde korunmaktadır (Mat ve Nicolas 1997; Baytop
2000). Bitkilerin bazı özellikleri aynı zamanda isimlerinde de yer almaktadır. Yapraklarının
altının kaba tüylü olması nedeniyle kullanılan tomentosa (gümüşi ıhlamur Tilia tomentosa),
boyamakta kullanılan anlamındaki infectoria (ağacın üzerinde oluşan ve boyamada kullanılan
mazısı nedeniyle mazı meşesi Quercus infectoria), çok hafif bir rüzgârda yaprağın sallanması
nedeniyle tremula (titrek kavak Populus tremula) bu özelliklerin dikkate alındığı isimlere
örnektir (Avcı 2004).
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Genellikle bilimsel olarak ilk defa toplanan ve isimlendirilerek kayıtlara geçen bitkilere
şahıs isimleri veya bitkinin kendi özelliğini yansıtan bazı sıfatlar isim olarak verilmiştir. Ancak
bu isimlendirmelerde çoğu zaman da bulunulan alandaki coğrafi özelliklerden esinlenilmiştir.
Türkiye bitkilerine verilen cins isimlerinden çok, bu cins isimleri niteleyen tür ya da alt tür
düzeyindeki isimlerin önemli bir kısmının coğrafya ile ilgili olduğu dikkati çekmektedir.
Volkanik dağlardan ilk olarak toplanan bitkilerin isimlendirilmesinde vulcanicum, vulcanica ya
da volkanik kayaçların koyu renginden dolayı kara dağ anlamına gelen nigromontanum (nigro:
siyah, koyu, montanum: dağ anlamında) gibi isimler kullanılmıştır. Örneğin endemik bir meşe
türümüz olan Quercus vulcanica adını İç Anadolu’daki Karadağ volkanından almaktadır. Yine
bir sığırkuyruğu taksonu olan Verbascum vulcanicum ssp. vulcanicum’da ilk olarak
Karadağ’dan toplanarak isimlendirilmiş olan ve buradaki volkanik araziyi simgeleyen
örneklerden birisidir. Krater ve kaldera içlerinden toplanarak isimlendirilen bazı bitkilere
kraterin anlamında crateris ya da kraterde yaşayan anlamında cratericola gibi isimler
verilmiştir. İlk olarak 1954 yılında Davis ve Polunin tarafından Van gölü güneybatısında
Nemrut kalderasının içinden toplanarak isimlendirilen endemik bir kekik türü, Thymus
cratericola (kraterde yaşayan kekik) adını almıştır. Akarsu, göl ya da deniz isimleri de bitkilerin
Latince isimlerinde yer alır. abantensis, abantianus, (Abant gölü), zabense (Zap suyu),
choruhensis (Çoruh nehri), tortumense (Tortum gölü) gibi. Crocus abantensis (Abant çiğdemi),
Dactylorhiza vanensis (Van gölü kıyısındaki nemli yerlerde yayılış alanı bulan bir orkide),
Galium tortumense (Tortum gölü güneybatısından tanımlanmış endemik bir yoğurt otu),
1966’da Zap suyu vadisinden toplanan endemik bir yoğurt otu türü olan Galium zabense (Zap
yoğurt otu), Hieracium tamderense (Giresun Tamdere çevresinden tanımlanmış), Campanula
choruhensis (Çoruh nehri kıyısından tanımlanan çok yıllık otsu, endemik bir tür), Veronica
oltensis (ilk örneği 1912 yılında Oltu çayı vadisinden toplanan bu bitkinin yayılış alanı Oltu ve
Çoruh vadileri ile sınırlı) bir akarsu ya da göl adı taşıyan Türkiye bitkilerine örnektir. Bazı
bitkilere vadide yaşayan anlamında vallicola adı verilmiştir. Crocus vallicola yani vadi içinde
yaşayan çiğdem buna bir örnektir (Avcı 2004).
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Bölüm Soruları
1) Yeryüzünde keşfedilen yeni bitkilerin kaydedildiği Uluslararası Bitki İsimleri
İndeksi’ne son 10 yılda, her yıl kaydedilen yeni bitki sayısı yaklaşık ne kadardır?
a) 10.000
b) 1.000
c) 2.000
d) 15.000
e) 5.000
2) Aşağıdakilerden hangisinde insanların yiyecek olarak kullandığı bitki sayısı
yaklaşık olarak gösterilmiştir?
a) 10.000
b) 1.000
c) 500
d) 5.000
e) 150.000
3) 2000’li yılların başından bu yana Türkiye florasına dahil olan yeni bitkilerin sayısı
yaklaşık ne kadardır ve bunların kaç tanesi bilim dünyası için yeni türdür?
a) 1040-760
b) 5000-3000
c) 100-50
d) 5000-1500
e) 2750-100
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4) Yeryüzünde yayılış gösteren bitkilerin ne kadarının tıbbi olarak değeri olduğu
bilinmektedir?
a) 50.000’e yakınının
b) 5.000’e yakınının
c) 18.000’e yakınının
d) 27.000’e yakınının
e) 100’e yakınının
5) En fazla önemli bitki alanı tanımlanan coğrafî bölge hangisidir?
a) Marmara Bölgesi
b) Ege Bölgesi
c) İç Anadolu Bölgesi
d) Doğu Anadolu Bölgesi
e) Akdeniz Bölgesi
6) Ege coğrafî bölgesinde tanımlanan önemli bitki alanlarının sayısı ne kadardır?
7) Raunkiaer’in yaşam şekillerine göre yaptığı sınıflandırmada odunsu bitkilerin
büyük kısmı hangi grupta yer alır?
8) Yeryüzündeki bitkilerin kaç tanesinin yakıt olarak değeri vardır?
9) Çiğdemler Raunkiaer sınıflandırmasında hangi grupta yer alırlar?
10) Meşe, çam, kestane, ıhlamur gibi ağaçlar Raunkiaer sınıflandırmasında hangi
grupta yer alırlar?

Cevaplar
1-c, 2-d, 3-a, 4-c, 5-e, 6-10, 7-Fanerofitler, 8-1600 civarında, 9-Kriptofit, 10-Fanerofit.
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3. BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ; BİTKİ ÖRTÜSÜİKLİM İLİŞKİSİNE GİRİŞ VE SICAKLIK-BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİŞKİLERİ
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Anahtar Kavramlar
Işık Bitkileri: Bol ışıkta yaşayan veya ışık talepleri yüksek olan bitkiler
Transpirasyon: Bitkilerin bünyelerindeki suyu gaz halinde atmosfere
vermeleri
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Giriş
Bitkilerin ekolojik özellikleri birbirinden farklıdır. Yeryüzünde iklim, toprak ve yer
şekilleri bakımından ortaya çıkan farklılıklar nedeniyle bitki toplulukları kendi ekolojik
taleplerine uygun olan yerlerde gelişerek yaşamlarını devam ettirirler. Eğer kendilerine uygun
yetişme koşulları mevcut değilse o alanlarda gelişemezler. Dolayısıyla söz konusu bitki
toplulukları için yetişme koşullarının en uygun olduğu yerler o topluluklarının yayılış alanını
meydana getirir. Uygun koşullar ortadan kalktıkça bitkiler de o sahada varlıklarını
sürdürebilmek için mücadele ederler. Eğer koşullar artık o bitkilerin yetişmesine imkân
tanımayacak kadar değişirse de, bitkiler mücadeleyi kaybeder ve ortadan kalkarlar.
Bitki topluluklarının tam olarak gelişebilmeleri, yetişme koşullarının hepsinin
uygunluğuna bağlıdır. İklim özellikleri uygun, buna karşılık diğer koşullar uygun değilse, adı
geçen sahadaki bitki topluluğu en üstün yaşama seviyesine yani klimaksa erişemez ve yaşamını
tutunma mücadelesi içinde geçirir. Diğer taraftan, toprak ve yer şekilleri bakımından elverişli
şartlar taşıyan bir sahada, iklim elverişli değilse, bitki örtüsü o sahada yayılış alanının
genişletemez ve yaşamak için mücadele etmek zorunda kalır. Anlaşılacağı gibi, yetişme
koşulları bir bütündür ve bitki topluluğu ancak bu bütün içinde tam bir gelişme gösterebilir
(Dönmez 1985). Her ne kadar bazı faktörlerden çok da etkilenmeyen ve yayılış alanları çok
geniş olan kozmopolit bitkiler varsa da, bunların da yayılış alanlarını sınırlayan bazı etkenler
olduğu bilinmektedir.

3.1. İklim ve Bitki Örtüsü Arasındaki İlişkiler
Bilindiği gibi atmosferde havanın bileşimini yaklaşık olarak %78,07 azot ve %20,95
oksijen meydana getirmektedir. Ayrıca bu iki temel unsurun dışında argon, kripton ve helyum
gibi bazı gazlar ile çeşitli miktarda su buharı, tozlar, mikroorganizmalar ve 0,0003 dolayında
CO2 bulunur. Havanın varlığı bitki hayatının ilk koşulu olmakla beraber ekolojik bir etken
olarak rolü, iklim elemanlarına göre çok önemli değildir. Bitkilerin fizyolojik varlık koşulları
ile ekolojik koşullar arasında fark olduğu açıktır. Havanın en büyük kısmını meydana getiren
azotun bitki hayatı üzerinde hiçbir rolü yoktur. Buna karşılık oksijen, CO2 ve su buharının gerek
genel olarak gerek ekolojik olarak bazı etkileri vardır. Bunun yanında atmosfere karışan bazı
yabancı gazların da bitkiler üzerinde olumsuz etkileri söz konusudur (Erinç 1977; Erol 1999).
Atmosferin zemine yakın katmanında, yani bitkilerin yaşadığı kesimde bitkilerin
solunumuna yetecek kadar oksijen vardır ve bu nedenle karalar üzerindeki bitkiler için oksijenin
ekolojik öneminden söz edilmez. Ancak akarsular ve göller gibi su ortamlarında ve toprak
içinde oksijenin oranı atmosferdekinden daha düşüktür. Özellikle bazı bataklık ortamlarında ve
topraklarda ise oksijen miktarı azdır. Bu nedenle de örneğin bataklık ortamlarda veya durgun
su ortamlarında yetişen bitkiler daha kolay oksijen alabilmek amacıyla bazı özel yöntemler
geliştirirler. Bu amaçla su altında bulunan kısımların yüzeyinin genişletilmesi veya suyun
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üstüne çıkan özel solunum kökleriyle oksijen alımını arttırılması bu yöntemler arasındadır.
Mangrovlardaki birçok bitkide bu özellikleri görmek mümkündür (Fotoğraf 22 ve Fotoğraf 23).

Fotoğraf 22. Doğu yarımküredeki mangrovların hakim odunsu bitkilerinden birisi olan ve
siyah mangrovlar olarak da adlandırılan Avicennia türlerinin (api api gibi yerel isimlerle de
bilinir) çok yetersiz olan oksijeni sağlamak için suyun üzerine çıkardığı solunum kökleri diğer
adıyla
hava
kökleri
(Fotoğraf:
http://ketenewplymouth.peoplesnetworknz.info/image_files/0000/0006/8889/Mangrove__
Avicennia_marina.-002.JPG)

Fotoğraf 23. Kuzey Amerika’nın doğusunda taşkın ovalarında ve bataklıklarda yayılış alanı
bulan, kışın yapraklarını döken kozalaklı ağaçlardan birisi olan Amerikan bataklık servisinin
(Taxodium distichum) hava kökleri. Bu ağaçların bulunduğu yerlerdeki topraklar genellikle
suya doygundur veya zaman zaman tamamen su altında kalırlar. Bataklık servileri daha kolay
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oksijen alabilmek için suyun üstüne çıkan özel solunum kökleriyle oksijen alımını arttırır (Foto.
M. Avcı).
Karbondioksitin klorofilli yeşil bitkiler üzerinde rolü önemlidir. Bu bitkiler, fotosentez
ile CO2’nin özümserler ve fotosentez sonucunda hidrokarbonlu maddeler ve oksijen meydana
gelir. Atmosferde mevcut CO2 miktarı bütün bitkilerin bir yıllık ihtiyacının 35 katı kadardır.
Başka kelimelerle atmosferde CO2 döngüsü olmasa 35 yıl sonra havada hiç CO2 kalmaz (Erinç
1977). Ancak atmosfere çeşitli kaynaklardan CO2 iadesi olur. Bitkilerin ve hayvanların
solunumu, volkanik faaliyetler ve kullanılan yakıtlar atmosfere CO2 veren belli başlı
kaynaklardan bazılarıdır. Bitkileri için fizyolojik olarak büyük önem taşıyan CO2’nin ekolojik
etkileri ise çok sınırlıdır. Örneğin topraktaki mikroorganizmaların faaliyetleriyle CO2 açığa
çıkar ve atmosfere karışır. Toprak havası ile atmosfer arasındaki bu alışverişe veya yer
değiştirmelere “toprağın havalanması” veya “toprağın solunumu” denir. Toprağın solunumu,
sıcaklık, zeminin tabiatı ve mikroorganizmaların faaliyeti gibi çeşitli özelliklere göre bir yerden
diğerine değişir. Toprağın solunumu ile yüzeye yakın hava tabakasında CO2 oranı artar.
Atmosferdeki CO2 miktarı da sabit değildir. Özellikle günümüzde insan faaliyetlerinin bir
sonucu olarak (örneğin fosil yakıtların büyük ölçüde kullanılması gibi), atmosferdeki CO2
miktarı belirgin şekilde artmıştır. Bu nedenle aslında CO2’in ekolojik bir rol oynadığının
dikkate alınması gerekir (Karbon devrindeki gür bitki hayatı olasılıkla böyle bir nedenle de
ilgilidir).
Atmosferde bulunan yabancı gazlar ve çeşitli kirletici maddeler (pollütantlar) bitkiler
üzerinde olumsuz bazı etkiler yaratır. Bu etkiler daha çok sanayi tesislerine yakın alanlarda ve
şehirlerde ortaya çıkar. Çünkü bu alanlarda atmosfere daha çok yabancı gaz ve kirleticiler
karışır. Kirletici gazların başında SO2 gelir. Bitkilerin bu gazlara ve kirleticilere karşı
duyarlılıkları aynı değildir. İğne yapraklardaki ve diğer yapraklardaki kükürt
konsantrasyonlarının belirlenmesiyle ilgili araştırmalar termik santraller veya sanayi bölgeleri
çevresindeki orman alanlarında hava kirliliğinin olumsuz etkilerini ortaya koymuştur (Tolunay
vd. tarihsiz).
Atmosferdeki su buharı miktarı bitkiler üzerinde özellikle terleme yoluyla etkisini
gösteren bir unsurdur. Sıcaklık, rüzgâr hızı ve nisbî nem bitkilerin terleme özelliklerini
etkileyen belli başlı faktörlerdir. Nisbî nem fazla ise terleme de az olur ve böyle durumlarda
bitki topraktan yeniden su alabilmek için terlemeyi arttırmağa çalışır. Tersi durumlarda yani
nisbî nemin düşük ve terlemenin çok fazla olduğu durumlarda bitki kuruma tehlikesi ile karşı
karşıya kalır. Bu sahalarda bitkiler terlemeyi azaltarak topraktan su almayı kolaylaştıracak
yöntemler geliştirmeye çalışırlar.

3.1.1. Işık
Bitkilerin hayatı için ışığın ne kadar önemli bir unsur olduğu açıktır. Klorofilli bitkiler
için ışığın önemi çok büyüktür. Fotosentezin gerçekleşebilmesi ışığa bağlıdır. Işık olmadan
klorofilli yeşil bitkiler de varlıklarını devam ettiremezler. Bu sebeple klorofilli bitkilerin hayat
sahası ana çizgileri ile ışık şartları tarafından sınırlandırılmıştır. Genel olarak 90-100 metreden
daha derin sularda ve karanlık mağaralarda yeşil bitkilere rastlanmaz. Buralarda ancak
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klorofilsiz bitkiler yaşayabilir. Ancak bütün bunlar ışığın fizyolojik etkileridir. Işığın ekolojik
etkisi belirli coğrafî koşullarda ve özellikle bitki topluluklarını oluşturan bitki türlerinin
karşılıklı ilişkilerinde ortaya çıkar. Açık alanlarda bol ışık altında büyüyen bir ağaç ile bir
topluluk içinde büyüyen ağacın aldığı şekillerin aynı olmadığı açıktır. Yoğun orman alanlarında
bitki türleri arasında ışık için de ciddi bir mücadele yaşanır. Bu mücadele bitkinin daha fazla ve
daha kolay ışığa ulaşmak için verdiği bir mücadeledir (Begon vd. 2006). Bunun örnekleri
özellikle tropikal sahaların ormanlarında ortaya çıkar.
Bitkilerin ışık ihtiyaçları birbirinin aynı değildir. Çöllerde yayılış alanı bulan bitkiler bol
ışıkta yaşarken, sık orman sahalarında yaşayanların çoğu bu kadar yoğun ışığa maruz kalmaz.
Bitkiler ışığa karşı tepkilerine göre ışık bitkileri yani heliofit ve gölge bitkileri yani siofit olarak
ikiye ayrılabilir (Erinç 1977). Bu iki gruptaki bitkilerin bazı morfolojik ve anatomik
özelliklerinde farklılıklar da ortaya çıkar. Ancak ışık bakımından son derece elverişli olan çöl
sahalarında bitki örtüsü son derece azdır. Bunun temel nedeni yağış azlığıdır.
Bilindiği gibi klorofil (chlorós yeşil; phýllon yaprak anlamında), çeşitli dalga
boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosentezin meydana gelmesini sağlayan, yeşil renkli bir
biyolojik pigment yani renk verici maddedir. Bitkide klorofil, kloroplast adı verilen organellerin
içinde bulunur. Fotosentez, içerdikleri klorofilin katalitik etkisi sayesinde bitkilerin atmosfer
veya sudaki CO 2 ’i ve suyu, güneş enerjisi sayesinde organik maddeye dönüştürmesidir.
Fotosentezin enerjisi de güneştir. Yani fotosentezle, güneş enerjisinin bir kısmı potansiyel
enerji şeklinde besin içinde depolanmış olur (Avcı 2017).
R

R

Fotosentez şu formülle ifade edilir:

Bu durumda fotosentezle CO 2 ve su birleşerek glikoz üretilir ve güneşten gelen enerji
glikozda depo edilmiş olur. Ancak fotosentez sürecinde tüm bitkiler aynı fotosentez yolunu
kullanmazlar. Bu süreçte bitkiler, atmosferden karbondioksit alarak karbon atomları ile
bileşikler üretir. Bunun ilk ürünü bir asittir. Karbondioksit bitkilerin kullanabileceği bileşiklere
çevrilirken kullanılan sürece göre, üç karbonlu veya dört karbonlu yapılar meydana
gelmektedir. Kullanılan karbon atomlarının sayısı C3 bitkilerinin ve C4 bitkilerinin
tanımlanmasında dikkate alınır. Soğuk mevsim bitkileri olarak adlandırılan C3 bitkileri en iyi
gelişmeyi orta derecedeki/ılıman sıcaklıklarda sağlar. Bunların optimal sıcaklıkları 17-23°C
arasında değişir. Büyüme ise toprak sıcaklığının 4-7°C’lere eriştiği ilkbahar mevsimi başında
başlar ve yazın en sıcak olduğu zamanda durabilir. Orta enlem sonbaharlarının kısa ve serin
günlerinde, bu bitkiler büyüme devam eder. C4 kimyasal yolu ise fotosentezin çok daha yüksek
sıcaklıklarda gerçekleşmesini sağlar. Bu yüzden de C4 bitkileri, sıcak mevsim bitkileri olarak
adlandırılır. M.D. Hatch ve C.R. Slack tarafından 1966 yılında tanımlanan C4 fotosentez yolu,
bu nedenle Hatch- Slack döngüsü ya da C4 döngüsü olarak bilinmektedir. C4 otlarının
fotosentezde en verimli olduğu sıcaklık aralığı 32-34°C’ler arasındadır. Büyümenin başlaması
için gerekli olan toprak sıcaklığı 15-18°C’leri bulur. Tropikal alanlarda ve orta enlemlerin
sıcak yazlara sahip yerlerinde yayılış alanı bulan ot türleri, çoğunlukla C4 otlarıdır. C3 otları
R

R
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ise genellikle ılıman veya orta enlem steplerinin serin bölgelerinde yayılış gösterir (Gibson
2009; Hatch 2002; Woodward 2008; Avcı 2013 ve Avcı 2017). İnsanların besin olarak tükettiği
buğday, pirinç ve patates gibi birçok bitki C3 bitkisidir. Mısır ve şekerkamışı ise C4 bitkilerine
örnek verilebilir. Özellikle çöller gibi kurak ortamlarda yayılış gösteren bazı bitkiler ise kısaca
CAM olarak bilinen Crassulacean Asit Metabolizması yolunu seçerler. Kurak bölgelerin
kaktüsleri ve diğer bazı sukkulent bitkileri (örnek Frenk inciri Opuntia ficus-indica), özellikle
geceleri açılan stomalardan içeri karbondioksit alırlar. Stomalar gündüz kapalı, geceleri açıktır.
Bu sayede, stomalar yoluyla gündüz buharlaşmayla su kaybı minimum düzeydedir. Geceleri
stomalardan içeri alınan karbondioksit, organik asitler şeklinde yapraklarda depolanır ve ertesi
güne kadar bağlanmaz. Güneş doğduktan sonra gündüz saatlerinde, önceden depolanan organik
asitler kullanılarak fotosentez gerçekleşir. Bu geciktirilmiş fotosentez gün boyunca su kaybını
önemli ölçüde azaltır (Begon vd. 2006; Odum ve Barrett 2008; Avcı 2017; Fotoğraf 24; Şekil
10).

Fotoğraf 24. Kurak ve yarıkurak sahalarda ortaya çıkan bazı bitki türleri kısaca CAM
olarak bilinen Crassulacean Asit Metabolizması yolu ile fotosentez yaparlar. Frenk inciri
(Opuntia ficus-indica) bu bitkilerden birisidir. Frenk inciri özellikle geceleri açılan stomalardan
içeri karbondioksit alır. Stomalar gündüz kapalı, geceleri açıktır. Böylece stomalar yoluyla
gündüz buharlaşmayla su kaybı minimum düzeyde tutulmuş olur. Geceleri stomalardan içeri
alınan karbondioksit, organik asitler şeklinde yapraklarda depolanır ve ertesi güne kadar
bağlanmaz. Güneş doğduktan sonra gündüz saatlerinde, önceden depolanan organik asitler
kullanılarak fotosentez gerçekleşir. Bu geciktirilmiş fotosentez gün boyunca su kaybını önemli
ölçüde azaltır (Foto. M. Avcı).
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Şekil 10. Kuzey Amerika’da C4 otlarının oransal değişimi. Kuzeye doğru gidildikçe
sıcaklığın azalmasına bağlı olarak C4 otlarının oranı azalmaktadır (Smith ve Smith 2012).
Işık çok az ise fotosentez meydana gelmez. Bu nedenle derin ve karanlık mağaralarda
yeşil bitkilere rastlanmaz. Işık şiddeti arttıkça fotosentez de şiddetlenir; fakat bu artış sınırsız
değildir. Işık bitkilerinde normal gün ışığı yarı şiddetini bulduğu, gölge bitkilerinde ise 1/10’una
vardığı zaman özümseme maksimumumdur. Bundan sonra ışık artsa bile özümseme aynı
seviyede kalır. Işığın şiddetinin az olduğu zamanlarda bir miktar fotosentez gerçekleşse de
fotosentezle oluşan organik madde birikimi, solunum yoluyla meydana gelen enerji kaybından
daha yavaş ve daha azdır. Solunumla enerji kaybının, fotosentezle madde birikmesine eşit
olduğu noktaya kompensasyon noktası adı verilir. Eğer bitki ışığın çok şiddetli veya çok zayıf
olmasından dolayı uzun süre bu kritik noktanın altında kalırsa, yani gideri gelirinden fazla
olursa yeteri kadar beslenemediği için kurur ve ölür. Ayrıca çok şiddetli ışık bir süre sonra
klorofili de tahrip edebilir. Bu nedenle, çok fazla güneşe maruz kalan yerlerde bitkiler
yapraklarına özel durumlar vererek veya yaprakları tüyler veya bazı maddeler ile kaplayarak
fazla ışığa karşı korunurlar (Erinç 1977). Buna karşılık ışığın az olduğu bölgelerde bitkilerin
yaprakları büyük ve çok ince olur. Dağların yüksek kesimlerinde yayılış gösteren bitkilerde
örneğin alpin kuşakta yer alan bitkilerin yapraklarında özel olarak kalın bir epidermis (yani üst
deri) bulunması, bir ultraviyole filtresi gibi rol oynar (Kadıoğlu 2007).
Işığın bitkiler üzerindeki başka bir etkisi de doğrultu verici rolüdür. Normal olarak kök
toprağa doğru geliştiği halde, gövde daima ışığa yani yukarıya doğru uzanır. Bazı bitkilerin
yaprakları bütün gün boyunca güneş ışığını alacak şekildedir. Sabah doğuya, akşam ise batıya
bakar. Bazı bitkilerin çiçeklerinin açılması için değişik şiddette ışığa ihtiyaç duymaları
nedeniyle, çiçekler ışık şiddetine göre açılıp kapanır. Bazı bitki türlerinin çiçekleri sabahın
erken saatlerinde, bazıları güneş ışığının en bol olduğu saatlerde, bazıları ise daha geç saatlerde
açılır veya kapanır (Erinç 1977; Şekil 11).

Şekil 11: Bitkilerin ışığa yaprak şekillerini değiştirerek verdikleri tepkilere bir örnek (Smith ve
Smith 2012’den değiştirildi). Yaprak şeklinin yani morfolojisinin değişimine kırmızı meşe (Quercus
rubra) yaprakları örnek verilebilir. Ağacın üst kısmından alt kısmına doğru yaprakların boyut ve
şekillerinde değişimler ortaya çıkmaktadır. Ağacın tepesindeki dallarda bulunan yapraklar daha fazla
güneş radyasyonuna maruz kalırlar. Yani üstteki dallardaki yapraklar aynı zamanda ağacın alt
dallarındaki yapraklardan daha yüksek sıcaklıklara maruz kalır. Üst dallardaki yapraklar, altta
büyüyenlerden daha küçük, daha kalın ve daha fazla lobludur. Bu morfoloji, konveksiyon yoluyla ısı
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kaybına yardımcı olur. Tersine, alt kısımdaki yapraklar daha büyük ve daha incedir. Bu şekilde alttaki
yapraklar daha fazla ışığı yakalayabilmek için yüzey alanını arttırırlar.

Coğrafî enlemin ışık üzerindeki etkisi, gün uzunluğu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Gün
uzunluğu başka bir ifade ile güneşlenme süresi ise ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar.
Bitkilerin ışık ihtiyacının aynı olmadığı göz önüne alınırsa bitki türlerinin her birisi için bir ışık
optimumundan söz edilir. Bitki kendisi için uygun olan ışık koşullarından yani ışık
optimumundan uzaklaşırsa büyümesi veya gelişmesi zorlaşır. Loş ışık şartları altında
yetişmekte olan bitkilerin etrafı açılırsa veya bol ışık isteyen bitkilerin etrafı kendilerinden daha
boylu ve gölge yapan bitkilerle çevrilirse, bitkilerin ışık koşulları değişeceğinden bitkilerin
gelişmesinin kesintiye uğradığı görülebilir. Kürenin ışık alma bakımından en uygun yerleri
yüksek enlemlerdir. Kutup bölgelerinde araya gece girmediği için, günün uzunluğu günlerce,
bazen aylarca sürer. Ziraat coğrafyası bakımından da önemli sonuçları olan bu durum bazı
ürünlerin bu alanlarda daha kısa sürede olgunlaşmasına yol açar. Buğday orta kuşakta ortalama
200 günde yetişirken İskandinavya ve Kanada’nın kuzeyinde 100-120 günde hasat edilir. Bu
durumun temel nedeni yüksek enlemlerde güneşlenme süresinin fazlalığı yani günün
uzunluğudur. Kutup bölgelerinde sıcaklıkların düşük olması, bitkilerin gelişmesini nispeten
önlerse de, adı geçen bölgelerde güneşlenme süresinin fazlalığı, düşük sıcaklıkların bitkilerin
üzerindeki olumsuz etkilerini kısmen gidermektedir (Dönmez 1985).
Gündüz ve gece süresinin gelişme üzerindeki bu önemli etkileri nedeniyle bazıları
bitkileri a- Uzun gündüz bitkileri (diğer adıyla yüksek enlem bitkileri) b- Kısa gündüz bitkileri
(diğer adıyla tropikal ve suptropikal bitkiler)
olmak üzere iki başlık altında toplamaktadır. Uzun gündüz bitkilerinin yetişme süresi
coğrafî enlem ile ters orantılıdır. Ekvatora doğru yaklaştıkça sıcaklık arttığı halde gündüzler
kısaldığı için bunların yetişme süresi uzar. Buna karşılık kısa gündüz bitkilerinin yetişme süresi
ekvatora doğru gidildikçe kısalır, yani coğrafî enlemle doğru orantılıdır. Uzun gündüz
bitkilerine çavdar ve arpa, kısa gündüz bitkilerine pirinç, darı ve tütün örnek verilebilir.
Araştırmaların sonuçlarına göre yetişme süresi bakımından tarım bitkilerinin gösterdikleri bu
özellikler kökenleri ile ilgilidir. Kısa gündüz bitkilerinin kökeni tropikal ve suptropikal
bölgeler, uzun gündüz bitkilerinin kökeni ise ılıman bölgelerdir (Erinç 1977).

3.1.2. Sıcaklık
Bitkiler için fizyolojik etkenlerin en önemlilerinden birisi olan sıcaklık, kürenin her
yerinde aynı değildir. Bitkilerin çeşitli yaşam fonksiyonları için belirli sıcaklık derecelerine
ihtiyaç vardır. Sıcaklığın belli değerlerin altına düşmesi fotosentez sürecinde de yavaşlamaya
yol açar. Küre üzerinde bitki örtüsünün en yoğun olduğu bölgeler sıcaklığın tüm yıl boyunca
yüksek ve her zaman yağışın olduğu alanlardır.
Sıcaklığın küresel dağılışı dikkate alındığında bu özelliklerin bitkiler için ne kadar
önemli bir ekolojik faktör olduğu görülür. Gerçekten de sıcaklık yağışla birlikte bitkilerin
küresel yayılışını belirleyen temel faktörlerden birisidir. Bu iki iklim elemanının özelliklerinin
ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişime uğramasıyla, bitki toplulukların da farklılıklar
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ortaya çıkmaktadır. Ekvatordan örneğin kuzeye doğru çıkıldıkça tropikal orman alanlarının
yerini, savanlar, çöller, ılıman kuşağın karışık ormanları, stepler, iğne yapraklı ormanlar
(konifer orman kuşağı) ve tundralar alır.
Bitkiler sıcaklık isteklerine göre de sınıflandırılır (Erinç 1977):
1)
Megaterm bitkiler: Sıcaklık istekleri yıllık ortalama 20°C’nin üzerinde olan
bitkilerdir (akasya, kızılçam, fıstık çamı gibi).
2)
Mesoterm bitkiler:
(ıhlamur, akçaağaç, gürgen gibi).

Sıcaklık istekleri yıllık ortalama 15-20°C arasındadır

3)
Mikroterm bitkiler: Sıcaklık istekleri yıllık ortalama 0-15°C arasındadır. Don
olaylarına dayanabilen bitkilerdir (ladin gibi).
4)
Hekistoterm bitkiler: Sıcaklık istekleri en az olan bitkilerdir. Bunlar aynı
zamanda don olaylarına en dayanıklı bitkilerdir (huş, sarıçam gibi).
Bunlardan megatermler aynı zamanda genellikle higrofit yani nemcil türlerdir ve
çoğunlukla tropikal ormanlarda yaşayan bitkilerdir. Mikroterm ve hekistoterm bitkiler ise
kserofittir yani kurakçıl bitkilerdir. Mesotermler ise, genellikle nemli alanlara bağlıdır ve
özellikle çok belirgin kuraklıkların, çok yüksek yaz sıcaklıklarının söz konusu olduğu yerlerde
ortadan kalkarlar.
Bitki topluluklarının yayılış alanlarının oluşumu bakımından son derece önemli bir
faktör olan sıcaklığın yukarıda belirtilen şekillendirici etkisinden çok fazla söz edilemez.
Bitkilerin bazı özelliklerine bakarak yüksek veya düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda
yaşadıklarını söylemek zordur. Buna karşılık bitkilerin birçok özelliği doğal ortamın nemli olup
olmadığını çok iyi yansıtır. Küre üzerinde sıcaklık faktörünün sınırlamasıyla bitki hayatının
ortadan kalktığı bir yer belirtmek de zordur. Kutup sahalarında veya dağların çok yüksek
kesimlerinde bitkilerin ortadan kalkması sıcaklığın düşüklüğünden ziyade bu sahaların daimi
karlar veya buzullarla örtülü olmasıyla ilgilidir (Erinç 1977). Çünkü bu düşük sıcaklıklarda bile
yaşayabilen birçok bitki türü vardır. Ancak her bitkinin istediği sıcaklık şartları farklıdır.
Dolayısıyla bitki topluluklarının da sıcaklık talepleri farklıdır ve bu özellikler bitkilerin ve bitki
topluluklarının yayılış alanlarını belirler (Fotoğraf 25).
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Fotoğraf 25. Huş ağaçları (Betula sp.) düşük sıcaklıklara karşı son derece dayanıklı ağaçlardır. Beyaz,
ince ve soyulabilen gövde kabuklarıyla dikkati çeken bu ağaçlar yüksek enlemlerin uzun süren kış
koşullarına iyi uyum sağlayan bitkilere örnektir. Birçok huş ağacının kabuğundan huş yağı elde
edilmektedir.

Her bitki türünün dayanabildiği bir en düşük bir de en yüksek sıcaklık değeri vardır.
Hiçbir bitki türü üst sınırdan daha yüksek ve alt sınırdan daha düşük sıcaklıklara dayanamaz ve
ortadan kalkar. Optimal sıcaklık değeri ise bitkinin varlığı ve vejetasyon faaliyetleri için en
uygun olan sıcaklık değerini ifade eder. Bu sınırlar her bitki türüne göre değişir. Aynı zamanda
aynı bitki türünün özümseme, solunum, çiçeklenme, meyveye dönüşme gibi bazı özellikleri için
de bitkinin talep ettiği sıcaklık değerleri farklıdır.
Bitkilerin dayanabildikleri alt sıcaklık değerleri çok çeşitlidir. Örneğin tropikal bitkilerin
birçoğu sıcaklık 0°C’nin altına düşmese bile zarar görebilir. Bu tip bitkiler 12-13°C gibi orta
sıcaklılarda hasar görebilir ve 0-5°C arasındaki sıcaklıklarda ölebilirler. Fakat bu olay
donmadan kaynaklanan bir durum sonucu ortaya çıkmaz, tropikal bitkilerin düşük sıcaklıklara
karşı hassasiyetlerinin yani dayanıksızlıklarının bir sonucudur. Bu durum bitkilerin üşütmesi
olarak da adlandırılır. Buna karşılık ılıman kuşaktaki ve arktik bölgelerdeki bitkiler bu tarz
sıcaklık düşmelerine karşı daha dayanıklıdır (Kadıoğlu 2007). Ancak konifer orman
kuşağındaki bazı ağaç türleri sıcaklıklar -50°C’nin altına düşse bile zarar görmezler. Bir bitki
türünün dayanabileceği en düşük sıcaklık miktarı, kutuplardan uzaklaştıkça artar. Yüksek
enlemlerdeki -30°C ya da -40°C’ye dayanabilen bitkilerin büyük kısmı, orta enlemlerde bu
derece düşük sıcaklıklara tahammül edemez. Tropikal bölgelerde bu bitkilerin tahammül
edebildikleri en düşük sıcaklık değerleri daha yüksektir. Bitkilerin dayanabildikleri en yüksek
sıcaklık değerleri ise, tropikal bölgelerden uzaklaştıkça azalır. Tropikal bölgelerde 30°C veya
40°C’ye tahammül edebilen türler, orta enlemlerde bu derece yüksek sıcaklıklara
dayanamayabilir. Kutuplara yakın olan yerlerde ise, bu bitkilerin dayanabileceği en yüksek
sıcaklık değeri, Orta Kuşakta dayanabildiğinden daha da azdır (Dönmez 1985).
Bitkilerin düşük sıcaklıklar nedeniyle donmaları fiziki ve fizyolojik olmak üzere iki
şekilde ortaya çıkar. Bunlardan birincisi yani fiziki olanda, düşük sıcaklıkların doğrudan
doğruya bitki suyu üzerine yaptığı etkinin bir sonucudur. Donma sırasında hücreler arasında
oluşan buz kristalleri protoplazmanın çok su kaybetmiş olan üst tabakalarına basınç yapar ve
bazen de protoplazmaya girerek yapısında değişimlere ve ölümüne yol açabilirler. Yani buz
kristalleri hücre organizasyonunu bozarak mekanik hasarlar yapmaktadır (Kadıoğlu 2007). İşte
bu nedenle az su içeren bitkiler düşük sıcaklıklara daha kolay dayanabilirler. Aynı şekilde bir
bitkinin daha az su içeren kısımları da diğer unsurlarına göre düşük sıcaklıklara daha iyi
tahammül eder. Yine bitki tohumlarının kuruyken dayanabildikleri düşük sıcaklıklar -50(60)°C’leri bulur. Buna karşılık tohumlar ıslaksa çok daha çabuk donma gerçekleşir. Bundan
dolayı ağaçların önemli bir kısmı kış mevsiminde ortaya çıkan donlara karşı oldukça dirençli
iken ilkbahar mevsiminde olan donlara karşı çok hassastırlar. Çünkü bu mevsimde bitkilerin
yapraklar çok taze ve suludur. Karakteristik olarak, aktif büyüyen dokular, dinlenme döneminde
olanlardan donma hasarına karşı çok daha fazla duyarlıdırlar. Dinlenme dönemindeki dokular
çok daha düşük sıcaklıklara bile dayanabilirler. Gerçekten de kış mevsiminde -20-(-30)°C’lere
dayanabilen elma gibi bazı meyve ağaçlarının tomurcuklarının açılma döneminde veya
çiçeklenme döneminde dayanabildikleri sıcaklık değerleri -0°C’nin altına pek inmez. Çünkü
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daha düşük sıcaklıklarda ağaçlar dondan zarar görür. Dolayısıyla düşük sıcaklıkların etkisi
bitkinin vejetasyon faaliyetlerine göre değişir ve bu nedenle birçok bitkiye ilkbahar donları çok
daha fazla zarar verir. Bitkinin az su içermesi düşük sıcaklıklara ve dona karşı bitkiyi daha
dayanıklı hale getirir İğne yapraklı ağaçların düşük sıcaklıklara karşı daha tahammüllü
olmalarının bir nedeni de iğne yapraklarda ve ağaçların kabuklarında bulunan reçinedir.
Reçinenin kötü bir iletken olması bu türlerin düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılıklarını arttırır
(Erinç 1977; Kadıoğlu 2007).
Donmanın ikinci şekli yani fizyolojik yoldan meydana gelen donma, buz oluşumu
sonucu, dokuların su içeriğinin azalması ve giderek kuraklığa yol açmasıdır. Bitkinin düşük
sıcaklık nedeniyle yeterince nem alamaması, buna karşılık buharlaşma ve terleme ile su
kaybetmeğe devam etmesi su bütçesinde açığa yol açar. Bu su açığı sonucunda hücrelerdeki su
da yavaş yavaş azalır ve sonuçta bitki kurur yani donar. Çok kuvvetli esen rüzgârlar ve nisbî
nemin düşük olması gibi faktörler de buharlaşmayı arttırarak, bitkinin kuruyarak donmasını
kolaylaştırır. Fizyolojik yoldan meydana gelen bu donma olayı üzerinde hava sıcaklığından çok
toprak sıcaklığının rolü ön plana çıkar. Bu nedenle de özellikle tarım bitkileri bakımından
toprak sıcaklığının önemi büyüktür (Erinç 1977; Kadıoğlu 2007).
Yapılan araştırmalar kış mevsiminde bitkiler için esas zararın doğrudan doğruya düşük
sıcaklıklar nedeniyle değil, terleme ve buharlaşmanın devam etmesi nedeniyle bitkinin suyunu
kaybederek kurumasından kaynaklandığını da göstermektedir. Bu nedenle de bitkilerin düşük
sıcaklıklara karşı direnç gösterebilmeleri, terleme yoluyla kaybettikleri su miktarı ile çok
yakından ilgilidir. Bilindiği gibi bitkilerin bünyelerindeki suyu gaz halinde atmosfere
vermelerine terleme (transpirasyon) adı verilir. Bitkiler terlemeyle önemli miktarlarda suyu
atmosfere verirler. Örneğin bir yulaf bitkisi (günde) 70 g, tek bir ağaç (günde) 500 kg ve bir
hektar orman (günde) 30 ton su kaybetmektedir. Terlemeyle bitkinin su kaybının en büyük
kısmı (% 90’nından daha fazla) yapraklardan gerçekleştirilir. Çok az bir kısmı ise genç sürgün
ve yan dallardaki küçük açıklıklardan diğer adıyla lentisellerden sağlanır. Lentiseller gevşek
dokulu delikcikler olarak da ifade edilir. Odunlaşmış gövdelerin ve bazı meyvelerin
lentisellerinden de su, gaz halinde atmosfere verilebilir ve bu olay lentisel transpirasyonu olarak
adlandırılır. Ancak bitkilerdeki transpirasyonun yani terlemenin önemli bir kısmı stomalardan
yapılır. Yapraklardan meydana gelen terlemenin % 90-95’i stomalardan gerçekleştirilir. Stoma,
yaprağın bütün dış yüzünü kaplayan dokuda (buna epidermis adı verilir) yer alır ve gözenekler
(por) içerir. Stoma açıklığı da denilen bu gözenekler, yapraktaki hücreler arası alanlarla ilişkide
olup, suyun gaz halinde buralardan alınıp, yine gaz halinde atmosfere verilmesini sağlarlar. Bu
transpirasyon (terleme) olayına stoma transpirasyonu adı verilir (Kadıoğlu 2007). Yapraklarda
terlemeyi sağlayan stomalar yaprağın her iki yüzünde olabildiği gibi bazen sadece üstünde
bazen de sadece altında bulunabilir. Nilüferler olduğu gibi yapraklarının alt kısmı su ile temasta
olan bitkilerin stomaları yaprağın üst kısmında bulunur (Toker 2004).
Bitkilerde terlemeyle kaybedilen su miktarı, aynı zamanda bitkinin alması gereken su
miktarına yani ihtiyaç duyduğu su miktarına karşılık gelir. Toprak sıcaklığının çok düştüğü ve
toprak içindeki suyun donduğu ve topraktan su alımının güçleştiği iklim bölgelerinde ve
dağların yüksek kesimlerinde daha az terleyen bitki türleri ve bunların oluşturduğu bitki
toplulukları yaşayabilir. Karasal iklim bölgelerinde, ormanların kuzey sınırına ve yükselti
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sınırına yakın yerlerde daha çok iğne yapraklı ağaç türlerinin yayılış göstermesinin diğer
faktörler yanında bu türlerin daha az terleme özelliğinin de etkisi vardır. Bu durum iğne yapraklı
ağaçlarda yayvan yapraklı ağaçlara göre transpirasyon miktarının daha az olmasıyla da ilgilidir
(Tablo 2).
Tablo 2. Bazı ağaçların yıllık transpirasyon miktarı (Çepel 1993).

Kayın ormanı (Almanya)

448 mm

Karışık orman (Almanya)

290 mm

Huş-kayın ormanı (Avusturya)

360 mm

Ladin ormanı (Rusya)

226 mm

Çam ormanı (Rusya)

260 mm

Karasal bölgelerde vejetasyon devresinde sıcaklık değerleri, aynı yükseltide bulunan
ancak denizel etkilere açık olan yerlerden daha yüksektir. Bu durum karasal sahalarda tarım
bitkilerinin yetiştirilme alanlarının, ormanın üst sınırının ve genellikle vejetasyon kuşaklarının
yükseltilerinin daha yukarıda olmasına yol açar. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe veya
dağların zirvelerine çıkıldıkça bitkiler giderek ortadan kalkar. Bu durumun temel nedeni düşük
sıcaklıklar ve fizyolojik kuraktır. Bu sahalarda ağaç sınırı ve orman sınırını, düşük sıcaklıklar
belirlemektedir. Ağaç sınırı, ağaçların tek tük olarak bulunduğu yerlerle, ağaçların ortadan
kalktığı yerler arasından geçer. Ağaç sınırının ötesinde artık ağaç yetişmez. Bu sınır kutuplara
doğru orman sınırının önünde, dağların yüksek seviyelerine doğru ise orman sınırının
üstündedir. Tek tük ağaçların yayılış gösterdiği ağaç sınırında, düşük sıcaklıklar ve şiddetli
rüzgârlar nedeniyle ağaçların boyları kısalmış ve bodurlaşmış, şekilleri bozulmuş ve egemen
rüzgâr yönündeki dalları da körelmiştir. Böyle alanlara krummholz adı verilir. Orman sınırı ise,
ormanların bozulduğu, çoğu yerde ortadan kalktığı, ağaçların artık dağınık kümeler halinde
bulunduğu yerlerle, tek tük ağaçların bulunduğu yerler arasından geçer. Dağlık sahalarda orman
sınırının en yüksek olduğu yerler, ekvatoral bölgelerdir. Ekvatoral alanlardaki dağlarda
ormanlar ortalama 3500 m’ye kadar çıkmaktadır. Ekvatordan uzaklaştıkça, dağların üzerinde
ormanların çıkabildiği yükseklik sınırı da, sıcaklığın azalmasına bağlı olarak gittikçe azalır.
Ekvatoral bölgelerde sıcaklığın azalmasında sadece yükseltinin etkisi varken, ekvatordan
uzaklaştıkça, yükseltinin sıcaklığı azaltıcı etkisine, coğrafî enlemin etkisi de katılmaktadır.
Orman sınırı suptropikal sahalarda 3000 m’lerden, orta kuşakta 2000 m’lerden ve yüksek
enlemlerde ise 1000 m’lerden geçer. Türkiye’de orman sınırının en yüksek olduğu yer Doğu
Anadolu bölgesidir. Bu bölgede orman alanlarının üst sınırı 2800 m’ye kadar ulaşırken, İç
Anadolu bölgesindeki dağlarda 2500 m’ye, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki dağlarda
2100 m’ye, Karadeniz bölgesinde ise 2000 m’ye kadar çıkabilir. Türkiye’de orman sınırının en
yüksek olduğu yerlerin Anadolu’nun doğusunda bulunmasının nedeni bu alanların karasal
özellikleridir. Karasal bölgelerde kış sıcaklıklarının düşük olmasına karşılık, yaz mevsiminde
sıcaklıkların çok yüksek olması, ormanın üst sınırının daha yükseklere çıkmasını sağlar
(Dönmez 1985; Lomolino vd. 2005; Avcı 2017; Şekil 12 ve Şekil 13; Fotoğraf 26, Fotoğraf 27
ve Fotoğraf 28).
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Şekil 12. Küre üzerinde Ocak ayında sıcaklığın dağılışı (Smith ve Smith 2012).

Şekil 13. Küre üzerinde Temmuz ayında sıcaklığın dağılışı (Smith ve Smith 2012).

Fotoğraf 26. Toros dağlarında orman sınırı. Orman sınırı, ormanların bozulduğu, çoğu yerde ortadan
kalktığı, ağaçların artık dağınık kümeler halinde bulunduğu yerlerle, tek tük ağaçların bulunduğu yerler
arasından geçer (Foto M. Avcı).
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Fotoğraf 27. Toros dağlarında ağaç sınırı. Bu sınır ağaçların tek tük olarak bulunduğu yerlerle,
ağaçların ortadan kalktığı yerler arasından geçmektedir ve dağlarda bu sınırın yukarısında artık ağaç
yetişmemektedir (Foto M. Avcı).

Fotoğraf 28. Toros dağlarında ağaç sınırı ve orman sınırı. Orman sınırının üzerinde yer alan ağaç sınırı.
Ağaç sınırının üzerinde artık ağaç yetişmemektedir (Foto M. Avcı).

Bitkiler düşük sıcaklıkların frekansının yüksek olduğu alanlarda bu koşullara uyum
göstermek için bazı yöntemler de geliştirmişlerdir. Bazı bitkiler önce nişasta ve şeker gibi
koruyucu maddeler oluştururlar. Yağ da bunlar arasındadır. Ilıman kuşakta kış mevsimine
girerken ağaçların yaprak dökmeleri de bu nedenledir. İğne yapraklı ağaçlarda ılıman kuşağın
yayvan yapraklı ağaçlarında olmayan reçine asitleri bulunur. Reçine ladin (Picea sp.), çam
(Pinus sp.) ve melez (Larix sp.) gibi iğne yapraklı ağaçlarda yer alan reçine kanallarındadır.
İğne yapraklı ağaçların içerdiği reçine kötü bir iletken olduğu için ağaçları düşük sıcaklıklara
karşı da korur (Fotoğraf 29).
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Fotoğraf 29. Sıcaklık istekleri en az olan bitkilerden kuzey ülkelerinden Norveç’te sarıçam (Pinus
sylvestris) toplulukları. Bu ağaçlar aynı zamanda uzun süren düşük sıcaklıklara ve don olaylarına iyi
uyum gösteren ağaç türleri arasındadır.

Çok yüksek sıcaklıklar da bitki hayatını sınırlayan etkenlerden birisidir. Yüksek sıcaklık
değerleri bitkilerde solunum hızı arttırır ancak fotosentez azalır. Bu da canlılığın devam
etmesine neden olan enerji eksikliğine neden olur ve dokularda bozulmalar meydana getirir.
Diğer taraftan bitkilerde sıcaklıktan en çok etkilenen hücresel proteinlerden birisi enzimlerdir.
Enzimlerin aktif oldukları belirli bir sıcaklık sınırı vardır. Bu sınırların dışına çıkılması
enzimlerin aktif olmasına engel olur ve bitkilerin metabolizması bozulur. Yüksek sıcaklıklarda
bitkisel proteinlerin ve lipitlerinde özelliklerini bozar (Kadıoğlu 2007). Yüksek sıcaklıklara en
fazla dayanabilen bitkiler en az su içerenlerdir. Dünya üzerinde bitkilerin yaşayamayacağı
kadar sıcak olan yerler çok az olmakla beraber 40-50 derece gibi yüksek sıcaklıklar çiçekli
bitkilerin büyük kısmına zarar verir. Ilıman bölge bitkilerinin çoğunda, (yeterli CO2 ve ışık
olduğunda), fotosentez hızı 0°C’den 20-30°C’ye kadar artar. Sıcaklık 35°C’den yukarı
çıktığında ise fotosentez hızı azalır ve 50-60°C’de sıfıra yaklaşır. Çünkü bu sıcaklıklar enzim
aktivitesini bozar. Bu optimum sıcaklık, çöl bitkileri için yüksektir. Çöl bitkilerinde yüksek
sıcaklıklarda canlılıklarını devam ettirecek özellikler mevcuttur. Kuraklık sakınması gösteren
Cactus cinsinin üyeleri 60°C’ye, yine kuraklık toleransına sahip olan Atriplex 50°C’ye kadar
canlılıklarını devam ettirebilirler (Kadıoğlu 2007).
Bitki hayatı için en elverişli olan sıcaklık derecesine optimum sıcaklık adı verilir.
Optimum sıcaklık değeri her bitki türü için aynı değildir. Bitkilerin çeşitli fonksiyonları için
uygun olan sıcaklık değerleri de farklıdır. Bu konuda üç optimum sıcaklık değerinden söz
edilebilir: Harmonik, mutlak ve ekolojik optimum sıcaklık.
Harmonik optimum sıcaklık: Bitkilerin herhangi bir fonksiyonu yerine getirmek için
ihtiyaç duydukları en elverişli sıcaklık derecesidir.
Mutlak optimum sıcaklık: Bitkilerin herhangi bir fonksiyonunun en şiddetli olarak
meydana geldiği sıcaklık derecesidir.
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Ekolojik optimum sıcaklık: Harmonik optimum sıcaklıkların tümüdür.
Anlaşılacağı gibi bitkilerde solunum, sıcaklık arttıkça artar ve sonuçta en üst düzeye
çıkar yani mutlak optimuma erişir. Ancak bu durum solunum bakımından en uygun sıcaklık
derecesi anlamına gelmez. Solunum bakımından harmonik optimum sıcaklığa daha düşük
sıcaklıklarda erişilir. Aynı şekilde örneğin bitkilerin çimlenmeleri için ihtiyaç duydukları
sıcaklık değerleri her bitki için de aynı değildir. Bitki türlerinin her fonksiyon için talep ettikleri
sıcaklık değerleri farklıdır (Şekil 14).
Bu fonksiyonlar için talep edilen alt sıcaklık değerleri, üst sıcaklık değerleri ve optimum
sıcaklık değerleri de farklıdır. Bitkilerin büyük kısmı için büyüme bakımından alt sıcaklık
değeri 0°C’nin üstünde, genellikle 5-8° civarındadır. Bazı alpin bitki türleri ise 0°C’ye yakın
sıcaklıklarda bile gelişimlerine devam ederler. Bitkilerin gelişim süreçlerinin sıcaklıkla
doğrudan ilişkili olduğu dikkate alındığında, küre üzerinde sıcaklığın yıl içinde belirgin
değişimler gösterdiği yerlerde bitkilerin gelişmesi belli dönemlere bağlıdır. İşte bitkilerin
çimlenmeye başladıkları an ile meyvelerinin döküldüğü veya tohumlarının saçıldığı zamana
kadar geçen dönem yetişme devresi veya vejetasyon devresi olarak adlandırılır (Erinç 1977;
Dönmez 1985).

Şekil 14. Beş farklı bitki türünün çimlenmesinin sıcaklığa bağlı olarak değişimi (Smith ve Smith
2012’den değiştirilerek yeniden çizildi).

Bitkilerin gelişimlerini sürdürebilmeleri, yetişme devresi içinde ihtiyaç duydukları
sıcaklık toplamını elde etmelerine bağlıdır. Bitkiler büyüyebilmeleri için yetişme devresinde
belli miktarda bir sıcaklık birikmesine ihtiyaç duyarlar. Yetişme devresi içindeki ihtiyaç
duyulan sıcaklık toplamı, her bitki türünde de aynı değildir. Örneğin buğdayda 2400°C, mısırda
2600°C olan sıcaklık toplamı, bir tropikal bölge bitkisi olan hurmada 5100°C’dir. Anlaşılacağı
gibi bir bitkinin ihtiyaç duyduğu sıcaklık toplamı yetişme devresi içindeki günlük ortalama
sıcaklıkların bütünüdür. Sıcaklık toplamına, yılın her gününün günlük ortalama sıcaklığı değil,
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bitkilerde çimlenmeyi başlatan, büyümenin devam ettiği yetişme devresi içindeki günlük
ortalama sıcaklıklar dahildir. Bir bitki türü, ihtiyaç duyduğu sıcaklık birikmesini ne kadar kısa
sürede toplarsa, o kadar çabuk yetişir. Günlük ortalama sıcaklığın, çimlenme sıcaklığının
üstünde kaldığı günlerin sayısı bu konuda büyük önem taşımakla beraber, günlerin uzunluğunun
da rolü vardır. Daha önce de belirtildiği gibi buğdayın kuzey ülkelerinde 100-120 günde
yetişmesi, yaz günlerinin uzunluğu ile ilgilidir. Hâlbuki bu sahalarda günlük ortalama
sıcaklığın, çimlenme sıcaklığının üstünde olduğu günlerin sayısı fazla değildir. Ancak buğday
uzun günlerin süresinin uzunluğundan yararlanarak kendisi için gerekli olan sıcaklık toplamını
daha kısa zamanda biriktirmiş olmaktadır (Erinç 1977; Dönmez 1985). Bitkiler yetişme devresi
içinde diğer koşullar özellikle yağış miktarları uygunsa gelişirler. Bu nedenle de vejetasyon
devresi içindeki yağış miktarları da bitkiler açısından büyük önem taşımaktadır. Vejetasyon
devresinin dışında bitkiler dinleme durumundadır. Yağış ve sıcaklığın küresel dağılışı göz
önüne alındığında vejetasyon devresinin hem coğrafi enleme hem de yükseltiye göre değişeceği
açıktır. Akdeniz kıyılarında vejetasyon devresi çok daha erken başlayıp çok daha geç biter hatta
bazı alanlarda neredeyse tüm yıl boyunca devam eder. Buna karşılık Avrupa’nın kuzeyine
doğru gidildikçe bu süre belirgin olarak kısalır. O nedenle Akdeniz kıyılarında yayılış gösteren
bitki türleri ile Avrupa’nın kuzeyinde yayılış gösteren bitki türleri de değişime uğrar (Fotoğraf
30).

Fotoğraf 30. Akdeniz kıyılarının uzun süren vejetasyon devresine uyum gösteren bitkilerden sakız
(Pistacia lentiscus) ve kermez meşesi (Quercus coccifera). Bunlar yaz kış yeşil kalan bitkilerdir (Foto.
M. Avcı).
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Bölüm Soruları
1) CO2 döngüsü olmasaydı, atmosferdeki CO2 bitkilerin kaç yıllık ihtiyacını
karşılayabilirdi?
a) 100 yıl
b) 1000 yıl
c) 35 yıl
d) 5 yıl
e) 20.000 yıl
2) Heliofit bitkileri, aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?
a) Bunlar ışık bitkileridir
b) Bunlar gölge bitkileridir
c) Derin su bitkileridir
d) Göllerde yaşayan bitkilerdir
e) Mağaralarda yaşayan bitkilerdir
3) Hatch-Slack döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğuk mevsim bitkilerinin döngüsü
b) C5 bitkilerinin döngüsü
c) C4 fotosentez yolu
d) C3 fotosentez yolu
e) CAM fotosentez yolu
4) Buğday orta kuşakta 200 günde yetişiyorsa, kürenin ışık bakımından en uygun olan
yerlerinde, yani yüksek enlemlerde kaç günde yetişir?
a) 100-120 gün
b) 450 gün
c) 30 gün
d) 500 gün
e) 300 gün
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5) Megaterm bitkileri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
a) Bunlar 5-10°C sıcaklık isteyen bitkilerdir
b) Bunlar 0-15°C sıcaklık isteyen bitkilerdir
c) Bunlar (-5)-0°C sıcaklık isteyen bitkilerdir
d) Bunlar 20°C’nin üzerinde sıcaklık isteyen bitkilerdir
e) Bunlar 0°C’nin altında sıcaklık isteyen bitkilerdir
6) Tropikal bölgelerin birçoğu hangi sıcaklıklarda zarar görebilir?
7) Konifer orman kuşağında ağaçlar hangi düşük sıcaklıklara dayanabilirler?
8) Bitkiler neden ilkbahar donlarından daha fazla etkilenir?
9) Bitkilerin yapraklarındaki terlemenin büyük kısmı hangi yolla gerçekleşir?
10) Ekolojik optimum sıcaklık nedir?

Cevaplar
1-c, 2-a, 3-c, 4-a, 5-d, 6-12-13°C’de bile zarar görebilirler, 7- -50(-60)°C’ye
dayanabilirler, 8-Çünkü bitkilerin dokuları ve yaprakları çok yeni ve suludur, 9-Stomalar
vasıtasıyla gerçekleşir, 10-Harmonik optimum sıcaklıkların tümüdür.
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4. YAĞIŞ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİŞKİLERİ. RÜZGÂR-BİTKİ ÖRTÜSÜ
İLİŞKİLERİ
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Anahtar Kavramlar
İntersepsiyon: Bitkilerin gelen yağışın bir kısmını toprak üstü kısımları ile
tutması ve bu suyu buharlaşma ile tekrar atmosfere iade etmesi
İntersepsiyon miktarı: İntersepsiyon ile meydana gelen yağış kaybı miktarı
Evapotranspirasyon: Sular yüzeyinden olan buharlaşma ile bitkilerin
terlemesine verilen isim
Fizikî kuraklık: Toprakta bitki ihtiyacına yetecek kadar su bulunmaması
Fizyolojik kuraklık: Toprakta yeterince su olmasına rağmen çeşitli
nedenlerle bitkinin bu sudan faydalanamaması.
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Giriş
Bitkilerin ekolojik özellikleri arasında ışık yanında yağış ve rüzgar da önemli yer tutar.
Bu bölümde iklim elemanlarından yağış ve rüzgâr ele alınacaktır.

4.1.Yağış ve Bitki Örtüsü İlişkileri
Bitkilerin bütün yaşamsal faaliyetlerinde suyun çok önemli yer tuttuğu açıktır. Özellikle
kurak ve yarı kurak bölgelerde bitki örtüsünün yayılışında bu bölgelerin aldıkları yağış
miktarları büyük önem taşır. Bitki besin maddelerinin topraktan alınması toprak suyu
vasıtasıyla gerçekleşir. Fotosentezin meydana gelebilmesinde yine su gereklidir. Bitki besin
maddelerinin bitkinin yapısı içindeki hareketi de ancak eriyik halde gerçekleşir ve bitkinin
çeşitli bölgelerine dağılır. Bitki içinde bu besin maddelerinin hareketi bitkinin bir yandan
topraktan su alması, öte yandan terleme yolu ile atmosfere suyu iade etmesi sanki bir çeşit
emme-basma tulumba fonksiyonu sayesinde meydana gelir. Fizyolojik bakımdan su bitkisel
varlığın ilk şartıdır. Su ihtiyacı, su kaybı, kısaca bitkilerde su bilânçosu bitki türlerinin ve bitki
formasyonlarının yayılış alanlarını belirleyen temel faktörler arasındadır. Yeryüzünde suyun
kaynağı oluşturan yağışın doğrudan ekolojik etkisi ise çok önemli değildir (Erinç 1977;
Dönmez 1985). Çünkü bitkilerin bir kısmı gelen yağışa uygun olan yaprakları sayesinde kısmen
faydalanırlar. Hatta bazı yağışlı iklim bölgelerinde bitkilerin yaprakları gelen yağışı hemen
uzaklaştıracak şekiller almıştır (tropikal bölgelerin damla uçlu yaprakları gibi). Yağışın bitkiler
üzerindeki esas fizyolojik ve ekolojik etkileri dolaylı yollardan meydana gelmektedir. Yağış
bitkiye yetişme mekânı oluşturan toprağa ulaşarak, bitkinin gerek duyduğu suyu sağlamış olur.
Bitkiler için topraktan alınan su miktarının terlemeyle kaybedilenden fazla olması son derece
önemlidir. Aksi takdirde bitki kurur. Bu durum sıcaklıkla da ilişkilidir. Sıcaklığın yüksek
olması terlemeyi arttıracağından bitkinin su gereksinimi de artar. Sıcaklık rejimi ve yağış rejimi
bu nedenle bitkilerin yayılış alanlarını belirleyen önemli özelliklerin başında gelir. Her ne kadar
bir yerin aldığı yıllık yağış miktarı önemli olsa da, bu yağışın yıl içine nasıl dağıldığı ve yağışın
karakteri bitkiler açısından çok daha önemli rol oynayabilir. Kuzey Anadolu dağları ile Toroslar
dağlarında aynı miktarda yıllık yağış alan yerlerin bitki toplulukları arasında belirgin farklar
vardır. Kuzey Anadolu dağlarında yağış yıl içine nispeten düzenli dağılmışken, güneyde
Akdeniz bölgesinde belirgin bir yaz kuraklığının olması bu durumu yaratan temel farktır.
Dolayısıyla bir yerin özellikle vejetasyon devresinde aldığı yağış miktarları bitkilerin yayılış
alanlarının belirlenmesinde yıllık yağış miktarı kadar önemli bir özelliktir.
Bitkiler gelen yağışın bir kısmını toprak üstü kısımları ile tutar ve buharlaşma ile tekrar
atmosfere iade eder. Buna “intersepsiyon” adı verilir. Bu yolla meydana gelen yağış kaybı
miktarına da “intersepsiyon miktarı” adı verilir. İntersepsiyon miktarını hesaplamak için açık
alana düşen yağış miktarı ile bitki örtüsü ile kaplı toprağa düşen yağış miktarı arasındaki fark
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bulunur ve yağış kaybı yıllık yağışın %’si olarak ifade edilir. Örneğin açık bir alana düşen yağış
miktarı 1000 mm, ormanla kaplı bir alanın toprağına ulaşan yağış miktarı 800 mm ise, bu orman
sahasındaki intersepsiyon miktarı %20 olarak ifade edilir. Yani orman sahasına düşen yağışın
yaklaşık %20’si ağaçlar tarafından tutulmaktadır. İntersepsiyon miktarı üzerinde birçok faktör
etkilidir. İntersepsiyon miktarı bitki örtüsünün özelliğine göre de değişim gösterir (Tablo 3).
İğne yapraklı ağaç türlerinde intersepsiyonun üst sınırı %36, yayvan yapraklı ağaçlarda %20,
çayır vejetasyonunda ise %17 olarak belirtilmektedir. Yayvan yapraklı orman sahalarındaki
intersepsiyon miktarı yaz ve kış mevsiminde de önemli oranda değişmektedir. Bu durumun
temel nedeni ılıman kuşakta kış mevsiminde bu ağaçların yapraklarını dökmesidir (Çepel
1993).
Tablo 3. Belgrad ormanında 5 yıllık ölçümlere göre intersepsiyon miktarı (Çepel 1967).

Ağaç türü

Kayın

Meşe

Çam

Mevsim

Çıplak sahada yağış
miktarı mm

Ormanın altında
yağış miktarı mm

İntersepsiyon
%

Kış

704,4

479,7

13,8

Yaz

341,0

225,0

21,0

Yıllık

1045,4

704,6

17,4

Kış

689,0

502,9

13,6

Yaz

331,0

215,8

26,5

Yıllık

1020,0

718,7

20,0

Kış

717,0

453,8

32,5

Yaz

344,0

228,7

29,7

Yıllık

1061,0

682,5

31,1

Yukarıda da belirtildiği gibi yağışların buharlaşma ve terleme ile olan ilişkilerini
belirleyebilmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin kullanılmasıyla elde
edilen indis değerlerine göre bitkiler için gerekli iklim şartları ve bitki örtüsü ortaya konmaya
çalışılmıştır. Thornthwaite, De Martonne, Köppen ve Erinç yöntemleri bunlar arasındadır.
Thornthwaite yöntemi, yağışla evapotranspirasyon (evapotranspirasyon, sular
yüzeyinden olan buharlaşma ile bitkilerin terlemesine verilen isimdir) ve sıcaklıkla
evapotranspirasyon arasındaki ilişkilere dayanan bir yöntemdir. Buna göre, yağışın
evapotranspirasyondan daima fazla olduğu yerlerde toprak suya doymuştur, bu sahalarda bir su
fazlalığı vardır ve bu sahaların iklimi nemlidir. Dolayısıyla nemli iklim koşullarında bitki
topluluğu da nemli ormandır. Ancak yağışların evapotranspirasyondan daima az olduğu
yerlerde, toprakta su birikemez ve toprak bitkilerin talep ettikleri suyu karşılayamaz. Bu nedenle
de adı geçen sahalarda bir su noksanlığı ortaya çıkar. Bu sahaların iklimi ise kuraktır ve bu
kurak şartlar altında orman toplulukları gelişemez hatta çoğu zaman ağaç da yetişemez.
Thornthwaite yöntemine göre bitki toplulukları nemli ve kurak olarak tanımlanan bu iki uç
arasında değişmektedir. Çok nemli orman toplulukları ile ağacın kuraklık nedeniyle yetişmediği
çöl toplulukları arasında, nemlilikten ve kuraklıktan uzaklaşmaya bağlı olarak nemli, yarı nemli,
yarı kurak gibi diğer bitki toplulukları ortaya çıkmaktadır. Yağışla evapotranspirasyon
arasındaki ilişkiye dayanan bu yöntemin sonuçlarına göre belirlenen iklim ve bitki toplulukları;
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nemlilik derecelerine göre 6 tipe, kuraklık derecelerine göre de 3 tipe ayrılır (Dönmez 1985;
Tablo 4).
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Tablo 4. Thornthwaite yöntemine göre belirlenen iklim ve bitki toplulukları.

Yağış tesirlilik indisi

İklim tipi

Bitki topluluğu

100’den çok

Çok nemli

Çok nemli orman

80-100

Nemli

Nemli ormanlar

60-80

Nemli

Nemli ormanlar

40-60

Nemli

Nemli ormanlar

20-40

Nemli

Nemli ormanlar

0-20

Yarı nemli

Yarı nemli orman

(-20)-0

Kurak-az nemli

Ağaçlı stepler

(-40)-(-20)

Yarı kurak

Step formasyonu

(-40)’dan küçük

Kurak (çöl)

Çöl formasyonu

De Martonne yağış ile sıcaklık arasındaki ilişkiden hareket ederek bir yerin kurak veya
nemli oluşunun belirlenebileceğini ve bunun belli bitki topluluklarının dağılışını yansıtacağını
ifade eder. Bu amaçla de Martonne, 1923 yılında yıllık yağış miktarı ile yıllık ortalama
sıcaklığın kullanıldığı bir formül önermiştir.

Bu formülde P yıllık yağış miktarını, T yıllık ortalama sıcaklığı göstermektedir.
Formülde yer alan 10 ise sıcaklıklardaki (-) değerlerin etkisini azaltmak için kullanılmıştır. Elde
edilen indis değerlerine göre; indis değeri 10’dan küçük ise çöl iklim bölgelerini, 10-20 arasında
ise yarı kurak iklim bölgelerini, 20-30 arasında ise yarı kurak iklimler ile nemli iklimler
arasındaki geçiş bölgelerini, 30’dan fazla ise nemli iklimleri göstermektedir.
Ancak söz konusu formül, de Martonne tarafından Gottman ile birlikte 1942 yılında
değiştirilmiştir. Yeni formülde en kurak ayın yağışı ile en kurak ayın sıcaklığı arasındaki ilişki
de göz önünde bulundurulmuştur. Bu formül;

şeklindedir. Formülde P yıllık yağış miktarını, T ortalama yıllık sıcaklığı, p en kurak ayın
yağışını, t en kurak ayın ortalama sıcaklığını göstermektedir. Yine formülde yer alan 10 ise
sıcaklıklardaki (-) değerlerin etkisini azaltmak için kullanılmıştır. Bu formülden elde edilen
indis değeri 5’den küçük ise çöl iklimini, 5-10 arasında ise yarı kurak iklim bölgelerini, 10-20
arasında ise yarı kurak iklimler ile nemli iklimler arasındaki geçiş bölgelerini, 20’den fazla ise
nemli iklimleri göstermektedir. Çöl iklimi olarak tanımlanan alanların bitki örtüsünü, kurakçıl
karakterli otsu bitkiler; yarı kurak iklim bölgelerinin bitki örtüsünü çöl bitki topluluğundan daha
çeşitli olan step bitki topluluğu, yarı kurak-nemli iklim iklimler arasındaki geçiş yerlerinin bitki
topluluğunu indisin az olduğu yerlerde ağaçlı stepler, çok olduğu yerlerde ormanlar; nemli
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iklimlerin hüküm sürdüğü alanlarda ise çok iyi gelişmiş ormanlar meydana getirmektedir
(Dönmez 1985).
Yeryüzünün iklim kuşaklarının ayrılmasında Köppen tarafından geliştirilen bir yöntem
de vardır. Köppen, yıllık sıcaklık ortalaması ve yıllık yağış toplamının yanında aylık sıcaklıklar
ile yağışın yıl içindeki dağılışını da esas almıştır. En kurak yaz ayında yağış miktarı, yağış
miktarının 1/3’ünden küçük ve 40 mm’den az olan yerler kışı yağışlı alanları; en fazla yağışın
düştüğü yaz ayındaki ortalama yağış miktarı, en kurak kış ayındaki yağış miktarının % 10’dan
çok ise bu alanlar yazı yağışlı alanları meydana getirmektedir. Bu kuraldan herhangi birinin
sağlanmadığı yerlerde yağışın az çok düzenli dağıldığı kabul edilmektedir (Erinç 1969). Yağışın
dağılış özelliği göz önünde bulundurularak sıcaklık ile yağış arasındaki ilişkiler aracılığıyla bir
yerin çöl ya da step iklimine veya step ya da nemli iklime dahil olduğu belirlenmektedir.
Kullanılan formüller ve sonuçları Tablo 5 gösterilmiştir.
Tablo 5. Köppen’e göre (1936) çöl, step ve nemli iklim ayırımında kullanılan formüller.

Step/Çöl ayırımı için

Step/Nemli ayırımı için

Kışı yağışlı alanlar

r>t

Step

r>2t

Nemli

(En kurak yaz ayında yağış miktarı,
yağış miktarının 1/3’ünden küçük ve
40 mm’den az olan yerler)

r<t

Çöl

r<2t

Step

r>(2t+14)

Step

r>(2(t+14))

Nemli

(en fazla yağışın düştüğü yaz ayındaki
ortalama yağış miktarı, en kurak kış
ayındaki yağış miktarının %
10’dan çok)
r<(2t+14)

Çöl

r<(2(t+14))

Step

r>(2t+7)

Step

r>(2(t+7))

Nemli

Çöl

r<(2(t+7))

Step

Yazı yağışlı alanlar

Yağışın düzenli dağıldığı yerler

(Kışı veya yazı yağışlı olmayan
yerler)
r<(2t+7)
*r: yıllık yağış (cm); t: yıllık ortalama sıcaklık

Bir yerin yağışının etkinliğine bağlı olarak nasıl bir özellik göstereceğini ve bu ortamda
gelişecek bitki örtüsünün ne olabileceğini ortaya koymak üzere Erinç tarafından geliştirilen
yağış etkinlik indisi, bu konudaki yöntemlerden bir diğeridir. Erinç’in 1965 yılında ortaya
koyduğu bu formülde yağış ile ortalama maksimum sıcaklıklar arasındaki ilişki esas alınmıştır.

Im yağış etkinliğini, P yıllık yağış miktarını (mm), Tom ortalama maksimum sıcaklığı
(°C) göstermektedir. Aylık indislerin belirlenmesinde, çıkan sonuç 12’ile çarpılırken,
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mevsimlik veya dönemlik hesaplamalar da yapılabilmektedir. Erinç sıcaklık değerlerinin (-)
olduğu aylarda indisin 0 olduğunu belirtmektedir. İndis değerlerinin hangi sınıfa işaret ettiği ve
gelişebilecek bitki örtüsünün ne olduğu aşağıdaki tabloda verilmiştir (Erinç 1965).
Tablo 6. Erinç formülüne göre yağış etkinlik indisi ve bu ortamda gelişecek bitki örtüsü.

Im

Sınıf
8’den küçük

8-15

Tam kurak
Kurak

Bitki Örtüsü
Çöl
Çölümsü step

15-23

Yarı kurak

Step

23-40

Yarı nemli

Park görünümlü kuru orman

40-55
55’den büyük

Nemli
Çok nemli

Nemli orman
Çok nemli orman

Vejetasyon devresindeki nemlilik ve sıcaklık koşulları, yeryüzündeki belli başlı bitki
kuşaklarını belirlemektedir. Mevsimlik yağışlar içinde bitkiler için büyük önem taşıyan yağışlar
ilkbahar yağışlarıdır. Bu devrenin yetişme devresinin başlangıcı olması bu yağışların önemi
arttırır. Yetişme devresinde yağış almayan veya çok az yağış alan yerler bitkilerin gelişmesine
uygun alanlar değildir. Yağışın şekli de önemlidir. Kar ve çiğ gibi yağış şekillerinin de bazı
olumlu etkileri olmakla beraber bitkiler için en faydalı olan yağış şekli yağmurdur. Zeminin
karla kaplı olması toprağı don olaylarından korur, çiğ de bazı bölgelerde bitkilerin su ihtiyacını
karşılar.
Topraktan terlemeyle kaybettiği kadar su alamayan bitki bu durum uzun bir süre devam
ederse kurur. Bitkiler toprakta var olan suyu alabilmek için kök sistemleri önemlidir. Özellikle
kurak bölgelerdeki bitkilerin toprak içinde gelişmiş kök sistemleri vardır. Topraktaki nem
oranının az olması, bitkinin yapraklardan çok kök üretimi için çaba göstermesini gerektirir. Bu
durum topraktan daha çok suyun alınabilmesine, transpirasyonun (terlemenin) azaltılmasına
yardımcı olur ve böylece bitkinin hayatta kalabilme şansı artar (yani kuraklığa tolerans
gösterir). Hâlbuki toprakta yeteri kadar nem varsa bitki köklerini geliştirmek için değil daha
çok ışığa ulaşabilmek için gövdesini geliştirir ve yaprak donanımını arttırır (Şekil 15; Fotoğraf
31).
Bitkiler yağmur ve kar yağışından, toprağın içine sızarak toprağın su içeriğini
arttırdıklarında bir fayda sağlayabilir. Eğer yağış toprak üzerinden yüzeysel akışla akıp giderse
bundan bitki faydalanamaz. Bu konuda yamaç eğimi önemli rol oynar. Yine ileri de
açıklanacağı gibi toprağın fiziki özellikleri de (gözeneklilik ve geçirimlilik derecesi gibi)
toprakta suyun tutulabilmesinde dolayısıyla bitkilerin bu sudan faydalanabilmesi konusunda
önemli faktörler arasındadır. Başka bir olumsuz durum da kökler toprak içindeki neme
ulaşamazsa ortaya çıkar. Yerince kök sistemi geliştirip toprakta var olan neme ulaşmak bitkiler
için büyük önem taşır.
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Şekil 15. Topraktaki nem miktarına bitkilerin uyumu (Smith ve Smith 2012’den değiştirilerek yeniden
çizildi). Topraktaki nem oranının az olması, bitkinin yapraklardan çok kök üretimi için çaba
göstermesini gerektirir. Bu durum topraktan daha çok suyun alınabilmesine, transpirasyonun
(terlemenin) azaltılmasına yardımcı olur ve böylece bitki hayatta kalabilir (yani kuraklığa tolerans
gösterir). Hâlbuki toprakta yeteri kadar nem varsa bitki köklerini geliştirmek için değil daha çok ışığa
ulaşabilmek için gövdesini geliştirir ve yaprak donanımını arttırır.

Fotoğraf 31. Bitkilerin kök sistemleri bitkinin gelişimi bakımından önemli rol oynar. İyi gelişmiş kökler
bitkilerin toprak suyundan en üst düzeyde faydalanmasını sağlar ((Foto. M. Avcı).

Yeryüzünde yağışın dağılışı eşitsizdir (Şekil 16). Bu nedenle küre üzerinde bazı alanlar
daha bol yağış alırken bazı alanlardaki yağış miktarları son derece azdır. Bu alanlardaki sıcaklık
ve yağış rejimleri de göz önüne alındığında bitki topluluklarının bu duruma büyük bir uyum
gösterdikleri görülür. O nedenle en fazla yağış alan tropikal bölgelerde bitki örtüsü son derece
yoğundur. Buna karşılık çöller bitki örtüsünün son derece az yer kapladığı sahalardır. Yağış
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miktarının 250-300 mm’nin altına düştüğü yerlerde diğer yetişme koşulları da uygunsa
çoğunlukla orman formasyonu değil stepler yayılış gösterir. Dağların yüksek kesimlerinde veya
kutuplara civar olan yerlerde yağış bitki örtüsü bakımından uygun gibi görünse de bu alanlarda
düşük sıcaklıklar nedeniyle su donmuş durumdadır. Bu nedenle yüksek enlemlerde kutuplar ve
yakın çevreleri ile dağların çok yüksek yerlerinde, bitkiler bakımından fizyolojik kuraklık söz
konusudur. Bitki topluluklarının yayılış alanlarının belirlenmesinde çok büyük önemi olan
kuraklığın iki şeklinden söz edilebilir. Bunlardan fizikî kuraklık toprakta bitki ihtiyacına yetecek
kadar su bulunmamasını ifade eder. Ancak bazen toprakta yeterince su vardır. Fakat bitki bu
sudan faydalanamaz. Bu tip kuraklık ise fizyolojik kuraklık olarak isimlendirilir. Toprağın çok
fazla tuzlu olması, toprak suyunun yüksek oranda organik asit içermesi veya toprağın donmuş
olması fizyolojik kuraklığın belli başlı nedenleri arasındadır. Toprağın çok fazla tuz içermesi
nedeniyle bitkiler, düşük bir osmotik potansiyelden dolayı topraktan yeterince suyu alamazlar
ve iyonların toksik etkilerinden dolayı stres altında bulunurlar. Toprak suyunun fazla miktarda
humus asidi ile içermesi de bitkilere benzer etkiler yapar. Özellikle çok büyük oranda organik
maddeden meydana gelen turbalar buna örnektir (Erinç 1977; Kadıoğlu 2007). O nedenle bazı
bitkiler bu ortamlara uyum gösterir.

Şekil 16. Yeryüzünde yağışın (mm) dağılışı.

