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ÖNSÖZ 

 

İklim değişikliği ve küresel ısınma olgusu, dünya gündeminde önemli yer tutmaktadır. 

Ormanların sera gazı envanterlerinde gerekli verileri ortaya koymak için, orman 

ekosistemlerindeki karbon havuzlarına ait bilgilerin ayrı ayrı ortaya konması gerekmektedir. 

Uludağ Göknarı (Abies bornmulleriana Mattf) Batı Karadeniz Bölgesinde oldukça geniş 

ormanlar kurmaktadır. Bu çalışma, Bolu yöresi göknar ekosistemindeki ölü örtü ve toprak 

karbon havuzlarındaki karbon miktarının belirlenmesi için yapılmıştır. Proje çalışması devam 

ederken, aynı yörede ve aynı materyal üzerinde çalışılacak olan “Toprak Eklembacaklılarının 

(Arthropoda) Bolu-Aladağ Göknar (Abies bornmulleriana Mattf.) Ekosistemindeki 

Mevsimsel Değişimi” isimli doktora tezi çalışması, 2008 yılı Enstitü Teknik Kurulu’nda teklif 

edilip, diğer kurullarda da uygun görülmesi üzerine projeye eklenmiştir. 

Projenin hazırlanmasından, uygulanıp tamamlanmasına kadar süreçteki desteklerinden 

dolayı; proje danışmanları Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY ve Prof. Dr. Ender MAKİNECİ’ye 

şükranlarımızı sunarız. Toprak laboratuvarımızda yapılamayan bazı analizler için yardımlarını 

esirgemeyen Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü çalışanlarına 

teşekkürlerimizi arz ederiz. Projenin hem arazi hem de laboratuvar çalışmalarında her an 

yanımızda yer alan, laboratuvar sorumlusu Lütfi AKIN başta olmak üzere, Enstitü 

Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımıza da teşekkürler ederiz.  

     

  Aralık 2014 

     

  Dr. Ahmet DUYAR 

Mustafa ARSLAN   

Seyfettin KİNİŞ 
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ÖZ 

İklim değişikliği, sera gazları ve küresel ısınma olgusu, dünya gündeminde önemli yer 

tutmaktadır. Karasal ekosistemler içerisinde en büyük karbon yutağını ormanlar 

oluşturmaktadır. Ormanların sera gazı envanterlerinde gerekli verileri ortaya koymak için, 

orman ekosistemlerindeki karbon havuzlarına ait bilgilerin ayrı ayrı ortaya konması 

gerekmektedir. Ormanlar, bitkisel kütle karbon havuzunun yanı sıra, ölü organik madde ve 

toprak havuzlarında da önemli miktarda karbon biriktirmektedirler. Bununla birlikte ölü 

organik madde ve toprak, biyolojik çeşitlilik açısından da önemli kaynaklardandır. Orman 

ekosistemlerinde, hayatın devamı için gerekli olan besinin kaynağı, ölü örtü ayrışmasıdır. 

Toprak eklembacaklıları, ölü örtünün parçalanması ve ayrışması sürecinde, birincil ve ikincil 

tüketiciler olarak rol almaktadır.  

Bu çalışmada, ülkemizin önemli orman ağaç türlerinden olan, Uludağ Göknarı (Abies 

bornmulleriana Mattf.) ekosistemindeki, ölü örtü ve toprak karbon havuzundaki karbon 

miktarının belirlenmesi ile burada barınan toprak eklembacaklılarının mevsimsel değişiminin 

ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma, Bolu Aladağ ormanlarında, 1000-1600 metre 

yükseltiler arasındaki (5 yükselti basamağı halinde) saf göknar meşcerelerinde yürütülmüştür. 

Karbon miktarının belirlenmesi için ölü örtü ile bir metre derinliğe kadar olan toprak pedonu 

esas alınmıştır. Toprak eklembacaklılarını araştırmak için ise örnekler üst mineral toprak (0–5 

cm) ve ölü örtü ayrı ayrı alınmıştır.  

Çalışma sonucunda, ortalama olarak ölü örtüde 1360 g/m², toprakta 13400 g/m³ 

karbon bulunduğu; fakat genel itibariyle ne toprak ne de ölü örtü karbon içeriğinin yükseltiye 

bağlı önemli değişimler göstermediği bulunmuştur. Toprak eklembacaklılarının miktar ve 

çeşitliliğinin; mevsim ve yükseltiye bağlı değişimleri değerlendirilmiştir. Eklembacaklıların 

metrekaredeki yıllık ortalama birey sayısı; toprakta 90116, ölü örtüde ise 167716 olmak üzere 

toplam 257532 birey/m² olarak tespit edilmiştir. Yaşama ortamlarında, eklembacaklıların 

miktar ve çeşitliliği üzerine en etkili faktörün, mevsime bağlı olarak değişen sıcaklık ve nem 

olduğu değerlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Uludağ Göknarı, ekosistem, toprak, karbon, eklembacaklılar 
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ABSTRACT 

Climate change, greenhouse gases and global warming phenomenon are an important 

place on the world agenda. The forests constitute the largest carbon sinks in terrestrial 

ecosystems. To expose the necessary data on greenhouse gas inventory of forest, information 

belonging to the carbon pools in forest ecosystems need to be laid separately. Forests 

accumulate in a considerable amount of carbon in biomass carbon pool besides dead organic 

matter and soil pools. However, dead organic matter and soil are important resources in terms 

of biodiversity. In forest ecosystems, necessary nutrient resources for the continuation of life 

are litter decomposition. Soil arthropods take part as primary and secondary consumers in the 

process of disintegration and decomposition of litter. 

In this study, it was aimed to determine the amount of carbon in the litter and soil 

carbon pool and seasonal variation of where dwelling soil arthropods in the Uludağ fir (Abies 

bornmülleriana Mattf.) ecosystem. The study was carried out between 1000-1600 meters 

elevations (5 echelon s) at the pure fir stands in forests of Bolu Aladağ. For determining the 

amount of carbon was predicated on the litter and one meter depth soil pedon. For 

investigating the soil arthropods, samples were taken separately from upper (0-5 cm) mineral 

soil and litter. 

In result of study, amount of carbon was found as average 1360 g/m² in litter and 

13400 g/m³ in soil; but amount of carbon in neither litter nor soil generally did not show an 

important variation depending on the altitudes. The amount and diversity of soil arthropods; 

were evaluated change depending on the season and altitude. The annual average individuals 

number of arthropod in a square meter were identified 90116 in soil and 167716 in litter; 

while a total of 257532 individuals/m². In their habitats, changing temperature and humidity 

depending on seasons is considered the most efficient factor on the amount and diversity of 

arthropod. 

Keywords: Uludag fir, ecosystem, soil, carbon, arthropods 
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1. GİRİŞ 

Karasal ekosistemlerin yaklaşık %40’ını oluşturan ormanlar, klimaks bitki örtüsü 

ağaçlar olmakla birlikte; sayısız canlı ve cansız varlığın etkileşim halinde bulunduğu, dinamik 

sistemlerdir (Çepel, 1988). Ekosistemlerde üreticiler olan yeşil bitkiler kendi hayatlarını 

sürdürürken, fotosentez ile güneş enerjisini ve diğer inorganik besinleri dokularında 

biriktirirler. Bu sayede, sistemdeki diğer canlıların temel enerji ve besin ihtiyacını da 

karşılamaktadırlar. Tüketiciler, heterotrof organizmalar olup, büyük çoğunluğu hayvan 

türlerinden oluşur ve genelde birincil ve ikincil tüketiciler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 

Otobur hayvanlardan oluşan birincil tüketiciler, enerji kaynağı olarak yeşil bitkilerin 

yapısında biriken organik maddeleri kullanırken, ikincil tüketiciler etobur hayvanlardan 

oluşur ve yaşamlarını birincil tüketicileri yiyerek sürdürürler (FAO, 2013). Ayrıştırıcılar ise 

bakteri ve mantarlardan oluşan heterotrof canlılar olup, enerji ihtiyaçlarını karşılarken, 

ayrıştırdıkları organik maddelerin içerdiği mineral besin elementlerini bitkilerin yararlanacağı 

iyon formunda toprağa salarak besin döngüsünün tamamlanmasına katkı sağlamaktadırlar 

(Yücel, 1999; Porazinska ve diğ. 2003). 

Orman ölü örtüsü, orman ekosisteminde mineral toprağın üzerini örten ve çoğunlukla 

yaprak, meyve ve dal döküntüleri ile hayvansal atıklardan meydana gelen, organik bir 

tabakadır (Karaöz, 1991). Ölü örtü, toprağın ana horizonlarından birisi olarak kabul edilir 

(Çepel, 1988). Ölü örtü ve bunun ayrışma ürünleri; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özellikleri üzerinde önemli role sahiptir. Toprağın strüktürünü düzenler, su tutma kapasitesini 

ve geçirgenliğini arttırır. Aynı zamanda toprağın bitki besin maddesi deposudur. Toprak 

organik maddesi, mikroorganizmalar ve diğer toprak faunası için barınma ve beslenme 

ortamıdır (Irmak ve Çepel, 1974). 

Orman toprağı, üzerini kaplayan ölü örtü ile birlikte, iki önemli karbon havuzunu 

oluşturmaktadır (IPCC, 2003). Aynı zamanda ölü örtü ve toprak, biyolojik çeşitliliğin en 

önemli kaynaklarından birini temsil etmektedir. Bakteri ve mantar gibi ayrıştırıcılar dışında, 

protozoadan nematoda, mikroskobik akarlardan küçük memelilere kadar değişik boyutlarda 

hayvan çeşitliliğini barındırmaktadır (Battigelli ve Berch, 2002). Toprak ekosisteminde, 

eklembacaklıların oluşturduğu besin zinciri, makro faunanın da dâhil olduğu besin ağının, 

temel bağlantısıdır. Tamamı heterotrof beslenen bu canlılar, çok çeşitli trofik (besin zinciri) 

seviyelerde yer almaktadırlar. Başlıca trofik seviye grupları; canlı bitkilerle beslenen otçullar, 

ölü bitki ve hayvan kalıntıları ile beslenen çürükçüller, her çeşit besin maddesi ile beslenen 

hepçiller ve diğer hayvanları avlayarak beslenen yırtıcılardır (Crossley, 1977). Toprak faunası 

içerisindeki eklembacaklılar, ölü örtünün ayrışması, ayrıştırıcıların kontrolü, besin döngüsü, 

biyolojik çeşitliliğe katkısı ekosistem süreçlerinde inanılmaz görevlere sahiptirler (Faber ve 

van Wensem, 2012). Ayrıca, sürdürülebilir orman yönetimi açısından çok büyük öneme 

sahiptirler (Carlton ve Robison, 1998; Kelly ve Samways, 2003). Bu temel fonksiyonlarının 

yanında iyi bir toprak kalite düzenleyicileridirler (Sackett ve diğ. 2010). 

Toprak eklembacaklıları, toprak ve ölü örtü içerisinde yaşayan küçük boyutlu 

hayvanlardır (Swift ve diğ. 1979). Vücut boyut ve şekilleri ile çeşitli organ ve kısımları toprak 

içerisindeki farklı katman ve derinliklerde yaşamalarına imkân sağlayacak biçimdedir. Bir 
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kısmı orman zemini üzerinde yaşarken, bir kısmı da ölü örtü ve toprak içerisindeki mevcut 

boşluk ve gözenekler içerisinde barınarak yaşamaktadırlar (Lavelle ve Spain, 2001). Yükselti, 

arazi yapısı, bakı ve eğim gibi fizyoğrafik faktörler; sıcaklık, nem ve yağış miktarı gibi iklim 

değişkenleri; habitat yapısı, ölü örtü miktarı ve toprak besin maddeleri gibi yaşama ortamına 

ait değişkenlerin farklılığı eklembacaklıların miktar ve çeşitliliğini etkilemektedir (Townsend 

ve diğ. 2008).  

Bu çalışmada, Ülkemizin önemli orman ağaç türlerinden olan, Uludağ Göknarı (Abies 

bornmulleriana Mattf.) ekosistemindeki ölü örtü ve toprak içerisindeki karbon miktarının 

tespiti ile toprak eklembacaklılarının mevsimsel değişiminin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Çalışma alanında göknarın 3 (%71-100) kapalılıkta saf meşcereler kurduğu tüm yükselti 

basamakları, çalışmaya konu edilmiştir. Uludağ göknarı ormanlarındaki ölü örtü ve toprak 

içindeki karbon miktarının tespiti, ölü örtü ve toprak içindeki karbon miktarı ile meşcere 

yapısı ve yükselti basamakları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Aynı zamanda 30 yıl önce 

Prof. Dr. Doğan KANTARCI tarafından aynı yörede elde edilmiş değerler ile kıyaslama 

yapılarak ölü örtü ve toprak içerisinde bulunan organik karbon miktarında değişim olup 

olmadığı ortaya konmuştur. Böylece ekosistemdeki çevresel özelliklerle ölü örtü ve toprak 

içerisindeki karbon miktarının değişiminin belirlenebileceği, ayrıca tespit edilen taksonlarla 

ülkemiz biyolojik çeşitliliğine katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu nedenlerle, 

aşağıdaki hipotezler (Ho) test edilmiştir:  

 Ölü örtü ve toprakta karbon içeriği yükseltiye göre değişmemektedir. 

 Ölü örtü ve toprakta karbon içeriği meşcere özelliklerine göre değişmemektedir. 

 Ölü örtü ve toprakta karbon içeriği zamana bağlı olarak değişmemektedir. 

 Eklembacaklıların miktarı ve çeşitliliği, mevsimlere göre değişmemektedir. 

 Eklembacaklıların miktarı ve çeşitliliği, yükselti basamaklarına göre değişmemektedir. 

 Eklembacaklıların miktarı ve çeşitliliği, toprak ekosistemlerindeki ortamlara göre 

değişmemektedir. 

Bu hipotezleri test etmek için, ölü örtü ve toprakta karbon içeriği beş yükselti 

basamağında (1000-1600 m) uygun mevkilerde oluşturulan örnek alanlarda açılan toprak 

çukurlarında, 1 m derinliğindeki toprak pedonu esas alınarak araştırılırmıştır. 

Eklembacaklıların miktarı ve çeşitliliği ise en alt basamak olan 1000 m yükselti dışındaki dört 

yükselti basamağında oluşturulan üçer adet örnek alanda, her mevsimde bir defa olmak üzere, 

dört mevsim örnek alınarak incelenmiştir. Örneklemeler üst mineral toprak (0-5 cm) ve ölü 

örtüde yapılmıştır. Örnekleme sırasında, hem eklembacaklılar, hem de yaşama ortamına ait 

özellikler örneklenmiştir. Örnek alanlardan elde edilen verilerle eklembacaklıların çeşitliliği, 

miktarı ve toplum yapıları belirlenmiş; mevsime, yükseltiye göre değişimleri ve ortamların 

fiziksel ve kimyasal özellikleriyle etkileşimleri ortaya konmuştur.  
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2. LİTERATÜR ÖZETİ  

Arol (1959), Bolu civarı göknar, kayın ve çam ormanlarında saf ve karışık 

meşcerelerde ölü örtü miktarı ile besin maddesi içeriği üzerine araştırmalar yapmıştır. 

