
BOLU AYIKAYA BÖLGESİ GÜZÖREN HAVZASINDA  

DEĞİŞİK YÜKSELTİLERDEKİ YETİŞME ORTAMLARINDA  

DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.)’NA EŞLİK EDEN FLORANIN TESPİTİ 

 

 

GİRİŞ 

 

Ormancılık çalışmalarının bitki 

sosyolojisi çalışmaları ile kombine 

edilmesi ve ona dayandırılması 

kaçınılmazdır. Silvikültürel müdahalelerin 

seçimi ve isabetliliği, yetişme ortamı 

özelliklerinin doğru olarak saptanabilmesi 

sahip olduğumuz orman alanlarımızın 

daha kaliteli ve verimli hale getirilebilmesi 

için büyük önem arz etmektedir. 

Meşçeredeki ağaç ve ağaççıklarla birlikte 

alt floranın da tespit edilmesi, hakim ağaç 

türlerinin silvikültürel özelliklerinin ve 

gelişimlerinin incelenerek refakat eden 

flora ile ilişkilerin saptanması hususunun 

ortaya konulması önemlidir. 

Çalışmada, yükseltiye (700-1740 

m) bağlı olarak doğu kayını 

meşçerelerinde floranın değişiminin ortaya 

konulması amaçlanmıştır.  

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Projenin amacı doğrultusunda Bolu 

Orman İşletme Müdürlüğü Ayıkaya 

İşletme Şefliği Bölgesi içinde yer alan 

Güzören Havzası araştırma alanı olarak 

seçilmiştir. 

Havza bazında yükselti 

basamakları oluşturularak, 700-1740 m 

yükseltiler arasında doğu kayının hakim 

olduğu meşçerelerde toplam 55 örnek alan 

alınmış ve 20.00 x 20.00 m = 400 m
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olarak aplike edilmiştir. Her yükselti 

basamağı 5’er örnek alan ile temsil 

edilmiştir. Yine her yükseltiyi temsilen 

toprak profili açılarak toprak örnekleri 

elde edilmiştir. Toprak örnekleri için 

arazide horizonlara göre derinlik, renk, 

toprak türü, iskelet hacmi, kireç durumu, 

kök dağılışı, arazi yüzey şekli, toprak 

suyu, drenaj, humus formu bilgileri 

kaydedilmiştir. 

Örnek alanlardan alınan flora 

örneklerine ait bilgiler, Braun Blanquet 

esasları içinde yer alan örtme derecesi, 

katlılık, sosyabilite değerleri şeklinde ve 

fenoloji durumları da kaydedilmiştir. Tüm 

örnek alanlar için yükselti, bakı, eğim, 

meşcere kapalılığı, meşcere tipi, bonitet 

(boy esas alınmıştır; üst boyda bulunan 

örnek ağaçlarda boy ve çap ölçümleri 

alınmıştır) verileri alınmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Çalışma sonucunda 1908 bitki 

örneği toplanmış ve 45 familyaya ait 122 

takson tespit edilmiştir. Araştırma 

alanındaki endemizim oranı % 2,45’dir. 

Bu taksonlar Arum euxinum, Abies 

nordmanniana subsp. bornmulleriana ve 

Astrantia maxima subsp. haradjianii’dir. 

Alt sınırı 100-150 m üst sınırı ise 2200m 

civarında olduğu bilinen doğu kayını 

meşçereleri Ayıkaya yöresinde 600-1740 

m yükseltiler arasında tespit edilmiştir. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

Araştırma sonucunda; Braun 

Blanquet metoduna göre örtme dereceleri 

ve toplumlaşma çizelgeleri ortaya 

konmuştur. Seçilen alanlardan toplanan 

1908 bitki örneğinin teşhisleri yapılıp 

Araştırma Enstitüsü’nün herbaryumuna 

konmuştur. Gençleştirme çalışmalarının ve 

diğer flora, vejetasyon araştırma 

projelerinde veriler kullanılmaktadır. 

Çalışma alanı Euxin kesimde yer 

almaktadır ve Fagus orientalis birliği 

tanımlanmıştır. Birliğin ayırdedici türü 

Fagus orientalis Lipsky. ve muhtemel 

karakter türleri Abies nordmanniana 

(Stev.) Spach. subsp. bornmulleriana 

(Mattf.) Coode&Culen ve Rubus hirtus 

Waldst.&Kit. Tir.  

Çalışma tek bir bölgede yapılmıştır. 

Dolayısıyla bunu takip eden çalışmaların 

yine Doğu kayınının hâkim olduğu 

alanlarda yinelenmesi ve sonuçlarının 

birbiriyle karşılaştırılarak yorumlanması 

gerekmektedir. Bu yorumda yetişme 

muhiti faktörleriyle ilişkilendirme 

yapılmalıdır. Seçilen bölgede, daha önce 

ihtiyacı olan bu projeden elde edilen 

türlerin ülkemiz florasına katkı 

sağlayacağı şüphesizdir. Tanımı yapılan 

türlerin dağılımı da, yükseltiye göre 

değişmekte olduğundan, ilerde yapılması 

düşünülen ve yükseltiyi baz alan 

vejetasyon çalışmalarına bu sonuçlar ışık 

tutacaktır. Çalışma aynı zamanda yetişme 

muhiti haritaları yapımında temel 

olacaktır.
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