Bitkiler su isteklerine göre dört gruba ayrılırlar (Dönmez 1985):
a)

Kserofitler yani kurakçıl bitkiler.

b)

Mesofitler yani orta derecede su isteyen bitkiler

c)

Higrofitler yani nemcil bitkiler

d)

Su bitkileri

Bunlardan kserofit bitkilerin yayılış alanı yeryüzünün kurak ve yarı kurak sahalarıdır.
Bu sahalardaki yüksek sıcaklıkların bitkiler üzerine doğrudan etkisi, proteinlerin yapısını
bozması ve koagüle (topaklanma) etmesidir. Yüksek sıcaklıklarda bunun engellenmesi için
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terlemenin hızı arttırılır ve ısı düşürülmeye çalışılır (Kadıoğlu 2007). Kserofitler az su ile
yetinen bitkilerdir ve kurak bölgelerin koşullarına kendilerini uydurmuşlardır. Bu sahaların
ortak özelliği yağış azlığı yanında buharlaşmanın yüksek olmasıdır. Bu durumda bitkilerin su
kaybı da artmaktadır. Kurak bölge bitkilerinin bir özelliği yukarıda ifade edildiği gibi çok derin
ve yanlara doğru yayılan kök sistemleri geliştirmeleridir (Şekil 15’e bakınız). Bitkiler bu yolla
toprağın içindeki suyu en üst düzeyde alabilme şansına sahip olurlar. Bitkilerin dayanıklı olması
gereken streslerden birisi olan kuraklık için bitkiler, kuraklık sakınması adı verilen birçok
mekanizmalar geliştirir. Yıllık bitkiler kurak dönemi tohum olarak geçirirler ve canlı
kalabilirler. Bu durum ekolojik koşulların uygun olmaması halinde çimlenmenin geciktirilmesi
mekanizması yani dormansi olarak da ifade edilir. Çöl bitkileri ise yağmur yağmasını izleyen
dönem esnasında tüm yaşam döngülerini tamamlayarak canlılıklarını devam ettirebilirler.
Kurak bölgelerde yayılış gösteren bu bitkilerin bir diğer özellikleri terlemeyle olan su kaybını
en alt düzeyde tutmak amacıyla geliştirdikleri yöntemlerdir. Birçok bitki etkili bir şekilde suyun
alınması ve su kaybedilmemesi için özel yollar ve yapılar (kutikula ve stoma değişimleri gibi)
geliştirirler. Bu bitkiler kuraklık şartlarında, iç dokularını yüksek bir strese maruz kalmaktan
koruyarak canlı kalabilirler. Bazı çöl bitkileri nadiren su kaybeder. Eğer kuraklık şartları çok
şiddetli ise ve uzun bir süre devam ederse, aşırı korunma mekanizmalarına rağmen bitkiler su
kaybedebilir ve ölebilirler (Kadıoğlu 2007).
Bitkilerin geliştirdikleri kuraklık önlemleri şu şekilde özetlenebilir (Erinç 1977;
Dönmez 1985; Toker 2004; Kadıoğlu 2007):
a)
Bitki yüzeyini geniş ölçüde küçültebilir. Özellikle yapraklar küçülür ve azalır.
Hatta bazı çöl bitkileri yapraklarını tamamen ortadan kaldırabilir. Bu durumda yaprakların
görevini gövde üstlenir (Örneğin Opuntia ficus-indica’da yapraklar tamamen körelmiş gövde
yaprak şeklini almıştır; Fotoğraf 24). Bazı kurak bölge bitkileri yağışın olmadığı dönemde
yapraklarını döker.
b)
Yaprağın hem alt hem de üst yüzeyini kaplayan üst deri (epidermis) çok
kalınlaşır ve bu şekilde bitkinin terlemesi azalır.
c)
Bitkinin çeşitli kısımlarında özellikle yapraklarında ve sürgünlerde, sıcaklığa
karşı korunmayı sağlayan tüyler ortaya çıkar (ülkemizde özellikle yağışın az olduğu yerlerde
yayılış gösteren tüylü meşe-Quercus pubescens gibi).
d)
Özellikle yaprakların üzerinde bir mumsu bir tabaka meydana gelir. Yaprağın
üst derisindeki hücrelerin dış çeperleri kütikula adı verilen ince ve mumsu bir maddeyle
örtülüdür. Mumsu kütikula su geçirmezdir, böylece yaprak yüzeyinden olacak su kaybını
minimum seviyeye indirir. Bu tabaka kurak bölge bitkilerinde oldukça kalınlaşır.
e)
Bol su içeren özel dokular ve hücreler meydana gelir. Böyle etli yapıdaki
bitkilere sukkulent adı da verilir. Bunlardan bazıları suyu yapraklarında bazıları da gövdede
biriktirir.
f)

Buharlaşmayı azaltmak için stomalar derine gömülür.
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Kserofit bitkilerin bu önlemleri alması kseromorfizm olarak da belirtilir. Bu bitkilerin
aldığı fizyolojik önlemler de vardır. Topraktan daha büyük miktarda su emebilmek amacıyla
osmotik basıncın yüksek tutulması buna bir örnektir (Fotoğraf 32 ve Fotoğraf 33).

Fotoğraf 32. Bitkinin çeşitli kısımlarında özellikle yapraklarında ve sürgünlerde ortaya çıkan tüyler,
bitkilerin geliştirdikleri kuraklık önlemlerinden birisidir. Ülkemizde özellikle yağışın az olduğu yerlerde
yayılış gösteren tüylü meşe (Quercus pubescens) gibi (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 33. Bitkilerin kuraklığa
karşı aldığı önlemlere örnek.
Ülkemizde
belirgin
yaz
kuraklığının olduğu alanlarda
geniş yayılış alanı bulan kermez
meşesi
(Quercus
coccifera)
yaprakları deri gibi sert, uçları
dikensi çıkıntılarla kaplıdır (Foto.
M. Avcı).

Su istekleri bakımından başka bir grubu meydana getiren mezofitler yani orta derecede
su isteyen bitkiler, özellikleri bakımından ne kserofitlere ne de higrofitlere benzerler. Daha çok
geçiş iklimlerinde ortaya çıkan bu bitkiler kserofitler kadar kuraklığa dayanıklı olmadıkları gibi
higrofitler kadar da yüksek su talebine sahip değildirler.
Su istekleri bakımından ayrılan diğer bir grubu oluşturan higrofit bitkiler, su istekleri en
yüksek olan bitkilerdir. Tropikal yağmur ormanlarının bitkileri veya ılıman kuşakta yağışın bol
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olduğu bölgeler bu bitkilerin yayılış sahalarını meydana getirir. Yayılış sahalarının bol yağış
alması bu bitkileri de bulundukları ortama uyma yöntemleri geliştirmeye yöneltmiştir. Bu
yöntemleri geliştiren bitkiler higromorf adıyla da bilinir. Küre üzerinde çok geniş yayılış alanı
bulan bu bitki türlerinde kökler çok derine inmez. Nemli ortamlarda yaşadıklarından
yapraklarında kurak bölge bitkilerindeki gibi terlemeyi önleyecek önlemler yer almaz,
yapraklar küçülmemiştir tersine büyük ve geniştir (Fotoğraf 34 ve Fotoğraf 35).

Fotoğraf 34. Ilıman kuşakta yağışın bol
olduğu bölgelerde yayılış gösteren kayın
(Fagus orientalis
), higrofit bitkilere
örnektir. Higrofitler su istekleri en yüksek
olan bitkilerdir (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 35. Kabalak ve öksürük otu gibi isimlerle bilinen Petasites hybridus. Yağışın bol olduğu
bölgelerde yayılış gösteren higrofit bitkiler, kurak bölgelerdekilerden farklıdır. Nemli ortamlarda
yaşadıklarından yapraklar küçülmemiştir tersine oldukça büyük ve geniştir. Bu geniş yapraklar doğal
şemsiye ve güneşlik olarak yerel kullanımlara sahiptir (Foto. M. Avcı).
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Su bitkileri ise tamamen su içinde yetişen bitkilerdir. Bunlara hidrofit adı da verilir.
Kökleri iyi gelişmemiştir. Yaprak yüzeyleri çok geniştir, stomalar çok azdır. Su bitkileri ya
tamamen su içine gömülü olarak (sabit), ya yapraklarını suyun dışına çıkararak, ya da suyun
içinde yüzerek yaşarlar. Yapıları bu yaşam koşullarına göre değişime uğramıştır (hidromorfi).
Hidrofitler, CO2, O2 ve mineral tuzlarının tamamını doğrudan sudan alırlar. Yüzücü
bitkilerin bir kısmı hayatları boyunca kök taşımazlar. Su miğferi (Urticularia sp.), su mercimeği
(Lemna sp.) gibi (Fotoğraf 36).

Fotoğraf 36. Hidrofit adıyla da bilinen su bitkileri, su içinde yaşayan bitkilerdir. Su bitkileri ya tamamen
su içine gömülü olarak (sabit), ya yapraklarını suyun dışına çıkararak, ya da suyun içinde yüzerek
yaşarlar. Yapıları bu yaşam koşullarına göre değişime uğramıştır (hidromorfi). Hidrofitler, CO2, O2 ve
mineral tuzlarının tamamını doğrudan sudan alırlar (Foto. M. Avcı).

4.2. Rüzgâr ve Bitki Örtüsü İlişkileri
Rüzgârın bitkiler üzerindeki etkileri çeşitlidir. Bu konuda belirleyici olan rüzgârın esme
yönü, şiddeti ve frekansıdır. Rüzgârların bitkiler üzerindeki belki de en önemli etkilerinden
birisi polenleri çok uzak mesafelere taşıyarak tozlaşmayı sağlamasıdır. Rüzgârla tozlaşan
bitkilere anemogam bitkiler adı da verilir. Tüm kozalaklı ağaçlar rüzgârla tozlaşır (Fotoğraf 37).
Yayvan yapraklı ağaçlardan kavaklar (Populus sp.) da rüzgârla tozlaşan bitkilere örnektir. Yine
tohum ve meyvelerin yer değiştirmesinde rüzgârın etkisi büyüktür. Bu durum bitkilerin yayılış
alanlarının genişletilmesi bakımından önemli bir role sahiptir. Akçaağaç, karaağaç, dişbudak
ve gürgen gibi yapraklı ağaçlarda kanatlı tohumlar rüzgârlarla uzak mesafelere taşınır (Fotoğraf
38).
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Fotoğraf 37. Rüzgârla tozlaşan bitkilere anemogam bitkiler
adı da verilir.
Kozalak taşıyan ağaçlar yani açık tohumlu bitkiler
(gymnospermler) grubuna dâhil olan bitkilerde çiçek
tozlarının (polenlerin) dişi çiçeklere taşınmasını rüzgâr
sağlamaktadır. Kozalaklı ağaçların kozalaklarında yer alan
tohumlar da çoğunlukla kanatlı tohumlardır (Foto. M.
Avcı).

Fotoğraf 38. Dişbudak ağacının (Fraxinus sp.) kanatlı tohumları (solda) ve kayın gövdeli akçaağacın
(Acer trautvetteri) kanatlı tohumları (sağda). Kanat, tohumların rüzgârla çok uzak mesafelere
dağıtılmasında büyük fonksiyona sahiptir. Tüy, kanat, balon gibi kısımları olan tohum ve meyvelere
sahip olan bitkilerin yayılışlarında, rüzgârın önemi büyüktür (Foto. M. Avcı).

Çok şiddetli rüzgârların devamlı estiği alanlarda bitkilerin fiziki olarak zarar gördüğü
açıktır. Bu gibi alanlarda bitkilerin dalları kırılır, ağaçlar bir yana doğru eğilir, yatar ve şekilleri
bozulur. Hatta gövde kırılır veya tamamen kökünden sökülür. Özellikle kıyı alanlarında
ağaçların rüzgâra açık olan yerlerinde yaprak ve ince dalların törpülenerek ortadan kalktığı
görülür. Eğer bu olumsuz rüzgâr koşulları devam ederse de bitkilerin olağan gelişim süreçleri
zarar görür. Bunun gibi rüzgârın şekillendirici etkisinin en belirgin durumunu rüzgâr bayrağı
adı verilen şekiller oluşturur (Fotoğraf 39). Bu durumda ağacın rüzgâra bakan taraftaki dalları
kurumuş ve ölmüştür. Rüzgâr bayrağının nedeni büyük ölçüde rüzgâra açık olan dalların ve
sürgünlerin kırılması, yaprakların koparılması olsa da, bu konuda rüzgârın buharlaşmayı
arttırarak yol açtığı dolaylı etkilerin de rolü vardır. Çünkü rüzgâra bakan taraftaki dallar, filizler
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ve bilhassa yapraklar buharlaşma ile çok daha büyük ölçüde su kaybeder. Sonuçta buralardaki
hücrelerin faaliyeti zayıflar, dallar ve yapraklar kuruyarak ağaç asimetrik bir görüntüye sahip
olur (Fotoğraf 40). Gerçekten de transpirasyon yapan bir yaprağın üzerinde, özellikle durgun
havalarda, su buharı birikimi nedeniyle, havanın buhar basıncı artmakta ve transpirasyon
yavaşlamaktadır (Erinç 1977; Kadıoğlu 2007).

Fotoğraf 39. Çok şiddetli rüzgârların devamlı estiği yerlerde bitkiler fiziki olarak zarar görür. Bitkilerin
dalları kırılır, ağaçlar bir yana doğru eğilir, yatar ve şekilleri bozulur (Foto. M Avcı).

Kuvvetle esen rüzgâr, biriken bu su buharı tabakasını alıp süpürdüğü için transpirasyonu
da hızlandırmaktadır. Özellikle nem taşıyan rüzgârların bitki örtüsü üzerine olumlu etkileri
vardır. Dağlık sahalarda nemli rüzgârlara açık olan yamaçların bitki örtüsü, tür çeşitliliği ve
daha gür oluşlarıyla diğer yamaçlardan ayrılır (Dönmez 1985). Bu konuda kuzey Anadolu
dağları örnek verilebilir. Bu dağlık alanların özellikle nem taşıyan rüzgârlara açık kuzey
yamaçları ile güneye bakan yamaçları arasında belirgin farklılıklar vardır. Dağların kuzeye
bakan yamaçlarının daha fazla yağış alması bitki topluluklarında değişime yol açar.
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Fotoğraf 40. Batı Anadolu kıyılarında kızılçamlarda rüzgâr şekillendirmesi. Özellikle kıyı alanlarında
ağaçların rüzgâra açık olan yerlerinde yaprak ve ince dalların törpülenerek ortadan kalktığı görülür. Eğer
bu olumsuz rüzgâr koşulları devam ederse de ağaçlar tamamen yere yatık bir şekil de alabilir (Foto. M.
Avcı).

Bitki türlerinin kuvvetli rüzgârlara verdikleri tepkiler aynı değildir. Bazı ağaç türlerinin
kök sistemlerinin iyi gelişmemiş olması bunları şiddetli rüzgârlara karşı dirençsiz hale
getirmektedir. Göknarlar (Abies sp.) bu duruma örnektir. Bazıları da rüzgâra karşı çok daha
dirençlidir. Örneğin karaçam (Pinus nigra) gibi. Rüzgârla bu şekilde devrilen veya kırılan
ağaçlara rüzgâr devriği veya rüzgâr kırığı gibi isimler de verilir. Kök sistemleri iyi olsa da
bazen çok kuvvetli fırtınalar ağaçlara zarar verebilmektedir (Fotoğraf 41).
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Fotoğraf 41. Kuzey Amerika’nın dev sekoyalarından (Sequoia sempervirens) birisi, çok kuvvetli fırtına
sonucunda Ocak 2017’de devrildi (Üstteki Foto. B. Sayın Tucker, Ağustos 2015; Alttaki Foto:
http://www.usnews.com/news/us/articles/2017-01-09/californias-famous-drive-thru-sequoiatoppledby-storms

Sirokko ve fön gibi sıcak rüzgârların kurutucu ve pörsütücü etkisi vardır. Fön
rüzgârlarının orman yangınlarının meydana gelişini kolaylaştırdığı da bilinmektedir. Fön
devreleri ile orman yangınları arasındaki zaman ilişkilerine Türkiye'de de dikkat çekilmiştir
(Erol 1955; Erinç 1961; Yetmen 2014).
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Bölüm Soruları
1) Yıllık sıcaklık ortalaması ve yıllık yağış toplamının yanında aylık sıcaklıklar ile
yağışın yıl içindeki dağılışını da esas alan, yeryüzünde kışı yağışlı ve yazı yağışlı yerler olarak
2 alan tanımlayan iklim sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Erinç
b) de Martonne
c) Köppen
d) Gottman
e) Thornthwaite
2) Erinç yağış etkinlik indisinin temel özelliğini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
a) Yıllık yağış miktarı – ortalama maksimum sıcaklık arasındaki ilişki
b) Yıllık yağış miktarı – minimum sıcaklık arasındaki ilişki
c) Minimum yağış – minimum sıcaklık arasındaki ilişki
d) Maksimum yağış – buharlaşma arasındaki ilişki
e) Buharlaşma – sıcaklık ilişkisi
3) Erinç yağış etkinlik indisinde, İndis’in 55’den büyük olduğu alanlar,
aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanır?
a) Çöl
b) Çölümsü step
c) Çok nemli orman
d) Nemli orman
e) Step
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4) Orta derecede su isteyen bitkilere verilen isim hangi seçenekte doğru olarak ifade
edilmiştir?
a) Epifitler
b) Mesofitler
c) Parazitler
d) Higrofitler
e) Kserofitler
5) Kurak ve yarıkurak sahalarda yayılış gösteren ve bol su içeren etli yapıdaki bitkilere
verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
a) Epifit
b) Liyan
c) Higrofit
d) Mesofit
e) Sukkulent
6) Kuraklığa önlem olarak bazı çöl bitkileri yapraklarını tamamen ortadan kaldırır. Bu
durumda yaprakların görevini gövde üstlenir. Böyle bitkilere bir örnek veriniz?
7) Neden kurak bölge bitkilerinin yapraklarının çoğunda mumsu bir tabaka yer alır?
8) Neden kurak bölge bitkilerinde stomalar derine gömülmüştür?
9) Rüzgârla tozlaşan bitkilere ne ad verilir?
10) Kozalaklı ağaçlarda bitkilerin çiçek tozlarını (polenleri), dişi çiçeklere taşıyan iklim
elemanı hangisidir?

Cevaplar
1-c, 2-a, 3-c, 4-b, 5-e, 6-Frenk inciri (Opuntia ficus-indica), 7-Kuraklığa karşı bir
önlemdir, 8- Kuraklığa karşı bir önlemdir, 9-Anemogam bitkiler, 10-Rüzgâr.
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5. TOPRAK VE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİŞKİLERİ
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Anahtar Kavramlar
Toprağın inorganik maddesi: Anakayanın ayrışmasıyla meydana gelen
malzeme
Toprağın organik maddesi: Bitki topluluklarından yüzeye düşen dal, yaprak
gibi bitkisel unsurlar ile toprak faunasına ait kalıntıların, iklim faktörleri ve
mikroorganizma faaliyetlerinin etkisiyle ayrışması sonucunda ortaya çıkan malzeme
Paleosol: Günümüzden daha önceki iklim koşulları altında ve pedojenez
süreçleri ile oluşmuş topraklar (relikt topraklar)
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Giriş
Bitkilerin tohumlarının çimlendiği köklerin tutunduğu ve yayıldığı, bitkilerin besin
maddelerini aldıkları bir ortam olan toprak bitkiler açısından önemli bir mekânsal unsurdur.
Doğrudan toprağa bağlı olmadan yaşayan epifitler veya parazitler gibi bitkilerin sayısı ise son
derece sınırlıdır. Bitkilerin büyük kısmı ve bütün bitki toplulukları için tutunabilmek ve
beslenmek bakımından toprağın varlığı gereklidir. Bitki besin maddelerinin kaynağını toprak
meydana getirir. Bunlar toprak çözeltisi içinden bitki kökleri ile alınır. Toprak suyuna
çözünmüş halde karışan bitki besin maddeleri kök hücreleri ve toprak suyu arasındaki osmotik
basınç farkı sayesinde bitki hücrelerine girer. Osmotik basınç ne kadar yüksekse toprak suyu
bitkiler tarafından o kadar çok alınabilir. Toprağın bu öneminin dışında oynadığı ekolojik rol
de önemlidir. Ancak iklim elemanlarının etkileri yanında toprağın rolü ikinci planda kalır.
Toprak oluşum koşullarında ortaya çıkan farklılıklar, çoğunlukla iklim özelliklerinin belirlediği
büyük bitki formasyonlarının yayılış alanları içinde yerel veya yöresel değişiklikler meydana
getirirler. Örneğin ülkemizde Tuz Gölü çevresinde yayılış alanı bulan ve tuz içeriği yüksek olan
topraklar çevreye nazaran daha farklı yetişme ortamı oluştururlar ve bu nedenle de bu sahalarda
daha çok bu topraklara uyum gösteren tuzcul bitkiler yayılış gösterir.
Bitkilerin yetişme ortamı olarak toprağın bu önemli rolü nedeniyle bu bölümde
toprakların genel özellikleri ve bitki örtüsü ile olan ilişkileri üzerinde durulacaktır.

5.1. Toprakların Belli Başlı Özellikleri
Toprağın hem fiziki hem de kimyasal özellikleri bitki örtüsü ile ilişkilidir. Toprakların
fiziki ve kimyasal özellikleri özelliklerinin ortaya çıkmasında ise başta toprak yapan olaylar ile
toprak oluşum süreci bakımından rol oynayan belli başlı faktörlerin rolü vardır. Bilindiği gibi
yerkabuğu üzerinde çok ince bir katmanı meydana getiren toprak oldukça karmaşık bir yapıya
sahiptir. İç kuvvetlerin etkisiyle yeryüzüne çıkan bir anakayanın üzerinde hem iklim hem de
biyolojik faktörlerin etkisi olur. Yüzeye çıkan bu kaya, çeşitli aşamalardan geçerek ayrışmaya
maruz kalır ve değişime uğrar. Bu aşamalardan birincisi kayanın fiziki parçalanmasıyla başlar.
Kimyasal süreçlerin devam etmesiyle de kayaç tamamen çözünmüş olur. Ancak ortaya çıkan
bu madde gerçekte toprak değil ayrışmış yer kabuğu yani mantodur. Buna toprağın inorganik
maddesi adı verilir. İkinci aşamada inorganik malzeme üzerinde mikroorganizma faaliyeti
başlar ve en basitten karmaşığa doğru giden canlı yaşamı ile bitkilerin bu ortamda tutunmasıyla
devam eder. Bitki topluluklarından yüzeye düşen dal, yaprak gibi bitkisel malzemeler iklim
faktörlerinin ve mikroorganizma faaliyetinin etkisiyle ayrışır ve toprağın organik maddesi
meydana gelmiş olur. Daha sonra çeşitli faktörlerin etkisiyle inorganik ve organik madde
karışarak toprağı oluşturur. Dolayısıyla toprak inorganik madde ile organik maddenin
karışımından meydana gelen bir malzemedir. Toprakta açılan dikey yöndeki kesitte yani toprak
profilinde yukarıdan aşağıya doğru izlenen ve özellikleri bakımından farklılaşan katmanlara
toprak horizonu adı verilir. Horizonların sayısı toprağın özelliğine göre değişebilir (Mater
1998).
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Toprak oluşumuna yol açan olaylar; ana malzemenin mekanik bölünme ve kimyasal
ayrışma olayları ile başlar ve kimyasal ayrışma ürünlerinden yeni bir takım maddelerin
oluşumunu sağlayan olaylarla devam eder. Üçüncü aşamayı ise toprağın içinde bir horizondan
diğer horizona maddelerin taşınma olayları oluşturur. Mekanik bölünme, anakayanın çeşitli
faktörler altında fiziksel olarak irili ufaklı parçalara bölünmesini ve toprak canlıları tarafından
da bitki artıklarının parçalanmasını ifade eder. Bu olaylar toprak oluşumunun ilk adımıdır.
Kimyasal ayrışma olayları, küçük boyutlara indirilmiş olan inorganik ve organik maddelerin
bazı kimyasal süreçlerden geçmesini ile birlikte anakaya bileşimindeki minerallerin ayrışmasını
ifade etmektedir. Bu durumda bileşimdeki bazı elementler serbest hale geçebileceği gibi (Na,
K, Ca, Mg, Fe gibi), bir ayrışma olayı ile humus ve sekonder killer gibi yeni mineraller de
meydana gelebilir. Bilindiği gibi toprağı oluşturan unsurlar, aralarına su ve havanın girebileceği
fiziksel bir mekân oluştururlar. Yağış toprak içinde yerçekimine bağlı olarak aşağıya doğru
hareket ederken kil, silt ya da humusu da aşağıya doğru taşır ve böylece toprak içinde bazı
maddeler yer değiştirmiş olur. Bu olay genellikle yıkanma ve birikme olarak ifade edilir ve
toprağın gelişip olgun bir toprak profilinin oluşumu bakımından önem taşır. Toprak profili
içinde taşınma süreçleriyle toprakta karbonat yıkanması (dekalsifikasyon), karbonatların
birikmesi (kalsifikasyon), tuzların yıkanması (desalinizasyon), tuzların birikmesi
(salinizasyon), podsolleşme ve lateritleşme gibi önemli olaylar meydana gelir (Atalay 1989).
Toprağı oluşturan unsurlar katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.
Toprağın katı kısmı inorganik madde ile organik maddeden oluşan bir karışımdır. Toprağın
inorganik maddesi kimyasal bileşimine ve tane büyüklüğüne göre değişikliler gösterir.
Toprakta tane büyüklüğüne göre taş, çakıl, kum, silt ve kil gibi bazı madde grupları ayırd
edilebilir. Toprağın inorganik maddesini oluşturan bu madde grupları toprağın tekstürü olarak
da isimlendirilir. Taşlar toprağı oluşturan ana kayanın parçalanmış ve ufalanmış şeklidir. Çakıl
aynı nitelikte fakat daha küçük çaplı maddelerden ibarettir. Kum ve silt (toz, mil) kısmı genel
olarak taşı yapan minerallerin kısmen bölünmesinden meydana gelmiştir. Kil ise anakayadaki
minerallerin kimyasal ayrışmayla kısmen değişmesinden veya kimyasal ayrışma sonunda
yeniden meydana gelen birtakım minerallerden oluşur. Bu yeni minerallere sonradan
oluştukları için sekonder mineraller adı verilir. Anakayada bulunan orijinal minerallere ise
primer mineraller denir. Anlaşılacağı gibi bir toprağın inorganik maddesini primer ve sekonder
minerallerin karışımı oluşmaktadır (Çepel 1985; Kantarcı 1987).
Toprağın tekstürel özelliklerinin bitki örtüsü bakımından önemi büyüktür. Taş, çakıl ve
kısmen kum toprağın iskeletini oluştururlar. Bu maddeler boyut olarak hala büyük
olduklarından kimyasal ayrışmaları çok yavaştır. Bu nedenle bitkilerin beslenmesi açısından
önemi yoktur. Toz ve özellikle kil bölümleri, bitkilerin beslenmesi bakımından toprakta en
önemli olan fiziko-kimyasal ve kimyasal süreçlerin meydana geldiği ortamı oluşturur (Çepel
1985 ve 1988). Kumlar iri tanelerdir ve şekilleri genellikle düzenli değildir. Ayrışmaya dirençli
olan kumların çok az bitki besin maddesi içerirler. Tanelerin büyüklüğü ve düzensiz şekilleri
sıkı dizilmelerine engeldir ve aralarında büyük boşluklar kalır. Bu özellikleri nedeniyle de su
ve havayı kolay geçirirler. Toprağın silt kısmı, hem kumdan hem kilden farklıdır. Tanecik
boyutunun daha küçük olması nedeniyle kuma göre daha kolay sıkıca istiflenirler. Aralarında
kalan boşluklar küçüktür, su ve hava dolaşımı yanında geçirgenlik de zordur. Toprağın kil

74

bölümü, çoğunlukla sekonder, çok küçük çaplı (çapı 0,002 mm’den küçük olan) unsurlardan
oluşur. Kili, kum ve toz kısımlarından ayıran bazı önemli kolloidal özellikleridir. Kil
minerallerinde kristal yaprakçıkların arasında su tutulması bunların başında gelir. Toprakta kil
oranının fazla olması, toprağa büyük bir su tutuma kapasitesi kazandırır. Kil suyu emince hacmi
büyür, şişer. Buna karşılık kurursa tekrar eski hacmini alır. Killi toprakların kuruyunca
çatlamasının nedeni budur. Kilin kum ve silt gibi diğer unsurlarda ayrılan bir özelliği de ise su
alınca hamurlanma özelliğine sahip olmasıdır. Kil toprağı oluşturan taneciklerin birbirini
tutmasını yani kohezyon özelliğini kazandıran önemli bir maddedir. Toprakta kilin humusla
birleşmesi ise humusun mikroorganizmaların ayrıştırıcı etkisine karşı direnç göstermesine de
yol açar. Kil toprağın inorganik kısmının en çok reaksiyona yeteneği olan kısmıdır. Çözeltiden
belirli maddeleri absorbe ederek bağlamak gibi, kolloidal özelliklere sahiptir.
Topraktaki organik maddenin kaynağının büyük kısmını bitkisel kökenli malzeme
meydana getirir. Hayvansal kökenli malzemenin miktarı daha azdır. Organik madde toprağa
özellikle bitkilerin yetişme ortamı olarak değer katar. Topraklardaki organik madde miktarı çok
değişkendir. Bu miktar %1’in altına düşebileceği gibi özellikle organik topraklarda %80-85’leri
bile bulabilir. Toprağın organik maddesinde mevcut olan iki madde grubu ayırt edilir.
Bunlardan birincisi kısmen dokusu korunmuş bitki artığı parçaları, ikinci grup ise esas
dokusunun tüm izlerini kaybetmiş olan koyu renkli, amorf maddelerden oluşur. Humus terimi
genellikle esas dokusunu kaybeden kısım için kullanılır. Yukarıda kil için belirtilen fazla su
alınca şişme, kuruyunca büzülme, absorbsiyon özelliğine sahip olma gibi nitelikler humus için
de geçerlidir. Bu nedenle humus da kil gibi toprağın en önemli kısımlarından birisini
oluşturmaktadır. Toprakta humusun varlığı ve humusta yaşamlarını sürdüren
mikroorganizmalar toprağa çok önemli bir özellik katar.
Toprağın tekstürel bileşiminin en önemli fiziksel özellikleri tane büyüklüğü, tane şekli,
tanelerin özgül yüzeyi, tanelerin yoğunluğu ve tanelerin minerolojik bileşimidir. Tüm bu
özellikler toprağın diğer niteliklerini de etkiler. Toprakta tekstür sınıflarına göre ayrılan belli
başlı toprak grupları ise 3 tanedir (Kantarcı 1987; Şekil 17):
1-Kum toprakları ve kumlu topraklar
2-Balçık (tınlı) topraklar
3-Killi topraklar
1-Kum toprakları ve kumlu topraklar: Bu toprak tipinde tane çapı, 0,02 mm den
büyük olan unsurlar hakimdir. Bu iri taneler arasında kalan iri gözenekler, kumlu toprakların
suyu tutamamasına yol açar. Bu toprakların diğer bir özelliği iyi havalanan ve çabuk ısınan
topraklar olmalarıdır. Kilin az olması veya hiç olmaması nedeniyle bu topraklarda bitki besin
maddelerinin de az olmasına yol açar. Bu nedenle kum toprakları genellikle fakir topraklar
olarak nitelenir (Kantarcı 1987). Ancak bu özellikleri iyi uyum gösteren bitki türleri bu
topraklar üzerinde gelişme imkânı bulur.
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Şekil 17. Toprakların tekstür özelliklerine göre toprak türlerinin belirlenmesinde kullanılan üçgen.

Ülkemizin kıyı alanlarında olduğu gibi küre üzerinde kıyı kumullarının bulunduğu
alanlarda kumul bitki örtüsü yayılış gösterir (Fotoğraf 42; Fotoğraf 43). Kumullar yüzey
hareketliliği, kumuldaki bitki besin maddelerinin azlığı, güçlü rüzgârlar, çoğu zaman denizden
gelen tuz serpintisi ve su eksikliği gibi özellikleri ile bitkiler için zor yetişme ortamlarıdır.
Özellikle kuvvetli fırtınalar sırasında dalgaların etkisiyle ve rüzgârın taşımasıyla kuma
gömülme, ön kıyıda bitkilerin en sık maruz kaldığı olumsuz bir durumların başında gelir. İç
kesimlere doğru gidildikçe bu stres faktörleri azalmaya başlar. Bunun en belirgin göstergesi de
bitki örtüsünde meydana gelen değişimdir. Ön kıyıda uzun kökler, rizomlar (diğer adı köksap;
toprak altında bulunan ve yukarı doğru filizler, aşağı doğru da kökler veren kalın yatay gövde)
ve odunsu gövdeler birçok kumul bitkisinde görülen özelliklerdendir (Avcı vd. 2015).
Kumulların özelliklerine iyi uyum gösteren bu bitkiler psammofit adıyla da bilinir.
2-Balçık (Tınlı) toprakları: Kum, kil ve bir miktarda siltin karışması ile balçık
toprakları oluşur. Balçık toprakta kum daha fazla ise kumlu balçık, silt yani toz daha fazla ise
tozlu balçık, kil daha fazla ise killi balçık (veya ağır balçık) adı verilir. Ancak bu 3 tane çapı
sınıfı arasında dengeli bir karışım oranı varsa balçık olarak isimlendirilir. Balçık topraklar iri,
orta ve ince gözeneklere sahip, çok fazla geçirgen olmayan ancak aşırı da su tutmayan
topraklardır. Bu nedenle bitkiler tarafından faydalanılabilir su tutma kapasiteleri yüksektir ve
havalanmaları yeterli düzeydedir. Kumlu topraklardan geç, kil topraklarından erken ısınırlar.
Kil bölümünden dolayı bitkiler için yeterli besin maddelerinin tutulması da mümkündür
(Kantarcı 1987).
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Fotoğraf 42. Karadeniz kıyılarında kumul bitkileri. Kumullarda yüzey hareketliliği, bitki besin
maddelerinin azlığı, güçlü rüzgârlar, denizden gelen tuz serpintisi ve su eksikliği gibi özellikler bu
alanlarda bitkilerin yaşamasını güçleştirir. Bu sahalara uyum gösteren bitkilere psammofit adı verilir
(Foto. M. Avcı).

3-Killi topraklar: Kil bölümünün (çapı 0,002 mm den küçük unsurlar) hakim olduğu
topraklardır. Son derece küçük olan kil tanecikleri arasında kalan küçük gözeneklerde suyun ve
havanın hareketi zordur. Bu nedenle de kil toprakları sıkı istiflenmiş, ıslandıklarında
havalanmaları güç, ısınmaları da o kadar geç olan topraklardır. Genellikle geçirgen olmayan kil
topraklarının kireçli olanlarında iyi bir kırıntı yapısı gelişmiştir. Kireçli kil toprakları daha iyi
havalanabilen ve suyun da belirli ölçüde sızabildiği topraklardır. Kireçsiz kil topraklarında
suyun sızması, genellikle engellenmiş ve su durgunlaşmış (durgunsu toprakları/psödo
gleyleşme) olabilir. Kilin yüksek miktarda bulunuşu, kil topraklarının bitki besin maddelerince
zenginliğini sağlar, ancak kök gelişimi için fiziksel özellikler pek elverişli sayılmaz (Çepel
1985; Kantarcı 1987; Fotoğraf 44 ).

Fotoğraf 43. Hasır otu (Cyperus capitatus), Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı kumullarında
yayılış gösteren bitkiler arasındadır. Rizomlu kök yapısıyla kumullara iyi uyum sağlayan bitkilerden
birisidir (Foto M. Avcı).
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Fotoğraf 44. Kil bölümünün hakim olduğu topraklar son derece sıkı istiflenmiş ve geçirgen olmayan
topraklardır. Kil suyu alınca şişer ve oluşan zeminde yürümek de güçleşir. (Foto M. Avcı).

Toprakların fiziksel özelliklerinden bir diğeri de strüktür özellikleridir. Toprak
taneciklerinin birbirlerine yapışarak kümeler ve gruplar oluşturması toprağın strüktürü olarak
ifade edilir. Birbirine yapışmış parçacıkların toprak özelliklerine ve toprak horizonlarına bağlı
bir düzenlenme şekli vardır. Toprağın bu iç düzenine toprağın içyapısı veya toprağın
bünyesi/strüktürü adı verilir. Yani toprak strüktürü terimi, topraktaki katı maddeyi oluşturan
parçacıkların istiflenme düzenini ifade eder. Toprak taneciklerinin toprağın içyapısını, düzenini
tanımlayan toprak strüktürünün gelişiminde rol oynayan bir takım fiziksel, kimyasal ve
biyolojik süreçler vardır. Bununla beraber toprak parçacıklarını (agregat) oluşturan inorganik
ve organik katı toprak maddelerinin bileşimi ve yapısı, toprakta strüktür oluşumu üzerinde
büyük etkiye sahiptir. Dolayısıyla, toprakların tekstürel özellikleri toprak parçacıklarının
meydana gelmesinde önemlidir. Örneğin iri kumlardan oluşan bir toprakta genellikle basit yapı
yani strüktürsüzlük en çok rastlanan durum iken, killi topraklarda çok çeşitli strüktür tipleri
ortaya çıkar (çünkü kolloidal killer çeşitli agregat oluşumunu sağlayabilen özelliktedirler).
Organik madde, özellikle kolloidal özelliği nedeniyle mineral toprak parçalarının birbirine
bağlanmasını sağlar. Değişebilir katyonlar da strüktür oluşumuna etki eden bir diğer faktördür.
Topraklarda strüktür tipleri kohezyon (su moleküllerinin birbirini çekmesi) ve adhezyonla
(toprak taneciklerinin hidratlanma gücüyle su moleküllerini kendilerine çekmeleri) da ilgilidir.
Bu iki kuvvet, yani kohezyon ve adhezyon toprağın dayanıklılık yeteneği adı verilen toprak
konsistantı üzerinde etkilidir. Toprakta agregatlaşmayı sağlayan fiziki kuvvetlerden birisi de
donan suyun etkisidir. Donan suyun hacmi artınca boşluklarda doğan basınç sonucunda büyük
parçalar kırılır. Diğer yandan da küçük agregatlar oluşur. Toprak agregatlarının oluşumunda
bitki kökleri, mikroorganizmalar ve diğer toprak faunası rolü önemlidir. Bitkilerin gelişmiş kök
sistemleri toprak parçacıklarının bağlanmasına yol açar. Kökler büyüdükçe etraflarına
yaptıkları basınç artar ve bu basınç toprak parçacıklarının sıkışmasına, birbirine yaklaşıp
yapışmasına sonuçta agregat oluşumuna neden olur. Ayrıca kılcal bitki kökleri toprak
tanecikleri arasında bir bağ görevi üstlenir. Toprakta yaşayan mikroorganizmalar salgıladıkları
yapışkan hücre suları ile toprak parçacıklarını tutarlar. Toprak solucanları, topraktaki organik
maddeyi sindirim organlarından geçirirler ve karıştırırlar (Kantarcı 1987; Çepel 1985).
Tüm bu özelliklerin etkisiyle topraklarda çeşitli strüktür tipleri gözlenir (Kantarcı 1987).
AKum, toz, kil gibi primer toprak parçacıkları eğer bir yapıştırıcı unsur tarafından
bir araya getirilmemiş ise buna tek tane yapısı/strüktürü, strüktürsüz, basit strüktür gibi isimler
verilir. Bu yapıda unsurlar gevşek veya sıkı bir şekilde (bir çuvaldaki pirinç veya buğday
taneleri gibi) istiflenmiş olabilirler.
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BTek tane strüktürünün tersi durumunda, unsurlar bir yapıştırıcı madde ile (kil,
organik kolloidler, katyonlar ve demir ve alüminyum oksitler gibi) birbirine yapıştırılmışlardır
ve toprak parçacıkları oluşturmuşlardır. Buna da birleşik yapı adı verilir. Birleşik yapı tipleri 4
grupta toplanır. Bunlar:
1-Prizmalı yapı: Toprak tanecikleri birbirine yapışarak boyu eninden fazla olan prizma
şeklinde parçacıklar oluştururlar. Prizmalı yapıda boy 10-100 mm arasında olabilir. Bu yapı
ikiye ayrılır; a- Prizmalı yapı: Köşeler belirgindir ve prizma tepeleri düzdür.
b- Sütunlu (Kolumnar) yapı: Köşeler yuvarlaktır ve prizma tepesi yuvarlaktır. Prizmalı
yapıya daha çok toprakların birikme zonunda görülürken, sütunlu yapı ise genellikle tuzlu
topraklarda (solonetzlerde) ortaya çıkar.
2-Topaklı (blok) yapı: Toprak tanecikleri birbirine yapışarak oluşturdukları ve eni boyu
derinliği birbirine yakın ölçülerde olan yapı şeklini ifade eder. Düz veya kavisli olan toprak
yüzeyleri etraflarında bulunan diğer blokların yüzeylerine kalıp gibi oturur. Topakların çapı
550 mm arasında değişir. Bu yapı tipinde de iki alt tür ayrılır.
a-Köşeli blok yapı: Yüzeyleri düz, köşeleri keskin olan blok yapıdır.
b-Yarı köşeli blok yapı: Yüzeyleri kısmen kavisli kısmen düz ve köşelerin bir kısmı da
yuvarlak olan blok yapı şeklidir. Kil ve humusça zengin topraklarda çok köşeli blok yapı, kumlu
topraklarda ise yarı köşeli blok yapı daha çok ortaya çıkmaktadır.
3-Kırıntılı yapı: Toprak taneciklerinin birbirine yapışıp ufak parçacıklar halinde bir
içyapı kazanmalarına toprağın kırıntılanması adı verilir. Kırıntıların çapı en fazla 10 mm’ye
kadardır. Toprağın kırıntılanmasında özellikle kolloidal humusun ve toprak canlılarının
faaliyetinin önemi vardır. Kırıntılı yapı ikiye ayrılır.
a-Köşeli kırıntı: Daha çok kilce zengin humuslu topraklarda meydana gelir.
b-Yarı köşeli (granüler) yapı: Kumlu humuslu topraklarda görülen bu tipte, unsurlar
etraflarındaki diğer unsurlara çok uymazlar. Kırıntılı yapı daha çok toprakların A
horizonlarında görülür.
4-Levhalı (tabakalı) yapı: Toprak tanecikleri bazen basınç altında bazen de asit ortamda
birbirine yapışarak eni boyundan daha uzun olan içyapı elemanları geliştirir. Bu yapı levhalı
yapı olarak isimlendirilir. Levhalı yapıda parçacıkların kalınlığı 1-10 mm arasında değişir. Bu
yapı şekli daha çok podzol toprakların yıkanma horizonlarında görülmektedir.
Toprak strüktürünün bir çok ekolojik etkisi vardır. Havalanma, su geçirme, su tutma ve
kapilarite büyük ölçüde strüktürle ilgilidir. Topaklar arasında geniş boşlukların bulunduğu
strüktür tipleri bitki hayatı için çok uygun değildir. Bu boşluklara hava kolayca sokulabildiği
gibi, yağmur suyu da nüfuz eder ve depolanır. Bitkilerin gelişimi bakımından toprakta optimal
kök gelişimini sağlayacak uygun bir gözeneklilik, kırıntı oluşumu ve su tutma kapasitesinin
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olması gerekir. Bitkilerin kök bölgelerinde strüktür önemli bir özelliktir (Erinç 1977; Çepel
1985).
Toprak havası, toprağın boşlukları (gözenekleri) içinde bulunur. Kuru durumda hemen
bütün gözenekler, ıslak durumda ise iri gözenekler toprak havası ile doludur. Toprağın
havasında oksijen miktarı atmosferdekinden biraz daha az, karbondioksit miktarı biraz daha
fazladır. Bu durum toprak içindeki mikrobiyolojik faaliyetin ve organik madde ayrışmasının
sonucudur. Yani toprağın organik maddece zengin ve mikrobiyolojik aktivitenin de fazla
olduğu üst kesimlerde toprak havasında karbondioksit oranı daha fazladır. Toprak havasındaki
karbondioksit su ile birleşerek karbonik asiti oluşturur. Bu şekilde ayrıştırma gücü artan su
mineralleri etkileyerek onların kimyasal olarak çözülmesine ve bitkilerin gereksinimleri olan
besin maddelerinin yararlı hale getirilmesine yardımcı olur (Kantarcı 1987). Toprağın
havasında oksijen miktarının atmosferdekinden biraz daha az, karbondioksit miktarının biraz
daha fazla olması toprak ve atmosfer arasında gaz alışverişine yol açar. Buna toprağın
havalanması, toprağın solunumu gibi isimler verilir. Toprağın hava içeriği, bitkilerin yaşaması
bakımından önem taşır (Kantarcı 1987).
Bitkiler açısından toprak sıcaklığının da rolü önemlidir. Özellikle bitki köklerinin
fizyolojik faaliyeti ve gelişimi üzerinde dolaylı ve dolaysız etkilere sahiptir. Kök hücrelerinin
faaliyete geçebilmesi, günlük kök gelişimi miktarı ile bu köklerin etrafını saran toprak sıcaklığı
değişimi arasında sıkı ilişkiler vardır. Toprak sıcaklıkları bulunulan yerdeki günlük sıcaklık
değişimleri ile yakından ilgilidir. Özellikle toprağın üst kısımları (30-40 cm) bu değişimlerden
belirgin şekilde etkilenir. Daha derin kısımlarda ise bu değişiklikler daha az hissedilir. Ancak
uzun süreli mevsimlik değişimlerin etkileri toprakta daha derinlere inebilmektedir. Özellikle
çok düşük sıcaklıkların ve don olaylarının görüldüğü ve üzerinde koruyucu bitki örtüsünün
olmadığı yerlerde toprakta 1,5-2 metreye kadar don etkisi ortaya çıkabilmektedir. Coğrafi
enlem, yükselti, bakı, eğim, bitki örtüsü, karla kaplı olup olmama, ölü örtü, hakim rüzgâr yönü
ve denizden uzaklık gibi çok sayıda faktör toprak sıcaklığını etkilemektedir (Çepel 1985;
Atalay 1990).
Toprağa giren ve toprak tarafından tutulan gözeneklerde biriken veya sızan veya
buharlaşıp atmosfere geri dönen su, toprak suyu adını almaktadır. Toprak suyu tutulması,
hareketi, toprağa girdikten sonra kazandığı kimyasal özellikleri ve bitki yetişmesindeki rolü
nedeniyle önem taşır. Toprak yağışla gelen suyun bir kısmını emerek depo eder. Toprak içinde
suyun hareketi, tutulabilmesi ve bitki kökleri tarafından emilmesi bazı özelliklere bağlıdır.
(Çepel 1988; Kantarcı, 1987). Su toprakta adhezyon ve kohezyon kuvvetleri ile tutulur. Toprak
taneciklerinin sahip oldukları katyonların hidratlanma gücü ile su dipollerini çekmesi yüzey
çekim gücü (yani adhezyon) olarak tanımlanır. Kohezyon ise su moleküllerinin birbirini çekme
gücüdür. Adhezyon gücü ile toprak taneciklerinin yüzeyinde su ince filmler halinde tutulur. Bu
su filmlerindeki su molekülleri kohezyon güçleri ile diğer su moleküllerini tutar. Böylece toprak
tanecikleri arasındaki gözenekler (kapilar gözenekler) su ile dolmuş olur. Daha geniş
gözeneklerde ise (>10 mikron) su yerçekimi kuvveti ile sızmaya başlar. Çünkü bu gözeneklerde
toprak taneciğini yüzey çekimiyle (adhezyon) kaplayan su moleküllerine kohezyon ile tutunan
su molekülleri artmaktadır. Böylece oluşan bu ikinci su tabakası kalınlaştıkça kohezyon ile
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tutulabilme gücü zayıflamaktadır. Yerçekiminin kohezyonla tutulabilme gücünü aştığı
gözeneklerde ise su artık tutulamayıp sızmaya başlamaktadır. Sıcaklık arttıkça su
moleküllerinin birbirlerini tutma gücü yani kohezyon zayıflar ve sızıntı suyu artar. Su ısındıkça
iki su molekülünde yani oksijen atomları arasındaki uzaklık artmaktadır. İki molekül arasındaki
uzaklığın artması (suyun genleşmesi) kohezyon gücünün zayıflamasına, yerçekimi etkisi ile
sızıntı suyunun artmasına neden olur. Bitkilerin kökleri toprakta yüzey çekim gücü ile yani
adhezyonla tutulan suyu alamazlar. Kohezyon ile tutulan su, kohezyon gücü zayıfladığı oranda
bitkiler tarafından daha kolay alınır. Çünkü adhezyon kuvveti ile tutulan suyun geri alınabilmesi
için gerekli olan güç (100 000 cm su sütunu/1 cm2 için) 1000 at iken, kohezyon suyu için bu
değer 1 at (atmosfer basıncı)’dır. Toprakta suyun tutulmasında adhezyon ve kohezyon
kuvvetleri yanında toprağın tane iriliği (tekstürü) ve taneler arasındaki gözeneklerin çapları ile
tanelerin yapısı (kum, kil gibi) da etkili olmaktadır (Kantarcı 1987; Çepel 1988).
Toprak suyu toprak içindeki durumuna göre birbirinden farklı çeşitlere ayrılır. Toprak
içinde mevcut olan su şu gruplar altında toplanabilir (Çepel 1988; Kantarcı 1987).
Higroskopik Su (Ölü su, Adsorpsiyon suyu): Toprak tanelerinin yüzeyinde adhezyon
kuvveti ile tutulan su molekülleri ile çok küçük çaplı gözeneklerde (< 0,06) tutulan su
higroskopik su (adsorpsiyon suyu) olarak tanımlanır. Bu sudan bitkiler faydalanamadığı için
ölü su adı da verilir. Toprak taneciklerin boyutu, çapı ve buna bağlı olarak değişen yüzey ile
ince gözeneklerin miktarı higroskopik su miktarına etki eder. Bu nedenle higroskopik su miktarı
toprak türüne göre farklıdır. Örneğin kumlu topraklarda daha az, killi topraklarda daha fazla
higroskopik su tutulur.
Kapillar su: Su ile doyan toprakta geniş gözeneklerdeki su sızıntı suyu halinde sızıp
gittikten sonra orta ve ince çaplı gözeneklerde (kapillar gözenekler) tutulan su kapillar su olarak
tanımlanır. Kapillar su yaklaşık 50-0,06 mikron çapındaki gözeneklerde tutulur. Ancak 50-10
mikron çapındaki gözeneklerde tutulan su yerçekiminin etkisi ile yavaş yavaş sızdığı için yavaş
sızan su olarak tanımlanır. Çapı 0,2-0,06 mikron arasındaki gözeneklerde tutulan su ise bitki
kökleri tarafından emilemez. Bu nedenle çapları 10-0,2 mikron arasındaki gözeneklerde (orta
çaplı gözenekler) tutulan su kapillar su olarak kabul edilir. Kapillar suyun miktarı toprağın
tekstürüne bağlıdır. Kumlu topraklarda gözenekler iri ve kapillar gözenekler az olduğu için
tutulabilen kapillar su miktarı daha azdır. Killi topraklarda da gözenekler çok ince ve kapillar
gözenekler az olduğu için tutulabilen kapillar su miktarı azdır. Balçık topraklarında ise kapillar
gözenekler daha fazla olduğu için bu toprakların kapillar su kapasiteleri de kum ve kireçsiz kil
topraklarına göre daha fazladır.
Sızıntı suyu (Gravitasyon suyu): Toprağın 10 mikrondan geniş çaplı gözeneklerini
dolduran su yerçekiminin etkisi ile sızar. Sızıntı suyu çapı 50 mikrondan geniş gözeneklerde
hızlı, çapı 50-30 mikron arasında oldukça yavaş ve çapı 30-10 mikron arasındaki gözeneklerde
daha yavaş hareket eder. Vejetasyon faaliyet sırasında bitkiler sızıntı suyundan
faydalanabilirler. Ancak bu faydalanma suyun kök çevresinden sızma süresine bağlıdır. Toprak
içinde sızıntı suyu ile anyon ve katyonların yukarıdan aşağı doğru hareketi bitki örtüsünün
beslenmesinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Ölü örtünün ayrışması ile mineralize olan bitki
besin maddeleri ve kolloidal humus sızıntı suyu yardımıyla toprağın derinliklerine taşınır.
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Böylece ağaçlar derine ulaşmış kökleri vasıtasıyla bitki besin maddelerinden faydalanırlar.
Sızıntı suyunun demir bileşiklerini üst topraktan alt toprağa taşıması toprakta yıkanma ve
birikme horizonlarının gelişimini ve bu horizonların ayırt edilebilmesini de sağlar. Toprağın kil
bölümü de yukarıdan aşağıya doğru sızıntı suyunun yardımı ile taşınıp birikir. Böylece üst
toprakta kil bakımından bir fakirleşme, alt toprakta ise zenginleşme görülür. Sızıntı suyu
topraktan sızıp ayrıldıktan sonra kapillar gözeneklerde tutulan suya eşdeğer nem “tarla
kapasitesi” olarak tanımlanır. Tarla kapasitesindeki nem toprakta 0,33 atmosferlik bir güç ile
tutulan suya eşdeğerdir. Yani toprakta kapillarite ile tutulan suyun üst sınırına eşdeğer nem tarla
kapasitesi sınırı olarak ifade edilir.
Taban suyu: Toprakta derinlere doğru sızan su, geçirimsiz bir tabakaya rastlarsa daha
derinlere sızamayarak toprağın gözeneklerini doldurur. Su geçirimsiz tabakanın eğimine veya
bazı yerlerde arazinin eğimine bağlı olarak hareket eder. Taban suyu devamlı hareket halinde
olduğu gibi, mevsimlere bağlı olarak da toprak içinde belirli bir üst ve alt seviyelere sahiptir.
Taban suyunun üst ve alt seviyeleri, genellikle kırmızı renkte yatay oksidasyon (yükseltgenme)
çizgileri ile (3 değerli demir oksit) belirginleşir. Taban suyunun devamlı bulunduğu kesim ise,
gri indirgenme rengi (redüksiyon) ile belirgindir. Taban suyunun üst yüzeyinden itibaren su
topraktaki kapilar gözeneklerde yükselir. Suyun kapilarite ile yükseldiği bu kesim, kapillar
saçak olarak tanımlanır. Bitki kökleri kapillar saçağı veya taban suyuna ulaştıkları takdirde bu
sudan faydalanabilirler. Taban suyunun toprak içinde yukarı doğru tırmanması, toprağın
tekstürüne bağlı olarak değişir. Taban suyunun kapilarite ile yükselmesi, kapilar gözeneklerin
miktarına bağlıdır. Bu nedenle kapillar saçak, kum topraklarında dar, killi topraklarda daha
geniştir.
Durgun su: Toprakta geçirimsiz bir tabakada veya bu tabakanın üstünde gözenekleri
dolduran su, hareket edemediği ya da çok yavaş hareket ettiği zaman durgunlaşır. Durgun su,
yer çekimi ile derinlere sızıp gidemediği için ya bitkiler tarafından kullanılır, ya da kapilarite
ile toprağın üst kesimlerine yükselerek buharlaşır. Durgun suyun oluştuğu topraklar genellikle
yağışlı devrelerde ıslak, yaz mevsiminde ise kurudur. Durgun sudaki serbest oksijen, bitki
kökleri ile diğer mikroorganizmaların solunumu sonucunda kısa sürede tükenir. Solunum için
yeterli oksijeni bulamayan organizmalar, ya ölürler ya da topraktaki oksitleri indirgeyerek
serbest kalan oksijeni kullanırlar. Özellikle 3 değerli demir oksitlerin (Fe2O3) 2 değerli demir
oksitlere (FeO) indirgenmesi ile toprakta kırmızı (pas rengi) ve boz (gri yeşil, mavimsi yeşil)
renkli ve mermer deseni görünümünü hatırlatan durumlar ortaya çıkar. Boz renkli kesimler,
topraktaki 3 değerli demir oksitlerin iki değerli demir oksitlere indirgendiği yerlerdir. Bu boz
ve pas lekeli görünüm durgun suyun varlığının en belirgin göstergesidir. Bazen durgun su
zonunun üst kesiminde söz konusu lekelerin arasında koyu pas renginde demiroksit çökelekleri
(konkresyonlar) de görülür. Bu özellik durgun suyun oluştuğunu, ancak toprağın üst kesiminin
alt kesime oranla daha hızlı kuruduğunun göstergesidir. Durgun su zonunda ölü haldeki kök ve
mikroorganizma artıkları anaerobik (oksijensiz) ayrışmaya uğrarlar. Anaerobik ayrışmanın
sonucunda organik maddede (aminoasitlerde) bulunan kükürt, hidrojen sülfüre (H2S); azot ise
amonyaka (NH4OH) dönüşür. Özellikle hidrojen sülfürün kötü kokusu, ilkbaharda durgun su
toprakları kazıldığında belirgin olarak hissedilir. Gerek serbest oksijenin çok çabuk tükenmesi,
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gerekse anaerobik ayrışma ürünleri (özellikle H2S), durgun su topraklarında bitki köklerinin
gelişimini engeller.
Toprakların kimyasal özelliklerinin de bitki örtüsü bakımından önemi büyüktür.
Fiziksel özellikleri iyi olan topraklarda bitki kök sistemleri yeterince gelişmekle beraber, söz
konusu topraklar bitki besin maddelerince fakir iseler, bitki toplulukları bundan etkilenirler.
Toprakların kimyasal özellikleri denince genel olarak toprakta katyon değişimi, toprak
reaksiyonu (toprak asitliği) ve toprağın besin maddeleri ifade edilmektedir. Aşağıda genel
çizgileri ile bu özellikler açıklanacaktır.
Toprakta bulunan kil, organik maddeler ve oksitler iyonları tutabilme (adsopsiyon)
özelliğine sahiptir. Toprağın iyonları tutması geniş yüzeylerde ve elektriksel güçlerin etkisi ile
mümkün olur. Tutulan bu iyonlar, toprak çözeltisindeki başka iyonlarla da yer
değiştirebilmektedir. Topraktaki kolloidal maddelerle (yani humus ve kil gibi) toprak çözeltisi
arasında meydana gelen bu iyon alışverişine iyon değiştirilmesi ya da iyonların yer değiştirmesi
denir. Çünkü iyonların toprakta tutulma özelliği ile topraktaki besin maddeleri yıkanarak çok
derinlere taşınmaz. İyon değişimi ile de bitkilere bu besin maddelerinden yararlanma olanağı
yaratılmış olur. Bilindiği gibi bir kimyasal bileşik iyonlarına ayrıldıktan sonra pozitif elektrik
yükü (+) taşıyan iyonuna katyon, negatif yüklü olanına da anyon (-) denmektedir. Toprak
iyonları arasında en çok katyonları tutabilir (örnek kil minerallerinin negatif (-) yükü gibi).
Toprakta katyonların tutulması ve bunların başka katyonlarla değiştirilmesi, anyonlara göre
daha önemlidir. Çünkü bitki için büyük bir önem taşıyan mineral besin maddelerinin çoğu
katyon halinde tutulmaktadır. Ca, Mg, K, NH, Al, Fe, H gibi pozitif yüklü iyonlar, negatif yüklü
kolloidal mineral ve organik toprak parçacıklarının yüzeyinde tutulurlar. Toprak kolloidlerinin
yüzeyinde tutulan katyon miktarı, 100 gr mutlak kuru toprağın adsorbe ettiği katyonların
miliekivalan (m.e.) değeri olarak ifade edilir. Buna da toprağın katyon değişim kapasitesi denir.
Başka şekilde ifade edilirse, bir toprağın 100 gramının tutabildiği besin maddelerinin ekivalan
cinsinden miligram olarak miktarına katyon tutma kapasitesi ya da katyon değiştirme kapasitesi
adı verilir (Kantarcı 1987; Çepel 1988).
Değişebilen katyonların toprak kolloidlerine bağlanma yani toprağa bağlanabilme
yetenekleri farklıdır. Kil minerallerinin ve humusun katyon değiştirebilme kapasiteleri de
birbirinden farklıdır. Toprağın kil oranının fazla olması katyon değişim kapasitesinin de yüksek
olacağı anlamına gelmez. Çünkü kil minerallerinin cinsi, organik madde miktarı ve organik
maddenin özelliği (humus tipleri gibi) gibi faktörler katyon değişimini etkiler. Aşağıdaki
tabloda bu unsurların 100 gramlık miktarlarının katyon değiştirme kapasiteleri görülmektedir
(Tablo 7). Bütün bu özelliklerin gerçekleşebilmesi (yani katyon değişiminin olabilmesi),
topraktaki bazı kimyasal süreçlere bağlıdır. Çünkü kil minerallerinin ve diğer minerallerin
kristal yapılarında bağlı olan katyonlar değiştirilebilir ve suda çözünebilir katyonlar değillerdir.
Bunlar ancak hidratlanma, oksitlenme ve hidroliz gibi ayrışma olayları sonucunda toprak
suyuna geçebilirler. Suda çözünmeyen ve organik maddelere bağlı olarak bulunan katyonlar ise
ancak mikrobiyolojik faaliyetler sonucunda mineralize olup toprak suyuna geçebilirler (Çepel
1988).
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Tablo 7. Toprak kolloidlerinin katyon değiştirme kapasiteleri (Çepel 1988).

Toprak kolloidi (100 gr)

Katyon değiştirme kapasitesi (m.e. olarak)

Humus

200

Montmorillonit

100

Vermikulit

30

Kaolinit

8

Hidroksil içeren oksitler

4

Toprak reaksiyonu (diğer adıyla toprak asitliliği), toprak çözeltisindeki hidrojen iyonu
miktarını ifade eder. Başka bir ifade ile toprak çözeltisindeki hidrojen iyonlarının yoğunluğu
toprak reaksiyonunu verir. Toprak asitliği, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik
özelliklerini etkileyen faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Toprak asitliği,
mikroorganizma faaliyetine dayanan strüktür ve buna bağlı olarak da toprağın su ve hava
kapasitesi, bitki besin maddelerinin alınması, nitrifikasyon, alüminyum iyonlarının meydana
gelmesi üzerinde aktif rol oynamaktadır. Bundan dolayı bitki gelişimini de etkileyen önemli bir
toprak özelliğidir (Çepel 1988). Toprak asitliğini meydana getiren esas iyonlar hidrojen ve
alüminyum iyonlarıdır. Belirli bir derecede demir ve mangan iyonları da bu özellikte etkili
olabilmektedir. Özellikle toprakta tutulmuş bulunan ve başka iyonlarla yer değiştirebilen
hidrojen iyonları ile alüminyum iyonları toprak asitliğinin başlıca kaynağıdır. Bu iyonlar toprak
çözeltisi ile denge halindedir. Toprak asitliği toprak çözeltisindeki bazı iyonların ölçülmesi ile
belirlenmektedir. Toprak asitliliğinin ölçü birimi hidrojen, alüminyum, mangan ve demir
iyonlarının toprak çözeltisindeki miktarlarıdır. Bu iyonlar içinde toprak çözeltisinde en
kolay ölçülebileni hidrojen iyonu yoğunluğudur. Bu yoğunluk pH simgesi (Potentia
hydrogenii) ile gösterilir. Toprak asitliğinde esas faktör olarak rol oynayan hidrojen iyonlarının
kaynakları çeşitlidir. Kök solunumu ve mikroorganizma faaliyetleri sonucunda meydana gelen
karbonik asit (H2CO3), yağışla atmosferden toprağa ulaşan sülfirik asit ve nitrik asit ile toprakta
lokal olarak meydana gelen nitrifikasyon ve mineralizasyon olayları bunlardan bazılarıdır.
Toprak çözeltisindeki hidrojen iyonlarının miktarı pH metre ile ölçülür ve sonuçlar pH değerleri
olarak ifade edilir (Çepel 1988; Şekil 18).
Toprak reaksiyonu ile ilişkileri bakımından bitkiler 3’e ayrılmaktadır (Erinç 1985):
•

Oksifil bitkiler: Bunlar pH derecesinin 7’den küçük olduğu topraklarda yaşarlar.

•

Neutrofil bitkiler: pH derecesinin 7 civarında olduğu ortamlarda bulunurlar.

•
Bazifil bitkiler: Bunlar da pH derecesinin 7’den büyük olduğu topraklarda
yaşayan bitki gruplarıdır.
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Şekil 18. pH sınıfları
Toprakta Bitki Besin Maddeleri:
Topraktaki bitki besin maddeleri ile suyu ve havadan alınan karbondioksiti fotosentez
olayı ile birleştiren bitkiler, böylece kendi besinlerini sağlamış olurlar. Bitki kökleri topraktan
çok sayıda mineral besin maddesi alır. Bunların sayısı 50’nin üzerindedir. Ancak bitkilerin
topraktan aldığı bu besin maddelerinin bazıları bitkinin gelişimi ve çoğalması için mutlaka
alınması gerekli elementlerdir. Bilindiği gibi bitkiler fotosentezle basit karbonhidratlara sahip
olurlar. Bu basit organik bileşikler de azot, fosfor ve kükürt yardımıyla aminoasitlere,
proteinlere ve protoplazmaya dönüşür. Bunların dışında çok sayıda bitkinin gelişimi için gerekli
olan bazı elementler de söz konusudur. Bunlar; azot, fosfor, kükürt, kalsiyum, magnezyum,
potasyum, bor, klorür, kobalt, bakır, demir, mangan, molibden, silisyum, sodyum, vanadyum
ve çinkodur. Bu besin maddeleri arasında azot, fosfor ve potasyum primer bitki besin maddeleri
olarak isimlendirilir. Çünkü bunlar çoğu zaman topraktan büyük miktarlarda alınırlar. Ancak
birçok durumda toprakta yeteri kadar bulunmazlar. Buna karşılık kalsiyum, magnezyum ve
kükürt de bitkiler tarafından büyük miktarlarda alınır. Ancak bunların toprakta eksiklikleri pek
görülmemektedir. Bu nedenle de sekonder bitki besin maddeleri olarak isimlendirilirler. Geriye
kalan elementler daha az alındığından bunlara mikro besin maddeleri denir. Topraktaki bitki
besin maddelerinin kaynağı, organik ve inorganik kökenli olabilir. Bunların alınabilmeleri için
toprakta anyon veya katyon halinde bulunmaları gerekir. Bazıları yalnız katyon, bazıları hem
anyon hem de katyon halinde alınabilirler (Çepel 1988).
Primer bitki besin maddelerinden azot çoğu zaman az bulunan bir eleman olduğu için
bitki gelişimini sınırlayan faktörlerin başında gelir. Atmosferde % 78 oranında azot
bulunmasına karşılık, bitkiler bu azotu doğrudan alamazlar. Toprakta azot veren bir mineral de
yoktur. Bitkilerin anyon ve katyon halinde aldıkları azotun kaynağını (nitrat anyonu ve
amonyum katyonu), toprağın içinde ve üstündeki organik maddeler, serbest azotu bağlayabilen
bakteriler ve yağış suyu oluşturur. Topraktaki tüm azotun % 98-99’u, toprak organik
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maddesinde ve mikroorganizmaların vücuduna bağlı olarak bulunmaktadır. Topraktaki
hayvansal ve bitkisel artıklarda bağlı bulunan azot, bu organik maddelerin mikroorganizmalar
tarafından ayrıştırılması sonucunda nitrat ve amonyum halinde açığa çıkar. Buna azot
mineralizasyonu denir. Bitkiler de toprak kolloidleri tarafından adsorbe edilen bu anyon ve
katyonları alarak azotla beslenirler. Yalnız açığa çıkan amonyumun bir kısmı bazı bakteri
grupları tarafından okside edilir ve nitrat azotuna çevrilir. Buna nitrifikasyon denir. Bazı
organizmalar da nitrat halindeki azotu, oksijen gereksinimleri için kullanırlar ve nitratı nitrite
veya elementer azota çeviriler. Bu olaya da bilindiği gibi denitrifikasyon adı verilir. Bu şekilde
bir azot kaybı meydana gelir. Denitrifikasyon olayı daha çok oksijenin az olduğu ıslak ve iyi
havalanamayan topraklarda meydana gelir. Organik maddelerin ayrışmasından meydana gelen
azot miktarı bitki artıklarının türüne, iklim koşullarına ve toprağın asitlilik derecesine göre de
değişir. Bütün yeşil bitkilerin gelişimi için enerji transferi süreçlerinde mutlak olarak gerekli
olan bir besin maddesi olan fosfor ise bitki dokularında hem organik, hem de inorganik
bileşikler halinde bulunur. Karbonhidrat sentezi içinde gerekli olan bir maddedir. Topraktaki
fosforun önemli bir kaynağını organik maddelere bağlı olarak bulunan fosfor (bu miktar
%50’ye yakındır) oluşturur. Diğer fosfat kaynaklarını ise mineral şeklinde erüptif kayaçlarda
bulunan fosfat meydana getirir. Fosforun toprak çözeltisindeki miktarı ppm ile ölçülecek kadar
azdır. Potasyum da azot, fosfor, kükürt ve öteki besin maddeleri gibi protoplazma, yağ gibi
bitkisel maddelerin bileşimine girmez. Buna karşılık fizyolojik anlamda bazı etkilere sahiptir.
Örneğin karbonhidrat metabolizması, protein sentezi ve birçok enzimlerin aktivitesindeki rolü
gibi bazı önemli işlevlere sahiptir. Ayrıca bitkilerin kuraklığa karşı direncini de arttırır.
Toprağın en önemli potasyum kaynağı mikalardır. Mikalar ne kadar küçük parçalara
bölünmüşse potasyum verimleri de o derece yüksek olur. Mikalar dışında topraktaki önemli bir
diğer potasyum kaynağı ise ortoklazdır (yani potasyumlu feldspatlar). Ancak ortoklaz son
derece yavaş ayrıştığı için bitkiye potasyumu çok az verir. Kil boyutundaki mika ve illitler,
yüzeylerinde adsorbsiyonla değiştirilebilir potasyum iyonlarına sahip oldukları için, bitkilere
bol miktarda potasyum sağlarlar. Kil parçacıklarında kristal kafesi tabakalarının potasyumu ne
kadar çok ise, bitki kökleri bunlardan o derece yararlanabilmektedirler. Ayrıca organik madde
de ayrı bir potasyum kaynağıdır. Özellikle orman ekosistemlerinde çok etkili ve hızlı bir
potasyum dolaşımı (topraktan köklere, köklerden yapraklara, yapraklardan tekrar toprağa) söz
konusudur. Kalsiyumunun da bitkilerde protoplazma fizyolojisi üzerinde etkileri vardır. Bitki
hücrelerinde zehir etkisi yapan oksalik asidi kalsiyum oksalat halinde çöktürerek zararsız hale
getirir. Kök ve sürgünlerin büyümesinde etkili olduğu gibi, bazı enzimlerin aktif hale geçmesini
sağlar. Topraklarda bazı fiziksel özelliklerde etkili olan kalsiyum, mikroorganizma aktivitesini
de arttırır. Toprakta bitki gelişimi üzerinde doğrudan etkili olan kalsiyumun, topraktaki en
önemli kaynağı kalker anakayası ile kalsiyum içeren bazı mineraller (örneğin kalsit, aragonit,
dolomit, jips, anortit, ojit, horblend gibi) ve organik maddedir. Genellikle yağış miktarının çok
fazla olduğu iklim tiplerindeki kuvvetli asit topraklarda kalsiyum az bulunur. Klorofil ve
pektinin yapı taşı olan magnezyum enzimlerin faaliyeti için de gereklidir. Bu nedenle
magnezyum, fotosentez ve bazı önemli fizyolojik süreçler için de şarttır. Topraktaki organik
madde yanında biyotit, ojit, horblend, olivin, klorit, serpantin ve dolomit belli başlı magnezyum
kaynaklarını oluşturur. Kükürt ise klorofil oluşumunda ve bazı enzimlerin aktivitesi üzerinde
etkilidir ve topraktan daha kolay alınabilir durumdadır. Bitki besin maddeleri içindeki diğer
grubu oluşturan mikro elementler (mikro besin maddeleri) bitkiler tarafından çok az miktarlarda
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alınan ancak bitkilerin gelişimi açısından mutlak gerekli olan besin maddeleridir. Molibden,
bakır, çinko, mangan, demir, bor, klor, kobalt ve vanadyum bunlardan bazılarıdır. Bakır,
mangan, demir, çinko ve bor bitkilerin enzim sistemlerinde etkili olan elementlerdir. Demir,
bakır ve çinko fotosenteze de katılırlar. Şekerin fazla polimerize olmasını engelleyen koruyucu
ise bordur (Çepel 1985).

5.1.1. Toprak Oluşumunda Etkili Olan Faktörler ve Toprak Horizonu
Herhangi bir yerde toprak oluşumunda yani pedojenez bakımından rol oynayan belli
başlı faktörler söz konudur. Toprağın tüm pedojenik faktörlerin birlikte çalışmaları sonucunda
oluştuğunu ilk kez 1800’lü yılların sonunda (1896) Dokuchaev bir prensip içinde ortaya
koymuştur. H. Jenny tarafından 1941’de yazılan Factors of Soil Formation isimli kitabı
pedojeneze ayrı bir yön vermiştir. Jenny’nin anakaya (p), iklim (cl), topografya (r),
organizmalar (o) ve zaman (t) olarak belirttiği bu faktörler aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir:
s= f (cl + p + r + o + t )
f: faktör; s: toprak; cl: iklim; p: anakaya; r: rölyef; o: organizma ve t: zaman
5 başlık altında toplanan bu faktörler toprağın oluşum faktörleri (veya toprak yapan
faktörler) olarak tanımlanır. Toprak oluşumunda en büyük rolü oynayan etken iklimdir.
Sıcaklık ve yağış fiziksel parçalanma ile kimyasal yolla ana materyalin ayrışması üzerinde
doğrudan etkili olan faktörlerdir. İklim yeryüzündeki zonal toprakların dağılışında belli başlı
dağılış faktörü olarak ortaya çıkar. Toprak oluşumu ve gelişim olaylarına bazen iklimin etkisi
o kadar fazla olur ki, ana kayanın etkisi bile tamamen örtülebilir. İklimin etkisinin çok kuvvetle
hissedildiği bazı yerlerde farklı ana kayalardan oluşan topraklar benzer ya da aynı genetik
gelişimler gösterebilirler. Toprak oluşumunda özellikle don olayları ve ekstrem sıcaklık
değişimleri, fiziksel parçalanmayı hızlandıran etkenlerdir. Kimyasal olayların hızı sıcaklığın
artışıyla bir yere kadar hızlanır. Sıcaklık arttıkça mikroorganizma faaliyeti artar ve organik
maddenin ayrışması hızlanır. Yağış, kimyasal ayrışma, yıkanma ve birikme olaylarını etkileyen
önemli bir faktördür. Bu olaylar sonucunda mineraller ayrışır. Metal iyonları açığa çıkar ve
bitkiler için besin maddeleri sağlanmış olur. Ayrıca klorür, sülfat, karbonat gibi bazı anyonların
yıkanmasına veya birikmesine neden olabilir. Birikme ile topraklar tuzlu veya alkali topraklar
haline gelebilir ve bu koşullara uyum gösteren bitkiler buralarda gelişir. Toprağın bu özellikleri
yağış miktarına göre değişir. O nedenle nemli iklimlerde yıkanma, kurak iklimlerde birikme
olayları egemendir. Toprak oluşumu ve toprağın özellikleri üzerinde rol oynayan faktörlerden
birisi de ana kayanın özelliğidir. Ana kayanın cinsi, mineralojik bileşimi, minerallerin iri veya
ince taneli oluşu, killi veya kumlu oluşu, katı veya gevşek oluşu kayaçların ayrışmasını önemli
derecede etkiler ve dolayısıyla toprağın minerolojik bileşimi üzerinde rol oynar. Toprak
oluşumunda ana kayanın etkinliği bölgesel olarak değişir. Topografya toprak oluşuma çeşitli
yönlerden etki yapar. Rölyef yerel iklim değişimlerine yol açarak, farklı toprak tiplerinin
oluşumunda rol oynar. Topografyanın düz ya da az eğimli olması, yüzey sularının toprağın alt
seviyelerine kadar ulaşmasına yol açar. Eğimin artması, yüzey sularının toprak içine nüfuz
etmesini engeller. Yükseltiye bağlı olarak değişiklik gösteren iklim elemanları hem bitki örtüsü
hem de toprak tiplerinin düşey yönde farklılaşmasına neden olur. Yağışın artması yanında
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sıcaklığın azalması serin ve nemli ortamlarda toprakta katyonların yıkanmasına neden olur.
Bakı ise toprak oluşumunda yamaçların aldığı radyasyon miktarı açısından önem taşır.
Özellikle kuzeye bakan yamaçların daha fazla yağış alması, toprakların profil morfolojilerinde
farklılıklara yol açar. Kuzeye bakan yamaçların bitki örtüsünün daha yoğun olması, ana kayanın
ayrışmasını da hızlandıran bir faktör olarak ortaya çıkar. Kuzey ve güney yamaçlar arasında
yağış ve sıcaklık bakımından ortaya çıkan farklılıkların sonucunda oluşan bitki örtüsü farklılaşır
ve toprak oluşumuna da dolaylı etki yapar. Daha yoğun ve nemli bitki toplulukları daha fazla
organik madde verirler. Buna karşılık, bitki örtüsü bakımından fakir olan güney yamaçlar,
organik madde içeriği kısmen daha az olan ve daha sığ bir toprak morfolojisi gösterirler.
Toprakların oluşum ve gelişimlerinde organizmaların etkisi ise anakayanın ilk ayrışma
aşamasından başlar. Bitki örtüsü toprağa organik maddeyi sağlayan başlıca kaynaktır. Organik
madde toprak strüktürünün oluşmasına yardımcıdır. Organik madde topraktaki bitki besin
maddelerinin özellikle de nitrojenin deposu durumundadır. Organik maddenin
mikroorganizmalarca parçalanması sırasında ortaya çıkan çeşitli organik asitler toprak
materyalinin parçalanmasına yardımcı olurlar. Bitki kökleri toprağın alt katına yayılarak
anakayanın gevşemesini ve havalanmasını, kılcal kökler ise toprak tanelerini birleştirerek
agregasyonu sağlar ve toprak strüktürünün oluşumuna katkıda bulunur. Toprak oluşumunda
horizonların ortaya çıkmasında organik madde esas etkenlerden biridir. Toprak oluşumu olayı
son derece yavaş meydana gelen ve binlerce yıl devam eden bir süreçtir. Toprak oluşumunda
rol oynayan bu faktörlerin etki süresi (yani zaman), toprak oluşumunda rol oynar. Toprakların
olgunluğu veya yaşları, genel olarak horizonların farklılığı ile ölçülmektedir. Pratikte
horizonların sayısının artması ve kalınlığının fazlalaşması ile toprağın daha fazla olgunlaştığı
kabul edilmektedir. Günümüzden daha önceki iklim koşulları altında ve pedojenez süreçleri ile
oluşmuş topraklara ise paleosol veya relikt topraklar adı verilir (Ergene 1982; Atalay 1989;
Mater 2004).
Bütün bu koşullar altında gelişen olgun bir toprak profilinde ayrılabilen toprak
horizonları yukarıdan aşağıya doğru A, B ve C olarak büyük harflerle gösterilmektedir.
Bunlardan A koyu renkli üst toprağı, B ise alt toprağı gösterir. A horizonu bitki kökleri ve
yaprakları ve sapları gibi bitki artıkları ve diğer organik maddenin en fazla bulunduğu
katmandır. Toprak oluşumu sürecinde içerdiği çeşitli tuzlar, alüminyum ve demir oksitler gibi
orijinal unsurların bir kısmını kaybetmiştir. Bu şekilde içerdiği bazı unsurların yıkanmasından
dolayı A horizonuna yıkanma horizonu (elüviyal horizon-) adı da verilir. B horizonu ise
genellikle bir birikme horizonu (illuviyal horizon da denir) olarak belirir ve çoğu zaman bu
horizonda demir, alüminyum oksitleri ve kilin biriktiği gözlenir. C ise büyük oranda çözülmeye
uğramış ancak henüz gerçek toprağa dönüşememiş ana kayayı ifade eder. A horizonunun
üstünde bir yüzey tabakası mevcuttur. Bu yüzey tabakasına organik horizon (O horizonu) adı
verilir. Bu tabaka özellikle yoğun bitki örtüsü olan yerlerde daha kalındır. A horizonu içinde de
alt horizonlar ayrılır. 3 alt horizon ayrılabilir. Bunlardan en üstte yer alanda organik madde
oranı oldukça fazladır. Ortadaki katmanda (A2) kil, demir oksitler ve alüminyum oksitler
yıkanmıştır. Bu nedenle daha açık renklidir ve yıkanma horizonu olarak da nitelenir. B
horizonu, çoğunlukla A horizonundan yıkanarak gelen kil, humus, çeşitli karbonatlar ve tuzun
biriktiği horizondur (B horizonu daha çok bir birikim horizonu). Biriken unsurların özelliğine
göre de farklı isimler alabilir. C horizonu ana kayanın ayrışması ile oluşmuş bir horizondur
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Biyolojik faaliyetin neden olduğu ayrışma yoktur. Bu horizonlardan A ve B horizonlarına asıl
toprak (solum) adı verilir (Ergene 1982; Atalay 1989; Mater 2004).
Humus tipleri
Topraklarda yukarıda da ifade edildiği gibi A horizonun üzerinde yer alan organik
katmanı oluşturan kısım, bitki hayatı bakımından önemlidir. Çünkü organik maddenin toprağın
hem toprakların fiziksel özelliklerine hem de kimyasal özelliklerine etkileri vardır. Organik
madde topraktaki bitki besin maddelerinin depolandığı kısımlardan birisidir. Bu katman her
yerde aynı özelliği göstermez ve çeşitli humus tipleri ayırd edilir. Bilindiği gibi bitki artıklarının
toprakta birikmesiyle meydana gelen ve hemen hemen hiçbir strüktür göstermeyen koyu renkli
organik maddelere humus denir. Normal şartlar altında humus toprağın en üst tabakasına
karışmış veya onun üzerinde birikmiş bulunur. İklim ve drenaj özellikleri yanında bitki
örtüsünün özelliği, mikroorganizmaların faaliyeti gibi çok çeşitli etkenlere bağlı olarak
meydana gelen humus için üç farklı tip ayırd edilir (Ergene 1982; Kantarcı 1987; Mater 2004;
Şekil 19).
1- Olgun humus (mull tipi humus): Organik maddelerin kısmen hızla ayrışması, kısmen
de humuslaşması ve ayrışma ürünleri ile humusun mineral toprağa iyice organizmalar
tarafından karıştırılmış olması sonucunda, toprak yüzeyinde sadece son yılın yapraklarına ait
olan bir örtü tabakası yer alır. Humus toprağın üst kısmında 5-10 cm’lik bir derinliğe kadar
mineral toprak ile iyice karışmıştır. Bu nedenle de bu kesim daha koyu bir renk almıştır. Daha
çok yayvan yapraklı ormanların altında ortaya çıkar.