İncelenen alanlarda hektardaki ölü örtü miktarı (mutlak kuru halde) 18 199,0 Kg ile 73 531,2 

Kg arasında bulunmuştur. 

Irmak ve Çepel (1974), Belgrat Ormanı’nda benzer yetişme muhiti koşulları altında 

bulunan kayın, meşe ve karaçam meşcereleri altındaki ölü örtü örneklerinin ayrışma hızlarını 

saptamak üzere 1962 – 1966 yılları arasında 5 yıl süreli inceleme yapmışlardır. Sonuçta, meşe 

yaprakları dökülmelerinden 48 ay sonra humusa dönüşmekte, buna karşın kayın yaprakları ile 

karaçam iğne yaprakları 60 aylık ayrışma süresinde dahi hakiki humus tabakasını 

oluşturamamakta, bu süre içerisinde ancak çok ince bir çürüntüye dönmekte olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Kantarcı (1979), Aladağ Kütlesi’nde (Bolu) Uludağ göknarı ile yaptığı çalışmayı dört 

yükselti – iklim kuşağında yürütmüştür. Birim alandaki ölü örtü kalınlık ve miktarını; I. 

yükselti kuşağında (900-1100m) 1,95 cm, 3781 gr/m2, II. kuşakta (1100-1300m) 1,76 cm, 

3398 gr/m2, III. kuşakta (1300-1500m) 2,60 cm,4044 gr/m2 ve VI. Kuşakta (1500- 1600m) ise 

2,64 cm, 4175 gr/m2 olarak tespit etmiştir. Aynı zamanda 1 m3 hacmindeki toprağın içerdiği 

organik karbon miktarını da I. grupta 8 985 kg/m3, II. grupta 9 453 kg/m3, III. grupta 10 332 

kg/m3 ve IV. grupta 13 931 kg/m3 olarak bulmuştur. 

Dündar (1988), Bolu - Aladağ civarında sarıçam meşcereleri altındaki, mevcut ölü örtü 

ve yıllık yaprak dökümüyle toprak yüzeyine ulaşan organik madde miktarlarını tespit etmiş, 

ölü örtünün ve yıllık yaprak dökümünün ihtiva ettiği azot besin maddesi % ve total miktarları 

olarak hesaplamıştır. 

Karaöz (1991), Atatürk Arboretumu’nda bulunan 11 değişik türe ait saf iğne yapraklı 

meşcerelerin altındaki ölü örtünün, bazı kimyasal özeliklerini belirlemek amacıyla araştırma 

yapmıştır. Söz konusu, meşcerelerin her birinde üçer tane örnekleme alanı seçilerek, 

bunlardan ölü örtü örnekleri alınmış ve bu örneklerde kül analizleri ile organik madde miktarı, 

kül, SiO2, Kt, Cat, Mgt, Pt, Nt miktarları ve pH değerlerini belirlemiştir. Ölü örtü 

tabakalarındaki yanabilen ölü örtü miktarlarının ağaç türlerine göre önemli farklılıklar 

gösterdiği görülmüştür. Yaprak tabakasında en yüksek değer Pinus jeffreyi (% 95,73), en 

düşük değer ise Pseudotsuga menziyesi’ye (% 78,16) aittir. Çürüntü tabakasında en yüksek 

değer Pinus jeffreyi (% 81,49), en düşük değer ise Abies bormülleriana’da (% 49,95) 

bulunmuştur. Humus tabakasında ise en yüksek değer Pinus nigra var. pallasiana’ya (% 

57,11), en düşük değer ise Pseudotsuga menziyesi’ye (% 21,13) aittir.  

Tolunay (1997), genç sarıçam meşcerelerinde yapılan, değişik şiddetteki, bakım 

kesimlerinin ölü örtü ve toprak özellikleri, ağaçların ve diri örtünün gelişmesi ve 

ekosistemdeki Nt, Pt ve Ct dolaşımı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Su ve besin maddesi 

alımında oluşan farklılıklar sonucunda ağaçların ve diri örtünün gelişmesinin ve 

ekosistemdeki madde dolaşımının farklı olduğunu bulmuştur. 



4 

 

Zengin (1998), Kocaeli Yarımadası, Kerpe ağaçlandırma sahasında yaptığı çalışmada 

ölü örtü toplam ağırlığını Pinus pinaster meşceresinde 24553 kg/ha, Pinus radiata 

meşceresinde 16630 kg/ha ve yapraklı karışık meşceresinde ise 16482 kg/ha olarak 

belirlemiştir. 

Yener (2006), Sinop – Ayancık yöresinde doğu kayını ormanlarında yapılan bu 

çalışma ile ölü örtü örneklerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda, ortalama 

fırın kurusu ağırlık değerleri L katında 1 893,11 kg/ha, F katında 3 680,07 kg/ha, H katında 

ise 1 101,48 kg/ha olarak bulunmuştur. Araştırma alanına ait toprakların (0–20 cm) analizi 

sonucunda toprak organik maddesi ortalama değeri % 6,55 olarak bulunmuştur. 

Janzen (1973) çevresel koşullar ile belli eklembacaklı gruplarının fizyoloji, davranış 

ve yaşam süreçlerindeki basit ilişkilerin, farklı mikro iklim koşullarında, başlıca baskın 

eklembacaklı grupları hakkında genel tahminlerin yapılabilmesine olanak sağlayacağını ifade 

etmiştir. Bu duruma örnek olarak, sineklerin larva gelişimi için nemli koşullara ihtiyaç 

duyduğu ve nemli ortamlarda daha yüksek popülasyonlarda bulunabildiklerini, bunun tersine, 

karıncaların nemli koşullarda toprakta yuva yapmalarının zor olduğunu, kütüklere yapılan 

yuvaların da soğuk koşullarda sınırlandığını, bu sebeple dağ zirvelerinde karıncalar için 

soğuk-nemli koşullarda başarılı bir yaşam süreci beklenemeyeceğini belirtmiştir.  

Hijii (1987), eklembacaklıların büyük kısmının 0–5 cm üst toprak katmanında 

yoğunlaştığını ve miktarlarının toprak derinliği boyunca (5–15 cm) azaldığını bildirmiştir. 

Araştırmacıya göre, canlıların toprağın derinlikleri boyunca dağılımları mevsimsel olarak 

değişmektedir; Collembola ve Oribatid akarların yaklaşık %75-90’ı bahar ve yaz aylarında, 0-

5 cm katmanında birikmektedir. Bu oranlar sonbahar ve kış mevsimlerinde kademeli olarak 

yaklaşık %50-80 seviyesine kadar azalmaktadır. Kışın aşağıya doğru göçün derecesi 

eklembacaklı grupları arasında da farklılık arz etmektedir. 

Carsten ve diğ. (1999) tropikal ve tipik yağmur ormanı ekosisteminde gerçekleştirilen 

çalışmada yükseltiye bağlı belirgin bir değişim olmadığı ve hatta orta yükseltilerde beklenen 

eklembacaklı miktar fazlalığının gerçekleşmediğini belirtmiştir. Yükselti basamaklarının türe 

özgü sonuçlar içerdiği ifade edilmiştir.  

Jing ve diğ. (2005) Tibet’te yapmış oldukları çalışmada, üst yükseltide (5050 m) 

Oribatida ve Mesostigmata, orta yükseltilerde (4105 m) Collembola, alt yükseltide (3837 m) 

ise Prostigmata ve Astigmata sayısının daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bununla 

birlikte, Insecta, Hemiptera, Thysanoptera ve Protura da alt yükseltilerde en çok bulunan 

taksonlardır. 

Wiwatwitaya ve Takeda (2005) Collembola taksonlarının sayısının mevsimlere bağlı 

olarak değiştiğini ve nemli mevsimde 8904 birey/m² iken, kurak mevsimlerde 3129 birey/m² 

olduğunu saptamışlardır. Aynı dönemde örneklenen akarlar ve diğer eklembacaklıların 

oranlarında mevsimlere bağlı anlamlı bir değişimin görülmediğini bildirmişlerdir. 

Medianero ve diğ. (2007) eklembacaklı miktarlarının, hem mevsimsel hem de 

mekânsal olarak anlamlı değişim gösterdiğini ifade etmektedir. 
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Bogdanović ve Blesić (2011) toprağın derinlik kademelerine (0-10 ve 10-20 cm) göre 

yapılan bir çalışmada, Protura taksonunun toprak nemine bağlı olarak toprak tabakaları 

arasında dikey göçler yaptıklarını belirlemiştir. Üst toprağın nemini kaybederek kuruması, 

Protura taksonu üzerinde doğrudan etkisini göstermekte ve daha nemli olan alt katmana doğru 

göç etmelerine neden olmaktadır. 

  



6 

 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmanın yapıldığı araştırma alanının tanıtımı ile birlikte yetişme ortamı 

özelliklerine ait genel bilgiler ve araştırmanın yürütülmesinde kullanılan; arazi çalışmaları 

kapsamındaki örnekleme yöntemleri, laboratuvarda uygulanan ekstraksiyon ve analiz 

yöntemleri ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler aşağıda 

ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 

3.1. Araştırma Alanının Genel Tanıtımı 

Araştırma, Bolu il merkezinin güneyinde ve doğu – batı doğrultusunda uzanan Aladağ 

kütlesinde 1000-1600 m yükseltiler arasındaki saf göknar (Abies bornmulleriana Mattf. ) 

ormanlarında yapılmıştır. Çalışma alanı 31°33′30″ - 31°37′40″ doğu boylamları ve 40°35′30″ 

- 40°40′30″ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır (Şekil 1). Örnek alanlar saf göknar 

ormanlarından seçilmiş olup, Aladağ kütlesi su ayırım çizgisinin kuzey yamacı olan Kökez 

Orman İşletme Şefliği ile plato üzerinde yer alan Şerif Yüksel Araştırma Ormanında yer 

almaktadır. Örnek alan seçiminde, göknarın saf meşcere kurduğu, bulunduğu yükselti 

basamağını temsil eden ve yeterli büyüklüğe sahip alanlar belirlenmiştir.  

 

Şekil 1: Çalışma alanı haritası (Google, 2014; OGM, 2014).  

Araştırma alanının anakayası andezittir (MTA, 1964), toprak tipi boz esmer orman 

toprağıdır. Üst mineral toprakta (0 – 5 cm) ortalama taşlılık %26, ince toprak miktarı ise 474 

g/l’dir. Toprakların kil içeriği, yükselti ile birlikte artarken, toprak reaksiyonu pH değeri 

yükselti ile birlikte düşme eğiliminde olup, hafif asitlikten orta asitliğe düşmektedir (Kantarcı, 

1979). 

Bolu meteoroloji istasyonundan (742 m) sağlanan uzun süreli (1960 – 2012) gözlem 

ve ölçüm verilerine göre en sıcak (>16 °C) dönem 6. – 9. aylardır ve aynı şekilde, yağış 7. – 9. 

aylarda en azdır. Fakat 1300 metreden itibaren başlayan sis kuşağı nedeniyle, üst yükseltilerde 

daha nemli ve serin bir iklim hâkimdir (Kantarcı, 1979). 
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Tablo 1: Çalışma alanının bazı coğrafi özellikleri örnek alan sayısı. 

Yükselti 

Basamağı 

(m) 

Yükselti 

Aralığı 

(m) 

Yeryüzü Şekli 

Ortalama 

Eğim  

(%) 

Örnek  

Alan  

Sayısı 

Bakı 
Plan 

Ünitesi 

1000 900-1100 Alt yamaç 10-15 6 Kuzey Kökez 

1200 1100-1300 
Orta yamaçların 

alt kesimi 
40-80 6 Kuzey Kökez 

1400 1300-1500 
Orta yamaçların 

üst kesimi 
40-80 9 Kuzey Kökez 

1550 1500-1600 Üst yamaç 25-40 4 Kuzey Kökez 

1600 1600-1500 Plato 5-10 24 Güney 
Araştırma 

Ormanı 

 

3.2. Uygulanan Yöntemler 

3.2.1. Örnek Alanların Seçimi ve Örnekleme Takvimi  

Ölü örtü ve toprakta karbon miktarının belirlenmesi için yapılan örneklemeler, 1000 

m, 1200 m, 1400 m ve 1550 m yükseltilerde Kantarcı (1979)  tarafından örneklenmiş olan 

mevkilerde gerçekleştirilirken, 1600 m yükseltili platoda yer alan Şerif Yüksel Araştırma 

Ormanındaki örnek alanlar tüm göknar alanları temsil edilecek şekilde bilinçli örnekleme ile 

seçilmiştir. Tüm örnek alanlar 3 (%71-100) kapalı ve değişik yaşlı seçme ormanlarından 

seçilmiştir. Örnek alanların ortalama boyları, çapları ve göğüs yüzeyleri esas alınarak 

değerlendirmeler yapılmıştır. Bu nedenle bulguların değerlendirmesinde kapalılık ve meşcere 

tipine bağlı değerlendirme yapılamamıştır. Örneklemeler biyolojik faaliyetin yavaşladığı 

kurak yaz aylarında gerçekleştirilmiştir.  

Eklembacaklıların belirlenmesi için yapılan çalışmalar ise 1200 m, 1400 m, 1550 m ve 1600 

m olmak üzere dört farklı yükselti basamağında; 2010 yılı şubat, mayıs, ağustos ve kasım 

aylarında olmak üzere dört mevsim gerçekleştirilmiştir. Her bir yükselti basamağında, üç 

tekrarlı örnek alanlar oluşturulmuştur. Her bir örnekleme noktasından birer adet olmak üzere; 

analiz için ölü örtü ve toprak örnekleri, silindirle toprak hacim örneği, mikro eklembacaklıları 

elde etmek için bir silindir ölü örtü, bir silindir de toprak örneği alınarak bir set 

oluşturulmuştur. Bir örnekleme döneminde, 4 yükselti basamağında, üçer örnek alanda, ikişer 

örnekleme noktasından toplam altışar set örnek olmak üzere 24 set örnek alınmıştır. Bunlara 

ek olarak, orman zemini üzerindeki eklembacaklıların elde edilmesi için 4 yükseltide 9’ar adet 

çukur tuzak yerleştirilerek 36’şar adet örnek alınmıştır. 

3.2.2. Meşcere Özelliklerinin Ölçülmesi 

Meşcere özellikleri 20x20=400 m² örnek alanlarda örneklenmiştir. Göknar meşcereleri 

değişik yaşlı ve çok tabakalı yapılar arz ettiği için, ağaç ve ağaççık katını oluşturan, göğüs 

yüksekliğindeki çapı 4 cm ve daha kalın olan fertler değerlendirmeye alınmıştır. Meşcere 

kapalılığının belirlenmesinde ve 1,30 m yüksekliğindeki göğüs çaplarının ve ağaç boylarının 

ölçülmünde bu bireyler kullanılmıştır (Genç ve diğ. 2012). Yükseltilere ait ortalama çap, 

ortalama boy ve göğüs yüzeylerinin belirlenmesinde bu ölçümlere ait verilerden 

yararlanılmıştır.  



8 

 

3.2.3. İklim Verilerinin Ölçülmesi 

Eklembacaklıların örneklendiği her noktada, örnekleme anında toprak sıcaklıkları 

çelik uçlu dijital toprak termometreleri ile belirlenmiştir. Toprak nemi, yaş olarak tartılan 

toprak örneklerinin, 105 °C sıcaklıkta etüv içerisinde 24 saat kurutulduktan sonraki, yaş ve 

kuru ağırlıkları farkına göre belirlenmiştir. 

3.2.4. Ölü Örtü ve Toprak Örneklerinin Alınması 

Dökülen ölü örtü miktarının belirlenmesi için 1,3 m yükseklikte 0,5x0,5=0,25m² alana 

sahip ölü örtü kapanları kullanılmıştır. Döküntü örneklerinin alınmasına üç yıldan fazla 

devam edilmiştir. Ölü örtü kapanlarının bir kısmının zarar görmesi, yükselti basamaklarında 

yıllar arasında örnek sayılarının değişmesi ve örnek varyasyonların çok geniş olması 

nedeniyle; bulgular yalnızca yükselti basamaklarına göre değerlendirilmiştir.  

Zemin üzerindeki ölü örtü örnekleri, her bir örnekleme noktasında 20x20 cm alandan 

4 tekrarlı olarak toplanmıştır. Ölü örtüde yaprak, çürüntü ve humus tabakaları belirgin sınırlar 

oluşturmadığı için tamamı birlikte ölü örtü olarak alınmıştır.  

Eklembacaklılarla ekosistem özelliklerinin ilişkisini ortaya koymak için, 

eklembacaklıların örneklendiği zaman ve noktalarda hem ölü örtü hem de üst toprak (0-5 cm) 

örnekleri alınmış ve makro besin elementleri belirlenmiştir.  

Karbon içeriğinin belirlenmesi için de, toprak kesitleri 1 metre derinliğe kadar 

horizonlar esas alınarak incelenmiştir. Örnekler, hacim silindiri kullanılarak alınmıştır. 

Analizler için de aynı yerden ve aynı derinlikten kazıyarak örnek alınıp polietilen torbalara 

konulup etiketlenerek laboratuvara sevk edilmiştir.  

3.2.5. Ölü Örtü ve Toprak Analizleri 

Ölü örtü miktarı, ölü örtü örnekleri 65 °C sıcaklıkta etüv içerisinde sabit ağırlığa kadar 

kurutulup, tartılarak belirlenmiştir. Projenin hazırlanması sırasında ölü örtü karbon miktarının 

ateşte kayıp yöntemi ile belirlenmesi planlanmıştır. Fakat uygulama daha hassas bir yöntem 

olan kuru yakma yöntemi kullanılarak, karbon (C) azot (N) ile birlikte, Leco Truspec CN 

elementer analiz cihazında tayin edilmiştir ve azot (Leco Truspec 2000). Ölü örtü reaksiyonu, 

1/10 oranında ölü örtü/su oranında cam elektrotlu pH metre ile ölçülmüştür (Jackson, 1979). 

Ölü örtüde fosfor tayini “vanadamolibdofosforik sarı renk metodu” ile Spektronik 20D 

kolorimetre cihazında belirlenmiştir (Kacar ve İnal 2008). Ölü örtüde potasyum (K), kalsiyum 

(Ca) ve magnezyum (Mg) Nitrik-perklorik asit ile yaş yakılan ölü örtü örneklerinde (Kacar ve 

İnal 2008) potasyum (K) Jenway PFP 7, alev fotometresi ile kalsiyum (Ca) ve magnezyum 

(Mg) miktarları ise Perkin-Elmer 3110 atomik absorbsiyon spektrometre ile ölçülmüştür. 

Toprak örneklerinde karbon (C) Walkley-Black ıslak yakma metodu ile belirlenmiştir.  

Toprak hacim ağırlığı, hacim silindiriyle alınan toprak örnekleri önce 105°C sıcaklıkta 

kurutularak fırın kurusu ağırlıkları belirlenmiştir. Fırın kurusu ağırlıkların örnek hacmine 

oranıyla örnek hacim ağırlıkları g/l olarak bulunmuştur. Tane çapı, Bouyoucos hidrometre 

yöntemine göre; toprak türlerinin belirlenmesi ise, uluslararası tane çapları üçgenine göre 

yapılmıştır (Bouyoucos, 1951; Gülçur, 1974). Toprak reaksiyonu (pH), 1/2,5 oranında 
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toprak/su oranında cam elektrotlu pH metre ile ölçülmüştür (Jackson, 1979). Toprak 

örneklerinde değiştirilebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) tayini 

amonyum asetat metodu kullanılarak yapılmıştır (Chapman ve Pratt, 1961; Kacar, 1994). 

Hazırlanan toprak çözeltilerinde, potasyum miktarı Jenway PFP 7 alev fotometresi, kalsiyum 

ve magnezyum miktarları ise Perkin-Elmer 3110 atomik absorbsiyon spektrometresi ile 

ölçülmüştür. Toprakta yarayışlı fosfor (P) asit reaksiyonlu topraklarda değiştirilmiş “Bray ve 

Kurtz No. 1” yöntemine göre Spektronik 20D kolorimetre cihazında belirlenmiştir (Ülgen ve 

Ateşalp, 1972).  

3.2.6. Eklembacaklıların Araziden Örneklenmesi 

Eklembacaklıların araziden örneklenmesinde bozulmamış ölü örtü ve toprak örnekleri 

için 5 cm çapında ve 5 cm yüksekliğindeki çelik silindirler kullanılmıştır (Meehan ve diğ. 

2006). Ölü örtü örnekleri, dikey konumda ölü örtü üzerine yerleştirilen çelik silindirin, 

mineral toprak seviyesine kadar bastırılması ile toprak örneği de, ölü örtü örneğinin alındığı 

yerden, 0 – 5 cm mineral toprak derinliğinden alınmıştır (Robertson ve diğ. 1999; Coleman ve 

diğ., 2004).  

3.2.7. Ölü Örtü ve Toprak Örneklerinden Eklembacaklıların Çıkartılması  

Araziden çelik silindirler ile alınan ölü örtü ve toprak örnekleri Tullgren hunisine ters 

çevrilmiş bir pozisyonda yüzey katmanı aşağı gelecek şekilde yerleştirilerek, 6 gün boyunca 

25 Watt lambanın sağladığı ışık ve ısı altında bekletilmiştir (Dombos, 2002). Böylece 

eklembacaklılar topraktaki doğal kanalları kullanarak, alttaki toplama kabında %70’lik etil 

alkol + %2 gliserin içeren sıvısı içerisinde birikmişlerdir (Coleman ve diğ., 2004; Joo ve diğ., 

2006).  

3.2.8. Eklembacaklı Taksonlarının Teşhisi ve Sınıflandırılması 

Ölü örtü ve toprak örneklerinden elde edilen eklembacaklı örneklerinin teşhis, 

tasnifleri ve sayımları laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. Mikro eklembacaklılar, 

çıplak gözle tanımlanamayacak kadar küçük oldukları için, tüm örnekler 10x – 160x 

büyütmeli, binoküler stereo mikroskop (Leica S8 APO) kullanılarak teşhis ve tasnif edilmiş 

ve sayılmıştır (Bruckner ve diğ., 2000, Salmon ve diğ., 2006). Sınıflandırma, alttakım ve 

familya seviyesinde, fonksiyonel gruplar esas alınarak yapılmıştır (Bird ve diğ., 2000; Bird ve 

diğ., 2004; Salmon ve diğ., 2006; Joo ve diğ., 2006; Meehan ve diğ., 2006; Santos ve diğ., 

2007). Ancak nadir bulunan taksonlar, takım veya sınıf düzeyinde değerlendirmeye alınmıştır. 

Eklembacaklıların sınıflandırmasında, teşhis anahtarı olarak Dindal (1990)’ın (Soil 

Biology Guide), Moldenke ve diğ., (1988)’nin (Invertebrates of the HJ Andrews Experimental 

Forest), Meyer (1994)’in (Kwik-Key to Soil-Dwelling Invertebrates) ve Bei-Bienko ve diğ., 

(1967)’nin (Keys to Insects of the European USSR) kitapları kullanılmıştır. 
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Şekil 2: Ölü örtü dökümü ve ölü örtü örneklemesi.  
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Şekil 3: Ekstrak edilmiş toprak eklembacaklıları. 

3.3. Değerlendirme Yöntemi ve İstatistik 

Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, değişkenler arasında korelasyon 

analizi yapılarak önemli (P<0,05) ilişkiler belirlenmiştir. Mevsim, yükselti ve ortam bağımsız 

değişkenlerine bağlı değişim gösteren verilerin arasındaki farklar, varyans analizi ile 

belirlenmiş, anlamlı (P<0,05) farklara Duncan testi uygulanmıştır.  

Örneklerden elde edilen eklembacaklı sayıları birey/m² olarak değerlendirmeye 

alınmıştır. İstatistiksel analizler SPSS istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır.   
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4. BULGULAR 

4.1. Meşcere Yapısına Ait Bulgular 

Yükselti basamaklarında belirlenen örnekleme alanlarında yapılan ölçüm ve 

değerlendirmelere göre, her bir yükselti basamağına ait meşcere yapıları ortaya konmuştur 

(Tablo 2).  

Tablo 2: Meşcere yapısına ait özellikler (Ort.±Ss). 

Yükselti 

 (m) 

Ağaç Sayısı 

 (adet/ha) 

Ortalama 

 Boy (m) 

Ortalama Göğüs 

Çapı (cm) 

Göğüs Yüzeyi 

(m²/ha) 

1000 729±299 a 10±2 a 20±7 a 27±6 a 

1200 604±178 a 15±2 b 26±6 a 42±10 ab 

1400 672±176 a 15±2 b 24±6 a 43±11 ab 

1550 519±114 a 18±4 b 32±6 a 51±5 b 

1600 857±295 a 16±4 b 24±7 a 52±20 b 

P 0,051 0,012 0,096 0,019 

Sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak farksızdır; (α=0.05). 

 

Yükselti basamaklarında hektardaki ağaç sayıları oldukça yüksek bir standart sapma 

aralığında (ort. 212) değişmektedir. En az ağaç (604 adet/ha) 1200 m, en fazla ağaç (857 

adet/ha) 1600 m yükseltide olup, aralarında önemli farklılık ortaya çıkmamıştır. Ağaç 

boylarının ortalamaları yükselti basamaklarına göre kısmen farklılık göstermiştir. 1000 metre 

yükseltideki ağaçların boyu (10 m) diğer yükseltilerin ortalamasından (16 m) yaklaşık %40 

daha kısa bulunmuştur. Hektardaki göğüs yüzeyinin yükselti basamaklarına göre değişiminde 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Hektardaki en az göğüs yüzeyi (27 m²/ha) 1000 m 

yükseltide, en yüksek (52 m²/ha) ise 1600 m yükseltide olup, yükselti ile birlikte artış 

eğilimindedir (Tablo 2). 

4.2. Ölü Örtü ve Toprakta Karbon Miktarı 

Ölü örtü dökümünün yıllık ortalamaları çok geniş bir varyasyon göstermekle birlikte, 

yükseltiler arasında anlamlı farklı değildir (Tablo 3). 

Tablo 3: Ölü örtü özellikleri (Ort.±Ss). 

Yükselti 

 (m) 

Ölü Örtü  

Dökümü 

(g/yıl) 

Ölü Örtü 

 Miktarı 

 (g/m²) 

Ölü Örtü 

Karbon Oranı 

(%) 

Ölü Örtü 

Karbon 

İçeriği (g/m²) 

Ölü Örtü 

Reaksiyonu 

(pH) 

1000 466±276 a 4357±320 a 33±6 a 1419±313 a 6,5±0,2 c 

1200 402±202 a 3897±866 a 31±6 a 1216±332 a 6,3±0,4 b 

1400 370±231 a 3884±989 a 31±6 a 1221±384 a 5,7±0,4 a 

1550 329±161 a 4031±953 a 31±6 a 1250±357 a 5,6±0,3 a 

1600 360±196 a 4362±1005 a 38±6 b 1703±457 b 5,5±0,3 a 

P 0,7601 0,294 0,001 0,001 0,001 

Sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak farksızdır; (α=0.05). 
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Zemindeki ölü örtü miktarı da ölü örtü dökümünde olduğu geniş bir varyasyon 

göstermiştir ve yükseltiler arasında istatistiksel farklılık göstermemiştir. Hem ölü örtü 

örneklerinin karbon oranları, hem de karbon miktarları yükseltiler arasında kısmen farklı olup, 

1600 m yükseltide diğer yükseltilere oranla yaklaşık %20 daha fazla bulunmuştur. Ölü örtü 

reaksiyonu pH değeri yükseltiler arasında anlamlı farklı olup yükselti ile birlikte asitleşme 

eğilimindedir (Tablo 3). 

Toprak horizonlarının kalınlıklarının yükseltiye bağlı değişiminde yalnızca en üst 

mineral toprak horizonu olan Ah horizonları farklılık göstermiştir. En ince (7 cm) Ah 

horizonu 1200 m, en kalın (16 cm) ise 1550 m yükselti basamağında belirlenmiştir. Diğer alt 

horizonların kalınlıkları yükseltiye bağlı anlamlı değişim göstermemiştir (Tablo 4).  

Toprakların hacim ağırlıkları ele alındığında 1000 m yükseltideki Ah horizonu diğer 

yükseltilerden yaklaşık %23 daha yüksek bulunmuştur. Diğer horizonlarda yükseltiye bağlı, 

anlamlı bir değişim yoktur (Tablo 4). 

Horizonların taş içeriğinin yükseltiye bağlı değişimi değerlendirildiğinde 1000 m 

yükseltide Ah horizonu diğer yükseltilere oranla yaklaşık %60 daha fazladır. Fakat diğer 

horizonların taş içeriğinde yükseltiye bağlı farklılık yoktur. Bununla birlikte, horizonların 

toprak (> 2 mm’den ince) miktarlarının yükseltiye bağlı değişiminde anlamlı bir farklılık 

ortaya çıkmamıştır (Tablo 4). 

Tablo 4: Toprak horizonlarının özellikleri (Ort.±Ss). 