Şekil 19. Belli başlı humus tipleri (SSSP 1952).

2-Ham humus: Doğal ortam koşullarının mikroorganizma faaliyetini engellediği ve
ayrışmayı yavaşlattığı yerlerde bitki kalıntıları mineral toprak üzerinde ve ondan kesin bir
şekilde ayrılmış (yani karışmamış) olarak bulunur. Ölü örtüde yaprak, çürüntü ve humus
tabakası alt alta sıralanır. Humus mineral toprakla ya hiç karışmamıştır veya çok az karışmıştır.
Bu humus tipi daha çok yüksek enlemlerin soğuk ve nemli iklimlerinde, iğne yapraklı ormanlar
altında, asit topraklarda ortaya çıkar. Bu humusun altındaki mineral toprak, organik madde
bakımından çok fakirdir. A horizonunun en üstünde organik maddenin karıştığı katmanın
kalınlığı (Ah horizonu) birkaç milimetreyi geçmez.
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3- Çürüntülü mull tipi humus: Ilıman iklimlerde kış mevsiminin serin geçmesi toprak
canlılarının faaliyetleri üzerinde ve kimyasal ayrışmanın hızı üzerinde nispeten yavaşlatıcı bir
etki yapar. Dolayısıyla böyle ortamlarda meşe, kayın, bazen sarıçam ve karaçam gibi ağaç
türlerinin yapraklarının ayrışması zorlaşır ve bu bitkilerin döküntüleri humuslaşamaz. Arada bir
çürüntü (fermastasyon) aşamasından geçen humuslaşma söz konusu olur. Sonuçta ayrışmamış
yapraklar, çürüntü katmanı ve humus katmanı olmak üzere çeşitli katmanların alt alta
sıralandığı bir yapı ortaya çıkar. Bu humus tipine moder ve twinmull gibi isimler de verilir. Bu
humus tipi olgun humus ile ham humus arasında bir geçiş tipi olarak tanımlanır.

5.1.2. Topraklarda Tuzların, Karbonatların ve Ağır Metallerin
Bitkilere Etkisi
Tuzlu toprakların bitkiler üzerindeki morfolojik ve ekolojik tesiri ise çok daha
kuvvetlidir. Tuzlu topraklarda bu sahalara uyum gösterebilen bitkiler yaşayabilir. Bunlara
halofit bitkiler denir. Halofitler dışındaki bitkilere glikofitler adıyla da bilinir. Glikofit bitkiler
yüksek tuz içeriğine sahip topraklarda gelişemeyen ya da tuz tolerans mekanizmasına sahip
olmayan bitkilerdir. Tuzlu toprakların bir kısmı kurak bölgelerde görülen solenetz topraklardır.
Bunlar sodik topraklar veya alkali topraklar adıyla da bilinir ve sodyum karbonat (NaCO3)
içerikleri yüksektir. Yüksek alkali reaksiyon gösteren bu topraklarda yaşayan bitkiler tipik
halofit olmayıp, fizikî ve fizyolojik kuraklığın tesiri altında kseromorf bir karakter gösterirler.
Gerçek halofit bitkiler daha çok solonçak topraklar üzerinde yayılış gösterir. Kurak iç havzalar,
tuzlu göllerin çevreleri (İç Anadolu’da Tuz gölü çevresi gibi), deniz kıyıları halofitlerin belli
başlı yayılış alanlarıdır. Bu topraklarda suda kolayca çözünen Na, K, Mg tuzlarının oranı
fazladır. Yüksek tuz olan ortamlarda yaşayan bitkiler, düşük osmotik potansiyelden dolayı
topraktan yeterince suyu alamadıklarından ve iyonların toksik etkilerinden dolayı stres
altındadırlar. Tuzcul bitkilerin tohumları da tuzlu topraklardan etkilenir. Çözülebilir tuzların
oranının çok yüksek olduğu halomorfik topraklarda, bitkilerin büyüyebilmeleri ve yaşamlarını
devam ettirebilmeleri (yani tuz toleransı) çok önemlidir. Kuşkusuz bu özellik bulunulan coğrafî
mekâna göre değişiklik gösterir. Bununla birlikte, tuz stresiyle karşı karşıya kalan bitkiler çeşitli
biyokimyasal ve moleküler mekanizmaları ön plana çıkarırlar. Tuz gölü çevresinde halofit
bitkilerdeki tuz toleransı da, aslında tuzun fazlasına karşı bir dayanıklılık yöntemidir. Halofit
bitkilerin dağılışlarında, tuz konsantrasyonu kadar, tuzun hangi tip tuz olduğunun da önemi
vardır. Halofit bitkiler genellikle ‰5 veya daha fazla NaCl’e tolerans gösteren bitkiler olarak
kabul edilmektedir. Halofit bitkiler için tuzlu ortamlar stres faktörü oluşturmaz, çünkü bu
bitkiler adı geçen sahalara çeşitli uyum şekilleri geliştirirler. Örneğin bazılarında tuz
yoğunluğunun azaltılmasını sağlayan tuz salgı bezleri bulunur. Tuz oranı yüksek olan
topraklara direnç göstermeleri, yüksek fotosentez hızına sahip olmaları (yani çok hızlı
büyümeleri) ve fizyolojik açıdan özelleşmiş bitkiler olmaları (bunların kök hücreleri tuzlu
topraktan suyu alabilecek yüksek osmotik basınç değerine sahiptir. Tuzun fazlasını ya
salgılarlar ya da yapraklar üzerindeki küçük torbacıklarda depolarlar) halofit bitkilerin ortak
özellikleri olarak belirtilebilir. Türkiye’deki tuzlu-alkali topraklar üzerinde yayılış alanı bulan
halofitler oldukça çeşitlidir ve bunlardan bazıları endemiktir yani ülkemize özgüdür (Erinç
1977; Avcı 2013).
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Toprakların karbonat içeriği de bitkilerin yaşamanı etkileyen bir özelliktir. Özellikle
CaCO3, NaCO3 ve MgCO3 topraklarda sık sık ortaya çıkar. Bunlar anakaya, iklim ve drenaj
gibi etkenlere bağlı olarak toprakta birikebilir. Karbonatların toprakta çok fazla olması bitki
hayatı bakımından önemlidir. Toprak reaksiyonun kuvvetli alkalin bir reaksiyon kazanmasıyla
bitki besin maddelerinden azot, potasyum gibi maddelerin iyonları kuvvetli bir şekilde toprağa
bağlanır ve bitkiler tarafından kullanılmaz. Karbonatların veya tuzların toprak suyundaki
oranının çok yüksek olması, toprak suyunun yoğunluğunu arttırarak fizyolojik kuraklığa yol
açar. Kireçli topraklarda yayılış alanı bulan bitkiler bu alanlara uyum sağlar ve bu bitkilere
kalsifil bitkiler adı verilir. Buna karşılık bazı bitki türleri bu uyum sürecini gerçekleştiremezler
ve bunlara da kalsifob bitkiler adı verilir.
Ana kayası jips olan yerlerde gelişen topraklar üzerindeki bazı bitki türleri, sadece bu
sahalarda yayılış göstermektedir. Jipsofil (jips [alçıtaşı] seven) olarak da isimlendirilen bu
bitkilerin yayılış alanları jipsli alanlarla sınırlıdır. Kalsiyum iyonlarının değişimi nedeniyle bitki
besin maddeleri bakımından fakir topraklar olmaları, bitkiler için zehir etkisi yapan sülfat
iyonlarının fazlalığı gibi kimyasal özellikleri, jips ana kayasının ayrışması ile meydana gelen
toprakların bitkilerini, stresli koşullarla baş etmeye zorlamaktadır. Bu nedenle özellikle jipsofil
bitki grupları bu streslerle başa çıkabilen bitkilerden oluşmaktadır. Türkiye’de Sivas çevresinde
sadece jipsli topraklarda yaşayan bitkiler bu duruma örnektir (Avcı 2014d).
Serpantin ise güç ayrışan bir anakaya olduğundan bu sahalarda sığ ve taşlı topraklar
ortaya çıkar. Bu topraklar çoğunlukla, magnezyum, demir, nikel, kobalt ve krom gibi ağır
metaller bakımından zengindir ve pH değerleri yüksektir. Ancak, kalsiyum, potasyum ve fosfor
gibi bazı temel bitki besin maddeleri bakımından fakirdir. Bu nedenle, serpantinler üzerinde
gelişen topraklarda bu ağır metaller birçok bitki için zehir etkisi yaptığından bitki örtüsünün
gelişmesi sağlıklı olmaz. Bununla beraber bu topraklarda, koşullara uyum sağlamış ve o
alanlarda özelleşmiş bitkiler yetişmektedir. Bu kayaçların bulunduğu sahaların endemik
bitkilerce zengin oluşu, bir tür jeolojik izolasyonla açıklanmakta ve serpantin habitatları diğer
toprak tipleri içinde jeolojik adalar ya da edafik adalar olarak belirtilmektedir. Bu topraklar
üzerinde aşırı edafik koşullara genetik çözümler üretmiş bazı bitkiler ortaya çıkmaktadır.
Turpgiller (Brassicaceae), Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ve Ballıbabagiller (Lamiaceae)
ılıman kuşak içinde serpantinin yaygın olduğu sahalarda gelişen ve yüksek oranda nikel
biriktiren bitki ailelerindendir. Bu bitkiler nikel hiperakümülatörleri olarak tanımlanmaktadır
ve bazı türler Türkiye’de de yayılış göstermektedir (Avcı 2014d).

5.2. Belli Başlı Toprak Tipleri
Topraklar eski sınıflandırma sisteminde oluşumlarına göre üç büyük takıma ayrılırlar:
1) Zonal topraklar. 2) Intrazonal topraklar. 3) Azonal topraklar.
1) Zonal topraklar: Özellikleri esas olarak iklime bağlı olarak ortaya çıkar ve bundan
dolayı yeryüzünde iklim ve vejetasyon kuşaklarına uyan zonal bir yayılış gösterirler. İki büyük
alt takıma ayrılırlar:
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A
- Nemli bölge toprakları (Pedalferler): Başlıca özellikleri çok yıkanmış
olmalarıdır. Pedalferlerde kolay eriyen maddeler topraktan uzaklaştırılmış ve geriye çoğunlukla
demir ve alüminyum bileşikleri kalmıştır (pedos: toprak; Al: alüminyum; Fe: demir).
Reaksiyonları genellikle asittir. Bununla beraber yıkanmadan arta kalan maddeler sıcaklık
koşullarına göre değişir. Soğuk nemli bölgelerde A horizonunda silis yıkanmaz (podzolleşme),
nemli sıcak bölgelerde silis de yıkanır ve toprak bir kil yığını halini alır (lateritleşme). Podzol
topraklar (soğuk nemli bölgelerin karakteristik toprakları. Üzerinde iğne yapraklı ormanlar
gelişmiştir) ve laterit toprakları (nemli tropikal bölgenin karakteristik toprağıdır. Üzerlerinde
çoğu zaman ekvatoral yağmur ormanları yayılış gösterir) bunlara örnektir.
B
- Kurak, yarı kurak ve az nemli bölge toprakları (Pedokaller): Az yıkanmış bu
topraklarda (pedos: toprak; kal: kalsiyum) kireç birikimleri vardır. Kalsifikasyon seviyesi
kuraklık arttıkça yüzeye yaklaşır ve bazen yüzeyde bir kabuk oluşur. Bu gruptaki toprakların
reaksiyonu genellikle alkalindir. Pedokallere çernozyomlar (orta enlemlerin step formasyonları
altında gelişen topraklar) ile çöl toprakları örnek olarak verilebilir.
2) İntrazonal topraklar: Özellikleri anakaya özelliklerine, jeomorfolojik koşullara veya
drenaj özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu topraklara rendzinalar (yarı nemli ve nemli
bölgelerde kalkerler üzerinde meydana gelirler), grumusoller (killi-marnlı alanlarda ortaya
çıkarlar), solonçaklar (içlerinde yüksek miktarda eriyebilir tuzlar vardır), gley toprakları (taban
suyuna bağlı olan bu topraklarda bir gley horizonu belirgin özelliktir) gibi örnekler verilebilir.
3) Azonal topraklar: Horizonlaşma göstermezler. Alüvyal, kolüvyal topraklar gibi.
Yeni toprak sınıflandırma sistemi veya diğer adıyla 7. Toprak taksonomisinde ise çeşitli
toprak sınıflarının belirlenmesinde toprağın kendi karakteristikleri ve özellikle ölçülebilen
karakteristikleri çok önemli olmuştur. Amerika Birleşik Devletlerinde çeşitli kademeler halinde
geliştirilen ve 1960’lardan sonra kullanılmaya başlanılan bu yeni sistemde esas olan toprağın
kendi özellikleridir. Eğer topraklar morfolojileri ve bileşimleri bakımından benzerlik
göstermiyorlarsa, sırf oluşumları bakımından benzerlik gösteriyorlar diye aynı sınıfa
konulmaları önlenmeye çalışılmıştır. Yeni sistem morfogenetik bir sınıflama özelliği taşır.
Toprak oluşumu teorileri sınıflamada esasın bir kısmını oluşturmakla beraber esas kriteri bizzat
gözlenen ve ölçülebilen özellikler oluşturmaktadır. Yeni sınıflamada topraklar takımlara (ordo
en geniş kategori), alt ordolara, büyük gruplara,alt gruplara, familyalara ve serilere (en spesifik
kategori) ayrılmaktadır. Bu kategorilerdeki sınıflar için kullanılan terimler (Latince ve Grekçe
kelime köklerinden türemiş hecelerin kombinasyonudur) belli toprakların esas karakterlerini
tanımlayacak anlamları taşımaktadır. Bu sistemde teşhiste esas olan üst horizonlara ise
epipedon adı verilmektedir (Grekçe epi: üst; pedon: toprak ). Epipedonlardan örneğin mollik
(Latince mollis yumuşak anlamında) horizon koyu renkli, yüksek baz saturasyonlu, kuvvetli
strüktürlü bir horizonu; ochrik (Grekçe ochros, solgun anlamında) horizon açık renkli, organik
maddesi az, kuru olduğu zaman sert ve kompakt olabilen bir horizonu tanımlar (Ergene 1982;
Atalay 1989).
Toprak Taksonomisindeki toprak ordoları yani en geniş kategoriler aşağıda belirtmiştir
(Ergene 1982; Atalay 1989; SSS 1999; Şekil 20):
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1. Alfisoller: (Al: alüminyum; Fe: demir). Alçak ve orta enlemlerde çeşitli iklim ile
çeşitli bitki toplulukları altında yayılış gösteren bu topraklar daha çok geçiş ortamlarında ortaya
çıkarlar. Kil, A horizonundan uzaklaşmış ve B horizonunda birikmiştir. Orta ve yüksek baz
saturasyonlu bu topraklar gelişimlerini tamamlamış olgun topraklardır. Spodosollerden daha az
ayrışmaya uğramışlardır. Birçok yerde tarımsal faaliyetler için kullanılmaktadır.
2. Aridisoller: (Latince aridus kurak anlamında). Bunlar kurak iklimlerin mineral
topraklarıdır. Eski sistemdeki çöl, siorezem ve solonçaklar bu ordoya dahildir. Büyük ölçüde
organik maddeden yoksun olan ince bir toprak profiline sahiptir. Epipedon genellikle açık
renklidir, organik madde azdır. Alkalin reaksiyon gösteren bir alt horizon içerirler. Profillerinde
kalsiyum sülfat ya da sodyum içeren horizonlar görülür. Verimsiz topraklardır. Sulama
yapılırsa da tuz birikimi riskine sahiptirler. Yeryüzü karalarının yaklaşık 1/5 i bu topraklarla
kaplıdır.
3. Entisoller: (Genç, yeni anlamında). Bunlar horizonlarının henüz gelişmediği genç
topraklardır. Yani genetik horizonların görülmediği veya horizonları başlangıç aşamasında olan
mineral topraklardır. Çoğu entisoller taşkın ovalarının yüzey depoları, hızla aşınan yamaç
döküntüleri gibi henüz pedojenik süreçlerin tam olarak etkili olmadığı topraklardır. Yeryüzünde
çok çeşitli iklim tipleri altında geliştikleri gözlenen entisoller için bu nedenle iklim ya da bitki
örtüsü gibi özellikler ile ilgili genelleştirme yapılamaz.
4. Ultisoller: (Latince ultimus son, toprağın yıkanmasının son aşaması). Bu topraklarda
belli başlı süreçler toprak oluşum süreçleri ayrışma ve yıkanma süreçleridir. Ultisoller büyük
oranda Alfisollere benzerlik gösterirler. Ancak onlardan daha ileri düzeyde ayrışmış
topraklardır ve daha asittirler. Bu topraklar baz saturasyonu %35’den aşağı olan arjilik
horizonları (silikat kil birikimi olan) vardır. Tipik ultisollerin üst horizonları genellikle serbest
demir oksitlerin birikimini gösteren kırmızı ve sarı renktedir. Bu horizonun altında ise
genellikle bir kil birikim katmanı gözlenir. Bunlara kırmızı kil toprakları adı da verilir. Tipik
ultisollerde ellüvyasyon ve illüvasyon süreçleri de yaşanır. Ultisollerin yeryüzündeki dağılış
sahaları genellikle nemli ılıman ve subtropikal bölgelerdir.
5. Oksisoller: (oxide oksit, oksik horizona sahip topraklar). En fazla ayrışmaya uğramış
topraklardır. Teşhislerindeki en belirgin özellikleri Fe ve Al oksitlerin hakim olduğu, kilce
zengin oksik bir alt horizonun bulunmasıdır. Yıkanma nedeniyle toprak bazı bitki besin
maddeleri bakımından da fakirleşmiştir. Ayrışma ve kuvvetli yıkanma alt horizonda silikat
minerallerinden silisin büyük oranda uzaklaşmasına ve geride yüksek oranda demir ve
alüminyum oksitlerinin kalmasına yol açmıştır. Kil miktarları oldukça yüksektir. Bu toprakların
ayrışma derinliği gerçekten çok yüksektir ve en belirgin toprak oluşum süreci lateritleşmedir.
Eski sistemdeki latosoller/lateritler bu ordoda yer alır. Oksisollerin en yaygın olarak görüldüğü
sahalar nemli tropikal alanlardır. Özellikle Güney Amerika ve Afrika’daki nemli tropikal
alanlar bu topraklarla kaplıdır.
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6. Mollisolller: (Latince mollis yumuşak, toprak kuruduğunda bile masif ya da sert
değildir). En önemli tarım toprakları bu mollisol ordosu içindedir. Yarı kurak alanların ot
formasyonları altında gelişen topraklardır. Yayılış alanları bu formasyonların yayılış alanlarına
büyük benzerlik gösterir. Organik madde ayrışıp toprağa karıştığı için renkleri genelde
koyudur. Yağışın çok fazla olmaması nedeniyle yıkanma çok fazla değildir. Epipedon mollik
(yani koyu renkli, baz saturasyonu yüksek) özellik gösterir. Verim kapasiteleri yüksek
topraklardır. Eski sınıflamadaki kestane renkli topraklar ve çernezyomlar bu gruba dahildir.
Mollisoller nem ve sıcaklık durumuna göre ve kalsiyum karbonat miktarına göre çeşitli alt
takımlara ayrılır.
7. Spodosoller: (Grekçe spodos odun külü). Organik örtü dışında açık renkli
topraklardır. Soğuk nemli iklim bölgeleri bu toprakların yayılış alanlarıdır. Hakim pedojenik
süreç podzolleşmedir. Organik madde, demiroksit ve alüminyumoksit birikiminin görüldüğü
spodik epipedonlara sahiptirler. Spodosol toprakların hakim vejetasyonu kuzey enlemlerinin
iğne yapraklı (tayga-boreal) ormanlardır.
8. İnceptisoller: (Latince inceptum başlangıç yani genç toprak anlamında). Yeni
gelişmekte olan, gelişmenin başlangıç aşamasında olan topraklardır. İnseptisollerde genetik
horizonların gelişimi başlangıç aşamasındadır. Kürenin çok çeşitli sahalarında ve çeşitli iklim
bölgelerinde ortaya çıkan bu topraklarda bir kambik (kil ve organik madde birikiminin olduğu
bozulmuş) ve bir ochrik (açık renkli organik maddesi az) epipedon vardır. Bu toprakların
tanımlanması oldukça karmaşıktır. İnseptisollerin bulunduğu bazı yerlerde drenaj koşulları çok
yetersi iken bazı alanlarda da oldukça iyi gelişmiş drenaj sistemleri vardır.
9. Vertisoller: (Latince verto dönmek, alt üst olmak). Vertisoller ağır tekstürlü
topraklardır. Killi yapı hakim olduğu bu toprakların tüm horizonlarında kil miktarı %30 ve daha
fazladır. Vertisollerde toprak ıslandığında şişer, kuruduğunda geniş ve derin çatlaklar oluşur.
Toprağın şişme ve büzülmesine bağlı olarak gilgai adı verilen hafif dalgalı bir mikro rölyef
oluşur. Belirgin bir yıkanma ve birikme yoktur. Vertisollerde toprak yüzeyinde oluşan
çatlakların kalma süresine göre alt ordolar ayırd edilir. Eski sistemde grumusol olarak
tanımlanan topraklardır. Dünyadaki en önemli yayılış alanları Avustralya, Hindistan ve
Sudan’dır.
10. Histosoller: (Grekçe histos doku anlamında yani organik topraklar). Çok yüksek
oranda organik madde içeren bu toprakların yeryüzünde kapladıkları alan oldukça sınırlıdır.
Histosollerde özellikle drenajın kötü olduğu yerlerde oksijen eksikliği mikroorganizma
faaliyetlerini de yavaşlatır. Çoğu zaman suya doygun durumda olan histosoller özellikle Kuzey
Amerika’da Pleistosen buzullaşmasına maruz kalmış alanların son derece karakteristik
topraklarıdır. Histosoller, genellikle koyu renklidir ve asidik özellik taşırlar. Üzerlerinde fazla
suya tolere edebilen bitki toplulukları gelişmiştir. Histosol topraklar yakıt olarak da
kullanılmaktadır (Rusya ve Kuzey Avrupa’da olduğu gibi) alanlar gelmektedir.
11. Andisoller: (And dağlarından adını alan topraklar). Pasifik ateş çemberindeki
dağlık alanların topraklarıdır. İçeriklerinde volkanik malzemeler özellikle de volkanik
malzemenin ani soğumasıyla meydana gelen camsı unsurlar (obsidyen gibi) önemli yer

tutmaktadır. Bunların oranı %50’ye yakındır. Yayılış alanları Kuzey Amerika’da Kayalık
dağları, Güney Amerika’da And dağları ve Asya’nın doğusunu (Kamçatka, Japonya gibi)
çevreleyen volkanik alanlardır.
12. Gelisols: (Latince gelare donmak). Yüksek enlemlerde ortaya çıkan bu toprak
ordosuna, toprak yüzeyinin yaklaşık 1 metresinden itibaren permafrost olan alanlar dahildir.
Buralarda permafrostun kalınlığı yaklaşık 2 m kadardır. Gelic materyal adı verilen yoğrulmuş
toprak (kriyotürbasyon-konjelitürbasyon) kanıtları da bu sahalarda bulunur. Üç farklı alt
ordonun ayırd edildiği bu toprakların yayılış alanı tundra sahalarıdır. Bu ordolardan birisi olan
histeller aneorobik koşullar altında biriken çok yüksek miktarlarda organik karbon içeriğine
sahip olan toprak grubudur.
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Bölüm Soruları
1) Toprakta taş, çakıl, kum, silt ve kil gibi madde grupları toprağın inorganik
maddesini meydana getirir. Bunlara verilen isim aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak
gösterilmiştir?
a) Organik madde
b) Humus
c) Toprağın tekstürü
d) Toprağın strüktürü
e) Lateritleşme
2) Aşağıda verilen inorganik madde grupları içinde boyut olarak en küçük olanı
hangisidir?
a) Humus
b) Organik madde
c) Silt
d) Kum
e) Kil
3) Toprağın anakayasında yer alan orijinal minerallere verilen isim, aşağıdaki hangi
seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
a) Primer mineraller
b) Sekonder mineraller
c) Kil
d) Humus
e) Kum
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4) Topraklar tekstürel özelliklerine göre belli gruplara ayrılırlar. Bunlardan iki tanesi
hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
a) Kumlu topraklar – killi topraklar
b) Kumlu topraklar – organik topraklar
c) Killi topraklar – organik topraklar
d) Balçık topraklar – lateritler
e) Balçık topraklar – podsoller
5) Aşağıdakilerden hangisi higroskopik su ile aynı anlamda kullanılır?
a) Durgun su
b) Kapillar su
c) Ölü su
d) Sızıntı suyu
e) Gravitasyon suyu
6) Kapiller suyun tutulduğu gözeneklerin boyutları ne kadardır?
7) Toprakta mevcut olan hangi unsurların iyonları tutabilme özelliği vardır?
8) Toprak kolloidleri arasında en fazla hangisinin katyon değiştirme kapasitesi
yüksektir?
9) Bazifil bitkilerin yetiştiği toprakların pH derecesi nasıldır?
10) Oksifil bitkilerin yetiştiği toprakların pH derecesi nasıldır?

Cevaplar
1-c, 2-e, 3-a, 4-a, 5-c, 6-10-0,2 mikron arasında, 7-Kil, organik madde ve oksitler, 8Humus, 9-7’den büyük, 10-7’den küçük.
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6. TOPOĞRAFYA VE BİTKİ ÖRTÜSÜ, BİYOTİK FAKTÖRLERİN VE
BEŞERİ FAKTÖRLERİN BİTKİLERİN DAĞILIŞLARINDA ROLÜ
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Anahtar Kavramlar
Fenoloji: Bitkilerin yapraklanma, tomurcuklanma, çiçek açma gibi çeşitli
büyüme aşamalarının hangi tarihlerde meydana geldiğini araştıran bir bilim dalı
İsofen (izofen): Fenolojik verilere göre yapılan haritalarda bitki hayatının
çeşitli aşamalarını gösteren eş tarih eğrileri
Biyotik etken: Kuşlar ve memeli hayvanlar başta olmak üzere çeşitli
organizmaların bitkiler üzerindeki etkileri
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Giriş
Bu bölüm içinde hem topoğrafya ve bitki örtüsü ilişkileri ele alınacak, hem de bitkilerin
dağılışları bakımından faunanın yani çeşitli hayvan gruplarının rolü ile beşeri faktörlerin bu
konudaki etkisine çeşitli örneklerle yer verilecektir.

6.1. Topoğrafya ve Bitki Örtüsü
Bir sahanın bitki örtüsünün iklim şartları ve toprak özellikleri yanında yer şekilleriyle
de yakın ilişkisi olduğu açıktır. Dağlık bir sahaların genellikle oldukça çeşitliliğe sahip olan
bitki toplulukları ile ovalar gibi düz olan sahaların daha tek düze olan bitki örtüsü arasındaki
farkı yaratan esas faktör, topoğrafyanın etkisiyle yetişme koşullarında ortaya çıkan
değişimlerdir. Ancak, iklim ve toprak özelliklerinin bitkiler üzerindeki etkileri daha doğrudan
olurken, topoğrafik özelliklerin bitki yaşamına etkisi daha dolaylıdır. Bir sahanın rölyef
özelliklerinde söz konusu olan farklılaşmalar o sahanın sıcaklık ve yağış koşullarında da
değişimlere yol açar. Bu değişikliğe yol açan faktörler de yükselti ve bakıdır (Erinç 1977;
Dönmez 1985).
Bir sahada yükseldikçe sıcaklık azalır, buna karşılık yağış miktarları artar. Dağlık
alanların alçak kesimleri ile yüksek kesimleri arasında yükselti ve bakının yol açtığı, yağış ve
sıcaklık koşullarındaki değişimler, birbirinden farklı çeşitli bitki kuşaklarının oluşumuna neden
olur. Bu durum sıcaklık ve yağış şartlarındaki değişimlerin, bitki örtüsü üzerine yansımasıdır.
Yükselti nedeniyle ortaya çıkan yağış ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak örneğin Kuzey
Anadolu dağlarının kuzeye açık olan yamaçlarında bitki örtüsü de kışın yapraklarını döken
ağaçlardan oluşan orman kuşağı, iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman kuşağı ve alpin bitkiler
katı şeklinde çeşitli bitki kuşaklarından meydana gelir. Dağların alçak kesimlerinde daha
yüksek sıcaklık talepleri olan yayvan yapraklı ve kışın yapraklarını döken ağaçlardan meydana
gelen ormanlar, yükseldikçe sıcaklığın azalmasına ve yağışın artmasına bağlı olarak değişime
uğrarlar. Bu nedenle dağların yüksek kesimlerinde daha fazla yağış talebi olan ve düşük
sıcaklıklara daha iyi dayanabilen iğne yapraklı ağaç toplulukları yayılış gösterir. Dağların
yüksek kısımlarına çıkıldıkça sıcaklığın azalması yanında sıcaklık farkları da artar. Bu durumda
bitkiler hem düşük sıcaklıklarla ve don olayları ile hem de örneğin gece ve gündüz arasındaki
yüksek sıcaklık farkları ile mücadele etmek zorunda kalırlar. Yükseldikçe sıcaklık değerlerinin
azalması nedeniyle vejetasyon devresinin süresi de kısalır. Örneğin Kuzey Anadolu dağlarının
alçak kesimleri ile yüksek kesimleri arasında yetişme devresinin süresi bakımından ortaya çıkan
farklılıklar bazı yerlerde 1 ayı bulur (yani dağların yüksek kesimlerinde yetişme devresinin
süresi 1 ay daha kısadır). Dağların yüksek kesimlerinde rüzgârın hızı da artar ve bu durum
bitkilerin terlemeyle su kaybını arttırır.
Anlaşılacağı gibi dağlarda yükseldikçe değişen iklim koşullarının en önemli
sonuçlarından birisi, yükseltiye bağlı olarak değişen bitki kuşaklarının (vejetasyon
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kuşaklarının) ortaya çıkması ve bunların dağların zirvelerine doğru üst üste izlenmesidir. Ancak
bu özellikler tüm iklim bölgelerinde aynı değildir (Tablo 8). Tropikal yağmur ormanları
sahasında bu ormanlar yaklaşık 1000 metrelere kadar çıkarken, daha yukarılarda tropikal dağ
ormanları, onların üzerinde ise konifer ormanlar yer alır ve yaklaşık 3500 metrelerden sonra da
alpin kat başlar. Ancak ılıman kuşakta örneğin Alp dağlarında bitki kuşaklarının sayısı azalır
ve alpin kat 2000 metrelerden başlar. Daha kuzeye doğru gidildikçe örneğin İskandinavya
kuzeyinde bitki kuşaklarının sayısı ikiye iner. Burada konifer ormanlar genellikle 1000
metrelerden sonra yerini alpin kuşağa bırakır. Tundralarda ise sadece tundra formasyonu temsil
edilir (Şekil 21). Bu durum dağlık alanlarda yükseltiye bağlı olarak ortaya çıkan vejetasyon
kuşaklarının sayısının, tropikal sahalardan kuzeye doğru gidildikçe azaldığını ortaya koyduğu
gibi, ormanların çıkabildiği yükseltinin de düştüğünü gösterir. Yüksek enlemlere doğru
gidildikçe, alçak enlemlerde dağların alçak kesimlerini kaplayan vejetasyon kuşakları ortadan
kalkmaktadır. Tropikal alanlarda dağlardaki vejetasyon katları çok daha çeşitlidir. Söz konusu
değişiklikler aynı zamanda dağlık sahalarda yükseklere çıkıldıkça bitki örtüsünün kutuplara
yaklaşılıyormuş gibi değişikliğe uğradığının da göstergesidir.
Tablo 8. İklim bölgelerine göre dağlarda ortaya çıkan vejetasyon kuşakları (Erinç 1977).

I-Nemli
tropikal
bölge
0-1000 m
1000-2000
2000-3500
3500-5000
5000 +

Tropikal yağmur
ormanı
Tropikal dağ ormanı
Konifer orman
Alpin kat (paramo)
Daimî karlar

III-Subtropikal bölgeler
0-500 m
Çöl veya yarı çöl
500-2500
Step ve savan
2500-3000
Konifer orman
3000-4500
Alpin kat
4500 +
Daimî karlar
VOrta
kuşak
kuzeyi
İskandinavya)
0-1000 m
Konifer orman
1000-2000
Alpin kat
2000 +
Daimî karlar

II-Akdeniz bölgesi
0-500 m
Her zaman yeşil kalan maki
500-1500
Yayvan yapraklı orman
1500-2000
Konifer ormanlar
2000-3500
Alpin kat
3500 +
Daimî karlar

IV-Ilıman kuşak (Alpler)
0-1200 m
Yayvan yapraklı orman
1200-2000
Konifer orman
2000-2800
Alpin kat
2800 +
Daimî karlar

(Kuzey VI-Kutup bölgesi (Grönland)
0-500 m
Tundra (alpin kat)
500 +
Daimî karlar

Yükseltiye bağlı olarak bitki örtüsünde ortaya çıkan değişimlerde dağlık alanların
karasal sahalarda mı, yoksa okyanusal etkilere mi açık olduğu da önemlidir. Karasal alanların
yaz mevsiminde daha çok ısınması bu sahalardaki dağlık alanlarda ormanların çok daha
yükseklere kadar çıkmasına yol açar. Bu durumda ağaç sınırı da karasal bölgelerde okyanusal
etkilere açık olan yerlere göre daha yukarılardan geçmektedir (Berdanier 2010; Şekil 22).
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Şekil 21. Alpin vejetasyon katının temsil edildiği alanların ekvatordan uzaklaştıkça gösterdiği değişim
(Körner 2003’den yeniden çizildi).

Şekil 22. Yükseltiye bağlı olarak oluşan vejetasyon kuşaklarının meydana gelişinde dağlık alanın
karasal veya denizel etkilere açık olup olmamasının etkisi (Berdanier 2010). Karasal alanların yaz
mevsiminde daha fazla ısınması dağlarda ağaç sınırının daha yükseklerden geçmesine neden olmaktadır.

Herhangi bir bölgede yükseldikçe, bitki örtüsünün sanki ekvatordan kutuplara
yaklaşılıyormuş gibi değişikliğe uğramasını ve yükselti kazanmanın kutuplara yaklaşmağa eşit
bir etki yaptığını fenolojik olaylar da ortaya koymaktadır. Fenoloji (phaino göstermek,
görünmek) bitkilerin yapraklanma, tomurcuklanma, çiçek açma gibi çeşitli büyüme
aşamalarının hangi tarihlerde meydana geldiğini araştıran bir bilim dalıdır. Aslında fenoloji tüm
canlıların (kuşların, böceklerin ve diğer hayvanlar ile bitkilerin) gelişme periyotları içerisinde
meydana gelen çeşitli gelişim aşamalarını inceleyen bir daldır.
İklim faktörlerinin etkisiyle bitkilerde meydana gelen değişikliklerin ve yani vejetasyon
devresi içerisindeki belirli ve kritik dönemlerin tarihleri ile tespit edilebilmesi ancak fenolojik
gözlemler yardımıyla mümkün olmaktadır. Örneğin buğday ve arpa gibi zirai ürünlerin ekim,
çimlenme, başaklanma, hasat edilme veya meyve ağaçlarında tomurcuklanma, çiçek açma,
olgunlaşma, yaprakların sararıp dökülmesi gibi olayların meydana geliş zamanları hakkında
bilgilerin toplanması bu bilim dalının kapsamı içindedir. Fenoloji ilgilendiği konulara göre
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çeşitli bölümlere ayrılır. Bitkilerle ilgili olan dalına fitofenoloji, tropikal bitkilerle ilgili olan
dalına tropikal fenoloji, klimatoloji ile ilgili dalına klimatolojik fenoloji, çiçeklerle ilgili olan
dalına floral fenoloji ve tarımla ilgili olan dalına agrofenoloji gibi isimler verilir. Dünyanın
çeşitli yerlerinde fenolojik aşamaların gözlemlenmesi ve kayıt altına alınması konusunda çeşitli
iletişim ağları da yer almaktadır. Bu izlemelerin bazılarının tarihi oldukça eskidir ve 100-200
yıllık fenolojik kayıtlar bulunmaktadır (Şekil 23).
Fenolojik verilere göre yapılan haritalarda bitki hayatının çeşitli aşamaları isofen
(izofen) adı verilen eş tarih eğrileri ile gösterilmektedir. İsofen haritaları, fenolojik aşamaların
alçak sahalara göre yüksek yerlerde çok daha geç gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
Rölyefin bitki hayatı üzerindeki dolaylı etkisi bakı ve eğim yoluyla da ortaya çıkar.
Dağlık alanların nemli rüzgârlara bakan yamaçları daha fazla yağış alırken güneye bakan
yamaçlar daha az yağışa maruz kalır. Bu durumda kuzeye açık olan yamaçlardaki bitki
toplulukları yağış talebi daha yüksek olan bitkilerden oluşurken, güneye bakan yamaçlardaki
bitkiler ise daha az yağışla yetinebilen türlerden meydana gelir. Yamaçların aldığı radyasyon
enerjisi bakı ve eğimle çok yakın ilişkilidir. Bu anlamda en büyük fark güneye ve kuzeye bakan
yamaçlar arasında meydana gelir. Güneye bakan yamaçlar, kuzeye bakan yamaçlara göre daha
fazla güneş enerjisi aldığından sıcaklık koşulları bakımından daha uygundur. Dağlık alanların
kuzey ve güney yamaçları arasında ortaya çıkan bu fark kış özellikle mevsiminde daha
belirginleşir. Güneş enerjisinin yıl içinde uğradığı değişiklikler de kuzeye bakan yamaçlarda
daha belirgindir. Bilindiği gibi yamaçların aldığı enerji miktarı eğimle de ilişkilidir. Özellikle
kuzeye açık olan yamaçlarda eğim arttıkça alınan enerji miktarı da azalmaktadır. Güneye bakan
yamaçlara düşen enerji miktarı mevsimlere göre değişen bir eğim derecesine kadar artar, fakat
yamaç eğimi bu dereceyi aştıktan sonra azalır (Erinç 1977). Bu nedenlerle çok daha kuzeyde
bulunan bir yamacın bakı ve eğimin etkisiyle çok daha güneyde bulunan bir yamaçtan fazla
enerji alması mümkündür. Örneğin 50°N enleminde bulunan ve güneye bakan 10-40° eğimli
yamaçlar, 1000 km daha güneydeki ancak kuzeye bakan aynı eğimdeki yamaçlardan gerek
yazın, gerek kışın çok daha fazla enerji alır ve ısınır. Bu özellikler ülkemizde olduğu gibi dağlık
alanlarda çok çeşitli etkiler yapar. Tüm bu özellikler bitki örtüsü üzerine de yansır. Yağış
miktarlarında büyük değişiklikler olmasa bile güneye bakan yamaçlarda daha yüksek sıcaklık
isteyen ve daha kurakçıl türler bitki topluluklarını oluşturur. Kuzey yamaçlara geçildiğinde ise
daha az sıcaklık isteyen ve daha az kurakçıl bitkilerin yayılış alanı bulduğu dikkati çeker.
Yukarda belirtilen nedenlerden dolayı düz sahalardaki bitki örtüsü bir bölgenin veya
ülkenin iklim şartlarını en iyi şekilde yansıtır. Böyle bir sahada yükselen dağın güneye bakan
yamaçları, daha güneydeki düz sahaların bitki türlerine ev sahipliği yapar. Kuzeye bakan
yamaçlarda ise daha kuzeydeki düz sahaların bitkileri görülür. Böylece normal olarak
kuzeydeki düz sahalarda yaşayan bitkiler güneye gidildikçe dağların kuzey yamaçlarına ve vadi
tabanlarına çekilirler. Buna karşılık güneydeki düz sahalarda yaşayan bitkiler ise kuzeye doğru
gidildikçe daha sıcak olan güne bakan yamaçlara yerleşmiş bulunurlar. Bakı şartlarına bağlı
olarak meydana gelen ve istasyon değiştirme kuralı adı verilen bu yer değiştirme şekli, özellikle
step sahalarında ortaya çıkar (Erinç 1977).
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Şekil 23. Leylak (Syringa sp) ve hanımeli (Lonicera sp.) için fenolojik gözlemler. 1951-1960 ve
20042013 arasındaki 10’ar yıllık dönemler için ilk yapraklanma ve ilk çiçek açma tarihlerindeki
değişimler
(http://www.epa.gov/climatechange/science/indicators/ecosystems/leaf-bloomdates.html#fragment2’den alınarak hazırlandı).
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Alınan güneş enerjisinin miktarını etkilemesinin yanında bakının etkisi, yağış üzerinde
de ortaya çıkar. Yağış getiren hâkim rüzgârların yönüne açık olan yerlerde bitki toplulukları
belirgin değişime uğrar. Dağların bol yağışlı yamaçlarında daha nemcil yani higrofil bitkilerden
meydana gelen gür bitki toplulukları yayılış gösterir. Buna karşılık bu nem yüklü ve yağış
getiren rüzgârların etkisinde olmayan ve bu nedenle de daha az yağış alan yamaçlarda bitki
toplulukları daha az yoğundur ve floristik bileşimleri de farklıdır. Ülkemizde bu özellikleri hem
Kuzey Anadolu dağları hem de Toroslar oldukça iyi yansıtmaktadır. Kuzey Anadolu dağlarının
Karadeniz’e bakan nemli yamaçları yer yer deniz kıyısından başlayan oldukça yoğun nemli
orman formasyonları ile kaplıdır. Bu dağların güney yamaçlarına geçildiğinde ise bitki
toplulukları değişime uğrar ve su talebi daha az olan türlerden meydana gelen bitki toplulukları
güney yamaçları kaplar. Kuzey yamaçlardaki orman alanlarında son derece zengin olan
ormanaltı formasyonu da güney yamaçlara geçildiğinde değişime uğrar ve seyrelir. Bu
özellikler Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sıralarında da izlenir. Nispeten kuzeyin nemli
etkilerine açık olan ikinci sıra dağların kuzey yamaçlarındaki orman formasyonu ile güney
yamaçlar arasındaki farklılıklar açıkça izlenir. Örneğin Ilgaz dağlarında nemli ormanların esas
yayılış alanları kuzeye açık yamaçlardır. Bu yamaçlar üzerinde sapsız meşe (Quercus petraea),
saplı meşe (Q. robur), macar meşesi (Q. frainetto), kayın (Fagus orientalis); kayın ve meşe
sınırının üstündeki yerlerde için sarıçam (Pinus sylvestris) ve göknar (Abies nordmanniana
sssp. bornmuelleriana) ile bu türler arasında dağınık olarak bulunan akçaağaç (Acer campestre
ve A. trautvetteri), ıhlamur (Tilia rubra subsp. caucasica), porsuk (Taxus baccata), gürgen
(Carpinus betulus), kızılcık (Cornus mas ve C. sanguinea), fındık (Corylus avellana), kurtbağrı
(Ligustrum vulgare), muşmula (Mespilus germanica), üvez (Sorbus torminalis ve S.
aucuparia), hanımeli (Lonicera caucasica), sırımbağı (Daphne pontica) ve ayı üzümü
(Vaccinium arctostophylos) gibi çok sayıda nemcil bitki yayılış gösterir. Bu türler dağların
güney yamaçlarına da ancak akarsuların kabul havzaları boyunca sokulur ve genellikle 1500
metrenin altında ortadan kalkarlar. Güney yamaçların daha alçak sahalarında yerlerini çok daha
kurakçıl olan bitkilere bırakırlar. Bu alanlarda ormanı oluşturan belli başlı türler karaçam (Pinus
nigra), kızılçam (P. brutia), mazı meşesi (Quercus infectoria), tüylü meşe (Q. pubescens), saçlı
meşe (Q. cerris) ve ardıç (Juniperus excelsa ve J. foetidissima)’dır (Avcı 1998).
Sıcaklık bakımından kuzey ve güney yamaçlar arasında belirgin farklılıklar ortaya
çıktığı halde, yağış özellikleri bakımından bakının etkisi kürenin çeşitli yerlerinde nemli
rüzgârların ve nemli hava kütlelerin geldikleri yöne göre değişir. Yukarıda da belirtildiği gibi
ülkemizde Kuzey Anadolu dağlarının Karadeniz’in nemli hava kütlelerine açık olan kuzey
yamaçları nemli iken güneyde Toros dağlarının güney yamaçları daha nemlidir. Örneğin Bolkar
dağlarının güney yamaçlarında özellikle derin yarılmış vadi içleri çok sayıda nemcil bitkiye ev
sahipliği yaparken, bu dağların kuzeye açık yamaçlarında bitki toplulukları daha tek düze ve
kurakçıldır (Evrim Kılıç 2016). Aynı şekilde Kuzey Amerika’da Kayalık dağlarının batı
yamaçları okyanustan gelen yağışın büyük kısmına maruz kalırken dağların doğu yamaçları son
derece az yağış alır ve bu durum bitki örtüsüne de belirgin bir şekilde yansır. İskandinavya ve
İngiltere'de dağların batı yamaçları daha nemlidir. Buna karşılık Gat dağlarının doğuya bakan
yamaçları daha bol yağış alır. İşte bu nedenlerle bakının etkisi bulunulan sahanın koşullarına
göre farklı yamaçlar üzerinde yağış bakımından olumlu bir rol oynayabilir. Bu konuyla ilgili
olarak dağların uzanış doğrultuları da önem taşır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dağların
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kuzey yamaçları daha nemlidir ve bakının etkisi böyle dağlık alanların yamaçları arasında daha
belirgin farklılıklar yaratır.
Yamaçlarda ısınma ve yağış bakımından bakıya bağlı olarak ortaya çıkan tüm bu
farklıkların bitki toplukları üzerinde ekolojik bakımından dikkat çekici sonuçları söz konusu
olur. Bakının bu dolaylı rolünün etkisi iklim bölgelerine göre de değişir. Genellikle sıcak
iklimlerde ve sıcak yamaçlarda bakının yağış üzerindeki, buna karşılık nemli sahalarda ve nemli
yamaçlarda ise bakının sıcaklık koşulları üzerindeki etkileri daha ağır basar (Erinç 1977).
Avrupa’da çok yaygın olan Avrupa kayını (Fagus sylvatica) nemli olan kuzey ve orta
Avrupa’da bütün düzlüklerde ve her yöndeki yamaçlarda görülür. Burada yayılış alanını
belirleyen esas faktör sıcaklıktır. Ancak kıtanın güneyine inildikçe sıcaklığın yükselmesine ve
yağışın nispeten azalmasına bağlı olarak ve bu defa bakının yağış nedeniyle nemlilik derecesi
üzerine yaptığı etkiler ön plâna geçer. Bunun sonucunda yamaçlar arasında bu bakımdan
mevcut farklar belirginleşir ve kayın güney yamaçlarda daha yükseklerden sonra yayılış
gösterir. Çünkü ancak bu seviyelerde istediği nemlilik derecesini bulur. Güney yamaçlar daha
sıcak olduğundan bunlar üzerindeki üst yükselti sınırı da daha yüksektir. Buna karşılık aynı
bölgede daha çok nem alan kuzey yamaçlarda daha alçak seviyelerde başladığı gibi, bu
yamaçlar daha soğuk olduğu için gene daha alçak seviyelerde ortadan kalkar. Başka kelimelerle
kayının güney Avrupa’daki alt yükselti sınırını daha çok nemlilik derecesi, üst sınırını ise
yamaçların bakıyla ilgili olarak sıcaklık koşulları belirlemektedir. Benzer özellikler daha birçok
bitki türünde de izlenir.
Bazı alanlarda mikrorölyefin bitkiler üzerinde önemli etkileri görülür. Özellikle bazı
depresyonların yukarı yamaçlarından tabanlarına doğru bitkilerin nemlilik derecesi artar.
Mikrorölyefin etkisi özellikle kurak bölgelerde belirgindir. Çünkü buralarda suyun bitkiler için
önemi çok daha fazladır. Nemli sahalara gidildikçe mikrorölyefin etkisi de ortadan çoğu zaman
kaybolur.

Fotoğraf 45. Özellikle kurak bölgelerde
mikrorölyefin bitkiler üzerinde önemli etkileri
vardır. Toroslarda bazı depresyonların yukarı
yamaçlarından tabanlarına doğru bitkilerin nemlilik
derecesi artar (Foto. M. Avcı).
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6.2. Bitkilerin Dağılışında Biyotik Faktörlerin Etkisi
Kuşlar ve memeli hayvanlar başta olmak üzere organizmaların bitkiler üzerindeki
etkileri oldukça çeşitlidir. Bunların hepsi birden biyotik etkenler olarak isimlendirilir.
Bunlardan hayvan türlerinin özellikle bitkilerin üremeleri ve yayılışları açısından önemi
büyüktür. Bazı bitkilerin tozlaşmalarını belli hayvan grupları sağlamaktadır. Dolayısıyla bu
hayvan türlerinin nesillerinin tükenmesi bu bitkilerin tozlaşmalarını sağlayan aracıların ortadan
kalkması anlamına gelmektedir. Yine bazı hayvanlar bitkilerin tohumlarını, meyvelerini başka
alanlara taşır ve dağılış alanlarının genişlemesine aracılık eder. O nedenle bir dağılış faktörü
olarak da hayvanların rolü son derece önemlidir.
Tropikal bitkilerin yaklaşık %90’nın tozlaşmasını hayvanlar sağlamaktadır. Bunlar
arasında en önemli gruplar böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlardır. Kuşlar tropikal ağaçların
tozlaşmasında büyük bir yer tutar. Bunlardan örneğin sinekkuşlarının yüzlerce türü Güney
Amerika yağmur ormanlarında yaşar ve tozlaşma bakımından çok önemli grupları oluşturur.
Sinek kuşları buradaki bitkilerin nektarlarıyla beslenmektedir. Son derece küçük olan bu
kuşların uzun ve ince gagaları, dar ağızlı olan çiçeklerin nektarlarının alınmasında önemli rol
oynar. Çiçek özleri alınırken polenler de dağıtılmış olur. Yine nektarkuşları (Nectariniidae)
ailesine mensup olanlar Afrika ve Güneydoğu Asya yağmur ormanlarında tozlaşmayı sağlayan
önemli bir kuş grubudur. Alev ağaçları veya mercan ağaçları olarak bilinen ve çarpıcı renkteki
çiçeklere sahip Erythrina cinsine ait türlerin tozlaşmasının büyük kısmını kuşlar sağlamaktadır.
Güncel kanıtlara göre tropikal ormanlarda tozlaşmayı sağlayan önemli organizma gruplarından
birisi de arılardır. Kelebekler ve çeşitli böcek türleri ise tozlaşmayı sağlayan diğer aracılardır.
Böceklerle tozlaşan tropikal bitkilere bir diğer örnek incirlerdir. Bu sahalarda çalı, tırmanıcı,
boğucu ve büyük ağaçlar şeklinde çok çeşitli form ve türleriyle yayılışa sahip olan Ficus
türlerinin kendi tozlaştırıcıları vardır. Kuşlar ve memeli hayvanlar etli veya kuru meyvelerle
beslenirler. Sonra da bu tohumlar hayvanların dışkılarıyla yeniden ortama saçılmış olur. Bazı
tohumlar, meyveler ve sporlar hayvanların tüylerine takılarak da yer değiştirir. Bitkilerin altına
düşen meyve ve tohumlar karıncalar, kemirgenler ve kuşlar tarafından toplanır ve yine başka
alanlara taşınır. Kuşların sindirim organlarından geçen tohumları çok uzak mesafelere
bırakmalarıyla, izole okyanus adalarına hatta kıtalararası çok sayıda bitki tohumu yer
değiştirmiş olur. Kuşlar dışında memeliler ve sürüngenler de benzer şekillerde tohumların yer
değiştirmesini sağlar. Türkiye’de de çok yaygın ağaçlardan birisi olan meşeler rüzgârla tozlaşan
bitkilerdir. Bunların halk arasında palamut veya pelit gibi isimlerle bilinen, tek tohum taşıyan
ve açılmayan kuru meyvelerine fındıksı meyve (nuks) denir (Fotoğraf 46). Bu meyveler kuşlar,
sincaplar ve tavşanlar gibi birçok hayvanın da besinini oluşturduğundan, yayılışlarında bu
hayvanların büyük etkisi vardır. Meşe palamutlarının ekonomik değeri de vardır. Anadolu’da
kullanılan “karga diker, sırık silkeler” deyimi, boyamacılıkta kullanılan palamut meşelerinin
(Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) palamutlarının toplanması sırasında, kuru dallarının
sırıklarla temizlenmesini (bu işlemin ağaçlardaki palamut verimini arttırdığına inanılırdı) ve
kuşların palamutların yayılışındaki rolünü anlatmaktadır (İnal 1958; Turner 2004; Avcı 2017;
Fotoğraf 47).
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Fotoğraf 46. Ülkemizin yaygın ağaçlarından birisi olan meşelerin halk arasında palamut veya pelit gibi
isimlerle bilinen, tek tohum taşıyan ve açılmayan kuru meyvelerine fındıksı meyve (nuks) denir. Bu
meyveler kuşlar, sincaplar ve tavşanlar gibi birçok hayvanın da besinini oluşturduğundan, yayılışlarında
bu hayvanların büyük etkisi vardır (Foto M. Avcı).

Fotoğraf 47. Çok sayıda hayvan türü bitkilerin üremeleri ve yayılışları açısından önem taşır. Bazı
bitkilerin tozlaşmalarını belli hayvan grupları sağlarken bazıları da bitkilerin tohumlarını, meyvelerini
başka alanlara taşır ve dağılış alanlarının genişlemesine aracılık eder. O nedenle bir dağılış faktörü
olarak da hayvanların rolü son derece önemlidir. İç Anadolu’da bir gelengi ve geride üzerlik otu
(Peganum harmala) (Foto. B. Şık).

Bitkilerin de bitkiler üzerinde etkisinden söz edilebilir. Bitkiler arasında mekân, nem ve
ışık gibi özelliklere erişmek bakımından bir rekabet vardır. Bu mücadelede yenik düşenler, o
sahada görülmezler. Özellikle tropikal alanlarda yoğun orman örtüsü içindeki rekabetin esasını
mekân ve ışık mücadelesi oluştururken, kurak sahalarda ise rekabet suya ulaşmak içindir.
Bitkiler için bu rekabetlere çok çeşitli örnekler verilebilir. Bazı bitkiler zararlı veya zehirli
kimyasal bileşikler çıkararak o alanda başka bitki türlerinin gelişimine engel olurlar. Buna
allelopati adı verilir. Özellikle aromatik bazı bitki türlerinin salgıladığı uçucu terpenler, bu
türlerin kuraklığa karşı bir savunma mekanizmasını oluşturur. Ancak aynı zamanda bu
kimyasallar bitkinin yanında ve yakın çevresinde başka bitkilerin gelişimine de izin vermez.
Çünkü bu kimyasallar nedeniyle diğer bitkilerin tohumları, uçucu toksinleri salgılayan bitkilerin
hemen yakınında çimlenemezler. Bu konuda en iyi bilinen örneklerden birisi bir adaçayı türü
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olan Salvia leucophylla’dır. Bu adaçayı salgıladığı terpenler nedeniyle etrafında ve kendi içinde
diğer otların gelişmesine engel olmaktadır. Bitkinin yapraklarında üretilen bu kimyasallar kurak
mevsimde toprakta birikmektedir. Yağış sonrası da etrafta çimlenmeye çalışan diğer bitkilerin
gelişimine izin vermemektedir (Sakai ve Yoshimura 2012; Avcı 2017).
Ülkemizde çok yaygın olan kokar ağaç (Ailanthus altissima) bu konudaki diğer bir
örnektir. Çin ve Vietnam kuzeyinde doğal olarak yayılış gösteren ve cennet ağacı olarak da
isimlendirilen bu ağaç, 1740’larda Fransız misyoner Pierre d’lncarville tarafından Çin’den
Paris’e yollanan tohumlarla Avrupa’ya girmiş ve birçok yere yayılmış ve artık Avrupa’nın en
yaygın istilacılarından birisi olmuştur (Avcı 2014a). Kokar ağaç da bir tür bitkisel zehir olan,
kimyasal bir bileşik (ailanthone) üretmektedir. Bu kimyasal bileşik ağacın yapraklarında,
odununda, tohumlarında, esas olarak da kabuğunda ve köklerinde bulunmaktadır. Bu zehirli
kimyasal ağacın etrafında başka bitkilerin gelişimine engel olmaktadır. Buna karşılık kendi
tohumları bu kimyasaldan etkilenmemektedir (Heisey 1996; Avcı 2017).

Fotoğraf 48. Adaçayı olgusu. Bir adaçayı türünün (Salvia leucophylla) salgıladığı kimyasallar
nedeniyle yakın çevresindeki bitkilerin gelişimini nasıl olumsuz etkilediğini gösteren örnek. Bu bitkinin
salgıladığı uçucu kimyasal maddeler (monoterpenler) hemen yakınında diğer ot türlerinin yetişmesine
imkân vermez ve yaklaşık 1-3 metre genişliğinde hemen hemen hiçbir bitkinin olmadığı I. Kuşak oluşur.
Bu bitkisiz kuşağı 3-9 metre genişliğinde bitki gelişiminin yine de zor olduğu, bitkilerin yine zor
koşullarda yetiştiği II. Kuşak çevreler. Bu engel kuşağından sonra bütün bunlardan etkilenmeyen otların
yetiştiği III. Kuşağa geçilir. Bu durum adaçayının yapraklarından salgılanıp daha sonra toprağa geçen
monoterpenlerle açıklanmaktadır. Bu kimyasallar adaçayının yakın çevresindeki topraklar tarafından
tutulmakta ve yıllık bitkilerin gelişimine ve çimlenmesine engel olmaktadır (Sakai ve Yoshimura 2012;
Avcı 2017).

Bitkilerin bitkilerle olan ilişkileri de çeşitlidir. Bazı çiçekli bitkilerin kendileri de parazit
olarak yaşar. Çok sayıda bitki, başka çiçekli bitkilerin parazitleri olarak özelleşmişlerdir.
Bunların birbirinden büyük ölçüde farklı iki tipi vardır. Bunlardan birisi holoparazitler (yani
tam parazitik olan türler)’dir. Bunlara küsküt veya cinsaçı olarak bilinen Cuscuta türleri örnek
verilebilir. Cinsaçları klorofilsizdir, su, besin ve karbon tutulumu için bütünüyle konukçu
bitkiye bağlıdır. Ökseotu (Phoraradendron ve Viscum türleri) gibi hemiparazitler (yani yarı
parazit olan türler) fotosentez yaparlar, ancak kök sistemleri çok az gelişmiştir veya hiç yoktur
(Fotoğraf 49). Yarı parazitik türler diğer bitkilerin kökleri veya gövdeleriyle bağlantı
kurmuşlardır. Bu yolla da mineral besin maddeleri ve ihtiyaçları olan suyu üzerine yerleştikleri
bitkilerden temin ederler. Bazı bitkiler diğerlerinden mekân amacıyla da faydalanırlar. Bu gibi
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bitkilere epifit adı verilir. Bunlar daha iyi ışık alabilmek için gövde, dallar veya yapraklar
üzerinde yerleşirler. Burada diğer türün bu işbirliğinden bir yararı yoktur ancak bu ilişkiden
zarar da görmez. Eğer iki tür arasındaki işbirliğinden sadece birisi kendine yarar sağlıyorsa buna
komensalizm adı verilir. Tropikal bölgelerde ağaçların üzerinde yaşayan epifit orkideler tipik
bir komensalizm örneği sergilerler. Bunlar tüm besinlerini üzerine yerleştikleri ağaçlardan
alırlar. Liyanlar ise sarılıcı bitkileridir. Bunlar odunsu gövdeye sahiptir ve kökleri topraktadır.
(Begon vd. 2006; Avcı 2017).

Fotoğraf 49. Ökseotu (Viscum album) ülkemizin yaygın yarı parazitik bitkilerinden birisidir. Bunlara
hemiparazitler (yani yarı parazit olan türler) de denir. Bu bitkiler fotosentez yaparlar, ancak kök
sistemleri çok az gelişmiştir veya hiç yoktur ve başka bitkilerin üzerinde yaşarlar.

6.3. Bitkilerin Dağılışında Beşeri Faktörlerin Etkisi
İnsan bitki toplulukları üzerinde etkili olan temel faktörlerden birisidir. Bu etkiler yeni
değildir. Paleolitik’ten bu yana özellikle de Neolitik’den itibaren insan ve doğa ilişkisi çok
dikkat çekicidir. Günümüzde nüfusun artması ve son derece çeşitlilik kazanmış ekonomik
faaliyetler insanın bitki örtüsü üzerindeki etkisini de arttırmıştır.
İnsanın bitki örtüsü üzerindeki etkileri son derece çeşitlidir. Bu etkilerden bir kısmı
insanın farkında olarak, bilerek yaptığı etkilerdir. Bazıları ise farkında olmadan yaptığı
etkilerdir. İnsanların neden olduğu orman, savan ve step yangınlarının bitki örtüsü üzerinde
önemli sonuçları vardır. Yangınlar dışında yerleşme, hayvancılık, tarımsal faaliyetler veya
turizm faaliyetleri de bitki topluluklarının değişimine yol açmıştır. Doğu Karadeniz kıyılarının
ilksel bozulmamış nemli ormanları bazı alanlarda yerlerini bir çalı formasyonu olan
psödomakiye (içinde hem maki türleri hem de nemcil çalı türleri olan maki benzeri bir çalı
formasyonu) bırakırken, Akdeniz kıyılarında ise ormanların tahrip edilmesi sonucunda yine bir
çalı formasyonu olan maki yayılış alanını genişletmiştir. İç Anadolu’nun ilksel ormanları
yüzyıllardır devam eden tahriplerle, geniş sahalarda antropojen steplere (antropojen bozkırlara)
dönüşmüştür. Bir yandan orman sahalarının kaybedilmesiyle stepler daha geniş alanlar
kaplarken diğer yandan da steplerin floristik kompozisyonlarında büyük değişimler
yaşanmıştır. Önce orman toplulukları kaybedilmiş ve bu alanlar steplerle kaplanmış, sonra yine
beşeri faktörlerin etkisiyle bu defa stepler de değişime uğramaya devam etmiştir. Tarla açma,
aşırı otlatma, bazı step bitkilerinin yakıt olarak kullanılması (bazı geven türleri vb) gibi
nedenlerle yerlerini türce daha fakir olan steplere terk etmişlerdir. Yerleşim alanlarından uzak
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olan yüksek kesimlerde eski orman alanlarının kalıntıları daha çok meşe çalılıkları halinde
bulunur. İç Anadolu’da Hasandağ, Erciyes dağı, Karadağ ve Karacadağ’daki orman
topluluklarının yerini bugün genellikle meşe çalılıkları almıştır. Yükseltinin az olduğu yerlerde
ise büyük ölçüde tarım alanları ve antropojen bozkırlar (yani beşeri etkiler nedeniyle oluşmuş
ikincil bozkırlar) ortaya çıkmıştır. Birçok yerde doğal bozkırlar ile antropojen bozkırlar da iç
içe geçmiştir (Avcı 2013)
Kuzey Amerika’da beşeri faaliyetler sonucunda, uzun boylu preri sahaları da büyük
değişime uğramıştır. Preri alanlarının büyük kısmı kıtanın mısır kuşağındaki, mısır ve soya
fasulyesi üretim alanları haline gelmiştir. Daha az verimli alanlar ise hayvan yemi üretimi için
soğuk mevsim ot türlerinden oluşan meralar haline dönüştürülmüştür. Birçok ot türünün doğal
yayılış alanı aşırı hayvan otlatılması ve kışın hayvan yemi olarak kullanmak üzere biçildiği için
zamanla önemli oranda azalmıştır. Bazı ot türlerinin ise yayılış alanları ise genişlemiştir (Avcı
2013; Avcı 2017).
Orman formasyonlarının değişimine dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda örnek
verilebilir. İleride de üzerinde durulacağı gibi tropikal orman sahaları, Avrupa’daki orman
alanları bunlar arasındadır. Tropikal orman sahaları birçok yerde büyük bir değişim geçirmiştir.
Bu değişimde geleneksel tarım yöntemleri (aç-yak ziraati gibi) de etkili olmuştur. Kıyılardaki
kumul vejetasyonu da birçok yerde yine çeşitli nedenlerle (turizm faaliyetleri gibi) değişime
uğramıştır. Türkiye kıyıları da buna örnektir (Avcı 2015; Fotoğraf 50; Fotoğraf 51).

Fotoğraf 50. Yangınlar bitki örtüsü üzerinde değişime yol açan önemli bir faktördür. Akdeniz
kıyılarında maki yangını (Foto. M. Avcı).

İnsanın yaptığı değişikliklerden bir kısmı da faydalı bitkilerin yayılış alanlarını
alanlarının genişletilmesi ile ilgilidir (Fotoğraf 52; Fotoğraf 53). Yine kürenin çeşitli alanlarında
doğal bitki örtüsü temizlenerek yerine insanların kendi amaçlarına uygun olan bitkilerin
yetiştirilmesi, bazı türlerin ıslah edilmesi ve yeni kültür varyetelerinin geliştirilmesi de bu
etkilerden bazılarıdır. Tropikal yağmur ormanları sahalarında ormanların yerini kauçuk, kahve
plantasyonlarının alması bunlara örnektir. Bugün dünyanın herhangi bir bölgesinde insan elinin
dokunmadığı doğal vejetasyon alanları bulmak çok zordur.
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Fotoğraf 51. Dünyanın çeşitli alanlarında olduğu gibi ülkemiz kıyılarındaki hem orman, hem çalı
formasyonu hem de kıyılardaki kumul vejetasyonu çeşitli nedenlerle (turizm faaliyetleri gibi) değişime
uğramıştır (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 52. Akdeniz kıyılarında zeytin uzun yıllardır ticari bir ürün olarak yerini korumuştur. Zeytin
maki elemanlarından delicenin aşılanmasıyla (Olea europaea var. oleaster) birçok yerde doğal bitki
örtüsünün yerini almıştır (Foto. M. Avcı).
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Fotoğraf 53. Avokado, anavatanı Amerika olan
Persea americana ağacının meyvelerine verilen
isimdir. Timsah armudu, Amerikan armudu olarak
da bilinen bu meyvelerin taze olarak çeşitli
şekillerde tüketilmesi, ağacın yayılış alanının
anavatanı dışında sıcak iklime sahip yerlerde
yetiştirilmesine yol açmıştır. Orta Amerika’da
kültüre edildiği bilinen bu ağaç ülkemizin güney
kıyılarında ve hatta Doğu Karadeniz kıyılarında
bazı alanlarda da yetiştirilmektedir. Ağacın kültüre
edilmemiş türleri criollo adıyla bilinmektedir ve
meyvesi küçük, koyu siyahtır (Foto M. Avcı).

Dünyanın farklı iklim bölgelerine ait birçok bitki türü tıbbi bitki, yemek, yakacak, bitki,
süs ve peyzaj kullanımları gibi çok çeşitli nedenlerle vatanlarının dışına taşınmıştır. Günümüzde
ulaşım ve ticaretin çok gelişmiş ve hızlı olması bu değişimi de hızlandırmıştır. Bugün Avrupa
bahçelerini süsleyen bitkilerin neredeyse tamamına yakını başka alanlara ait bitkilerdir. Aynı
şekilde ülkemizde de dünyanın çeşitli alanlarına ait türler bitkiler her yerde bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları ağaçlandırma çalışmaları için, bir kısmı bataklıkların kurutulması amacıyla
gelen türlerdir. Dünyanın neredeyse bütün ülkelerine yayılan okaliptüs ağaçları da buna örnektir
(Fotoğraf 54; Fotoğraf 55).

Fotoğraf 54. Gümüşi akasya (Acacia
dealbata), mimoza adıyla’da bilinen
bir türdür. Doğal yayılış alanı
Avustralya’dır. Özellikle Akdeniz
havzasında ülkemiz de dahil olmak
üzere, süs bitkisi olarak birçok yere
yayılmıştır (Foto. M. Avcı).
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Fotoğraf 55. Oya ağacı (Lagerstromia indica)’nın doğal
yayılışı Çin ve Japonya’dır. Dünyanın çeşitli yerlerine süs
bitkisi olarak taşınan türlerden birisidir. İstanbul’da da
özellikle yaz sonunda çiçekli haliyle park ve bahçelerde
görülmektedir (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 56. Çarkıfelek (Passiflora sp.). Küre üzerinde her iki yarımkürenin tropikal sahalarına
dağılmış 500 kadar türü vardır. Bazı türlerinin yenilebilir meyveleri için tropikal bölgelerde ziraati
yapılırken, bazıları da çiçeklerinden dolayı süs bitkisi olarak kullanılır. Türkiye’de süs bitkisi olarak
birçok yerde görülür (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 57. Agav (Agave sp.) türlerinin yayılış alanı
Orta ve Güney Amerika’dır. Etli yaprakları olan bu bitkinin
(sukkulent) bazı alanlarda ziraati yapıldığı gibi tüm Akdeniz
havzasına süs bitki olarak da dağıldığı görülür (Foto. M.
Avcı).
.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda Kuzey Anadolu dağları örneğinde yetişme devresinin süresi ile ilgili bazı
değerlendirmeler yer almaktadır. Seçeneklerden hangisinde Kuzey Anadolu dağları ile ilgili
yorum doğru olarak verilmiştir?
a) Karadeniz kıyılarında yetişme devresinin süresi Kuzey Anadolu Dağlarının yüksek
kesimlerinden daha kısadır
b) Karadeniz kıyılarında yetişme devresinin süresi Kuzey Anadolu Dağlarının yüksek
kesimleri ile aynıdır
c) Kuzey Anadolu Dağlarında yetişme devresinin süresi Karadeniz kıyılarından daha
kısadır
d) Kıyılardan Kuzey Anadolu dağlarına doğru çıkıldıkça yetişme devresinin
uzamasına bağlı olarak her zaman yeşil bitkiler yer alır
e) Kıyıdan yukarıya çıkıldıkça sıcaklığın artmasına bağlı olarak yetişme devresi uzar
2) Aşağıdakilerden hangisinde vejetasyon katlarının sayısı en azdır?
a) Kutup bölgesi
b) Nemli tropikal bölge
c) Akdeniz bölgesi
d) Ilıman kuşak bölgesi
e) Savan bölgeleri
3) Aşağıdakilerden hangisinde alpin kuşak daha yüksekte yer alır?
a) Alp dağları
b) Himalayalar
c) Kayalık dağları
d) Tundra sahaları
e) Atlas dağları
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4) Aşağıdakilerden hangisi bakının etkisi olarak değerlendirilemez?
a) Yağış getiren hakim rüzgârlara bakan yamaçta bitkiler daha nemcildir
b) Kuru rüzgârlara açık olan yamaçlar daha kserofit bitkilerle kaplıdır
c) Kuru rüzgârlara açık olan yamaçlarda bitki toplulukları daha az yoğundur
d) Nemli rüzgârlara açık olan yamaçlarda bitki toplulukları daha yoğundur
e) Kuzey yamaçlarda yükseldikçe sıcaklık düşer
5) Aşağıdakilerden hangi seçenekte “tam parazitik olan bitki türleri” için kullanılan
terim doğru olarak verilmiştir?
a) Fenoloji
b) Kserofil
c) Holoparazit
d) Hemiparazit
e) Liyan
6) Bazı bitkiler zararlı veya zehirli kimyasal bileşikler salgılarlar ve o alanda başka
bitkilerin gelişimine engel olurlar. Bu durum hangi terim ile ifade edilir?
7) Yarı parazit olan bitki türlerini ifade eden terim nedir?
8) Dünyanın farklı iklim bölgelerine insanlar tarafından taşınan ve yayılan bitkilere
örnek veriniz?
9) Dünyanın farklı iklim bölgelerine yiyecek olarak tüketilmesi amacıyla taşınan ve
kültür bitkisi haline gelen bitkilere 2 örnek veriniz?
10) Ülkemizde yaygın olan ökseotu (Viscum album), parazitler arasında nasıl bir bitki
olarak değerlendirilir?

Cevaplar
1-c, 2-a, 3-b, 4-e, 5-c, 6-Alellopati, 7-Hemiparazit, 8-Okaliptüs ağaçları, 9-Avokado ve
kivi, 10-Yarı parazitik bir bitkidir.
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7. ALAN SINIRLARI, ALAN SINIRLARINI BELİRLEYEN
FAKTÖRLER, ALAN MERKEZLERİ
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Anahtar Kavramlar
Tür: Taksonomik temel birim
Monotipik cins: Tek bir türe sahip olan bitki cinslerine
Kozmopolit bitki: Yeryüzünde çok geniş alan kaplayan bitki
Gen merkezi: Bir bitki türünün yayılış alanı içinde ilk ortaya çıktığı merkez
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Giriş
Bu bölümde öncelikle bitkilerin yayılış alanlarının özelliklerine kısaca değinilecek daha
sonra alan tipleri ve bitkilerin yayılış alanlarını belirleyen faktörler üzerinde durulacaktır.

7.1. Bitkilerin Yayılış Alanları ve Boyutları
Bilindiği gibi bitki topluluklarını çeşitli bitkiler oluşturur. Bitkiler, birbirleriyle olan
doğal akrabalık düzeyleri ve filogenetik (bitki soylarının kökeni, soy ağacı) gelişimleri dikkate
alınarak küçük veya büyük topluluklar halinde gruplandırılır. Özellikle 1980’lerden sonra
filogenetik yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıyla, bitkilerin sınıflandırılmalarında da çok
çeşitli değişiklikler ortaya çıkmıştır. 1990’larda itibaren bitkilerle ilgili filogenetik çalışmaların
çoğalmasıyla, mevcut sınıflandırmalarda bu özelliklerin dikkate alınması (yani diğer bir
ifadeyle ortak atandan gelen tüm torunlardan oluşan grupların dikkate alınması gerekliliği),
bitkilerin sınıflandırmalarını da değiştirmiştir. Bu durumda Linnaeus’den bu yana İngiltere’de
Bentham ile Hooker, ABD’de Cronquist ve Rusya'da Takhtajan gibilerinin geliştikleri
sistemlerle devam eden bitkilerin sınıflandırmasıyla ilgili yöntemlere artık yeni bir ölçüt daha
eklenmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren DNA çalışmalarındaki ve bilgisayar teknolojilerindeki
gelişmelerle çok sayıda çiçekli bitkinin genetik özellikleri dikkate alınarak soy ağaçları
oluşturulmuştur ve daha önce aralarında akrabalık olduğu düşünülen/düşünülmeyen çok sayıda
bitki grubuna ait düşünceler de değişmiştir. Örneğin daha önce nilüferlerin akrabalarından birisi
kabul edilen Hint lotusunun (Nelumbo nucifera) çınarlar (Platanus) ve banksialara (Proteaceae)
akraba olduğu görülmüştür (Fay 2016; Gui vd 2016; Fotoğraf 58).

Fotoğraf 58. Hint lotusu (Nelumbo nucifera). Tropikal Asya ve Avustralya’nın doğal bitkilerinden
birisidir. Daha önceleri nilüferlerin akrabaları arasında kabul edilmekteydi. Ancak DNA çalışmaları bu
bitkinin nilüferlerin değil çınarlar ve banksiaların akrabası olduğuna işaret etmektedir. Hindistan ve
Vietnam'ın ulusal çiçeği olan Hint lotusu, birçok yer de süs bitkisi, besin amacıyla da yetiştirilir.
Çiçekleri, tohumları ve rizom şeklinde olan kökleri bazı yerlerde yenir ve rizom kökleri kurutularak
çiçekçilerde dekoratif amaçlı kullanılır (Foto. https://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera).

Bitkilerin her biri, birbirlerine yakınlık ölçülerine göre ve belirli bir sistematik yaklaşıma
göre sınıflandırılır. Bu durumda da çeşitli düzeylerde soy grupları belirlenebilmektedir. Soy
kavramı, hangi düzeyde olursa olsun takson terimi ile ifade edilir.
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Bu terimin çoğulu ise taxa olarak kullanılır. Takson; belli bir kategori içine sokulabilecek ve
ad bakımından ayrı olmaya hak kazanacak kadar farklı olan taksonomik düzey olarak
da belirtilebilir. Taksonlar arasındaki akrabalık düzeyleri esas alınarak bu durum aşağıda bir
şekille de gösterilmiştir (Şekil 24).

Şekil 24. Familya, cins, seksiyon ve tür gibi çeşitli taksonomik birimler (Davis ve Heywood 1963’den
yeniden çizildi).

Bu sınıflandırmalarda taksonomik temel birim tür’dür. Bitkilerin sınıflandırılmasında
kullanılan tür, birbirine esas özellikler bakımından benzeyen bitkileri ifade eder. Türler de
kendi içlerinde ayrılabilir. Bir bitki türü bazen iki veya daha çok alttür veya varyete gibi türaltı
kategorilere de ayrılabilir. Bunlardan alttür en az bir morfolojik özelliği bakımından
diğerinden farklıdır ve genellikle yayılış alanı bazı coğrafi engellerle diğerlerinden ayrılmıştır.
Altürler bu coğrafi engeller nedeniyle kendi içlerinde çoğalırlar yani gen akışı kendi içlerinde
gerçekleşir. Ancak türler ve alttürler arasında yayılış alanlarının kesin sınırlarını çizebilmek her
zaman mümkün olmayabilir (Smith ve Smith 2012). Altürler ssp. veya subsp. olarak gösterilir.
Buna ülkemizin yaygın meşe türlerinden olan saplı meşe (Quercus robur) örnek verilebilir. Bu
meşe türünün ülkemizde iki alttürü yayılış gösterir:
•

Q.robur ssp. robur

•

Q.robur ssp. pedunculiflora

Bunlardan Q.robur subsp. robur daha çok ülkenin kuzeyinde geniş yayılış alanına sahip
iken diğer alt tür olan Q.robur subsp. pedunculiflora’nın yayılış alanı Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’dur. Yine özellikle yağışın bol olduğu alanların veya vadi içlerinin nemcil türlerinden
birisi olan adi kızılağaç (Alnus glutinosa) da ülkemizde dört alt türle temsil edilir (Fotoğraf 59;
Şekil 25).
•

Alnus glutinosa ssp. antitaurica – Toros kızılağacı
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•

Alnus glutinosa ssp. betuloides – Huş gövdeli kızılağaç

•

Alnus glutinosa ssp. glutinosa – Adi kızılağaç

•

Alnus glutinosa ssp. barbata – Sakallı kızılağaç

Alnus glutinosa ssp. antitaurica yani Toros kızılağacı, Türkiye’de Toroslarda yerel bir
yayılış alanından bilinmektedir. Huş gövdeli kızılağaç (Alnus glutinosa ssp. betuloides) yine
Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Bingöl, Bitlis çevresinden bilinen endemik bir alttürdür.
Adi kızılağaç (Alnus glutinosa ssp. glutinosa), Kuzey Anadolu’da Istranca dağlarından Melet
ırmağına kadar olan Karadeniz kıyılarında yayılış alanı bulan bir kızılağaç taksonudur. Sakallı
kızılağacın (Alnus glutinosa ssp. barbata) yayılış alanı ise Melet ırmağının doğusundan başlar
ve Kafkaslara kadar uzanır. Bu konuda hem Türkiye’den hem de dünyanın başka alanlarından
çok sayıda örnek verilebilir.

Şekil 25. Adi kızılağaç (Alnus glutinosa) Türkiye’de 4 alttürle temsil edilir. Bu alttürler birbirinden bazı
morfolojik özellikleri ile ayrıldıkları gibi, yayılış alanları da birbirinden farklıdır. Toros kızılağacı
(Alnus glutinosa ssp. antitaurica), Türkiye’de Toroslarda yerel bir yayılış alanından bilinmektedir. Huş
gövdeli kızılağaç (Alnus glutinosa ssp. betuloides), Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Bingöl, Bitlis
çevresinden bilinen endemik bir alttürdür. Adi kızılağaç (Alnus glutinosa ssp. glutinosa), Kuzey
Anadolu’da Istranca dağlarından Melet ırmağına kadar olan Karadeniz kıyılarında yayılış alanı bulan
bir kızılağaç taksonudur. Sakallı kızılağacın (Alnus glutinosa ssp. barbata) yayılış alanı ise Melet
ırmağının doğusundan başlar ve Kafkaslara kadar uzanır. Bu konuda çok sayıda örnek verilebilir (Avcı
2017).
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Varyete olarak tanımlanan bitkiler ise daha farklıdır. Varyetelerde de en az bir
morfolojik özellik farklıdır. Ancak bunlar o türün yayılış alanı içinde küçük veya büyük gruplar
oluşturmaktadır. Varyeteler bitki isimleri yazılırken var. kısaltması ile ifade edilmektedir.
Varyetelere yine bir kızılağaç türü örnek verilebilir. Türkiye’de Ege ve Akdeniz
bölgelerinde yayılış gösteren Doğu kızılağacı yani Alnus orientalis’in ülkemizden iki varyetesi
bilinir. Bunlar:
•

Alnus orientalis var. orientalis

•

Alnus orientalis var. pubescens

Bitki türlerinden bu şekilde alttür veya varyete gibi türaltı kategorilerine ayrılan türlere
politipik tür adı verilir. Eğer bir bitki türü alttürlere ayrılmaz ise ona da monotipik tür adı
verilmektedir.
Bitkilerin sınıflandırılmasında cins, birbirine benzeyen ve ortak özellikleri olan
türlerdir. Tek bir türü olan cinsler olabildiği gibi çok sayıda bitki türünü içine alan bitki cinsleri
de vardır. Tek bir türe sahip olan bitki cinslerine monotipik cins (monotipik genus) adı verilir.
Örneğin Ginkgo cinsine ait tek tür Ginkgo biloba’dır. Yeryüzünde bu cinse ait başka bir bitki
türü yaşamamaktadır (Fotoğraf 60; Şekil 26). Dolayısıyla bu bitki cinsi monotipiktir. Eğer bir
bitki cinsi birden fazla tür içeriyorsa onlara da politipik cins (politipik genus) adı verilir.
Örneğin meşe (Quercus) cinsine ait yeryüzünde yayılış gösteren yüzlerce tür vardır. Bunlardan
ülkemizde sadece 17 tür doğal olarak bulunur.

Fotoğraf 60. Tek bir türe sahip olan bitki cinslerine
monotipik cins adı verilir. Ginkgo monotipik bir
cinsdir ve bu cinse ait tek tür Ginkgo biloba ’dır.
Ginkgo biloba Çin yelpaze çamı, mabet ağacı gibi
isimlerle de bilinir. Günümüzde doğal yayılış alanı
sadece Çin’in güneydoğusudur. Yeryüzünde
yayılış alanı son derece sınırlı olan bu ağaç, relikt
türlerden birisidir (Foto. M. Avcı).
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Şekil 26. Mabet ağacı (Ginkgo biloba), günümüzde ait olduğu cinsi temsil eden tek türdür. Mesozoik’de
günümüzden yaklaşık 170 milyon yıl önce çok çeşitli türleri ile Ekvatordan kutuplara doğru çok çeşitli
türleri ile yayılış gösteren Ginkgo cinsinin, Spitzbergen’den Tersiyer’e ait fosilleri de bilinmektedir.
Ancak günümüze gelene kadar bu türlerin hepsi yok olmuş ve yayılış alanları da ortadan kalkmıştır.
Yaşayan tek örneği yani Ginkgo biloba relikt olarak Çin’in güneydoğusunda kalmıştır (Şekil için
kaynak: Zhou ve Zheng 2003).

Familya ise ortak özellikleri olan cinslerin toplandığı gruptur. Familyaların
belirlenmesinde bitkilerin çiçek ve meyve benzeri unsurlarının özellikleri esas alınır (Yaltırık
1988).
Bu temel özellikler göz önüne alındığında bitki türlerinin veya bazı bitki cinslerinin
yeryüzündeki yayılışlarının belirli alanları ilgilendirdiği görülür. Bitki türlerinin yerleştikleri bu
sahalar o bitki türlerinin veya cinslerin yayılış alanlarını meydana getirir. Söz konusu bitkiler
bu alanlarda popülasyonları yani sayıları az veya çok olarak bulunabilirler. Yine aynı şekilde
yeryüzünde çeşitli bitki türlerinin veya cinslerinin topluluklar oluşturduğu belirli alanlar da
görülür. Bu alanlar ise o bitki formasyonunun yayılış alanını oluşturur. Örneğin boreal
ormanların yayılış alanı, bozkır formasyonunun veya çöl formasyonunun yayılış alanı gibi.
Yeryüzündeki bitkilerin veya bitki topluluklarının yayılış alanlarının boyutları aynı
değildir. Bazı bitkilerin ve bitki formasyonlarının yayılış alanları çok geniş alan kaplarken
bazılarının alanı daha dar sahaları ilgilendirebilir. Bu durum bitki türlerine göre değişebildiği
gibi bitki topluluklarına göre de değişebilir. Bitki türlerinden bazılarının yayılış alanları küre
üzerinde çok geniş sahalar kaplar. Böyle bitkilere kozmopolit bitkiler adı verilmektedir.
Aslında kürenin hiç boşluk kalmayacak şekilde tümünü kaplayan kozmopolit bitki yoktur. Bu
geniş yayılış alanları içinde bu bitkilerin bulunmadıkları yerler de söz konusudur. Isırgan
(Urtica dioica), salkımotu (Poa annua), su biberi (Polygonum aviculare) ve çobançantası
(Capsella bursa-pastoris) gibi türlerin yayılış alanları çok geniştir ve bunlar kozmopolit
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yayılışlara örnek verilebilir. Kozmopolit bitkilerin yayılışlarında beşeri faktörlerin de rolü
vardır (Şekil 27; Şekil 28; Şekil 29).

Şekil 27. Isırganın (Urtica dioica) Kuzey Amerika’daki
yayılış alanı (www.usanpn.org). Isırgan Avrupa’da,
Asya’da ve Afrika’nın kuzeyinde de geniş yayılışa
sahiptir.

Şekil 28. Su biberi (
Polygonum
aviculare) yayılış alanı (WORLD:
linnaeus.nrm.se).

Şekil 29. Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) yayılış alanı
(http://www.discoverlife.org/mp/20m?kind=Capsella+bursa-pastoris&guide=Seeds_USID).

Kozmopolit yayılışlara bitki formasyonları örnek verilemez. Çünkü bunların hiç biri
burada belirtilen anlamda küresel yayılışa sahip değillerdir ve belirli yetişme koşullarına göre
belirli alanlarda ortaya çıkarlar.
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Kozmopolit bitki yayılışları dışında, alan boyutu bakımından bir diğer yayılış alanı
ucunu, yayılış alanları çok dar sahaları ilgilendiren bitkiler oluşturur. Bunlar genellikle endemik
türlere denk gelir. Bilindiği gibi endemik bitki, küre üzerinde sadece bir yerde yayılış gösteren
bitkilere verilen isimdir. Buradaki bir yer bir dağ, bir ülke hatta kıta da olabilir. İleride daha
ayrıntılı açıklanacağı gibi endemik bitkilerin veya bitki cinslerinin yayılış alanları da bazen
geniş sahaları ilgilendirebilir. Örneğin Avustralya endemik bitkilerinden, Güney Amerika
endemik bitkilerinden söz edilebileceği gibi, Uludağ endemik bitkilerinden de söz edilebilir.
Dolayısıyla çok dar yayılış alanlarına sahip endemik bitkiler de vardır (Fotoğraf 61). İşte
bitkilerin yayılış alanları bu iki uç arasında değişmektedir. Yayılış alanı böyle çok dar alanları
ilgilendiren bitkiler stenokor bitkiler (stenochorous-steno; dar ve chorous; yer) olarak da
tanımlanır.

Fotoğraf 61. Dar yayılışa sahip endemik bitkilere bir örnek: Baskil lalesi (Fritillaria baskilensis).
Yayılış alanı sadece Elazığ’da Baskil çevresidir. 1998 yılında L. Behçet tarafından keşfedilmiştir.
Buradaki yayılış alanında yaklaşık 20 dönümlük alanda gruplar halinde veya dağınık olarak yaşamını
sürdüren bu bitkinin popülasyon sayısı 1000’den fazla değildir (Tel vd. 2005).

7.2. Bitkilerde Yayılış Alanı Tipleri ve Yayılış Alanlarını Belirleyen
Faktörler
Bitkilerin yayılış alanlarının büyüklüğü ile bunların çeşitli özellikleri mekânsal
ilişkilerin açıklanması anlamında da önem taşır. Bitkilerin yayılış alanları hem şekilleri hem
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küre üzerinde bulundukları yerler hem de sınırları bakımından aynı özellikler sahip değildir.
Bu nedenle bitkilerin yayılış alanları çeşitli tiplere ayrılarak incelenebilir.
Bitkilerin yayılış alanları bu alanların devamlı olup olmaması ile ilgili olarak ikiye
ayrılır:
•

Kesintisiz yayılış alanı

•

Parçalanmış yani kesintili yayılış alanı

Bunlardan kesintisiz yayılış alanları büyük ölçüde bütüncül bir görünüme sahiptir yani
yekparedir (Şekil 30; Şekil 31). Ancak o bitkinin bu yayılış alanında her yerde bolluk derecesi
aynı olmayabilir. Bazı yerlerde bitkinin bolluğu daha fazla bazı yerlerde ise daha az olabilir.
Yine bu geniş yayılış alanları içinde bitkinin hiç olmadığı alanlar da olabilir.

Şekil 30. Karnivor bir bitki cinsi olan güneş gülünün (Drosera sp.) hemen hemen kesintisiz olan yayılış
alanı (CPW 2017).

Şekil 31. Küre üzerine yayılmış 200’den fazla türü olan su miğferi cinsinin (Utricularia) büyük ölçüde
kesintisiz olan yayılış alanı (CPW 2017).

Bazı bitkilerin küre üzerindeki yayılış alanları ise ikiye, üçe veya daha çok parçalara
ayrılmıştır. Bunlara kesintili (parçalanmış) yayılış alanı adı verilir. Bunlara Nepenthes ve
Catopsis gibi cinsler örnek verilebilir (Şekil 32; Fotoğraf 62; Şekil 33).
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Şekil 32. Karnivor bir bitki cinsi olan suibriğinin
(Nepenthes sp.) kesintili yayılış alanı (
CPW
2017).

Fotoğraf 62. 140 civarında türü bilinen suibriğinin
(Nepenthes sp.) cinsinin bazı türleri, süs bitkisi
olarak da yetiştirilmektedir (Foto. M. Avcı).

Şekil 33. Catopsis’in kesintili yayılış alanı (solda). Bu bitkinin yayılış alanı sadece batı yarımküresidir.
Buradaki yayılış alanı kabaca Amazon havzasının kuzeyi ile güneyindedir. Sağda ise başka bir
kesintili yayılış alanı örneği olan Genlisea’nın yayılış sahası görülmektedir(CPW 2017).

Bazen bu parçalanan alanlardan bir kısmı kesintisiz bir esas alan ile ondan çok uzakta
bulunan daha küçük yayılma sahalarından meydana gelebilir (Erinç 1977)
Bitkilerin yayılış alanlarının bir diğer tipini de bipolar yayılış alanları oluşturur. Bu
bitkilerin yayılış alanları her iki yarım kürenin yüksek enlemleriyle sınırlıdır. Bu tarz yayılışa
sahip olan bitkiler tropikal ve subtropikal enlemlerde ortadan kalkarlar. Bipolar bitki türleri, her
iki yarımkürenin yüksek enlemlerinde ortaya çıkarlar. Örneğin Carex (Cyperaceae) cinsine ait
çok sayıda iki kutuplu tür (C. arctogena, C. maritima, C. canescens, C. magellanica, C.
macloviana ve C. microglochin gibi) bilinmektedir (Şekil 34).
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Şekil 34. Bipolar yayılışa sahip olan Carex (ayakotu/saparna/saz gibi isimlerle bilinir) türlerine örnek
(Martín-Bravo ve Escudero 2012). A) Carex canescens; B) C. maritima; C) C. arctogena; D) C.
macloviana; E) C. magellanica; F) C. microglochin

Bitkilerin yayılış alanlarının sınırları ve şekilleri belirli faktörlere bağlı olarak
ortaya çıkar. Bu konuda rol oynayan belli başlı faktörler şu şekilde özetlenebilir.
İklim: Daha önce de ifade edildiği gibi bitkilerin kendilerine uygun olan iklim
koşullarına bağlı olarak yayılış alanları ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ülkemizden çeşitli bitki
türlerini örnek verebiliriz. Birçok bitki türünün yayılış alanı iklim özellikleri ile yakından
ilgilidir. Maki elemanlarının yayılış sahaları büyük ölçüde Akdeniz iklim özelliklerine bağlılık
gösterir. Buna karşılık örneğin kayın (Fagus orientalis), taflan (Prunus laurocerasus), muşmula
(Mespilus germanica), fındık (Corylus avellana) ve kızılcık (Cornus mas) gibi bitkiler, yağış
miktarlarının yüksek ve hemen hemen her mevsim yağışın olduğu Karadeniz kıyılarında yayılış
alanı bulur. Yine bilindiği gibi zeytin Akdeniz havzasının ve tipik Akdeniz ikliminin bitkileri
arasında sayılır. Ülkemizin yaygın çam türlerinden olan kızılçam (Pinus brutia) Akdeniz
ikliminin etkisinde olan sahalarda yayılış alanı bulurken, sarıçam (Pinus sylvestris) özellikle
Kuzey Anadolu dağlarının iç sıralarında ortaya çıkar. Bu sahalarda hem sıcaklık değerleri hem
de buna bağlı olarak yetişme devresinin süresinin uzunluğu belirgin olarak farklıdır (Şekil 35;
Şekil 36).
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Şekil 35. Kuzey Anadolu’daki iklim özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan iki yayılış alanı örneği
(http://www.euforgen.org): Solda kayın (Fagus orientalis) ve sağda ova akçaağacı (Acer campestre).

Şekil 36. Türkiye’de iki çam türünün yayılış alanı (http://www.euforgen.org): Solda sarıçam (Pinus
sylvestris), sağda kızılçam (Pinus brutia). Sarıçam özellikle Kuzey Anadolu dağlarının iç sıralarında
ortaya çıkarken, Akdeniz ikliminin etkisinde olan sahalarda kızılçam yayılış alanı bulmaktadır.

Benzer örnekler dünyanın başka yerlerinden de verilebilir. Aynı şekilde bitki
formasyonlarının yayılış alanları da iklim özellikleri ile yakından ilişkilidir. Örneğin
yeryüzünün yarıkurak sahaları steplerin yayılış alanlarını, soğuk ve nemli iklim bölgeleri
taygaların yayılış alanlarını, daima nemli ve sıcak iklime sahip tropikal alanlar ise yağmur
ormanlarının yayılış alanlarını oluşturur.
Toprak özellikleri: Bitki türlerinin ve bitki formasyonlarının yayılış alanları büyük
ölçüde iklimle ilişkili ise de eğer toprak özellikleri uygun değilse bitkilerin yayılış alanları
kesintiye uğrar. Yine belli başlı bazı bitki türleri veya bitki toplulukları belirli edafik koşullara
bağlı olarak yayılış gösterirler. Örneğin tuz yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bu yüksek tuz
içeriğine sahip topraklara uyum gösterebilen türler yayılış alanı bulur. Bu bitkiler çoğunlukla
halofit (bunlara tuzcul bitkiler de denir) bitkilerdir (Salsola grandis, Kalidiopsis wagenitzii,
Halocnemum strobulaceum, Frankenia hirsuta, Limonium iconicum, Salicornia europea gibi).
Kıyı alanlarında kıyı kumulları üzerinde de bu alanlara uygun rizomlu, uzun kök sistemlerine
sahip ve kıyıların zor yetişme koşullarına uyum gösterebilen bazı bitkiler ortaya çıkar. Kıyıdan
iç kesimlere doğru gidildiğinde bu türler ortadan kalkarlar. Kumul üzerinde gelişen bitkiler bu
alanlara çeşitli şekillerde uyum sağlamaktadır. Örneğin bir sahil otu türü olan Ammophila
breviligulata gibi bazı kumul bitkileri (Kuzey Amerika’da Atlas okyanusu kıyılarının yaygın
önkumul türü ve rizomlu) 1 metreden daha fazla kuma gömülseler bile yeniden çimlenerek
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yaşamlarını sürdürebilmektedir. Türkiye kumullarında Pancratium maritimum (soğanlı çok
yıllık), Cyperus capitatus (çok yıllık rizomlu bir bitki), Cionura erecta (çok yıllık), Jurinea
kilaea (çok yıllık rizomlu), Sophora jaubertii (rizomlu) gibi bitkiler bu duruma örnektir (Avcı
2017; Fotoğraf 63). Yine toprakların karbonat içeriği de bitkilerin yaşamını etkileyen bir
özelliktir (özellikle CaCO3, NaCO3 ve MgCO3 içeren topraklar). Kalsiyum iyonlarının değişimi
nedeniyle bitki besin maddeleri bakımından fakir topraklar olmaları, bitkiler için zehir etkisi
yapan sülfat iyonlarının fazlalığı gibi kimyasal özellikleri, jips ana kayasının ayrışması ile
meydana gelen toprakların da bitkiler için, stresli koşullarla baş edilmesini gerektirir. Bu
nedenle özellikle jipsli topraklarda jipsofil bitki grupları, bu streslerle başa çıkabilen bitkilerden
oluşur. Aynı şekilde yüksek oranda ağır metal içeren topraklara da bitkilerin belirli uyum
şekilleri geliştirmeleri gerektiğinden bazı bitkilerin yayılış alanları bu topraklarla sınırlıdır
(Avcı 2014b).

Fotoğraf 63. Türkiye’nin kıyı kumullarında yaygın bitkilerden birisi. Kum zambağı (Pancratium
maritimum) soğanlı, çok yıllık bir bitkidir (Foto M. Avcı).

Coğrafi faktörler: Bitkilerin yayılış alanlarını sınırlandıran veya belirli alanlarda
kesintiye uğratan en önemli faktörlerin birisi de coğrafi engellerdir. Bu nedenle yüksek dağ
sıraları, çöller, okyanus ve denizler gibi coğrafi engeller bitkilerin yayılış alanlarını
genişletmelerini zorlaştırır veya tamamen engeller. Asıl kara alanlarından uzakta yer alan
adaların, özellikle yeni volkanik adaların floristik bakımdan çoğunlukla fakir olması bu durumu
yansıtan özelliklerden birisidir. Ancak buna karşılık jeolojik anlamda eski olan adaların tür
çeşitliliği ve endemizm bakımından önemli oldukları da bilinmektedir. Bunun gibi coğrafi
engellerle yalıtılmış olan adaların bitkilerle kaplanmasında uzun yıllar deniz akıntılarının da
önemli olduğu dikkate alınmıştır. Hindistan cevizinin Güneydoğu Asya’dan Orta ve Güney
Amerika’ya taşınması örneğinde olduğu gibi. Buna karşılık yapılan güncel çalışmalar bu
varsayımın etkisinin daha geri planda olduğunu göstermektedir. Yakın yıllarda yapılan
araştırmalarla ortaya atılan “mercan atolleri” varsayımına göre; Eosen’de Avrupa-Afrika
arasındaki koridor boyunca yer almış olabilecek mercan atolleri, bu bitkilerin yayılışlarında bir
basamak taşı vazifesi görerek, batıya doğru göçüne yardım etmiş olabilir (Harries ve Clement
2014).
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Şekil 37. Coğrafi engeller bitkilerin yayılış alanlarının
düzenlenmesi bakımından büyük önem taşır. Bu
konuda okyanuslar ve denizler de önemli rol oynar.
Yakın yıllarda ortaya atılan mercan atolleri
varsayımına göre; Hindistan cevizinin batıya göçünde
Eosen’de Avrupa-Afrika arasındaki koridor boyunca
yer almış olabilecek mercan atolleri bir basamak taşı
vazifesi görerek, okyanus akıntılarından daha fazla rol
oynamış olabilir (Harries ve Clement 2014).

Biyotik faktörler: Bu faktörler bitkilerin yayılış alanlarının sınırlarının oluşumunda çok
çeşitli yollardan etkili olmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi bazı hayvan türlerinin özellikle
bitkilerin üremeleri ve yayılışları açısından önemi büyüktür. Bazı bitkilerin tozlaşmalarını belli
hayvan grupları sağlamaktadır. Dolayısıyla bu hayvan türlerinin nesillerinin tükenmesi bu
bitkilerin tozlaşmalarını sağlayan aracıların ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Yine bazı
hayvanlar bitkilerin tohumlarını, meyvelerini başka alanlara taşır ve dağılış alanlarının
genişlemesine aracılık eder. O nedenle bitkilerin yayılış alanlarının belirlenmesinde bu hayvan
türlerinin varlığı da büyük önem taşır. Çok sayıda tropikal bitkinin tozlaşmasını hayvanlar
sağlamaktadır. Bunlar arasında en önemli gruplar böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlardır.
Özellikle kuşlar tropikal ağaçların tozlaşmasında büyük bir yer tutmaktadır. Omurgalı
hayvanların (kuşlar ve memeliler gibi) çoğunlukla sindirim yoluyla tohumlarını dağıttığı
bitkilere endozoochory bitkiler adı da verilir. Bazı bitkilerin ise rekabet güçleri son derece
yüksektir. Bunlar arasında istilacı bitkiler dikkat çekicidir. Örneğin ABD’ye farelerin kontrolü
için getirilen bir ot türü (süpürge darısı-Sorghum halepense), her türlü ortam koşuluna
kolaylıkla uyum sağlayabildiği ve yüksek rekabet yeteneğine sahip olduğu için bütün meralara
yayılmıştır (Avcı 2017).
Paleocoğrafya faktörleri: Küre üzerinde yayılış gösteren bitkilerin büyük kısmı da,
yeryüzünün jeolojik gelişim sürecine bağlı olarak bir gelişim ve değişim süreci yaşamıştır.
Bugüne gelene kadar kara ve denizlerin dağılışı başta olmak üzere, yüzey şekillerinde, iklim
kuşaklarında değişiklikler meydana gelmiştir. Bu nedenle de birbirinden uzak sahalarda görülen
benzer bitki türlerinin yayılış alanlarını bugünkü coğrafi koşullarla değil, yayılış alanın
meydana geldiği dönemdeki coğrafi koşullara göre açıklamak mümkündür. Jeolojik devirler
boyunca meydana gelen iklim değişimlerinin de bazı alanların floristik
zenginliğinde/fakirliğinde, relikt türlerin varlığında ve endemizm üzerinde önemli etkisi
olmuştur. Tüm bu değişimlerin izleri çok açık olmasa da Paleozoik’den bu yana izlenmektedir.
Geç Palaeozoik’de dünya karaları üzerine yayılan flora bölgeleri Gondwanan, Angaran,
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Euramerian ve Cathaysian’dır. Bunlardan Euramerian florasında, özellikle Karbonifer ve
Permiyen’de çok çeşitli türleri ile varlıklarını sürdüren ancak günümüzde yok olan tohumlu
eğreltiler (yani Pteridospermler) hâkimdir. Angaran flora bölgesinde ise
Angaridium/Angaropteris ile Cordaitalesler yaygındır. Güneydoğu Asya ülkeleri, Japonya ve
Çin’in Cathaysian bölgesinde Gigantopteris florası yayılış göstermektedir. Güney
yarımkürede Gondwana karalarında (Hindistan, Avustralya, Afrika, Güney Amerika ve
Antarktika) ise Glossopteris florası yayılış alanı bulmaktadır. Anadolu, Arabistan Yarımadası
ve Hazar Denizi’nin güneyindeki geniş alan, Gondwanan ve Cathaysian flora elemanlarının
karışık olarak bulunduğu sahalardır (Srivastava ve Agnihotri 2010; Avcı 2014c). Bu flora
bölgeleri de günümüze gelene kadar yeryüzünün geçirdiği değişimler ve iklim değişimlerine
bağlı olarak büyük bir değişime uğramıştır. Paleozoyik-Mesozoyik geçişinde
(Permiyen/Triyas) ise birçok canlı ortadan kalkmıştır. Permiyen-Triyas geçişinde küresel
iklimin değişimi söz konusudur. Bu geçiş sırasında soğuk koşullar yerini daha sıcak koşullara
bırakmıştır. Bu durum atmosferik CO2 oranının bugünküne nazaran 5 kat daha fazla olması ile
de açıklanmaktadır. Bugünküne göre enlemsel sıcaklık değişimleri daha az olmakla beraber, bu
dönemde iklim kuşaklarının varlığı tahmin edilmektedir. Ilıman kuşak her iki yarımkürede de
mevcuttur. Geç Triyas başında belirgin bir nemli dönem ortaya çıkmıştır. Carniyan Plüvyal
Dönemi olarak bilinen bu dönemde bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği de artmıştır. Bugün
bitkiler dünyasında 400 bine yakın türle temsil edilen angiospermlerin (yani yayvan yapraklı
ağaçların, çalıların, çiçekli otların bulunduğu kapalı tohumlular grubu. Diğer grup iğne
yapraklı, kozalaklı ağaçların bulunduğu açık tohumlular yani gymnospermlerdir ve sayıları
750 kadardır) günümüzden yaklaşık 140 milyon yıl önce Alt Kretase’den itibaren ortaya çıktığı
bilinmektedir. Eosen-Oligosen geçişindeki iklimle ilgili özellikler, bitkiler açısından önemlidir.
Bu dönem yeryüzü tarihinde Mesozoyik ve Erken Senozoyik’in sera koşullarından, Geç
Senozoyik’in buzul koşullarına geçişi yansıtan bir dönemidir. Erken Eosen, Senozoyik
içindeki en sıcak devredir. Sıcak denizel koşullar söz konusudur. Karalar üzerinde daima yeşil
yayvan yapraklı ağaçların oluşturduğu orman sahaları yüksek enlemlere kadar ulaşmıştır.
Ilıman sıcak koşullarda yaşayan memeli hayvanlar ve sürüngenler kuzey enlemlerine kadar
yayılmışlardır. Oligosen ise koşulların soğuma yönünde değiştiği bir dönemdir. Soğuk ve kurak
koşullar Kuzey Yarımkürenin karasal vejetasyonunda değişime yol açmış, nemli orman sahaları
yerlerini ağaçlı steplere bırakmıştır. Genel olarak Neojen otsu bitkilerin ortaya çıktığı
dönem olarak da tanımlanmaktadır. Paleosen-Eosen termal maksimumu dünya tarihindeki
en hızlı ve aşırı ölçülerde ısınmanın gerçekleştiği dönemlerden birisi olarak tanımlanır. Bu
ısınma sonrasında Eosen-Oligosen geçişi küresel iklim özelliklerinin yeniden değiştiği bir
(Antarktika’nın buzullaşması gibi) dönemdir. Otsu bitkiler, Eosen’de başlayıp Miyosen’de
devam eden bu iklim değişimine en iyi ayak uyduran grup olmuşlardır. İlk üyeleri yalnızca
20-25 milyon yıl önce ortaya çıkan Papatyagiller (Asteraceae) ailesi, bugün karalar üzerinde
kutuplardan tropikal alanlara kadar binlerce otsu tür ile temsil edilmektedir (Briggs, 1995;
Oberprieler, 2005). Bozkır ve savanlar Miyosen’de geniş yayılış alanı bulmuştur. Yüksek
enlemlerde soğuk ve kurak koşullar bitki örtüsünü de değiştirmiştir. Alçak enlemlerde tropikal
yağmur ormanlarının yerini çoğunlukla savanlar veya dikenli çalı toplulukları almıştır. Akdeniz
Havzası için yeni polen bulguları Orta-Geç Miyosen ve Pliyosen’de bitki çeşitliliğinin giderek
azaldığını göstermektedir. Kuvaterner’in daha uzun süren ilk kısmı (Pleistosen) içinde ayrılan
buzul ve buzularası dönemler, bitki topluluklarının yayılış alanlarında önemli değişimlere yol
açmıştır. Son Buzul Maksimumu (günümüzden yaklaşık 19-23 bin yıl önce) esnasında, Kuzey
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Yarımkürede örtü buzulları Avrupa içlerine (55 derece kuzey enleminin güneyine kadar)
ilerlemiş, güneydeki Alp dağları ve Pirene dağları gibi dağlık sahalar üzerindeki takke buzulları
da yayılış alanlarını genişletmişlerdir. Son Buzul Maksimumu sırasında çok sayıda ılıman bitki
taksonu, Avrupa’nın güneyindeki alanlara sığınmış ya da bazıları zor koşullarda varlıklarını
sürdürmüşlerdir (Birks ve Willis 2008). Son buzul döneminden Holosen’e geçişte ise Heinrich
Dönemleri adı verilen ve düzenli tekrarlanmayan aşırı soğuk dönemler vardır. Bunlardan
sonuncusundan sonra sıcaklıklar artmaya başlamış, örtü buzullarının gerilemesiyle birçok bitki
ve hayvan türü sığınaklarının dışına, yani kuzeye doğru yayılış alanlarını genişletmişlerdir
(Avcı 2014c; Şekil 38).

Şekil 38. Kuaterner’de kuzey yarım kürede buzullar ve bitki örtüsü (Birks ve Willis 2008’den yeniden
çizildi. Avcı 2017’den alındı). Üstte buzularası dönemde Akdeniz’den Avrupa’nın kuzeyine doğru bitki
örtüsünün değişimi görülmektedir. Altta ise Son Buzul Maksimumu’ndaki durum ifade edilmiştir.

Beşeri faktörler: Beşeri faktörlerin rolü bitkilerin yayılış alanlarının değiştirilmesinde
önemli olmuştur. İnsanın neden olduğu değişimler bazı bitki türlerinin yayılış alanlarını ortadan
kaldırılmış, bazılarının ise doğal yayılış alanlarından çok uzak mesafelere taşınmasına ve
oralarda yeni yayılış alanları kazanmasına yol açmıştır. Bu durum bitki formasyonlarının
yayılış alanlarında da kendini göstermiştir. Örneğin Anadolu’nun bitki toplulukları Neolitik’ten
bu yana beşeri faktörlerin etkisiyle değişime uğramış, zaman içinde orman formasyonunun
yayılış alanları daralmıştır. Günümüzde doğal step alanları dışında antropojen step alanları
Türkiye’de geniş alanlar kaplamıştır. İç Anadolu’da doğal steplerle antropojen stepler iç içe
girmiştir. Dolayısıyla orman formasyonun yayılış alanı ile step formasyonun yayılış alanı beşeri
föktörler nedeniyle değişime uğramıştır (Avcı 2013).

7.3. Bitkilerin Yayılış Alanlarının Kararlılığı (Stabilizasyonu) ve Alan
Merkezleri
Bitki türlerinin yayılış alanlarının özellikleri arasında sayılabilecek özelliklerden birisi
de, yayılış alanlarının kararlılığıdır. Bu durum, söz konusu bitkilerin kendileri için uygun
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koşulları taşıyan bu alanlara tamamen yayılmalarını ifade eder. Böylece bu bitkiler maksimum
yayılma sınırlarına erişmiş olur ve alan da kararlıdır yani stabildir. Ancak mutlak anlamda
kararlılık (stabilite) ancak belirli bir zaman dilimi için geçerlidir (Erinç 1977).
Kararlılık derecesi anlamında ikinci yayılış alanı tipini değişken yani labil, kararlı
olmayan alanlar meydana getirir. Bu gibi alanlarda bitki türleri veya bitki formasyonları
kendileri için uygun olan yerlerde yayılma veya çeşitli nedenlerle gerileme halindedirler. Başka
bir deyişle hareket halindedirler. Bu nedenle de yayılış alanlarının sınırları da bir değişim
içindedir. İşte bu yüzden bu tarz yayılış alanlarına değişken (labil) yayılış alanları adı da
verilir (Erinç 1977). Bu değişkenlik bitki türünün veya bitki topluluğunun yayılış alanının
genişlemesi veya daralması şeklinde olabilir.
Her ne kadar bir yayılış alanının kararlılığı, yayılma için gerekli olan zaman dilimi ile
yukarıda belirtilen faktörlere bağlı ise de değişkenliğe yol açan başka nedenler de söz
konusudur. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir (Erinç 1977):
•

Bitki türünün veya bitki topluluğunun henüz iklim sınırlarına erişememiş olması.

•

Bitki türünün veya bitki topluluğunun henüz edafik sınırlarına erişememiş olması.

• Bitki türünün veya bitki topluluğunun deniz seviyesi değişimleri veya iklim
değişiklikleri gibi değişen fizikî coğrafya koşulları nedeniyle yayılış alanını değiştiriyor olması.
•

Bitki türünün neslinin tükenmeye yüz tutmasından dolayı yayılış alanının daralıyor

olması.
• Beşeri nedenlerle bitki türünün veya bitki topluluğunun yayılış alanının
daralıyor/genişliyor olması
Bitki türlerinin yayılış alanlarının merkezi bakımından çeşitli alan merkezleri de
tanımlanabilir (Erinç 1977):
1.

Geometrik merkez.

2.

Yayılış alanı içinde bitki türünün ortaya çıktığı merkez yani gen merkezi.

3. Yayılış alanı içinde bitki türünün veya bitki topluluğunun en yaygın ve bol olduğu
saha (yani popülasyonun zengin olduğu yer).
Burada sözü edilen merkezler, genellikle birbirine uymazlar. Bununla beraber bu üç
türlü merkez arasındaki mekânsal ilişkiler, yayılış alanının oluşumu ve yaşı hakkında fikir
verebilir. Gen merkezi ile geometrik merkez ise ancak yeni gelişen ve uygun şartlarda her yöne
yayılan bir bitki türünün yayılış alanında yani yeni bir alanda birbirine uyabilir. Buna karşılık
özellikle çok eski jeolojik devirlerde oluşan ve çok fazla değişime uğramış alanlarda böyle bir
uyum görülmesi mümkün olmaz. Hattâ böyle eski yayılış alanlarında, gen merkezi bugünkü
yayılış alanının tamamen dışında da kalmış olabilir. O zaman bu bitki zamanla değişen yetişme
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koşulları sonucunda, bu ilk gen merkezindeki yayılış alanını tamamen kaybedebilir (Erinç
1977).
Aslında buğday, mısır, pirinç gibi kültür bitkilerinin gen merkezleri, 1866'da Alphonse
de Candolle’den başlayarak daha yakın dönemlerde oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.
Rus botanikçi Nicolay Ivanovich Vavilov (1887-1943) gen merkezi kavramını geliştirmiş ve
onları isimlendirerek, her biri için de bir bitki seti sunmuştur. Gen merkezi, bitkilerin ilk
olarak ayırt edici özelliklerini geliştirdiği coğrafi alan olarak tanımlanır. Gen
merkezlerinin belirlenmesi konusunda en dikkat çekici araştırıcıların başında gelen Rus
botanikçi ve genetik uzmanı Vavilov, bitkilerde tür içi genetik çeşitlilik üzerinde çalışmıştır.
Vavilov, dünyanın çeşitli alanlarından bitki tohumlarını toplayarak ilk ve en kapsamlı tohum
bankalarından birisini kurmuştur ve öncü bitki coğrafyacılarından birisi olarak da tanımlanır.
Hayatının büyük bölümünü bitki ıslahı ve genetiği üzerinde araştırarak geçiren Vavilov’un en
önemli katkılarından birisi, kültür bitkileri gen merkezleri teorisini geliştirmesidir
(Fotoğraf 64). Vavilov’un Tzentry proiskhozhdeniya kulturnykh rastenii adlı çalışması The
Centers of Origin of Cultivated Plants (Kültür Bitkilerinin Gen Merkezleri) adıyla İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra İngilizce yayınlanmış ve dünyadaki tarım uzmanlarının dikkatini çekmiştir.
Her ne kadar Vavilov’un araştırmaları küresel ölçekte ise de, bazı bölgelerin eksik olduğu
görülmektedir. Örneğin Afrika’da Etiyopya’ya bir gen merkezi yerleştirmiş ancak bazı önemli
bitkilerin evcilleştirildiği Sahra bölgesini araştırmamıştır. Güney Amerika yaylalarını
araştırmış, ancak ovalara değinmemiştir (Harlan 1998; Janick 2015).

Fotoğraf 64. Nicolay Ivanovich Vavilov (1887-1943). Kültür
bitkileri gen merkezleri teorisini geliştiren ünlü Rus botanikçi
(Foto: Janick 2015). Bu araştırıcı tarafından tanımlanan gen
merkezlerinin sayısı sekizdir. Leningrad’da çekilen bu fotoğrafta
Vavilov, kültür bitkilerinin gen merkezlerini gösteren haritasıyla
görülmektedir. Bu harita O’na küresel tohum bankası için ilham
kaynağı olmuştur.

Vavilov ilk olarak 1924’te bugün beslenme amacıyla tüketilen bazı bitkiler için üç gen
merkezi belirlemiş bunların sayısını zaman içinde bilgilerindeki değişimlere bağlı olarak
değiştirmiştir. Vavilov’a göre; bir bitki türü için en büyük genetik çeşitliliğin ortaya çıktığı
coğrafi bölge, aynı zamanda o bitkinin gen merkeziydi (Cohen ve Loskutov 2016).
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Vavilov’un kültür bitkileri için belirlediği 8 gen merkezi şunlardır (Vavilov 1926;
Vavilov 1935; Şekil 39):
1.

Güney Meksika ve Orta Amerika (Guatemala)

2.

Güney Amerika (Peru-Ekvator-Bolivya)

(2A) Güney Şili
(2B) Güney Brezilya
3.

Akdeniz

4.

Yakın Doğu

5.

Etiyopya

6.

Orta Asya

7.

Hint-Malaya Bölgesi

(7A) Siyam-Malaya-Cava
8.

Çin ve Kore

Bu bölgelerden ülkemizin de içinde gösterildiği Yakın Doğu gen merkezi, 80’den fazla
bitkinin gen merkezi olarak kabul edilmiştir. Bunlar arasında çeşitli buğday türleri, arpa,
çavdar, yulaf, mercimek, yonca, fiğ gibi bitkiler yanında incir, ayva, kiraz, armut ve elma gibi
meyveler de vardır. Yine Akdeniz havzası zeytin, kuşkonmaz, şalgam, ışkın ve maydanoz gibi
bitkiler yanında anason, kekik, nane, adaçayı, şerbetçiotu gibi uçucu yağ içeren ve baharat
olarak da kullanılan bitkilerin gen merkezidir.

Şekil 39. Vavilov tarafından kültür bitkileri için belirlenen gen merkezleri.

Kültür bitkilerinin gen merkezlerinin tanımlanması tarımın kökeninin izah edilmesi
anlamına da gelmemektedir. Özellikle Yakın Doğu’da yapılan çalışmalarda mercimek, nohut,
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bezelye, köklü bitkiler ve benzeri diğer ürünler dikkat çekse de, temel olarak buğday-arpa tarımı
ön plandaydı. Bu tarım Akdeniz havzasında Kuzey Afrika ve Güney Avrupa’ya, Balkanlar
boyunca da Avrupa’nın batısına ve İngiliz Adalarına, İskandinavya ve Rusya'ya doğru
yayılmıştır. Doğuya doğru da Etiyopya platosuna ve Hindistan’a ilerlemiştir. Buğday ve arpa
Çin’de ve Japonya’da önem kazanmış, ancak pirincin baskın tahıl olduğu Güneydoğu Asya için
uygun olmamıştır. Afrika’da Sahra Altı bölgelerinde evcilleştirilen bitkiler arasında çeşitli darı
türleri bulunmaktadır. Etiyopya ise bazıları başka hiçbir yerde yetiştirilmeyen yerli bitkilerin
kültüre edilmesine (Eragrostis tef, Guizotia abyssinica, Musa spp.) katkıda bulunmuştur.
Kuzey Çin’de günümüzden yaklaşık 8500 yıl önce tarımsal faaliyetlerin Sarı Nehir
çevresindeki taraçalarda çeşitli darı türleri ile ( Panicum spp. ve Setaria spp.) başladığı belirtilir.
Bu tarımsal faaliyetler içinde yapraklarından faydalanılan bitkiler yanında köklerinden
faydalanılan bitkiler de yer almaktadır. Büyük olasılıkla Yangzte Nehri deltası merkez olmak
üzere alçak alanlar daha çok pirinç tarımının ön planda olduğu yerlerdi. Pirinç ziraatı Doğu
Çin'den Hindistan'a, güneyden Endonezya'ya kadar önem kazanmıştır. Yeni Dünya’da ise
Güney Meksika’da ve komşu sahalarda gelişen tarım, mısır ziraatine dayanmaktadır. Mısır
ziraati hem kuzeye Kanada’ya doğru hem de güneyde Güney Amerika’nın içlerine yayılmıştır.
Başka bitkilerin tarımının da yapılmasına karşılık Amerika kıtasında mısır tarımı hakim
olmuştur. Güney Amerika’nın yüksek alanlarında yumrulu bitkilere dayanan tarımsal
faaliyetlerin geliştiği görülür. Bunların arasında patates türleri (Solanum ssp.) Kuzey
Amerika'da ve diğer ılıman bölgelerde önemli hale gelmiştir. Yine alçak sahalarda çok sayıda
türü olan cassava (manyok) çok önemli bir nişasta kaynağı olarak önem kazanmış ve tropikal
koşullara iyi uyum sağlamıştır (Harlan 1998).
Yukarıda belirtilen bu özellikler dikkate alındığında Yakın Doğu, Etiyopya, Sahra Altı
Afrika, Çin, Orta Amerika, Güney Amerika’nın yüksek kesimleri (And dağları) ile alçak
sahaları tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşma alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sahaların her
birinin kendi kültür bitkisi yelpazesi vardır. Tüm bu özelliklerin aslında genel olarak
Vavilov’un yaklaşımından çok da farklı olmadığı görülmektedir (Harlan 1998).
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Bölüm Soruları
1) Bitkilerde hangi düzeyde olursa olsun soy kavramı hangi terimle ifade edilir?
a)

Tür

b)

Alttür

c)

Takson

d)

Varyete

e)

Cins

2) Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde türaltı kategorisini ifade eder?
a)

Familya

b)

Tür

c)

Cins

d)

Aile

e)

Alttür

3) Monotipik cins, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
a)

Tek bir türe sahip olan bitki cinsleri için

b)

Familyalar için

c)

Tüm familya aynı kıtada yayılış gösteriyorsa

d)

Tüm cins aynı kıtada yayılış gösteriyorsa

e)

Tüm alttürler aynı kıtada yayılış gösteriyorsa

4) Politipik cins, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
a)

Tek bir türe sahip olan bitki cinsleri için

b)

Tüm familya aynı kıtada yayılış gösteriyorsa

c)

Tüm cins aynı kıtada yayılış gösteriyorsa

d)

Tüm alttürler aynı kıtada yayılış gösteriyorsa

e)

Birden fazla tür içeren cinsler için

139

5) Aşağıdakilerden hangisi yayılış alanlarını genişletme veya çeşitli nedenlerle yayılış alanları
daralma halinde olan yani hareket halinde olan bitkilerin yayılış alanları için kullanılır?
a)

Kararlı yayılış alanı

b)

Stabil yayılış alanı

c)

Alan merkezi

d)

Değişken yayılış alanı

e)

Gen merkezi

6) Alan merkezlerine iki örnek veriniz?
7) Vavilov’un geliştirdiği teori hangisidir?
8) Vavilov’un tanımladığı gen merkezlerine iki örnek veriniz?
9) Neojen genel olarak hangi bitkilerin ortaya çıktığı dönemdir?
10) Bozkır ve savanlar hangi dönemde geniş yayılışa sahip olmuştur?

Cevaplar
1-c, 2-e, 3-a, 4-e, 5-d, 6-Gen merkezi veya geometrik merkez, 7-Kültür bitkileri gen merkezi
teorisi, 8-Akdeniz ve Yakındoğu, 9-Otsu bitkilerin, 10-Miyosen.
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8. BİTKİLERİN YAYILIŞ ALANLARININ OLUŞUMU: YAYILMA,
GÖÇLERLE YAYILMA, PARÇALANMA, ALAN
PARÇALANMALARINA YOL AÇAN NEDENLER
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Anahtar Kavramlar
Aktif Göç: Bitkinin düşen veya etrafa saçılan tohumlarıyla yeni bireyler
yetişmesi yani bitkinin kendi imkânları ile yeni yerler edinmesi, yer değiştirmesi
Pasif Göç: Bitkilerin bazı aracılar (akarsular, rüzgâr, deniz akıntıları, kuşlar
vb gibi) tarafından taşınarak yayılmaları
Alan parçalanması: Yeryüzündeki bitkilerin yayılış alanlarının çeşitli
nedenlerle (tektonik, iklim değişimleri vb gibi) parçalanarak günümüzdeki şeklini
almaları
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Giriş
Bilindiği gibi bitkiler yayılışları konusunda dikkate alınabilecek en önemli özelliklerden
birisi de bitkilerin belli alanlara yerleşmeleridir yani yayılış alanı kazanmalarıdır. Ancak
bitkilerin yayılmaları konusunda bitkilerin kendi özellikleri de önemlidir. Bitkilerin çeşitli
dağılış mekanizmaları geliştirdikleri görülür.
Yeryüzünde organizmaların yeni mekânları işgal etmek üzere yayılmaları genel olarak
iki şekilde gerçekleşmektedir (Krebs 2008; Avcı 2017).
1Yayılma şeklinde dağılış. Bu çok yaygın bir dağılış şeklidir. Herhangi bir türün
popülasyonları uygun bir sahaya kademeli bir şekilde, giderek yayılırlar. Bu durum bitki
türünün birkaç kuşağı boyunca, birçok bireyin bu dağılışa katılmasıyla gerçekleşir. Bu
yayılma hareketinin genellikle 3 modelde gerçekleştiği kabul edilir. Bunlar rastgele yayılma,
düzenli yayılma ve kümeli yayılma kalıplarıdır.
Rastgele yayılış, herhangi bir organizmanın diğerinin pozisyonunu/nerede olduğunu
dikkate almaksızın mekânın herhangi bir yerini işgal etmesiyle ortaya çıkar. Bir türün
bireylerinin bu şekilde düzensiz yayılması tesadüfi olaylar nedeniyledir.
Düzenli yayılış modeli tekdüze yayılış modeli olarak da bilinir. Bu dağılışta bir türün
bireyleri arasında rekabet çok fazlaysa o zaman beklenenden daha eşit aralıklı veya tekdüze
dağılırlar.
Kümeli yayılma canlılar arasında daha sık görülen bir yayılma şeklidir. Bireylerin
gruplar halinde yayılması kümeli yayılma şeklidir. Bir bitki türünün bireyleri çeşitli nedenlerle
yayılış alanı içinde kendi aralarında değişik derece ve sayılarda bir araya gelerek kümeler
(gruplar) meydana getirirler.
2Sıçrama şeklinde dağılış. Bu yayılış şekli, türlerin bireysel dağılış hareketi
olarak tanımlanır. Yani uzun mesafeler boyunca genellikle de uygun olmayan alanlarda yeni
bir yayılış alanı bulmak için gerçekleşir. Sıçrama şeklindeki dağılış, bir türün bireyinin
yaşam süresi içinde kısa bir zaman dilimini kapsamaktadır. Örneğin okyanuslardaki adalar
daha çok sıçrama şeklindeki yayılışlarla bitki ve hayvan topluluklarıyla kaplanır. 1883’deki
volkanik patlamayla Krakatau adalarındaki tüm bitkiler ve hayvan yaşamı ortadan kalkmıştı.
Okyanustaki bu kara parçası volkanik faaliyetten yalnızca 50 yıl sonra yeniden yoğun bir
tropikal ormanla kaplanmıştı. 270 kadar bitki türü, onlarca kuş türü ve çok sayıda omurgasız
hayvan bu adalara yerleşmişti (Lomolino vd. 2005). Bu canlılar adaya nereden ve nasıl
gelmişlerdi? Bu durum, 40-80 km uzakta yer alan Cava ve Sumatra adalarından, bazı türlerin
buraya deniz yoluyla taşınmış olabileceğini akla getirmekteydi. Benzer durum diğer okyanus
adaları için de geçerliydi. Pasifikteki birçok ada, okyanus içinde yer alan volkanların deniz
yüzeyine çıkan üst kesimlerini oluşturmaktadır. Bu adalar da aynı şekilde canlılar tarafından
işgal edilmişlerdir. Yapılan araştırmalar bazı türlerin deniz yoluyla bazı türlerin rüzgârla
taşımasıyla yayıldığını göstermiştir (Şekil 40).
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Şekil 40. 1883’deki volkanik patlamayla Krakatau adalarındaki tüm bitkiler ve hayvan yaşamı ortadan
kalkmıştır. Bu adaların yeniden bitkilerle kaplanmasında çeşitli taşınma şekilleri rol oynamıştır (Bush
ve Whittaker 1991’den yeniden çizilerek Avcı 2017’den alındı).

8.1.Yayılma: Göçlerle Yayılma
Bitkilerin herhangi bir yerde yayılış alanı oluşturmak üzere iki göç şeklinden söz
edilebilir. Bunlar aktif ve pasif göç şeklidir.
a)
Aktif Göç: Bu durumda bitkinin düşen veya etrafa saçılan tohumları yeni
bireyler yetişmesini sağlar. Bitkinin kendi imkânları ile meydana gelen bu tip yer değiştirmeğe
“aktif göç” denir. Bu yayılma süreci bitkilerin ürettikleri tohum sayısı ile de yakından ilişkilidir.
Bitkinin ürettiği tohumların hepsi çimlenemez ve ancak bir kısmı çimlenebilir. Bu konuda
bitkiler arasındaki mekân mücadelesi ön plana çıkar. Mekân mücadelesinden başarılı çıkanlar
yaşamaya devam eder diğerleri ortadan kalkar. Bu konuda bulunulan yerdeki iklim, toprak gibi
yetişme koşullarına uyum gösterebilmek de önem taşır.
Bitkilerin aktif yayılma şekilleri incelendiğinde bazılarının yayılışları dikkat çekicidir.
Örneğin boyacı katırtınağı türlerinde (Genista tinctoria) meyveler sıcaktan kurur ve çatlayarak
tohumlar etrafa dağılır. Halk arasında acıkavun veya eşekhıyarı olarak bilinen Ecballium
elaterium meyveleri içindeki tohumlar, meyve sıkıldığında içindeki salgı ile beraber dışarıya
fışkırır (Bu nedenle İngilizce’de squirting cucumber-fışkırtan hıyar olarak isimlendirilir).
Meyvenin herhangi bir nedenle patlamasıyla içindeki tohumlar, basınçla oldukça uzak
mesafelere dağıtılmaktadır (Fotoğraf 65).
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Fotoğraf 65. Acıkavun veya eşekhıyarı gibi isimler verilen Ecballium elaterium meyveleri içindeki
tohumlar, meyve sıkıldığında içindeki salgı ile beraber dışarıya adeta fışkırır. Meyvenin herhangi bir
nedenle patlamasıyla içindeki basınçla tohumlar 9-10 metre uzağa fırlatılmış olur.

b)
Pasif Göç: Bitkilerin bazı aracılar tarafından taşınarak yayılmalarına “pasif göç”
denir. Akarsular, rüzgâr, deniz akıntıları, canlılar pasif göç bakımından rol oynayan başlıca
etkenlerdir. Bu türlü göçün çeşitli şekilleri görülür. Bazı bitkiler yalnızca bir yönde yani çizgisel
bir şekilde yayılırlar. Bu şekilde yayılmada akarsularla yayılma esas taşıyıcı faktördür (Fotoğraf
66).

Fotoğraf 66. Bitkilerin çok büyük kısmı pasif dağılış şekillerine sahiptir. Bitki türlerinin tohumları,
meyveleri, sporları esas bitkiden uzağa bazı aracılarla (rüzgâr, kuşlar ve diğer hayvan türleri)
taşınmaktadır. Böylece de taşındıkları yerlerde yeni yayılış alanları edinirler. Buna pasif dağılış adı
verilir. Yukarıda bir akçaağaç türünün kanatlı tohumları görülmektedir (Foto. M. Avcı).

Bitkilerin büyük çoğunluğunda pasif dağılış şekilleri görülür. Bitki türlerinin tohumları,
meyveleri, sporları esas bitkiden uzağa bazı aracılar vasıtasıyla taşınır. Bunlardan en önemlisi
rüzgârdır. Rüzgâr tohumları ve meyveleri çok uzun mesafeler taşıyabilir. Bu tohumlar veya
meyveler çok çeşitli şekillerdedir. Bazılarında tohumların kanatları, tüyleri vardır ve bunlar yer
değiştirmede önemli özelliklerdir (Fotoğraf 67).
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Fotoğraf 67. Rüzgârla dağılan bitkilere örnek. Tarak otu (Taraxacum sp.). Tüylere sahip olan bitkiler
rüzgâr aracılığıyla uzak mesafelere taşınırlar. Bu bir pasif göç şeklidir (Foto. M. Avcı).

Kuşlar ve memeli hayvanlar etli veya kuru meyvelerle beslenirler. Sonra da bu tohumlar
hayvanların dışkılarıyla yeniden ortama saçılmış olur. Bazı tohumlar, meyveler ve sporlar
hayvanların tüylerine takılarak da yer değiştirir. Bitkilerin altına düşen meyve ve tohumlar
karıncalar, kemirgenler ve kuşlar tarafından toplanır ve yine başka alanlara taşınır. Bazı
bitkilerin dikenli ve yapışkan tohumları hareket halindeki hayvanlara tutunarak yer değiştirir.
Kuşların sindirim organlarından geçen tohumları çok uzak mesafelere bırakmalarıyla izole
okyanus adalarına hatta kıtalar arası çok sayıda bitki tohumu taşınır. Kuşlar dışında memeliler
ve sürüngenler de benzer şekillerde tohumların yer değiştirmesini sağlar (Fotoğraf 68; Fotoğraf
69).

Fotoğraf 68. Büyük çiçekli manolya (Magnolia
grandiflora) tohumları. Kırmızı renkli bu
tohumlar kuşlarla dağıtılmaktadır (Foto. M.
Avcı).

Fotoğraf 69. Meşeler rüzgârla tozlaşan
bitkilerdir. Meşelerin tek tohum taşıyan ve
açılmayan kuru meyvelerine, fındıksı meyve
(nuks) denir. Bunlar halk arasında palamut ve
pelit gibi isimlerle bilinir. Bu meyveler kuşlar,
sincaplar ve tavşanlar gibi birçok hayvanın da
besini oluşturur. Bu nedenle yayılışlarında bu
hayvanların büyük etkisi vardır (Foto. M. Avcı).

Su tohumların yer değiştirmesinde önemli bir rol oynar. Su ile dağıtılan tohumlarda
genelde iki tip örnek görülür. Bunlardan birisi bazı tohumların ve meyvelerin batmadan suyun
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üzerinde kalmasıdır. Bir diğeri ise meyveden tohumların ayrılmasının yağmura bağlı olmasıdır.
Bazı bitki türlerinin meyveleri ve tohumları tuza da dayanıklıdır. Tohumlar, deniz suyunda bir
yıl kalsalar bile çimlenme yeteneklerini kaybetmezler ve bu durum akıntılarla taşınan bazı
bitkilerin yayılışlarında önemli rol oynayan bir özelliktir.
Okyanus ve denizlere yayılmış olan tohumlar ve meyvelere sürüklenen tohumlar
denir. Sürüklenen tohumlar büyük mesafeler katedebilirler. Örneğin bazı tropikal bitki
tohumların Kuzey Avrupa kıyılarına kadar sürüklendiği bilinmektedir. Günümüzde bilinen
bitki türlerin yalnızca çok az bir kısmı yaklaşık %0,1’den azı su ile dağılabilme yeteniğine sahip
tohumlar üretir. Bu yeteneğe sahip olan tohumların soğuk ve tuzlu olan okyanus sularında çok
uzun süre bozulmadan kalmaları da oldukça dikkat çekicidir. Bu tohumların büyük bölümü
hava boşluklarına sahip olduklarından suda batmazlar. Bazı meyvelerin dışı kalın lifli ve
mantarımsı dokularla kaplıdır, suda yine batmazlar ve tohum da zarar görmez. Hindistan cevizi
bu konuda en bilinen örneklerden birisidir. Meyvenin kabuklu katmanları suyun içinde
batmadan kalmasını sağlar. Bazı tropikal bitkilerin tohumlarının çok ağır olması bunların
yayılışlarını güçleştirir. Örneğin Lodoicea maldivica yaklaşık 20-25 kg gelen tohumları
nedeniyle dağılışı zor olan bitkilerden birisidir (Geneve 2017; Fotoğraf 70).

Fotoğraf 70. Deniz hindistancevizi veya çift hindistancevizi gibi isimlerle bilinen Lodoicea maldivica
bir palmiye türüdür (http://www.newtonsapple.org.uk/coco-de-mer-palm-tree/). Seyşellerde sadece iki
adadan yayılışı bilinen bu türün meyveleri oldukça ağırdır. O nedenle de dağılışı son derece zordur.

Akarsular, dalgalar ve okyanus akıntıları da bitkilerin tohum ve meyvelerini uzak
sahalara taşıyabilir. Fakat aynı zamanda karalara yakın yerlerdeki okyanus akıntıları, çeşitli
boyutlarda bitki tohumlarının veya hayvanların akıntıların tersi yöndeki dağılışlarını da
engelleyebilmektedir. Örneğin kıtaların batı kıyılarındaki akıntılardan birisi olan Agulhas
akıntısı, kıtanın doğu kıyılarının sıcak sularını daha soğuk olan güney kutbuna doğru
taşımaktadır. Burada yapılan araştırmalar bu akıntının kıyılarda yaşayan canlıların taşınması
bakımından pasif taşıyıcı rolü üstlendiğini göstermektedir (Teske 2015). Ancak aynı akıntı bu
olumlu rolü yanında, bazı organizmaların akıntının tam tersi yönündeki yayılışları için
engelleyici bir rol üstlenmektedir (akıntının yönü güneye doğru olduğundan, kuzeye doğru
gitmek isteyenlere bir coğrafi engel oluşturmaktadır). Organizmaların pasif yayılışlarını
sağlayan taşıyıcı unsurlar (örneğin akıntılar ve rüzgâr gibi) birbirinden bağımsız hareket etmez.
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Okyanuslardaki dağılışlarda, bitkilerin dağılışa konu olan tohum meyve gibi unsurlarının
yayılışlarında, hem rüzgârın hem de okyanuslardaki akıntıların birlikte etkileri vardır (Van der
Stocken vd. 2015; Avcı 2017).

Şekil 41. Çeşitli bitkilerin tohum ve meyve gibi unsurlarının açık denize doğru taşınmasında rüzgâr ve
akıntılar arasındaki ilişkilere örnek (Van der Stocken vd. 2015’den değiştirildi ve Avcı 2017’den alındı).
Rüzgâr ve akıntının aynı yönde hareket etmesiyle (A), kıyıdan tüm bitkisel unsurlar açık denize doğru
taşınmaktadır. Kuvvetli deniz akıntıları ve karaya doğru esen rüzgârlar varsa, morfolojik bakımından
diğerlerinden daha farklı olan bir ağacın meyvesi (Heritiera littoralis) dışındakiler açık denize
sürüklenmektedir (B). Kıyı akıntıları zayıf ve karaya esen rüzgârlar kuvvetli ise, unsurların taşınması
mümkün olmamaktadır (C). Yine karadan açık denize doğru kuvvetli rüzgâr esse bile, eğer akıntı yönü
karaya doğru ise bitkisel malzemelerin çok büyük kısmı açık denize taşınmamaktadır (D). (Avcı 2017).

Yine çok sayıda mangrov bitkisinin yayılışında da denizlerdeki akıntıların ve dalgaların
etkisi vardır.

8.2. Yayılma: Bitkilerin Yayılış Alanlarının Parçalanması
Yeryüzündeki bitkilerin yayılış alanlarının büyük bir kısmı önceden daha geniş olan
yayılış sahalarının parçalanmaları sonucunda bugünkü şeklini alan yerlerdir. Bu duruma çok
sayıda örnek verilebilir. Kuzey yarımkürede Avrasya-Kuzey Amerika; Güney yarımkürede
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Güney Amerika-Afrika-Madagaskar; yine Güney Amerika-Avustralya gibi sahalar bu duruma
örnek teşkil eder. Akdeniz havzasında ise İtalya-Balkan yarımadası; Balkan yarımadası-Kırım;
Akdeniz’in kuzey ve güney kıyıları; Kırım-Anadolu ve Kafkasya arasında ortaya çıkan floristik
ilişkiler, zaman içinde söz konusu olan alan parçalanmalarının sonucu olarak değerlendirilebilir.
Bu alanlar arasında söz konusu bitki türlerinin aşamayacağı kadar büyük coğrafi engellerin
olması nedeniyle parçalanan bu yayılış alanları arasındaki floristik ilişkiler de bugünkü aktif ve
pasif göçlerle açıklanamaz (Şekil 42).

Şekil 42. Bitkilerin yayılış alanlarındaki parçalanmalara örnek. Afrika’da yayılış gösteren bazı bitkilerin
yayılış alanların parçalanması (Pokorny vd.2015).

Bu konuda Karadeniz kıyılarındaki ormanların alt katında sık rastlanan çuha çiçeğinin
(Primula vulgaris) ITS haplotip analizi (yani aile ağacının temel kurucusu anne ve babanın
sahip olduğu haplotiplerin çocuklara nasıl aktarıldığı haplotip analizi) sonuçları örnek
verilebilir (Fotoğraf 71). Bu çalışmalar çuha çiçeğinin Karadeniz’in kuzeyinde en az iki
kaynaktan kolonileştiğini göstermektedir. Bu bitki türü doğudaki Kolşik sığınaktan Azak
Denizi ile Karadeniz bağlantısını sağlayan Kerç Boğazı’ndan doğuya doğru kıyı boyunca
yayılmıştır. Yine Karadeniz’in kuzey kıyısının orta kısmı (yani Kırım Yarımadası çevresi), Batı
ve Orta Karadeniz kıyılarındaki popülasyonlardan (yani Küre Dağları çevresindeki
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popülasyonlardan) çoğalmışlardır. Bu araştırmalar Kırım topluluklarının Kolşik sığınağından
çoğalan Trabzon popülasyonlarından değil, daha batıdaki Küre dağları topluluklarından
çoğaldıklarına işaret etmektedir. Bu bulgular Son Buzul Maksimumundaki iklim koşulları ile
de uyumludur. Aynı zamanda Kolşik saha ve daha batıdaki Anadolu kıyıları sığınağı arasında
uygun olmayan iklimin, geniş bir kuşak oluşturduğunu göstermektedir. Bu durum Pleistosen’de
bu iki sığınak arasındaki gen akışını engellemiştir (Volova vd 2013).

Fotoğraf 71. Primula vulgaris subsp. vulgaris Karadeniz kıyılarının bitkilerinden birisidir. DNA
çalışmaları Kırım yarımadasındaki toplulukların, Küre dağları çuha çiçekleri topluluklarından
çoğaldıklarını göstermektedir. Yani Kırım’daki topluluklar Kolşik sığınağından çoğalan Trabzon
popülasyonlarından değil, daha batıdaki Küre dağları topluluklarından çoğalmışlardır. Bu durumu
göçlerle açıklamak zordur.

Bitkilerin yayılış alanlarında ortaya çıkan parçalanmaların nedenleri çeşitli başlıklar
altında toplanabilir. Bunlar;
a.

Tektonik nedenlerle parçalanma

b.

İklim değişimleri nedeniyle parçalanma

c.

Östatik nedenlerle parçalanma şeklinde belirtilebilir.

a.

Tektonik nedenlerle parçalanma:

Jeoloji devirler süresince ortaya çıkan tektonik olaylar sonucunda meydana gelen
alçalma ve yükselmeler, epirojenik ve orojenik hareketler kara ve deniz dağılışını büyük ölçüde
değiştirmiştir. Bu durum da bitkilerin yayılış alanlarının birbirinden ayrılmasına yol açmıştır.
Bitkilerin parçalanmış yayılış alanları arasındaki ilişkileri açıklanabilmesi için bazı görüşler
ortaya atılmıştır. Bu görüşler aşağıda kısaca özetlenmiştir (Erinç 1977):
1. Bunlardan bir tanesi çökmüş kıtalar hipotezidir. Bu hipoteze göre bugünkü
okyanusların yerinde geniş kara kütlelerinin yer aldığı ve bugün birbirinden çok uzakta bulunan
kıtaların bitki türleri ve toplulukları arasında bu eski kara kütleleri üzerinden ilişkiler kurulduğu
kabul edilir. Bu düşünceye göre aradaki karaların sular altında kaybolmasıyla bu ilişkiler sona
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ermiştir. Ancak kıtalar arasındaki floristik benzerlikler ve yakınlıklar korunmuştur. Günümüzde
bu düşünceler artık tamamen geçerliliğini kaybetmiştir.
2. Köprü hipotezi bir diğer görüştür. Buna göre birbirinden ayrı olan kıtalar arasında
uzanan dar kara parçaları yani köprülerin varlığı düşünülmektedir. Bitkiler bu kara köprüleri
yoluyla bir kıtadan diğerine göçlerle yayılmışlardır. Ancak daha sonra bu köprüler sular altında
kaldığından kıtalar da birbirinden ayrılmıştır. Bu hipoteze göre parçalanmış yayılış alanları
(Avustralya ile Güney Amerika veya Afrika ile Hindistan gibi) arasındaki floristik ilişkiler bu
köprülerin var olduğu dönemlerin bir sonucudur. Köprü hipotezi uzun dönem kabul görse de
günümüzde bu yaklaşımı kabul edenler de oldukça azalmıştır. Çünkü binlerce kilometre
genişlikteki okyanusları aşarak bir kıtayı ötekine bağlayan kara köprülerinin varlığını kabul
etmek zordur. Ancak daha yakın sahalar arasında daha küçük kara köprülerinin varlığı
ihtimaller arasında değerlendirilir. Bazı yazarlara göre köprü hipotezi, Anadolu ve Balkan
yarımadaları ile Kırım; Kafkasya ve Balkan yarımadası arasındaki bazı floristik ilişkileri
açıklamak için kullanılabilir.
3. Kıta kayması hipotezi ise Wegener tarafından ortaya atılmıştır. Bu hipotez
birbirinden uzak bölgeler arasındaki floristik ilişkileri açıklamak için yeni yaklaşımlar ortaya
çıkaran bir hipotez olmuştur. Wegener'e göre kıtalar Birinci Zaman sonlarına kadar, bazı
kırıkların belirmesine rağmen tek bir kara kütlesi (Pangea) halinde toplu olarak bulunuyorlardı.
Dolayısıyla da bitkiler bu karalar üzerinde, diğer yetişme koşullarının uygunluğu ölçüsünde
yayılış gösteriyorlardı. Daha sonra bu geniş kara kütlesi çeşitli kırıklar boyunca parçalanmış ve
bu parçalar yani kıtalar manto (sima) üzerinde hareket ederek birbirinden uzaklaşmışlardır.
Pangea’nın güney kısmının parçalanması büyük ölçüde Mesozoik’de, kuzey yarımküredeki
karaların parçalanarak birbirinden ayrılmaları ise Tersiyer’de meydana gelmiştir. Bu nedenle
güney karalarında endemizm daha belirgin bir özellik olmuştur. Yine bu nedenle güney karaları
arasında floristik ilişkiler daha zayıfdır. Buna karşılık kuzey karaları arasında floristik ilişkiler
daha kuvvetli, yakınlıklar daha belirgindir. Yani Wegener kuramına göre bugün birbirinden
uzak olan kıtalara, bitkiler sonradan okyanusları aşarak göç etmemiştir. Aksine benzer bitkilerle
kaplı olan kıtalar yer değiştirmiş, birbirinden uzaklaşmıştır. Geniş okyanuslarla ayrılan bölgeler
arasındaki ilişkilerin nedeni de budur. Diğer yandan herhangi bir sahadaki bitki örtüsünün ve
bitki türlerinin zamanla, jeolojik devirler boyunca değişmiş olmasını da kıtaların kayması ve
bunun sonucunda çeşitli iklim bölgelerine dahil olması ile açıklamak da mümkündür. Wegener
hipotezi jeolojik ilişkilerden bazılarını da açıklayabildiğinden bu yaklaşımı kabul edenlerin
sayısı fazladır.
4. Epirojenik hareketler görüşü: Yer kabuğunun epirojenik tarzda alçalıp
yükselmeleri, kara ve deniz dağılışında önemli değişikliklere yol açabilmektedir. Bu nedenle
bir kara alanının bir kısmı deniz altında kalabilir. Yani bir kara parçasının orta kısmı epirojenik
olarak alçalarak deniz istilası altında kalırsa, birbirinden denizle ayrılmış iki kara parçası ortaya
çıkmış olmaktadır. Jeolojik devirler boyunca da benzer durumlar meydana gelmiştir. Bu
nedenle karalar arasındaki floristik ilişkilerin açıklanmasında epirojenik hareketlerin de dikkate
alınması gerekir. Özellikle şelfler üzerinde yer alan adalar ile kıta ve sığ denizlerle ayrılan kara
parçaları arasındaki ilişkilerin açıklanmasında bu düşüncenin de dikkate alınması önemlidir.
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b. İklim değişimleri nedeniyle parçalanma: Kürenin iklim özellikleri jeolojik
dönemler boyunca hep aynı kalmamıştır. Belli dönemlerde çok çeşitli nedenlerle sıcaklık
belirgin olarak azalmış ve buzul dönemleri ortaya çıkmıştır. İklim değişikliklerinden bazıları
milyonlarca yıl süren çok uzun süreli değiklikler olurken bir kısmı ise daha kısa süren (100 bin
yıl gibi) soğuk dönemler şeklinde meydana gelmiştir. Küresel sıcaklıklar örneğin
Kambriyen’de, Perm’de ve Kuaternerde (Pleistosen’de) çok fazla alçalmıştır ve buzul
dönemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bazı dönemlerde ise sıcaklıklar yükselmiş ve
yeryüzünün bazı bölgeleri arasında iklim farklılıkları azalmıştır. Dolayısıyla tüm bu değişimler
kürenin bitki örtüsü üzerinde belirgin değişimlere de yol açmıştır. Özellikle sıcaklıkların
azaldığı dönemlerde vejetasyon kuşaklarının yayılış alanlarında kaymalar meydana gelmiş,
bazı bitki türleri bu vejetasyon formasyoları içinden çekilmiş, başka alanlara göçler meydana
gelmiş ve bunların sonucunda alan parçalanmaları da ortaya çıkmıştır. İklim değişikliklerinin
yol açtığı bitkilerin yayılış alanlarındaki parçalanmalar ve alan kaymaları önceki jeolojik
devirlerden bu yana da gerçekleşmiş olan durumlardır. En yakın olan ve en iyi bilinen örneği
ise Pleistosen’deki buzullaşmalarına yol açan iklim değişimleridir. Özellikle Son Buzul
Maksimumu günümüz bitki örtüsünün yayılış alanlarını, bitki topluluklarının floristik
özelliklerini ve bitki topluluklarının floristik bileşimini etkilemesi bakımından çok önemlidir.
Daha önce de kısaca üzerinde durulduğu gibi Paleozoik’den itibaren bu değişimlerin
etkisi izlenmektedir. Paleozoik sonlarında dünya karalarını kaplayan bitki örtüsü ve bu karalar
üzerinde ayırd edilen floristik bölgeler günümüze gelinceye kadar büyük bir değişim
geçirmişlerdir. Yaklaşık 180 milyon yıl önce Pangea’nın dağılmasından bu yana iklimde de
çarpıcı değişimler olmuş ve bu çevresel değişimler bitki toplulukların yayılış alanlarının
değişimine yol açmıştır. Paleozoik sonunda karalar üzerinde temsil edilen bitki grupları esas
alınarak oluşturulan flora bölgelerinin sayısının 4 olduğu ( Gondwanan, Angaran, Euramerian
ve Cathaysian) belirtilmişti. Bunlardan Çin, Kore, Japonya, Sumatra, Tayland ve Malezya’da
yayılış alanı bulan Cathaysian florası ekvatoral kuşakta yer almaktadır ve tropikal nemli iklim
en önemli özelliğidir. Euramerian flora bölgesi de ekvatoral kuşaktadır. Ancak Euramerian
flora bölgesi tropikal iklim ya da kurak mevsimi olan tropikal iklim tipleri ile dikkati
çekmektedir. Dolayısıyla Permiyen esnasında Cathaysian flora alanı, Euramerian flora alanına
göre daha nemli koşulların egemen olduğu bir alandır. Angaran florası kuzey yarımkürenin orta
enlemlerinde temsil edilirken Gondwanan florası ise güney yarımkürenin yüksek enlemlerinde
yayılmaktadır. Angaran florasının yaygın olduğu alanlarda ılıman iklim koşulları, Gondwanan
florasının yaygın olduğu alanlarda ise daha soğuk iklim koşulları hakimdir. Burada sözü edilen
bu flora bölgeleri ve bitki örtüsünün günümüze gelene kadar, değişen coğrafi koşullara göre
birçok kez özelliklerinin ve yayılış alanlarının yeniden şekillendiği görülmektedir (Şekil 43;
Şekil 44; Şekil 45; Şekil 46).
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Şekil 43. Yeryüzünün Geç Paleozoyik’teki flora bölgelerinin kıtaların günümüzdeki konumlarına göre
yayılışı (Li 1986 ve Srivastava ve Agnihotri 2010’a atfen Avcı 2014).

Şekil 44. Eosen ortalarında dünya karalarında
bitki örtüsünün dağılışı. (Janis 1993 ve Briggs
1995’e atfen Avcı 2014). 1-Tropikal ormanlar;
2-Paratropikal ormanlar (büyük oranda tropikal
ormanlara benzeyen ormanlar); 3-Daima yeşil
yayvan yapraklı ormanlar; 4-Soğuk mevsimde
yaprak döken ormanlar; 5-Ağaçlı savanlar
(Kıtalar
günümüzdeki
konumlarında
gösterilmiştir).

Şekil 45. Erken Oligosen’de dünya karalarında bitki
örtüsünün dağılışı (Janis 1993 ve Briggs 1995’e
atfen Avcı 2014).
1-Tropikal ormanlar; 2-Paratropikal ormanlar (büyük oranda tropikal ormanlara benzeyen ormanlar);
3-Daima yeşil yayvan yapraklı ormanlar; 4-Soğuk mevsimde yaprak döken ormanlar; 5-Karışık (iğne
yapraklı ve yayvan yapraklı ağaçlar) ormanlar; 6-Ağaçlı savanlar; 7-Tundra vejetasyonu; 8-Buzullar
(Kıtalar günümüzdeki konumlarında gösterilmiştir).
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Şekil 46. Geç Miyosen’de dünya karalarında
bitki örtüsünün dağılışı (Janis 1993 ve Briggs
1995’e atfen Avcı 2014).
1-Tropikal
ormanlar;
2-Paratropikal
ormanlar (büyük oranda tropikal ormanlara
benzeyen ormanlar); 3-Daima yeşil yayvan yapraklı
ormanlar; 4-Soğuk mevsimde yaprak döken
ormanlar; 5-Karışık (iğne yapraklı ve yayvan
yapraklı ağaçlar) ormanlar; 6-Park görünümlü
orman ve çalı formasyonu; 7Tundra vejetasyonu; 8Bozkır;
9-Buzullar
(Kıtalar
günümüzdeki
konumlarında gösterilmiştir).

Daha yakın bir zaman diliminde, Kuaterner içinde meydana gelen iklim değişimleri
büyük ekosistemler içinde bitki ve hayvan topluluklarının yayılış alanlarında yine çok önemli
değişimler ortaya çıkarmıştır. Kuaterner jeolojik devirler içinde en yeni ve en kısa süren jeolojik
dönemdir. Kuaterner yeryüzü tarihinin son 2 milyon 588 bin yıllık dönemine verilen addır. Bu
dönemin sonunda insanın ortaya çıkıması ve büyük ölçüde bugünkü koşulların Kuaterner’de
şekillenmiş olması onu diğer jeolojik devirlerden ayırmaktadır. Kuaterner’in ilk kısmı olan
Pleistosen içinde yaşanan buzul ve buzularası dönemler, bitki ve hayvanların yayılış alanlarını
da değiştiren dönemlerdir.
Son Buzul Maksimumu (yaklaşık 19-23 bin yıl önce) esnasında kuzey yarım kürede örtü
buzulları Avrupa içlerine ilerlemiştir. Örtü buzullarının kalınlıkları 3-4 km’yi bulmuştur. Alp
dağları ve Pirene dağları gibi dağlık sahalar üzerindeki buzulların yayılış alanları genişlemiştir.
Bugünküne göre deniz seviyesi 100 metreden fazla alçalmış bunun sonucunda Sibirya’nın
doğusunda olduğu gibi geniş kıta sahanlıkları açığa çıkmıştır. Bu durumda da bazı alanlarda bir
çeşit kara köprüleri oluşmuştur. Yine Son Buzul Maksimumu sırasında ılıman bitki türlerinin
çoğunluğu Avrupa’nın güneyindeki alanlara sığınmış, bazıları da zor koşullarda varlıklarını
sürdürmeye çalışmışlardır. Pirene dağları, Alp dağları, Kafkas dağları ile İber Yarımadası ve
Anadolu’daki dağlık alanların yaşam koşulları bitkiler ve hayvanlar açısından daha da
ağırlaşmıştır. Bu koşullar, dağlık alanları birçok bitki ve hayvan türü için aşılması zor olan
doğal engeller haline getirmiştir. Son buzul döneminden Holosen’e geçişte Heinrich
Dönemlerinin (düzenli tekrarlanmayan aşırı soğuk dönemler) sonuncusundan sonra sıcaklıklar
yükselmeye başlamış, örtü buzullarının gerilemesiyle birçok bitki ve hayvan türü sığınaklarının
dışına, yani kuzey yarımkürede kuzeye doğru yayılış alanlarını genişletmişlerdir. Tekrarlanan
iklim değişimleri ve yayılış alanı değişiklikleri sonucunda bitki ve hayvan popülâsyonları çeşitli
adaptasyonlara uğramıştır. Bu değişiklikler genom (gen) yapısında da ciddi ayrılıklar meydana
getirmiştir (Hewitt 1999; Yokoyama vd. 2000; Lambeck vd. 2000; Mickelson ve Winguth
2007; Peltier 2007; Birks ve Willis 2008; Gabler vd. 2009; Erlat 2009; Avcı 2014; Head ve
Gibbard 2015; Hughes ve Gibbard 2015; Avcı 2017).
Özellikle Tersiyer sonlarında yeryüzü karaları üzerinde çok zengin bir bitki örtüsü
olduğu tahmin edilir. Bu bitki örtüsü içinde günümüz florasında temsil edilen bitki türlerinin
önemli bir kısmı temsil edilmektedir. Pleistosen’de buzullaşmanın etkisinde kalan alanların
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bugünkü florası aslında bazı Tersiyer bitkilerinin ortadan kalkması sonucunda meydana
gelmiştir. Yani Pleistosen florası, bugünkü flora ile Tersiyer florası arasında bir geçiş florasıdır.
Özellikle buzullaşmaya uğrayan alanlarda bu geçiş süreci yavaş ve devamlı değildir. Buzul ve
buzularası dönemlerin birbirini izlemesiyle bu geçişin kesintili olduğu tahmin edilir (Şekil 47).

Şekil 47. Pleistosen florası, bugünkü flora ile Tersiyer florası arasında bir geçiş florasıdır.