Horizonların Kalınlığı (cm) 

Yükselti Ah Ae-Al B C 

1000 12±8 abc 17±4 a 40±18 a 45±21 a 
1200 7±2 a 20±12 a 35±20 a 50±16 a 
1400 14±4 bc 17±6 a 41±15 a 32±14 a 
1550 16±5 c 17±6 a 30±16 a 38±13 a 
1600 10±4 ab 19±8 a 36±14 a 37±14 a 

P 0,012 0,866 0,724 0,241 
Horizonların Hacim Ağırlıkları (g/l) 

  Ah Ae-Al B C 

1000 1078±206 b 1270±159 a 1245±168 a 1631±275 a 
1200 828±172 a 994±89 a 1305±260 a 1272±195 a 
1400 948±128 ab 1089±243 a 1201±212 a 1281±335 a 
1550 896±191 a 976±175 a 1048±134 a 1239±77 a 

1600 825±121 a 1014±238 a 1252±258 a 1515±338 a 
P 0,005 0,247 0,609 0,083 

Horizonlarda Taş Miktarı (g/l) 

  Ah Ae-Al B C 

1000 444±257 b 152±62 a 284±160 a 584±291 a 
1200 265±69 a 360±113 a 369±148 a 366±131 a 

1400 247±114 a 326±94 a 310±100 a 372±251 a 

1550 267±73 a 210±69 a 277±121 a 335±188 a 

1600 167±114 a 212±185 a 410±283 a 671±435 a 

P 0,001 0,131 0,576 0,119 
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Horizonlarda Toprak Miktarı (g/l) 

  Ah Ae-Al B C 

1000 634±104 a 1117±198 b 961±222 a 1046±42 a 
1200 563±116 a 634±63 a 936±286 a 906±128 a 

1400 701±140 a 763±189 a 892±160 a 909±224 a 

1550 628±119 a 765±232 a 770±255 a 904±226 a 

1600 658±120 a 802±241 a 841±238 a 844±268 a 

P 0,296 0,032 0,675 0,522 

Kum (%) 

Yükselti Ah Ae-Al B C 

1000 62±7 51±6 46±14 52±10 

1200 62±11 59±10 58±10 61±14 

1400 58±10 58±8 59±11 58±8 

1550 57±8 51±4 50±14 50±14 

1600 57±9 50±11 50±11 55±14 

P 0,551 0,193 0,050 0,608 

Toz (%) 

Yükselti Ah Ae-Al B C 

1000 20±1 20±5 16±5 17±4 

1200 17±6 21±5 19±4 19±7 

1400 18±6 17±7 16±6 17±6 

1550 18±4 22±1 20±2 21±1 

1600 18±5 19±4 19±4 18±5 

P 0,871 0,518 0,171 0,742 

Kil (%) 

Yükselti Ah Ae-Al B C 

1000 18±6 29±6 38±19 32±6 

1200 21±8 20±6 23±8 20±8 

1400 23±7 25±6 25±7 26±8 

1550 25±8 27±4 30±13 30±13 

1600 25±5 31±9 31±10 28±12 

P 0,130 0,056 0,073 0,467 

Toprak Reaksiyonu (pH) 

Yükselti Ah Ae-Al B C 

1000 5,8±0,3 5,4±0,5 5,1±0,3 5,1±0,6 

1200 5,3±0,4 5,1±0,4 4,9±0,3 5,1±0,2 

1400 5,3±0,5 5,1±0,6 5,2±0,5 5,2±0,6 

1550 5,1±0,4 5,2±0,4 5±0,3 5,2±0,4 

1600 5,2±0,5 5,0±0,5 4,9±0,6 5,0±0,6 

P 0,050 0,398 0,421 0,971 

 

Toprak horizonlarının kum, toz ve kil oranları yükselti basamaklarına bağlı belirgin bir 

farklılık göstermemiştir. Ancak tanecik oranlarının horizonlara göre değişiminde genellikle 

kum oranı Ah horizonunda, kil oranı ise B horizonunda daha yüksek bulunmuştur (Tablo 4). 
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Toprak horizonlarının organik karbon oran ve miktarlarının yükseltiye bağlı 

değişimlerinde istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ancak aynı yükseltideki 

horizonlar arasında karbon miktarları belirgin olarak farklıdır. En yüksek karbon oranı ve 

miktarı üst mineral toprak olan Ah horizonunda (%5,2 ve 33,4 g/l) bulunurken, derinlik 

kademeleri boyunca azalarak C horizonlarında (%0,7 ve 6,1 g/l) en az düzeye inmektedir 

(Tablo 5). 

Tablo 5: Toprak horizonlarında karbon miktarlarının değişimi (Ort.±Ss). 

Organik Karbon Oranı (C %) 

Yükselti Ah Ae-Al B C 

1000 4,2±1,4 a 2,3±0,9 a 1,1±0,6 a 0,6±0,4 a 

1200 5,0±0,9 a 2,3±0,4 a 1,1±0,7 a 0,7±0,7 a 

1400 5,2±1,7 a 1,9±0,7 a 1,2±0,6 a 0,7±0,7 a 

1550 6,1±0,6 a 2,3±1,3 a 1,5±0,7 a 0,7±0,3 a 

1600 5,7±1,8 a 2,7±1,1 a 1,7±0,7 a 0,7±0,3 a 

P 0,220 0,378 0,156 0,986 

Birim Hacimdeki Karbon Miktarı (g/l) 

  Ah Ae-Al B C 

1000 27,2±10,7 a 24,7±9,8 a 10,3 ±4,9 a 7,5±3,1 a 

1200 27,9±7,6 a 15,0±3,7 a 12,3±9,9 a 5,4±3,4 a 

1400 37,2±17,3 a 14,4±7,0 a 10,7±5,6 a 7,1±8,9 a 

1550 38,0±6,7 a 19,9±17,9 a 13,1±11,1 a 7,1±4,3 a 

1600 37,9±14,7 a 21,9±11,8 a 14,1±6,7 a 5,6±3,2 a 

P 0,308 0,401 0,675 0,849 

Horizonların Karbon Miktarı (g/m²) 

 Ah Ae-Al B C 

1000 2577±827 a 3782±721 a 3906±2556 a 3335±1775 a 

1200 1897±830 a 2869±1655 a 3849±3350 a 2978±2501 a 

1400 5409±4126 a  2133±596 a 4479±3528 a 2002±1918 a 

1550 6016±1820 a 3006±2169 a 4929±4962 a 2463±1590 a 

1600 3977±2842 a 3746±3339 a 5030±3427 a 2144±1354 a 

P 0,067 0,253 0,928 0,527 

Sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar istatistiksel olarak farksızdır; (α=0.05.) 

 

Bir metre derinliğe kadar olan 1 m³ toprak pedonunda ortalama 13,5 kg organik 

karbon bulunmaktadır. Ancak yükselti basamakları arasında anlamlı farklılık yoktur (Tablo 

6). 

Tablo 6: Toprak pedonunda karbon miktarının değişimi (Ort.±Ss). 

Toprak Pedonunda Karbon Miktarı (g/m³) 

1000 1200 1400 1550 1600 P 

11784±2749 a 10603±4838 a 13477±8256 a 16432±8730 a 14718±7309 a 0,723 
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Aynı yörede 30 yıl ara ile (1977 ve 2007 yıllarında) yapılan iki örneklemeye bağlı 

olarak, 30 yıllık zaman farkının toprak ve ölü örtü karbon miktarı üzerindeki etkisi 

değerlendirilmiştir. Ölü örtü miktarları (g/m²) örnekleme yılları arasında yükseltiye bağlı 

önemli değişim göstermemiştir. Fakat ölü örtü karbon içeriği (g/m²) ve toprak pedonundaki 

karbon miktarları (g/m³) 30 yılsonunda yalnızca 1000 m yükseltide farklı olup, 2007 yılı 

ölçümlerinde daha yüksek değerler bulunmuştur (Tablo 7).  

Tablo 7: 1997 – 2007 örnekleme dönemleri arasındaki ölü örtü ve toprakta karbon miktarının değişimi. 

Ölü Örtü Miktarı (g/m²) 

Yükselti 1977 2007 P 

1000 3751±734 4357±320 0,079 

1200 3398±912 3897±866 0,194 

1400 4045±696 3884±989 0,648 

1550 4175±205 4031±953 0,699 

Ölü Örtü Karbon İçeriği (g/m²) 

Yükselti 1977 2007 P 

1000 1143±249 1419±313 0,024 

1200 1074±281 1216±332 0,288 

1400 1300±298 1221±384 0,566 

1550 1229±88 1250±357 0,879 

Toprak Pedonunda Karbon Miktarı (g/m³) 

Yükselti 1977 2007 P 

1000 8985±1337 11784±2749 0,015 

1200 9454±2895 10603±4838 0,588 

1400 10332±2557 13477±8256 0,267 

1550 13931±3664 16432±8730 0,513 

 

Ekolojik özellikler ile ölü örtü ve toprak karbon miktarlarının ilişkisine ait değerler 

Tablo 8’de verilmiştir. Ölü örtü karbon oranı ve miktarı yükselti ile pozitif ilişkilidir. Toprak 

horizonlarının karbon miktarları (g/l) meşcere özellikleri ile pozitif; horizon kalınlığı, toprak 

derinliği ve taşlılığıyla negatif ilişkili bulunmuştur. Horizonlardaki C miktarı (g/m²) horizon 

kalınlığı ve toprak miktarı ile pozitif; toprak derinliği ve taşlılığı ile negatif ilişkilidir. 

Pedondaki karbon miktarı ölü örtü karbon içeriği, toprak miktarı ve kil oranıyla pozitif; kum 

oranıyla negatif ilişkilidir (Tablo 8).  
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Tablo 8: Ekolojik özellikler ile ölü örtü ve toprak karbonunun ilişkisi. 

 

Ölü Örtü Toprak 

Miktarı 

(g/m²) 

C Oranı 

 (%) 

C Miktarı 

 (g/m²) 

Horizonda 

C Miktarı 

 % 

Horizonda 

 C Miktarı 

 (g/m²) 

Pedonda 

C Miktarı 

(g/m³) 

Yükselti 0,103 0,297** 0,454** 0,082 0,075 0,145 

Ağaç Sayısı/Ha 0,276 0,295 0,232 -0,209 -0,244 -0,149 

Boy (m) -0,063 -0,187 0,172 0,360* 0,272 0,168 

Çap d:1,30 (cm) -0,209 -0,254 0,013 0,307* 0,263 0,167 

Göğüs Yüzeyi (m²/ha) -0,033 -0,075 0,306 0,328* 0,279 0,142 

Ölü Örtü Dökümü 0,089 0,114 -0,083 0,010 -0,048 -0,351* 

Ölü Örtü Miktarı (g/m²) 1 -0,016 0,170 0,306** 0,055 -0,083 

Ölü Örtü C Oranı (%) -0,016 1 0,261** -0,021 0,063 -0,002 

Ölü Örtü C Miktarı (g/m²) 0,170 0,261** 1 0,163 0,146 0,386* 

Horizon Kalınlığı -0,225* 0,062 -0,077 -0,431** 0,189** 0,334* 

Toprak Derinliği -0,279** 0,043 -0,005 -0,662** -0,143* .a 

Toprak (g/l) -0,203 0,053 -0,018 0,035 0,290** 0,435** 

Taş (g/l) -0,100 -0,017 0,055 -0,438** -0,261** -0,242 

Horizonda C Oranı % 0,306** -0,021 0,163 1 0,684** 0,670** 

Horizonda C Miktarı (g/m²) 0,055 0,063 0,146 0,684** 1 0,727** 

Pedonda C Miktarı (g/m³) -0,083 -0,002 0,386* 0,670** 0,727** 1 

Kum % 0,164 -0,143 -0,212* 0,002 -0,093 -0,317* 

Toz % -0,241* -0,039 0,035 0,074 0,028 0,137 

Kil % -0,056 0,187* 0,221* -0,039 0,092 0,331* 

* (P<0,05) ve ** (P<0,01) önem düzeyinde korelasyonu göstermektedir. 

 

4.3. Ölü Örtü ve Toprakta Eklembacaklıların Miktarı 

Çalışma süresince ölçülen çevre özellikleri mevsim ve yükseltiye bağlı olarak 

değerlendirilmiştir. İklim özelliklerinin mevsimsel değişiminde önemli farklılıklar 

bulunmuştur. Toprak sıcaklığı yıl içerisinde kış, bahar, güz ve yaz mevsimleri halinde 

sıralanmıştır. Toprağın nem oranı ise sıcaklığın tersine yaz, bahar, güz ve kış mevsimleri 

boyunca artış göstermiştir. Diğer toprak özelliklerinden pH, N ve C/N oranı anlamlı farklı 

olduğu halde, C, P, K, Ca ve Mg oranları mevsimler arasında önemli farklı değildir. Ölü örtü 

özelliklerinin mevsime bağlı değişiminde ölü örtü miktarı, pH, N, C/N, K ve Mg oranları 

önemli farklıdır (Tablo 9).  
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Tablo 9: Ekolojik değişkenlerin mevsimsel değişimi. 

  KIŞ BAHAR YAZ GÜZ Ort. ±Ss. P 

İklim özellikleri 

Toprak sıcaklığı (°C) 1,3 a 6,8 b 15,9 d 8,5 c 8,1±5,4 0,000 

Toprak nemi (%) 54,4 d 42,5 b 35,2 a 46,9 c 44,8±11,8 0,000 

Üst Toprak (0-5 cm) Özellikleri 

Toprak Reaksiyonu 5,5 a 5,6 a 5,7 a 6,0 b 5,7±0,5 0,000 

N (%) 0,77 b 0,82 bc 0,89 c 0,66 a 0,8±0,2 0,000 

C (%) 9,5 9,2 10,8 9,4 9,7±2,8 0,104 

C/N 12,2 b 10,9 a 12,0 b 14,1 c 12,3±2 0,000 

P (ppm) 37,9 34,6 35,2 31,9 34,9±26,6 0,684 

K (ppm) 425 405 391 365 396±147 0,565 

Ca (ppm) 3701 3874 4098 3753 3856±1172 0,604 

Mg (ppm) 266 255 254 234 252±58 0,239 

Ölü örtü özellikleri 

Ölü örtü miktarı g/m² 5871 b 5253 b 3680 a 3850 a 4664±1590 0,000 

Ölü örtü Reaksiyonu 5,8 b 5,7 a 5,9 bc 6,0 c 5,9±0,4 0,000 

N (%) 0,98 a 1,25 b 1,49 c 1,36 bc 1,3±0,4 0,000 

C (%) 32,7 31,1 34,8 32,3 32,7±6,6 0,211 

C/N 36,6 b 26,8 a 23,5 a 23,9 a 27,7±8,9 0,000 

P (ppm) 930 1046 971 965 978±186 0,096 

K (ppm) 1870 b 1652 a 1877 b 2013 b 1853±368 0,006 

Ca (ppm) 12588 11501 14108 13357 12889±6139 0,322 

Mg (ppm) 2029 c 1891 b 1701 a 1713 a 1833±308 0,000 

 

İklim özelliklerinin yükseltiye bağlı değişiminde toprak sıcaklığı dışındaki diğer 

değişkenlerde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Nem oranları 1200 m yükseltide en düşük 

seviyede bulunmuştur. Toprak taneciklerinin yükselti basamaklarına dağılımında anlamlı 

(P=0,000) farklılıklar saptanmıştır. Kil oranı, 1200 m yükseltiden (%17,5), 1600 m yükseltiye 

(%28,6) kadar atış eğilimini sürdürmektedir. Genel toprak türü “balçıklı kil” dir. Toprağın 

kimyasal özelliklerinden toprak reaksiyonu pH değeri, P, Ca ve Mg oranları ise genel olarak 

yükselti ile birlikte anlamlı (P<0,01) azalan bir seyir izlemektedir. C/N oranı tüm 

yükseltilerde ortalama 12,3 değerini muhafaza etmektedir (P=0,064). Bunula birlikte, N ve C 

oranları yükseltiler arasında önemli (P=0,000) farklı olup, her ikisi de kışın en düşük yazın ise 

en yüksek orana ulaşmaktadır. Ölü örtü miktarı yükselti basamaklarında farklı değerler 

göstermiş olsa da standart sapmanın (1590 g/m²) yüksek olması nedeniyle anlamlı fark 

göstermemiştir (P=0,338). Ölü örtü reaksiyonu ile Ca ve Mg oranları toprakta da olduğu gibi, 

yükselti ile birlikte anlamlı düşüş eğilimindedir. P değeri topraktakinin tersine yükselti ile 

artış göstermektedir (Tablo 10). 