Buzullaşmaya uğrayan bölgeler için buzul ve buzularası olmak üzere iki tip flora dikkat
çeker. Bunlar birbirlerinden, eskilik derecesine göre yani buzul ve buzularası devrenin yaşına
göre bazı farklarla ayrılmaktadır. Buzul dönemlerinde Avrupa’da güneye ilerleyen örtü
buzulları kapladıkları yerlerdeki bitki örtüsünü tamamen ortadan kaldırmışlardır. Buzullların
çevresinde yani periglasyal alanlarda ise türce çok fakir olan tundra vejetasyonu gelişebilmiştir.
Huş (Betula nana ), söğüt (Salix polaris) ve dağ karanfili (Dryas octopetala) bu vejetasyonun
belli başlı unsurlarını oluşturuyordu. Dryas florası olarak da adlandırılan bu vejetasyonun
fosilleri, Orta Avrupa’da bulunmuştur (Şekil 48). Bu durum örtü buzullarının güneye indikleri
yerlerin belirlenmesi bakımından önemlidir. Örtü buzullarından nispeten uzak olan alanlarda
bitki örtüsü türce daha zengindi ve bazı ağaç türleri bu topluluklar içinde yayılış alanı
bulmaktaydı. Bu ağaçların başlıcalarını çam (Pinus), ladin (Picea), titrek kavak (Populus
tremula) ve huş (Betula) oluşturmaktaydı. Bu ağaçlı tundra alanları Avrupa’da geniş alanlar
kaplamaktaydı. Son buzul döneminde ormanların kuzey sınırının günümüzdekinden 23 enlem
derecesi daha güneye doğru itildiği ve Britanya’dan başlayarak Alplerin güneyinden geçen ve
Rusya’nın güneyine uzanan sınırın kuzeyinde kalan bütün sahalarda tundra koşullarının hakim
olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla Son Buzul Maksimumunda Avrupa’da esas orman
sahası özellikle Akdeniz bölgesinde yer almaktaydı.
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⁄ ⁄ ⁄ ● Güncel yayılışı
dönemindeki
○ Son buzul (Weichselian) yayılış
alanı
↔ Göç doğrultusu
(Alplerdeki Würm buzulllaşması
Kuzey ve Orta Avrupa’da
Weichselian’dır)
Şekil 48. Avrupa ve Asya’nın kuzeyinde tundra sahalarında geniş yayılış alanı bulan dağ karanfili
(Dryas octopetala), yarı çalımsı ve daima yeşil bir türdür. Bu türün fosilleri Orta Avrupa’dan tesbit
edilmiştir (Birks 2008).

Buzul dönemlerinde yüksek dağlık alanlardaki örtü buzulları, bazen bu dağların yüksek
kısımlarına erişemediği için dağların zirveleri açıkta kalır. Aşağıdaki buzul örtüsünün üstünde
kalan bu zirveler yani nunataklar, arktik ve alpine bitkilerin korunduğu yerlerdir. Cerastium
alpinum, Papaver radicatum, Ranunculus glacialis ve Saxifraga oppositifolia gibi zor koşullara
dayanan bitkiler bunlardan bazılarıdır (Birks 2008; Fotoğraf 72).

Fotoğraf 72. Buzul dönemlerinde örtü buzullarının üstünde kalan dağların zirveleri yani nunataklar
(https://pubs.usgs.gov/of/2004/1216/no/no.html). Nunataklar aynı zamanda buzul dönemlerinde arktik
ve alpine bitkilerin korunduğu yerlerdir. Zor koşullara dayanan bazı bitki türleri buralarda yaşamaya
devam etmiştir.

Buzul dönemlerini izleyen buzularası dönemlerde tundra vejetasyonu kuzeye doğru
çekilmiş, bunların boşalttıkları alanları ise daha uygun sıcaklık koşulları talep eden bitkiler
almıştır. Fosil polenlerin analiz edildiği diyagramlarda buzul dönemlerini karakterize eden
Dryas florasını huş, titrek kavak ve çamlardan oluşan bir bitki örtüsünün izlemesi, sıcaklık
değerlerinin bir parça yükselmesine işaret etse de, yine de iklim koşullarının soğuk ve karasal
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olduğunu göstermektedir. Daha sonra lâdinler yanında meşe, ıhlamur, akçaağaç, kayın ve
gürgen gibi yayvan yapraklı ağaç türlerinin görülmesi sıcaklıklarda artış yönünde bir değişim
olduğunu ifade etmektedir.
Anlaşılacağı gibi bitki türlerinin ve vejetasyon formasyonlarının yayılış alanları ve bitki
göçleri bakımından Pleistosen’deki iklim değişimleri çok önemli sonuçlara neden olmuştur.
Buzul dönemlerinde kuzey yarımkürede vejetasyon kuşakları güneye doğru adeta itilmiştir.
Buzularası dönemlerde sıcaklıkların yükselmesi ile beraber bu değişim bu defa da kuzeye doğru
olmuş, buzulların çekildiği alanlar yeniden bitki örtüsü tarafından kaplanmıştır. Bu nedenle
Pleistosen’de söz konusu olan bu alan değişiklikleri, günümüz bitki örtüsünün ve floristik
ilişkilerin açıklanması bakımından büyük önem taşımaktadır.
Yukarıda beliritilen tüm bu değişikliklerin nasıl bitki örtüsünü etkileyeceği konusunda
yüzey şekillerinin etkisinin de dikkate alınması gerekir. Özellikle Kuzey Amerika’da rölyefin
doğrultusunun kuzey-güney yönünde olması, yine bu geniş kara parçasının doğu ve batısındaki
dağ sıraları arasında geniş düzlüklerin yer almasının sonuçları dikkat çekicidir. Buzul
dönemlerinde kuzeyli türlerin güneye doğru yer değiştirmesi konusunda rölyefin bu doğrultusu
bitki türlerinin güneye kaçışını kolaylaştırmıştır. Bu nedenle de Kuzey Amerika florasında
manolyalar (Magnolia sp.) ve bataklık servileri (Taxodium sp.) gibi Tersiyer’e ait çok sayıda
bitki türü korunmuştur (Şekil 49). Avrupa’da ise buzul dönemlerinin sonuçları daha olumsuz
olmuştur. Bilindiği Avrupa’da başta Alp dağları olmak üzere rölyef kabaca doğu-batı
doğrultusunda uzanır. Bu belirgin coğrafi engel, soğuk dönemde daha yüksek sıcaklık isteği
olan bitki türlerinin güneye doğru yer değiştirmesini zorlaştıran bir set görevi görmüştür. Bu
dönemde bazı denizel bitki türleri kıtanın batı kıyılarına çekilirken bazı karasal bitki türleri de
Balkan yarımadasına sığınmışlardır. Ancak çok daha yüksek sıcaklık talebi olan ve bu olumsuz
koşullara uyamayan bitki türlerinin büyük kısmı da ortadan kalkmıştır.

Şekil 49. Kuzey Amerika florasında rölyefin de etkisiyle korunan Tersiyer’e ait relikt bitkilere örnek.
Magnolia grandiflora (üstte) ve Taxodium distichum (altta). Bu iki örneğin dışında da çok sayıda
Tersiyer relikti bu sahalarda ortaya çıkmaktadır.
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Buzularası dönemlerde buzulların çekildiği alanların yeniden bitkilerle kaplanması da
kolay olmamıştır. Bu süreç oldukça yavaş gerçekleşmiştir. Buzullar çekildikten sonra buzulun
terkettiği alanda bitkilerin çimlenmesi için geçen zamana “ecesis intervali veya ecesis süresi”
adı verilmektedir. Bu süre bitkilerin tohum kapasiteleri, çimlenebilme yetenekleri ve yerel iklim
koşullarına göre değişmektedir. Örneğin buzulların çekildiği bazı alanlarda yapılan gözlemler
bitkilerin özelliklerine göre bu durumun değiştiğini de ortaya koymaktadır. Titrek kavak
(Populus tremula) için bu sahalarda ecesis aralığı 5 yıl kadarken, ladinde (Picea sp.) 25 yıl,
melez (Larix sp.) de ise 14-34 yıl arasında değişmektedir. Hem rölyefin olumsuz etkisi hem de
bu durumun bir sonucu olarak (yani eski buzul sahalarının yeniden bitki örtüsü ile
kaplanmasının yavaş ve zor olması) Avrupa Pleistosen’deki iklim değişimleri sonucunda
giderek floristik açıdan fakirleşmiştir. Avrupa’da ikinci buzularasına kadar yayılış alanını
koruyan mor çiçekli ormangülü (Rhododendron ponticum), üçüncü buzularasından sonra
Avrupa’daki yayılış alanını kaybetmiştir. Günümüzde ise yayılış alanı parçalanmış olarak İber
yarımadası, Karadeniz kıyıları ve Lübnan ile sınırlıdır ve fosilleri Avrupa’da çeşitli sahalarda
mevcuttur (Şekil 50). Yaklaşık 100 kadar bitki taksonu Avrupa’daki yayılış alanını son 1-2
milyon yılda kaybetmiştir. Bu türlerden bazıları Asya’da ya da Kuzey Amerika’da yayılış
göstermeye devam etmektedir (Şekil 51; Birks 2011).

Şekil 50. Mor çiçekli ormangülünün (Rhododendron ponticum) günümüzdeki yayılış alanı (Mejías vd.
2002’den değiştirildi). Avrupa’da ikinci buzularasına kadar yayılış alanını koruyan mor çiçekli
ormangülü (Rhododendron ponticum), üçüncü buzularasından sonra Avrupa’daki yayılış alanını
kaybetmiştir. Günümüzde ise yayılış alanı parçalanmış olarak İber yarımadası, Karadeniz kıyıları ve
Lübnan ile sınırlıdır.
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Şekil 51. Bir semizotu türü olan Koenigia islandica’nın günümüzdeki yayılış alanı (siyah noktalar) ile
Son Buzul Maksimumundaki yayılış alanı (içi boş daireler). (Normand vd. 2010; Foto.
http://svalbardflora.no/index.php?id=667). Buzulların geri çekilmesiyle bu türün yayılış alanı da kuzeye
doğru gerilemiştir

Buzul dönemlerinde Avrupa’nın kuzey ve orta kısımlarının bitki örtüsü üzerinde
olumsuz etkiye sahip olan rölyef, Akdeniz kıyılarını kuzeydeki soğuk hava kütlelerinden
kısmen koruyucu bir rol oynamıştır. Tüm bu özellikler dikkate alındığında Son Buzul
Maksimumunda Avrupa’daki orman alanlarının yayılışının daha çok da Akdeniz kıyılarını
ilgilendirdiği görülür. İşte bu nedenlerle birbirinden çok uzak alanlarda aynı bitki türlerinin
yayılış alanı bulması konusunda ortaya çıkan soruların cevaplanmasında, iklim değişimleri
sonucunda ortaya çıkan yayılış alanı parçalanmalarının dikkate alınması gerekir. Akdeniz
kıyılarında da bitkilerin yayılış alanları bakımından bazı özellikler ilgi çekicidir. Buzul
dönemlerinde Akdeniz havzanın doğusu ve batısı arasında iklim özelliklerinde ortaya çıkan
farklılıklar bitkilerin yayılışını etkilemiştir. Havzanın batısı, sıcaklıklar bakımından önemli
düşüşlere konu olmuştur. Örneğin kermez meşesinin (Quercus coccifera), Akdeniz
Havzasındaki doğu (Quercus coccifera ssp. calliprinos) ve batı popülasyonlarının (Quercus
coccifera ssp. coccifera) genetik özelliklerindeki belirgin fark vardır. Bu durum doğu ve batı
popülasyonlarının ayrı bir geçmişi olduğuna işaret etmektedir. Son Buzul Maksimumu
esnasında Avrupa’nın güneybatısında meşelerin yayılışı yerel alanları ilgilendirirken havzanın
doğusundaki vejetasyonda meşeler çok önemli bir yer kaplamaktaydı. Dolayısıyla Son Buzul
Maksimumunda havzanın batısındaki yayılış alanlarını büyük ölçüde kaybeden kermez meşesi
toplulukları, havzanın doğusunda ise geniş yayılış alanlarına sahipti. Doğudaki bu topluluklar
bugünkü “calliprinos” grubunun orijinini meydana getirmektir (Toumi ve Lumaret, 2010).
Yine günümüzde bazı alpin bitki türleri daha kuzeyde arktik sahalarda bazı arktik bitki
türleri ise daha güneyde Alp dağlarında yayılış alanı bulmaktadır. Bu durum da Pleistosen’deki
iklim değişimleri ile ilişkilidir. Buzul dönemlerinde Alp dağlarındaki buzulların aşağılara doğru
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yayılış alanlarını sarkıtmaları nedeniyle Alp dağlarının yüksek kesimlerini kaplayan alpin bitki
türlerinin yayılış alanları daha aşağılara itilmiştir. Bir yandan da örtü buzullarının yayılış
alanlarını güneye doğru genişletmeleri nedeniyle bunların hemen güneyindeki periglasyal
alanlar aynı zamanda arktik bitki türlerinin yayılış alanını oluşturmuştur. Dolayısıyla özellikle
buzul maksimumlarına denk gelen dönemlerde bu iki floranın (arktik tundra ve alpin tundra)
elemanları bu sahalarda birarada topluluklar oluşturmuşlardır. Yani bir yandan örtü buzullarının
güneye ittiği arktik tundra bitkileri aynı alanda yerleşirken bir yandan da Alp dağlarındaki
buzulların yukarıdan aşağılara ittiği alpin tundra elemanları bu sahalarda yayılış alanı
bulmuştur. Buzul dönemlerini izleyen buzularası dönemlerde ise bunların bazıları Alp
dağlarının yüksek kesimlerinde izole olmuşlar, bazıları da çekilen buzulları izleyerek kuzeye
doğru çıkmışlardır. Koşulların iyileşmesine bağlı olarak bu iki formasyon arasına orman
formasyonu yerleşmiştir. Günümüzde alpin bitki türlerinden bazılarının arktik tundra
sahalarında, arktik tundra bitki türlerinden bazılarının ise Alp dağları üzerinde yayılış gösteriyor
olmasının temel nedeni iklimdeki bu değişimlerdir.

Salix polaris

Pedicularis hirsuta

Ranunculus hyperboreus

Silene uralensis

Fotoğraf 73. Orta Avrupa’da Son Buzul Maksimumuna ait fosilleri bulunan kuzeyli bitkilerden bazıları
(Birks 2011 ve Foto. http://svalbardflora.no/index.php?id=667).

Pleistosen iklim değişimleri kuşkusuz Türkiye’nin floristik özellikleri üzerinde de etkili
olmuştur. Bir kaç kez tekrarlanan bu değişimler çeşitli floralara ait bitkilerin birbirine
karışmasına ve bazı relikt alanların meydana gelmesine yol açmıştır. Buzul dönemlerinde
Anadolu’da dağların yüksek kesimlerinde bugünküne nazaran buzullar daha geniş alanlar
kaplamışlardır. İç Anadolu’da olduğu gibi Anadolu’nun bazı alçak alanlarında ise plüvyal göller
gelişmiş, deniz seviyesinde değişiklikler söz konusu olmuştur (Erol 1980; Atalay 1992; Kayan
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1999; Hughes vd 2006; Sarıkaya 2012). Buzul dönemlerinde vejetasyon kuşakları dikey yönde
birkaç yüz metre aşağıya çekilmiştir. Buzularası dönemlerde ise vejetasyon kuşakları tersi
yönde yer değiştirmiş ve ormanın üst sınırı yükselmiştir. Bu önemli değişimlerden sonuncusu
Son Buzul Maksimumunda (günümüzden yaklaşık 19 bin yıl önce) gerçekleşmiştir. Özellikle
Doğu Karadeniz Dağları, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar başta olmak üzere dağlık
alanların yüksek kesimlerinde bugünkünden çok daha geniş alan kaplayan buzullar ve
günümüze nazaran daha aşağılardan geçen daimi kar sınırı, orman sınırını da bugünkünden çok
daha aşağılara itmiştir. Bugün bu dağlık sahalarda örneğin Doğu Karadeniz dağlarında yaklaşık
2200 metrelerden geçen orman sınırı, o dönemde 800 metre kadar daha aşağıya çekilmiştir. Son
Buzul Maksimumu sonrasında değişen koşullar bitki topluluklarının yayılış alanlarında yeni
değişimlere yol açmış, bu defa vejetasyon kuşakları çekilen buzullar ve daimi kar sınırının
yükselmesine bağlı olarak dikey yönde ilerlemiştir. Günümüzde Türkiye’deki dağlık sahaların
yüksek kesimlerinde ortaya çıkan orman ve ağaç sınırları, Son Buzul Maksimumu sonrasında
yükselen sıcaklıklarla yeniden düzenlenmiştir (Avcı 2014c; Avcı 2017).
c) Östatik hareketler:
Bitkilerin yayılış alanların parçalanması veya yayılış alanları arasındaki ilişkiler
konusunda, östatik hareketlerin rolü de önemlidir. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan östatik
hareketler, deniz seviyesinin alçalıp yükselmesine yol açar. Buzullaşmalar ve bu buzulların geri
çekilmesine bağlı olarak zaman zaman meydana gelmiş olan ve genlikleri birkaç yüz metreyi
bulabilen bu hareketler kara ve denizlerin dağılışını değiştirmişlerdir. Bu değişiklikler sığ
denizlerde ve şelfler üzerinde alansal olarak daha büyük olmuştur. Pleistosen’de de iklim
değişimlerine bağlı olarak deniz seviyesi bir kaç defa alçalıp yükselmiştir. Bu durumda şelfler
zaman zaman kara haline geçmiş, zaman zaman da denizle kaplanmıştır. Deniz seviyesinin
düştüğü durumlarda (regresyon) şelfler üzerinde bulunan adalar komşu kıtaya bağlanmış ve
bunlara bitkilerin göçlerle sokulmaları kolaylaşmıştır. Buna karşılık deniz seviyesinin
yükseldiği durumlarda (transgresyon) bitkilerin dağılışlarında zorluklar söz konusu olmuş ve
yayılış alanları parçalanmıştır. İngiltere örneği gibi (Erinç 1977).
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde pasif göç olarak tanımlanmaz?
a) Bitkinin tohumlarının rüzgârla dağılması
b) Bitkinin tohumlarının kendi imkânlarıyla dağılması
c) Bitkinin tohumlarının akarsularla dağılması
d) Bitkinin tohumlarının kuşlarla dağılması
e) Bitkinin tohumlarının akıntılarla dağılması
2) Köprü hipotezini aşağıdakilerden hangisi açıklar?
a) Kıtalar arasında uzanan dar kara parçaları/köprüler vasıtasıyla bitkiler bu kıtalara
yayıldılar
b) Kıtalar arasında akıntı sistemleri bitkilerin yayılışına aracılık etti
c) Kıtalar arasında bitkilerin yayılışları rüzgâr sayesinde gerçekleşti
d) Kıtalar arasında bitkilerin yayılışları kuşlar sayesinde gerçekleşti
e) Kıtalar arasında bitkilerin yayılışları dalgalar sayesinde gerçekleşti
3) Eosen ortalarında dünya karaları üzerine bitkilerin yayılışları göz önüne alındığında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Tropikal ormanlar sadece güney yarımkürede yayılıyordu
b) Buzullar tüm kuzey yarımkürede yayılmıştı
c) Tropikal ormanlar çok geniş alanlar kaplıyordu
d) Çöller çok geniş alanlar kaplıyordu
e) Çöl alanları ekvator çevresine kadar sokulmuştu
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4) Erken Oligosen’de yeryüzünde bitkilerin yayılışları için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Ağaçlı savanların yayılış alanı vardı
b) Tundra vejetasyonu vardı
c) Tropikal ormanlar her iki yarımküreyi de tamamen kaplamaktaydı
d) Karışık orman kuşağı vardı
e) Kışın yapraklarını döken ormanlar vardı
5) Son Buzul Maksimumu için aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru zaman
dilimi belirtilmiştir?
a) Günümüzden 10 bin yıl önce
b) Günümüzden 150 bin yıl önce
c) Günümüzden 1-2 milyar yıl önce
d) Günümüzden 50-55 bin yıl önce
e) Günümüzden 19-23 bin yıl önce
6) Kümeli yayılma nedir?
7) Rastgele yayılma nedir?
8) Son Buzul Maksimumu esnasında deniz seviyesi bugünküne göre ne kadar
alçalmıştır?
9) Buzulların çevresinde (periglasyal sahalarda) ortaya çıkan tundra sahasının
bitkilerine örnek veriniz?
10) Kuzey Amerika’da korunmuş Tersiyer florası bitkilerine örnek veriniz?

Cevaplar
1-b, 2-a, 3-c, 4-c, 5-e, 6-Bitkilerin gruplar halinde ortaya çıkan yayılma şekli, 7-Bitki
türünün tesadüfi olaylar sonucunda yeni yayılış alanları kazanması, 8-Yaklaşık 100 m, 9-Huş
ve söğüt, 10-Bataklık servisi.
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9. SIĞINAKLAR, RELİKT BİTKİLER, ENDEMİZM VE ENDEMİK
BİTKİLER
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Anahtar Kavramlar
Sığınak: Buzul dönemlerinde veya buzularası dönemlerde bitkilerin kendileri
için olumsuz olan koşullardan korunarak hayatlarını devam ettirdikleri yerler
Relikt bitki: Herhangi bir bitkinin yayılış alanının giderek daralarak yalnızca
bir veya bir kaç bölgede kalması
Relikt saha: Relikt bitkilerin yayılış gösterdikleri sahalar
Endemik bitki: Yeryüzünde sadece belirli bir bölgede yaşayan ve yeryüzünün
diğer alanlarında yayılışları olmayan bitkiler
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9.1. Sığınaklar
Geçmişteki iklim değişiklikleri bitki türlerinin dağılışlarında önemli değişikliklere yol
açmıştır. Buzul dönemlerinde veya buzularası dönemlerde bitkilerin kendileri için olumsuz olan
koşullardan korunarak hayatlarını devam ettirdikleri yerler sığınak olarak tanımlanır. Bu
alanlar türlerin daha önce uyum gösterdiği coğrafi koşullara benzer özelliklere sahip, izole
yaşam alanları olarak da tanımlanabilir. Bu buzul veya buzularası sığınaklarındaki izolasyonun
bilinmesi, bitkiler için yeniden uygun koşullar söz konusu olduğunda bu alanlardan çıkarak
bitkilerin yayılış alanlarını genişletmeleri ve bu genişlemelerin şekilleri, çevresel koşullara
uyum, türleşme veya yok olma gibi süreçlerin anlaşılması Kuaterner ortamlarının
yorumlanması bakımından da önemlidir (Stewart vd. 2010).
Bitki türlerinin iklim değişikliklerine verdikleri tepkiler aynı değildir. Bu durum türlerin
bulundukları ortama uyumları yanında çevresel koşullara toleransları ile de ilgilidir. Özellikle
Kuvaterner’deki buzul dönemlerinde, ılıman koşullara uyum göstermiş bitkilerin yayılış
alanları genellikle sığınaklar ile sınırlı iken, yine soğuk koşullara uyum gösteren bitki türleri de
buzularası dönemlerde sığınaklarda yayılış alanı bulmuştur. Kuzey Yarıkürede, ılıman türler
için güney sığınakları yanında buzul dönemlerinde kuzeyde kriptik sağınaklar da yer almıştır.
Eşzamanlı kriptik güney sığınağı, yüksek enlemlerdeki kutup sığınağının güneyinde, buzularası
gibi sıcak iklim dönemlerinde ise dağlık bölgelerde bulunur. Ayrıca, türlerin yayılışları ve iklim
arasındaki ilişkiler düşünüldüğünde karasal ve okyanusal özelliklerin değişime uğradığı bir
durum da söz konusudur. Dolayısıyla hem sığınakların boyutu hem de türlerin kendilerini
sınırlandıkları zaman bakımından büyük farklılıklar olduğu açıkça görülmektedir. Bu özellikler
sığınakların türler üzerindeki çeşitli etkileri ve sonuçları bakımından önemlidir (Stewart vd.
2010).

9.1.1. Kuzey Yarımkürede Buzul Dönemi Sığınakları
1. Güneydeki Sığınaklar
Buzul dönemlerinde kuzey yarımkürede yayılış alanı bulmuş ılıman türler için
genellikle kabul edilen bu sığınaklar, günümüzün buzularası sıcak iklim koşullarında bu türlerin
dağılış alanlarının güney bölümünü oluştururlar. Avrupa’da, güney sığınakları İber yarımadası,
İtalya ve Balkanlar bulunmaktadır. Güney’deki buzul dönemi sığınaklarının bu özellikleri,
buzul dönemi sonrası kuzey bölgelerinin yeniden canlılarla işgal edilmesi konusunda aslında
sadece bitkiler için değil ılıman koşullara uyum göstermiş hayvan türleri için de geçerli
olmuştur. Ancak türlerin iklim değişiklerine tepkilerinin bireysel olduğu düşünüldüğünde son
buzul dönemi sonrası güney sığınaklardan kuzeye yayılan türlerin özelliklerinin de aynı
olmadığı görülür. Yakın yıllarda benzer şekilde sığınak alanlarının Kuzey Amerika ve Güney
Amerika’da da varlığına dair çalışmaar mevcuttur (Stewart vd. 2010; Şekil 53).
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Şekil 53. Kuzey Amerika’da Pleistosen sığınakları (Willis vd 2011). Beringia sığınağı Alaska’nın çok
büyük bir kısmı ile deniz seviyesinin alçalmasına bağlı olarak açığa çıkan Bering şelf alanını
kapsamaktadır. Büyük ve karmaşık bir güney sığınağı ise örtü buzulunun güneyinde yer almaktadır.

2. Kriptik Kuzey Sığınakları
Kriptik kuzey sığınakları, yüksek enlemlerde bulunan bitkiler için buzul sığınağı işlevi
gören alanlardır. Aslında, son buzullaşma esnasında Norveç kıyılarında yaşayan sarıçamın
(Pinus sylvestris) orijinal olması, kriptik bir kuzey sığınağı tanımını genişletmiştir. Kriptik
kuzey sığınağı hipotezini destekleyen belli başlı kanıtlar fosil polenler, odun kömürü de dahil
olmak üzere bitkisel makrokalıntılardır.

9.1.2. Kuzey Yarımkürede Buzularası Sığınakları
1. Kuzey (Polar) Sığınakları
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Polar sığınakları, soğuk koşullara uyum göstermiş olan bitkilerin, sıcak koşulların söz
konusu olduğu buzularası dönemler boyunca varlıklarını sürdürdükleri yüksek enlem
sahalarıdır. Kuzey Yarımkürede polar sığınaklar Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın en
kuzeydeki kısımlarının yanı sıra, Arktik çevresindeki Grönland, Svalbard, Wrangel adası ve
Yeni Sibirya adaları gibi bazı adalardır.
Son buzul döneminde, soğuk koşullara uyum göstermiş olan çok sayıda bitki türü
günümüze göre çok daha geniş alanlara yayılmışlardı. Ayrıca, soğuk koşullara adapte olan
türlerle ilgili yapılan araştırmalar Son buzul döneminde ilk evrelerinde popülasyon
büyüklüğündeki artışın genetik işaretlerini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle buzulların
genişlemesi ve buzularası geri çekilmelerin, Geç Kuvaterner döneminde soğuk koşullara adapte
olan türler için tekrarlayan bir model olduğu düşünülmektedir. Böylece, soğuk koşullara adapte
olan bitki türlerinin buzularası sığınakları kullandığı ve dolayısıyla iklim değişikliklerine de
ılıman türlerle ters yönlerde tepki verdiği ortya çıkmaktadır.
2. Kriptik Güney Sığınakları
Kriptik güney sığınakları kuzey yarımkürenin daha alçak enlemlerinde yayılış gösteren
ve soğuk koşullara uyum göstermiş olan türler için uygun olan sığınaklardır. Günümüzde ve
muhtemelen de bir önceki buzularası dönemde bu sığınaklar, dağ karanfili (Dryas octopetala),
cüce huş (Betula nana) benzeri bitki türleri yanında, kar tavuğu (Lagopus mutus), arktik tavşan
(Lepus timidus) gibi soğuk koşullara çok iyi adapte olmuş hayvan türlerinin yani Pleistosen
taksonlarının kalıntı topluluklarına yaşam alanı oluşturmuştur. Bu taksonların sığınak alanlarını
çoğunlukla Alpler ve Pireneler gibi dağlık sahalar oluşturmuştur. Kriptik güney sığınaklarında
soğuk koşullara adapte olmuş olan bitki türlerinin popülasyonları, buzularası dönemde sık sık
kendi sığınaklarından yayılan ılıman bitki türlerinin popülasyonları tarafından kuşatılmıştır.

9.1.3. Denizel-Karasal Koşulların Etkisine Bağlı Yer Değiştirmeler
Birbirini izleyen buzul / buzularası dönemlere türlerin nasıl tepki verdikleri konusunda
dikkate alınması gereken bir diğer özellik de, denizel-karasal koşulların etkilerine bağlı olarak
ortaya çıkan yayılış alanı değişimleridir.
Denizel koşullara uyum; daha nemli, daha az mevsimsel değişkenliğin söz konusu
olduğu iklim özelliklerine uyum anlamına gelir. Karasal koşullara uyum ise; daha fazla
mevsimsel değişimlerin ve daha kurak iklim koşullarına uyum anlamını taşımaktadır. Bu
özellik, genellikle kuzey ve güney sığınaklarının coğrafi enleme dik yer değiştirme yönü yerine,
coğrafi enleme paralel bir yer değiştirmeyi gerektirir. Dolayısıyla coğrafi enleme paralel olarak
step türlerinin yayılmasını ve Geç Pleistosen step-tundra biyomuna dahil olduklarını izah eder.
Bu durum Avrupa’nın batısındaki denizel etkilerin doğuya doğru gidildikçe azalması ve karasal
etkilerin ön plana çıkmasıyla örneklenebilir. Ilıman bitki türleri için kriptik kuzey sığınaklarının
varlığı ve soğuk koşullara adapte olmuş bitki türleri için kriptik güney sığınaklarının varlığına
dayanarak aynı durumun coğrafi enleme paralel olarak da gerçekleşmiş olması muhtemeldir.
Yani Avrasya içlerindeki doğu karasal sığınaklarında bulunan bitki türlerinin bugün Avrasya
batısındaki kriptik sığınaklarda olması da beklenir. Örneğin yabani iğde (Hippophae
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rhamnoides) gibi bazı halofitik bitki türleri Asya steplerinde yayılış alanı bulduğu kadar,
Atlantik kıyıları boyunca da ortaya çıkmaktadır. Benzer örnekler bazı hayvan türlerinde de
görülmektedir. Tüm bu değişimlerin, türlerin ekolojik özelliklerine göre şekillendiği ve bitki
türlerinin iklim değişimlerine topluca değil bireysel olarak tepki verdiği unutulmamalıdır.
Kriptik güney sığınakları genellikle dağlık alanlarda yer alır ve bu sahalar çevredeki
alanlara göre daha serin yerlerdir. Bu özellikler buzularası dönemlerde, nispeten daha alçak
enlemlerde yayılış gösteren ve soğuk koşullara adapte olmuş olan türlerin yerel koşullarda
hayatta kalmasını sağlamıştır.
Kuaterner, genlikleri ve süreleri birbirinden farklı olan klimatik döngüleri içine alan bir
dönemdir. Bu durum, ılıman koşulların zamanını etkilediği gibi, soğuk koşullara adapte olmuş
türlerin yayılışlarının sığınaklarla sınırlanmasına da yol açmaktaydı.

Şekil 54. Son Buzul Maksimumunda bazı bitkilerin sığınak alanları ve buzullaşma sonrası bitkilerin bu
sığınaklardan çıkarak başka alanlara yayılma güzergâhları (Gavin vd 2014). a) Avrupa kayını (Fagus
sylvatica) b) Çin’de endemik olan ladin (Picea crassifolia) c) Douglas göknarı (Pseudotsuga menziesii).
Pembe renkler türlerin güncel dağılışını, turkuaz renkler Son Buzul Maksimumundaki yayılış alanlarını
kırmızı işaretler fosil kayıtların yerlerini göstermektedir.

9.2. Relikt Bitkiler
Daha önce de ifade edildiği gibi yeryüzünde bazı tür veya toplulukların alanları zamanla
genişlemekte, bazı bitki türlerinin veya toplulukların yayılış alanları ise daralmakta ve
parçalanmaktadır. Yeryüzünde bitkilerin bugünkü yayılış alanları uzun bir geçmişi olan çeşitli
gelişim aşamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
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Herhangi bir bitkinin yayılış alanı giderek daralarak yalnızca bir veya bir kaç bölgede
kaldıysa, böyle bitkilere relikt bitki denir (relictus geriye kalan, artık anlamında). Relikt
bitkilerin yayılış gösterdikleri sahalara ise relikt saha adı verilir (Şekil 55).

Şekil 55. Türkiye’nin relikt bitkilerinden
birisi: Mersin yapraklı söğüt (Salix
myrsinifolia). Günümüzdeki esas yayılış alanı
Avrupa’nın kuzeyi olan bu bitki türünün
ülkemizde bilinen tek yayılış alanı Ilgaz
dağlarında bir vadinin içidir. Bu vadi adı
geçen bitkinin yayılış alanı için, relikt bir
sahadır. Bu söğüt türü ülkemizdeki bu yayılış
alanını
büyük
olasılıkla
buzularası
dönemlerde kazanmış olmalıdır (Avcı 1998).

Relikt bitkileri ve bunların yayılış alanlarının anlaşılmasında özellikle bitki fosillerinin
bulunması büyük önem taşır. Bu konuda çok sayıda örnek verilebilir. Daha önce de belirtildiği
gibi Ginkgo monotipik bir cinsdir ve bu cinse ait tek tür Ginkgo biloba’dır (Çin yelpaze çamı,
mabet ağacı). Günümüzde doğal yayılış alanı sadece Çin’in güneydoğusudur. Yeryüzünde
yayılış alanı son derece sınırlı olan bu ağaç, relikt türlerden birisidir. Mesozoik’de günümüzden
yaklaşık 170 milyon yıl önce çok çeşitli türleri ile ekvatordan kutuplara doğru çok çeşitli türleri
ile yayılış gösteren Ginkgo cinsinin, Spitzbergen’den Tersiyer’e ait fosilleri de bilinmektedir.
Ancak günümüze gelene kadar bu türlerin hepsi yok olmuş ve yayılış alanları da ortadan
kalkmıştır. Yaşayan tek örneği yani Ginkgo biloba relikt olarak Çin’in güneydoğusunda
kalmıştır. Yayılış alanı sadece Kuzey Amerika olan sahil sekoyası (Sequoia sempervirens),
Sequoia cinsinin günümüzde küre üzerinde temsil edilen tek türüdür. En eski fosillerinin yaşı
Jura’ya kadar inen sahil sekoyasının yayılış alanı Kuzey Amerika’nın Kayalık dağlarının
Pasifik okyanusuna bakan yamaçlarıdır. Dolayısıyla sekoyanın yayılış alanı da reliktdir.
Bir başka tür olan mamut ağaçları (Sequoiadendron giganteum) fosil kayıtları
Kretase’ye kadar inmektedir. Bu ağaçların günümüzdeki tek yayılış alanı da yine Kuzey
Amerika’da sahil sekoyalarının bulunduğu alanların daha yüksek kesimleridir. Avrupa’nın
kuzeyinden İzlanda’dan ve Grönland’dan fosilleri bilinen mamut ağaçları da relikt ağaçlara
örnektir.
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Şekil 56. Sahil sekoyası ve mamut ağaçlarının
günümüzdeki yayılış alanı

Fotoğraf 74. İstanbul kuzeyinde Ağaçlı linyitleri içinde keşfedilen mamut ağacı (Sequoiadendron
giganteum) odunu (İTÜ Maden Fakültesi bahçesi) ve Ankara yakınlarında Çamlıdere’de taşlaşmış bir
örneği (Foto. M. Avcı).

Alplerde görülen arktik türler veya arktik tundralarda raslanan alpin türler de relikt
yayılışlara örnektir. Çünkü bunlar değişik koşullara sahip olan bir devrin kalıntısı olarak bu
sahalarda bulunmaktadır.
Yine başka bir ağaç Wollemia nobilis (Wollemi çamı), 65 milyon yıl önceye ait olan bir
relikt türdür. Cinsinin günümüze ulaşan tek üyesi olan bu tür de canlı fosil olarak nitelenir. 1994
yılında Avustralya’da keşfedilene kadar bu ağaç sadece fosillerinden biliniyordu. Keşfedildiği
alanda (Yeni Güney Galler) 40 kadar bireyi sayılmıştır yani yayılış alanı son derece sınırlıdır.
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Fotoğraf 75. Wollemia nobilis (Wollemi çamı), 65 milyon yıl önceye ait olan bir relikt türdür. Canlı
fosil olarak da nitelenen bu tür 1994 yılında Avustralya’da keşfedildi. “Yüzyılın botanik keşfi” şeklinde
ifade edilen bu keşfe kadar ise bu ağaç sadece fosillerinden biliniyordu. Rüzgârla tozlaşan ağacın erkek
ve dişi kozalakları aynı ağaç üzerinde bulunur (yani bir cinsli bir evcikli bir bitki). Wollemi çamlarının
yaprakları, fosil atalarından biri olan Agathis jurassica (Geç Jura’da yaklaşık 150 milyon yıl evvel
yaşayan ağaçlardan birisi) yaprakları ile hemen hemen aynıdır. Ağacın bilimsel adındaki “Wollemia”
ağacın Avustralya’da keşfedildiği yer; tür epiteti olan nobilis ise bu ağacı 1994 yılında keşfeden kişinin
(David Noble) soyadıdır (Foto. https://www.anbg.gov.au/gnp/interns-2004/wollemia-nobilis.html).

Yeryüzünde relikt olan başka kozalaklı ağaçlar da vardır. Bunlardan bazılarının keşfi de
yakın yıllarda olmuştur. Örneğin Agathis kinabaluensis Borneo’da (Sabah, Kinabalu dağı)
1979; Abies fanjingshanensis Çin’de (Guizhou, Fanjingshan) 1984’de; Podocarpus
palawanensis Filipinler’de (Palawan) 1988’de ve Xanthocyparis vietnamensis Vietnam’da (Bat
Dai Son Dağları) 2002’de keşfedilmiştir (Farjon 2008).
Bazı relikt bitkilerin yayılış alanları oldukça geniş, bazılarının yayılış alanları oldukça
dar sahaları ilgilendirebilir. Örneğin daha önce de belirtilen ve Tersiyer kalıntısı olan mor
çiçekli ormangülü (Rhododendron ponticum) yeryüzünde birbirinden uzak çeşitli alanlarda
(İber yarımadası, Türkiye ve Lübnan) yayılış alanı bulur.

Fotoğraf 76. Bazı relikt bitkilerin yayılış
alanları oldukça geniştir. Bunlardan birisi
olan Tersiyer relikti mor çiçekli ormangülü
(Rhododendron ponticum), yeryüzünde
birbirinden uzak çeşitli alanlarda (İber
yarımadası, Türkiye ve Lübnan) yayılış
gösterir.
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Tüm relikt bitkiler aynı yaşta değildir. Reliktlerin yaşları değişik olabilir. Yeryüzünde
Mesozoik’e, Tersiyer’e, Pleistosen ve Postglasiyal dönemlere ait relikt bitkiler yayılış
göstermektedir. Tersiyer reliktleri, buzul dönemlerinde buzulların istilâsına uğramamış veya
bitkilerin daha rahatça göç etmelerine engel olmayan yerler ile daha uygun iklim koşullarına
sahip sahalarda (derin yarılmış vadiler veya kuytu sahalar gibi) bulunur. Doğu Karadeniz
kıyıları, Torosların derin vadilerinin içleri bu duruma örnektir. Örneğin küçük meyveli Trabzon
hurması (Diospyros lotus), bir Tersiyer reliktidir. Yine Hazar denizi güneyinde Elbruz
dağlarında yayılış gösteren Parrotia persica (İran demir ağacı)’da Tersiyer reliktidir.
Bir diğer örnek Çin su melezi (Metasequoia glyptostroboides)’dir. Bu ağaç da Çin’de
yayılış alanı bulan bir Mesozoik reliktidir. Çin su melezi, yukarıda belirttiğimiz sahil sekoyaları
ve mamut ağaçları ile beraber Sequoioideae alt familyasına dahildir. Bu üç ağaç da monotipik
cinsdir ve küre üzerinde dahil oldukları cinsin tek türünü temsil ederler. Bunların yaşayan hiçbir
akrabaları yoktur. Tersiyer’de özellikle Kuzey yarımkürede geniş alanlar kaplayan bu ağaçlar
Miosen/Pliosen’den sonra yayılış alanlarını büyük ölçüde kaybetmeye başlamışlardır. Özellikle
Pleistosen’deki buzul dönemlerinde artık korunaklı alanlara çekilmişlerdir. Çin su melezi fosil
bilgilerimize göre Geç Kretase’den itibaren Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da yayılış
göstermiştir. Özellikle Eosen’in sıcak dönemlerinde yayılış alanı Arktik sahalara kadar
çıkmıştır. İlk önce Japonya’da 1941’de paleobotanik uzmanı Shigeru Miki tarafından, Pliosen
katmanları içindeki fosil örneklerden tanımlanan Çin su melezinin, daha sonra 1948’de Çin’de
Doğu Siçuan’da canlı ağaçları keşfedilmiştir (Farjon ve Filer 2013).

Fotoğraf 77. Kışın yapraklarını döken kozalaklı ağaçlardan Çin su melezi (Metasequoia
glyptostroboides). Günümüzde sadece Çin’de doğal yayılış alanı bulan bir Mesozoik reliktidir. 7501000
metreler arasında yetişen bu ağacın Eosen’e ait fosilleri Arktik sahalarda bulunmuştur (Foto.
https://selectree.calpoly.edu/tree-detail/metasequoia-glyptostroboides).
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Tersiyer’in relikt florası, Tersiyer’de kuzey yarımkürenin çok büyük kısmına yayılmıştır
(Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce). Günümüzde bu bitkilerin büyük kısmı Güneydoğu
Asya, Kuzey Amerika’nın batısı ve Kuzey Amerika’nın güneydoğusu ile Avrasya'nın
güneybatısındaki sıcak ve nemli alanlarda (yani sığınaklarda) yaşamaktadır. Tersiyer
bitkilerinin yayılmasını sağlayan muhtemel kara köprüleri ise Kuzey Atlantik Kara köprüsü
(Grönland–Faeroes köprüsü) ile Bering Kara köprüsüdür (Milne 2006; Şekil 57).

Şekil 57. Tersiyer’in relikt florasının günümüzdeki yayılış alanları (Milne 2006).

Relikt bitkilerin yaşları da bölgelere göre değişebilir. Batı ve orta Avrupa’da
Pleistosen’e ait bir relikt olan Betula nana (cüce huş), Avrupa doğusunda ve İskandinavya’da
çok daha yakın bir zamana, Postglasyale ait bir relikttir. Çünkü Betula nana’nın Avrupa
doğusunda ve İskandinavya’da bulunduğu yerler son buzullaşma esnasında örtü buzulları ile
kaplıydı ve cüce huş buralara ancak buzulların çekilmesinden sonra, yani Postglasiyalde
sokulabilmiş bitkilerden birisidir. Postglasiyal reliklerden bir kısmı sıcak ve kurak iklim
şartlarına uyum göstermiş türlerden meydana gelir. Bunlara kserotermik türler adı verilir.
Kserotermik türler son buzul dönemi sonrasında sıcaklığın en fazla yükseldiği zamanlarda
kuzeye doğru yayılış alanlarını genişletmişlerdir. Günümüzden 5-6 bin yıl önce meydana gelen
bu sıcak devre Avrupa’da iklim optimumu olarak bilinir (Folland vd 1990). İklim optimumu
sırasında koşullar heryerde aynı olmamıştır. Bu sıcak ve kurak devre Anadolu’da step alanlarını
genişletirken özellikle Orta ve Kuzey Avrupa’da sıcaklığın yükselmesi zaten nemli olan bu
alanlarda bitkilerin gelişimi bakımından optimum koşulları sağlamıştır. Dolayısıyla bu sahalara
sokulan kserotermik türler step bitkisi karakterindedir. Bunlar daha sonra iklim şartlarının
yeniden değişmesi ve sıcaklığın biraz daha alçalmasına rağmen bazı sahalarda
tutunabilmişlerdir. Bugün kserotermik reliktlere, Doğu Avrupa step kuşağının çok daha
kuzeyindeki orman sahalarında, Baltık denizi kıyılarında rastlanmaktadır.
Türkiye’de örneğin Amanos dağlarında yayılış gösteren kayın (Fagus orientalis) gibi
Kolşik flora elemanları yanında, Erciyes ve Nemrut dağlarında görülen boreal ve alpin-arktik
bitki türleri, Pleistosen’de farklı iklim şartları altında buralara sokulmuş ve yerel koşullarda
varlıklarını devam ettirmiş relikt bitkilerdir.
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Fotoğraf 78. Tetracentron cinsinin
yaşayan
tek
türü
olan
Tetracentron sinense ’nin güncel
dağılışı ve fosillerin lokasyonu.
Tetracentron sinense Güney Çin
ve Himalayalar’da doğal olarak
yaşayan ağaçlardan birisidir (Sun
vd. 2014).

9.3. Endemizm ve Endemik Bitkiler
Belirli bir bölgede yaşayan ve yeryüzünün diğer alanlarında yayılışları olmayan bitki
türlerine endemik (en = iç; demos = halk) denir. Bu olaya da endemizm adı verilir. Endemik
bir türün alanı bir kıta/bir bölge/bir ülkenin/bir yöre olabilir. Örnek Afrika endemikleri, Uludağ
endemikleri, Doğu Karadeniz endemikleri gibi. Yani kıta ölçeğinde endemik alanlardan söz
edilebileceği gibi daha dar endemik alanlardan da söz edilebilir. Bu nedenle endemik türlerin
alanı dar sahaları ilgilendirebileceği gibi, çok geniş alanları da kapsayabilir. Ancak önemli olan
söz konusu bitki veya hayvan türünün yayılışının belirli bir bölgeyi ilgilendirmesidir. Tersi
durumlarda endemizmden söz edilemez.
Endemizm canlıların yayılışını engelleyen doğal engellerle karşılaştıkları zaman
meydana gelen ve çoğu zaman toplulukların parçalanarak farklılaşması süreci olarak da
tanımlanabilecek bir durumdur. Parçalanan yaşam alanları sonucunda türlerin genetik yapıları
değiştiği için yeni türler oluşmaktadır. Gen yapılarındaki bu değişimler;
•

mutasyonla (dış bir etkenden kaynaklanan DNA yapısındaki kalıcı değişimler)

•
veya rekombinasyon (hücre bölünmesi sırasında DNA yapısında meydana gelen
kalıcı değişiklikler) sonucunda gerçekleşebilmektedir.
Bu konuda esas topluluktan kopan türlerin genetik açıdan ne kadar çeşitli oldukları da
önem taşımaktadır.
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Endemizm iki yoldan meydana gelebilirmektedir (Erinç 1977).
1)
Eskiden daha geniş olan bir bitkinin yayılış alanının daralarak günümüzde
sadece bir sahada olması
2)
Bir bitki türünün yeni oluşması veya yeni ortaya çıkmış olması ve bu nedenle
yayılış alanını genişletmeğe henüz zaman bulamamış olması.
Bunlardan birinci şekilde meydana gelen endemizme konservatif endemizm adı verilir.
Buna karşılık ikinci şekilde ortaya çıkan endemizme ise progresif endemizm denir. Buna göre
konservatif endemikler eski (paleoendemik), progresif endemikler ise yenidir (neoendemik).
Eski endemikler yani konservatif endemizmle meydana gelmiş olan bitkiler aynı
zamanda relikttir (Bu konuda yukarıda sözü edilen Tetracentron sinense örnek verilebilir. Bu
tür eski endemiklere örnektir). Ancak her relikt bitki mutlaka endemik değildir. Çünkü relikt
bitkiler bazen birbirlerinden uzak olan alanlarda korunarak varlıklarını sürdürebilirler. Bu
nedenle de tek bir alana bağlı olmadıklarından endemik sayılamazlar.
Endemiklerin küre üzerindeki yayılışları ve endemizm oranı bölgeden bölgeye çok
değişir. Örneğin Avustralya’da izolasyonun çok kuvvetli olması, buradaki çiçekli bitkilerin
%85’inin, karasal memeli hayvanların %91’inin Avustralya’ya özgü olmasına yol açmıştır.
Avustralya’ya ait 500 endemik cins vardır. Yine Avustralya’nın Akdeniz vejetasyonu içinde
yaygın olan Banksia türlerinin yaklaşık %80’ni endemiktir.
Yine Yeni Zelanda, Madagaskar, Hawaii ve Galapagos gibi eski okyanus adalarında
endemizm oranı % 50-90 arasında değişmektedir.
Tablo 9. Damarlı bitki sayılarına göre yeryüzünde endemizm bakımından zengin olan bazı
alanlar ve endemizm oranları.

Ülke
Avustralya

Endemik bitki sayısı

Ülke florası içinde endemiklerin oranı (%)

14 000

95.4

16 500

70

Çin

10 000

37

Madagaskar

8000

80

7000

45

15 000

75

Güney Afrika

Hindistan
Yeni Gine

Endemizm oranı bir sahanın jeolojik yaşına, izolasyon derecesine, izolasyonun süresine
ve rölyefe bağlıdır. Herhangi bir bölge jeolojik bakımdan ne kadar eski zamanlarda ortaya
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çıkmış ise, orada eskiye ait floristik izler yani endemik bitkileri bulmak olasılığı teorik olarak
fazladır. Yine herhangi bir bölge diğer alanlardan ne kadar kuvvetli bir şekilde biyocoğrafya
engelleri ile ayrılmışsa bu durumda diğer sahalarla floristik ilişkileri o kadar azdır. Yani bu
durumda endemik bitkisi o kadar fazladır. Diğer bir faktör de izolasyonun ne kadar uzun
sürdüğüdür. Çok uzun süre çevresinden yalıtılan alanlarda endemizm daha fazla önem kazanır
ve endemik tür sayısı da çoğalır.
Endemizmin en önemli olduğu yerler genellikle adalar olmakla beraber bütün adalar
endemikler bakımından zengin de değildir. Özellikle şelfler üzerinde kıta kütlesinden yeni
ayrılmış adalar veya yeni ortaya çıkmış mercan adaları ile yeni volkanik adalarda endemikler
çok azdır veya hiç yoktur. Halbuki kıtalardan uzak ve çok eski olan adalarda endemizm oranı
yüksektir. Kıta ile ilişkisini çok eskiden beri kaybetmiş ve ondan aşılması çok güç biyocoğrafya
engelleri ile ayrılan Madagaskar gibi büyük adalarda endemizm oranı %80’lere kadar çıkar.
Rölyefin de endemizm konusunda rolü vardır. Dağlık alanlar eski bitkilerin varlıklarını
devam ettirebilmeleri bakımından korunaklı ve izole alanlara sahiptir. Bu gibi yerlerde yerel
iklim koşullarının yarattığı çeşitlilik, tür çeşitliliğine de yansır. İklim değişiklikleri esnasında
dağlık alanlarda türlerin kendilerini muhafaza edebilecekleri uygun koşullar daha fazla
bulunabilir. Rölyefin daha tek düze olduğu alanlarda, platolar ve ovalar üzerinde çok küçük bir
iklim değişikliği bile bitkileri çok fazla etkiler ve çok sayıda bitki türü ortadan kalkabilir. Bu
alanlarda iklim koşulları dağlık alanlara göre daha tekdüzedir ve bitkilerin korunmasını
sağlayacak yerel yaşam alanları yoktur. Bu da endemizm oranını etkiler.
Türkiye florası kayıtlarına göre Türkiye’deki endemik bitki sayısı 3649 civarında olup,
bunların Türkiye’de yetişen tüm bitkilere oranı % 31,82 kadardır. Endemikler içinde 15 tane
cins düzeyinde takson vardır. Endemiklerin önemli bir kısmı da tek bir yerden bilinen nadir
türlerdir. Türkiye’deki endemik bitkilerin sayısı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu oran
hayli yüksektir (Avcı 2005; Tablo 10).
Tablo 10. Türkiye’de coğrafi bölgelere göre endemizm oranı (%) (Avcı 2005).
Akdeniz Bölgesi

37,8

Doğu Anadolu Bölgesi

20,6

İç Anadolu Bölgesi

14,7

Karadeniz Bölgesi

12,1

Ege Bölgesi

7,5

Marmara Bölgesi

4,5

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

2,8
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Türkiye’de endemizm oranının en yüksek olduğu coğrafi bölge Akdeniz bölgesidir. Bu
bölge içinde özellikle Toros dağları sahip olduğu lokal yetişme ortamları nedeniyle çok sayıda
endemik bitkiye sahiptir.

Fotoğraf 79. Sevgi çiçeği Centaurea
tchihatcheffii) yayılış alanı Ankara çevresi,
endemik bir tür. İlk kez 1848 yılında Rus bilim
insanı Pierre de Tchihatcheff tarafından Ankara
Gölbaşı çevresinden toplanmıştır.

Fotoğraf 80. İstanbul’un iki endemik bitkisi: Ümraniye çiğdemi
(Crocus pestalozzae ) ve Peygamber çiçeği (Centaurea hermanii )
(Akkemik 2016).
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Bölüm Soruları
1) Buzul dönemlerinde veya buzularası dönemlerde, bitkilerin kendileri için olumsuz
olan koşullardan korunarak hayatlarını devam ettirdikleri yerleri aşağıdakilerden hangisi
tanımlar?
a) Yayılış alanı
b) Sığınak
c) Kozmopolit yayılış
d) Pasif yayılış
e) Arktik sahalar
2) Wollemi çamı 1994 yılında keşfedilen relikt ağaçlardan birisidir. Bu relikt bitkinin
yayılış alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İber yarımadası
b) Güney Amerika
c) Kuzey Amerika
d) Avustralya
e) Afrika
3) Kuzey yarımkürede yüksek enlemlerde bulunan bitkiler için buzul sığınağı işlevi
göre alanlara ne ad verilmektedir?
a) Kriptik kuzey sığınakları
b) Kuzey sığınakları
c) Kriptik alçak enlem sığınakları
d) Alçak enlem sığınakları
e) Orta enlem sığınakları
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4) Kuzey yarımkürenin nispeten alçak enlemlerinde yayılış gösteren ve soğuk
koşullara uyum gösteren bitkilere uygun olan sığınaklar için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Alçak enlem sığınakları
b) Güney sığınakları
c) Kriptik güney sığınakları
d) Kriptik kuzey sığınakları
e) Kuzey sığınakları
5) Küre üzerinde Tersiyer florasına ait bitkilerin korunduğu en önemli alana
aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturur?
a) Kanada
b) Sibirya
c) Çin
d) Güney Afrika
e) Kıbrıs
6) Relikt sahayı tanımlayınız?
7) Mamut ağaçlarının fosilleri hangi jeolojik dönemde ortaya çıkar?
8) Yakın yıllarda relikt ağaç keşfedilen alanlara bir örnek veriniz?
9) Mor çiçekli ormangülü hangi döneme ait relikt bitkilere örnektir?
10) Çin su melezi hangi döneme ait relikt bir ağaçtır?

Cevaplar
1-b, 2-d, 3-a, 4-c, 5-c, 6-Relikt bitkilerin yayılış gösterdikleri saha, 7-Kretase, 8Vietnam ve Çin, 9-Tersiyer, 10-Mesozoyik.
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10. BİTKİ TOPLULUKLARININ FLORİSTİK ÖZELLİKLERİ VE
DAĞILIŞLARI
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Anahtar Kavramlar
Yağmur ormanı: Çeşitlilik bakımından çok zengin olan, çok katlı, orman
yapısı içinde çeşitli epifitler ve tırmanıcı bitkilerin yayılış gösterdiği nemli tropikal
bölgelerin ormanları
Epifit: Özellikle tropikal ormanlarda toprağa bağlı olmayan ve başka
ağaçların üzerine yerleşerek yaşayan bitkiler (orkideler ve eğreltiler gibi)
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Giriş
Yeryüzünün çeşitli alanlarına dağılmış olan bitki toplulukları aşağıda hem floristik
özellikleri bakımından değerlendirilecek hem de dağılış alanlarına yer verilecektir.

10.1. Yağmur Ormanları
Bu ormanlar yeryüzünde çeşitliliğin en zengin olduğu alanları oluşturur. Tropikal
yağmur ormanları karalar yüzeyinin yaklaşık %6’sını kaplamakla beraber karalar üzerindeki
türlerin yaklaşık %50’sine ev sahipliği yaparlar. Kısa mesafeler içinde yüzlerce ağaç türü bir
arada görülebilir. Tropikal yağmur ormanları sahalarında, nemli ekvatoral iklim ile muson ve
alizelerin hâkim olduğu kıyı iklimi hakimdir. Yıllık yağış miktarları çoğu yerde 2500 mm’yi
aşmaktadır, hatta bazı yerlerde 4000 mm’yi bulur (Tablo 11). Aylık ortalama sıcaklıklar ise
yükseltinin fazla olmadığı yerlerde 25-27°C’ler arasında değişir. Yüksek sıcaklık ve yüksek
yağış miktarına sahip olan bu sahaların doğal vejetasyonu yağmur ormanlarıdır.
Yağmur ormanları çok katlıdır ve büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Ancak yağmur
ormanlarının bu özelliği dağlık sahaların yüksek kesimlerine çıkıldıkça değişime uğrar.
Yükseldikçe sıcaklık değerlerinin azalmasıyla ağaçların boyları da küçülür ve ormanın çatısı
da açılır. O nedenle dağlık sahaların yüksek yerlerinde kapalı orman özelliği kaybolur. Amazon
havzasında olduğu gibi zaman zaman taşkınların meydana geldiği yerlerde ise özelleşmiş bazı
bitki türlerinin meydana getirdiği bataklık ormanları yayılış gösterir (Archibold 1995). Örneğin
Amazon havzasında várzea ormanları gibi sahalar sediment yüklü ve besin maddesi
bakımından zengin olan Solimões, Madeira ve Japurá gibi Amazon nehrinin kollarının
periyodik taşkınlarından etkilenmektedir. Periyodik taşkınlar buralarda yaşayan bitkiler
açısından yılın belli dönemlerinde bir akvatik ortamda, yılın belli dönemlerinde ise bir karasal
ortamda yaşamayı gerektirir. Bu alanlarda ortalama taşkın genliği yaklaşık 10 metreyi bulmakta
ve ağaçların devamlı su içinde yaşamak zorunda oldukları gün sayısı ise her yıl 200 günü
geçmektedir. Bu durum ağaçların fenolojik özelliklerinde ve gövde gelişimlerinde bazı
değişimlere yol açar (Wittmann vd. 2004).
Tablo 11. Bazı tropikal istasyonlarda yıllık yağış miktarları ile en yüksek günlük yağışlar
(Walsh 1996’ya atfen Walsh ve Blake 2009; Avcı 2017’den alındı).

Rasat süresi (Yıl)

Yıllık yağış miktarı (mm)

Uaupes (Amazon)

10

2677

Penang (Malay yarımadası)

48

2736

Meteoroloji istasyonun adı
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Kuala Trengganu (Malay yarımadası)

15

2921

Kuching (Borneo)

23

4036

Pontianak (Borneo)

63

3175

Tropikal yağmur ormanlarının en geniş yayılış alanı Güney Amerika’daki yağmur
ormanları alanıdır. Güney Amerika’da Amazon havzası yağmur ormanları batıda And
dağlarının etekleri ile sınırlanır. Kuzeydeki yayılışları ise Orta Amerika’ya kadar uzanmaktadır.
Tropikal ormanların diğer önemli bir yayılış sahasını Güneydoğu Asya’daki bölüm meydana
getirir. Bu alanda yağmur ormanları çok parçalanmıştır. Yağmur ormanlarının yaklaşık %30’nu
meydana getiren bu saha Kamboçya ve Vietnam’ın kıyı bölgelerinden başlayarak Tayland ve
Myanmar’a uzanır. Malay yarımadası Sumatra, Borneo ile Sulawesi gibi adalar başta olmak
üzere irili ufaklı birçok ada yağmur ormanlarının yayılış alanını oluşturur. Sri Lanka va
Hindistan’ın batısı ise Güneydoğu Asya’daki yağmur ormanlarının yayılış alanının batıya doğru
sokulduğu yerlerdir. Yağmur ormanları bu alanda en güneye, bazı özellikleri değişmiş ve
suptropikal özelliklerle karışmış olarak Avustralya’da Queensland’da inmektedir. Güneydoğu
Asya’da ve adalardaki bu yayılış alanında yağmur ormanlarının çok büyük bir kısmını
Dipterocarpaceae familyasına (di; iki, pteron; kanat ve karpos; meyve anlamındadır. Bu
familyanın karakteristik özelliklerinden birisi iki kanatlı meyvelerdir) ait olan ağaç ve çalı
türleri meydana getirir. Bazıları ticarete konu olan bu ağaçlar özellikle Borneo adasında büyük
bir çeşitliliğe de sahiptir (Archibold 1995). Afrika’da yağmur ormanlarının esas yayılış alanı
Kongo havzasıdır. Batıda Gine körfezi kıyılarından başlayan yağmur ormanları doğuda rift
zonuyla sona erer. Madagaskar’da ise yağmur ormanlarının yayılışı bu adanın doğusu ile
sınırlıdır (Primack ve Corlett 2005; Şekil 58; Avcı 2017) .

Şekil 58. Yağmur ormanlarının küresel dağılışı (Avcı 2017).

Yağmur ormanlarında sıcaklığın yüksek olması ve yağışın bolluğu nedeniyle bitki ve
hayvan kalıntıları çok hızlı bir şekilde dekompoze olur. Hızlı ayrışma bol miktarda humus
oluştursa da, oluşan humus yine aynı şekilde tahrip olur. Yağışın fazla olması yıkanmayı da
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arttırır. Bu sahalarda genellikle oxisoller (demir ve alüminyum oksitlerince zengin topraklar
eski adıyla lateritler) yaygındır. Amazon ve Kongo havzası gibi çok nemli alanlarda sarı renkli
oxisoller, araya kurak devrenin girdiği yerlerde kırmızı renkli oxisoller yaygındır (Juo ve
Franzluebbers 2003; Avcı 2017).
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Alçak enlemlerdeki yağmur ormanları ile yüksek enlemlerdeki ormanlar
arasındaki en önemli fark yağmur ormanlarının sahip olduğu tür zenginliğidir. Yağmur
ormanlarının yayılış gösterdiği yerlerin hepsinde ağaçların, çalıların, otların, tırmanıcı bitkilerin
ve epifitlerin gelişme şekilleri benzerdir.
Yeni Dünya yağmur ormanları Eski Dünya yağmur ormanlarından bazı floristik
özellikler bakımından farklıdır. En çok tür Güney Amerika’daki yağmur ormanlarında bulunur.
Bunu Güneydoğu Asya ve Afrika’daki yağmur ormanları izler. Afrika’daki yağmur ormanları
nispeten daha fakirdir. Madagaskar adasındaki yağmur ormanları ise çok zengindir. Bu saha
uzun süreli izolasyonunundan kaynaklanan benzersiz özelliklere sahip olmasının yanında,
florası hem Afrika hem de Asya'daki yağmur ormanlarından izler taşır. Yenilebilen etli
meyvelere sahip türlerin de içinde bulunduğu yaklaşık 2500 türe sahip Annonaceae, hindistan
cevizinin de yer aldığı ve yaklaşık 2000 civarında türü tropikal bölgelerde yaşayan
palmiyegiller ailesi (Arecaceae) ile kauçuk ağacı ve cassava gibi ticari türlerin bulunduğu
sütleğengiller (Euphorbiaceae) tropikal yağmur ormanlarının en yaygın bitki ailelerindendir.
Baklagiller (Fabaceae), defnegiller (Lauraceae), Meliaceae (maunların bulunduğu grup),
incirlerin bulunduğu dutgiller (Moraceae) ve kahve, kınakına ve kinin gibi ticarete konu olan
bitkilerin bulunduğu kökboyasıgiller (Rubiaceae) yine bu bölgelerin yaygın bitki grupları
arasında belirtilebilir (Primack ve Corlett 2005; Avcı 2017)
.
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Bitkilerin yaşam şekilleri bakımından çok çeşitli bitki bu ormanlar içinde bulunur.
Bazıları yarı epifit bitkilerdir. Bunlara yarı asalak (hepi-epifit) gibi isimler verilir (bazı Ficusincir türlerinde bu şekiller görülür) ve bu bitkilerin kökleri aşağıya doğru gelişir, zaman içinde
de toprakla buluşur. Bir süre sonra epifit bitkiye ev sahipliği yapan bitki de ölürse de, bu defa
epifit bitki bağımsız hale gelir ve gerçek bir ağaca dönüşebilir (Avcı 2017).
Tropikal yağmur ormanında ağaçların büyük kısmı payandalı köklere sahiptir. Ağaçların
gövdeleri orman tabanına doğru adeta basamaklı bir görüntü alır. Toprak yüzeyine yakın yan
köklerden geniş üçgen çıkıntılar halinde gelişen bu payandalar destek kökleri olarak da
tanımlanır (Fotoğraf 81). Bu kökler Bitki besin maddelerinin yüksek yağış nedeniyle büyük
ölçüde topraktan yıkandığı tropikal alanlarda, bu kökler yatay yönde bitkilerin daha iyi besin
maddesi alabilmesini sağlar ve ağacın devrilmesini önler. Destek köklerinin boyu bazen 8-9
metreye ulaşır. Ağacın etrafında kapladıkları alan da 25-30 metreyi bulur (Archibold 1995).
Yağmur ormanlarında ağaçların gövde kabukları oldukça çeşitlidir. Ağaçların gövde
kabukları çoğunlukla kalındır ve pullu yapıya sahiptir, bazıları da dikenlidir. Kabuk kalınlığı
10 mm’den fazla olan ağaçların gövde kabukları çoğunlukla pulludur. Kalın kabuk yapısına
sahip olan ağaçların gövdeleri derin yarılmış ya da dikenimsi çıkıntılı da olabilmektedir. Kabuk
yapısı epifitleri de etkilemektedir. Eğer ağaç gövdesi çok pürüzsüz ya da derin çatlaklı ise
üzerindeki epifitlerin sayısı daha azdır. Yağmur ormanlarında pullu, kaba pürüzlü gövdelere
sahip ağaçlar ise epifitlerin yetişmesi bakımından daha uygun ortamlar teşkil etmektedir.
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(Archibold 1995).
Tropikal yağmur ormanında ağaçların özellikle ormanaltında birinci katını oluşturan
katmanda gelişenlerinin yaprakları çoğunlukla damla uçlu veya sivri uçludur. Bu damla uçlu
yapraklar nedeniyle yağmur suyu uzun süre yaprakların üzerinde kalmadan uzaklaştırılır. Bu
durum ışık özümsenmesini ve fotosentez faaliyetini arttırdığı gibi algler ve yosunların
yapraklara yerleşimini de zorlaştırmış olur (Archibold 1995).

Fotoğraf 81. Tropikal ağaçlardan birisi olan kapok ağacının (Ceiba pentandra) destek kökleri ve dikenli
gövdesi (https://en.wikipedia.org/wiki/Buttress_root). Tropikal ağaçların çoğu toprak yüzeyine yakın
yan köklerden geniş üçgen çıkıntılar halinde gelişen bu payandalara sahiptir. Bunlara destek kökleri adı
verilir. Kapok ağacının genç bireylerinde ise gövdeler dikenlerle kaplıdır.

Fotoğraf 82. Tropikal yağmur ormanında bitkilerin özellikle ormanaltında birinci katını oluşturan
katmanda gelişenlerinin yaprakları, çoğunlukla damla uçlu veya sivri uçludur. Bu damla uçlu yapraklar
nedeniyle yağmur suyu uzun süre yaprakların üzerinde kalmadan uzaklaştırılır
(https://tropicalnaturalhistory.org).
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Birçok tropikal ağaçta, erkek çiçek bir bitki üzerinde, dişi çiçek başka bir bitki üzerinde
bulunur (dioik). Yani tropiklerde bir cinsli iki evcikli bitkiler yaygındır. Örneğin Kosta Rika’da
büyük tropikal ağaç türlerinin yaklaşık %20’si böyledir. Tropikal Nijerya’da bu oran %40
kadardır. Bu oran ılıman bölgelerden oldukça yüksektir.
Kakao (Theobroma sp.) gibi küçük birçok ormanaltı ağacında, çiçekler doğrudan odunsu
dokuların üzerinde gelişir. Bunlara gövdesi çiçek açan bitkiler yani cauliflorous/cauliflory denir
(Latince caulis gövde/dal; flory çiçek anlamındadır). Bu özellik büyük ağaçlarda çok yoktur.
Yağmur ormanı çok katlı bir ormandır. 30-40 metreyi geçen ağaçlar ormanın çatısını
oluşturur. Bu ağaç boylarından bazıları 50-60 metreyi ulaşır. Daha kısa boylu ağaçlar (18-20
metre) ikinci katı ve üçüncü katı (8-10 metre) meydana getirir. En alt katmandaki dördüncü
katta küçük palmiyeler, uzun boylu otlar ve eğreltiler ile bazı çalı türleri yayılış alanı bulur. Bu
katmanın altını ise çoğunlukla ot türleri işgal eder (Avcı 2017).
Bu orman yapısı içine çeşitli epifitler ve tırmanıcı bitkiler de yayılış gösterir. Tırmanıcı
bitkilerden otsu olanlar daha çok ormanın alt katlarında yayılırken, odunsu formda olanlar
(liyanlar) ise ormanın en üst tabakasına kadar erişir. Liyanların gelişmiş örnekleri 15 cm çapa
ulaşır ve ipe benzeyen sürgünler tutundukları ağaçlardan komşu ağaçlara doğru da yayılır
(Fotoğraf 83). Bunların boyları 150 metreyi geçebilir. Tropikal yağmur ormanlarının sarılıcı
veya tırmanıcı sarmaşıkları olan liyanlar, ağaçlara tutunabilmek için çeşitli yöntemler
kullanırlar. Bazı liyanlar dikenli, çengelli yapılara sahip iken, bazılarının sürgünleri
yapışkanlıdır ve ağaçlara kolayca sabitlenirler. Bunların tropikal ormanlarda fazla gelişmiş
olmaları kısmen her yerde elverişli bir destek teşkil eden orman altı bitkilerinin fazlalığı, kısmen
de daima kolay su tedarikine elverişli olan bol yağışlarla ilgilidir. Liyanlar sarıldıkları ağaçların
iletken dokularındaki sıvı akışını durdurabilmekte ve ağacın ölümüne yol açabilmektedir.
Boğucu incirler (Ficus türleri) gibi (Archibold 1995; Avcı 2017).

Fotoğraf
83.
Tropikal
yağmur
ormanları
ekosisteminde
(http://insider.si.edu/2015/10/climbingplants-disturb-carbon-storage-in-tropical-forests/).

liyanlar

Tropikal yağmur ormanlarında epifit bitkiler de yayılış göstermektedir (Fotoğraf 84;
Fotoğraf 85). Bunlar toprağa bağlı olmayan ve başka ağaçların üzerine yerleşerek yaşayan
bitkileridir. Orkideler ve eğreltiler bunlar arasındadır. Ağaçların gövde ve dallarında gelişen
epifitler bu ormanların en nemli kesimlerinde yoğunlaşırlar. Güney Amerika’daki yağmur
ormanları epifitler bakımından çok zengindir. Bu alanlarda epifit bitkiler çok sayıda türle temsil
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edilirler (Primack ve Corlett 2005 ) . Kuş yuvası eğreltisi olarak bilinen Asplenium nidus ise
Güneydoğu Asya’nın en yaygın epifit türlerinden birisidir. Bu eğrelti yukarıdan düşen
döküntüleri tutar. Su ve besin alabilmek için kökleriyle bu döküntüyü sıkıştırır. Kuş yuvası
eğreltisinin büyük bir bireyi yaklaşık 200 kg gelebilir (Zhang 2010).
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Fotoğraf 84. Epifit bitkiler toprağa bağlı olmayan ve başka ağaçların üzerine yerleşerek yaşayan
bitkileridir. Tropiklerin orkideleri ve eğreltiler bunlara örnek teşkil eder. Yağmur ormanlarının en nemli
kesimlerinde yoğunlaşırlar.

Fotoğraf 85. Kuş yuvası eğreltisi olarak bilinen
Asplenium nidus Güneydoğu Asya’nın en yaygın
epifit
türlerinden
birisidir
(http://eol.org/pages/597615/overview,
http://florawww.eeb.uconn.edu/198500858.html).
Bitkinin tabanındaki kök sistemi, yağmur suyunu
emen ve organik döküntülerdeki bitki besin
maddelerini alan bir sünger vazifesi görür.

Yağmur ormanlarının alt katında fotosentez yapmadan yaşayan heterotrof organizmalar
da yayılış alanı bulur. Bunlar inorganik maddeden kendi besinini kendi yapamayan ve enerji
kaynağı olarak diğer canlıları veya onların artıklarını tüketenlerdir. Güneydoğu Asya yağmur
ormanlarının simgesi haline gelen Rafflesia arnoldii bu türlerden birisidir. Bir holoparazit (tam
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parazit tür) olan Rafflesia arnoldii bu ormanlarda yaygın olan asmagiller ailesinden Tetrastigma
türlerininin parazitlerindendir. Bir örneğinin çapı 150 cm olarak ölçülen Rafflesia arnoldii bu
nedenle yeryüzünün en büyük çiçeği olarak da tanınmıştır. Birisi Sumatra ve Borneo’dan
bilinen (R. arnoldii var. arnoldi),
diğeri yalnızca Sumatra kuzeyinden bilinen (R.
arnoldii var.
atjehensis) iki varyetesi vardır. Rafflesia cinsine ait ve Malay yarımadasında yayılış alanı bulan
Rafflesia su-meiae ise yaklaşık 95 cm bulan çiçekleri ile bilinir. Yaydıkları kötü koku nedeniyle
Rafflesia türleri ceset çiçeği, güneş mantarı, kral çiçeği, kokuşmuş ceset zambağı ve yak-yak
gibi yerel adlarla bilinir (Haji Adam vd. 2013; Avcı 2017; Fotoğraf 86).
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Fotoğraf 86. Güneydoğu Asya yağmur ormanlarında Rafflesia
arnoldii. Bu ormanlarda yaygın olan asmagiller ailesinden
Tetrastigma türlerininin parazitlerinden birisi olan Rafflesia
arnoldii yeryüzünün en büyük çiçeği olarak da tanınmıştır. Bir
örneğinin çapı 150 cm olarak ölçülmüştür. Sol üstte açılmamış hali
yer
almaktadır
(http://parasiticplants.siu.edu/Rafflesiaceae/Raff.arn.page.html).

Tropikal ormanlarda havanın çok nemli olması buharlaşmayı zorlaştırır. Bu nedenle
doğrudan güneşe maruz kalmayan ormanaltı bitkilerinin bazı özellikleri şöyledir:
•

Yaprakları büyük ve incedir,

•

Stomalar çoktur,

•

Yapraklar bazen oluk şeklindedir veya fazla suyu boşaltacak özel yapıları vardır.

Tropikal bölgelerin dağlık kesimlerinde, daima yeşil tropikal yağmur ormanları
yükseldikçe değişime uğramaya başlar. Yükseltinin çok fazla olmadığı alanlarda bitkilerin
yaşama faaliyeti bütün yıl devam ederken, yükseldikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak,
tropikal bölge dağlarında büyüme daha yavaşlar ve bitkilerin tür çeşitliliği azalır. Ağaç boyları
kısalır ve 15-20 m’yi aşmaz. Bu konuda rüzgârın da rolü vardır. Orman en fazla iki kattan, çoğu
kere de bir kattan ibarettir. Tropikal dağ ormanlarında sarmaşıklar da azalmıştır. Liyanlar daha
az ve epifitler çok daha küçüktür. Alçak alanlardaki ağaçların boyları 40-50 metreye ulaşırken
yükseldikçe ağaçlar dağınıklaşır ve boyları çok kısalır. Nemli tropiklerde 3000-3500 metreden
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itibaren orman bodurlaşır, fakirleşir ve alpin topluluklar yayılış alanı bulur (Richter 2008; Şekil
59).

Şekil 59. Tropikal yağmur ormanları batıda And dağları ile kesintiye uğrar. Alçak alanlardan And
dağlarının 5000 metreyi geçen yüksek alanlarına çıkıldıkça, bitki örtüsü de değişime uğrar ve çeşitli
bitki kuşakları ortaya çıkar.

0-1000 metre arasındaki tierra caliente adı ile bilinen kuşaktan daha yükseklere doğru
çıkılınca sıcaklık düşer, yağış artar. Ancak çok daha yukarılarda yağışın azaldığı bir zona girilir.
Bu gibi nedenlerle nemli tropiklerin yüksek dağları üzerinde farklı vejetasyon katları meydana
gelir. Bunlar Güney Amerika’da And dağları esas alınarak şu şekilde ayrılabilir (Erinç 1977;
Borsdorf ve Stadel 2015):
• 0-1000 metre arasındaki yer alan tierra caliente katı. Burada sıcaklıklar 26-28
dereceler arasındadır. Bu alanlarda bitkilerin yetişme mevsimi yıl boyunca kesintisiz bir şekilde
devam eder.
• 1000 - 2000 metre arasındaki tropikal dağ ormanları katı yani tierra templada katı.
Bu kata çıkıldıkça sıcaklıklar 22-24 derecelere iner. Bu zonun üst kısmında yani 2000 metrelere
doğru sıcaklıklar artık 20 derecenin de altındadır.
• 2000-3500 metre arasında sisli dağ ormanları katı yani tierra fria katı. Düzenli don
olaylarının ortaya çıktığı bir kuşaktır.
•

3500 metreden sonra ise paramo katı yani tierra helada katı ortaya çıkar.

Bu dikey yöndeki değişimler bitki örtüsünde de fizyolojik ve morfolojik değişimlere yol
açar. And dağlarının yüksek kesimlerinde orman ve ağaç çizgisinde Podocarpus, Oreopanax,
Havetia, Ocotea, ağaç şeklinde eğrelti türleri olan Cyatheaceae türleri yayılış alanı bulur.
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Paramo toplulukları hem Avrupa’da Alplerin Alpin katı, hem de Akdeniz’in makileriyle
benzerlikler gösterir. Ancak tür sayısının çokluğu ile büyüme ve çiçeklenmenin hiçbir mevsime
bağlı olmamasıyla onlardan ayrılır. Paramo daima yeşil ve kseromorf bitkilerden meydana
gelir. Yapraklar az veya iğne gibidir; bitkiler tüylerle korunmuştur. Hâlbuki bunların yaşadığı
ortam çoğunlukla sisli ve zemin ıslaktır. Nemli bir ortamda bu kseromorf bitkilerin varlığı
olasılıkla fizyolojik kuraklığın bir sonucu olmalıdır. Çünkü bu zonda sıcaklık çok düşüktür
(Fotoğraf 87; Fotoğraf 88).
Paramo katı da bazı özellikleri nedeniyle çeşitli kuşaklara ayrılır (Borsdorf ve
Stadel 2015).
1- Altpáramo: Paramonun bu en alt kuşağında bitki örtüsü daha çeşitlidir. Bu
katmanda çeşitli odunsu türler de yaygındır. En sık görülen Gynoxys laurifolia gibi ot türleri
yanında deri gibi sert yapraklı çok sayıda çalı türü yayılış alanı bulur. Berberis lutea,
Chuquiraga jussieui ve Pernettia prostrata bunlar arasında sayılabilir (Fotoğraf 87). Orman
yamalarında bazı ağaç türleri de ortaya çıkar. Polylepis tarapacana gibi.
2- Otpáramo: Yükselti 3500-4100 (-4400) m. Bu katmanda çeşitli otlar yoğun şekilde
yüzeyi kaplar. Ancak yer yer tek tük çalı türleri de görülür. Bartsia laticrenata, Gentianella
longibarbata, Senecio, Espeletia ve Chionogeton türleri, Azorella pedunculata ve Plantago
rigida yaygındır (Fotoğraf 88).
3-Süperpáramo: Yükselti 4500-5000 m. Düşük sıcaklıklar, kar yağışları etkilidir. Bu
yükseltilerde vejetasyon oldukça fakirdir. Nototriche hartwegii veya Valeriana henrici gibi bazı
bitkiler ortaya çıkar.
Paramo katının nadir ağaç türlerinden birisi Polylepis tarapacana’dır. Bu ağaç türü
Andların bazı kesimlerinde (Sajama volkanı gibi) bodurlaşmış ve çok dağınık olarak
neredeyse 5000 metrelere kadar çıkar.

Fotoğraf 87. And dağlarının tropikal alanlara denk gelen kesimlerinde paramo katı ılıman kuşağın alpin
bitkiler katına da benzer. Yükseltinin çok fazla olması nedeniyle de paramo kuşağı içinde de çeşitli
vejetasyon kuşakları ayır edilir. Paramo katının ilk kuşağında yani altpáramo zonunda yayılış gösteren
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Chuquiraga jussieui (https://en.wikipedia.org/wiki/Chuquiraga_jussieui). Bu bitkilerin hemen hepsi
düşük sıcaklıklarla çeşitli şekillerde mücadele yöntemleri geliştirmişlerdir.