Toprak özellikleri ile eklembacaklıların ilişkilerine ait Tablo 11’deki tabloda 

görüldüğü üzere, toprak sıcaklığının artışı Oribatida, Hymenoptera ve Isotomidae taksonları 

ile pozitif; böcek larvası ve Odontellidae taksonunun miktarlarıyla ise negatif anlamlı ilişki 

göstermektedir. Toprağın kum içeriği Onychiuridae, Oribatida, Hymenoptera, Isotomidae ve 

Entomobryidae taksonları ile pozitif, kil içeriği ise Oribatida, Hymenoptera ve Entomobryidae 

ile negatif anlamlı ilişkili bulunmuştur. N oranı Diplopoda, Onychiuridae, Oribatida ve 

Isotomidae ile C oranı Onychiuridae, Isotomidae, Mesostigmata, Oribatida ve Coleoptera ile 

C/N oranı Araneae ve Diptera ile pozitif ve N oranı Symphyla ile negatif anlamlı ilişkilidir. 
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Ca ve Mg oranı Oribatida ve Entomobryidae ile pozitif, Mg oranı Chilopoda ile negatif 

anlamlı ilişkilidir. 

Tablo 10: Ekolojik değişkenlerin yükseltiye bağlı değişimi. 

 
1200 1400 1550 1600 Ort. ±Ss. P 

İklim özellikleri 

 

 

 

 

 

 

Toprak sıcaklığı (°C) 9,5 8,1 7,4 7,5 8,1±5,4 0,509 
Toprak nemi (%) 34,6 a 45,7 b 51,0 c 47,7 bc 44,8±11,8 0,000 

Üst Toprak (0-5 cm) Özellikleri  

 

 

 

 

 

Kum (%) 60,3 c 53,8 b 58,2 c 47,8 a 55±7,2 0,000 
Toz (%) 22,3 b 24,0 c 18,0 a 23,6 c 22±4,2 0,000 
Kil (%) 17,5 a 22,2 b 23,8 c 28,6 d 23±5,1 0,000 
Toprak Reaksiyonu 6,0 b 5,9 b 5,4 a 5,3 a 5,7±0,5 0,000 
N (%) 0,69 a 0,76 a 0,94 b 0,75 a 0,8±0,2 0,000 
C (%) 8,6 a 9,1 a 11,9 b 9,3 a 9,7±2,8 0,000 
C/N 12,2 11,7 12,8 12,5 12,3±2 0,064 
P (ppm) 43,9 c 64,5 d 22,3 b 8,9 a 34,9±26,6 0,000 
K (ppm) 440 350 408 387 396,3±147 0,211 
Ca (ppm) 4332 b 4253 b 3830 b 3010 a 3856±1172 0,000 
Mg (ppm) 291 b 252 a 230 a 236 a 252±58 0,001 

Ölü örtü özellikleri 

 

 

 

 

 

 

Ölü örtü miktarı g/m² 4665 4338 5033 4617 4664±1590 0,338 
Ölü örtü Reaksiyonu 6,4 d 5,9 c 5,6 b 5,5 a 5,9±0,4 0,000 
N (%) 1,31 1,17 1,21 1,38 1,3±0,4 0,126 
C (%) 31,1 a 30,9 a 31,1 a 37,7 b 32,7±6,6 0,000 
C/N 24,4 28,1 28,6 29,6 27,7±8,9 0,059 
P (ppm) 902 a 950 ab 1019 b 1040 b 978±186 0,016 
K (ppm) 1755 1776 1996 1885 1853±368 0,064 
Ca (ppm) 17817 

b 

15101 

b 

8851 a 9785 a 12889±6139 0,000 
Mg (ppm) 2090 c 1938 b 1628 a 1677 a 1833±308 0,000 

 

Ölü örtü özellikleri ile eklembacaklıların ilişkilerinde ise ölü örtü miktarı ile 

Prostigmata, böcek larvası, Onychiuridae ve Sminthuridae taksonları pozitif, Neelidae 

taksonu negatif anlamlı ilişkilidir. Sıcaklık ile Entomobryidae, Tomoceridae ve Diplura 

taksonlarının miktarı pozitif; Pseudoscorpionida, Prostigmata, böcek larvası, Onychiuridae ve 

Sminthuridae taksonlarının miktarları ile anlamlı negatif ilişki göstermiştir. N oranı Diptera 

ve Entomobryidae ile anlamlı pozitif ilişkilidir (Tablo 12).  

Çalışma boyunca, toplam 192 adet ölü örtü ve toprak örneğinden, 69550 adet toprak 

eklembacaklısı bireyi sayılarak teşhis ve tasnif edilmiştir. Bu eklembacaklılar, 6 sınıf ve 28 

takıma ait 90 farklı taksondan oluşmaktadır. Bu taksonların miktarları, yıl içerisinde yaşama 

ortamına, mevsime ve yükselti basamaklarına göre önemli farklılıklar göstermiştir. 

Eklembacaklıların metrekaredeki yıllık ortalama birey sayısı; toprakta 90116, ölü örtüde ise 

167716 olmak üzere toplam 257532 birey/m² olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 11: Toprak özellikleri ile eklembacaklıların korelasyonu. 

Toprak Özellikleri Aran Pseu Meso Orib Asti Pros Chil Dipl Symp Paur Larva Dipt Cole 

Toprak sıcaklığı °C -0,137 -0,030 0,196 0,436** 0,176 0,416** 0,170 -0,056 -0,016 0,008 -0,348** 0,098 -0,053 

Toprak Nemi (%) 0,110 0,004 0,062 -0,307** -0,118 -0,213* -0,140 0,009 -0,002 0,082 0,190 -0,028 0,142 

Toprak Hacim Ağırlığı (g/l) 0,063 0,045 -0,071 -0,184 -0,217* -0,119 -0,109 0,059 -0,176 -0,007 -0,080 -0,009 -0,016 

Kum (%) 0,058 0,043 0,149 0,320** 0,083 -0,074 -0,161 0,080 -0,196 -0,062 0,038 -0,134 0,057 

Kil (%) -0,105 0,020 -0,084 -0,312** -0,014 0,004 0,176 -0,014 0,045 0,178 0,022 0,018 -0,007 

pH 0,033 -0,100 0,110 0,186 -0,132 0,239* -0,055 0,062 0,011 -0,138 -0,219* 0,159 0,141 

N (%) 0,049 0,097 0,173 0,285** 0,148 0,103 -0,129 0,202* -0,236* 0,044 -0,041 -0,107 0,160 

C (%) 0,196 0,016 0,202* 0,281** 0,074 0,112 -0,155 0,180 -0,171 0,043 0,038 0,011 0,203* 

P (mg/kg) 0,055 -0,073 0,016 0,160 -0,114 -0,050 -0,073 0,128 -0,144 -0,151 0,031 0,118 0,115 

K (mg/kg) -0,036 0,009 0,107 0,132 -0,047 0,037 -0,104 0,041 -0,042 0,037 -0,024 -0,090 0,077 

Ca (mg/kg) 0,096 -0,043 0,182 0,274** -0,033 0,139 -0,199 0,132 -0,185 -0,114 -0,154 0,101 0,311** 

Mg (mg/kg) 0,097 -0,065 0,206* 0,337** -0,033 0,017 -0,236* 0,111 -0,114 -0,058 0,012 0,011 0,206* 

Toprak Özellikleri Hyme Thys Nean Onyc Hypo Odon Ento Isot Tomo Neel Smin Diplu Prot 

Toprak sıcaklığı °C 0,263** -0,009 0,016 0,238* -0,127 -0,229* 0,064 0,540** 0,136 0,173 0,011 0,104 0,064 

Toprak Nemi (%) -0,239* 0,047 -0,006 -0,121 0,149 0,196 0,022 -0,193 -0,071 0,018 -0,128 -0,104 0,073 

Toprak Hacim Ağırlığı (g/l) -0,195 -0,125 -0,061 0,082 -0,174 -0,108 0,017 -0,236* -0,204* -0,148 -0,080 0,001 0,028 

Kum (%) 0,204* 0,000 0,055 0,204* 0,028 -0,060 0,271** 0,207* 0,101 0,097 -0,034 0,003 -0,112 

Kil (%) -0,218* -0,019 -0,098 -0,133 0,018 0,108 -0,263** -0,172 -0,021 -0,198 -0,041 0,015 0,117 

pH 0,158 0,011 0,178 0,014 0,056 -0,084 0,091 -0,049 -0,184 0,216* 0,105 -0,050 -0,003 

N (%) 0,066 0,033 -0,063 0,270** 0,090 0,032 0,084 0,282** 0,182 0,095 -0,057 0,089 0,042 

C (%) 0,085 0,104 -0,024 0,272** 0,080 0,034 0,155 0,204* 0,123 0,104 -0,125 0,056 0,065 

P (mg/kg) 0,048 -0,064 0,232* 0,072 0,126 0,076 0,304** 0,039 -0,048 0,153 0,090 -0,084 -0,161 

K (mg/kg) 0,014 -0,109 -0,028 0,074 -0,109 -0,015 -0,002 -0,085 -0,019 -0,134 0,058 0,007 -0,114 

Ca (mg/kg) 0,140 0,069 0,058 0,138 0,063 0,061 0,170 0,059 -0,043 0,308** 0,073 -0,020 -0,015 

Mg (mg/kg) 0,081 0,049 0,063 0,157 0,004 0,052 0,219* -0,098 -0,097 0,214* 0,073 0,089 -0,030 

* (P<0,05) ve ** (P<0,01) önem düzeyinde korelasyonu göstermektedir. 
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Tablo 12: Ölü örtü özellikleri ile eklembacaklıların korelasyonu. 

Ölü Örtü Özellikleri Aran Opil Pseu Meso Orib Asti Pros Chil Dipl Symp Paur Larva Dipt Cole 

Toprak sıcaklığı °C 0,024 0,118 -0,213* -0,141 -0,098 0,010 -0,366** 0,005 0,040 0,035 -0,038 -0,485** 0,186 0,014 

Toprak Nemi (%) -0,041 -0,045 0,113 0,094 -0,084 -0,060 0,149 0,040 -0,039 0,075 0,143 0,223* -0,183 -0,008 

pH 0,176 -0,018 0,072 0,154 0,382** -0,093 -0,001 -0,204* 0,022 -0,010 -0,108 0,093 0,152 -0,065 

Ölü örtü miktarı g/m² 0,053 -0,124 0,076 0,040 0,032 0,046 0,314** 0,013 -0,127 -0,122 0,068 0,305** -0,166 -0,133 

N (%) 0,068 0,136 -0,153 0,100 0,010 0,210* -0,075 -0,059 -0,046 0,136 0,004 -0,173 0,243* -0,021 

C (%) 0,071 0,092 -0,054 -0,011 -0,127 0,120 -0,090 -0,043 -0,120 0,004 0,025 0,101 0,115 -0,022 

C/N -0,053 -0,079 0,103 -0,142 -0,155 -0,111 0,015 0,017 -0,009 -0,164 0,059 0,286** -0,170 -0,041 

P (mg/kg) 0,216* 0,007 0,009 -0,085 -0,256* 0,095 0,021 -0,020 -0,013 0,199 0,107 -0,067 0,082 0,059 

K (mg/kg) -0,016 0,001 0,025 0,031 -0,087 0,032 -0,043 -0,106 -0,011 0,048 0,064 0,093 -0,030 -0,204* 

Ca (mg/kg) 0,188 0,012 0,061 0,068 0,184 -0,101 -0,056 -0,123 -0,034 -0,054 -0,152 0,130 0,200 -0,100 

Mg (mg/kg) 0,035 -0,074 0,107 0,056 0,121 -0,101 0,026 -0,012 0,161 -0,176 -0,043 0,392** -0,005 -0,004 

Ölü Örtü Özellikleri Hyme Thys Nean Onyc Hypo Odon Ento Isot Tomo Neel Smin Diplu Prot 

Toprak sıcaklığı °C 0,186 0,074 0,153 -0,554** -0,033 -0,075 0,440** 0,089 0,297** 0,163 -0,243* 0,275** 0,195 

Toprak Nemi (%) -0,200 -0,016 -0,072 0,221* 0,008 -0,022 -0,201* 0,188 0,025 -0,191 0,073 -0,220* -0,065 

pH 0,133 -0,212* 0,067 0,010 0,075 -0,024 0,266** -0,026 0,021 0,292** -0,058 0,216* -0,089 

Ölü örtü miktarı g/m² -0,138 0,142 -0,172 0,328** 0,251* -0,083 -0,181 -0,067 -0,244* -0,221* 0,237* -0,005 -0,005 

N (%) 0,133 0,052 -0,086 -0,202* -0,073 -0,038 0,292** 0,054 0,074 0,143 -0,054 0,137 0,054 

C (%) -0,009 0,088 -0,151 -0,030 -0,051 -0,136 0,137 -0,059 -0,076 -0,048 -0,104 0,041 0,022 

C/N -0,111 -0,024 -0,038 0,213* 0,057 -0,062 -0,252* -0,144 -0,150 -0,232* 0,018 -0,150 -0,025 

P (mg/kg) 0,015 0,051 -0,148 0,022 -0,195 -0,023 -0,022 -0,076 -0,137 -0,097 -0,009 -0,132 0,012 

K (mg/kg) 0,056 0,004 -0,204* -0,039 -0,153 0,013 0,057 0,004 0,065 -0,027 -0,170 -0,024 -0,127 

Ca (mg/kg) 0,049 -0,209* -0,029 0,036 0,098 -0,109 0,167 0,003 -0,071 0,150 -0,168 0,158 0,020 

Mg (mg/kg) 0,032 -0,142 -0,146 0,468** 0,101 0,095 -0,156 -0,174 -0,195 0,080 0,083 -0,059 -0,146 

* (P<0,05) ve ** (P<0,01) önem düzeyinde korelasyonu göstermektedir. 

 

 



22 

 

Hem toprakta hem de ölü örtüde en fazla bulunan taksonlar Acarina ve Collembola 

olmuştur. Acarina toprakta 58857 birey/m² (%65,1) ve ölü örtüde 113153 birey/m² (%67,25) 

iken, Collembola ise toprakta 23382 birey/m² (%25,50) ve ölü örtüde 50740 birey/m² 

(%30,43) olarak kaydedilmiştir. Her iki ortamda da, Acarina alttakımları en fazladan en aza 

Oribatida, Prostigmata, Mesostigmata ve Astigmata olarak sıralanmaktadır. Collembola 

familyaları arasında en yüksek miktar Isotomidae, en az ise Odontellidae olarak 

sıralanmaktadır. Diğer eklembacaklı grupları da değişik miktar ve oranlarda tespit edilmiştir 

(Tablo 13 ve 14). 