Fotoğraf 88. And dağlarının tropikal alanlara denk gelen kesimlerinde paramo katı
(http://www.mobot.org/mobot/research/paramo_ecosystem/introduction.shtml). Bu sahalarda yükselti
3500 metreyi geçer ve coğrafi görünüme daha çok soğuk koşullara uyum gösteren çeşitli otlar hakim
olur. Bunlar yoğun şekilde yüzeyi kaplar. Onlardan birisi olan Espeletia türleri frailejón veya fraylejón
gibi isimlerle de bilinir. Yoğun tüylü ve sukkulent olan rozet yapraklar bitkiyi düşük sıcaklıklara karşı
korur.

Tropikal yağmur ormanlarında çok sayıda kozalaklı ağaç da yayılış alanı bulur.
Güneydoğu Asya’da Malay yarımadası ve özellikle Sunda adaları, Borneo, Filipinler, Selebes
ve Yeni Gine başta olmak üzere buradaki adalar koniferlerin tür çeşitliliğinin yüksek olduğu
yerleri oluşturur. Bu sahalarda kozalaklı ağaç türlerinin esas yayılış alanlarını ise dağlık alanlar
meydana getirmektedir. Kozalaklı ağaçlar bakımından bu zenginlik diğer yağmur ormanları
sahalarında görülmez. Bu durum izolosyanonun kuvvetli olmasının bir sonucudur. Bazı
kozalaklı ağaçlar sadece bu sahalarda ortaya çıkan endemik türlerdir. Malezya’ya yayılan
koniferlerin yaklaşık % 74’ü endemiktir. Sadece Borneo’daki Kinabalu dağında yayılış
gösteren dört endemik konifer cinsi vardır (Şekil 60; Şekil 61; Şekil 62; Fotoğraf 89).

192

Şekil 60. Kozalaklı ağaçlar kürenin bir çok sahasına özellikle de kuzey yarımküreye çeşitli türleri ile
dağılmışlardır. Yağmur ormanları sahalarında kozalaklı ağaçların ortaya çıktığı belli başlı alanlar ise
dikkat çekicidir.

Şekil
61.
Malay
yarımadası,
Sunda
adaları,
Borneo,
Filipinler, Selebes ve
Yeni Gine ve bu
alandaki diğer adalarda
koniferlerin yayılışı.

Şekil
62.
Malay
yarımadası,
Sunda
adaları,
Borneo,
Filipinler, Selebes ve
Yeni Gine ve bu
alandaki diğer adalar
koniferlerin
tür
çeşitliliğinin
yüksek
olduğu yerleri oluşturur.

Fotoğraf 89. Güneydoğu Asya’da Vietnam’da
yağmur ormanlarının 1000 metrenin üzerindeki
kesimlerinde yayılış gösteren
Pinus krempfii
(http://www.conifers.org/pi/Pinus_krempfii.php).
Bu çam türü adı geçen sahalarda Chamaecyparis
hodginsii, Pinus dalatensis, Dacrydium elatum ile
yayvan yapraklı Symingtonia populnea
ve
Rhodoleia championii ile karışık ormanlar kurar.
Fotoğrafta ağacın üzerindeki liyanlara da dikkat
ediniz.
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Tropikal bitkilerin yaklaşık %90’nın tozlaşmasını hayvanlar sağlar. Bunlar arasında en
önemli gruplar böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlardır. Kuşlar tropikal ağaçların
tozlaşmasında büyük bir yer tutar. Bunlardan örneğin sinekkuşlarının yüzlerce türü Güney
Amerika yağmur ormanlarında yaşar ve tozlaşma bakımından çok önemli grupları oluşturur.
Sinek kuşları buradaki bitkilerin nektarlarıyla beslenirler. Son derece küçük olan bu kuşların
uzun ve ince gagaları dar ağızlı olan çiçeklerin nektarlarının alınmasında önemli rol oynar.
Çiçek özleri alınırken polenler de dağıtılmış olur. Buna karşılık nektarkuşları (Nectariniidae)
ailesine mensup olanlar Afrika ve Güneydoğu Asya yağmur ormanlarının tozlaşmayı sağlayan
önemli bir kuş grubunu meydana getirir. Alev ağaçları veya mercan ağaçları olarak bilinen ve
çarpıcı renkteki çiçeklere sahip Erythrina cinsine ait türlerin tozlaşmasının büyük kısmını
kuşlar sağlamaktadır. Güncel kanıtlara göre tropikal ormanlarda tozlaşmayı sağlayan önemli
organizma gruplarından birisi de arılardır (Turner 2004). Kelebekler ve çeşitli böcek türleri ise
tozlaşmayı sağlayan diğer aracılardır. Böceklerle tozlaşan tropikal bitkilere bir diğer örnek
incirlerdir. Bu sahalarda çalı, tırmanıcı, boğucu ve büyük ağaçlar şeklinde çok çeşitli form ve
türleriyle yayılışa sahip olan Ficus türlerinin kendi tozlaştırıcıları vardır (Avcı 2017).
Amazon akarsu ağının yerleştiği Güney Amerika’daki alanın önemli bir kısmını alüvyal
düzlükler meydana getirir. And dağlarının doğu kesiminden Atlas okyanusuna kadar olan geniş
sahalar tropikal yağmur ormanlarının yayılış gösterdiği yerlerdir. Cecropia cinsine ait türler
(ağacın adı mitolojide Yunan kralı I. Cecrops’dan gelmektedir), 25 civarında türle tropikal
yağmur ormanlarında temsil edilir. Amazon nehri havzasında da en sık görülen bitkilerdendir.
Akarsu kıyılarında çok çabuk yayılan bu ağaçların en büyük özelliği çoğu bitkide görülen
fitotoksinlerin yani bitkisel toksinlerin olmamasıdır. Bu nedenle bitki özellikle bazı otçul
hayvanların besinini oluşturur. Tek bir ağaç yaklaşık 1 milyon tohum üretebilme yeteneğine
sahiptir. Bu tohumların dağılışları ise yarasa ve kuşlar tarafından sağlanmaktadır (Avcı 2017).
Amazon havzasında yayılış alanı bulan Carapa guianensis çoğunlukla akarsu boylarında ortaya
çıkar. Platonia insignis ise bacuri olarak bilinir ve yenilebilen meyveleri nedeniyle yetiştirilen
ağaçlardan birisidir.

10.1.1. Mangrov Ormanları
Yağmur ormanlarının kıyıya yakın olan yerlerde ve gelgit sahalarında mangrov
ormanları yayılış gösterir. Mangrovlar mangal adıyla da bilinmektedir. Mangrovlar yağmur
ormanlarının benzer olan tüm sahalarında ortaya çıkarlar (Şekil 63). Tropikal kıyıların hemen
hemen %75’i magrovlarla kaplıdır. Yağmur ormanlarının doğu yarımküredeki kıyı alanlarında
mangrov toplulukları, türce daha zengindir. Doğu yarımküre mangrovlarında tür sayısı 40
civarındadır. Bu sayı batı yarımkürede bu sayı 8’dir (Avcı 2017).
Mangrovlardaki ağaç türleri tuz yoğunluğunun son derece fazla olduğu yetişme
ortamlarına uyum gösteren bitkilerden meydana gelir. Doğu yarımküredeki mangrovların
hakim odunsu bitkileri Rhizophora (kırmızı mangrov) ve Avicennia (siyah mangrov) türleridir.
Bu ağaçlar hareketli sular içinde yaşamak zorunda oldukları için köklerini deniz dibine doğru
derin bir şekilde daldırarak kendilerini sabitlerler. Destek kökü adı verilen bu kökler, bitkinin
üst kısmına oranla daha gelişmiş, uzun ve kuvvetlidir. Ayrıca çok yetersiz olan oksijeni
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sağlamak için suların üzerine solunum kökleri diğer adıyla hava kökleri çıkarırlar. Mangrov
türleri tuzlu suda yaşadıkları için halofitiktir. Yaprakları daima yeşil, sert ve az çok
sukkulenttir. Bu karakterleriyle kserofitlere benzerler. Mangrovlar bulundukları alanın bazı
yerel özelliklerine göre şekillenir ve çeşitli zonlar oluşur. Her zonun floristik kompozisyonu,
türlerin taşkın ve tuzluluğa olan toleranslarına göre belirlenir. Birçok tür, bataklık koşullarına
çeşitli şekillerde uyum gösteren sığ köklü bitkilerdir (Avcı 2017).
Mangrovların yaygın ağaçlarından Rhizophora türleri, alçak gelgit düzlüklerine iyi
uyum sağlamaktadır. Bunlar gövdeden ya da alçak dallardan çıkan karakteristik destek
köklerine sahiptir (Fotoğraf 90). Hatta sedimantasyon devam ettiği sürece, bu kökler gelişmeye
devam eder. Avicennia türlerinin (siyah mangrovlar) çoğunda, yan kökler 30 cm’yi bulan hava
kökleri şeklindedir ve bunlar toprak yüzeyinin üzerindedir (Fotoğraf 91).

Şekil 63. Mangrovların yayılış alanları (Giri vd. 2011; Avcı 2017).

Fotoğraf 90. Rhizophora stylosa (http://www.mangrove.at/mangrove.html). Rhizophora türleri, alçak
gelgit düzlüklerine iyi uyum sağlamaktadır. Bunlar gövdeden ya da alçak dallardan çıkan karakteristik
destek köklerine sahiptir ve kırmızı mangrovlar diye de bilinirler. Sedimantasyon süresince bu kökler
de gelişmeye devam eder.
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Fotoğraf 91. Avicennia türlerinin çoğunda, yan kökler 30 cm’yi bulan hava kökleri şeklindedir ve bunlar
toprak yüzeyinin üzerindedir (http://www.mangrove.at/mangrove.html). Avicennia türlerinin yaygın
olduğu mangrovlar siyah mangrovlar olarak da bilinir.

Tuz ve gelgite bağlı olarak mangrovlar zonal bir dağılış sergiler. Mangrov ağaçlarının
özelleşmiş yapılarının hepsinin ortak özellikleri süngerimsi olmalarıdır. Böylece kök
sistemlerinde gaz değişimi sağlanmaktadır. Aerenchymadaki (su bitkilerinin köklerinde gaz
alışverişini sağlayan süngerimsi yapı/hava delikleri) havanın solunumla tüketilmesi köklerde
negatif bir basınç yaratır. Bu durum gelgit sürecinin gel aşamasında lentiseller kapandığında
(delikler tıkanınca) ortaya çıkar. Lentiseller git aşamasında ise açılır ve hava basınç dengesizliği
nedeniyle emilir. Bitkilerin çoğunluğu kalın, daima yeşil yapraklı ve çeşitli derecelerde
kseromorfik karakterlidir (stomalar hafifçe gömülmüş, sukkulent ve yüzey mumsu tabaka ile
kaplı). Odunun içindeki iletim boruları dar ve dağınıktır (çeşitli kaynaklara atfen Avcı 2017).
Mangrov sahalarının bitkilerinin tuza direnç göstermesi ise özelleşmiş yapraklar ve
gövdelerle ilişkilidir (Archibold 1995; Valiela vd. 2001; Nagelkerken vd. 2008; Giri vd. 2011;
Heumann 2011; Avcı 2017):
•
Birçok mangrov türünde kök sistemleri tuzu filtrelemektedir ve ağacı tuzun
fazlasına karşı korumaktadır. Rhizophora, Ceriops, Bruguiera gibi türler tuzu büyük oranda
bünyelerine almamayı başaran bitkiler arasındadır.
•
Bir başka yöntem, suyun yapraklarda tutulmasıyla, birçok bitkide (Sonneratia
apetala, S. alba, Lumnitzera recemosa, Salvadora persica vb) yaprak sukkulentinin ortaya
çıkmasıdır. Bu bitkilerin dokularında depolanan tuz konsantrasyonu gözle görülür derecede
yüksektir. Tuzların toksik etkilerinden kaçınmak için, bu bitkiler tuzun seyreltilmesi için büyük
miktarda su emer. Böylece tuz yoğunluğu azaltılmış olur.
•
Bazı türler tuzu alsa da, bu tuz ya salgılanmakta veya biriktirilmektedir (Fotoğraf
92). Örneğin Avicennia marina’da tuzun salgılanması yani tuzdan kurtulma işlemi, yaprak
yüzeylerinde bulunan tuz bezleriyle gerçekleşmektedir.
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•
Tuz biriktiren ağaçlar, sodyum ve kloru eski yapraklarda, gövde kabuğunda ve
hava köklerinde depolamaktadır. Xylocarpus türlerinde olduğu gibi, yetişme mevsimi
başlamadan önce yaprakların dökülmesiyle tuzun fazlası da atılır.

Fotoğraf 92. Mangrov bitkilerinde kök sistemleri tuzu filtrelemekte ve ağacı tuzun fazlasına karşı
korumaktadır. Bazı türler tuzu alsa da, bu tuz ya salgılanmakta veya biriktirilmektedir
(http://www.mesa.edu.au/seaweek2009/gallery/mangroves.asp; ww.mangroves.godrej.com). Avicennia
marina’da tuzun salgılanması yani tuzdan kurtulma işlemi, yaprak yüzeylerinde bulunan tuz bezleriyle
gerçekleşmektedir. Bu yöntemi seçen bitkilerin yaprak yüzeylerinde tuz görmek ve / veya tadmak
oldukça mümkündür (Avicennia, Sonneratia ve Acanthus türleri gibi).

Yağmur ormanlarında bitkilerin birçoğunu insanlar çeşitli nedenlerle kullanır (Fotoğraf
93). Buradaki nişasta içeren bitkilerden bir kısmı yiyecek olarak tüketililir. Bazıları kökleri
bazıları da meyveleri nedeniyle önem taşır. Manyok, cassava gibi adlarla bilinen Manihot
esculenta, yam (Dioscoreaceae familyasından yumruları yenen, nişastalı bitkiler ) ,
taro
(kulkas kökü, cocoyam; Colocasia esculenta), ekmek ağacı (Artocarpus altilis. 5 kg gelebilen
ekmek ağacı meyveleri çok zengin bir karbonhidrat deposudur) meyveleri, muz, hindistan
cevizi palmiyesi (Cocos nucifera) gibi.
8T
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Fotoğraf 93. Durian ağacı (Durio zibethinus) Güneydoğu Asya tropikal sahalarında boyu 40 metreye
ulaşan bir ağaç türüdür. 2-3 kg gelebilen meyveleriyle ünlüdür. Bazı ülkelerde meyvesi nedeniyle
kültürü
yapılmaktadır
(http://proof.nationalgeographic.com/2014/07/29/postcards-from-borneotheworlds-stinkiest-but-best-fruit/). Görünüşü ve kokusuyla alışılmamış bir meyve türüdür. Durianın
dikenli kabuğunun kötü kokması nedeniyle bazı ülkelerde toplu taşıma araçlarına sokulması da
yasaklanmıştır.

Bunlardan bazılarının kültürü de yapıldığı için yayılış alanları çok genişlemiş ve ticari
birer unsura dönüşmüştür. Yağmur ormanlarındaki birçok ağaç türü ahşap eşya yapımı
bakımından değerlidir. Bunun yanında kakao, Theobroma cacoa bitkisinin tohumlarından elde
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edilmektedir. Kauçuk ağacı, özünden üretilen doğal kauçuk nedeniyle bu bölgelerde uzun süre
ticari açıdan önemini korumuştur. Amazon nehri ve kolları üzerinde oluşturulan küçük
istasyonlarda toplanan kauçuk, buralardan başka alanlara sevk edilmiştir. Bu ticaret, 1800’lü
yılların sonunda çok zengin bir şehir haline gelen Manaus’un “Tropiklerin Paris’i” gibi isimlerle
anılmasına yol açmıştı. Tropikal alanların epifit bitkilerinde orkideler de ticarete konu olan
bitkiler arasındadır(Corlett ve Primack 2008; Avcı 2017).
Tropikal alanların ormansızlaştırılması yani çeşitli amaçlar için bu alanlardaki
ormanların tahrip edilmesi, henüz keşfedilmemiş birçok tür de dâhil olmak üzere yüzlerce türün
kaybı anlamına gelmektedir. Ziraat faaliyetleri (aç-yak adı verilen ve bir alandaki bitki örtüsü
tamamen açılarak sonra da yakılması şeklinde bir yöntem), hayvancılık faaliyetleri, çeşitli
plantasyonlar, ticari değer taşıyan ağaçların kesilmesi ve odun ticareti, yeni yolların açılması,
petrol ve doğal gaz çıkarmak için müdahaleler yağmur ormanlarına büyük zararlar vermiştir.
Bu durum tropikal yağmur ormanlarının günümüze kadar birçok değişim geçirmesine yol
açmıştır (Margulis 2004;Avcı 2017; Şekil 64).

Şekil 64. Amazon havzasında Rondônia’ya ait 1975 ve 2012 yılı görüntüsü.
(http://svs.gsfc.nasa.gov/3967). Yerleşme ve diğer nedenlerle sahaya göçün teşvik edilmesi sonucunda
bu kesimdeki ormanların büyük bir değişim geçirdiği görülmektedir.

Tropikal yağmur ormanlarının yayılış gösterdiği alanların iklim değişikliğinden nasıl
etkileneceği de önemle üzerinde durulan konulardan birisidir. En büyük yağmur ormanı
parçalarından biieisini oluşturan Amazon havzasında, iklim modelleri 21. yüzyılın sonuna
doğru daha sıcak ve kurak koşulların etkili olmaya başlayacağını ve giderek su stresinin de
artacağını göstermektedir. Gelecekte kuraklığın özellikle orman sınırında ve savan ekotonu
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boyunca ormanların yayılış alanlarında azalmalara yol açacağı ve özellikle doğuda yağmur
ormanlarının adeta bir savanlaşma dönemine gireceği öngörülmektedir. Bunun sonucunda
küresel ısınma bitki türlerinin hayatta kalmalarını zorlaştıracaktır. Ancak bu bitkilerin ortadan
kalkmasının temel nedeni iklim değişimine ayak uydurumayan tohum dağıtıcı ve tozlaşmayı
sağlayıcı türlerin ortadan kalkması şeklinde gerçekleşecektir. Bu değişimlerin ormanaltı
florasında da değişimlere yol açması beklenmektedir. Senaryolara göre çeşitli orman tipleri
arasında toprak özelliklerinde ortaya çıkacak değişimlerin yanında kuraklığın şiddetli olması,
tür kompozisyonlarında da değişimlere neden olacaktır. Ekosistemin işleyişi bakımından
kuraklıklar kök gelişimini ve biyokütle miktarını azaltacak ve Amazon ormanı CO 2 yutağı iken
CO 2 kaynağına dönüşecektir (Olivares vd. 2015’e atfen Avcı 2017).
R

R

R

R
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Bölüm Soruları
1) Yeryüzünde floristik çeşitliliğin en yüksek olduğu alanlara aşağıdakilerden hangisi
örnek oluşturur?
a) Amazon havzası
b) Fırat havzası
c) Misissippi havzası
d) Tuna nehri havzası
e) Po deltası
2) Yağmur ormanlarının küresel dağılışı göz önüne alındığında, coğrafî enleme göre
nasıl bir tanımlama yapılabilir?
a) Bu ormanlar Oğlak Dönencesinin güneyinde geniş bir yayılışa sahiptir
b) Bu ormanlar büyük ölçüde dönenceler arasında kalan alanlarda ortaya çıkar
c) Bu alanlar Yengeç Dönencesinin kuzeyinde geniş alan kaplar
d) Bu ormanlar sadece Kuzey Amerika’da Yengeç Dönencesinin kuzeyinde ortaya
çıkar
e) Bu ormanlar sadece Afrika’da Oğlak Dönencesinin güneyinde ortaya çıkarlar
3) Aşağıdakilerden hangisi tropikal yağmur ormanı ağaçlarının birçoğunun payanda
köklere sahip olmasının bir nedeni olarak değerlendirilir?
a) Ağacın çok yağış almasına yol açar
b) Bunlar kserofit bitkilerin bir özelliğidir
c) Ağaçların güneş ışığı almasına yardımcı olur
d) Ağaçların devrilmesini önler
e) Ağaçların kısa boylu olmasının bir sonucudur
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4) Yağmur ormanı bitkilerinin birçoğunda ortaya çıkan ve yağmur suyunun
uzaklaşmasını sağlayan yaprak şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
a) Parçalanmış yapraklar
b) Dişli yaprak
c) Bileşik yapraklar
d) Etli yapraklar
e) Damla uçlu yapraklar
5) Yağmur ormanlarında liyanlar ağaçlara tutunmak için bazı özelliklere sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir?
a) Dikenli yapılara sahiptirler
b) Çok hızlı fotosentez yaparlar
c) Işık bitkileridir
d) Kökleri topraktadır
e) Boyları kısadır
6) Yağmur ormanlarında ormanaltı bitkilerin özelliklerinden birisini yazınız?
7) And dağlarında tierra caliente adı verilen kuşak hangi yükseltilerde yer alır?
8) 1000-2000 metre arasındaki And dağları kuşağı hangi isimle bilinir?
9) Otpáramo katı hangi yükseltileri tanımlar?
10) Mangrovların diğer adı nedir?

Cevaplar
1-a, 2-b, 3-d, 4-e, 5-a, 6-Stomaları çoktur, 7-0-1000 metre, 8-Tierra templada, 9Yaklaşık 3500-4100 metre, 10-Mangal.
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11. SAVANLAR VE ÇÖL FORMASYONU. BÖLGESEL DAĞILIŞ VE
FLORİSTİK ÖZELLİKLER
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Anahtar Kavramlar
Savanlar sahası: Devri yağışlı tropikal bölgelerde savanların doğal olarak
yayılış gösterdiği alanlar
Türetilmiş savanlar: Asya’nın tropikal sahalarında hayvancılık faaliyetleri,
odun ticareti ve insanların çıkardığı yangınlar gibi beşeri faktörler nedeniyle tropikal
orman alanlarının bozulmasıyla savanlara dönüşen alanlar
Sisli çöller: Tropikal ve subtropikal bölgelerde kıtaların batı kıyılarında ortaya
çıkan çöller
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Giriş
Savanlar ve tropikal çöller alçak enlemlerde yayılış gösteren iki bitki formasyonudur.
Bunların özelliklerini büyük ölçüde yağış azlığı belirler. Tropikal kuşağın sınırları içinde devri
olarak yağış alan sahaların iklim karakteri farklı vejetasyon formasyonlarının meydana
gelmesine yol açmıştır. Fakat bütün bu formasyonların uymak zorunda bulundukları ortak iklim
özelliği, kısa veya uzun kurak bir devrenin varlığıdır. Bitkilerin bu kurak döneme uyum
göstermesi, kuraklığın şiddetine, süresine ve zemin tabiatına göre çeşitli şekillerde ortaya
çıkmaktadır.

11.1. Savanlar
Devri yağışlı tropikal bölgede en geniş yeri savanlar kaplar. Bu nedenle bütün bu kuşağı
“savanlar sahası” olarak isimlendirenler de vardır. Tipik savanlara tropiklerarası alanlarda (25
derece kuzey ve 25 derece güney enlemleri arasında) rastlanır.

Şekil 65. Savan vejetasyonun yayılış alanları (Woodward 2008’den yeniden çizildi; Avcı 2017).

Savanların en belirgin özelliği yağışın mevsimselliğidir. Bir veya iki yağışlı dönemi
izleyen çok kurak bir dönem vardır. Bu durum büyük ölçüde intertropikal konverjans zonunun
(ITCZ-Tropiklerarası Yaklaşma Kuşağı. Kuzey ve Güney Yarımküre’den ekvatora yönelen,
kuzeydoğu ve güneydoğu alizelerinin karşılaştıkları kuşak) mevsimlik yer değiştirmesi ile
ilgilidir. Savanların aldığı yıllık yağış miktarları son derece değişkendir. Bazı yerler özellikle
çöllere yakın olan alanlar 500 mm civarında veya daha az yağış alır. Buna karşılık tropikal
ormanlara komşu olan yerlerde yağış değerleri 1500 mm’yi bulur. Savanlar Köppen iklim
sınıflandırmasında Aw iklim tipi (tropikal yağışlı ve kurak iklim tipi; savan iklimi) olarak ifade
edilir. Bu iklim tipinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasında sıcaklık farkı çoğu zaman 5 dereceyi
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bile geçmez. Buna karşılık gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar daha belirgindir
(Lomolino vd. 2005; Woodward 2008; Avcı 2017).
Tablo 12. Bazı savan alanlarında yıllık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri (Archibold 1995’den
düzenlendi).

Yıllık ortalama
sıcaklık (°C)

Yıllık yağış
miktarı
(mm)

İstasyon Adı

Yeri

Denizden
yükseltisi (m)

San Fernando

Güney Amerika

73 m

27,4

1432

Barra

Güney Amerika

408 m

26,3

684

Goiania

Güney Amerika

729

21,6

1487

Kano

Afrika

472

26,2

868

Nyala

Afrika

675

26,9

495

Ndola

Afrika

1369

19,7

1168

Daly Waters

Avustralya
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26,9

628

Savan terimi Güney Amerika’da ağaçsız alanları tanımlamak üzere kullanılmıştır.
Ancak savan ekosistemi için “tropikal bölgelerde ormanlar ve çöller arasındaki geçiş
sahalarıdır” tanımlaması daha çok kabul görmüştür. Güney Amerika’da çok yoğun odunsu
türlerin yayılış gösterdiği alanlar “cerrado” adıyla bilinir. Buralarda ağaçların daha az olduğu
alanlar “campos veya llanos” olarak isimlendirilir. Vejetasyonu daha çok dikenli çalı türlerinin
meydana getirdiği sahalara ise “caatinga” denir. Afrika’da savanlarda “miombo” ağaçlı
savanları, bushveld adı verilen park benzeri alanlardan farklıdır. Avustralya’da akasya (Acacia
aneura) çalıları ya da küçük ağaççıklarından oluşan savanlara “mulga veya brigalow savanları”
adı verilir (Archibold 1995; Avcı 2017).
Savanların en geniş yayılış gösterdiği alan, Afrika’da tropiklerarası kuşaktır (Fotoğraf
94). Afrika’da tropikal yağmur ormanlarını geniş bir savan kuşağı çevreler. Tropikal ormanların
üç tarafı (kuzey, güney ve doğudan) savanlarla kaplıdır. Güney Amerika ve Orta Amerika’daki
savan alanları daha parçalı bir yayılışa sahiptir. Brezilya’da Amazon nehri güneyindeki yüksek
alanlar cerrado adı verilen savanların yayılış alanıdır. Güney Amerika savanları Afrika’daki
savanlardan floristik özellikleri bakımından farklıdır. Savanların diğer bir yayılış alanı
Avustralya’dır ve buradaki bitki ve hayvan türleri de diğer alanlardan farklıdır (Woodward
2008).
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Asya’nın tropikal sahalarındaki savan alanları ise bazılarına göre türetilmiştir. Yani
doğal savan ekosistemleri değildir. Bu alanlar hayvancılık faaliyetleri, odun ticareti ve
insanların çıkardığı yangınlar gibi beşeri faktörler nedeniyle tropikal orman alanlarının
bozulmasıyla savanlara dönüşen alanlardır. Bu nedenle de savanların doğal yayılış alanları
içinde kabul edilmezler (Woodward 2008). Özellikle Hindistan’daki savanlar birçok yerde
orman alanlarının tahribi ile yayılışlarını genişletmişlerdir. Güneydoğu Asya savan alanları da
oldukça geniş alanlar kaplar. Bu sahalarda Dipterocarpus türleri dağınık olarak ot formasyonu
içinde görülür. Yer yer 20 metreyi geçen bu dağınık ağaçların alt katında Imperata cylindrica,
Apluda mutica, Arundinaria pygmaea gibi türler yoğun ot toplulukları oluşturur (Hutley ve
Setterfield 2009; Avcı 2017).
96T

96T

96T

896T

896T
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Güney Amerika, Afrika ve Avustralya'daki tropikal alanlarda ormanlar ve savan
ekosistemleri kendilerine özgü özelliklerle dikkati çeker. Bu ekosistemlerin ekolojik yapıları
ve fonksiyonları belirgin şekilde farklıdır. Yukarıda belirtildiği gibi tropikal ormanlar yoğun
ağaç formasyonu ile belirginleşir ve ağaçlar, liyanlar ve epifitler bakımından bu ormanlarda
büyük bir çeşitlilik vardır. Tropikal ormanlarda ışık için rekabet, bitkilerin en önemli
önceliklerinden birisidir. Tropikal yağmur ormanları vejetasyonun yapısal anlamda da
karmaşık olduğu bir ekosistemdir. Savan ekosistemlerinin esas vejetasyonu ise bir ot
formasyonudur. Savanlarda ağaç olsa da bu ağaçlar son derece dağınıktır. Yani orman
alanlarında olduğu gibi kapalı bir çatı söz konusu değildir (Murphy ve Bowman 2012; Avcı
2017).
Savanlardaki otların çoğu gölgeye toleranslı olmayan ve C4 fotosentez yolunu kullanan
türlerdir. Savanların ot biyoması da büyük otçul hayvan gruplarını destekleyecek özelliktedir.
Fakat aynı zamanda bu özellik sık sık yangınların çıkmasına da neden olur.

Fotoğraf 94. Serengeti’de savan vejetasyonu. Savanların en önemli özelliği ot vejetasyonu olmasıdır.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Serengeti_National_Park#/media/File:Serengeti-AfricanElephants.JPG).
Ot formasyonu içinde ağaçlar dağınık olarak yayılış alanı bulur.

Küresel karbon döngüsünün anlaşılması için, tropikal ormanların ve savanların çevresel
kontrollerinin saptanabilmesi bir önkoşuldur. Şöyle ki, tropikal yağmur ormanlarında hektar
başına 320 ton karbon depolanmaktadır ve bu oran, dünya vejetasyonu ve toprak organik
maddesinde depolanan küresel karbon stoğunun yaklaşık %25'ini ifade etmektedir. Savanlarda
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ise bu oran çok daha azdır. Savanlarda hektar başına 120 ton karbon depolanmaktadır. Bu oran
ise küresel karbon stoğunun yaklaşık %15'ini ifade etmektedir. Karbon depolamadaki bu
önemli farka rağmen her iki ekosistem de, toplam net ilksel üretim bakımından benzer özelliğe
sahiptirler. Tropikal ormanlar ve savan ekosistemleri de küresel ölçekte, karasal net ilksel
üretimin yaklaşık %30’unu gerçekleştirmektedir. Savanların bu yüksek üretim kapasitesine
rağmen daha az olan karbon stoklama özelliğinin temel nedeni, sık sık çıkan yangınlar
nedeniyle atmosfere karbon iade edilmesidir. Savan ekosistemleri yeryüzünün çok sık
yangınlara maruz kalan ekosistemlerindendir. Bu yangınlar çok geniş alanlara yayılmaktadır.
Bu açıdan yangınların neden olduğu küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %44'ünden savan
yangınları sorumlu olduğu belirtilmektedir. Her ne kadar çok nemli bir ortam olması nedeniyle
en az yanan ekosistemlerden birisi olsa da, tropikal ormanların ormansızlaşmasına eşlik eden
yangınlar nedeniyle (yani insanların bilerek ormanları yakmasından kaynaklanan yangınlar
nedeniyle) atmosfere iade edilen karbon oranı son derece önemlidir (Murphy ve Bowman 2012;
Avcı 2017).
Savanlarda C4 bitkileri yaygındır. C4 bitkileri yetişme mevsiminde yüksek sıcaklıklara
sahip olan yerlerde yaygındır. C4 otlarının fotosentezde en verimli olduğu sıcaklık aralığı
3234°C’ler arasındadır ve büyümenin başlaması için gerekli olan toprak sıcaklığı 15-18°C’leri
bulur. Birçok savan bitkisinin gelişimi daha çok yağışlı döneme bağlıdır. Yangın riski taşıyan
ve koşulların uygun olmadığı kurak dönem daha çok dinlenme dönemidir. Kurak dönem
esnasında çok yıllık otların toprak üstü kısımları kurur, bu dönemi çok sayıda ot türü toprak
içinde tohum halinde veya rizom halinde geçirir. Çok yıllık türler karbonhidrat deposu olarak
ilk yeşil sürgünlerini üretmek üzere nemli dönem yağışlarını bekler. Yağışla beraber çimlenme
başlar. Erken gelen yağışlar ise hızlı gelişme dönemini de başlatmış olur. Ağaç ve çalı gibi
odunsu savan bitkileri su stresinin süresinin uzunluğuna bağlı olarak bu durumu ya tolere
edebilmek (daima yeşil olmak) ya da bu durumdan uzaklaşmak/kaçınmak için (yaprak dökmek)
bazı fizyolojik ve morfolojik yöntemlere sahiptir. Yıl boyunca suya erişebilmek için daima yeşil
olan odunsu bitkilerin derin kök sistemleri vardır. Bu durum uygun koşullar olduğunda
fotosentezin en üst düzeyde gerçekleşebilmesini sağlamaktadır. Yapraklarını döken türlerin
dehidrasyon sonrası tekrar normal suyu kazanmak üzere geliştirdikleri sürgünler, nemli
dönemin öncüleridir. Bu türler kendilerini garantiye almak için nemli dönemde yeterli besin ve
fotosentezi kazanmaya ihtiyaç duyarlar. Hâlbuki daima yeşil olan türler daha yavaş gelişme
eğilimine sahiptir (Hutley ve Setterfield 2009; Avcı 2017; Şekil 66).
Savan bitkileri yüksek tür çeşitliliği ile birlikte çok çeşitli yaşam şekillerine sahiptir.
Savanlar içindeki bitkiler fenolojik özellikler bakımından da çok çeşitlidir. İklim özelliklerinde
ortaya çıkan bu devrilik en azından bir grup bitki için ya çiçeklenme veya belirli bir vejetatif
faaliyet için uygundur. Savan ekosistemlerinde bitkilerin hayatta kalabilmek için aldıkları bu
önlemler dışında, bölgesel veya yerel ölçekte savanların yapısını belirleyen çevresel faktörlerin
önemi büyüktür. Bu konuda öne çıkan 4 çevresel faktör şunlardır (Hutley ve Setterfield 2009;
Avcı 2017):
1- Bitki için uygun nem
2- Bitki için uygun besin maddesi
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3- Yangın rejimi
4- Otçul hayvanlar
Bunlardan iklim ve toprak tipi savanların fizyonomisi bakımından (ağaçların ve ot
katının nispi olarak bolluğu bakımından) son derece önemlidir. Yangın rejimi, herbivor hayvan
gruplarının etkisi ve diğer etkenler bu iki faktörden sonra gelmektedir. Savan ekosisteminde
yılın belli bir dönemini kapsayan kurak dönemde, ağaçlar ve otlar arasında ışık ve mekan
mücadelesinden çok, topraktaki su ve besin maddelerine ulaşmak için rekabet söz
konusudur. Bitkiler için toprakta yeterince su olup olmaması son derece önemlidir. Toprakta
suyun varlığı kuşkusuz yağış ile doğrudan bağlantılıdır. Ancak toprağın su tutma kapasitesi gibi
özellikleri de bu konuda önemli bir role sahiptir. Topraktaki bitki besin maddelerinin
alınabilmesi, toprakta suyun bulunup bulunmamasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle kurak
dönem savan bitkilerinin topraktan bitki besin maddelerini alabilmesini de sınırlandırmış olur
(Hutley ve Setterfield 2009).

Şekil 66. Güney Amerika savanlarında yaygın olan bazı bitki türlerinin kuraklığa direnç göstermek
amacıyla geliştirdikleri toprak altı kısımları (Archibold 1995).

Savanların toprakları oldukça çeşitlidir. Bu konuda iklim elemanlarının bir yerden bir
yere değişiklik göstermesinin rolü büyüktür. Yüksek oranda kil içeren oksisol topraklar
Afrika’nın doğusundaki savanlarda oldukça yaygın toprak tiplerinden birisidir. Alfisoller daha
çok savanların kurak kesimlerinde yayılış gösterir. Derinlikleri çoğu zaman 1 metreyi geçmeyen
alfisoller Afrika’nın kuzeyinde savanların çöle komşu olduğu alanlarda, Güney Amerika’da
Brezilya’nın caatingalarında görülür. Savanların yine en kurak kesimlerinde özellikle
Afrika’nın güneyinde ve Avustralya savanlarında entisol topraklar da ortaya çıkar. Bunlar çoğu
zaman sığ, killi veya kumlu ve taş, çakıl gibi iri unsurlar içeren topraklardır. Avustralya
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doğusunda savanların diğer bir toprak tipi vertisollerdir. Montmorillonit kili içeren bu
topraklarda kurak mevsimde derin çatlaklar ortaya çıkar (Archibold 1995; Avcı 2017).
Savanların karakteristik ot türleri daha çok 50-100 cm yüksekliğinde demetler halinde
yayılış gösteren, sert ve uzun yapraklara sahip C4 bitkileridir. Bunların dışında baklagil
ailesinden (legümen türler) çok sayıda tür, bu ot formasyonu içinde yer alır. Savan
ekosistemlerinin en önemli özelliğinin ot formasyonu olması çoğu zaman bu ekosistemin orta
enlemlerin bozkırlarıyla karıştırılmasına da yol açar. Halbuki bu iki ekosistem bir çok özellik
bakımından oldukça farklıdır (Tablo 3).
Çeşitli türleri ile Afrika, Madagaskar ve Avustralya’da yayılış gösteren baobab ağaçları
hariç tutulursa, savanların ağaçları çok yüksek boylu ağaçlar değildir. Savan ağaçlarının boyu
genellikle 10 metreyi geçmez. Çoğunluğunda su kaybını en aza indirmek için yapraklar mumsu
bir tabakayla kaplanmıştır ve stomalar derine gömülmüştür. Bazı yapraklar deri gibi serttir.
Ağaç ve çalıların çoğu yaprak döken türlerdir. Ağaçların kabukları yangına karşı koyabilmek
için son derece kalındır. Yangından sonra hayatta kalabilmek için köklerden yeni sürgünler
oluşur. Bir çok odunsu bitki dikenlidir, yapraklar küçülmüştür ve kazık köklere sahiptir
(Woodward 2008; Avcı 2017; Fotoğraf 95).
Afrika’nın güneyinde 250-650 mm arasında yağış alan alçak alanlarda ve verimli
topraklarda akasya türleri hakimdir. Burkea africana, Combretum türleri ve Brachystegia türleri
gibi bazı yayvan yapraklı türler çoğunlukla, verimsiz topraklarda yayılış gösterir. Sudan’ın
kuzeyindeki savanlar da ise yaprak döken bazı ağaçlar yaygındır. Isoberlinia doka bunların en
tipik örneğidir ve kurakçıl ot toplulukları arasında dağınık olarak görülür. Burada Sahel
savanları en kuzey sınırı oluşturur. Güneyde ise Gine savanları en nemli alanlardır. Kurak ve
yarıkurak doğu Afrika savanlarının coğrafi görünümünü Aristida ve Brachiara cinslerine ait ot
türleri egemenliğinde dağınık ağaç türleri ve çalılardan oluşan bir vejetasyon meydana getirir.
Bu sahalardaki yaygın ağaç türlerinin belli başlıcaları ise Acacia (akasya), Grewia ve
Commiphora cinslerine ait olanlardır (Hutley ve Setterfield 2009).

Fotoğraf 95. Savan formasyonu içinde çeşitli türleri ile yayılış gösteren baobab ağaçları
(https://mrogren.wikispaces.com/Savanna+Plant+Adaptations). Baobab (Adansonia) cinsine ait 8 tür
vardır. Bunlardan altı tanesinin yayılış alanı Madagaskar ile sınırlıdır. Diğerlerinin 1 tanesi Afrika
savanlarında diğeri de Avustralya savanlarda yayılış gösterir. Bu ağaç savanlarda yaşayan insanlar
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açısından da önemlidir. Baobab ağaçlarının bilimsel cins adı olan Adansonia Fransız bir doğabilimci M.
Adanson’dan gelir.

Afrika’daki savanlar için Shantz ve Marbut (1923) tarafından üç sınıf ayrılmıştır
(Archibold 1995);
1. Yüksek boylu otlar-kısa boylu ağaçlı savanlar. Bunlarda daha çok boyları 2 metreyi
bulan Pennisetum türü otlar yaygındır. Afrika’nın batısında tropikal orman alanlarına komşu
olan sahalarda ortaya çıkarlar.
2. Akasyalı yüksek boylu ot savanları. 1-1,5 m yüksekliğindeki ot kümlerinin arasında
dağınık olarak akasya ağaçlarının yayılış gösterdiği savanlar.
3.
çıkarlar.

Akasyalı kısa boylu ot savanları. Bunlar savanların en kurak kesimlerinde ortaya

Tablo 13. Tropikal savan ekosistemi ile ılıman kuşak bozkır ekosistemlerinin bazı özelliklerinin
karşılaştırması (Woodward 2008).

Tropikal savan ekosistemi

Ilıman kuşak bozkır ekosistemi

Tropikal enlemler; tropikal yağmur ormanlarının
kuzeyi ve güneyinde

Orta enlemler; kıtaların iç kısımlarında veya belli
başlı dağ sıralarının yağmur gölgesinde kalan
yerlerinde; orman ve çöl ekosistemleri
arasındadır

Aylık sıcaklık farkları yok denecek kadar az.
Sıcaklıklar 0° C’nin altına inmez.

Sıcaklık farkları yüksek. Kış sıcaklıkları 0° C’nin
altına iner.

Tropiklerarası yaklaşma kuşağının (ITCZ)
mevsimlik yer değiştirmelerine göre yağış
özellikleri şekillenir.

Yazın konveksiyonel fırtınalar görülür. Polar
cephedeki yer değiştirmeler yağışı kontrol eden
faktörler arasındadır.

Yağış miktarları 500-1500 mm arasındadır.

Yağış miktarları 250-750 mm arasındadır.

Yağışlı mevsim ve kurak mevsim vardır.

Sıcak yazlar ve soğuk kışlar vardır.

Tropikal nemli ve kurak iklim tipi.

Yarıkurak iklim tipi.

Bitki örtüsü içinde otlar ve dağınık ağaçlar yer
alır.

Bitki örtüsü içinde otlar yer alır.

C4 otları bulunur.

C3 ve C4 otları bulunur.
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Oksisoller ve alfisoller yaygındır.

Mollisoller yaygındır.

Toprak profilinde besin maddeleri az, yıkanma Toprak profili besin maddelerince zengin organik
fazla, asidik reaksiyon ve kırmızı renkli.
madde oranı yüksek, nötr veya hafif alkalin
reaksiyon, kahverengi veya koyu renkli.

Güney Amerika için Sarmiento (1983) tarafından ağaç örtüsünün önemine göre ayrılan
savan tipleri ise şunlardır (Archibold 1995);
1.

Ağaçsız savanlar (campo limpo),

2.

Ağaç ve çalı türlerinin %2 den daha az yer kapladığı savanlar (campo sujo),

3.

Ağaç türlerinin %2-15’inde yer aldığı savanlar (campo cerrado);

4.

Ağaç türlerinin %15-40’ında yer aldığı savanlar (cerrado).

Afrika’daki savan alanları ekvator çizgisinin kuzeyinden, Büyük Sahra’nın hemen
güneyinden başlar ve Sahra altı Afrika’nın çok büyük bir kısmını içine alır. Bu savan kuşağı
Batı Afrika savan alanı diye de bilinir ve üçe ayrılır (Şekil 67). Büyük Sahra güneyindeki savan
sahaları oldukça kuraktır. Sahel kuşağı adı da verilen bu sahalar çöllere geçiş bölgeleridir ve
yağış miktarları da oldukça azdır. Mayıs ve Eylül arasında tropiklerarası yaklaşma kuşağının
kuzeye yer değiştirmesiyle yağış alan bu bölgede yıllık yağış miktarı 500 mm’yi bile bulmaz.
7-8 ay süren kurak dönem esnasında Sahra’dan esen sıcak ve kuru rüzgârlar bol miktarda kum
ve toz taşır. Bu alandan güneye doğru iklim özelliklerindeki değişimler savanın özelliklerini de
değişime uğratır ve Sudan kuşağına geçilir. Bu kuşakta bitki örtüsü içinde ortaya çıkan ağaç ve
çalı türleri arasında akasyalar dışında Terminalia, Combretum ve Isoberlinia cinslerine ait türler
ile daha yüksek boylu olan baobab ağaçları da yaygındır. Sudan kuşağı daha güneyde Gine
kuşağı adıyla da bilinen en nemli alana, yani üçüncü savan kuşağına bırakır. Bu kuşakta yıllık
yağış değerleri 1000 mm’yi geçer. Yağışlı dönem Nisan-Ekim arasındadır. Çok uzun boylu ot
toplulukları sahaya hakim olur. Dağınık ağaçların boyları da yer yer 20 metreyi bulur. Akarsu
boylarında galeri ormanları ortaya çıkar. (Woodward 2008; Şekil 68). Bu kuşak güneyde
tropikal ormanlara komşudur (Woodward 2008; Avcı 2017).
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Şekil 67. Afrika’da savanların yayılış alanları (Woodward 2008’den yeniden çizildi). Savanların bütün
özellikleri her yerde aynı değildir. İklim elemanlarında meydana gelen değişimler savanların floristik
özelliklerini etkiler. Bu nedenle de Afrika’da olduğu gibi çeşitli savan tipleri ayırd edilir.

Doğu Afrika savan alanı, Orta Afrika platosunun çok büyük bir kısmını içine alır.
Buradaki Serengeti ovaları, yeryüzünün en büyük yaban hayatı gösterisi olarak da nitelenen,
büyük memeli hayvan gruplarının göçleriyle Afrika savanlarının en bilinen yerlerinden
birisidir. Bu alanda tropiklerarası yaklaşma kuşağının yer değiştirme hareketlerine bağlı olarak
iki yağışlı dönem ve iki de kurak dönem ortaya çıkar. Bunlardan birisi (Mart-Mayıs arasındaki
yağışlı dönem), diğerine (Ekim ortası-Aralık arasındaki yağışlı dönem) göre daha uzun sürer.
Yıllık yağış miktarı 500 mm civarındadır. Kurak dönemde yapraklarını döken birçok çalı ve
kısa boylu ağaç türü genellikle dikenlidir. Baobab ağaçları Afrika doğusundaki bu savan
sahasının da doğal yayılışa sahiptir. Afrocarpus usambarensis ve Afrocarpus gracilior (syn.
Podocarpus gracilior; Fotoğraf 96) gibi ağaçlarda bu alanda yayılış gösterir. Güney savanları,
Afrika savan alanlarından üçüncüsünü meydana getirir. Bu alanda tek bir yağışlı dönem vardır.
Miombo adıyla bilinen buradaki savanların yaygın unsurları Brachystegia ve Julbernardia
cinslerine ait ağaç ve çalı türleridir (Woodward 2008; Avcı 2017).

Şekil 68. Batı Afrika savanlarının kuzey-güney yönlü bir profili (Woodward 2008’den yeniden çizildi,
Avcı 2017’den alındı). Büyük Sahra’ya yakın alanlardan yani kuzeyden güneye doğru gidildikçe
savanlarda meydana gelen değişim, yıllık yağış miktarlarındaki değişimleri yansıtmaktadır.
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Fotoğraf 96. Afrika doğusundaki savan sahasının konifer ağaçlarından Afrocarpus gracilior (syn.
Podocarpus gracilior.http://ntbg.org/plants/plant_details.php?plantid=11995). Çeşitli kullanım
şekilleri nedeniyle kerestesi ticari olarak değerlendirilen ağaçlardan birisidir.

Güney Amerika’da savanlar esas olarak iki bölgede yayılış gösterir (Şekil 69):
1Ekvator’un kuzeyindeki llanos savan alanı. Burası Amazon yağmur ormanının
kuzeyinde Orinoko nehri havzasıdır (llanos-İspanyolca ova sözcüğünden gelmektedir).
2Ekvator’un güneyindeki Cerrado savan alanı. Burası güney yarımkürede geniş
orman sahalarının güneyinde kalan Brezilya platosunun büyük ölçüde ağaçlı savan alanlarıdır.
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Şekil 69. Güney Amerika’da savanların yayılış
alanı (Woodward 2008’den yeniden çizildi, Avcı
2017). Yukarıda ise diğer ekosistemlere göre bu
alanların konumu yer almaktadır (Silva ve Bates
2002).
Güney Amerika’da Orinoko taşkın ovası ve çevresindeki savanlar yani llanos
toplulukları çok çeşitli ot türlerini içinde barındırır. Bu alanda Venezuela savan topluluklarında
Trachypogon plumosus, Trachypogon vestitus, Axonopus canescens, Axonopus anceps,
Andropogon selloanus, çeşitli Aristida türleri, Leptocoryphium lanatum, Paspalum
carinatum,
Sporobolus indicus, Sporobolus cubensis, çeşitli legümen otlar (Cassia, Desmodium,
Eriosema, Galactia, Indigofera, Mimosa, Phaseolus, Stylosanthes, Tephrosia ve Zornia türleri
gibi) yaygındır. Bunların arasında dağınık olarak Byrsonima crassifolia ve Curatella americana
gibi bazı ağaç türleri de ortaya çıkar (Woodward 2008; Gibson 2009). Bu ağaç türleri de
savanlara uyum göstermiştir. Örneğin Curatella americana 6-7 metre boya ulaşan küçük bir
ağaç olmakla beraber toprak altındaki sığ kök sistemleri 20 metreyi bulur, hatta ikincil kökler
de 6 metreyi bulabilir (Archibold 1995).
Güney Amerika’nın güneydeki savanları cerrado (Portekiz dilinde zor anlamında)
adıyla bilinir. Bu alanda da bazı özelliklerine göre farklılaşan savan sahaları yer alır:
•
Cerrado savanlarında ağaçları boyları 8-15 metreyi bulur. Bazı yerlerde ormanın
çatısı bile kapalı olabilir.
•
Cerrado çalılıkları ise daha çok yoğun çalı topluluklarının olduğu savanları
oluşturur. Çalıların boyları 5-8 metreyi bulabilir. Bunların içinde ağaç türleri azdır.
•
Campo cerrado savan tipinde ağaç türleri ve çalı türleri dağınık olarak yayılış
gösterir. Çalıların boyları da kısalmıştır.
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•
Campo sujo tipinde boyları 2-3 metreyi bulan otların içinde dağınık olarak çalı
türleri yer almaktadır.
•
Campo limpo (açık saha) adı verilen ot savanları, büyük ölçüde ağaç ve çalı
türlerinden yoksundur. Otların boyları 40-50 cm arasındadır.
Anlaşılacağı gibi savanlarda esas formasyonu ot türleri oluşturmakla beraber, dağınık
olarak ağaç ve çalı türleri de yayılış gösterir. Cerrado savan alanları, dünyanın en önemli
biyoçeşitlilik sıcak noktaları arasında da kabul edilir. Yıllık yağış miktarları 1250-2000 metre
arasında değişir. Cerrado bölgesinin kuzeydoğusunda yağış miktarları 1250 mm civarında iken
daha nemli olan kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde ise 2000 mm’yi bulur. Bu savan
sahalarında nemli dönemi izleyen kurak dönem 3-5 ay sürer. Yıllık ortalama sıcaklıklar ise
2026° C arasında değişir. Cerrado savanlarında yaygın ağaç türleri Annona crassiflora,
Astronium fraxinifolium, Byrsonima verbascifolia, Hancornia speciosa, Kielmeyera coriacea,
Qualea grandifolia ve Q. parviflora’dır. Burada plato üzerinde galeri ormanları akarsu boyları
ile sınırlanmıştır. Galeri ormanlarında ağaçların çoğunluğu daima yeşildir ve içlerinde yerel
olarak veredas olarak bilinen bir palmiye (Mauritia flexuosa) türü de yaygındır (Silva ve Bates
2002; Fotoğraf 97).

Fotoğraf
97.
Güney
Amerika’da
cerrado
savanlarının
iki
ağaç
türü
(http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Hancornia+speciosa). Astronium fraxinifolium ticari
olarak değer taşıyan ağaçlardan birisidir ve ağacın kabuğu da yerel olarak çeşitli kullanım şekillerine
sahiptir (solda). Annona crassiflora ise yenilebilen meyvelere sahip bir ağaçtır (solda).

Llanos savanları güneyden, Brezilya’nın ağaçları savanları olan cerrados ise kuzeyden
Amazon havzasına bazı alanlarda sokulur ve çeşitli savan yamaları ortaya çıkar (Şekil 70). Bu
savan alanları günümüzde birçok sorunla karşı karşıyadır. Bunların başında geniş alanların
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tarım sahalarına dönüştürülmesi ve plantasyonlar, altyapıyla ilgili gelişmeler ve kontrol
edilemeyen yangınlar gelmektedir. Örneğin 2000 yılların başına doğru Guyana savanlarının
Brezilya’da kalan tarım yapılabilecek alanlar içine dahil edilmesiyle Roraima’daki soya
plantasyonları 2004-2015 arasında 120 km2’den 238 km2’ye çıkmıştır. Çeşitli teşvikler
nedeniyle yeni yollar yapılmış ve bu alanlara soya yetişticileri akın etmiştir. Benzer durumlar
diğer alanlar da görülmektedir. Amazon savan yamalarının en önemli sorunlarından birisi soya
fasulyesi, pirinç ve diğer hububat ziaati alanlarının, bu sahalardaki yayılış alanlarının giderek
genişlemesidir. Yine özellikle okaliptüs ve çam plantasyonlarının Brezilya ve Kolombiya gibi
alanlarda monokültür haline dönüşerek savanlara yayılması da, bu sahalardaki tehditler arasında
kabul edilmektedir. Bolivya’da Beni savan alanları üzerinde beşeri etkilerin çok uzun bir
geçmişi olmakla beraber, büyükbaş hayvancılık faaliyetleri ve sık sık çıkan kontrolsüz
yangınlar da bu alanları değişime uğratmaktadır.

Şekil 70. Amazon havzasına kuzeyden ve güneyden sokulan savan yamalarının dağılışı (Carvalho ve
Mustin 2017). Brezilya, Bolivya ve Paraguay’da yayılış alanı bulan Cerrado savanları ile Venezuela
ve Kolombiya’da ortaya çıkan Llanos savanları bazı alanlarda Amazon havzasına doğru yamalar
oluşturur. Buradaki 4 önemli savan alanı (i) Bolivya’da Beni savanları; (ii) Brezilya, Venezuela ve
Surinam’da Guyana savanları; (iii) Brezilya ve Surinam’da Sipaliwini-Parú savanları; (iv) Brezilya’da
Amapá (Cerrado’) savanları.

Avustralya savan sahaları kıtanın kuzeyi boyunca yayılış sahası bulur. Savanlar bu
alanda yaklaşık 1,9 milyon km2 alan kaplar ve Avustralya’nın yaklaşık %25’ini oluşturur
(Beringer vd. 2015). 17-29 derece güney enlemleri arasında ortaya çıkan savanlar muson
ikliminin etkisindedir. Yağış miktarları kuzeyde 1500 mm’yi bulurken savanların güney
kesiminde 500 mm’ye iner. Savan otlarının burada da büyük kısmı C4 otlarıdır. Odunsu
bitkilerin çoğunluğunu ise akasya ve okaliptüsler meydana getirir. Her ikisinin de çok sayıda
türü, ağaç ve çalı formunda savan ortamlarına dağılmıştır. Avustralya savanlarında yangınlar
son derece önemli bir unsurdur. Savanların güncel yapısını, kompozisyonunu ve dağılışını
yangınlar yeniden şekillendirir (Beringer vd. 2015).
P

P

Okaliptüslerden Eucalyptus tetradonta savanlarda 15-20 metre boylanabilen ağaçlardan
birisidir. Bunun altında yaygın olan hakim otlar arasında kanguru otları (Themeda australis)
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dikkat çekicidir. Savanların kuzeydoğu kesimlerinde ise iki okaliptüs daha yaygın duruma
geçer. Bunlar Eucalyptus crebra ve E. drepanophylla’dır. Şişe ağacı (Brachychiton rupestris)
ve bazı akasya türleri (Acacia harpophylla gibi) Avustralya savanları içinde dikkat çeken diğer
ağaçlardır.
Yangınlar savan ortamlarının en dikkat çekici özelliklerinden birisidir. Hatta bir savan
ekosisteminin bu görünümü kazanmasındaki unsurlardan birisi yangınlardır. Doğal yangınlar
savanlarda yaşamın mevsimlik döngüsünün bir parçasıdır. Nemli dönem esnasında üretilen bol
otsu malzemenin, yangın için de ideal koşulların oluştuğu yağışsız ve sıcak mevsimde
kurumasını izleyen yıllık döngünün kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkar. Özellikle yağışlı
dönemin başında yıldırımlar bir önceki dönemin kuru ve ölü bitkisel kalıntılarını kolayca
tutuşturur ve tüm alandaki kuru otlara yangın ulaşır. Savan yangınları tüm yüzeyi yakarak çok
hızlı bir şekilde yayılır. Yangın sırasındaki yüksek toprak sıcaklığı birkaç dakikadan daha fazla
sürmez. Bu yangınlar bitkilerin toprak üstünde kalan kısımlarına çok fazla etkiler. Ancak
savanların adeta tohum bankası olan toprak içindeki bitki tohumlarına ve bitkilerin köklerine
zarar vermez. Savanların ağaç ve çalılarının yaprak yapıları yanmaya çok fazla uygun değildir.
Bu nedenle savanlarda taç yangınları pek görülmez. Ağaçların çoğunluğunun kalın kabuk
yapısına sahip olması nedeniyle bu yangınlar çoğu zaman ağaçların canlı ve üretken olan
dokularında etkili olmaz. Böylece genellikle ağaçlar yangını atlatmış olurlar. Yanan bitkilerin
dokularındaki mineral maddeler yerde bir kül deposu olarak kalır ve bitkilerin yeniden gelişim
sürecinde gübre fonksiyonu görür. Çok sık çıkan yangınlar nedeniyle yeni tohumların çimlenip
gelişmesi, ağaç fidanlarının büyümesine engel olur. Yangının ağaçlar üzerindeki bu sınırlayıcı
rolüne karşılık buralarda daha çok otların gelişimi mümkün olur. Yeni büyüyen ağaç fidanları
yangın esnasında ölür. Ancak bazı fidanların toprak altında kalan kısımlarından yeni fışkırmalar
ile canlılık devam edebilir. Yangınlar ağaçlarda üreme fenolojisini de etkilemektedir. Sık çıkan
yangınlar ağaçların tohum üretimini de azaltmaktadır (Woodward 2008; Hutley ve Setterfield
2009; Avcı 2017; Fotoğraf 98).

Fotoğraf 98. Yangınlar savanlarda en sık karşılaşılan olaylardan birisi olarak dikkati çeker
(https://www.princeton.edu/main/news/archive/S32/00/77Q07/index.xml). Savan yangınları tüm
yüzeyi yakarak çok hızlı bir şekilde yayılır. Yangın sırasındaki yüksek toprak sıcaklığı birkaç dakikadan
daha fazla sürmez. Bu yangınlar bitkilerin toprak üstünde kalan kısımlarına etkilemekle beraber toprak
içindeki bitki tohumlarına ve bitkilerin köklerine zarar vermez.
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11.2. Çöl Formasyonu
Yeryüzünde yayılış gösteren çöller, çoğunlukla sıcak, soğuk ve sisli çöller (kıtaların batı
kıyılarındaki çöller) olarak sınıflandırılır. Sıcak çöller, subtropikal enlemlerde ortaya çıkar ve
don olaylarının görülmemesiyle belirginleşir. Orta enlemlerde yer alan ve yaz mevsiminde çok
yüksek sıcaklıkların olduğu soğuk çöllerde ise kış mevsiminde sıcaklıklar 0°C’nin altına da
iner. Kuzey yarımkürede hem sıcak hem soğuk çöller geniş yayılışa sahiptir. Güney
yarımküredeki çöllerin yayılış alanı daha dar sahaları ilgilendirir. Tropikal ve subtropikal
bölgelerde yer alan sisli çöllerin yayılışları ise kıtaların batı kıyılarıyla sınırlıdır (Şekil 71).

Şekil 71. Tropikal çöllerin yayılış alanları.
Kuzey Afrika’daki Büyük Sahra çölü, Kalahari çölü, Arabistan çölleri, Tar (Thar) çölü
ve Avustralya’daki çöller tropikal çöl ekosistemlerine örnektir. Kıtaların batı kıyılarındaki
çöller ise Afrika’daki Namib çölü, Güney Amerika’daki Atakama çölü ve Kuzey Amerika’daki
Sonoran ve Mojave çölleridir
Yıllık yağış miktarları, sıcak ve soğuk çöllerde 250 mm’yi geçmez. Kıtaların batı
kıyısında yer alan sisli çöllerde ise yıllık yağış miktarları çok daha azdır. Nadiren 100 mm’yi
geçer. Sıcak çöller ve sisli çöllerde yağışı kontrol eden temel unsur, subtropikal yüksek basınç
koşullarıdır. Çöllerde sıcaklıklar son derece değişkendir. Subtropikal enlemlerdeki sıcak çöller,
tüm yıl boyunca sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yerlerdir. Sıcaklık değerleri 50°C’yi
bulabilir ve nadiren 0°C civarına iner. Orta enlemlerin soğuk çöllerinde yaz mevsiminde
sıcaklık değerleri 32-43°C’ler arasında değişir. Kış mevsiminde ise çok daha karasal koşullar
ön plana çıkar ve sıcaklıklar zaman zaman 0°C’nin altına da iner. Sisli çöllerde ise yıl boyunca
sıcaklıklar denizelliğin etkisi ile çok yükselmez (10-24°C). Namibya’daki Namib çölü, ŞiliPeru
kıyılarındaki Atakama çölü veya Büyük Sahra’nın batı kıyıları gibi sahalarda yağış azlığına
karşılık okyanustan gelen sis bu ekosistemler bakımından büyük önem taşır. 15701971 yılları
arasında hiç yağışın düşmediği Atakama çölü, dünyanın en kurak alanlarından birisidir (Ward
2009; Avcı 2017).
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Tropikal çöllerin toprakları aridisollerdir. Aridisoller çeşitli anakayalar üzerinde
oluşabilirler ve kurak bölgelerin toprakları olarak tanımlanırlar. Çoğunluğunda CaCO 3
birikimi, tuz ve kaliş oluşumu vardır. Çöllerin toprak profillerinde organik madde miktarı, bitki
örtüsünün zayıf olması nedeniyle son derece azdır. Yağış miktarlarının da az olması, bu
sahalarda kimyasal ayrışma süreçlerini sınırlar (Avcı 2017).
R

R

Tropikal çölllerde bitkiler bu alanlardaki iklimin tüm özelliklerini yansıtır. Savan
ortamlarına geçiş alanlarında bitki toplulukları yer yer dikenli ağaçlar ve dikenli çalılardan
oluşur. Çöl formasyonu çok uzun süren, kurak ve sıcak geçen iklime uyum sağlamıştır.
Bitkilerin dağılışlarında çöllerin sahip oldukları yerel ortamların önemli rolü vardır. Bazı bitki
ve hayvan grupları tüm kıtalardaki çöllerde ortaya çıkarlar. Kaktüs türleri özellikle
Amerika’daki çöl alanlarında yaygındır. Sütleğenler ise birçok türle Afrika’da temsil edilir
(Ward 2009). Bitki ve hayvanlar açısından çöl alanları yaşamın zor olduğu yerlerdir. Çöllerdeki
belli başlı üç doğal ortam özelliğine canlılar uyum göstermek zorundadır. Bunlar kuraklık,
yüksek sıcaklık ve tuzluluktur. Tüm vejetatif aktivitelerini bir yılda tamamlayan birçok bitki
türü, bu sahalarda ancak yağıştan hemen sonra ortaya çıkar. Bu şartlarda yetişen bitkiler,
genellikle kurak mevsimde yapraklarını döken yayvan yapraklı türlerdir. Alt katı oluşturan ot
türleri ise, genellikle yıllık bitkilerden meydana gelir. Bunların önemli bir kısmı ya kurak
mevsimde ortadan kalkar veya kurak dönemi toprak altında dinlenme halinde geçirir (Avcı
2017).
Çöllerin florası dünyanın diğer alanlarındaki floralardan çok farklıdır. Bu bitkilerin bazı
ortak özellikleri aşağıda belirtilmiştir (Ward 2009; Avcı 2017):
•
Çöllerde yaşayan bitkilerin çoğunluğu uzun süre kurak koşullar altında
yaşayabilen kserofit bitkilerdir. Bazı kserofit bitkiler, kısa bir zaman dilimi için
bünyelerindeki suyun %75’ini kaybetseler bile hayatlarına devam edebilirler.
•
Çöl alanlarında ortaya çıkan bitkilerin ortak özelliklerinden birisi
sukkulent yapıya sahip olmalarıdır. Bu özellik, kurak dönem esnasında kullanılmak üzere
bitki tarafından su depolanmasını ifade eder. Su, bitkide yaprak, gövde, dal, kök veya yumru
gibi çeşitli organlarda depolanabilir. Bu özelliklere sahip olan çok çeşitli bitki türleri çöllerde
yayılış alanı bulur. Örneğin, kaktüsler gövde sukkuletine sahip bitkilere örnektir. Yaprakları
sukkulent özelliğe sahip olan bitkilere Agave ve Aloe türleri örnek verilebilir. Bu cinslere ait
bitki türlerinde kalın ve etli yapraklar suyu depolamaktadır.
•
Yaprakların küçük olması, evoporasyonu azaltır. Örneğin Lithops türleri
(bunlara taş bitkileri adı da verilir), taş benzeri ve boyu sadece 0,5 cm kadar olan sukkulent
yapraklara sahiptir. Bunlardan birisi olan Lithops francisci Namib çölüne endemiktir.
•
Bitkilerin suyu muhafaza etmek için kullandıkları diğer bir yöntem ise
kurak dönemde yaprakların dökülmesidir. Sonoran çölünün Ocotillo çalıları (Fouquiera
splendens) gibi. Ocotillo çalıları yeterli yağışı buldukları zaman yapraklanır, ancak bu yapraklar
kurak dönem esnasında hemen dökülür. Bu durum yılda birkaç kere tekrarlanabilir.
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•
Çöllerde bitkilerin açık renkli tüylerle veya tuz salgılarıyla kaplanan
yaprakları, güneş ışığını yansıtır. İğneli veya dikenli yüzeyler de benzer özelliğe sahiptir.
Birçok çöl bitkisinde terlemeyi sağlayan stomalar yapraklarda gömülmüştür ve stomaların
etrafı tüylenmiştir.
•
Çöl bitkilerinin kök sistemleri uzun kazık kökler veya yanlara doğru son
derece gelişmiş köklerdir. Bu derin kazık kökler, topraktaki neme ulaşmak için son derece
önemlidir
Çöllere bitkilerin uyumunun belli başlı yolları şu başlıklar altında toplanmaktadır (Ward
2009):
1.
Kuraklıktan kaçmak: Bitki tüm faaliyetlerini suyu bulduğu zaman gerçekleştirir.
Çöllerin çok sayıda yıllık bitkisi çöllerde bu duruma örnek oluşturur.
2.
Kuraklığı atlatmak: Kurak dönemi derin kökler (topraktaki çok az nemi bile
emer) gibi morfolojik özelliklerden faydalanarak ve /veya stoma kontrollü su kaybı ve CAM
fotosentezi gibi fizyolojik özelliklerle atlatırlar. Bilindiği gibi CAM fotosentezi, bazı bitkilerde
görülen karbon fiksasyonu (yani CO 2 özümlemesi ) yoludur. Bu bitkiler genellikle sukkulent
yapıdadırlar. Tuzcul ortamlarda yaşayan halofit bitkiler ile epifit bitkilerin CAM tipi fotosentez
yaptıkları bilinir. CAM fotosentezinde stomalar geceleri açık gündüzleri kapalıdır. Bazı
bitkilerin örneğin Boscia albitrunca, kökleri toprak içinde 68 metre derinliğe inebilmektedir.
R

R

3.
Kuraklığa tahammül etmek: Bu bitkilerde çok hızlı gaz değişimi söz konusudur.
Kurak dönemlerde yapraklarını dökerler. Birçok çöl bitkisinde bu durum görülür. Hammada
scoparia gibi.
4.
Kuraklığa direnç göstermek: Bu bitkiler su miktarı fazla olunca orta derecede;
su stresi söz konusu ise çok az gaz değişimi yaparlar.
Birçok çöl habitatında toprakta tuz içeriğinin yüksek olması, bitkilerin bu koşullara
uyumunu da gerektirir. Çöllerdeki halofit bitkiler, yüksek oranda tuz içeren alanlara iyi uyum
gösterirler. Kurak sahaların topraklarındaki toprak suyundaki tuz içeriği 2000-20.000 ppm
arasında değişir (Avcı 2017).
Halofitler genelde iki şekilde tuzlu alanlara uyum gösterir (Ward 2009):
1- Tuz biriktirerek (Salicornia, Suaeda, Chenopodium, Atriplex türleri örnek
verilebilir), 2- Tuzun fazlasını salgılayarak yani dışarı atarak (Tamarix ve Reaumuria türleri
gibi).
Tropikal ve subtropikal alanlarda ortaya çıkan sıcak çöller, ekvatorun kuzey ve
güneyinde 10-35 ° enlemleri arasında yer alır. Subtropikal yüksek basınç hücrelerinin ve soğuk
okyanus akıntılarının hakim olduğu kara kütlelerinin batı kıyılarında ortaya çıkan sıcak çöller,
karasal sıcaklık rejimine sahip yerlerdir. Buralarda çok sıcak yazlar ve soğuk kışlar görülür.
Yaz mevsiminde gündüz sıcaklık değerleri ortalama 38°C civarında olmakla beraber, zaman
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zaman 50°C’nin üzerine çıkar. Gece sıcaklıklar, belirgin olarak düşer ve 20°C civarına iner.
Kış sıcaklıkları yaz mevsimine göre daha az olmakla beraber, yine de yüksektir. Gündüz
1621°C’ler, gece ise 4-10°C’ler arasında seyreder (Laity 2008; Ward 2009).
Sıcak çöllerdeki yıllık yağış miktarları genellikle 250 mm’yi aşmaz. Tar gibi bazı
çöllerde yaz yağışları ortaya çıkarken, Sonoran çölü gibi bazı çöllerde hem yaz hem de kışın
yağış görülür. Sahra ve Arabistan çöllerinde belirli bir yağış mevsimi yoktur. Yaklaşık doğubatı
doğrultusunda 4800 km, kuzey-güney yönünde 1600 km uzunluğa sahip Büyük Sahra Çölü,
reg, erg ve hamadaların görüldüğü bir çöl alanıdır. Bu saha subtropikal yüksek basınç
hücresinin etkisi altındadır ve yıllık yağış, birçok yerde 25 mm’yi bile bulmaz. Sahra çölü
yeryüzünün en sıcak alanlarından birisidir. Sıcaklıklar, 50-55°C’yi bulur. Dağlık alanlarda
bazen sıcaklık değerleri 0°C’nin altına da inebilir (Ahakkar dağları gibi). Yağış miktarlarının
çok az da olsa arttığı batı kesimlere doğru bitki çeşitliliği artar. Çok daha kurak olan doğu
kesimde bitkiler son derece azalır. Bitkilerin çoğu kserofit, efemer ya da halofittir. Bu bitkilerin
bazıları dikkat çekicidir. Örneğin çöl gülü (Anastatica hierochuntica) Büyük Sahra’nın yaygın
bitki türlerinden birisidir (Fotoğraf 99). Bitki yağışlı dönem sonrasında tüm yapraklarını ve
dallarını sıkı bir top haline getirip dinlenme dönemine geçmektedir. Bu durumda bitki
olgunlaşmadan tohumlarının dağılmasını engellemekte ve böylece de tohumlar yıllarca
bozulmadan kalmaktadır. Bir sonraki yağışlı dönemde bitki tohumlarını saçmak için yeniden
açılmaktadır (Hegazy ve Kabiel 2010). Büyük Sahra’nın birçok kısmında görülen regler,
çoğunlukla bitkiden yoksundur. Buna karşılık hamadalar üzerinde az da olsa bazı bitki türleri
gelişme imkânı bulur. Ergler (kum çölü) üzerinde ise reglere nazaran bitki türlerinin sayısı çok
daha fazladır. Kum tepeleri arasında nadir yağmurda suyun biriktiği boşluklarda, kuru göl
yataklarında birçok türe rastlanır. Cleome droserifolia gibi efemer bitkiler yağmurdan sonra bir
iki gün içinde çimlenip ve 10-15 gün içinde de tohumları olgunlaştırabildikleri son derece kısa
bir yaşam döngüsüne sahiptir. Erglerin üzerinde dağınık şekilde yayılış gösteren ve
had
olarak bilinen Cornulaca monacantha ile afozo olarak bilinen Panicum turgidum develerin
beslenmesi bakımından da önem taşır. Bu iki türün kumun içinde 15 metreye varan çok uzun
kök sistemleri geliştirdikleri de görülür ( Ward 2009). Ergler üzerinde yaygın olan yine çok
yıllık bir ot türü olan Aristida pungens, ekolojik koşulların nispeten uygun olduğu alanlarda
yerini Ephedra alagens, Genista sahraea, Calligonum azel gibi çalı formundaki türlere bırakır.
Hamadalar üzerinde ise genellikle Haloxylon salicornicum (saksavul) dikkat çekicidir. Bu
bitkinin tohumları yerel topluluklarca diğer ot türlerinin tohumları ile öğütülüp ekmek
yapımında da kullanıldığından kıtlık dönemlerinin bitkileri arasında kabul edilir. Son derece
derin kök sistemlerine sahip olan Haloxylon ammodendron ise siyah saksavul olarak da bilinen
psammofit ve halofit bir türdür. Bunların yoğun olarak yetiştiği yerlere saksavul ormanı adı
verilir ve develerin beslenmesi, yakıt ve hatta deterjan olarak insanlar tarafından kullanılır.
Saksavulların bir başka türü olan Haloxylon persicum (beyaz saksavul), Arabistan çevresinde
ghada adıyla bilinir. Tuz sedirleri adı da verilen ılgın türleri (Tamarix sp.) ise çoğunlukla vadi
içlerinde yayılış gösterir (Al-Khalıfah ve Shanavaskhan 2007; Avcı 2017).
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Fotoğraf 99. Çöl gülü (Anastatica hierochuntica)
Büyük Sahra’nın bitki türlerinden birisidir. Bitki yağışlı
dönem bittikten sonra bütün yapraklarını ve dallarını sıkı
bir top haline getirip dinlenme dönemine geçmektedir.
Bitki böylece olgunlaşmadan tohumlarının dağılmasını
engellemekte ve tohumları yıllarca bozulmadan
kalmaktadır. Bir sonraki yağışlı dönemde bitki
tohumlarını saçmak için yeniden canlanmaktadır.
Fotoğrafta çöl gülünün yağışsız dönemde kendini
kapatmış bir örneği görülmektedir (Foto M. Avcı; Avcı
2017).

Afrika’nın güneybatısındaki sisli Namib
çölü, bazı ilginç bitkilere de ev sahipliği yapar.
Bunların en dikkat çekeni Welwitschia miralibis,
Namib Çölü'ne özgüdür (Fotoğraf 100).
Welwitschia cinsi, 1800’lü yıllarda Avusturyalı
botanikçi Friedrich Welwitsch tarafından keşfedilmiştir ve bu botanikçinin adını taşımaktadır.
Açık tohumlu bitkiler (Gymnospermler) ile kapalı tohumlu bitkiler (Angiospermler) arasında
bir geçiş sınıfı olarak bilinen Gnetales sınıfından olan Welwitschia miralibis fosilleri, Tersiyer’e
kadar inmektedir ve ait olduğu familyanın (Welwitschieceae) monotipik bir türüdür. Bitkinin
yaşamı esnasında yalnızca yaprakları gelişmektedir. Namib çölünde 100-150 km’lik kıyı
kuşağında dağınık olarak görülen bu bitki oldukça büyük, kayış gibi yaprakları ile diğer
kserofitlere benzemez. Çok uzun yaşayan bu çöl bitkisinin 400-500 yaşında örnekleri vardır
(Avcı 2017).
Fotoğraf 100. Namib çölünde Welwitschia
miralibis
(http://www.kew.org/scienceconservation/plantsfungi/welwitschiamirabilis-tree-tumbo). Namib
Çölü'ne özgü bir bitki olan bu türün yüzlerce yıl
yaşayan örnekleri vardır.

Namib çölünün kumullarında çok yıllık otlar da yaygındır. Bunların derin kök sistemleri
vardır. Dikenli bir çalı türü Acanthosicyos horrida’nın (nara kavunu) yayılış alanı da bu
sahalardır. Nara kavunu çöl insanının ve çöl hayvanlarının önemli besin kaynaklarından
birisidir. Ağustos-Eylül aylarında yerel halk tarafından toplanan nara kavunu çeşitli amaçlarla
kullanılır (Avcı 2017).
Güney Amerika’nın batı kıyılarında çöller 5-30° güney enlemleri arasında yer alır. Bu
saha dünyanın en kurak bölgelerinden birisidir. Atakama çölü ve kuzeyindeki uzantıları
Humboldt soğuk su akıntısının etkisindedir ve bu alanın bazı kesimlerinde yıllık yağış miktarı
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50 mm’yi bulmaz. Ancak okyanusdan gelen sis tabakası bu çöllerin özelliklerini değiştirir. Bu
sis kuşağının etkisi dışında kalan yerler bitki örtüsü bakımından son derece fakirdir (Avcı 2017).
Kuzey Amerika'nın çölleri floristik ve yapısal özellikleri ile Güney Amerika’dakilerden
farklıdır. Kuzey Amerika kurak sahaları bu özelliklerini, hem kışın Pasifikten gelen nemli hava
kütlelerini engelleyen dağların yağmur gölgesi etkisine (Büyük Havza ve Mojave çölü) ve hem
de subtropikal yüksek basınç hücrelerine (Chihuahuan ve Sonoran çölleri) borçludur. Büyük
Havza daha kuzeyde yer alır ve burada Aralık-Şubat arasında sıcaklıklar çoğunlukla 0°C’nin
altındadır. Yıllık ortalama sıcaklığın 9°C olduğu bu saha soğuk çöl olarak nitelenir. Büyük
Havza’nın daha güneyinde yıllık ortalama sıcaklık 20°C’dir. Buradaki Chihuahuan ve Sonoran
gibi sıcak çöllerde kuzeydekinin aksine kar şeklinde değil, yağmur şeklinde yağışlar görülür
(Laity 2008). Alçak kesimlerde yıllık 100 mm’nin altında yağış alan bu sahalarda kaktüsler
yaygındır. Sonoran Çölü'nde uzun boylu saguaro kaktüsü (Cereus giganteus), çok gövdeli
Stenocereus thurberi ve düz gövdeli kaynanadili (Opuntia sp.) türleri bunlar arasındadır. Kısa
boylu (8-10 m kadar) ağaçlar (Parkinsonia microphylla, Prosopis glandulosa , Olneya tesota)
ile Ambrosia dumosa, Fouquieria splendens, Larrea tridentata gibi bazı küçük çalı türleri
Sonoran bitkilerinden diğerleridir. Mojave çölünün belirgin türlerinden birisi yucca palmiyesi
(Yucca brevifolia)’dir. Yaprakları söğütü andırdığı için çöl söğüdü olarak bilinen Chilopsis
linearis’in yayılış alanı ise geçici akarsu yataklarıdır (Archibold 1995; Laity 2008; Avcı 2017;
Fotoğraf 101).
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Fotoğraf 101. Sonoran çölünde yaygın olan kaktüslerden ikisi (http://www.tucsoncactus.org). Solda
saguaro kaktüsü (Cereus giganteus), çok gövdeli Stenocereus thurberi.
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Bölüm Soruları
1) Savanların yayılış alanları coğrafî enleme göre ifade edilse, aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Savan sahaları Yengeç Dönencesinin güneyindedir
b) Savan sahaları Oğlak dönencesinin kuzeyindedir
c) Savan sahaları çoğunlukla dönenceler arasında ortaya çıkar
d) Savan sahaları Asya’da Yengeç Dönencesinin kuzeyindedir
e) Savan sahaları ekvator çizgisinin kuzey ve güneyinde ortaya çıkar
2) Afrika savan alanlarının yayılışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Yengeç Dönencesi kuzeyinde geniş alanlar kaplar
b) Büyük Sahra güneyinde yayılış alanı vardır
c) Afrika doğusunda yayılış alanı vardır
d) Ekvator çizgisi – Oğlak Dönencesi arasında yayılış alanı vardır
e) Yağmur ormanlarının kuzey ve güneyini çevrelerler
3) Savanlar Köppen iklim sınıflandırmasında hangi iklim tipine girerler?
a) Bs iklimi
b) Aw iklimi
c) Bw iklimi
d) ET iklimi
e) Cs iklimi
4) Savanlarda bitkiler arasında rekabet aşağıdakilerden en fazla hangisi için
olmaktadır?
a) Işık – mekân
b) Besin maddesi – ışık
c) Su – mekân
d) Su – sıcaklık
e) Su – besin maddesi
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5) Güney Amerika batı kıyılarındaki çöller hangi enlemler arasında ortaya çıkar?
a) 0-20° kuzey enlemleri
b) 30-40° güney enlemleri
c) 5-30° güney enlemleri
d) 30-50° güney enlemleri
e) 50-60° kuzey enlemleri
6) Welwitschia miralibis adıyla bilinen çöl bitkisinin fosilleri Tersiyer’e kadar iner.
Açık ve kapalı tohumlular arasındaki geçiş sınıfına dahil olan bu bitkinin yayılış alanı hangi
çöldür?
7) Büyük Sahra’nın yaygın çöl bitkilerine bir örnek veriniz?
8) Çöl bitkilerin kök sistemleri nasıldır?
9) Çöl bitkileri çok kurak dönemlerde neden yapraklarını döker?
10) Afrika savanlarında Sudan kuşağı neresidir?

Cevaplar
1-d, 2-a, 3-b, 4-e, 5-c, 6-Namib çölü, 7-Çöl gülü, 8-Uzun kazık kökler veya yanlara
doğru çok gelişmiş kökleri vardır, 9-Bünyelerindeki suyu muhafaza etmeleri için, 10-Büyük
Sahra güneyindeki Sahel kuşağı ile yağmur ormanı kuzeyindeki Gine kuşağı arasındaki alan.
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12. AKDENİZ VEJETASYONU: BÖLGESEL DAĞILIŞ VE FLORİSTİK
ÖZELLİKLER
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Anahtar Kavramlar
Maki: Akdeniz ekosistemlerinde ortaya çıkan ve büyük kısmını herzaman
yeşil yapraklı olan türlerin meydana getirdiği bir çalı formasyonu
Sklerofil yaprak: Akdeniz iklim tipi etkisindeki alanlarda, odunsu bitkilerin
büyük kısmında görülen ve susuzluğa direnç göstermek üzere sert, daima yeşil ve deri
gibi sert olan yapraklar
Chapparal: Kaliforniya kıyılarına özgü maki benzeri çalı formasyonu
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Giriş
Adını en geniş yayılışa sahip olduğu Akdeniz havzasından alan bu vejetasyon, dünya
üzerinde iklim özellikleri bakımından birbirine benzeyen 5 farklı sahada ortaya çıkar (Şekil 72).
Akdeniz vejetasyonu, kuzey yarımkürede 31-46 derece coğrafi enlemleri arasında, güney
yarımkürede ise 28-42 derece enlemleri arasında kıtaların batı ve güneybatı kıyılarında ortaya
çıkar. Bu alanlar, Akdeniz’e sınırı olan yerlere yalnızca iklim yönünden değil bitki örtüsü
açısından da benzer. Akdeniz’i karakterize eden bir çalı formasyonunun görüldüğü her bölge
küresel ölçekte ada benzeri bir görünüm sergiler (Avcı 2017).
Akdeniz ekosistemlerinde iklim genel çizgileri ile yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve
yağışlı olarak tanımlanır. Kış mevsiminde mevcut polar cephe bu saha üzerine doğru yer
değiştirdiğinden siklonik faaliyet artar ve kış mevsimi boyunca yağış meydana gelir. Yazın
kutbi cephe uzak alanlara çekildiğinden bu alanlar tropikal hava kütlelerinin etki alanına girer
ve kurak yaz mevsimi söz konusu olur. Bütün bu özellikler Kaliforniya’da, Orta Şili’de, Güney
Afrika’da ve Güneybatı Avustralya’da da ortaya çıkar. Ancak bu iklim tipinin en belirgin olarak
görüldüğü alan Akdeniz kıyılarıdır. Bütünüyle Akdeniz havzası içinde de bazı farklılıklar
vardır. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’den daha fazla yağış alır. Batı Akdeniz’de termik rejim
nispeten daha denizeldir. Akdeniz havzası dışında da örneğin Şili ve Kaliforniya’da da yağışın
% 80-90’ı kış mevsiminde düşer. Özellikle kıyı kesimlerinde sıcaklık 0°C’nin altına nadiren
iner. Şili’de dar bir kıyı şeridinde de benzer özellikler görülür. Deniz ile And dağları arasında
kalan 100 km’lik bu şeritde yağışın çok önemli bir kısmı kışın düşer ve And dağlarının
eteklerine kadar don olayları görülmez (Aschmann 1973; Kuennecke 2008; Avcı 2017).

Şekil 72. Akdeniz vejetasyonun yayılış alanları.
Akdeniz havzasının iklim tipi Köppen iklim sınıflandırmasında Cs iklimleri ile temsil
edilir. Yağışlı dönem kış mevsimine denk gelir. Kış mevsimi bitkilerin yetişme dönemi
dışındadır ve yazın da genellikle oldukça kuraktır. Yıllık yağış miktarları yerel özelliklere göre
değişmekle beraber genellikle 500-700 mm arasında değişir, bazen de 1000 mm’yi bulur hatta
geçer. Bu konuda yükselti, bakı gibi rölyef özellikleri yanında hakim rüzgar yönleri önemli rol
oynar. Yağış miktarları bitki örtüsü bakımından yeterli gibi görünse de, bitkilerin yetişme
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dönemi içine denk gelen kurak dönem bitkiler bakımından strese neden olur. Yıl içine yağış ve
sıcaklığın dağılışı, bitki örtüsünün floristik çeşitliliğini ve dağılışını şekillendiren önemli bir
özelliktir (Avcı 2017).
Akdeniz vejetasyonu içinde bu iklimin özelliklerini yansıtan bir çalı formasyonu
karakteristiktir. Bu, hemen hemen tüm Akdeniz ekosistemlerinde ortaya çıkan ve büyük kısmını
herzaman yeşil yapraklı olan türlerin meydana getirdiği bir çalı formasyonudur. Esas Akdeniz
havzasında bu çalı toplulukları maki olarak bilinmekte, Kuzey Amerika’nın batısında,
Kaliforniya’da chapparal, Şili’de matoral, Kap’da finbos ve Avustralya’da mallee olarak
isimlendirilmektedir. Çalı türlerinde yapraklar genellikle deri gibi serttir. Birçok türde yapraklar
küçülmüş ve yaprak kenarlarında dikenimsi çıkıntılar oluşmuştur. Bu çalı formasyonu içinde
rastlanan bazı karakteristik ot türlerinin birçoğu da aromatiktir (adaçayı, biberiye, kekik ve
mercanköşk gibi) ve yüksek oranda uçucu yağlar içerir. Akdeniz ekosistemlerinde yaygın
toprak tipi terra rossadır. Alfisollerin alt gruplarından olan xeralfs topraklar (Kaliforniya
çevresinde) olarak da isimlendirilen bu topraklar genellikle kırmızı renklidir. Akdeniz havzası
topraklarında çoğu zaman kil oranı derinlikle beraber artar ve A horizonu altında belirgin bir
kil katmanı bulunur. pH bakımından üst toprak nötr olsa da alt horizonlara doğru bazik
reaksiyon görülür. Çeşitli anakayalar üzerinde gelişen topraklarda, yer yer azot ve fosfor gibi
bitki besin maddeleri bakımından eksiklik görülür. Buna karşılık bazı topraklar ise kalsiyum,
demir, sodyum ve magnezyum açısından zengin topraklardır. Yine Akdeniz iklim bölgelerinde
gelişen terra fuscalar ise genellikle kahverengimsi, kumlu tekstüre sahip, kalsiyum karbonat
içeriği yüksek, asit reaksiyon göstermeyen ve orman formasyonu altında gelişen topraklardır
(Hughes 2005). Dağlık alanların eğimli yamaçlarında toprak genellikle sığ ve erozyon süreçleri
etkilidir. Bazı sahalarda hendek (oyuntu-gully) erozyonu dikkat çekicidir. Bu konuda ekosistem
üzerinde binlerce yıldır devam eden beşeri etkilerin de rolü önemlidir (Kuennecke 2008;
Cowling vd. 2009; Avcı 2017).
Akdeniz ekosistemindeki bitkiler, ekosistemin iklim özelliklerine çok iyi uyum
sağlamıştır. Odunsu bitkilerin büyük kısmı susuzluğa direnç gösteren sert, daima yeşil ve
sklerofil (Yunanca sklēros sert; phyllon yaprak anlamındadır) yapraklara sahiptir. Deri gibi sert
yapraklarda stomalar derine gömülmüştür. Bu nedenle de yapraklardan su kaybı en alt düzeye
iner. Bazılarında ise yapraklar tüylüdür veya son derece küçülmüş ve dikenlidir. Bazı yayvan
yapraklı bitkilerde kuraklığa uyum sağlamak amacıyla yaprakların yüzeyleri küçülmüş ve adeta
iğne yaprak şekline bürünmüştür. Bu durumda olmayan bazı bitkiler ise kuraklığa iki yaprak
türüne (dimorfik) sahip olarak tepki vermektedir. Kışın ve ilkbaharda daha büyük ve daha
yumuşak yapraklara sahip olan bazı bitki türleri, ilkbaharın sonunda ve yaz başında bu
yaprakları daha küçük ve daha sert yapraklarla değiştirerek kurak dönemi atlatmaya çalışırlar.
Bazı bitki grupları ise yazın en kurak dönemlerde yapraklarını dökme yolunu tercih eder.
Akdeniz vejetasyonu içinde çalı türlerinin çoğunluğu çok iyi gelişmiş, uzun kök sistemlerine
sahiptir. Bu derinlerdeki suya erişmek için bir yöntemdir. Fakat aynı zamanda köklerden bir
kısmı da yanlara doğrudur ve yüzeye yakındır. Bu durum yağışla toprağa gelen suyun hemen
alınabilmesi bakımından önem taşır. Odunsu olmayan bitkilerden birçoğu suyu yumru köklerde
veya sukkulent yapraklarda veya gövdelerde depolayarak kurak dönemi atlatır. Yine çok sayıda
bitki türü kısa ömürlü veya bir yıllıktır, gelişmelerini bir vejetasyon dönemi sığdırırlar. Böylece
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kurak dönemi ormanın alt katındaki döküntülerin içinde veya toprağın üst horizonunda tohum
halinde atlatırlar (Kuennecke 2008; Avcı 2017).
Günümüzde dünyanın beş farklı bölgesinde ortaya çıkan Akdeniz vejetasyonun kökeni,
muhtemelen Oligosen’den itibaren başlayan ve Orta Miosen’de belirginleşen kış yağışlarının
ve yaz kuraklığının hakim olduğu yeni bir iklim rejimi ile bağlantılıdır. Ancak Avustralya batısı
ve Afrika’nın güneyinde Kap bölgesinde besin maddesi bakımından fakir topraklar üzerinde
yayılış alanı bulan güncel sklerofil çalı toplulukları içinde temsil edilen çok sayıda bitki
grubunun kökeni, Geç Kretase-Erken Senozoik’e kadar inmektedir. İklim özelliklerinin
nispeten muhafaza edildiği, yanmaya eğilimli, besin maddeleri bakımından fakir olan
toprakların yer aldığı bu vejetasyon bugünkü bitki çeşitliliğinin önemli bir kısmını, bu eski bitki
gruplarının nesillerinin günümüze kadar ulaşabilmesine borçludur (Rundel vd. 2016;Tablo 14;
Avcı 2017). Özellikle Avustralya Akdeniz vejetasyonunda endemizm oranı çok yüksektir.
Tablo 14. Küre üzerinde yayılış gösteren Akdeniz ekosistemlerinde bitki çeşitliliği (Cowling vd. 2009’a
atfen Rundel vd. 2016’dan alındı. Avcı 2017).

Bölge

Doğal Bitki
Türlerinin
Sayısı

Endemizm Doğal Yangınların
Oranı (%) Sıklığı

Akdeniz Havzası

25,000

50

30-100

Kap Bölgesi

9,000

68

10-20

Güneybatı Avustralya

8,000

70

10-15

Kaliforniya

5,000

60

30-100

Orta Şili

2,900

30

Yangın yok-çok az

Bitki çeşitliliği bakımından esas Akdeniz havzası oldukça dikkat çekicidir. Bu alanda
yaklaşık 25000 doğal bitki taksonu yayılış alanı bulur ve bu bitkilerden 11700 kadarı da
endemiktir. Orta ve Kuzey Avrupa’da ise doğal bitkilerin sayısı 6000 kadardır. Akdeniz havzası
odunsu bitkiler bakımından da Orta ve Kuzey Avrupa’dan daha zengindir. Akdeniz havzasında
yayılış alanı bulan odunsu bitki (ağaç ve çalı türleri) taksonlarının sayısı 247’dir ve bunlardan
158 tanesi çoğunlukla Akdeniz havzasında bulunan bitkilerdir. Orta ve Kuzey Avrupa’da
odunsu bitki taksonlarının sayısı ise 135’dir ve bunlardan sadece 46 tanesi daha çok bu alanlarda
yayılış gösterir. Diğer türler yani 89 bitki taksonu Orta ve Kuzey Avrupa’da dışında yayılış
alanı bulan bitkilerdir. Benzer farklılıklar cins düzeyinde de ortaya çıkar. Akdeniz orman
alanlarında 34 cins temsil edilirken bu sayı Avrupa ormanlarında sadece 7’dir. (Çeşitli
kaynaklara atfen FAO 2013).
Akdeniz ormanlarındaki bu odunsu bitkilerin içinde çok sayıda endemik bitki de yer alır.
İspanyol göknarı (Abies pinsabo), Kaz dağı göknarı (Abies nordmanniana subsp. equitrojani),
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Yunanistan göknarı (Abies cephalonica) gibi. Çeşitli çam türleri (karaçam-Pinus nigra;
kızılçam- P. brutia; fıstık çamı-P. pinea; sahil çamı-P. pinaster; halep çamı-P. halepensis gibi)
ve sedir de Akdeniz havzası ormanlarında orman yayılış alanı bulur. Meşe ormanları da
Akdeniz havzasında iyi temsil edilmektedir. Bir diğer ağaç türü olan kestane (Castanea sativa),
ekonomik önemi olan bir ağaçtır. Akdeniz havzasındaki ülkeler için besin kaynağı ve odunu
için kültüre de alınmış bir türdür (Şekil 73). En geniş yayılış alanını doğu Akdeniz havzasında
bulan kestane Anadolu’nun kuzeyinde kışın yaprağını döken karışık orman alanlarının da
yaygın türleri arasındadır.

Şekil 73. Akdeniz havzasında kestanenin (Castanea sativa) yayılış alanı (Conedera vd. 2016).
Haritadaki yeşil renkler doğal yayılış alanını, turuncu renkler ise kültür yayılışlarını göstermektedir.

Meşeler Akdeniz havzasının yaygın ağaçlar arasındadır. Özellikle Akdeniz kıyılarına
yakın alanlarda yaz kuraklığına iyi uyum gösteren türler yayılış alanı bulur. Tüylü meşe (Q.
pubescens), saçlı meşe (Q. cerris), pırnal meşesi (Q. ilex), kermez meşesi (Q. coccifera),
Makedonya meşesi (Q. trojana) ve mantar meşesi (Q. suber) gibi (Şekil 74).

Şekil 74. Makedonya meşesi (Q. trojana) çeşitli alt türleri ile Akdeniz havzasında temsil edilir. Bunlar
1 = subsp. trojana; 2 = subsp. yaltirikii; 3 = subsp. euboica. Bunlardan birisi olan Q. trojana subsp.
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yaltirikii yakın yıllarda Toroslardan tanımlanmış ve İ.Ü. Orman Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Faik
Yaltırık’ın adı verilmiştir (Zielinski vd. 2006).

Akdeniz havzasının ekonomik değer taşıyan meşelerinden olan mantar meşesinin
(Quercus suber), doğal yayılış alanı Batı Akdeniz havzasıdır (Şekil 75). Avrupa’daki yayılış
alanı batıda Atlas okyanusu kıyılarından başlar. Portekiz, İspanya, Fransa’nın güneybatısı ve
güneyini, Batı Akdeniz adalarını (Balear, Korsika, Sardunya, Sicilya adaları) içine alacak
şekilde İtalya güneyinde Adriyatik kıyılarına kadar uzanır. Afrika’nın kuzeyinde Fas, Cezayir
ve Tunus’da geniş ormanlar kuran mantar meşesi daima yeşil yapraklı, 15-20 metre
boylanabilen bir meşe türüdür. Doğu Akdeniz havzasına gelindikçe okyanusal etkilerin yavaş
yavaş silinmesi, yağışın daha çok kış mevsiminde olması, mevsimlik sıcaklık farklarının
artması, yaz mevsiminin daha sıcak ve kurak geçmesi, mantar meşesinin ekolojik taleplerinin
de ortadan kalkmasına neden olur. Okyanus etkilerinin iç kısımlara kadar sokulması için uygun
rölyef koşullarına sahip Portekiz’de ise geniş orman alanları meydana getirir. İber yarımadası
dünya mantar meşesi ormanlarının % 50’sinden fazlasına ev sahipliği yapar. Bu ormanların
yaklaşık % 33’ü Portekiz’de ve %23 kadarı da İspanya’dadır. Batı Akdeniz havzasında mantar
meşesinin diğer önemli bir yayılış alanı Afrika’nın kuzeyidir. Dünya mantar meşesi
ormanlarının yaklaşık % 33’ü de buradadır. Afrika kuzey batısında Atlas okyanusu kıyılarından
itibaren bu meşe türü yayılış alanı bulur. Cezayir başta olmak üzere Fas ve Tunus’da geniş
ormanlar kurar. Cezayir’de Tel Atlas dağlarının Akdeniz’e bakan kuzey yamaçları mantar
meşesinin yayılış alanlarını oluşturur (Günal 2006). Mantar meşesinin en değerli kısmı ise
mantar veren kabuğudur. İnce kabuklu olan ağacın gövdesi, zamanla bir mantar tabakasıyla
kaplanmaktadır. İlk beş yılda gövde ve dallarda oluşmayan mantar katmanı, ağacın kendini
düşük sıcaklıklara ve güneş ışığına karşı korumak üzere geliştirdiği bir savunma mekanizması
olarak oluşmaya başlar. Zaman içinde kalınlaşan mantar katmanı bir süre sonra dökülür ve
yenisi oluşmaya çalışır. Mantar meşesinin bu mantar tabakası, mantar üretimi nedeniyle büyük
bir ekonomik değer ifade eder. Mantar doğal esnekliğini kaybetmeyen, ezilmeyen, kırılmayan,
sıvı ve gazları sızdırmayan hafif bir ürün olması nedeniyle talep edilir. Ekonomik bakımdan
önemli olan mantar 45-50 yaşındaki ağaçlardan ilk olarak elde edilebilmektedir (Fotoğraf 102).
Daha genç ağaçlardan elde edilmez. İlk hasatdan sonra da yeni mantar eldesi için aradan 10-12
yıl geçmesi gerekmektedir. Yaklaşık 200 yıl yaşayan mantar meşesi, soyulma yaşına geldiğinde
ağaçtan plakalar halinde mantar tabakası kazınmaktadır. Kurutularak mantar elde edilmekte ve
bu mantarlar satılmaktadır (Günal 2006).
En büyük mantar üreticisi olan ülkelerin başında ise Portekiz gelmektedir. Portekiz
dünya üretiminin yaklaşık %50’sini tek başına karşılamaktadır. Portekiz’i İspanya, İtalya,
Mısır, Fas, Tunus ve Fransa izlemektedir. Mısır, Fas ve Tunus toplam üretimin yaklaşık %
14’ünü gerçekleştirmektedir. Mantar üretiminin belkemiğini mantar tıpa pazarı
oluşturmaktadır. Toplam ekonomik değerin % 70’ini mantar tıpa üretimi oluşturmaktadır.
Portekiz yıllık üretiminin yüzde 44'ü tıpaların imalatında kullanılmaktadır. Döşeme ve yalıtım
malzemesi (örneğin NASA uzay mekiğinin dış yakıt tankları) ve giysiler, aksesuarlar vb diğer
kullanım alanlarını meydana getirmektedir. Küresel ölçekte mantar 6. önemli odun dışı orman
ürünüdür. 2011 yılında, mantarın tahmini yıllık ihracat değeri 1.3 milyon € iken, işlenmiş
mantar ürünlerinin yıllık geliri yaklaşık 2 milyar ABD dolarını bulmaktaydı. Günümüzde iklim
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değişikliği ve ekolojik sertifikalarla ilişkili olarak yeşil binalarda yalıtım malzemesi şeklinde
mantarın kullanımına yönelik projeler de yapılmaktadır (FAO 2013).

Şekil 75. Akdeniz havzasının ekonomik
değer taşıyan meşelerinden mantar
meşesinin (Quercus suber) yayılış alanı
(Houston Durrant vd.
2016).

Fotoğraf 102. Akdeniz havzasının ekonomik değer
taşıyan ağaçlarından mantar meşesinin (Quercus suber)
üretim amacıyla kabuklarının alınması (Houston Durrant
vd. 2016).
Bu ağacın kabukları büyük bir ekonomik değer ifade
eder. Soyulan mantar tabakası kurutulur ve plakalar
haline getirilir. 2000-5000 hektar mantar meşesi
ormanından 150 kg mantar elde edilmekle beraber, 100
kg işlenmemiş mantardan ancak 30 kg mantar elde edilir.
Dolayısıyla %70 civarında da ham ürün kaybı
olmaktadır (Günal 2006)

Avrupa’da mantar meşesi ormanlarının kapladığı alan 1, 5 milyon hektarı geçmektedir.
Kuzey Afrika’da ise 700 bin hektar kadardır. Çeşitli beşeri etkiler nedeniyle mantar meşesi
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ormanlarının kendini yenileyememesi, bu alanların okaliptüs ve çam plantasyonları ile değişime
uğratılması, mantar soyulmasındaki özensizlikler, bu ormanların da değişime uğramasına yol
açmıştır (Şekil 76). Bulgaristan, Kaliforniya, Şili, Yeni Zelanda, Güney Avustralya ve Türkiye
gibi birçok ülkede mantar meşesi yetiştirilme çalışmaları başarılı olsa da, yetiştirilen bu
meşelerin mantar üretimleri verimli olmamıştır (FAO 2013).

Şekil 76. Batı Akdeniz havzasında mantar meşesi (Quercus suber) orman alanlarının değişimi (Fas 1893
verisi yoktur; FAO 2013).

Akdeniz havzasının ekonomik değer taşıyan ağaçlarından bir diğeri de fıstık çamı (Pinus
pinea)’dır. Mantar meşesi gibi bir batı Akdeniz ağacı olan bu çam türünün kozalakları içinde
yer alan 1,5-2 cm büyüklüğündeki yağlı tohumları yenilebilmektedir (Fotoğraf 103; Şekil 77).
Ağacın şemsiye şeklindeki tepe yapısının görüntüsü nedeniyle süs bitkisi olarak da birçok
Akdeniz ülkesinde dikilmiştir. Kozalakları içindeki büyük tohumlarının yüksek fiyatlarla alıcı
bulması bu ağacın ekonomik önemini arttırmıştır. Fıstık çamının fıstığı, Doğu Asya’da Pinus
koraiensis, Sibirya’da P. sibirica ve kuzeybatı Himalaya’da P. geradiana ile birlikte ticari
olarak en değerli dört çam fıstığından birisidir. Akdeniz ülkelerinin Pinus pinea’dan çam fıstığı
üretimi 2011 yılı itibarıyla 6000-9000 ton arasında olmuştur (FAO 2013).
Fotoğraf
103.
Akdeniz
havzasının
ekonomik değer taşıyan ağaçlarından fıstık
çamı (Pinus pinea), Türkiye’de Batı
Anadolu’da Madra Kozak kütlesi üzerinde,
Aydın güneyinde Beşparmak dağlarında,
Bozdağların
güneybatı
yamaçlarında
topluluklar oluşturur. Fıstık çamı Çanakkale
çevresi, Armutlu yarımadası ile Akdeniz
kıyılarında Serik, Manavgat çevresinde de
ortaya çıkar. Daha doğuda Kahramanmaraş
çevresi (Önsen köyü) ile kuzeyde Karadeniz
bölgesinde Trabzon (Kalenema vadisi) ve
Artvin (Çoruh vadisi Fıstıklı köyü) de yayılış
gösterir.
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Şekil 77. Akdeniz havzasında kozalakların içindeki yağlı tohumları nedeniyle ekonomik önemi olan
fıstık çamının (Pinus pinea) doğal yayılış alanı ve ülkelere göre fıstık çamı alanlarının (1000 ha) durumu
(FAO 2013).

Akdeniz havzasında maki adıyla bilinen çalı formasyonu, Akdeniz havzasında asıl
orman alanlarının tahrip edilmesi sonucunda gelişmiştir. Akdeniz havzası özellikle aşırı
otlatma, ziraat faaliyetleri ve yangınlar nedeniyle insanın etkisinin en fazla hissedildiği
alanlardan birisidir. Akdeniz havzasının önceleri meşe, çam ve sedir gibi ağaç türlerinden
oluşan orman toplulukları ile kaplı olduğuna dair çok çeşitli bilgiler yer almaktadır. Afrika’da
Fas’da Atlas dağlarının bulunduğu alanlarda çok yaygın olan kışın yaprağını döken meşe
türlerinden oluşan orman alanları büyük değişime uğramıştır. Bu sahalarda Rif dağlarındaki
Kanarya meşesi (Quercus canariensis) ve Pirene meşesi (Q. pyrenaica) gibi yaprak döken meşe
türleri yerlerini pırnal meşesi (Q. ilex) ve mantar meşesine (Q. suber) bırakmıştır. Aynı durum
Fransa güneyindeki meşe ormanları için de söz konusu olmuştur ve bu sahaların tüylü meşe
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toplulukları (Quercus pubescens), pırnal meşesi çalılıklarına dönüşmüştür. Bu değişimin 7000
yıl öncelere gittiğine dair izler vardır. Atlas dağları ve Rif dağlarındaki Atlas sediri (Cedrus
atlantica), Lübnan sediri (C. libani) ve İspanyol ardıcı (Juniperus thurifera) toplulukları büyük
bir tahribe maruz kalmıştır. Korsika’da yapılan çalışmalar günümüzden 6000 yıl öncesinden
itibaren polen spektrumlarında yapraklarını döken meşe türlerinin polenlerinin azaldığını, buna
karşılık özellikle pırnal meşesi ve mantar meşesi polenlerinin bollaştığını göstermektedir. Pırnal
meşesi doğal olarak birçok alanda mevcut olsa da diğer bazı meşe türleri gibi çok geniş alanlar
kaplayan bir meşe türü olmadığından bu durum insan faaliyetlerinin etkisi olarak
değerlendirilmektedir. Yine zaman içinde yangınlar ve yoğun hayvancılık faaliyetleri, kermez
meşesi (Q. coccifera) çalılıklarının da yayılmasına yol açmıştır. Maki formasyonu bozularak
birçok yerde garig formasyonuna (maki formasyonundan türce daha fakir ve cılız olan çalı
topluluğu) dönüşmüştür (Reille ve Pons 1992; Thompson 2005). Fransa’da ve ülkemizde garig
olarak isimlendirilen bu kurakçıl çalı formasyonu İspanya’da tomillares, Yunanistan’da ise
frigana (phrygana çabuk tutuşan; çıra gibi yanan anlamında) adıyla bilinir. Garig toplulukları
içinde çoğu zaman fesleğen, lavanta, kekik, biberiye ve adaçayı gibi, Akdeniz havzasının iyi
tanınan ve birçoğu uçucu yağlar içeren kokulu baharat bitkileri de yer alır. Akdeniz havzasında
maki formasyonu içinde yer alan türlerden bazıları da kültür bitkisi haline dönüştürülmüştür.
Bunun en iyi örneklerinden birisi delice (Olea europaea var. oleaster) adı verilen yabani
zeytinin aşılanması ve kültürünün yapılmasıdır (Hughes 2005; Avcı 2017; Fotoğraf 104 ).

Fotoğraf 104. Akdeniz havzasında çeşitli nedenlerle en fazla tahrip edilen ağaçların başında gelen Toros
sediri (Cedrus libani) (Foto. M. Avcı).

Yukarıda da belirtildiği gibi Akdeniz havzasında maki formasyonu orman sahalarının
tahrip edildiği alanları kaplayan bir çalı formasyonudur. Tahrip edilmediği yerlerde orman
formasyonu kıyılarda bu formasyonun hemen üstünden başlar ve dağların yüksek kesimlerine
doğru yayılışını sürdürür. Buralarda ormanı oluşturan belli başlı türleri ağaç türlerini alçak
kesimlerde daha çok kızılçam (Pinus brutia) oluştururken yükseklere çıkıldıkça karaçam (P.
nigra), göknar (Abies cilicica), ardıç (Juniperus sp.) ve sedir (Cedrus libani ve C. atlantica)
meydana getirir.
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Esas Akdeniz havzasında yayılış gösteren ve ormanların tahribi sonucu ortaya çıkan
maki formasyonu büyük kısmı yaz kış yaprakları dökmeyen çalı türlerinden oluşur. Kıyı
kesimlerinde orman sahalarının tahribi sonucu gelişen 1-2 m boyundaki çalı toplulukları içinde
yaygın olarak kocayemiş (Arbutus unedo), sandal (A. andrachne), funda (Erica sp.), sakız
(Pistacia lentiscus), menegiç (P. terebinthus), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), mersin (Myrtus
communis), pırnal meşesi (Quercus ilex), kermez meşesi (Q. coccifera), delice (Olea europaea
var. oleaster), akçakesme (Phillyrea latifolia), defne (Laurus nobilis), erguvan (Cercis
siliquastrum), katırtırnağı (Spartium junceum), tesbih (Styrax officinalis), zakkum (Nerium
oleander), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) ve laden türleri (Cistus sp.) yer alır (Fotoğraf
105; Fotoğraf 106; Fotoğraf 107;Fotoğraf 108;Fotoğraf 109

Fotoğraf 105. Akdeniz havzasının doğu kesiminde kızılçam yaklaşık 900-1000 metrelere kadar yaygın
olan ağaçlardan birisidir. Bu ormanların tahrip sahalarında yayılış gösteren maki elemanlarından birisi
olan sakız (Pistacia lentiscus). (Foto M. Avcı).

Fotoğraf 106. Akdeniz havzasında maki elemanlarından ikisi. Solda zakkum (Nerium oleander) ve
sağda sandal (Arbutus andrachne) (Foto. M. Avcı).
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Maki gerçek Akdeniz iklim etki sahasından uzaklaştıkça tür çeşitliliği azalır ve
yükseltisi de değişime uğrar. Örneğin Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında 18-20 türle temsil edilen
maki formasyonu bu kıyılardan uzaklaştıkça bu çeşitliliğini kaybeder. Ege kıyılarında 13-14 tür
maki elemanı yayılış gösterirken Marmara denizi kıyılarında 8-10 tür, Karadeniz kıyılarında ise
4-5 tür ortaya çıkar. Bu durum Akdeniz kıyılarından uzaklaştıkça sıcaklık koşullarındaki
değişimler ve dolayısıyla yetişme mevsimi süresinin kısalmasıyla ilgilidir. Aynı şekilde
Akdeniz kıyılarında maki elemanları çoğunlukla 800-900 metrelere kadar yayılış alanı
bulurken, Ege bölgesinde 500-600 m, Marmara bölgesinde 300-400 m Karadeniz kıyılarında
ise 200-250 metrelere kadar çıkabilmektedir. Bu özellikler aynı zamanda makinin gerçek
Akdeniz iklimine bağlılığını ortaya koyan özelliklerdir.

Fotoğraf 107. Maki elemanlarından ikisi. Solda tesbih (Styrax officinalis) ve sağda mersin (Myrtus
communis) (Foto. M. Avcı).

Akdeniz vejetasyonunun temsil edildiği yerlerden Kaliforniya kıyılarına özgü çalı
formasyonu olan chapparal (İspanyolca chaparro meşe çalısı; al yer; meşe çalılıklı yer
anlamında), tıpkı gerçek Akdeniz havzasındaki maki gibi çoğunlukla sert yapraklı ve yaz-kış
yeşil kalan türlerden oluşur. Çok sık çıkan yangınlar chapparal topluluklarının özelliklerinden
birisidir. Adenostoma fasciculatum, Heteromeles arbutifolia, Prunus ilicifolia , Cercocarpus
betuloides, Quercus berberidifolia, Q. dumosa ve Toxicodendron diversilobum (syn. Rhus
diversiloba) chapparal topluluklarının en yaygın çalı türleri arasındadır. Bunlardan iki meşe
türü Quercus berberidifolia ve Q. dumosa çalı formunda, daima yeşil yapraklı ve kurakçıl meşe
türleridir. Pasifik zehirli meşesi ve batı zehirli meşesi olarak da bilinen Toxicodendron
diversilobum, yaprakları meşe yaprağına benzeyen bir sumak türüdür. Bu sumağın yaprak ve
sürgünlerinin yüzeyinde bulunan urushiol adındaki yağ, ciltte alerjik reaksiyonlara neden
olduğundan zehirli bir bitki olarak tanınır. Adenostoma fasciculatum ise iğne benzeri küçük
yapraklarında bulunan uçucu yağlar nedeniyle çok kolay yanan bitkilerden birisidir. Bitkinin
toprak üzerinde kalan ve kolay yanan kısımlarına karşılık, toprağın içinde kalan ve yangından
korunan kök kısımları bitkinin yeniden çok hızlı bir şekilde çoğalmasına yol açar. Kuru ve besin
maddesi bakımından fakir topraklara bile iyi uyum sağlayan Adenostoma fasciculatum, bu
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özelliklerinden dolayı Kaliforniya Akdeniz vejetasyonunda en yaygın bitkilerden biri olarak saf
topluluklar meydana getirir ve aslında bu bölgede ekosistemin gösterge türü olarak da
değerlendirilir. Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında kıyıya en yakın alanlarda chapparal
formasyonu değişime uğrar. Bu alanlarda çalı türleri daha yumuşak yapraklı ve boyları kısadır.
Yumuşak chapparal adı da verilen bu topluluklar Kaliforniya soğuk su akıntısının etkisiyle
oluşan sislere maruz kalarak daha fazla nem alırlar. İç kesimlerde yayılış alanı bulan sert
yapraklı türlere göre kuraklığa daha az dayanıklıdırlar ve en yaygın bitkileri Salvia mellifera,
Salvia leucophylla, Salvia apiana ve Salvia munzii gibi çeşitli adaçayı türleridir (Ornduff vd.
2003; Kuennecke 2008; Avcı 2017).

Fotoğraf 108. Akdeniz kıyılarında kızılçam tahrip sahalarında gelişen maki formasyonu bir çalı
formasyonudur. Bu çalı formasyonunu boyları 4-5 metreyi bulabilen çalı türleri oluşturur. Bu sahalar
garig sahalarına göre türce çok daha zengindir (Foto M. Avcı).

Fotoğraf 109. Akdeniz kıyılarında kızılçam tahrip sahalarında gelişen maki toplulukları içinde yayılış
gösteren kermez meşesi (Quercus coccifera- solda) ve akçakesme (Phillyrea latifolia- sağda) (Foto M.
Avcı).

Orta Şili’de Akdeniz vejetasyonu daha çok Kuzey Amerika kıyılarındakine benzerlik
gösterir. Burada da Humboldt soğuk su akıntısının etkisiyle oluşan kıyı sisleri (Şili'de
camanchacas adıyla bilinir) bitki toplulukları için büyük önem taşır. Gerideki dağlık alanlarda
ortaya çıkan yerel yetişme ortamları bitki örtüsünün çeşitlenmesini sağlar. Güney Amerika’nın
Akdeniz vejetasyonunda çalı formasyonu matoral (İspanyolca mata çalı anlamında)
olarak adlandırılır. Matoral toplulukları, Kaliforniya chaparral topluluklarından farklıdır.
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Matoral içinde çok daha fazla yaprak döken çalı türleri bulunur. Matoralde dikenli bitkiler de
oldukça fazladır. Dikenli türler arasında sütun gibi yükselen kaktüs türleri yaygındır. Benzer
kaktüs türleri diğer Akdeniz ekosistemlerinde ortaya çıkan bitkiler değildir. Matoral’de daima
yeşil yapraklı olan türler arasında Cryptocarya alba, Quillaja saponaria (iç kabuğu toz haline
getirilip sabun yerine kullanılan bir bitki olduğundan sabun kabuğu ağacı olarak da adlandırılır),
Lithrea caustica, Schinus latifolia ve Kageneckia angustifolia yer alır ( Becerra 2016; Avcı
2017).
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Orta Şili’nin matoral formasyonu kıyıdan iç kesimlere doğru geçildikçe değişime uğrar:
•
Kıyı matorali: Kıyıya en yakın yerlerde yayılış alanı bulur. Kısa boylu çalı
türlerinin çoğunluğu, yaprakları sert olmayan türlerdir. Bu formasyon esas Akdeniz havzasının
garig formasyonuna benzerdir.
•
Matoral: Sert yapraklı sklerofil çalı türlerinden oluşan topluluklar içinde çalı
türleri, küçük ağaçlar (sabun ağacı- Quillaja saponaria gibi) ve kaktüsler (Echinopsis chloensis
gibi) yayılış alanı bulur. Bu formasyon büyük ölçüde Esas Akdeniz havzasındaki makiyi
hatırlatır.
•

Sklerofil baltalıklar: Kıyılarda ve And dağlarının eteklerinde küçük parçalar
halinde ortaya çıkan bu topluluklar, daha çok daima yeşil küçük ağaçlardan oluşur. Peumo
(Cryptocarya alba), mayten (Maytenus boaria) ve endemik Şili şarap palmiyesi (Jubaea
chilensis) bu topluluklar içinde yayılışı bilinen türlerden bazılarıdır.
Güney Afrika’da Kap bölgesindeki Akdeniz vejetasyonu sahip olduğu çok yüksek
orandaki endemizm ve tür çeşitliliği ile dikkat çeker. Bu alanda maki benzeri çalı formasyonu
finbos olarak bilinir. Kap florasında en ilgi çekici familyalardan birisi 69 endemik türle
Proteaceae’dir. Bu grubun en yakın akrabaları Güney Amerika ve Avustralya’dadır. Yine Kap
bölgesinde yaklaşık 600 türü bulunan Erica cinsi diğer önemli gruptur. Bugün Kap bölgesinde
ortaya çıkan finbos florası, iklim değişikliğinin yol açtığı hızlı değişimlerin ve bugünün birincil
sonucu değildir. Tersine, düşük orandaki yok oluşla ilişkili aşama aşama ortaya çıkan
çeşitliliğin bir sonucudur. Kap bölgesinde yüksek fynbos florasının kökeni, Erken
Senozoyik’de mevsimlerin belirgin olmadığı nispeten nemli bir iklimle ilişkilendirilmektedir.
Bunun örnekleri arasında, Bruniaceae, Penaeaceae, Geissolomataceae ve Grubbiaceae gibi
küçük ve izole funda benzeri çalı bitki grupları bulunur. Buna karşın, alçak sahalarda yayılış
alanı bulan fynbos topluluklarının florasına dahil olan bitki gruplarının yaşı, daha gençtir.
Bunlar Geç Miosen’den (günümüzden yaklaşık 7-8 milyon yıl önce) itibaren daha hızlı bir
gelişim sürecine maruz kalan gruplardır (Rundel vd. 2016; Avcı 2017).
Avustralya’da suptropikal vejetasyon mallee adı verilen çalı formasyonu ile temsil
edilir. Bu formasyon içinde bazı keskin kokulu okaliptüs türleri yaygındır. Avustralya’da
Myrtaceae, Proteaceae ve Haemodoraceae gibi belli başlı bitki gruplarının kökeni tropikal
yağmur ormanlarının hakim olduğu Orta-Geç Kretase’ye kadar inmektedir. Sklerofil bitki
gruplarının ortaya çıktığı Paleosen’e kadar devam eden bu durum, Orta Eosen Klimatik
Optimumu esnasında kıtanın en kurak batı kesimine doğru sıkışmıştır (Rundel vd. 2016).
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Avustralya Akdeniz vejetasyonunda Proteaceae ailesine ait Banksia türlerinin neredeyse
%90’nın yaşam alanıdır. Bu bitki grupları aynı zamanda nektar ve polen üretimleriyle besin
ağında çok önemli bir yer tutarlar. Avustralya anakarasının yaklaşık %5’ni kaplayan Akdeniz
vejetasyonunda ortaya çıkan Banksia türlerinin yaklaşık %80’i de endemiktir. Bunlardan bir
kısmı çalı formasyonu içinde yaygın türler iken bazıları da ağaç formundadır. Banksia
türlerinden dokuz tanesinin yayılış alanı ise sadece mallee çalı topluluklarının yayılış alanları
ile sınırlıdır (Lamont ve Connell 1996; Fitzpatrick vd. 2008; Avcı 2017).
Esas Akdeniz havzasında çalı formasyonu olan makinin de bazı alanlarda tahrip edildiği
dikkati çeker. Bu durum maki sahalarındaki ekolojik koşulların daha da bozulmasına yol açar.
Makinin tahrip edildiği alanların çoğunda toprak örtüsü de süprülür ve zayıflar. Bu durumda
artık böyle alanlarda maki formasyonu gelişemez ve yerine makinin en kurakçıl, kötü koşullara
en iyi adapte olabilecek olan birkaç elemanı yerleşir. İşte son derece kurakçıl ve türce fakir olan
bu çalı formasyonuna ise garig olarak isimlendirilir. Garig formasyonunun belli başlı
elemanları arasında kermez meşesi (Quercus coccifera), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus),
laden türleri (Cistus sp.), ayakyakan (Poterium spinosum) ve akçakesme (Phillyrea latifolia)
gibi türlerdir. Bunların boyları 30-50 cm civarındadır. Garig formasyonu Türkiye’de özellikle
Akdeniz ikliminin etkisinde olan Akdeniz ve Ege kıyılarında ortaya çıkan çalı formasyonu
tiplerinden birisini oluşturmaktadır. Bu alanlar eski orman sahalarıdır, ancak beşeri etkiler
nedeniyle önce maki alanlarına sonra da garig sahalarına dönüşmüşlerdir (Fotoğraf 110).

Fotoğraf 110. Batı Anadolu’da garig formasyonu. Garig Akdeniz ikliminin etkisinde olan alanlarda
maki formasyonunun tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan, türce çok fakir olan bir çalı formasyonusdur.
Garig son derece kurakçıl bir bitki topluluğudur. Bitkilerin boyları da kısadır ve çoğu zaman 50 cm’yi
geçmez. Yukarıdaki fotoğraflarda garig formasyonunun hakim elemanı ayakyakan (Poterium
spinosum)’dır (Foto M. Avcı).
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Yukarıda belirtildiği gibi Akdeniz havzası beşeri faktörlerin etkisinin en fazla
hissedildiği yerlerin başında gelir. Esas Akdeniz havzasında doğal bitki örtüsünü tehdit eden
sorunlardan birisi istilacı türlerdir. Bu istilacı bitkiler içinde çeşitli akasya türleri (Acacia sp.)
başta gelmektedir. Kokar ağaç (Ailanthus altissima), dişbudak yapraklı akçaağaç (Acer
negundo) ve beyaz çiçekli yalancı akasya (Robinia pseudoacacia) diğer istilacı ağaçlardır (FAO
2013; Tablo 15). Akasya türleri odun eldesi, yakıt, eşya yapımı, hayvan yemi, deri sanayiinde
boya hammaddesi olarak kullanımı ve ağaçlandırma çalışmaları (özellikle kumulların
sabitlenmesi amacıyla) nedeniyle birçok ülkeye sokulmuş ve istilacı türlere dönüşmüşlerdir.
Ana vatanı Çin olan kokar ağaç (Ailanthus altissima) da çok hızlı gelişen ve çok tohum üreterek
yayılan bir istilacı ağaçtır. Çeşitli toksinler üreterek etrafında başka bitkilerin gelişimine de
engel olan bu tür de artık Akdeniz havzasının istilacıları arasındadır. Beyaz çiçekli yalancı
akasyanın doğal yayılış alanı (Robinia pseudoacacia) Kuzey Amerika’dır. Tohumları çok kolay
çimlenen ve çok kolay yeni yayılış alanları kazanan bir ağaçtır (FAO 2013).
Tablo 15. Akdeniz havzasında istilacı tür haline gelen bazı bitki türleri ve istilacı bitki haline geldikleri
alanlar (FAO 2013).
Acacia cyanophylla

Kıbrıs

Acacia dealbata

İspanya

Acacia spp.

Portekiz, İspanya

Acacia victoria

İsrail

Acer negundo

Fransa, İspanya

Ailanthus altissima

Bulgaristan, Kıbrıs, İtalya,
İspanya

Amorpha fruticosa

Bulgaristan, Girit

Dodonaea viscosa

Kıbrıs

Fraxinus americana

Bulgaristan

Gleditsia triacanthos

İspanya

Parkinsonia aculeata

İsrail

Prunus serotina

Fransa

Robinia pseudoacacia

Girit, İtalya, Slovenya

Akdeniz vejetasyonunun yaygın olduğu alanlarda en önemli problemlerden birisi de
yangınlardır (Şekil 78; Şekil 79; Şekil 80). Akdeniz iklim koşulları da bu konuda çok önemli
rol oynamaktadır. Uzun süren kurak dönem ve yüksek sıcaklıklar hem kurakçıl bitki örtüsünün
hem de orman formasyonu altındaki kuru döküntülerin çok kolay tutuşabilmesini
sağlamaktadır. Güçlü ve nem bakımından fakir olan rüzgârlar da çoğu zaman yangının yayılış
alanını genişleten bir özellik olmaktadır.
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Şekil 78. 2006-2010 yılları arasında Akdeniz
havzasında çıkan yangınların sayısı ve en çok
yangın çıkan alanlar (FAO 2013).
Bu yıllar arasında en fazla yangın çıkan
sahalar, 3 ülkede yoğunlaşmaktadır.
Bunlar Portekiz, İtalya ve İspanya’dır.

Şekil 79. Yanan alanlar bakımından dikkati çeken ülkeler İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’dır.
En fazla orman alanı yanan ülke ise Yunanistan’dır (%33). Yunanistan’ı İtalya, İspanya ve Portekiz
izlemektedir (FAO 2013’den hazırlandı).

Akdeniz havzasında 2006-2010 yılları arasında en fazla yangın çıkan alanların özellikle,
3 ülkede yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. Bunlar Portekiz, İtalya ve İspanya’dır. Yanan alanlar
bakımından dikkati çeken ülkeler ise İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’dır. Bu
yangınların bir kısmı garig ve maki gibi çalı yangınları iken bir kısmı da orman yangınlarıdır.
Aynı yıllar arasında yanan orman alanlarının dağılışında da benzer ülkeler söz konusu olmakta
ancak sıralama değişmektedir. En fazla orman alanı yanan ülke Yunanistan’dır (%33).
Yunanistanı İtalya, İspanya ve Portekiz izlemektedir (FAO 2013).

Şekil 80. Akdeniz havzasında 2006-2010 arasında her yıl yanan alanların (ha) dağılışı (FAO 2013).
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Bölüm Soruları
1) Akdeniz vejetasyonu Köppen iklim sınıflandırmasında hangi iklim tipinin
görüldüğü alanlardır?
a) Cs iklimleri
b) Bs iklimleri
c) Bw iklimleri
d) ET iklimleri
e) Dw iklimleri
2) Kaliforniya kıyılarında maki benzeri vejetasyona ne ad verilir?
a) Matoral
b) Pampa
c) Chapparal
d) Veld
e) Preri
3) Güney Amerika’da matoralin yayılış alanı neresidir?
a) Oğlak Dönencesi güneyi
b) Oğlak Dönencesi kuzeyinde Atlantik kıyıları
c) Ekvator çizgisinin kuzeyinde Atlantik kıyıları
d) Ekvator çizgisinin kuzeyinde Pasifik kıyıları
e) Oğlak Dönencesi - Ekvator çizgisi arasında Pasifik kıyıları
4) Akdeniz vejetasyonunun karakteristik özelliklerinden birisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Ağaçların hepsi kışın yapraklarını döker
b) Çalı türlerinin çoğunluğu kışın yapraklarını döker
c) Çalı türlerinin çoğunluğu kışın yapraklarını dökmez
d) Yapraklar çok büyük ve tüysüzdür
e) Stomalar yüzeydedir
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5) Akdeniz ekosistemlerinde bitki çeşitliliğinin en az olduğu yer neresidir?
a) Kaliforniya kıyıları
b) Orta Şili
c) Akdeniz havzası
d) Güneybatı Avustralya
e) Kap
6) Orta Şili’de “kıyı matorali” olarak tanımlanan çalı toplulukları nerede yayılış alanı
bulur?
7) Finbosların yayılış alanı nereleridir?
8) Avustralya makisi hangi isimle bilinir?
9) Akdeniz havzasında mantar meşesinin doğal yayılış alanı neresidir?
10) Akdeniz havzasında fıstık çamının doğal yayılış alanı neresidir?

Cevaplar
1-a, 2-c, 3-a, 4-c, 5-b, 6-Matoral sahalarının kıyıya en yakın alanlarında, 7-Afrika’da
Kap bölgesi, 8-Mallee, 9-Batı Akdeniz havzası, 10- Batı Akdeniz havzası.
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13. ILIMAN KUŞAK ORMAN FORMASYONU VE STEP
FORMASYONU
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Anahtar Kavramlar
Döküntü: Ilıman kuşak ormanlarında organik maddenin kaynağını oluşturan
ve bitkilerden sonbahar mevsiminden itibaren gelen malzeme
Psödomaki: Yaz kış yapraklarını dökmeyen çalı türleri ile kışın yapraklarını
döken çalı türlerinin bir arada bulunduğu bir çalı formasyonu
Step (bozkır):Orta kuşakta yağış miktarlarının ağaç gelişimine yetmediği
yerlerde, özellikle ilkbahar yağışlarına bağlı olarak gelişen ve yaz mevsimindeki
yağış azlığı ile yüksek buharlaşmanın getirdiği zor koşullara dayanamayıp ortadan
kalkan ot formasyonu
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13.1. Ilıman Kuşak Orman Formasyonu
Büyük kısmını yayvan yapraklı ve kışın yapraklarını döken ağaçların oluşturduğu orman
formasyonu orta enlemlerde ılıman iklim koşullarının hakim olduğu alanlarda yayılış
göstermektedir. Bu orman formasyonunun yayılış gösterdiği sahalar orta enlemlerin nemli
sahalarıdır (Şekil 81).

Şekil 81. Ilıman kuşak orman formasyonu yayılış alanları

Bu alanlarda biri soğuk, diğeri ise sıcak olmak üzere iki dönem söz konusudur. Ilıman
kuşak ormanlarında yetişme mevsimi dışında kalan soğuk dönemde yani kış aylarında bitkilerin
yaprakları dökülür, ormanın çatısı açılır. İlkbaharda sıcaklıkların yükselmeye başlamasıyla
beraber birçok ağaç türü için vejetasyon dönemi (yetişme mevsimi) yeniden başlar. Yeni
sürgünler, yapraklar oluşur ve ormanın çatısı yeniden büyük ölçüde kapanır (Fotoğraf 111).

Fotoğraf 111. Özellikle kuzey yarımkürede ılıman kuşakta ortaya çıkan ve kışın yapraklarını döken
orman formasyonu. Bu ormanları oluşturan yayvan yapraklı ağaçların çok büyük bir kısmı sonbaharda
sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla beraber yapraklarını da dökmeye başlarlar. Yükseltinin artmasına
bağlı olarak araya yaz kış yeşil kalan kozalaklı ağaçlar da girer ve karışık ormanlar ortaya çıkar (Foto
M. Avcı).

Ilıman kuşak ormanları büyük ölçüde kuzey yarımkürede yayılış alanı bulur. Güney
yarımkürede ise sadece Güney Amerika’nın güneybatısındaki ılıman kuşakta ortaya çıkar.
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Kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı orman ağaçlarının çoğunlukta olduğu bu formasyon
kuzey yarımkürede Batı ve Orta Avrupa, Asya’nın doğusu ile Kuzey Amerika’nın doğusunda
ortaya çıkar. Bu orman alanları, Avrupa kıtasının tüm batı ve orta kesimlerini içine alacak
şekilde Ural dağlarına kadar geniş bir yayılış alanına sahiptir. Kuzey yarımküredeki diğer
önemli bir yayılış alanı Asya’nın doğusudur. Burada ılıman kuşak orman ekosistemi güneyde
30° enlemi civarında Yang-Çe nehri kuzeyine kadar iner. Kuzeydeki yayılış alanı ise Çin’in
kuzeydoğusu ve Kore’ye kadar yaklaşık 50° enlemine ulaşır. Güney yarımküredeki ormanların
floristik bileşimleri kuzeydekilerden farklıdır. Güney Amerika’da ılıman kuşak orman
ekosisteminin doğu sınırını Patagonya’nın kurak ot ekosistemleri oluşturur (Kuennecke 2008;
Avcı 2017).
Ilıman kuşak ormanları ılıman ve az çok deniz etkisinin görüldüğü, yağış miktarlarının
ağaç yetişmesine olanak verdiği, ancak kış sıcaklıklarının bitki yaşamını bir dönem kesintiye
uğrattığı sahaların hakim bitki formasyonudur. Bu sahalarda yetişme mevsimi yaklaşık 6 ay
kadar sürer. Nispeten düşük sıcaklıkların görüldüğü kış mevsiminde bitkilerin önemli bir kısmı
vejetasyon faaliyetlerine ara verir ve kışın yapraklarını döker. Kışların çok sert geçtiği kuzey
enlemleri ile karasal iç kesimlere doğru gidildikçe bu ağaçların arasına iğne yapraklı türler de
karışır. Yağış miktarları yıl içine nispeten düzenli dağılmış olarak 500-1500 mm arasında
değişir. Köppen iklim sınıflandırmasındaki Cf iklimleri (Kışı ılık, her mevsimi yağışlı iklimler)
olarak tanımlanan alanlar çoğunlukla bu formasyonun yayılış sahalarıdır. Kışın yağış kar
şeklinde de düşer. Tipik olarak bahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört farklı mevsim
yaşanır. Ancak Çin’in doğusunda Asya musonlarının etkisi önemlidir ve buralarda yaz mevsimi
çok nemli ve sıcak geçer. Asya’daki bu alanın batısında ise karasal iklim tipinin etkileri ortaya
çıkar ve çok soğuk kış mevsimi söz konusu olur. Ancak bu dönem bitkilerin dinlenme mevsimi
olduğundan adı geçen sahalarda da ılıman kuşak ormanlarına benzer bir orman formasyonu
gelişir (Kuennecke 2008; Avcı 2017).
Ilıman kuşak orman ekosistemlerinde besin maddelerinin bulunabilirliği, ormandan
toprak üzerine gelen döküntü malzemenin mineralize olma oranı ile ilişkilidir. Suda çözünen
şekerler ve organik asitler ile toprakta bulunan organizmalar sayesinde bu döküntüler biyolojik
ayrışmaya uğrar. Ayrışma süreci toprakta ayrıştırıcıların her türünün bulunduğu durumlarda son
derece hızlıdır. Bu ayrışan döküntüler humusa dönüşür ve toprağın üst horizonlarına koyu renk
verir. Aynı zamanda bitki dokularında depolanmış olan besin maddelerinin büyük kısmı
sonbaharda dökülen yapraklarla toprağa geri iade edilir (Archibold 1995; Avcı 2017).
Ilıman kuşak ormanlarında organik maddenin kaynağını oluşturan döküntü miktarı her
yerde aynı değildir. Ormanın hakim bitki türlerine göre döküntü miktarı da değişime uğrar.
Toprak üzerine gelen toplam döküntünün yarısı sonbahar mevsimindedir. Yine bu
döküntülerden bazılarının ayrıştırılması çok hızlı olurken bazılarının ayrıştırılması daha geç
gerçekleşir (Jacob vd. 2010). Ilıman kuşaktaki kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaç
formasyonunun altında genellikle kahverengi orman toprakları yayılış gösterir. Demir ve
alüminyum A horizonundan uzaklaşmıştır. Sonbaharda dökülen yapraklar, yetişme mevsiminin
başlangıcı olan ilkbaharda başlayan hızlı çözülme süreciyle bol ve zengin humus kaynağı
oluşturur. Humus A ve B horizonlarına kahverengi bir renk verir. 7. Toprak Taksonomisine
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göre ise bu ekosistemin yayılış alanındaki topraklar alfisoller ve ultisollerin yayılış alanlarıdır
(Avcı 2017).
Ilıman kuşak ormanlarını meşe (Quercus), akçaağaç (Acer), kayın (Fagus), kestane
(Castanea), Amerikan akcevizi (Carya), karaağaç (Ulmus), ıhlamur (Tilia), ceviz (Juglans) gibi
cinslere ait ağaç türleri oluşturur. Her kıtada ağaç cinslerinin farklı türleri ortaya çıkar ve
ağaçların boyları yer yer 20-30 metreyi bularak ormanın çatısını oluşturur. Bu yüksek ağaçların
altında yer alan ikinci katı daha kısa boylu ağaçlar ile bazı çalı türlerinden (kızılcık, fındık ve
ormangülleri gibi) meydana gelir. Işık gereksinimine göre daha alt katta ot türleri, likenler ve
yosunlar ortaya çıkar. Bunlar arasında ağaç gövdelerine sarılan yabani üzüm ve sarmaşık türleri
gibi sarılıcı bitkiler dikkat çekicidir. Kışın yapraklarını döken bu ormanlarda bitkilerin büyük
kısmı yılın en soğuk aylarında dinlenme dönemine girer ve yapraklarını döker ( Fotoğraf 112) .
2T

2T

Fotoğraf 112. Ilıman kuşak ormanları yükseltinin çok fazla olmadığı yerlerde kışın yapraklarını döken
ağaç türleri oluşturur. Bu ağaçların boyları 20-30 metreyi bulur. Yüksek boylu ağaçların altında ikinci
katı daha kısa boylu ağaçlar ve çalı türleri meydana getirir. Daha alt katta ot türleri, likenler ve yosunlar
ortaya çıkar. Çoğu zaman ağaç gövdelerinde sarılıcı bitkiler yer almaktadır.

Kuzey Amerika doğusundaki Appalaş dağlarının ılıman kuşağın orman alanlarının belli
başlı ağaçları Amerikan kayını (Fagus grandifolia), lale ağacı (Liriodendron tulipifera),
ıhlamur (Tilia heterophylla), şeker akçaağacı (Acer saccharum), sarı atkestanesi (Aesculus
flava), kırmızı meşe (Quercus rubra) ve akmeşe (Quercus alba)’dir. Bu nemcil orman
ağaçlarının boyları bazı yerlerde 35-40 metreye erişir ve kapalı bir orman çatısı oluşur. Ormanın
alt katında boyları 10-15 metre olan ağaçlar ormanın ikinci katını oluşturur. Bazı manolya
türleri (Magnolia tripetala ve M. macrophylla ) ve kızılcıklar (Cornus florida) yaygındır.
Orman altında ortaya çıkan Rhododendron maximum (ormangülü) gibi bazı çalı türlerinin
yayılışları daha sınırlıdır. Bu dağlık alanın batısına gidildikçe tür ağaç türlerinin çeşitliliği
kısmen azalır. Bu alanlarda daha çok çeşitli meşe ve ceviz türleri yayılış alanı bulur. Kırmızı
meşe (Quercus rubra), akmeşe (Q. alba), karameşe (Q. velutina) ve Quercus stellata ile asma
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gövdeli Amerikan akcevizi (Carya ovata) ve acı meyveli Amerikan akcevizi (Carya
cordiformis) bunlardan bazılarıdır (Archibold 1995; Fotoğraf 113; Fotoğraf 114).

Fotoğraf 113. Sarı atkestanesi (Aesculus flava),
Kuzey Amerika doğusunda özellikle akarsu
boylarında yayılış alanı bulan bir atkestanesi
türüdür.
Kışın
yapraklarını
döker.
(http://www.missouribotanicalgarden.org).
Ağacın genç sürgünleri ve tohumları zehirli bir
glukosid (aesculin) içerir ve yenildiğinde
hayvanlara zarar verir.

Fotoğraf 114. Amerikan
(Liriodendron tulipifera).

lale

ağacı

40 metreye kadar boylanabilen kışın
yapraklarını döken ağaçlardır. Tersiyer
florasına ait türlerden birisi olan lale ağaçları
günümüzde sadece iki türle temsil edilir.
Amerikan
lale
ağacı
(Liriodendron
tulipifera) batı yarımkürede, Çin lale ağacı
(Liriodendron chinense- Çin ve Vietnam’da
doğal yayılışı vardır) ise doğu yarımkürede
lale ağaçlarını temsil eder. Amerikan lale
ağaçları Kuzey Amerika batısındaki ılıman
kuşak ormanları içinde yaygın olan
ağaçlardan birisidir. Gösterişli çiçekleri
nedeniyle dünyanın birçok yerinde park ve
bahçelere de dikilmiştir (Foto M. Avcı).

Kuzey Amerika’daki ılıman kuşak ormanlarının Göller yöresi güneyindeki kesimlerinde
Amerikan kayını (Fagus grandifolia ) ve şeker akçaağacı (Acer saccharum) hakim türler
arasındadır. Bu ormanlar içinde çok yaygın olan türlerden birisi de Amerikan kestanesi
(Castanea dentata) olmakla beraber, bir mantar hastalığı nedeniyle büyük zarara uğramış ve
yayılış alanının önemli bir kısmını kaybetmiştir. Bu sahada vadi içlerinde veya sulak alanlarda
ortaya çıkan Nyssa sylvatica; bir manolya türü Magnolia acuminata; Amerikan dişbudağı
8T

8T

2T
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(Fraxinus americana ), karaceviz (Juglans nigra) ve lale ağacı (Liriodendron tulipifera) diğer
kışın yapraklarını döken ağaçlara örnektir. Bazı yerlerde kışın yapraklarını döken bu ağaçların
arasına her zaman yeşil kozalaklı ağaçlar karışır. Kanada tsugası ( Tsuga canadensis ) ve Pinus
taeda ve Pinus elliottii gibi çam türleri bunlar arasındadır (Fotoğraf 115; Fotoğraf 116).
2T
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Fotoğraf 115. Şeker akçaağacı (Acer saccharum) Kuzey Amerika’nın güneydoğusunda ılıman
bölgelerde yayılış alanı bulur (https://en.wikipedia.org/wiki/Acer_saccharum). İlkbaharda ağacın şeker
içeriği yüksek olan özsuyu akıtılarak toplanır ve akçaağaç şurubu yapılır. Kuzey Amerika’da bu gelenek
oldukça eskidir. Üstte sağda ağacın özsuyunun akıtılma yöntemlerinden birisi görülmektedir.

Kuzey Amerika doğusundaki bu orman sahalarında sık sık taşkına uğrayan bataklıklarda
ve drenajın bozuk olduğu kıyı ovalarında bataklık ağacı ve tupelo adıyla da bilinen Nyssa
aquatica ve N. biflora), Amerikan sığla ağacı (Liquidambar styraciflua) ve bataklık servisi
(Taxodium distichum) gibi ağaçlar ortaya çıkar. Bu alanlar yılın büyük kısmında taşkın etkisi
altında olduğundan özellikle Nyssa aquatica ve N. biflora ile bataklık servisi (Taxodium
distichum ve T. mucronatum) toplulukları 1-1,5 metre suyun içinde kalır (Fotoğraf 117).
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Fotoğraf 116. Kuzey Amerika’da ılıman kuşak ormanlarında yaygın olan bazı kozalaklı ağaç türleri de
vardır. Bunlardan birisi olan Pinus taeda nemli alçak alanlarda ve bataklıkların kenarlarında yayılış
alanı bulur ve Arkansas çamı, loblol çamı, Kuzey Carolina çamı ve eski çam olarak da bilinir. Kâğıt
hamurunda kullanılmasıyla ticari bakımından önemi olan ağaçlardan birisidir. Apolla 14’le 1971’de aya
giden ekipte yer alan Stuart Roosa, daha önce ormancılık teşkilatında çalışması nedeniyle bu yolculuk
esnasında aya bu çam türünün tohumlarını da beraber götürmüş, bu tohumlar daha sonra Beyaz Saray
çevresi de dâhil olmak üzere Amerika’da birçok yere dikilmiştir (Foto.
http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=c234;
https://en.wikipedia.org/wiki/Eisenhower_Tree). Yaşlı bir örneği 2014 yılındaki kadar büyük fırtınaya
kadar Georgia’daki bir golf kulübünde bulunan bu çam ağacı, “Eisenhower ağacı” olarak tanınıyordu.
1950’li yıllarda ABD başkanı olan Eisenhower golf oynarken topun sürekli bu ağaca çarpması nedeniyle
ağacın kesilmesini istemiş ancak ağaç korunmaya devam etmişti. 2011 yılında ünlü golfçü Tiger Wood
ise bu ağacın altından atış yaparken, ağacın altına dökülen iğne yapraklarına basarak kaymış ve
yaralanarak dünya sıralamasında çok alt sıralarda kalmıştı.

Fotoğraf 117. Kuzey Amerika doğusunda suyun içinde
gövdelerinin şişkin alt kısımlarıyla dikkati çeken Nyssa
aquatica toplulukları ve yayılış alanı
(http://edis.ifas.ufl.edu/fr324;
https://esp.cr.usgs.gov/data/little/nyssaqua.pdf).
Oksijen bakımından yetersiz olan bu ortamlarda bazen
saf topluluklar oluşturduğu gibi bataklık servisi
(Taxodium distichum ve T. mucronatum) ile birlikte de
yayılış gösterir.
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Asya’nın doğusundaki orman alanlarında meşe türleri (Quercus aliena, Quercus
acutissima, Quercus variabilis gibi), Çin sığla ağacı (Liquidambar formosana), gürgen türleri
(Carpinus cordata gibi) bu ormanların ağaçlarından bazılarıdır. Mabet ağacı (Çin yelpaze çamı;
Ginkgo biloba) ve Çin su melezi (Metasequoia glyptostroboides) ise bu alanlarda yayılış
gösteren relikt ağaçlara örnektir (Fotoğraf 118). Bu ormanlarda da ağaç katının altında ikinci
bir vejetasyon katı vardır. İkinci katı boyca daha kısa olan akçaağaç, gürgen ve dişbudak gibi
türler oluşturur. Bunların altında da kızılcık (Cornus sp.), papaz külahı (Euonymus sp.) ve
baharat çalısı (Lindera sp.) gibi küçük odunsu çalılar yer alır. Daha altta da zengin bir ot katının
bulunduğu bu ormanlar Çin’in kuzeyinden Kore yarımadasına kadar uzanır.
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Fotoğraf 118. Asya’nın doğusundaki orman alanlarında
ortaya çıkan mabet ağacı (solda) diğer adıyla Çin yelpaze
çamı (Ginkgo biloba) relikt ağaçlara örnektir (Foto M.
Avcı). Bu alanlarda yayılış gösteren bir meşe türü Quercus
acutissima ise daima yeşil bir meşelere örnektir. 25-30
metre boylanan ve palamutları acı olan bir meşedir
(https://plants.ces.ncsu.edu/plants/all/quercusacutissima/).
Bu meşe türü Kuzey Amerika’da birçok yere dikilmiş ve
zaman içinde istilacı bitkiye dönüşmüştür.

Avrupa’nın türce çok zengin olmayan karışık orman sahaları, Pleistosen’deki iklim
değişimlerinin bitki örtüsü üzerine etkilerini yansıtan topluluklardır. Doğu-batı yönünde uzanan
Alp dağları ile Pireneler Son Buzul Maksimumunda bitkiler ve hayvanlar için hem bir sığınak
alanı hem de bir doğal engel olmuştur (Avcı 2011; Avcı 2014c). Bu alanlarda yayılış alanı bulan
çok sayıda bitki türü ortadan kalkmıştır. Bu ekosistemin en önemli ağaçlarından birisi olan
Avrupa kayını (Fagus sylvatica) ise birçok yerde insan müdahalesi sonucunda yerini sarıçam
(Pinus sylvestris) topluluklarına bırakmıştır. Avrupa’da geniş yayılışa sahip olan bu orman
alanları, denizel etkiden uzaklaşmaya bağlı olarak da değişime uğrar. İklim özelliklerinde
ortaya çıkan değişimler orman topluluklarının floristik bileşimini ve yayılış alanlarını etkiler.
Batıda denizel etkilere daha açık olan yerlerde ılıman koşullar hakim iken doğuya doğru karasal
etkiler ortaya çıkar. Bu ormanların en yaygın olan ağacı olan kayın yer yer saf topluluklar
oluşturur. Birçok yerde ise karışık topluluklar ortaya çıkar. Meşeler bu ormanların asli ağaç
türleri arasında yer alır. Bunlar arasında sapsız meşe (Quercus petraea ) ve saplı meşe (Quercus
robur) en dikkat çekici meşe türleridir. Titrek kavak (Populus tremula), huş (Betula pendula,
B. pubescens) , gürgen (Carpinus betulus) ve akçaağaç türleri (Acer campestre ve A.
pseudoplatanus gibi) bu ormanlarda görülen diğer türler arasındadır. Ormanın alt katında yer
alan çalı türleri fındık (Corylus avellana), geyik dikeni (Crataegus monogyna), yabani erik
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(Prunus spinosa), üvez (Sorbus aucuparia) ve çobanpüskülü (Ilex aquifolium) yaygın
türlerdendir. Dağların yüksek kesimlerine doğru bu ormanların floristik bileşimlerine kozalaklı
ağaçlar (göknar, ladin ve çam türleri gibi) da katılır (Avcı 2017). Benzer topluluklar Türkiye’nin
Karadeniz kıyılarında da yayılışını sürdürür (Fotoğraf 119).

Fotoğraf 119. Karadeniz kıyılarında
ılıman kuşağın orman formasyonu. Bu
ormanlar içinde çoğu zaman kayın ve
meşeler hakim orman ağaçlarıdır.

Kuzey yarımkürenin ılıman kuşak orman ekosistemleri üzerinde insanın etkileri önemli
olmuştur. Bu etkiler bazen sadece ormanların floristik özellikleri değiştirmekle kalmamış,
bütünüyle orman alanlarının zarar görmesine yol açmıştır. Örneğin ülkemizin Karadeniz
kıyılarındaki bu orman sahaları özellikle kıyıya yakın alanlarda beşeri faktörlerin etkisiyle
tahrip edilince birçok yerde “psödomaki” adı verilen bir çalı formasyonuna dönüşmüştür.
Psödomaki yaz kış yapraklarını dökmeyen çalı türleri ile kışın yapraklarını döken çalı türlerinin
bir arada bulunduğu bir çalı formasyonudur. Psödomaki içinde ortaya çıkan ve daima yeşil çalı
türleri Akdeniz iklim tipinin kuzeye doğru sokulmasının bir göstergesi olurken, kışın
yapraklarını döken çalı türleri ise Karadeniz kıyılarının daha nemli ancak kış sıcaklıklarının
daha düşük değerlere indiği koşulları yansıtırlar. Çünkü Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar
Akdeniz kıyılarına göre daha düşüktür ve bu nedenle de vejetasyon devresinin süresi daha
kısadır. Buna karşılık Karadeniz kıyılarında yaz yağışları oranı güney kıyılarımıza göre fazladır.
Bu durum çalı türlerinin bazılarının kışın yapraklarını dökmesine neden olur. Tüm bu özellikler
Karadeniz kıyılarının çalı formasyonu olan psödomakinin özelliklerini belirler.
Psödomaki formasyonunu meydana getiren belli başlı çalı türleri içinde en sık rastlanılan
maki elemanları kocayemiş (Arbutus unedo), sandal (Arbutus andrachne), kermez meşesi
(Quercus coccifera), akçakesme (Phillyrea latifolia), laden türleri (Cistus sp.), defne (Laurus
nobilis), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus)’dır. Bazı yerlerde delice de (Olea europaea var.
oleaster) yayılış alanı bulur. Maki elemanlarından erguvan (Cercis siliquastrum) ise kışın düşen
sıcaklıklar nedeniyle Karadeniz kıyılarında birçok yerde yapraklarını döker. Bu maki türleri ile
beraber psödomaki içinde kışın yapraklarını döken bazı çalı türleri yer alır. Bu kışın yapraklarını
döken çalı türlerine kızılcık (Cornus mas ve C. sanguinea), fındık (Corylus avellana), geyik
dikeni türleri (Crateugus sp.), muşmula (Mespilus germanica), böğürtlen (Rubus fruticosus),
üvez (Sorbus torminalis), yabani erik (Prunus spinosa) ve yabani elma (Malus sylvestris)
örnektir (Fotoğraf 120; Fotoğraf 121).
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Fotoğraf 120. Karadeniz kıyılarının psödomakisi. Karadeniz kıyılarında orman tahribi sonucu gelişen
bu formasyonunu meydana getiren belli başlı çalı türleri içinde hem yazkış yeşil kalan maki elemanları
hem de kışın yapraklarını döken bazı çalı türleri yer alır.

Fotoğraf 121. Maki elemanlarından erguvan (Cercis siliquastrum) Karadeniz kıyılarında psödomaki
formasyonu içine de karışır. Ancak kışın düşen sıcaklıklar nedeniyle Karadeniz kıyılarında birçok yerde
yapraklarını döker.

Ilıman kuşağın ormanlarının çok büyük bir kısmı geçmişte çeşitli şekillerde insanlar
tarafından değiştirilmiş olan yerlerdir. Avrupa’da türce çok çeşitli olmayan ılıman kuşak
ormanları tarım alanları açmak ve sanayide yakıt amacıyla tahrip edilmiştir. Asya’dan
Avrupa’ya Ortaçağ’dan bu yana çok sayıda bitki türü çeşitli nedenlerle getirilmiştir. 17. yüzyılın
başlarında Avrupalı göçmenler sadece Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusuna bitki ve hayvancılık
getirmekle kalmamışlardır. Aynı zamanda bazıları istilacı hale gelen organizmaların (bitkiler,
hayvanlar ve mikroplar) da taşınmasına da yol açmışlardır. Özellikle çeşitli böcek ve hastalık
yapan organizmaların taşınmasının etkileri orman alanlarının değişimi konusunda önemli
olmuştur. Karaağaçlarda mantar hastalığına yol açan (Ceratocystis ulmi), Avrupa’ya Doğu
Asya’dan ithal edilen orman ürünleri ile girmiş, 1920’li yıllardan itibaren çok hızlı bir şekilde
yayılarak Avrupa’daki karaağaç türlerinin (özellikle Ulmus campestris ve U. glabra), ölümüne
yol açmıştır. Avrupa’da bu hastalığı yayan ise karaağaç böceği (Scolytus multistriatus)’dir.
Bunların her ikisi yani hastalık ve hastalığı yayan böcek 1930’larda Kuzey Amerika’ya yine
odun ticareti yoluyla girmiş ve çok hızlı yayılarak ormanlara zarara uğratmıştır. Benzer bir
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örnek de kayın kabuğu hastalığıdır. Bu hastalığı yapan iki unsur vardır. Bunlardan birisi bir
böcek türüdür (Cryptococcus fagisuga) ve ağaç kabuğuna saldırdığında hastalık ortaya çıkarak
yarayı oluşturmaktadır. Daha sonra iki farklı mantar ( Neonectria faginata ve Neonectria
ditissima) ağacı yara yoluyla istila ederek kansere neden olmaktadır. Avrupa’da kayın
ağaçlarında (Fagus sylvatica) görülen bu böcek yani Cryptococcus fagisuga 1800’lü yılların
sonunda farkedilmeden Kuzey Amerika’ya (Nova Scotia’da Halifax’a) taşınmış ve orada yeni
konukçu bitkisi Amerikan kayını ( Fagus grandifolia) olmuştur. Yayılış alanını giderek
güneye ve batıya doğru genişleten bu zararlılar 1960 'larda New York'a, 1970'lerde ise
Pennsylvania'ya ulaşmış ve Kuzey Amerika’daki ılıman kuşak ormanlarına büyük zarar
vermiştir (Fischer vd. 2013). Küreselleşme ve ticaret ilişkileri bölgeler arasında orman
zararlılarının ve hastalıkların yayılmasına da yol açmıştır.
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Kuzey Amerika’da ticari ormancılığın etkileri de ormanların kullanımında etkili
olmuştur. Mississippi deltasında taşkınlara en dayanıklı ağaçlardan birisi olan bataklık servileri
ticari olarak yüzyıllardır talep edilen bir ağaçtır. Ahşabı çürümeye karşı dayanıklıdır ancak
işlenmesi kolaydır. Bu alanlarda, Louisiana çevresinde 1700’lerde başlayan kereste ticareti
bataklık servisi topluluklarının önemli ölçüde değişimine yol açmıştır. Bataklık servileri yılın
büyük bölümünde 1-1,5 metreyi bulan taşkın suları altındadır. Bu nedenle kereste ticareti
yapanlar önce yaz sonunda bu ağaçları kesiyor, sonra da taşkın seviyesinin yüksek olduğu
zamanlarda kestikleri ağaçları yüzdürerek taşıyorlardı. Hatta teknelerden veya sandallardan
ağaçları kestikleri gibi bu odunları yüzdürerek taşımak için bataklıklar boyunca kanallar
açılıyordu. Bu durum bataklık servisi ormanlarının tahrip edilmesi yanında yeni drenaj
kanallarının açılmasıyla bataklık servilerinin yaşayabileceği doğal ortamın da bozulmasına
(servilerin yaşayabileceği durgun su seviyesinin düşmesine neden olduğundan) yol açmış oldu.
Özellikle iç savaş sonrası 1876’da çıkan Kereste Kanununda bu alanların yani bataklıkların
tarım için uygun olmadığı kabul edilince bu ormanların tahribi daha da hızlanmıştır. Bu
dönemde kerestecilere hektarı 60 sentten bu alanlar satılmıştır (Keddy 2007; Fotoğraf 122).