Eklembacaklıların mevsimsel değişimi kapsamında; mineral toprakta yaşayan 

eklembacaklılardan Oribatida, Prostigmata, Symphyla, Larva, Onychiuridae, Isotomidae ve 

Entomobryidae taksonları mevsime bağlı olarak anlamlı (P<0,05) faklıdır. Bunlardan 

Oribatida, Onychiuridae ve Isotomidae yaz mevsiminde diğer mevsimlere oranla daha fazla 

bulunurken, Prostigmata özellikle kış mevsiminde diğer mevsimlere kıyasla çok az miktarda 

(%20) bulunmuştur. Ölü örtüde yaşayan eklembacaklılardan ise Mesostigmata, Oribatida, 

Prostigmata, Symphyla, Larva, Onychiuridae, Isotomidae, Entomobryidae, Tomoceridae, 

Neelidae ve Sminthuridae taksonları mevsime bağlı olarak önemli (P<0,05) faklıdır. 

Mesostigmata, Oribatida ve Prostigmata akarları ile Collembola familyalarından 

Onychiuridae ve Sminthuridae yıl içerisinde yaz mevsiminde en az miktarda saptanmıştır. 

Genel olarak, toprakta en fazla birey yaz mevsiminde (139637), en az ise kış mevsiminde 

(55327) sayılmasına rağmen, ölü örtüde en az birey yaz (127689) en fazla ise güz mevsiminde 

(212250) kaydedilmiştir (Tablo 13). 

Eklembacaklıların yükseltiye bağlı değişiminde; mineral toprakta bulunan 

eklembacaklılardan yalnızca Oribatida, Isotomidae ve Neelidae taksonları önemli farklılık 

göstermiştir. Bununla birlikte, ölü örtüde ise Oribatida, Symphyla, Larva, Thysanoptera, 

Onychiuridae, Isotomidae ve Neelidae taksonları yükseltiye bağlı olarak anlamlı farklıdır. 

Eklembacaklıların toprak ve ölü örtü arasındaki değişimlerinde yalnızca böcek larvaları 

anlamlı (P=0,043) farklılık göstermiştir. Geri kalan tüm eklembacaklılar, istatistiksel açıdan 

toprak ve ölü örtüde benzer olarak dağılım göstermektedir. Eklembacaklıların yükselti 

basamaklarına genel dağılımında; toprakta en fazla birey 1550 m (101797), en az ise 1600 m 

yükseltide (66719) bulunmasına rağmen, ölü örtüde en fazla birey 1200 m (190793), en az ise 

toprakta da olduğu gibi 1600 m yükseltide (143403) kaydedilmiştir (Tablo 14). 

Toprak ekosisteminde barınan eklembacaklıların, ölü örtü ve mineral topraktaki yaşam 

ortamı seçimlerinde mevsime bağlı olarak önemli farklılık gösteren taksonları; Mesostigmata, 

Oribatida, Prostigmata, Larva, Onychiuridae, Isotomidae, Entomobryidae, Tomoceridae ve 

Sminthuridae olarak ortaya çıkmaktadır. Tercihlerinde istatistiksel olarak önemli farklılık 

olmamakla birlikte, Symphyla, Pauropoda, Thysanoptera, Odontellidae, Neelidae ve Protura 

taksonları ağırlıklı olarak mineral toprağı tercih ederken, diğerleri ise ölü örtüde daha fazla 

belirlenmiştir (Tablo 13 ve 14).  
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Tablo 13: Eklembacaklıların mevsimsel değişimi. 

Taksonlar 
TOPRAK ÖLÜ ÖRTÜ TOPRAK ÖLÜ ÖRTÜ 

P 
KIŞ BAHAR YAZ GÜZ P KIŞ BAHAR YAZ GÜZ P Ort. ±Ss. Ort. ±Ss. 

Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 
Araneae 46 0 0 46 0,269 83 69 92 207 0,684 23±111 113±432 0,811 

Opiliones  0 0 0 0 n/a 0 23 69 0 0,497 0±0 23±178 0,496 
P.scorpionida 0 23 0 0 0,397 21 0 0 0 0,053 6±56 5±31 0,140 

Mesostigmata 6697 5754 8539 6536 0,109 8896 ab 9943 b 6260 a 11692 b 0,006 6881±4257 a 9198±5806 b 0,001 
Oribatida 22464 a 29046 a 57173 b 26768 a 0,000 64995 b 70983 b 49393 a 99430 c 0,000 33863±31653 

a 

71201±36061 

b 

0,000 

Astigmata 253 943 1058 299 0,138 1271 1312 1335 1887 0,666 638±1509 1451±1977 0,225 

Prostigmata 3889 a 18643 b 21428 b 25939 b 0,000 36995 b 36113 b 14937 a 37170 b 0,000 17475±14935 

a 

31304±21084 

b 

0,000 
Chilopoda 46 69 161 115 0,321 99 276 161 92 0,156 98±226 157±311 0,166 

Diplopoda 69 184 46 46 0,463 73 69 92 92 0,977 86±343 81±236 0,497 
Symphyla 161 a 736 b 161 a 1035 b 0,001 42 a 69 a 92 a 506 b 0,000 523±1027 177±549 0,081 

Pauropoda 184 4879 1772 1726 0,150 401 460 368 414 0,991 2140±7209 411±991 0,162 

Larva 322 b 0a 0a 0a 0,000 813 b 0a 0a 0a 0,000 81±300 a 203±499 b 0,000 
Diptera 69 138 184 368 0,086 52 207 276 253 0,395 190±466 197±502 0,675 

Coleoptera 46 46 23 46 0,972 104 207 138 92 0,655 40±200 135±332 0,734 
Hymenoptera 0 0 46 0 0,065 73 69 852 0 0,374 12±79 248±1920 0,425 

Thysanoptera 437 345 414 437 0,930 125 138 207 92 0,446 408±579 141±268 0,802 

Neanurinae 115 0 115 69 0,470 188 23 805 92 0,248 75±296 277±1500 0,343 
Onychiuridae 5132 a 3452 a 7687 b 4027 a 0,002 13865 c 7848 b 2347 a 6329 b 0,000 5075±4334 a 7597±6749 b 0,000 

Hypogastruridae 2601 1864 1404 1289 0,513 5161 6651 4741 4143 0,800 1789±3479 5174±8953 0,860 
Odontellidae 207 46 23 161 0,052 68 69 0 207 0,057 109±285 86±282 0,324 

Entomobryidae 2739 b 1220 a 2854 b 1450 ab 0,028 6313 a 6122 a 14201 b 8216 a 0,000 2065±2579 a 8713±7176 b 0,000 
Isotomidae 5501 a 5293 a 30450 b 9551 a 0,000 21188 a 23753 a 27136 a 36435 b 0,006 12699±16859 

a 

27128±19615 

b 

0,000 

Tomoceridae 0 0 23 0 0,397 63 a 23 a 598 b 322 ab 0,007 6±56 a 251±654 b 0,009 

Neelidae 943 1611 1749 1795 0,371 135 a 1220 bc 828 ab 2163 c 0,001 1524±1911 1087±1848 0,280 
Sminthuridae 23 69 23 46 0,622 786 b 736 b 69 a 115 a 0,027 40±144 a 427±1096 b 0,029 

Diplura 69 161 161 46 0,283 135 115 437 276 0,052 109±285 241±462 0,117 
Protura 3314 3912 4143 5270 0,465 365 2117 2255 2025 0,070 4160±4214 1690±2799 0,688 

Toplam 55327 78434 139637 87065 
 

162310 168615 127689 212250 
 

90116 167716 
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Tablo 14: Eklembacaklıların yükseltiye bağlı değişimi. 

Taksonlar 
TOPRAK ÖLÜ ÖRTÜ TOPRAK ÖLÜ ÖRTÜ 

P 
1200 1400 1550 1600 P 1200 1400 1550 1600 P Ort. ±Ss. Ort. ±Ss. 

Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 Birey.m-2 

Araneae 23 46 23 0 0,575 146 231 28 46 0,354 23±111 113±432 0,527 

Opiliones  0 0 0 0 n/a 0 23 0 69 0,497 0±0 23±178 0,496 

P.scorpionida 0 0 23 0 0,397 5 10 5 0 0,722 6±56 5±31 0,458 

Mesostigmata 6973 7434 6697 6421 0,840 10667 8804 9459 7860 0,319 6881±4257 9198±5806 0,564 

Oribatida 47944 b 31647 a 34755 ab 21106 a 0,005 95909 b 64190 a 64870 a 59834 a 0,000 33863±31653 71201±36061 0,330 

Astigmata 552 414 966 621 0,625 1276 1087 2069 1372 0,341 638±1509 1451±1977 0,930 

Prostigmata 18667 15444 21681 14109 0,154 35009 25188 35511 29507 0,161 17475±14935 31304±21084 0,736 

Chilopoda 46 115 69 161 0,321 51 215 171 190 0,278 98±226 157±311 0,758 

Diplopoda 23 207 92 23 0,223 46 190 44 46 0,077 86±343 81±236 0,921 

Symphyla 483 437 322 851 0,189 113 a 97 a 23 a 476 b 0,001 523±1027 177±549 0,992 

Pauropoda 368 851 2693 4649 0,157 181 354 791 319 0,167 2140±7209 411±991 0,182 

Larva 69 138 46 69 0,689 380 b 125 a 188 a 120 a 0,013 81±300 a 203±499 b 0,043 

Diptera 161 368 69 161 0,091 361 171 97 159 0,287 190±466 197±502 0,210 

Coleoptera 0 92 46 23 0,446 49 249 102 141 0,234 40±200 135±332 0,754 

Hymenoptera 46 0 0 0 0,065 814 56 85 39 0,434 12±79 248±1920 0,489 

Thysanoptera 345 414 391 483 0,854 74 a 82 a 72 a 333 b 0,001 408±579 141±268 0,719 

Neanurinae 69 161 23 46 0,373 161 681 131 135 0,501 75±296 277±1500 0,702 

Onychiuridae 5201 5846 5777 3475 0,136 8644 ab 9402 b 6087 a 6256 a 0,041 5075±4334 7597±6749 0,240 

Hypogastruridae 1058 3268 1726 1105 0,081 5957 4957 6253 3530 0,724 1789±3479 5174±8953 0,593 

Odontellidae 46 138 207 46 0,108 51 164 23 106 0,266 109±285 86±282 0,108 

Entomobryidae 2485 2762 1933 1081 0,072 10273 8213 8038 8327 0,548 2065±2579 8713±7176 0,592 

Isotomidae 8101 a 17584 b 18804 b 6306 a 0,000 16564 a 38653 b 32431 b 20863 a 0,000 12699±16859 27128±19615 0,139 

Tomoceridae 0 0 23 0 0,397 23 453 323 207 0,115 6±56 251±654 0,121 

Neelidae 1841 ab 2278 b 1012 a 966 a 0,045 1986 b 954 a 609 a 798 a 0,026 1524±1911 1087±1848 0,213 

Sminthuridae 92 46 0 23 0,139 561 195 473 478 0,651 40±144 427±1096 0,662 

Diplura 138 23 92 184 0,181 392 167 281 123 0,160 109±285 241±462 0,176 

Protura 3498 4004 4327 4810 0,760 1100 1969 1624 2069 0,622 4160±4214 1690±2799 0,961 

Toplam 98229 93717 101797 66719 

 

190793 166880 169788 143403 

 

90116 167716 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

İklim özellikleri doğal olarak, mevsimsel değişiklikler göstermektedir. Ancak toprak 

sıcaklığı dışında kalan, hava sıcaklığı ve nem oranları, yükselti basamaklarına bağlı olarak 

önemli farklılıklar göstermektedir. Bu değişim, Kantarcı (1979) tarafından “yükselti iklim 

kuşakları” olarak ifade edilmektedir. Bolat (2011) bulgularımızı destekler şekilde, toprak 

neminin mevsimlere bağlı değişiminin azalan sırada kış, sonbahar, ilkbahar ve yaz şeklinde 

sıralandığını tespit etmiştir. Oregon Cascade Dağlarında, Griffiths ve diğ. (2009) tarafından, 

yaz mevsimi başı ve sonunda üst toprak neminin (0-10 cm) yükselti basamaklarına (<1000m, 

1000–1500 m ve >1500m) göre değişimi incelenmiştir. Yükseltiler boyunca toprak nemi, yaz 

başında %49,4, %50,8 ve %75,7 olarak, yaz sonunda ise %33,8, %35,0 ve %48,9 olarak 

sıralanmıştır. Sonuçlarımıza benzer olarak, toprak nemi hem yükseltiye, hem de mevsime 

göre anlamlı farklı bulunmuştur. 

Araştırma sürecinde, mevsime bağlı olarak önemli farklılık gösteren ölü örtü 

özellikleri; ölü örtü miktarı, pH, N, C/N, K ve Mg iken, yükseltiye bağlı ise pH değeri, P, Ca 

ve Mg önemli farklıdır. Üst toprak özelliklerinin mevsimsel değişiminde, pH, N, C/N 

oranları; yükseltiye bağlı değişiminde de kum, toz, kil, pH, N, C, P, Ca ve Mg oranları önemli 

farklı olarak tespit edilmiştir.  

Bulgularda da belirtildiği üzere meşcere özelliklerinden ortalama ağaç boyları 1000-

1550 metre arasında yükselti ile birlikte artış gösterirken, 1600 metre yükseltide azalma 

eğiliminde olduğu görülmüştür. Kantarcı (1979) ve Güner (2006) de ağaç boylarının belli bir 

yükseltiye kadar artış göstermesinden sonra azalma eğiliminde olduğunu belirtmektedir. Ağaç 

sayısı ve çapları yükselti ile anlamlı ilişki göstermemiştir. Kantarcı (1979) tarafından da işaret 

edildiği üzere çapların yükseltiye bağlı olarak kalınlaşma eğiliminde olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmamızın sonuçlarına göre üç yıllık ölçüme ait yıllık ortalama ölü örtü dökümü 

368 g/m² olarak tahmin edilmektedir.  Duglas göknarında yapılan çalışmalarda, Abee ve 

Lavender (1972) 450 yaşındaki Douglas göknarında 589 g/m², Dimock (1958)  ise genç 

Douglas meşcerelerinde 141 g/m² olarak tespit etmiştir. Çakır (2013) meşe ve kayın 

ormanlarında bulgularımıza benzer (370 g/m²) değer bulduğu halde, Dündar (1988) aynı 

yöredeki sarıçam ormanlarında 342-534 g/m² aralığında bulmuştur. Uludağ Göknarı seçme 

kuruluşunda, her yaştan bireyleri içerebilen bir yapıda olduğu için bulunan değer genel 

ortalama değerlerle uyum sağlamaktadır.  