Fotoğraf 122.Kuzey Amerika’da ticari ormancılık ormanl
olmuştur. Mississippi deltasında taşkınlara en dayanıklı ağ
bataklık servileri bu alanlarda 1700’lerden itibaren kereste
türlerden birisidir
(http://www.yesterdaystractors.com/cgibin/viewit.cgi?bd=

13.2. Step Formasyonu
Yeryüzünde ekolojik koşulların ve vejetasyon devresinin uygun olduğu alanlarda ağaç
yetişmekle beraber, özellikle yağışın az olması ve yüksek sıcaklık koşullarının ortaya çıkardığı
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yüksek buharlaşma bazı alanlarda ağaç yetişmesine izin vermez. Bu sahalarda belirli
zamanlarda yağan yağışa veya toprakta bulunan suya bağlı olarak ot formasyonları yayılış
gösterir (Erinç 1977; Dönmez 1985; Avcı 2013). Otlar bulundukları sahalardaki yetişme
koşullarının bir sonucu olarak ağaçlar gibi odunsu ve çok uzun ömürlü bitkiler değildir.
Çoğunluğu mevsimlik ya da bir yıllıktır. Otlar vejetasyon devresi içinde kurak bir dönem olsa
da, bu dönemi çeşitli önlemler alarak atlatırlar. Bazı ot türleri zor koşulları metabolizmalarını
yavaşlatarak (bir çeşit durgunluk-uyku hali) geçirir (Baskin ve Baskin 1998). Bünyelerindeki
suyu da korudukları bu durum aslında bitkisel hormonlarla ilgilidir (Avcı 2017).
Alçak enlemlerde, tropikal alanların ot formasyonları olan savanlarda yağış miktarları
oldukça değişkendir: Yıllık yağış miktarları 300 mm (çöllere yakın olan kesimlerde) ile 1600
mm arasında (tropikal ormanlara yakın yerlerde) değişir. Hatırlanacağı gibi savan sahalarında
iklim bakımından en temel özellik kurak bir devrenin varlığıdır. Sıcaklıklar bütün yıl boyunca
yüksektir. Yağışlı mevsim, tropiklerarası yaklaşma kuşağı olarak da bilinen Intertropikal
Konverjans Zonunun ekvatoral bölgelerden kuzeye doğru yer değiştirmesi ile ortaya çıkar.
Ticaret rüzgârları (alizeler) her iki yarımkürede bu kuşakta karşılaşır ve yağış üretirler. Bu
yağışlı dönem savanlarda bitkiler için büyük önem taşır. Orta kuşakta ise bazı alanlarda yağış
miktarları ağaç gelişimine yetmez. Buralarda özellikle ilkbahar yağışlarına bağlı olarak gelişen
ve yaz mevsimindeki yağış azlığı ile yüksek buharlaşmanın getirdiği zor koşullara dayanamayıp
ortadan kalkan ot formasyonuna step (bozkır) denir. Stepler orta enlemlerin yarı kurak
iklimi ile karakterize olur. Yıllık yağış miktarları çoğunlukla 250-300 mm’yi aşmaz.
Ancak steplerin orman alanlarına komşu olduğu sahalarda yağış miktarları bazen 750 mm’yi
bulur (Woodward 2008; Avcı 2013; Avcı 2017).
Orta kuşağın stepleri ılıman kuşağın ormanları ile çöller arasında yer alır. 30-60° coğrafî
enlemleri arasına dağılan steplerde yarı kurak iklim özellikleri görülür. Stepler Kuzey
Amerika’da preri, Avrupa ve Asya’da step (diğer adıyla bozkır), Güney Amerika’da pampa ve
Afrika kıtasının güneyinde veld adıyla bilinir (Şekil 82). Stepler insan faaliyetlerinin etkisiyle
önemli değişim geçirmiş alanlardır (Lomolino vd. 2006). Hayvancılık faaliyetlerinin neden
olduğu aşırı otlatma baskısı yanında, ekip-biçme faaliyetleri bu alanların değişiminde çok
önemli bir rol oynamıştır. Dünyanın birçok yerinde step formasyonları tahrip edilmiş ve yayılış
alanları, en önemli tahıl üretim sahaları haline dönüşmüştür. Kuzey Amerika’nın uzun boylu
prerilerinin yaklaşık %70’i yerlerini tarım alanlarına bırakmış ve bu durum ot formasyonu
alanlarının birçok yerde ekmek sepeti alanları olarak adlandırılmalarına yol açmıştır (Gibson
2009; Ellis vd. 2010; Hart 2008;Şekil 82; Avcı 2017).
Çok yıllık otlar ılıman kuşak step alanlarının esas bitkilerini meydana getirir. Özellikle
çok yıllık Euphorbiaceae familyasına ait otlar ya da bakla tipi meyvelere sahip legümen türler
sık rastlanılan gruplardır. Step sahalarının çok daha kurak yetişme ortamlarında ise demetler
halinde büyüyen uzun ömürlü otlar yayılış gösterir. Steplerin ot türleri olgunlaştıklarında
bazıları çalı görünümüne sahip olurken, bazıları toprak yüzeyine paralel gelişir. Stepler floristik
çeşitlilik bakımından oldukça zengindir.
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Şekil 82. Ilıman kuşakta steplerin yayılış sahaları (Woodward 2008’den yeniden çizildi).
Ilıman kuşakta steplerin yayılış alanlarında yarı kurak iklim tipi söz konusudur. Bu iklim
tipi Köppen iklim sınıflandırmasında BS, Thornthwaite iklim sınıflandırmasında ise D
harfleriyle ifade edilir. Ilıman kuşakta yarı kurak iklim bölgelerinin yıllık yağışları 250-750 mm
arasında değişir. Bu sahaların Kuzey Amerika ve Doğu Avrupa’da olduğu gibi özellikle
karaların iç kesimlerine denk gelen yerlerindeki yağışlar, kış mevsiminde çoğunlukla kar
şeklinde düşer ve bu durum bahar aylarında eriyen karlarla beraber toprakta depolanan suyun
artmasına yol açar. Hem Kuzey Amerika’da hem de Avrupa ve Asya anakaralarının iç
kesimlerinde geniş alanlar kaplayan step sahalarında yıllık ortalama sıcaklık değerleri bir
yerden diğerine farklılık gösterir. Karasal iklim tipinin bir özelliği olarak çoğunlukla kış
sıcaklıkları donma noktasının altına inerken, yaz sıcaklıkları oldukça yüksek değerlere erişir.
Güney Amerika’nın güney ucunda olduğu gibi bozkırların denize yaklaştığı yerlerde ise denizin
ılıtıcı etkisi nedeniyle ekstrem sıcaklık değerleri nispeten ortadan kalkar (Woodward 2008).
Bozkır sahalarında yağış miktarlarının değişmesinde genel atmosfer dolaşımının yanında, diğer
fizikî coğrafya faktörlerinin de rolü büyüktür. Bunların başında rölyef, özellikle de yükselti ve
bakı gelir. Dağlık alanların nemli hava kütlelerine açık olan yamaçları ile kuytu yamaçlarda
bulunan sahaları arasında yağış miktarları bakımından önemli farklılık ortaya çıkar. Yağış
getiren hava kütlelerinin etkisinde olmayan bu kuytu yamaç (yağmur gölgesi), diğer yamaca
göre daha az yağış alır. Ilıman kuşakta steplerin yayılış alanlarında buna benzer durumlar, hem
Kuzey ve hem de Güney Amerika’da ortaya çıkar. Kuzey Amerika’da Kaskad dağları, Sierra
Nevada dağları ve Kayalık dağlarının, Güney Amerika’da And dağlarının batı yamaçları daha
çok yağış alır. Büyük Okyanus’dan gelen nemli hava kütleleri bu dağ sıralarının batı yamaçları
boyunca yükselirken soğur ve yağışı bu yamaçlara bırakarak dağların doğu yamaçlarına geçer.
Bu defa alçaldıkça adiabatik olarak ısınan hava kütleleri içindeki nemi serbest bırakmaktan
ziyade absorbe eder. Dolayısıyla dağların doğu yamaçları batı yamaçlarına göre daha az yağışa
maruz kalır. Yağmur gölgesinden çıktıktan sonra ise yağış yeniden artar. Bu durum kıtaların ot
formasyonlarının en kurak alanlarını da (yani Kuzey ve Güney Amerika’nın kısa boylu step
sahalarını) şekillendirmiş olur. Kısa boylu stepler doğuya doğru gidildikçe yağış miktarının
artmasına bağlı olarak yerlerini önce karışık, sonra da uzun boylu ot formasyonlarına bırakır.
Step sahalarının yaygın toprak tipi 7. Toprak Taksonomisindeki adıyla mollisollerdir
(Rusya’daki adıyla çernozyom toprakları yani kara topraklar). Bu toprakların A ve B
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horizonlarındaki organik madde miktarı oldukça yüksektir bu nedenle toprak rengi genellikle
koyudur. Üst topraktan yıkanan karbonatlar ise B horizonunda birikmiştir (Pielke ve Doesken
2008; Woodward 2008, Atalay 2008; Avcı 2013; Avcı 2017).
Kuzey Amerika’da steplere preri adı verilir. Preriler içinde birkaç km2 ’lik bir alanda
yüzlerce çeşit ot türü görülebilir. Bu otların kök, rizom, soğan, corm ve tuber gibi toprak
altındaki kısımları oldukça derinlere (1,5-3 m) iner. Baharda sıcaklıkların yükselmeye
başlamasıyla, çok hızlı bir şekilde vejetasyon faaliyeti başlar. Ot türlerinden bazıları kışın düşen
sıcaklıklara, toprak üstündeki kısımlarını ortadan kaldırarak tepki verir. Preriler içindeki otların
bazıları soğuk mevsim otları (yani C3 bitkileri; bunlar daha çok kuzeyli olanlardır), bazıları
sıcak mevsim otlarıdır (yani C4 bitkileri; bunlar daha çok güneyli olanlardır). Prerilerde kuzey
orijinli olan Stipa spartea, Kaeleria cristata, Elymus canadensis, Agropyron smithii, Paa
pratensis ve Carex pennsylvanica gibi otlar baharda gelişmeye başlar ve maksimum
gelişmelerini Mart ayının sonuna doğru yaparlar. Bunların olgunlaşması ve tohumlarının
oluşması bahar sonu-yaz başında tamamlanmış olur. Bu ot türleri daha sonraki sıcak günleri, az
ya da çok dinlenme halinde (semidormant) geçirirler. Ancak vejetasyon faaliyeti sıcaklıkların
azaldığı sonbahar aylarında yeniden başlar ve don olaylarına kadar bu türler yeşil kalır. Buna
karşılık asıl yayılış alanları prerilerin güneyindeki daha sıcak alanlar olan ve buralardan
prerilere doğru sokulan Andropogon scoparius, A. gerardi, Sorghastrum nutans, Sporobolus
heterolepis ve Panicum virgatum gibi sıcak mevsim ot türleri ise bahar aylarının sonuna doğru
vejetasyon faaliyetlerine başlar ve gelişmelerini tüm yaz boyunca kesintisiz olarak devam
ettirirler. Tüm türlerde aynı olmasa da çiçeklenme ve tohumların oluşması, yaz ortasından
sonbahar sonuna kadar devam eder. Dolayısıyla sonbahar mevsimi sonunda vejetasyon
faaliyetleri tamamlanmış olur. Bazı preri türleri ise çim (sod) şekillidir ve bunlar sadece
tohumlarıyla değil toprak altındaki kısımları (rizomlar gibi) sayesinde de yayılış alanlarını
genişletirler. Toprak üzerinde kapladıkları alan 1-1,5 metreyi bulabilir ve çok yoğun topluluklar
oluştururlar (Weaver 1954 ve 1968; Gibson 2009; Avcı 2013; Avcı 2017).
P
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Prerilerin yayılış alanları, Kuzey Amerika batısında Kayalık dağlarının doğu
yamaçlarından başlar ve kıtanın ortasındaki alçak alanların doğusuna kadar devam eder. En
doğudaki yayılış alanından batıda Kayalık dağları eteklerine doğru gidildikçe yağış
miktarlarının azalmasıyla preriler de floristik bakımdan değişime uğrar. Bu değişen özellikler
nedeniyle Kuzey Amerika’nın prerileri; uzun boylu preriler, karışık preriler ve kısa boylu
preriler olarak üçe ayrılır (Simmons 1979; Woodward 2008 ). Kuzey Amerika’da bu geniş preri
sahası dışında daha küçük alanlarda da (Kayalık dağlarının batısındaki Palouse ve Kaliforniya
prerileri gibi) ot formasyonları ortaya çıkar. Kuzey Amerika’nın doğusunda uzun boylu
preriler yayılış gösterir. Ancak uzun boylu preriler beşeri faaliyetler sonucunda büyük
değişime uğramıştır ve bu preri alanlarının büyük kısmı kıtanın mısır kuşağındaki, mısır ve
soya fasulyesi üretim alanları haline gelmiştir. Daha az verimli alanlar ise hayvan yemi üretimi
için soğuk mevsim ot türlerinden oluşan meralar haline dönüştürülmüştür. Birçok ot türünün
doğal yayılış alanı (Andropogon gerardi, Andropogon scoparius, Sorghastrum nutans, Spartina
pectinata, Elymus canadensis, Panicum virgatum, Stipa spartea ve Koeleria cristata gibi), aşırı
hayvan otlatılması ve kışın hayvan yemi olarak kullanmak üzere biçildiği için zamanla önemli
oranda azalmıştır. Bazı ot türlerinin (Agropyron smithii, Agrostis hyemalis, Bouteloua

260

curtipendula, B. gracilis, B. hirsuta, Buchloe dactyloides, Carex pennsylvanica, Panicum
scribnerianum, P. wilcoxianum, Poa pratensis gibi) yayılış alanları ise genişlemiştir. Doğal ot
türlerinin yayılış alanları ancak preri kalıntılarıyla sınırlıdır ve doğal türlerin tekrar çoğaltılması
koruma programlarınca desteklenmektedir (Polley vd. 2005; Wang vd. 2011; Sampson ve
Knopf 1994; Weaver 1968; Avcı 2017; Şekil 83).

Şekil 83. Kuzey Amerika’da prerilerin yayılış alanları (Woodward, 2008’e atfen Avcı 2013).
Kısa boylu preriler (diğer adı kısa boylu ot stebi) Kuzey Amerika preri sahasının en
batısında, Büyük Ovalar bölgesinin en kurak ve en sıcak alanında yayılış alanı bulur. Bu alan
kabaca kuzeyde 41°N enlemi, güneyde ise 32°N enlemi ile sınırlanır ve yıllık yağış miktarları
300-600 mm arasında değişir. İlkbahar sonu ile yaz mevsimi başı oldukça yağışlı geçer. Yağışlı
gün sayıları değişkendir (Kısa boylu preri alanlarının kuzey kesimlerinde yılda yaklaşık 170
gün yağışlı iken, güneyde bu değer 70 güne iner). Yıllık ortalama sıcaklıklar kuzeyde daha
düşüktür (9°C’den az. Bu değerler güneyde 16°C’yi geçer). Kısa boylu preriler batıda Kayalık
dağlarına dayanan yayılış alanlarını, doğuda karışık preri sahalarına bırakırlar. Kısa boylu
prerilerin yayılış alanının en batısında yani Kayalık dağlarının doğu yamaçlarında bazı ağaç
türleri yayılış alanı bulur. Kısa boylu preriler Bouteloua gracilis ve Buchloe dactyloides gibi
çoğunluğu C4 bitkisi olan ot türlerinden oluşur. Hem kuraklığa hem de büyükbaş hayvan
otlatılmasına karşı dayanıklı olmaları morfolojik özellikleri sayesindedir. Kısa boylu preri
alanlarının en kurak alanlarından bir kısmı buğday (Triticum aestivum), sulama yapılabilen bazı
yerler ise yonca (Medicago spp.), mısır (Zea mays), şeker pancarı (Beta vulgaris) ve pamuk
(Gossypium spp.) ziraatine ayrılmıştır (Lauenroth 2008). Palouse preri alanı ise Kuzey
Amerika’da Kayalık dağları ile Kaskad dağları arasındaki Kolombiya platosu üzerindedir. Bu
alan Kaskad dağlarının yağmur gölgesine denk gelir ve 1800’lerin sonunda büyük ölçüde ziraat
sahalarına dönüştürülmüşlerdir (Woodward 2008).
Avrupa’nın doğusundan Çin’e kadar çok geniş bir alanı kaplayan ılıman kuşağın
Avrasya’daki ot toplulukları (Rusya, Moğolistan ve Çin de dâhil olmak üzere) Avrasya stepleri
olarak isimlendirilir (Gibson 2009 ). Bu geniş step kuşağının uzunluğu doğu-batı doğrultusunda
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8000 km’yi kuzey-güney yönünde genişliği ise 800 km’yi bulur. Avrasya stepleri Ural
dağlarının batısında devamlı bir kuşak oluşturur. Ancak bu dağların doğusunda daha parçalı bir
yapı ortaya çıkar. Stepler yayılış alanlarının batısında, Macaristan’da puszta veya pusta adıyla
da bilinir (Lomolino vd. 2006, Woodward 2008). Step adı ise, Rusça stepj sözcüğünden
gelmektedir. Stepleri meydana getiren otların çoğunluğu sığ köklü buğdaygiller familyasına
(Poaceae) ait ot türlerinden oluşur ve bazen bu ot türleri arasına kısa boylu dikenli ağaç ya da
çalı türleri karışır. Avrasya’daki step alanlarında coğrafî enlemin rolü, güneyden kuzeye doğru
gidildikçe iklim özelliklerindeki değişikliklere bağlı olarak hem toprak tiplerine hem de
steplerin floristik özelliklerine yansır. Yağış miktarları steplerin yayılış alanlarının kuzey
kesimlerinde en yüksek değerlere ulaşırken, güneyde en düşük değerlere iner. Steplerin kuzey
kesimleri, daha kuzeyde ılıman kuşağın yayvan yapraklı ve kışın yapraklarını döken ağaçlardan
oluşan orman formasyonuna komşudur. Bu alanlar step-orman geçiş alanlarını meydana getirir.
Avrasya steplerinin güney kesimleri ise yağışın en az olduğu yerlerdir ve genellikle daha
güneyde bulunan gerçek çöllere geçiş sahalarıdır. Kuzeyde orman formasyonuna komşu olan
steplerde, yoğun ot toplulukları içine yer yer ağaçlar da karışır. Güneye doğru inildikçe, ot
türlerinin çeşitliliğinin arttığı gerçek step alanlarına geçilir. Avrasya step alanlarının en güney
kesimlerinde yağış azlığı, steplerin floristik özelliklerini büyük ölçüde değişime uğratır ve
kuraklığa direnç gösteren ot türleri ile bodur bazı çalı türleri daha egemen hale gelir. Step
sahalarının coğrafî enleme göre kuzey güney yönünde uğradığı bu değişim oldukça belirgindir.
Avrasya stepleri, batıdan doğuya doğru ise daha parçalı bir yayılışa sahip olur. Doğuya doğru
karasallık belirginleşir ve steplerin yayılış alanları da değişime uğrar. Avrasya step sahalarında
humus bakımından zengin olan mollisoller, güneyden kuzeye doğru gidildikçe farklılaşır. Çöl
alanlarına yaklaştıkça topraktaki organik madde miktarı azalır ve toprak profilinde
kalsifikasyon süreçleri daha yaygın olarak görülür. Avrasya steplerinde toprak üstünde
demet/salkım şeklinde yapılar oluşturan bir ya da çok yıllık ot türleri yaygındır. Bunların ortak
özellikleri bitkinin büyümesini sağlayan dokularının (basal meristemler) toprak içinde veya
toprak yüzeyine çok yakın bulunmasıdır. Böylece bitkiler yangın ya da yoğun otlatma
faaliyetine maruz kalsalar bile, vejetasyon gelişimlerini sürdürür. Step alanlarında yetişme
mevsimi kısadır. Bitkiler düşük sıcaklıklara ve yaz mevsimindeki kuraklığa çok iyi uyum
sağlamışlardır. Sıcak ve kuru havalarda bu türlerin stomaları kapanarak ve yapraklar kıvrılarak
su kaybı önlenmiş olur. Avrasya steplerinde otların boyları güneye doğru gidildikçe kısalır.
Kuzeyde 1 metrelere kadar erişen otlar, güneyin kurak sahalarında 15-20 cm boya ulaşabilirler.
Daha nemcil koşullara sahip olan step alanlarının batı kesiminde ise bitki örtüsünü oluşturan
türlerin çeşitliliği de artar. Güneye inildikçe stepler tür çeşitliliğinden de kaybeder (Lomolino
vd. 2006; Woodward 2008; Avcı 2013; Avcı 2017; Şekil 84 ).
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Şekil 84. Avrasya steplerinin yayılış alanları (Woodward, 2008’e atfen Avcı 2013).
Avrasya steplerinde doğuya doğru gidildikçe daha karasal koşullar ortaya çıkar. Baykal
gölü doğusunda, Moğolistan ve Çin’de stepler, her biri bir diğerinden yüksek dağ sıraları ile
ayrılmış izole havzalarda yayılış gösterir. Çin’deki steplerin yayılış alanları Avrasya’nın
batısından çok Kuzey Amerika’daki steplerin yayılış alanlarını hatırlatır. Buradaki yayılış da
Kuzey Amerika prerileri gibi doğu-batı yönlüdür. Doğudaki alanlar steplerin en nemli
kesimlerini, batıdaki alanlar ise steplerin en kurak kesimlerini oluşturur. Bu nedenle de çayır
stepleri, gerçek stepler ve step-çöl geçiş alanları ayırd edilir. Hâkim türünü yaklaşık 50-60
cm’lere ulaşan Baykal sorguç otunun (Stipa baicalensis) oluşturduğu çayır stepleri Çin’in
kuzeydoğusunda (kabaca eski Mançurya’da) 150-250 metrelerde yayılış alanı bulur. Gerçek
stepler kuzeydoğudan başlayarak Moğolistan platoları ve güneyde ise kabaca Çin’in
kuzeybatısına yani Lös platosuna kadar sokulur. Yükseltinin 800-1400 m arasında değiştiği bu
sahalarda, yağış miktarları 300-400 mm kadardır. Otların boyları doğudaki çayır steplerinden
daha kısadır. Güneyde Gobi çölü ile Lös platosunun kuzeyinde kalan sahalar, step-çöl geçiş
alanlarıdır. Bu sahalarda kuraklığa iyi uyum gösteren Stipa globica ve Artemisia xerophytica
hakim türleri meydana getirir. Moğolistan’daki geniş step alanlarının hâkim otlarını da yine
Stipa türleri ile Festuca türleri oluşturur. Baklagil cinsinden otlar arasında bazı yonca
(Medicago sativa subsp. falcata), geven (Astragalus spp.) türleri ve yavşan (Artemisia frigida)
bu topluluklar içinde görülen diğer otlardan bazılarıdır (Suttie 2005; Woodward 2008; Avcı
2013). Avrasya step alanları, diğer step sahaları gibi beşerî faktörlerin etkisinin en fazla
hissedildiği alanların başında gelir. Steplerin batı kesimleri tarımsal faaliyetler nedeniyle
değişmiş ve birçok yerde buğday ve şeker pancarı ziraat alanlarına dönüşmüştür. Doğudaki step
alanları ise genellikle yoğun hayvancılık faaliyetlerinden etkilenmiştir ve steplerin floristik
kompozisyonu değişmiştir (Oba vd. 2001; Suttie 2005; Kawada vd. 2011; Gan vd. 2012; Avcı
2017).
Güney Amerika’da pampa (İspanyolca’da düzlük yer anlamına gelmektedir) Atlas
okyanusu kıyılarından başlar ve iç kesimlere And dağlarının eteklerine kadar sokulur (Şekil
85). Doğudaki kısım yani okyanusa açık olan kesim daha nemlidir. And dağlarına doğu kuraklık
artar ve bu kurak iç kesimler yerel halk tarafından la pampa olarak adlandırılır. Pampalar 2340
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derece güney enlemleri arasında ortaya çıkar. Bu saha Güney Atlantik’de subtropikal yüksek
basınç sisteminden gelen nemli hava kütlelerine maruz kalır. Özellikle Atlantik kıyılarına yakın
olan sahalar iç kesimlerden daha nemlidir. Batıda And dağlarının eteklerine doğru belirgin
olarak kuraklık kendini hissettirir. Pampalarda yağış miktarları her yerde aynı değildir
(Woodward, 2008). Güneybatıda Arjantin pampalarında yağış miktarları 400 mm civarındadır.
Sıcaklığın donma noktasının altına indiği gün sayısı, kıtanın iç kesimlerinde 125 günü bulur.
Denizin ılıtıcı etkisi ile don olaylarının görüldüğü günlerin sayısı, pampaların doğusunda 20
gün kadardır. Yetişme mevsiminin süresi 4-8 ay arasında değişir. Arjantin pampaları Parana
nehri çevresinde güneyde Buenos Aires’den kuzeyde Corrientes’e kadar yayılır. Bu alanlarda
pampaların genel özelliklerindeki değişimleri (otların boylarının 1 metreyi bulması gibi) yağış
miktarları belirler. Bitki örtüsü bazı yerlerde birkaç katmandan meydana gelir. En alt katmanı
yüksekliği 5 cm’yi geçmeyen kısa boylu otlar oluşturur ve bunlar küçük oklar veya flechillas
olarak bilinir. Rio de la Plata’nın doğusunda (bu alanlar Uruguay Pampası ya da Güney Campos
olarak da isimlendirilir) Kuzey Amerika’nın uzun boylu prerilerine benzer ot toplukları
yaygındır. Paspalum notatum (yerel adı pasto horqueta) ve Andropogon lateralis gibi ot türleri
bu alanlarda 2,5 m boya ulaşır. Güney Amerika’da pampaların en batısında, And dağlarına
doğru olan kesimlerde yağış miktarları belirgin olarak azalır. Bu durum pampalardaki floristik
özellikleri de değiştirir. Yükseltinin 40-50 m kadar olduğu pampalarda insanın flora ve fauna
üzerindeki etkisi çok önemlidir. Özellikle mısır ve bazı lifli bitkilerin ekimi ile hayvancılık
faaliyetleri pampa yaşamı açısından önem taşır (Ghersa vd. 2002; Pallarés vd. 2005; Baldi vd.
2006; Rótolo vd. 2007; Woodward, 2008; Avcı 2013; Avcı 2017).
Arjantin güneyinden Şili’nin güneydoğusuna kadar uzanan alanlar, Patagonya step
sahasıdır. Burası 40-52 derece güney enlemleri arasına denk gelir ve And dağlarının güney
kesimlerinin yağmur gölgesinde kalır. İklim yarı kuraktır. Yağış And dağlarının eteklerine
doğru 250 mm’nin altına iner. Düşük sıcaklıklar nedeniyle buharlaşma oranları azdır. Otların
çoğu kısa boyludur, öbekler şeklindeki ot kümeleri kuru rüzgârlara rağmen gelişimlerini
sürdürür. Bu ot türleri arasına mata negra (Junellia tridens) ve colapiche (Nassauvia
glomerulosa) gibi yerel adlarla bilinen bazı çalı türleri karışır (Cibils ve Borrelli 2005;
Woodward 2008). Patagonya’nın batı kesimlerindeki stepler de yoğun otlatma faaliyetleri
nedeniyle büyük değişime uğramışlardır (Aguiar vd. 1996; Avcı 2017).
Güney Afrika’daki ılıman kuşak ot vejetasyonu yani stepler veld (otlak, tarla anlamında)
adıyla bilinir ve deniz seviyesinden 1300-2000 metre arasında yer alır. Veldler Güney
Afrika’nın doğu kesiminde dağların doğuya bakan yamaçları ile yüksek platolarda yayılış alanı
bulur. Yükseltinin çoğunlukla 1000 metreyi geçtiği bu alanlarda yağış miktarları 500-800 mm
arasında değişir. Yağışın büyük kısmı Eylül-Nisan arasındaki sıcak dönemde düşer. Yaz
aylarının sıcaklık ortalamaları 20°C’nin üzerindedir (Ocak ayı ortalaması). Kış aylarında ise
sıcaklıklar -15 derecelere kadar iner ve yüksek alanlarda kar yağışları söz konusu olur. Veldler
yerel olarak yüksek veldler ve alçak veldler olarak da sınıflandırılır. Oldukça soğuk iklim
koşullarının hüküm sürdüğü ve bol yağış alan 1500 metrenin üzerindeki yerler yüksek veldleri,
750 metrenin altındaki daha sıcak ve kurak alanlar alçak veldleri oluşturur. Yağış miktarının
azalması ya da hayvancılık faaliyetlerinin çokluğu gibi nedenler otların gür bir vejetasyon
oluşturmasına engeldir. Veldlerin ot türlerinin bir kısmı düşük lif içeriğine sahip ve yaprakları
besin bakımından değerli olanlardan meydana gelir. Bunlar hayvancılık faaliyetleri bakımından
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önemlidir. Yüksek lif içeriğine sahip ve hayvanların tatlarının kötü olmasından dolayı tercih
etmediği otlar, yağış miktarlarının arttığı yüksek alanların asidik toprakları üzerinde yayılış
alanı bulur. Kap flora alanında, Akdeniz vejetasyonunu oluşturan finbos sahalarından sonra en
yüksek biyoçeşitliliğe sahip yerler, Güney Afrika veldleridir. 3500’den fazla bitki taksonuna ev
sahipliği yapan bu sahalar aynı zamanda birçok bitkinin gen merkezi olarak bilinmektedir
(O’Connor ve Bredenkamp 2003; Woodward 2008; Gibson 2009;). Veldler Güney Afrika’da
sadece hayvancılık bakımından önemli sahalar değildir. Bu alanlar özellikle mısır başta olmak
üzere süpürge darısı ve buğday gibi ürünlerin ekim alanlarını da meydana getirir (Bredenkamp
vd. 1996). Veldler dünyanın diğer step sahalarında olduğu gibi büyük değişime uğramış
alanların başında gelir. Tarımsal faaliyetler, sanayileşme ve şehirleşme gibi beşeri nedenlerle
bu sahalar büyük değişime uğramışıtr. Güney Afrika’nın büyük şehirlerinden bazıları bu bozkır
alanlarında yer alır ve bunlardan bir kısmı madencilik nedeniyle gelişmiş şehirlerdir.
Witwatersrand’da altın madenciliği, Transvaal Yüksek Veld’de kömür madenciliği ve Kuzey
Batıda büyük ölçekli elmas madenciliği veldlerin değişiminde önemli rol oynamıştır. Transvaal
ot formasyonu sahasının yarıya yakını tarımsal alana (Highveld Agricultural Region)
dönüşmüştür. Yağış miktarlarının yüksek olduğu yerlerde ise çam, okaliptüs ve akasya türleri
ile ağaçlandırmalar yapılmıştır. Veldlerin sadece % 2 kadarı koruma alanıdır (O’Connor ve
Bredenkamp, 2003; Avcı 2017).

Şekil 85. Güney Amerika ve Afrika steplerinin yayılış alanları (Woodward, 2008’e atfen Avcı 2013).

Yukarıda belirtilen doğal yayılışları dışında stepler dünyanın birçok alanında ortaya
çıkarlar. Ancak bunlar doğal stepler değildir. Ormanların açılması ya da sulak alanların
kurutulması gibi yollarla gelişmiştir. Örneğin Avrupa’da ikincil stepler (yani antropojen stepler)
birkaç bin yıl geriye giden uzun bir geçmişe sahiptir. İlksel orman toplulukları çeşitli nedenlerle
tahrip edilmiş, ortaya çıkan meralar hayvan otlatılmasında kullanılmıştır. Bu şekilde gelişen ve
ziraat alanı olarak uygun olmayan veya kullanılmayan step sahaları, ikincil step (bozkır) ya da
kalıcı step gibi isimlerle de bilinmektedir (Gibson, 2009; Avcı 2017).
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Fotoğraf 123. Türkiye’de ormansız görünüme
sahip olan birçok alan vardır. Bu durum, söz
konusu alanlarda ekolojik koşulların ağacın
yetişmesine imkan vermemesi ile ilgili
değildir. Bunun nedeni insanların doğal bitki
örtüsünü yüzyıllardır çeşitli nedenlerle
değitirmesidir. Bu sahalar ikincil step
alanlarıdır, yani antropojen bozkırlardır.
Türkiye’de doğal steplerin yayılış alanı
sınırlıdır. Doğal stepler İç Anadolu'da Tuz
gölü çevresinde, Konya-Ereğli arasında,
Güneydoğu Anadolu'da AkçakaleCeylanpınar çevresinde ve Iğdır ovasında yer
alır (Foto M. Avcı).

Türkiye’de ekolojik koşulların ortaya çıkardığı doğal step alanları yani doğal bozkırlar,
Türkiye’de temsil edilen flora bölgelerinden İran-Turan flora bölgesi içinde kalır. Doğal stepler
İç Anadolu'da Tuz gölü çevresinde, Konya-Ereğli arasında, Güneydoğu Anadolu'da
AkçakaleCeylanpınar çevresinde ve Iğdır ovasında yer alır. Doğu Anadolu, İç Anadolu
bölgesinde veya Trakya’da Ergene havzasında ormanların tahribi sonucu ortaya çıkan ve çok
geniş alanlar kaplayan stepler ise doğal değil, ikincil yani antropojen step sahalarıdır (Avcı
2013; Fotoğraf 123).
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Bölüm Soruları
1) Ilıman kuşak ormanlarının yayılış gösterdiği alanların Köppen sınıflandırmasındaki
iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cf-Kışı ılık, her mevsimi yağışlı iklim tipi
b) Cw-Kışı kurak, yazı sıcak iklim tipi
c) Cs-Kışı ılık, yazı sıcak ve kurak iklim tipi
d) Aw-Kışı kurak, tropikal iklim
e) An-Bütün ayları sıcak muson iklimi
2) Ilıman kuşak orman sahalarında, organik maddenin kaynağını oluşturan döküntü
miktarının yarısına yakını hangi mevsimde toprak üzerine gelir?
a) İlkbahar
b) Yaz
c) Sonbahar
d) Kış
e) Her mevsim
3) Ilıman kuşak ormanlarında en yaygın olan ağaç cinsleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak belirtilmiştir?
a) Meşe, kayın, kestane, ıhlamur, akçaağaç
b) Göknar, ladin, çam
c) Göknar, ladin, çam, kırmızı mangrov
d) Kocayemiş, laden, delice, keçiboynuzu
e) Sandal, delice, keçiboynuzu, menengiç
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4) Kuzey Amerika’nın doğusunda ılıman kuşak ormanlarının bulunduğu alanda,
özellikle vadi içlerinde ve taşkın sahalarında yayılış gösteren ve yılın belli bir dönemini suyun
içinde geçiren ağaçlara hangi seçenekte doğru örnek verilmiştir?
a) Göknar-ladin
b) Kocayemiş-karayemiş
c) Karaçam-kızılçam
d) Bataklık servisi- bataklık ağacı
e) Ladin-sarıçam
5) Patagonya step sahası neresidir?
a) 40-52° güney enlemleri arasında And dağlarının yağmur gölgesinde kalan sahalar
b) 0-10° güney enlemleri arasındaki alanlar
c) 40-52° kuzey enlemleri arasında Kayalık dağlarının yağmur gölgesinde kalan
alanlar
d) 0-10° kuzey enlemleri arasındaki alanlar
e) 10-20° güney enlemleri arasındaki alanlar
6) Avrasya steplerinin doğusunda, özellikle Çin’de de batıdan doğuya doğru steplerin
özellikleri değişir. Bu nedenle çeşitli step alanları ortaya çıkar. Bunlar nelerdir?
7) Güney Afrika veldlerinin floristik çeşitlilikleri nasıldır?
8) Veldlerin yayılış gösterdikleri yerlerde beşerî faktörlerin etkisine örnek veriniz?
9) La pampa terimi hangi alanlar için kullanılır?
10) Puszta/pusta nedir?

Cevaplar
1-a, 2-c, 3-a, 4-d, 5-a, 6-Çayır stepleri, gerçek stepler ve step-çöl geçiş alanları, 7Kap’tan sonra en zengin alandır, 8-Kömür madenciliği, elmas madenciliği, şehirleşme, tarımsal
faaliyetler ve sanayileşme, 9-Güney Amerika step sahaları okyanustan uzaklaştıkça daha
kurakçıl bir özellik kazanır. Bu kurak iç sahalara la pampa adı verilir, 10-Macaristan’da steplere
verilen isimdir.
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14. KONİFER ORMANLAR, BÖLGESEL DAĞILIŞ VE FLORİSTİK
ÖZELLİKLERİ: YÜKSEK ENLEMLERİN VE YÜKSEK DAĞLIK
ALANLARIN TUNDRA FORMASYONLARI, BÖLGESEL DAĞILIŞ.
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Anahtar Kavramlar
Konifer orman: Yüksek enlemlerin soğuk ve nemli iklim sahalarında daima
yeşil ve çoğunluğu kozalaklı ağaçlardan oluşan ormanlar
Orman-tundra ekotonu: Boreal ormanların tundralara yakın olan yerlerde
korular/orman parçaları haline dönüştüğü tundra-orman geçiş alanları
Polar ağaç sınırı: Kuzey kutbuna doğru ağaçların en fazla sokuldukları yerler
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Giriş
Orta enlemelerden yüksek enlemlere doğru gidildikçe iklim özellikleri değişimine bağlı
olarak hem toprak özellikleri hem de bitki örtüsü değişime uğrar. Aşağıda önce yüksek
enlemlerde bir kuşak halinde yayılış gösteren konifer ormanlar daha sonra ise tundra
formasyonunun özelliklerine yer verilecektir.

14.1.Konifer Ormanlar
Kuzey Amerika ve Avrasya’nın kuzeyinde devamlı ve geniş bir kuşak halinde uzanan
konifer ormanlar boreal veya tayga ekosistemleri olarak isimlendirilirler. Bu ormanlar Kuzey
Amerika’da batıda Alaska dağlarından başlar ve bir kuşak halinde doğuya doğru devam eder.
Aynı şekilde Avrupa’da İskandinavya’dan başlayıp doğuda Asya’nın Pasifik kıyılarına kadar
uzanır (Şekil 86).

Şekil 86. Yüksek enlemlerin konifer ormanlarının yayılış alanları.

Yüksek enlemlerin daima yeşil konifer ormanlarının ağaçlarının büyük çoğunluğu
kozalaklı ağaçlardan oluşur. Kuzeyden tundra sahalarını çevreleyen ve güneyden de ılıman
kuşağın kışın yapraklarını döken ormanlarına komşu olan bu ormanlar, yeryüzü karaları
üzerindeki orman sahalarının önemli bir bölümünü meydana getirir. Boreal iklim kuşağı olarak
tanımlanan, soğuk ve nemli iklim özelliklerinin egemen olduğu bu ormanlar Kuzey Amerika’da
boreal orman (boreal kuzey anlamında) Rusya’da tayga olarak isimlendirilir.
Konifer orman kuşağında iklim koşulları oldukça serttir. Yeryüzü karalarının kuzeyinde
geniş bir kuşak oluşturan bu ormanların en dikkat çekici özelliklerinden birisi ağaç türlerinin
sayısının azlığıdır. Konifer ormanların floristik bileşimlerini iklim, toprak ve rölyef özellikleri
yanında bu özelliklerin yerel ölçekte uğradığı değişimler belirlemektedir. Bu ormanların yayılış
alanları Pleistosen’deki iklim değişimlerinden en fazla etkilenen sahalardır. Bu sahalar
buzulların aşındırma (sirkler gibi) ve biriktirme (morenler gibi) şekillerinin yaygın olarak
ortaya çıktığı ve büyük ölçüde bozuk drenaj koşullarının görüldüğü yerler olarak dikkati çeker.
Dolayısıyla her iki kıtada da çoğunlukla buzul çanaklarında gelişen bog topraklar ve
sulakbataklık alanlar ortaya çıkar. Boreal ormanların kuzeyinde, tundralara komşu olan yerler
de ise süreksiz permafrost (donmuş toprak katı), bitki toplulukları üzerinde etkili faktörlerden
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birisidir. Sibirya’nın dağlık bölgelerinde kalınlığı 1-1,5 metreyi bulan permafrostun erimesi,
üzerinde bulunan ağaçların eğilip, bükülmesine veya devrilmesine yol açmaktadır. Bunlara
Sibirya’da “sarhoş orman” adı da verilmektedir. Bu durum özellikle daha çok sığ köklere sahip
olan melez (Larix) topluluklarının bulunduğu alanlarda görülmektedir (Avcı 2017; Fotoğraf
124).

Fotoğraf 124. Sibirya taygasında permafrostun erimesiyle üzerinde bulunan ağaçlar da eğilip,
devrilmektedir (https://earthobservatory.nasa.gov/Features/SiberiaBlog/20070801.php).

Boreal orman ekosisteminde uzun ve sert geçen kışlar vardır. Köppen iklim
sınıflandırmasında Df ve Dw iklimleri (soğuk orman kuşağı iklimleri) çoğunlukla bu alanların
iklim tiplerini ifade eder. Son derece şiddetli geçen kışlar, en soğuk ayın ortalama sıcaklığının
-3°C’nin altında, en sıcak ayın ortalama sıcaklığının 10°C’nin üzerinde olması bu iklimlerin
genel özellikleri arasındadır. Boreal orman ekosisteminde kar aylarca erimeden kaldığı için
toprak da donabilmektedir. Kısa süren yaz mevsimi yanında kış ve yaz sıcaklıkları arasındaki
farkın fazla olması buradaki bitki örtüsünün yayılışını ve çeşitliliğini belirgin şekilde
etkilemektedir. Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark Sibirya içlerinde 60°C’yi bulur. Yıllık
yağış miktarı 350-500 mm arasında değişir. Buharlaşma oranları oldukça düşüktür. Denizel
etkilere açık yerlerde ise bu özellikler değişime uğrar (Avcı 2017).
Boreal ekosistemlerde toprak oluşum sürecinde podzolizasyon önemli bir süreçtir.
Spodosol (podzol topraklar) olarak adlandırılan asit topraklar bu sahalarda yaygındır. Bu
süreçte toprağın üst katmanından demir ve alüminyum bileşikleri yıkanır. Ancak silis yıkanmaz
ve üst toprağa grimsi-kül rengi bir renk verir. Toprağın üst katmanından taşınan demir ve
alüminyum bileşikleri B horizonunda birikir ve taş gibi sert yapılar oluşur. Buna
hardpan veya pastaşı gibi isimler verilir. Mumsu, reçineli yapılar ve lignin gibi
unsurların fazlalığı nedeniyle, toprak üzerindeki kozalaklı ağaçların iğne yaprakları, yayvan
yapraklı ağaçların döküntülerine göre çok daha yavaş ayrışır (Archibold 1995). Bu nedenle
humus oluşumu süreci de yavaştır. Toprak yüzeyinde genellikle mineral toprak katından kesin
bir sınırla ayrılan, mor humus (tipik ham humus) tabakası yer alır. Mor humus katmanında
yaprak, çürüntü ve humus tabakaları tipik özellikleri ile birbirlerinden kesin olarak ayrılmış
durumdadır. Ortamın asit oluşu ve nemlilik, toprakta mikroorganizmaların faaliyetini de
engeller. Konifer ormanlarda histosoller (organik topraklar), drenajın yetersiz olduğu
alanlarda ortaya çıkar. Histosoller ayrışmamış, yığışmış organik kalıntılardan oluşur. Bunların
kalınlığı bazı yerlerde 1 metreyi geçer. Çoğunluğu yılın büyük bölümünde su ile doygun olan
organik toprakların bu koşullarını, melez (Larix sp.) ve karaladin (Picea mariana) gibi bazı
ağaçlar tolere edebilir (Avcı 2017).
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Yüksek enlemlerin konifer ormanlarında yangınlar da görülür. Bu yangınların ortaya
çıkışında mevsimsellik oldukça belirgindir. Yangınların büyük kısmı uzun günlerin olduğu ve
güçlü rüzgârların bitki döküntülerinde hızla kurumaya neden olduğu yaz aylarında ortaya çıkar.
Boreal ormanlarda çeşitli orman tiplerine göre farketmekle beraber ortalama yangın sıklığı 60
yıldır. Orta Alaska'da ortalama yangın sıklığı Picea mariana (karaladin) topluluklarında 36 yıl
iken, Picea glauca (akladin) ormanlarında 113 yıldır. Kuzey Amerika’da boreal orman
kuşağının doğu kesimindeki çam türlerinden Pinus banksiana ormanlarında ise yangın daha sık
görülür. Batıya doğru nemli ve sisli kıyı alanlarında yangınların görülme olasılığı 500-800 yılda
birdir. Pasifik kıyılarındaki soğuk nemli orman kuşağında yüksek kesimlerde yayılış alanı bulan
Pasifik gümüşi göknarı (Abies amabilis) topluluklarında da yangın çok nadirdir (Archibold
1995; Avcı 2017).
Boreal orman ekosisteminin her iki kıtadaki florası içinde dört ağaç cinsine ait türler
yaygındır. Bunlar; ladin (Picea), göknar (Abies), çam (Pinus) ve melez (Larix)’dir. Sözü edilen
ağaç cinslerinin hepsi konifer yani kozalaklı ağaçlardır ve melezler dışında diğerleri yaz-kış
yeşildir (Fotoğraf 125). Konifer ağaç türlerinin kalın mumsu tabakayla kaplı iğne
yapraklarındaki stomalar (gözenekler) yaprak içine gömülmüştür, kurutucu rüzgârlardan kolay
etkilenmezler ve soğuğa oldukça dayanıklıdırlar. Bu toplulukların içine sokulan yayvan
yapraklı ağaç türlerinin sayısı da çok azdır. Bunlar arasında en yaygın olan iki ağaç cinsini huş
(Betula) ile kavak (Populus) oluşturur ve bu iki cinse ait çeşitli ağaç türleri, boreal kuşağın
ormanlarına dağılmıştır.

Fotoğraf 125. Kuzey Amerika’da boreal ormanlar (Foto B. Sayın). Konifer ormanlar, çoğunluğunu
yazkış yeşil kalan kozalaklı ağaçların oluşturduğu ormanlardır. Bu ormanlar ağaç türleri bakımından
zengin değildir. Orman genellikle tek bir ağaç katından meydana gelir ve ormanaltı florası da birkaç
türden oluşur.

Konifer ormanlar çok katlı bir orman örtüsü değildir ve çoğunlukla tek kattan oluşur.
Her iki kıta üzerinde ormanın asli elemanlarını bir veya iki ağaç türü meydana getirir. Kuzey
Amerika'da bazı bölgelerde bu ormanların hakim elemanları göknar türleridir. Avrupa’da
İskandinavya ve Rusya’da ise sarıçamlar hakimdir. Buradaki ladin türleri çoğunlukla Avrupa
ladini (Picea abies) ve Sibirya ladini (Picea obovata)’dir. Konifer ormanların ormanaltı florası
da çok zengin değildir. Yosun ve likenler çoğunluktadır (Kuennecke 2008).
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Konifer orman sahalarında kısa süren yaz mevsimi, iğne yapraklı orman ağaçları için
çeşitli uyum şekilleri de yaratmıştır. Yetişme mevsiminin kısa buna karşılık uzun ve şiddetli
kışlar göknar, ladin ve çam gibi daima yeşil olan ağaçların fotosentez faaliyetlerini de
şekillendirir (Kuennecke 2008). İğne yaprakların ağaçların üzerinde birkaç yıl kalması (bazı
ladin türlerinde 5-7 yıl kalır) ve her yıl yenilerinin oluşması fotosentez bakımından bir avantaja
dönüşür. İlkbaharda sıcaklıkların yükselmesiyle beraber koyu renkli iğne yapraklar güneş
enerjisini toplamaya başlar ve fotosentez başlar. Dolayısıyla daha güneyde yer alan ılıman
kuşağın kışın yapraklarını döken ağaçları gibi, yeni yaprak oluşturup fotosenteze başlamak için
beklemek ve zaman kaybetmek zorunda kalmazlar (Fotoğraf 126; Avcı 2017).

Fotoğraf 126. Ladinler (Picea sp.) konifer ormanların hakim ağaçlarından birisini meydana getirir. İğne
yapraklı ağaç türlerinde iğne yaprakların dökülmeden birkaç yıl ağacın üzerinde kalması (ladinde iğne
yapraklar dökülmeden 5-7 yıl kalmaktadır), fotosentez bakımından bir avantaja dönüşmektedir. Soğuk
iklim bölgelerinde ilkbaharda sıcaklıkların yükselmesiyle beraber koyu renkli iğne yapraklar (öncekş
yıllarda oluşmuş ve dökülmeden kalan iğne yaprakların rengi daha koyudur) güneş enerjisini toplamaya
başlar ve fotosentez başlar. Dolayısıyla daha güneyde yer alan ılıman kuşağın kışın yapraklarını döken
ağaçları gibi, yeni yaprak oluşturup fotosenteze başlamak için beklemek ve zaman kaybetmek zorunda
kalmazlar (Foto. M. Avcı).

Soğuk ve nemli iklim sahalarının konifer ağaçları C3 fotosentez yolunu kullanır. Bu
ağaçlar için fotosentezin en üst düzeyde gerçekleştiği sıcaklık 10-20°C’ler arasındadır. Kanada
kuzeyinde boreal ormanların yaygın türlerinden olan karaladin (Picea mariana) optimum
fotosentezi 15°C’de gerçekleştirmektedir. Sıcaklıklar 9-23°C’ler arasında olduğunda
fotosentezin gerçekleşme oranı %90, sıcaklıkların 0°C olması durumunda da bu oran %30’a
kadar düşmektedir. Yani optimum sıcaklıktan uzaklaştıkça fotosentez oranı azalmaktadır.
Kuzey Amerika’nın batısında Alaska dağlarından başlayan boreal ormanlar, burada
daha kuzeydeki Brooks dağlarının güney kesimine kadar sokulur. Doğuya doğru Hudson
körfezini çevreleyerek daha doğuda Maine’e ulaşır. Kuzeyde arktik tundra ekosisteminin
sınırladığı bu geniş kuşak “içteki orman” olarak da adlandırılır (Kuennecke 2008; ). Batıya yani
Pasifik okyanusuna açık olan yerlerde denizel etkilerin daha güçlü olmasıyla, yıllık yağış
miktarları 1000 mm’yi geçer. Boreal kuşağın kuzeybatısında Alaska’nın iç kesimlerinde
akladin (Picea glauca ) , balsam kavağı (Populus balsamifera ) ve kâğıt huşu (Betula papyrifera
) yaygındır. Buralarda kışın sıcaklıklar -25°C’nin altına iner. Kâğıt huşları çok hızlı büyüyen
ve tekstürel bakımdan kumlu-milli balçık topraklarda gelişen ve gölgeye dayanıklı olmayan
ağaçlardır. Kâğıt huşu Kuzey Amerika’daki yayılış alanında koniferlerin arasına karışır, bazen
de saf topluluklar oluşturur. Kâğıt sanayii yanında mobilyacılıkta da kullanılan bu ağaçlar
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içerdikleri huş yağı nedeniyle kolayca yanarlar (Yaltırık 1988). Yangın geçiren alanlarda
özellikle taşkın ovaları üzerinde hızla gelişip topluluklar oluşturan balsam kavağı genç
sürgünleri de ekosistemin faunası için besin kaynaklarından birisini meydana getirir. Bazı
yerlerde ise siyah pamuk ağacı olarak isimlendirilen batı balsam kavağı ( Populus
trichocarpa) ve akladin karışık topluluklar teşkil eder. Bunların alt katında çoğunlukla Sitka
kızılağacı (Alnus viridis ), yabani gül (Rosa acicularis ) ve kartopu (Viburnum trilobum) gibi
çalı türleri yayılış alanı bulur. Bu kuşağın kuzeyinde permafrostun ortaya çıktığı, drenajın iyi
olmadığı ve bitki besin maddeleri bakımından fakir olan topraklara karaladin (Picea mariana)
iyi uyum sağlar. Buralardaki zor koşullara çok yavaş büyüyerek yayılış gösteren ağaçların
çapları, 100 yaşındaki ağaçlar için bazen sadece 20 cm kadardır. Boreal ekosistemin kuzey
sınırını oluşturan bu alanlarda karaladin ağaçları altında yosunlar, likenler yanında bazı
ormangülü türleri (Rhododendron
tomentosum, Rhododendron groenlandicum ve
Rhododendron neoglandulosum), ayı üzümü (Vaccinium uliginosum ), yabani gül ( Rosa
acicularis ) ve kartopu (Viburnum trilobum) çalı türleri olarak dikkati çeker.
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Şekil 87. Kuzey Amerika konifer ormanlarının yayılış alanları. Bu ormanlar batıda Alaska’dan başlar
ve doğuda New Founland ve Labrador’a kadar kesintisiz bir şekilde uzanır
(http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/cfs/assets/file/484). Kuzeyde arktik tundra
ekosisteminin sınırladığı bu geniş kuşak “içteki orman” olarak da adlandırılır

Kuzey Amerika’da Alaska’dan Kaliforniya’nın kuzeyine kadar dar kıyı şeridindeki
orman alanlarının hakim konifer ağaçları, genellikle 50-80 metre boylanabilen ve 2-3 metre
çapa ulaşan uzun ömürlü ağaçlardır. Bu bölgede sayıları 20 kadar olan bu ağaç türlerinin içinde
özellikle Pasifik tsugası (Tsuga heterophylla), sitka ladini (Picea sitchensis) Alaska
çevresindeki dağların okyanusa bakan yamaçlarının hakim ağaçlarıdır. Kıyıya yakın alanlarda
okyanustan gelen tuz yüklü rüzgârlara oldukça dayanıklı olan sitka ladini buralarda saf ormanlar
kurar. Drenajın iyi olduğu alanlarda ise Pasifik gümüşi göknarı (Abies amabalis) ve kırmızı
sedir olarak bilinen Thuja plicata dikkati çeker. Yüksek alanlarda yayılış alanı bulan diğer bir
tsuga türü ise dağ tsugası (Tsuga mertensiana)’dır. Özellikle orman sınırına yakın alanlarda bu
ağaçlar bir çalı görünümüne sahip olurlar. Kayalık dağlarının boreal ormanlara yaklaşan kuzey
kesimlerinde ise Engelman ladini (Picea engelmannii ) ve alpin göknarı (Abies lasiocarpa)
diğer yaygın kozalaklı ağaçlardır (Avcı 2017; Fotoğraf 127; Fotoğraf 128; Fotoğraf 129).
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Alaska’dan Kaliforniya’nın kuzeyine kadar dar kıyı şeridindeki orman alanlarının güney
sınırını ise Kaliforniya’daki sahil sekoyası (Sequoia sempervirens) toplulukları belirlemektedir.
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Bu ağaçlar kıyıda okyanusa bakan yamaçları kaplayan konifer kıyı ormanlarının en yaşlıları
(2000 yaşından fazla olan örnekleri vardır) ve en uzun topluluklarını (bazı ağaçların boyları 110
metreyi geçer) oluştururlar.
Kuzeyden tundralara komşu olan boreal ormanlar bu alana yaklaştıkça özellikleri
değişir. Burada ayrılan “orman-tundra ekotonu” orman koruları ile belirginleşir. Söz konusu
alanlarda orman, küçük yamalar halindedir ve kuzeye doğru da ağaçlar genellikle çok kısa
boyludur (100 yaşındaki bir ağacın boyu yalnızca 2 metre olabilmektedir). Orman-tundra
ekotonunun genişliği Kuzey Amerika’da bazı kesimlerde 300 km’yi bulur. Avrasya’da
ormantundra ekotonun genişliği ise 20-200 km arasında değişmektedir ve bu geçiş alanının
kuzey sınırı düzensizdir (Avcı 2017).

Fotoğraf 127. Pasifik tsugası (Tsuga heterophylla). Alaska kıyılarından başlayarak
Kaliforniya’ya kadar dağların okyanusa bakan yamaçlarında ormanlar kurar
(http://www.conifers.org/pi/ts/heterophylla07.jpg ve
http://www.mdvaden.com/hemlock_tallest.shtml). Bu alanlarda bazı örnekleri 80-85
metre boy yapan bu ağaçlar, dağların yamaçlarından 2000 metreye kadar da çıkarlar.
Odunu nedeniyle ticari değeri vardır. Çok önemli bir kereste ağacıdır ve kâğıt
hamuru için önemlidir. Avrupa’da özellikle İngiltere’de çok dikilmiş bir ağaç olan
Pasifik tsugasının kabuğu da tanen bakımından büyük bir değer taşır.
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Fotoğraf 128. Pasifik gümüşi göknarı (Abies
amabalis) Kuzey Amerika’da konifer ormanların
Pasifik okyanusuna yakın olan alanlarında yayılış
alanı bulur. Sıcaklıkların -25 derecenin altına indiği
bu sahalardaki sert koşullara iyi uyum gösterir
(http://www.conifers.org/pi/ab/amabilis04.jpg).

Fotoğraf 129. Sitka ladini (Picea sitchensis) Alaska çevresindeki dağların okyanusa bakan yamaçlarının
hakim kozalaklı ağaçları arasındadır. En fazla boy yapan ladin türlerinden birisidir.
(http://media.eol.org/content/2012/06/13/21/91290_orig.jpg). Kıyıya yakın alanlarda okyanustan gelen
tuz yüklü rüzgârlara oldukça dayanıklı olan sitka ladini buralarda saf ormanlar kurar. Bu ağaçlar
özellikle Washington eyaletindeki Olimpiyat yarımadasındaki ormanlardaki örneklerinde tümör
oluşumu ile de bilinirler (https://en.wikipedia.org/wiki/Picea_sitchensis). Sitka ladinleri herhangi bir
şekilde zarar gördüklerinde bu şişme şeklindeki büyüme bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bu sahalarda
ladin ormanları nemli iklim koşullarının tüm özelliklerini de yansıtırlar.
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Avrasya’nın konifer ormanları İskandinavya’dan başlayıp doğuda Asya’nın Pasifik
kıyılarına kadar uzanır. Avrupa’nın kuzeyinde Avrupa ladini (Picea abies) başlıca ağaç
türlerinden birisidir. Bu ormanların altında ayı üzümü (Vaccinium myrtillus ve V. vitis-idaea)
gibi bodur çalı türleri ile Oxalis acetosella ve Maianthemum bifolium de yayılış alanı bulur.
Sarıçam (Pinus sylvestris) özellikle tayganın batısında açık orman alanları oluşturur. Tayga
ormanlarında tüylü huş (Betula pubescens), üvez (Sorbus aucuparia) ve kızılağaç (Alnus
incana), İskandinavya ve Rusya doğusunda da ortaya çıkan yaprak döken türlerdir. Rusya’nın
batısında tayganın hakim ağaçları Avrupa ladini, huş, Sibirya göknarı (Abies sibirica) ve Sibirya
çamı (Pinus sibirica)’dır. Daha güneydeki orman alanlarına geçiş yerlerinde tirtek kavak
(Populus tremula), huş (Betula verrucosa) ve (Quercus robur) yaygın hale geçer. Tayga
ormanlarının en doğusundaki Yakut taygalarında ise Dahurian melezi (Larix dahurica) geniş
alanlar kaplar ve en kuzeye yakın alanlarda permafrost sahalarında ağacın boyu kısalır, 1
metreye iner. Bu alanların yüksek kesimlerinde Sibirya cüce çamı (Pinus pumila) da ortaya
çıkar (Avcı 2017).

Fotoğraf 130. Huşlar (Betula sp.) kuzey yarımkürede konifer ormanlar içinde çeşitli türleri ile yayılış
gösteren ancak kışın yapraklarını döken ağaçlardır.

Asya’nın doğusunda Kamçatka yarımadasının hakim iğne yapraklı ağacı Kamçatka
göknarı (Abies gracilis) iken, Sahalin ve Hokkaido adasındaki taygalarda hakim göknar türü
Sahalin göknarı (Abies sachalinensis)’dır. Ohotsk denizine bakan yerlerde tayga ormanlarında
Mançurya göknarı (Abies nephrolepis) ve Yeso ladini (Picea jezoensis; adını Hondo adası
kuzeyindeki Japon adalarının antik adından almaktadır) topluluklarına özellikle yüksek
kesimlerde huş (Betula ermanii) da karışır. Bu alanlarda kıyıdan iç kesimlere gidildikçe
Moğolistan kuzeyindeki dağlık alanlarda başlıca ağaç türleri Sibirya göknarı (Abies sibirica),
Sibirya ladini (Picea obovata) ve sarıçam (Pinus sylvestris)’dır. Uygun sıcaklık koşullarının
olduğu yerlerde uzun boylu kozalaklı ağaçların altında kışın yaprağını döken bazı türler de
sokulur. Mançurya akçaağacı (Acer mandshuricum ) , üç çiçekli akçaağaç (Acer triflorum), huş
türleri (Betula dahurica ve Betula platyphylla ) bunlar arasındadır (Archibold 1995; Avcı 2017).
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Bu geniş bölge içinde Pleistosen’deki buzul dönemlerinin izlerini taşıyan özellikler bitki
topluluklarının yayılış alanlarına da yansır. Eski buzul çanakları içinde gelişen organik topraklar
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üzerinde ve drenajın yetersiz olduğu alanlarda daha çok Sibirya ladini, Sibirya melezi ve Sibirya
çamı gibi ağaçlar yayılış alanı bulur (Avcı 2017).

14.2. Tundra Formasyonu
Tundra (ağaçsız çorak saha anlamında) formasyonu, konifer orman sahalarının
kuzeyinde yayılış gösterir. Ağaç sınırının kuzeyinde yer alan bu bitki formasyonunun hakim
bitki türleri çeşitli ot türleri ile yosunlardır. Tundralar içinde odunsu çalı türlerinin sayısı çok
azdır. Çok şiddetli kış koşulları, bitkiler için uygun ekolojik koşulları da mikro yetişme
ortamları dışında ortadan kaldırmıştır. Bu durumda birçok yerde yosun ve likenler coğrafi
görünümde egemen hale geçer. Ağaçtan yoksun olan tundralar yeryüzünün yaklaşık 25 milyon
km2 ’sini kaplar. Tundraların büyük kısmı Kuzey Amerika ve Avrasya’nın arktik sahalarıdır
(Avcı 2017; Şekil 88; Fotoğraf 131).
P
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Şekil 88. Tundra ekosistemlerinin yayılış alanları
Tundra ekosisteminin yayılış sahalarının iklim tipi, Köppen iklim sınıflandırmasında ET
ile ifade edilen tundra iklimidir. Bu iklimlerde yetişme devresi son derece kısadır ve en sıcak
ayın sıcaklığı 10°’nin altındadır. Kuzey Buz Deniz etkilerine açık olan Kanada
kuzeybatısındaki Aklavik’de yıllık yağış miktarı 221 mm, yıllık ortalama sıcaklık -8,8°C’dir.
Daha doğuda Grönland’ın güneybatısında okyanus kıyısında yer alan Godthaab (Nuuk)’da
yıllık yağış miktarı 756 mm, yıllık ortalama sıcaklık ise -1,4°C’dir. Burada kar yağışlı günlerin
sayısı 100 günü geçmektedir. Bazı yıllar Temmuz ve Ağustos aylarında bile karın yağdığı bu
sahalarda, Kasım-Nisan arasındaki dönemde her ay yaklaşık 13-15 gün kar yağışları
kaydedilmektedir. Sibirya’nın kuzeydoğusunda Cokurdah’ın yıllık yağış miktarı ise 250 mm’yi
bulmaz ve yıllık sıcaklık ortalaması -14,2°C’dir (Avcı 2017).
Tundra ekosistemlerinin toprakları histosollerdir. Bunlar organik madde miktarının çok
yüksek ve drenajın yetersiz olduğu topraklardır. Düşük sıcaklık ve nemli asidik koşullar tundra
ekosistemlerinde topraktaki ayrışma süreçlerini yavaşlatır. Böylece ayrışamayan kalın organik
katman birçok yerde birikir. Ayrışma aşamasında, organik malzemenin kendi özelliklerinin de
önemli olması nedeniyle ayrışacak az sayıdaki çalı türlerinden gelen odun malzeme ile yaprak
döküntüleri arasında farklılık ortaya çıkar. Tundralarda geniş yayılış bulan yosunlar
mikroorganizma faaliyetlerine daha dirençlidir. Likenlerin yüksek oranda yarıselüloz içeriğine
sahip olması, ayrışma olayını sınırlandırır. Bu malzemenin ayrışması özelleşmiş bazı organizma
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grupları tarafından gerçekleştirilir. Donma çözülme olayları sırasında ayrışacak malzemede
bazı parçalanmalar olsa da, bunun miktarı çok fazla değildir. Döküntü malzemenin ayrışmasının
en yüksek orana ulaştığı alanlar nispeten okyanusal etkilere açık olan yerlerdir. Tundra
ekosistemlerinde ayrışma süreçleri için son derece önemli olan bakteri ve mantar popülasyonu
taksonomik olarak diğer ekosistemlerden daha az çeşitliliğe sahiptir. Çok düşük sıcaklıklarda
yaşayabilen özelleşmiş bakteri gruplarından bazıları donma noktasına yakın sıcaklıklarda
bitkisel malzemeyi ayrıştırma faaliyetinde bulunur. Durgun su ortamlarında organik materyalin
mineralizasyonu anaerobik bakteriler tarafından yapılır ve bu durum metan üretimi ile
sonuçlanır. Tundralarda ayrışma süreçlerinde mantarların rolü önemlidir. Tundra
ekosistemlerinde yaşayan ve sayıları çok fazla olmayan soğuğa dayanıklı mantar türlerinin
optimum yetişme sıcaklığı 10°C’nin altındadır (orta enlemlerde mantarların yetişmesi için
gerekli optimum sıcaklıklar çok daha yüksektir). Tundra sahalarında yayılış gösteren bu
mantarlardan bazıları bitki kalıntılarındaki selülozu -7°C’de bile parçalamaya devam eder
(Archibold 1995). Topraktaki biyolojik ve kimyasal ayrışma süreçleri, sıcaklıkların yükseldiği
yaz mevsiminin süresine ve nemlilik koşullarına bağlı olarak değişime uğrar. Tundra
sahalarında sıcakların arttığı dönemlerde permafrostun üst kısmı çözülür. Permafrostun
çözülmesiyle zeminde çok sayıda bataklık oluşur ve bu alanlara yukarıdan bakıldığında son
derece girintili çıkıntılı bir görüntü vardır. Karst topografyasını benzeyen bu şekillere buz karstı
(kryokarst veya termokarst) gibi isimler de verilir (Avcı 2017).
Boreal orman alanlarından tundra sahalarına geçiş ani değildir. Orman sahaları kutuplara
doğru belli alanlarda sokulur ve bu alanların daha kuzeyinde devamlılık gösteren orman sahaları
ortadan kalkar. Ormanın bu en kuzey sınırı düz bir çizgi halinde uzanmaz. Düzensiz bir biçimde
uzanan bu sınır ormanın polar sınırını oluşturmaktadır. Bu sınırın kuzeyinde orman yer
almasa da, tek tük ağaçlar ortaya çıkar. Kuzey kutbuna doğru en fazla sokulan bu ağaçların
yayılış gösterdikleri yer ise polar ağaç sınırı olarak tanımlanır. Bu iki sınır arasında yer alan
sahaları kaplayan vejetasyona ormanlı tundra adı verilir. Bu geçiş alanı bazı kesimlerde 90100 km’yi bulan bir genişliktedir. Ormanlı tundra geçiş kuşağının en kuzeyinde artık ağaç
görmek çok zorlaşır. Burada belirtilen polar orman sınırı ile polar ağaç sınırı coğrafi enlem
boyunca uzanan düz bir hattı ifade etmez. Bu durum yerel özelliklere göre ekolojik koşullarda
ortaya çıkan değişimlere göre şekillenir. Güney yarımküre de ise polar orman sınırı ile polar
ağaç sınırı Güney Amerika’da yaklaşık 56° S enleminden geçer. Atlas okyanusundaki bazı
adalarda ise bu sınırlar 40-45° S enleminden geçmektedir. Kuzey yarımkürede ise bu sınır daha
kuzeyde yer alır. Bunun temel nedeni daha karasal olan bu bölgelerde yaz sıcaklıklarının, güney
yarımkürenin kutup çevresi alanlarına göre daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle kuzey
yarımkürenin karasal alanlarında ağaç sınırı 70 derece coğrafi enlemini bazı yerlerde
geçmektedir (Sibirya’da Taymir yarımadasında 72°30’N enlemine kadar çıkar). Ancak soğuk
su akıntılarının etkisine açık yerlerde (Labrador soğuk su akıntısı gibi) bu sınır daha güneye
itilir. Ormanlı tundra sahalarında ağaçların boyları kısalmış ve çoğunlukla bir çalı görünümüne
bürünmüşlerdir (Fotoğraf 133). Bunların yayılış alanı buldukları yerler de korunaklı sahalardır.
Kuzey Amerika’daki ağaç çizgisi büyük ölçüde 10° C yaz sıcaklık eğrisi ile çakışmaktadır
(Archibold 1995).
Tundra sahalarında bitkiler, düşük sıcaklıkların yol açtığı donma zararlarına karşı direnç
göstermek için çeşitli önlemler alırlar. Bitkilerin toprak üzerindeki şekilleri sıcaklığın
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muhafazası bakımından az da olsa önem taşır. Tundra sahalarının yastık şekilli bitkileri alt
kısımlarını koruyan bir yalıtım tabakası görevi görür. Tundralar bitki örtüsü bakımından çok
zengin olan yerler değildir. Bitki örtüsünü ot türleri ve bodur çalıların meydana getirdiği
tundraların florasının en zengin olan yerler Alaska çevresindedir. Buralarda 600 civarında bitki
türü yayılış gösterir. Özellikle boreal alanlara komşu yerlerde bu çeşitlilik artar. Kanada
kuzeyinde tür sayısı belirgin şekilde azalır. Bu sahalarda, konusunda son derece “uzmanlaşmış”
bitkiler yayılış alanı bulmaktadır. Gelişimlerini hızlıca tamamlayan bu bitkiler için serin yaz
ayları ardından son derece soğuk kışlar gelmektedir. Tundralarda hemikriptofitler ve kriptofitler
daha yaygın bitki gruplarıdır. Tundralar Grönland kuzeyinde 83,5° N enlemine kadar çıkar
(Avcı 2017).

Fotoğraf 131. Avrupa kuzeyinde ormanlı tundra sahaları

Kuzey Amerika kuzeyindeki tundra ekosistemlerinde güneyden kuzeye doğru yaz
sıcaklıklarında ortaya çıkan belirgin azalışlar, bitki örtüsünde giderek farklılıklara yol açar. Bu
nedenle de üç bölge ayırd edilir (Archibold 1995).
1.

Alt Arktik bölge

2.

Orta Arktik bölge

3.

Yüksek Arktik bölge

En güneyde yer alan Alt Arktik sahada çok kurak olan kesimler dışında bitki örtüsü
devamlılığa sahiptir. Buralarda belli başlı ot türlerini Poa arctica ve Carex bigelowii meydana
getirir. Dağınık olarak cüce huş (Betula nana), kutup söğüdü (Salix arctica), bataklık ayı üzümü
(Vaccinium uliginosum), Empetrum nigrum ve bataklık Labrador çayı gibi isimlerle bilinen
tüylü ormangülü (Rhododendron tomentosum) ile lapland ormangülü (Rhododendron
lapponicum) bu sahalarda ortaya çıkan odunsu bitkilerdir. Bunların dışında yosun türleri
(Hylocomium splendens ve Polytrichum juniperinum) ve liken türleri de (Cetraria nivalis,
Cladonia gracilis ve Cladina mitis) özellikle daha kurak kesimlerde yayılış gösterir (Archibold
1995).
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Alt Arktik bölge kuzeyinde Orta Arktik saha da ise güneydeki tür çeşitliliği azalır ve
çalı türlerinin bir kısmı da ortadan kalkar. En kuzeydeki kuşak, Yüksek Arktik bölgedir. Çok
uygun yerel özelliklere sahip olan alanlar dışında damarlı bitkiler çok azalmıştır. Bataklık
alanlarda topluluklar halinde bazı ot türleri ve yosunlar yayılış gösterirken bakının uygun
olduğu yerlere güneyden sokulan kutup söğüdü (Salix arctica), bataklık ayı üzümü (Vaccinium
uliginosum) dikkati çeker.

Fotoğraf 132. Tundralarda yayılış alanı bulan bazı odunsu bitkilerden birisi. Lapland ormangülü
(Rhododendron lapponicum, Foto: https://gobotany.newenglandwild.org/). Kuzey Amerika tundra
sahalarında yayılış alanı bulan bitkilerden birisidir.

Asya’nın kuzeyindeki tundra sahaları ise genel olarak Kuzey Amerika’nın tundralarına
benzer. Burada Vaccinium myrtillus gibi bazı boreal türler floraya eklenir. Grönland'da
tundrasında yaklaşık 400’e yakın çiçekli bitki bulunur. Özellikle buzul çanaklarındaki organik
topraklar üzerinde Arktik bataklık söğüdü (Salix arctophila) yayılış alanı bulur (Avcı 2017).

Fotoğraf 133. Avrupa kuzeyindeki
tundraların hakim elemanlarından
birisi de söğüt (Salix) türleridir.
Bunlar ağaç değil, çalı
görünümündedirler.

Antarktika’nın tundra ekosistemleri flora ve fauna bakımından kuzeydeki sahalardan
farklıdır. Antarktika’nın tundra sahaları floristik bakımdan çok daha fakirdir. Bilindiği gibi bu
sahanın çoğu kesimi bitkiler için çok soğuk, kurak ve buzullarla kaplıdır. Ancak, bazı yerlerde,
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bitki yaşamını destekleyen toprak alanlar vardır. Antarktika'nın florasının tamamına yakınını
liken ve yosunlar meydana getirir. Bu alanda 300-400 liken türü, 100 yosun türü, 25 civarında
ciğer otu türü yayılış gösterir. Güneyin bu tundra alanlarından sadece iki çiçekli bitki türü bilinir
(Avcı 2017).

14.2.1. Alpin Tundra
Alçak, orta ve yüksek enlemlerdeki dağlık alanlarda orman, belirli bir yükseltiden sonra
ortadan kalkar. Yüksek dağlık bölgelerde düşük sıcaklıkların neden olduğu olumsuz koşullar
ağaçların yetişmesine engel olur. Ağaç sınırının üzerinde kalan bu sahaların coğrafi görünümü,
yüksek enlemlerin tundra ekosistemlerini hatırlatır. Bu sahalara alpin tundra adı verilir. Alpin
tundralarda bitkilerin büyüme ve gelişme süreci karın erimesi ile eşzamanlıdır. Bu nedenle
bitkilerden bazılarında fenolojik özellikler yerel özelliklere göre değişebilir (yani örneğin
çimlenme her yerde aynı olmayabilir). Bu alanlarda bitkilerin büyümesini, yamaç eğimi ve bakı
(sıcaklık ve topraktaki nem özellikleri açısından) da etkiler. Bitkilerin kök gelişimleri
topraktaki çözülme süreciyle başlar ve en fazla kök faaliyeti yazın gerçekleşir. Tundralarda
yayılış gösteren otların çoğunda kök gelişimi için optimum sıcaklık 10°C’dir. Pamuk otu
(Eriophorum angustifolium) gibi otların çoğu, her yıl kök sistemi geliştirirler (Archibold 1995).
Alpin tundra sahaları küre üzerinde bütün enlemlerde ortaya çıkar. Kuzey yarımkürede
alpin tundra yaklaşık 9,5 milyon km2 alan kaplar. Yüksek dağlık alanların ağaçsız alpin
sahalarında büyük bir habitat çeşitliliği ve endemikler açısından zenginlik söz konusudur. Bu
alanlar gerçek tundra ekosistemlerinden bazı özellikleri (gün uzunluğu ve mevsimler gibi) ile
de farklıdır. Ancak düşük sıcaklıklar tundralarda olduğu gibi buralarda da ağacın yetişmesine
ve ormanlar kurmasına izin vermez. Kuzey Amerika’nın batı kesimindeki dağlık alanlarda alpin
ekosistem, kuzeyde Alaska’dan başlar ve güneyde Meksika’ya kadar kesintisiz uzanır. Bu
dağlar üzerindeki hakim türler, Arktik sahalarda ortaya çıkan çok yıllık ot türleri ile bazı bodur
çalı türleridir. Alpin ekosistemlerde yerel yetişme ortamlarının bitkiler açısından önemi
büyüktür. Özellikle glasyal depresyonlar daha nemli ve korunaklı alanları oluşturur. Bu dağlık
alanların alpin ekosistemlerinde ortaya çıkan bodur çalı türlerine Cassiope mertensiana,
Phyllodoce empetriformis, Arctostaphylos uva- ursi, Empetrum nigrum, Salix planifolia ve
Salix reticulata subsp. nivalis örnektir ( Archibold 1995; Fotoğraf 134).
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Avrupa’da İskandinav yarımadasındaki dağlık sahaların alpin florası, kuzeydeki
tundralara büyük benzerlik gösterir. İsveç’te 700-1000 metrelerde ağaç çizgisini oluşturan huş
(Betula pubescens subsp . tortuosa), hemen yukarıda yerini çoğunlukla çalı formundaki söğüt
türlerine (Salix lapponum, Salix glauca ve Salix lanata) veya ayıüzümü (Vaccinium myrtilIus)
topluluklarına bırakır.
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Fotoğraf 134. Tundra sahalarında yayılış alanı bulan bir söğüt türü: Salix reticulata.
(http://www.arcticatlas.org/photos/pltspecies/spp_details.php?queryID=sare2). Bilindiği gibi orta
enlemlerde yayılış gösteren söğütler ağaç veya yüksek boylu çalı formunda olan bitkilerdir. Bu söğüt
türü en fazla 30 cm boy yapabilen bir türdür. Bahar aylarında yapraklar ilk gelişmeye başladığında
yaprak üstlerinde ortaya çıkan beyaz tüyler soğuk havaya karşı bitkiyi koruyucu bir rol üstlenir.

Avrupa’nın güneydoğusundaki dağlık sahaların alpin formasyonlarında ise Empetrum
nigrum subsp. hermaphroditum, ayı üzümü türleri (Vaccinium uliginosum, Vaccinium
myrtillus ve Vaccinium vitis- idae ; Fotoğraf 135), Rhododendron ferrugineum çok sayıda ot
türü arasına dağılmış olarak dikkat çeker. Ural dağlarının florasında boreal türlerin sayısı azalır.
Sibirya’da Verkhoyansk dağlarında 900-1000 metrelerden sonra bodur Sibirya cüce çamı (
Pinus pumila) tundra geçiş kuşağını belirler. Bu sahalarda ortaya çıkan Salix berberifolia,
yastık şekilli kümeler oluşturan bodur çalı şeklinde bir söğüt türüdür (Archibold 1995; Gebauer
vd. 2010; Avcı 2017). Anadolu’nun dağlık alanlarının yüksek kesimlerinde de alpin bitkiler
kuşağı ortaya çıkar. Doğu Anadolu bölgesinde orman alanlarının üst sınırı olan 2800 m’den, İç
Anadolu bölgesindeki dağlarda 2500 m’den, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki dağlarda
2100 m’den, Karadeniz bölgesinde ise 2000 m’den sonra çoğunlukla alpin bitki türleri yayılış
gösterir. Bölgelerin özelliklerine göre alpin kuşağın bitki örtüsünün floristik özellikleri değişir.
Örneğin Doğu Karadeniz dağlarının alpin florasında bazı çalı türleri daha yaygındır (Fotoğraf
136).
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Fotoğraf 135. Bataklık ayı üzümü (Vaccinium uliginosum) tundra sahalarında ortaya çıkan çalı türlerine
örnektir (http://www.arcticatlas.org/photos/pltspecies/alphaList?queryID=V).
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Fotoğraf 136. Toros dağlarının alpin florası. Yastık şekilli bitkilerin çoğunluğunu geven türleri
meydana getirmektedir (Foto. M. Avcı).

Alçak enlemlerin dağlık alanlarının alpin florası, özellikle tropikal orman alanları içinde
dikkat çekici özelliklere sahiptir. Buralarda tropikal yağmur ormanları ekosistemlerinin
bulunduğu alanlardaki dağların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan alpin tundralar, yastık şekilli
bitkiler, sklerofil çalı türleri yanında boyları 8 metreye ulaşan dev rozet bitkilere de yaşam
alanıdır. Bunlardan birisi olan Dendrosenecio keniodendron Kenya dağında 3700 metrenin
üzerinde yoğun bir şekilde ortaya çıkar (Quinn 2008; Avcı 2017; Fotoğraf 137).
96T

96T

Fotoğraf 137. Dendrosenecio keniodendron. Kenya dağında 4200 metrelere kadar çıkan alpin
bitkilerden birisidir (Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrosenecio_keniodendron). Bitkinin
yaprakları gece donlarından sonra sabah sıcaklıkların artmasıyla çözülmekte ve yeniden fotosentez
yapar duruma gelmektedir (Sakai ve Larcher 1987).

Anlaşılacağı gibi tundra sahalarında yetişme mevsiminin kısa olması ve permafrostun
varlığı gibi çeşitli nedenler bitkilerin gelişimi kısıtlayan nedenlerin başında gelir. Sıcaklıklarn
yükselmeye başlamasıyla bu donmuş toprak tabakası yani permafrost tabakası üstten çözülür
ve bitkiler gelişmeye başlar. Ancak bazen yeniden sıcaklıklar düşer ve bitkiler don olaylarına
maruz kalabilir. Tundra sahalarının veya alpin tundra sahalarının bitkilerinin temel
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özelliklerinden birisi bunların büyük kısmının kserofit olmalarıdır. Yapraklar küçülmüştür,
tüylerle kaplanmıştır, deri gibi serttir. Diğer bir özellik ise bitkilerin hemen hepsinin yastık
şekilli olmaları ve yine büyük kısmının bodur, kısa boylu bitkiler olmalarıdır. Bu bitkilerin
çoğunluğunun donmuş haldeki toprak katmanı nedeniyle kökleri sığdır, derine inemez. Bazı
alanlarda likenlerin yoğunluğu da ortaya çıkar. Bu sahalardaki -50- (-60) derecelik düşük
sıcaklıkların görüldüğü yerlerde bile likenler yayılış alanı bulur. Likenlerin yoğun olduğu
tundralara likenli tundra adı da verilir.
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Bölüm Soruları
1)
Köppen iklim sınıflandırmasına göre konifer orman sahalarının iklim tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Df-Dw
b) Bs-Bw
c) Ac-Aw
d) Ac-Dw
e) Ca-Dw
2)
Aşağıdakilerden hangisi konifer orman kuşağında humus oluşumunun yavaş
olmasının bir nedeni olarak belirtilemez?
a) İğne yaprakların mumsu tabakayla kaplanması
b) Ağaçların reçineli yapıya sahip olması
c) Lignin içeriği
d) Mikroorganizmaların çok aktif olması
e) Düşük sıcaklık
3)
Konifer orman ağaçlarının kurutucu rüzgârlardan etkilenmemesinin nedeni
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Rüzgârların kurutucu etkisi yoktur
b) Toprak özellikleri önemlidir
c) İğne yapraklılarda stoma yoktur
d) İğne yapraklarda stomalar yüzeyde yer alır
e) İğne yapraklarda stomalar derine gömülmüştür
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4)
Konifer ormanların yayılış gösterdiği yüksek enlem sahalarında belli başlı
toprak oluşum süreci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lateritleşme
b) Podsolleşme
c) Kalsifikasyon
d) Alkalileşme
e) Tuzlanma
5)
birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi konifer orman sahalarının yaygın ağaç cinslerinden

a) Meşe
b) Ihlamur
c) Kestane
d) Arokarya
e) Ladin
6)
Konifer orman kuşağında permafrostun üstten eridiği dönemlerde, orman
topluluklarında ağaçların eğildiği ve devrildiği görülür. Bu durumdan en çok hangi ağaçlar
etkilenir?
7)
Konifer ormanların içinde yayılış gösteren ve kışın yapraklarını döken ağaçların
en yaygın olanlarına iki örnek veriniz?
8)
Konifer ormanların bulunduğu yerlerde histosoller hangi koşullar altında ortaya
çıkan toprak tipidir?
9)
10)
hangisidir?

Boreal ormanlarda ortalama yangın sıklığı ne kadardır?
Tundra formasyonunun iklim tipi Köppen iklim sınıflandırmasına göre

Cevaplar
1-a, 2-d, 3-e, 4-b, 5-e, 6-Melez gibi sığ köklü ağaçlar, 7- Huş ve kavak, 8-Drenajın bozuk
olduğu alanlarda, 9-60 yıl, 10-ET ile ifade edilen tundra iklimi.
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