Bulgularda sunulduğu gibi, örnek alanlardan toplanan ölü örtünün yıllık ortalama 

miktarı 4664 g/m²’dir. Makineci (1999), müdahale edilmemiş meşcerelerde yaptığı 3 yıllık 

ölü örtü miktarları ölçümlerine göre ortalama olarak; kestanede 1084,9 g/m², gürgende 1214,4 

g/m², meşede ise 1484,5 g/m² ölü örtü belirlemiştir. Göknar meşcerelerindeki farklı 

çalışmalarda, Kantarcı (1979) aynı yörede 3850 g/m² ve Arol (1959) farklı bir alanda 3322 

g/m² ile yakın değerler sunarak, bu araştırmadaki sonucu desteklemektedirler. Söz konusu 

değerler, araştırma sonuçlarına yakındır ve yine sonuçlarımızda olduğu gibi ölü örtü 

miktarlarının yükselti basamaklarına dağılımında da önemli istatistiksel fark bulunamamıştır. 

Çömez (2012) aynı yaşlı işletilen sarıçam ormanlarında meşcere kapalılığının azalması ile ölü 
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örtü miktarının da azaldığını, meşcere gelişim çağlarına göre ölü örtü miktarında farklılıklar 

olduğunu bildirmektedir. Bulgularımızın tersine, bazı araştırmacılar yükseltinin ölü örtü 

miktarının değişimi üzerinde önemli bir etken olduğunu belirtmişlerdir (Sevgi, 2003; Güner, 

2006). Çalışmadaki sonuçlara benzer şekilde, ölü örtü miktarı ve ayrışma hızının kurak ve 

nemli mevsimlerde farklı olduğu belirlenmiştir (Wieder ve Wright, 1995; Valentini ve diğ. 

2008; Akburak ve Makineci, 2013). 

Pedon içerisindeki toprak horizonlarının kalınlıkları oldukça yüksek varyasyon 

göstermiştir. Bu nedenle, horizon kalınlıkları genellikle yükselti ile anlamlı değişim 

göstermemiştir. Fakat 1200-1550 m yükseltiler arasında ortalama Ah horizonlarının 

kalınlıkları 7 cm den 16 cm kadar artış göstermiştir. Yükselti ile birlikte ortaya çıkan diğer 

biyotik ve abiyotik faktörlerin üst toprak gelişimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Pedon 

derinliği boyunca horizon kalınlıkları Ah horizonundan (12 cm), C horizonuna doğru (41 cm) 

belirgin bir artış içindedir. Horizonlardaki bu benzer durum, diğer toprak özellikleri için de 

söz konusu olmaktadır. Toprakların hacim ağırlıkları ve ince toprak miktarları; toprak 

derinliği boyunca giderek artmaktadır. Güner (2006) Eskişehir yöresinde yaptığı çalışmada 

bulgularımızı destekler sonuçlar elde etmiştir. 

Meşcere özellikleri ile ölü örtü karbon oran ve miktarları arasında ilişki 

bulunmamıştır. Ancak toprak karbonu ile meşcere özellikleri arasında bazı ilişkilerin var 

olduğu belirlenmiştir. Ancak horizonların karbon oranları, ortalama çaplar ile (r=0,36*), 

hektardaki göğüs yüzeyiyle (r=0,307*) ve zemindeki ölü örtü miktarıyla (r=0,306*) pozitif 

ilişkili olup, daha fazla toprak üstü biyo kütle biriktiren meşcerelerin toprak karbon 

oranlarının arttığı anlaşılmaktadır. Bu durumun nedeni olarak; hem ölü örtü ayrışması 

sonucunda toprak horizonlarına intikal eden organik madde olduğu, hem de toprak altı biyo 

kütle ve özellikle ince kök miktarının artışı olduğu düşünülmektedir. Fonseca ve diğ. (2011) 

benzer sonuçları ifade etmektedir. Fakat Omoro ve diğ. (2013) Kenya’da yapılan bir 

çalışmada, yerli türler ve dışarıdan getirilen egzotik ibreli türler için meşcerede biyo kütle 

artarken, toprak karbon oranının azaldığını; yine egzotik bir tür olan okaliptüs meşcerelerinde 

toprak karbonunun biyo kütle ile birlikte artış gösterdiğini belirtmektedir. 

Toprak horizonlarının karbon oranları Ah horizonundan (%5,5) alt katmanlara doğru 

inildikçe anlamlı bir şekilde azalarak C horizonunda (%0,6) en düşük orana ulaşmaktadır. 

Güner (2006) ve Çömez (2010) de çalışmalarında benzer değişimler belirlemişlerdir. 

Toprak pedonundaki C miktarı, yükseltiler arasında anlamlı bir değişim 

göstermemiştir. Ancak 1000 m yükselti göz ardı edilirse, pedondaki C miktarı kuzey yamaç 

boyunca 1200 m yükseltiden (10603 g/m³), 1550 m yükseltiye (16432 g/m³) kadar artmakta 

ve 1600 m güney bakılı platoda (14718 g/m³) tekrar azalmıştır. Kantarcı (1979) ve Sevgi 

(2003) pedondaki toplam karbon miktarının yükselti ile birlikte artış eğiliminde olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

Hem toprak hem de ölü örtü karbon oran ve miktarlarının genel olarak yükseltiye bağlı 

önemli değişim göstermemesi, şu iki nedene bağlı olarak izah edilebilir: 1-) Ölü örtü ve 

toprak karbon havuzlarının temel girdisi ölü örtü dökümü ve ince kök ayrışmasıdır. Göknar 

ormanları değişik yaşlı ve çok tabakalı bir yapı oluşturduğu için, ölü örtü döküm miktarları 
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arasında yükseltilere bağlı anlamlı farklılık bulunmaması. 2-) Yükselti farkının sebep olduğu 

lokal iklim farklılığı ayrışma hızı üzerinde etkili olsa da meşcere özellikleri benzer olduğu 

için; ölü örtü girişleri ve ayrışma hızlarının da benzer olması şeklinde izah edilebilir. IPCC 

LULUCF kılavuzu bu durumu şu şekilde izah etmektedir. Stabil yapıdaki ormanlarda ölü örtü 

ve toprak karbon havuzları dengededir, bu nedenle yıllık değişimleri ‘0’ olarak kabul 

edilmektedir (IPCC, 2003). 

Zemin üzerindeki ölü örtü miktarlarının (g/m²), ölü örtü karbon içeriğinin (g/m²) ve 

pedondaki karbon miktarının (g/m³); 1977-2007 yıllarındaki iki örnekleme dönemi arasındaki 

30 yıl içerisinde geçen zaman zarfındaki değişimleri değerlendirilmiştir. 30 yıllık zaman 

zarfında ölü örtü miktarları hiçbir yükselti basamağında yıllar arasında anlamlı farklı değildir. 

Ölü örtü karbon miktarları ise yalnızca 1000 m yükseltide yıllara göre (P=0,024) anlamlı 

farklılık göstermiş olduğu halde, diğer yükseltilerde yıllar arasında anlamlı farklılık yoktur. 

Benzer şekilde, toprak pedonlarının karbon miktarları da 1000 m yükseltide yıllara göre 

(P=0,015) anlamlı farklılık göstermiş olduğu halde, diğer yükseltilerde yıllara göre anlamlı 

farklılık ortaya çıkmamıştır. Ölü örtü karbon içeriği (g/m²) ve toprak pedonunda karbon 

miktarları (g/m³) 30 yılın sonunda yalnızca 1000 m yükseltide farklı olup, 2007 yılı 

ölçümlerinde daha yüksek değerler bulunmuştur. Bu farklılığın sebebi 1000 m yükseltide 

istilacı tür olarak kabul gören göknar; biyotik ve abiyotik zararlılardan etkilenerek, 30 yıl 

boyunca büyük oranda sahadan uzaklaşmıştır. Bu yükseltide halen örneklenebilen göknar 

meşcereleri, en uygun yetişme muhitlerinde varlığını sürdürdüğü için, ölü örtü ve toprak 

karbon içeriklerinin 30 yıl önceki örneklemeden daha yüksek bulunduğu düşünülmektedir. 

Her ne kadar araştırma sonuçlarında ölü örtü N oranı yükseltiye bağlı olarak önemli 

değişim göstermese de hem toprakta hem ölü örtüde mevsime bağlı değişim belirlenmiştir. 

Benzer bir şekilde, Bolat (2011) Bartın’da göknar meşceresinde, Çakır (2013) İstanbul 

Belgrad Ormanı’nda meşe meşceresinde ölü örtü N oranının mevsime bağlı değişiminde 

anlamlı fark bulmuştur. Yükseltiye bağlı değişimle ilgili olarak ise Sevgi (2003) ve 

Kidanemariam ve diğ. (2012) yükselti ile ölü örtü veya toprak azotunda önemli değişimi 

belirtirken, Güner (2006) önemli bir değişim tespit edememiştir. 

C/N oranı ölü örtüde ve toprakta mevsimsel olarak farklılık arz etmesine rağmen, 

yükseltiye bağlı değişim, yalnızca toprakta yaz mevsiminde ortaya çıkmıştır. Şentürk (2009) 

Arıt yöresi göknar toprağında, Çakıroğlu (2011) Bartın’da göknar ve kayın meşceresinde, 

Çakır ve Makineci (2013) İstanbul-Belgrad Ormanında karaçam ve meşe ölü örtüsünde ve 

toprağında bu araştırma sonuçlarına yakın C/N oranlarını bulmuşlardır. Bolat (2011) da ölü 

örtü ve toprak C/N oranlarının mevsime bağlı değişimini farklı bulmuştur. 

Yapılan çalışmada, ölü örtü C/N oranı kış mevsiminde ve üst yükselti basamaklarında, 

alt yükseltiden (1200 m) ve diğer mevsimlerden oldukça yüksektir. Bu yüksek C/N oranı, ölü 

örtüye sonbahardan itibaren bol miktarda yeni madde (ibre, dal ve kozalak parçaları vb.) girişi 

olduğunu (Duyar ve diğ., 2010) ve ölü örtüde fazla miktarda ayrışmamış organik madde 

bulunduğunu göstermektedir. Fakat aynı dönemdeki diğer bulgular incelendiğinde, toprak 

neminin yüksek olduğu, ortamda yüksek miktar ve taksonomik zenginlikte eklembacaklıların 

var olduğu anlaşılmaktadır. Ayrışma için gerekli şartlar yeterli olduğu halde, ağır kış 
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şartlarındaki düşük ortam sıcaklığının (+1,13 °C) biyolojik aktiviteyi yavaşlattığı 

düşünülmektedir. Çünkü Paré ve diğ. (2006) ortam sıcaklığının +3 °C civarına düşmesi 

halinde biyolojik aktivitenin durma noktasına geldiğini belirtmektedir. 

Hem toprak, hem de ölü örtünün pH değeri yükselti ile ters orantılı olarak 

değişmektedir. Yani toprak ve ölü örtü reaksiyonu yükselti arttıkça asitleşmektedir. Bolat 

(2011) yaptığı çalışmada; mevsimlere göre göknar ölü örtüsünde pH değerlerinin önemli 

farklılığını belirtirken, toprak reaksiyonunda önemli mevsimsel değişim bulamamıştır. Yılmaz 

(2004) ve Yener (2006) ise ölü örtü reaksiyonunun yükseltiyle değişmemesine rağmen, 

çalışmamızdaki sonuca benzer olarak toprak reaksiyonunun yükselti arttıkça ters orantılı 

olarak değiştiğini tespit etmiştir. Sevgi (2003) ve Güner (2006) da farklı yükseltilerde toprak 

reaksiyonunun önemli değişimini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar farklı yetişme ortamlarında 

ve farklı ağaç türlerinde değişik sonuçların alınabileceğini göstermektedir. Toprak üzerinde 

ölü örtü miktarının yüksek olması ve ölü örtünün ayrışması sürecinde oluşan organik asitler 

toprak pH değerinin düşmesine neden olabilmektedir (Kantarcı, 2000). Ek olarak, Kiniş ve 

Duyar (2012) aynı yörede, üç yıllık bir süreçte göknar ormanlarında kar yağışının asitliğini 

3,5–7,5 pH gibi geniş bir değişim aralığında bulmuşlardır. Aylık ortalama pH değeri en düşük 

ocak aylarında 4,2 pH ve en yüksek ise mart aylarında 5,7 pH olarak ölçülmüştür. Benzer 

şekilde, Kiniş (2010) aynı yörede doğrudan yağış ve orman altı yağış örneklerinde yağmur 

sularının reaksiyonu üzerine yapmış olduğu çalışmada, orman altı yağışta, doğrudan yağış 

miktarından daha yüksek pH değeri bulmuştur. Bu durum, meşcere çatısında biriken tozların 

yağışla veya gövdeden akışla yıkanarak birikmesinin bir sonucu olarak açıklanmaktadır 

(Özsoy ve Örnektekin, 2008; Tuncel, 2011). İfade edilen bu sonuçlar ölü örtü ayrışması, 

ayrışma ürünlerinin toprak içerisine taşınması kadar araştırma bölgesindeki yağışın asitlik 

karakterinin toprak ve ölü örtü reaksiyonunun mevsimsel ve yükseltiye bağlı değişiminde 

önemli etkili olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 

Bu çalışmada, toprak P oranının yükselti ile önemli negatif ilişkisi bulunduğu halde; 

Kumar ve diğ. (2013), üst toprak (0–20 cm) tabakasındaki P miktarının meşe meşceresinde 

yükselti ile anlamlı pozitif ilişki olduğunu tespit etmiştir. Kidanemariam ve diğ. (2012) orman 

topraklarında bulduğu P değerleri bulgularımıza benzer olduğu ifade etmişlerdir.  

Ölü örtü ve toprak Ca oranları mevsimsel değişimle ilişkisizken, yükseltiyle anlamlı 

negatif ilişki göstermiştir. Benzer şekilde, Yılmaz (2004) toprak Ca miktarı ile yükselti 

arasında önemli negatif ilişki belirlemiştir. Ancak bu bulguların tersine, Güner (2006) yükselti 

ile toprak Ca miktarı arasında anlamlı ilişki olmadığını, ölü örtü Ca miktarıyla ise anlamlı 

pozitif ilişki olduğunu bulmuştur. Toprak Ca oranının yükseltiyle azalmasının nedeni olarak 

lokal iklim şartlarının neden olduğu asitleşme ve yıkanmanın etkisi olabileceği 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, ölü örtü ve toprak Mg oranı, mevsim ve yükselti basamakları arasında 

anlamlı farklıdır. Kantarcı (1979) da aynı yöredeki çalışmasında magnezyumun yükselti 

basamaklarındaki oranlarının önemli farklı olduğunu belirtmektedir. Bulgularımıza benzer 

olarak, Yılmaz (2004) toprak Mg oranını Artvin yöresinde yükselti ile anlamlı negatif ilişki 

bulduğu halde, Güner (2006) bulgularımızın tersine yükseltiyle ölü örtüdeki Mg oranının 
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anlamlı pozitif ilişkili olduğunu ifade etmiştir. Toprakta Mg taşınmasının kalsiyuma benzerlik 

göstermesi (Türüdü, 1988) nedeniyle lokal iklim şartlarından dolayı yükseltiye bağlı değişim 

gösterdiği kanaatine varılmıştır. 

Bu çalışmada, eklembacaklılarla eş zamanlı olarak yaşama ortamına ait fiziksel ve 

kimyasal özellikler de örneklenmiş ve analiz edilmiştir. Elde ettiğimiz bulgularda, göknar 

ekosistemindeki toprak eklembacaklılarının yaşama ortamlarına dağılımlarında önemli 

farklılıklar belirlenmiştir. Bu farklılıklara, mevsim ve yükselti değişimleri ile birlikte, toprak 

ve ölü örtü özelliklerindeki farklılıkların da neden olduğu görülmektedir. Bocard ve diğ. 

(1992) ve Antunes ve diğ. (2008) yapılan birçok araştırmaya göre, eklembacaklı dağılımının 

rasgele olmadığını kimyasal, fiziksel ve ekolojik koşullara bağlı olarak gerçekleştiğini ifade 

etmiştir. Klimatolojik, jeomorfolojik, fiziksel ve kimyasal faktörlerin etkisinin yanı sıra, flora 

ve faunanın yayılışı, büyüme ve gelişimi ile ilgili süreçler ile birlikte, türler arasındaki rekabet 

ve yırtıcılık gibi ilişkilerin de aynı zamanda önemli olduğunu belirtmişlerdir. Zhao ve diğ. 

(2014) ılıman orman ekosistemlerinde toprak ve ölü örtü eklembacaklılarının dağılımı ve 

varlığının; büyük ölçüde, toprak ve ölü örtünün sıcaklık, nem, pH vb. fiziksel ve kimyasal 

özelliklerine bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Birçok eklembacaklı grubu ölü örtünün yapısına duyarlıdır (Hansen, 2000). Ölü örtü 

derinliği (Bultman ve Uetz, 1982) veya mikro habitat yapısal özellikleri bu durumda etkili 

olabilir (Kaspari ve Weiser, 1999; Farji-Brener ve diğ. 2004). Özellikle örümcekler (Bultman 

ve Uetz, 1982) ve akarlar (Hansen, 2000) ölü örtü özelliklerine duyarlıdır. Çalışmamızda ölü 

örtü miktarı ile Prostigmata, böcek larvası, Onychiuridae ve Sminthuridae taksonları pozitif, 

Neelidae taksonu negatif anlamlı ilişkili bulunmuştur.  

Biyolojik faaliyetler, ancak uygun sıcaklık ve nem şartlarında gerçekleşebilmektedir. 

Sıcaklık ve toprak nemi, eklembacaklı yaşam süreçlerine önemli etki etmektedir. Yükselti ile 

değişen çevre koşullarına eklembacaklıların tepkisi beklenen bir gerçektir (Chen ve diğ. 

2009). Medianero ve diğ. (2007) uygun nem koşullarında artan sıcaklık, eklembacaklı sayısını 

arttırdığı halde, artan sıcaklığa bağlı olarak evaporasyonun yükselmesinin nedeni ile hem ölü 

örtü ve hem de topraktaki su kaybının sayıda azalmaya sebep olduğunu belirtmektedir. Bu 

durum çalışmamızın sonuçlarında da ortaya çıkmıştır. Toprak sıcaklığı Oribatida, 

Hymenoptera, Entomobryidae, Tomoceridae, Isotomidae ve Diplura taksonları ile pozitif; 

Pseudoscorpionida, Prostigmata, böcek larvası, Onychiuridae, Odontellidae ve Sminthuridae 

taksonunun miktarlarıyla ise negatif anlamlı ilişki göstermektedir. 

Toprağın kum içeriği Onychiuridae, Oribatida, Hymenoptera, Isotomidae ve 

Entomobryidae taksonları ile pozitif, kil içeriği ise Oribatida, Hymenoptera ve Entomobryidae 

ile negatif anlamlı ilişkili bulunmuştur. Kum oranının daha yüksek olduğu topraklar, özellikle 

çürükçül beslenen taksonlar tarafından tercih edilmiştir. Kumlu toprakların oluşturduğu 

gözenekli yapının, bu canlılar tarafından beslenme ve barınmaları açısından daha uygun 

olacağı için tercih edildiği düşünülmektedir. Benzer biçimde, Gutiérrez-López ve diğ. (2010) 

kil ve toz değerleri ile Isotomidae, Sminthuridae, Actinedida ve Macropylina taksonları 

arasında net pozitif ilişkiler bulmuşken, Poduromorpha ve Entomobryidae taksonları ile de 

toprağın kum ve gözeneklilik oranlarının yüksek değerleri ile ilişkili olduğunu 
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belirlemişlerdir. Elliott ve Coleman (1988), bu bulguları desteklemekte ve 1 mm’den küçük 

boşluklarda bakterilerin, 1 mm’den büyük boşluklarda ise nematod ve akarların barındığını 

ifade etmektedir. 

Araştırma sonuçlarında, toprak ve ölü örtü reaksiyonu ile besin elementleri çeşitli 

eklembacaklı taksonlarıyla önemli ilişkiler göstermektedir. P, K, N, Na toprak eklembacaklı 

faunası ile ilgili önemli parametrelerdir (Seastedt, 1984; Razo-González ve diğ. 2014). Ayrıca 

Oribatida gibi dış iskeletleri iyi gelişmiş taksonlar, dış iskeletlerinde kalsiyum karbonat, 

kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat gibi yüksek miktarda Ca bileşikleri taşımaktadır 

(Kuhnelt, 1961; Coleman ve diğ., 2004). Çalışmamızda Oribatida ve Coleoptera taksonları 

toprağın Ca ve Mg oranı ile anlamlı pozitif ilişki göstermiştir. 

Gutiérrez-López ve diğ. (2010) toprak pH değeri ile Isotomidae, Sminthuridae, 

Actinedida ve Macropylina taksonları arasında net pozitif ilişkiler belirlemiştir. Abbas (2012) 

Muson ikliminin yaşandığı bölgede, hem doğal hem de bozulmuş alanlarda, Collembola 

miktarıyla toprak reaksiyonu pH değerinin anlamlı negatif yüksek ilişkili (r> -0,708) 

olduğunu ifade etmektedir. İğne yapraklı ormanların asit topraklarında, Collembola ve 

Oribatida gibi (Schneider, 2005) ölü örtü ile beslenen eklembacaklılar baskın grubu 

oluşturmaktadır (Lavelle ve diğ., 1995). 

Azotlu besin maddelerinin ortama eklenmesi, N mineralizasyonunu arttırdığı gibi, 

mikrobiyal canlı toplumlarını da doğrudan etkilemektedir (Lovett ve diğ., 2002; Yang, 2006). 

Dolayısıyla, Collembola ve Akar gibi mikrobiyal mantar ve bakteri tüketicilerin sayısında da 

artışa neden olduğu belirtilmektedir (Klironomos ve diğ.,1992; Yang, 2006; Cole ve diğ., 

2008). Örümcek ve karınca gibi yırtıcı ve hepçil bazı makro eklembacaklıların beslenmeleri 

büyük ölçüde Collembola ve Akarların varlığına bağlı olduğu için, bunların miktarlarında da 

artış olabilmektedir (Chen ve Wise 1999, Halaj ve Wise 2002). 

Yükselti basamaklarının doğasından kaynaklanan bir takım sabit fiziko kimyasal 

farklılıklar bulunmaktadır. Bununla birlikte, yükselti ve mevsim değişiminden kaynaklanan 

iklim parametrelerindeki değişimler, hem bazı çevresel değişkenleri hem de eklembacaklıların 

fenolojisini etkilemektedir (Logan, 2006). Bunların sonucunda ortamlardaki 

eklembacaklıların miktarları ve toplum yapıları da mevsim ve yükseltiye bağlı değişiklikler 

göstermektedir. En fazla etkilenen eklembacaklı grupları, Akar ve Collembola taksonlarıdır.  

Bazı çalışmalarda Zamansal ve mekânsal değişimlerin eklembacaklıların dağılımına 

etkisinin araştırılmıştır. Toprak eklembacaklılarının dağılımındaki mevsimler arası önemli 

değişimler, başlıca toprak sıcaklığı ve toprak nemi arasındaki etkileşimler ile kontrol 

edilmektedir (Frouz ve diğ., 2004; Liu ve Zhao, 2009). Ölü örtüde yaşayan eklembacaklıların 

topraktaki mikro eklembacaklılara nazaran mevsimsel değişimlere daha hassas oldukları ve 

daha derin topraklara doğru mevsimsel göçler yaptıkları belirtilmektedir (Medianero ve diğ., 

2007). Wiwatwitaya ve Takeda (2005) Collembola taksonlarının mevsimlerle anlamlı 

(P<0,01) pozitif ilişkili (r>0,536) olduğunu belirlemiştir.  Abbas (2012) da Muson ikliminin 

hâkim olduğu, subtropik bölgede doğal ve bozulmuş (ekili) alanlarda, Collembola birey 

sayısının mevsimsel olarak anlamlı farklı olduğunu, ilkbaharda pik yaptığı halde, yaz 

aylarında keskin bir düşüş yaptığını saptamıştır. Bunun sebebi olarak da sıcaklık ve toprak 
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neminde görülen, büyük mevsimsel farklılıklar olduğunu ifade etmektedir. Benzer şekilde; 

Galli ve diğ. (2012) İtalya’da meşe ormanında, topraktaki Protura taksonlarının miktarının, en 

yüksek birey sayısını bahar mevsiminde, en az olarak ise sonbaharda belirlemişlerdir.  

Önen ve Koç (2011) Manisa ilinde çayırlık alanlarda akar faunası üzerine yaptıkları 

çalışmada, Oribatida ve Mesostigmata taksonlarının kış mevsiminde, Prostigmata ve 

Astigmata taksonlarının ise ilkbaharda en yüksek miktarlarda bulunduğunu belirtmektedirler. 

Fakat yaz mevsiminde, tüm taksonların en az miktarda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu 

sonucun, bulgularımıza da yansıdığı gibi, topraktaki yaz kuraklığından kaynaklanması 

mümkündür. 

Yükseltiye bağlı olarak çok geniş bir aralıkta meydana gelen iklimsel değişimler, 

eklembacaklı toplumlarının yapısını (Sanders ve diğ., 2010) değiştirebildiği gibi, belirli bir 

türün faaliyet oranını da etkilemektedir (Pennings ve Silliman, 2005; O’Donnell ve diğ., 

2007). Yükselti ile değişen çevre koşullarına eklembacaklıların tepkisi beklenen bir gerçektir 

(Chen ve diğ., 2009). Orman alanında ayrıştırıcı eklembacaklı toplumlarının araştırıldığı bir 

çalışmada, yükselti arttıkça eklembacaklı miktarı ve zenginliği azalmakla birlikte, değişim 

şekli taksonlar arasında farklıdır. Yükseltiye bağlı değişimin neden olduğu yerel iklim 

farklılıkları, takson bazında değişimlerde etkili olmuştur. Ancak, tamamı için yükselti farkına 

bağlı bir değişimi genellemek mümkün olmamıştır (Lessard ve diğ., 2011). Jing ve diğ. 

(2005) Tibet’te yapmış oldukları çalışmada, üst yükseltide (5050 m) Oribatida ve 

Mesostigmata, orta yükseltilerde (4105 m) Collembola, alt yükseltide (3837 m) ise 

Prostigmata ve Astigmata sayısının daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

Çalışmamızda mevsimsel sıcaklığın artışı ve toprak neminin azalması sonucu, bazı 

eklembacaklı taksonları, yaz mevsiminde ölü örtüden mineral toprağa göç etmiştir. Böylece 

ölü örtüde en az, toprakta ise en yüksek birey sayısı ortaya çıkmıştır. Bulgularımızı destekler 

mahiyette, Mitrovski- Bogdanović ve Blesić (2007); Bogdanović ve Blesić (2011) ile Önen ve 

Koç (2011) toprak eklembacaklılarının mevsim ve yükseltiye bağlı değişimlerine ek olarak, 

mevsim şartlarına göre toprak tabakaları içerisinde dikey göçler de yaptıkları belirtmişlerdir. 

Toprak ekosisteminde yaşayan eklembacaklılar, doğaları gereği yükseltiye bağlı 

mekânsal özelliklere bağlı olarak farklı dağılımlar gösterebilirler. Ancak mevsimsel 

değişimlerin oluşturduğu şartlar canlıların yaşam döngülerini ve biyolojik aktivitelerini 

etkileyebilmektedir. Nihayetinde bu canlıların ekosistem süreçleri içerisindeki katkıları da 

değişim gösterebilir. 

Yukarıda belirtilen araştırma bulgu ve sonuçları yanında literatür bilgileri desteği ile 

yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler kapsamında çalışmanın başlıca sonuçları özetle: 

1- Meşcerelerin ortalama çap, boy ve göğüs yüzeyi toprak horizonlarının karbon 

oranları ile pozitif ilişkilidir. 

2- 30 yıllık ara ile yapılan iki örneklemeye göre, aynı yerel şartlarda ölü örtü ve 

toprak karbon içeriği değişmemektedir. 

3- Göknar meşceresinde ölü örtü ve toprak karbonu istikrarlı yapıdadır. Sera gazı 

envanterinde yıllık değişimleri sıfır (yok) kabul edilebilir.  
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4- Çalışma süreci boyunca alınan 192 örnekten toplam 69550 adet eklembacaklı 

örneklenmiştir. Bu eklembacaklıların 6 sınıf ve 28 takıma ait 90 farklı taksondan 

oluştuğu belirlenmiştir. 

5- Eklembacaklıların birim alandaki miktarının mevsime bağlı değişiminde, ölü 

örtüde en fazla birey güz, en az ise yaz mevsiminde bulunurken; toprakta en fazla 

birey yaz, en az ise kış mevsiminde kaydedilmiştir. 

6- Eklembacaklıların birim alandaki miktarının yükselti basamaklarına dağılımında, 

toprakta en fazla birey 1550 m, en az ise 1600 m yükseltide bulunmasına rağmen; 

ölü örtüde en fazla birey 1200 m, en az ise toprakta da olduğu gibi 1600 m 

yükseltide kaydedilmiştir. Zemin üzerinde ise, en fazla birey 1200 m, en az da 

1550 m yükseltide saptanmıştır. 

7- Eklembacaklılar, toprak ve ölü örtünün sıcaklık, nem, pH vb. bazı özellikleri ile 

ilişkili bulunmuştur.  

Araştırma bulgu ve sonuçlarına bağlı olarak; gelecekte yapılacak çalışmalara yol göstermesi 

bakımından aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

 Ölü örtü ve toprağın karbon içeriği yıl içerisindeki örnekleme zamanına bağlı değişim 

gösterebilmektedir. Kıyaslamalı örnekleme yapılacaksa örneklerin eş zamanlı alınması 

uygun olacaktır. 

 Yaş sınıfları ile işletilen ağaç türlerinde yapılacak olan ölü örtü ve toprak karbonu 

araştırmalarında meşcere gelişim çağları ve yaşları dikkate alınarak örneklemeler 

yapılması halinde, karbonun zamana ve meşcere gelişimine bağlı değişimi simüle 

edilebilir. 

 Eklembacaklıların araştırılmasında canlıların yıl içerisindeki örnekleme zamanı 

önemlidir. Aynı taksonun mevsimsel olarak bulunma ortamları farklılık gösterebilir. 

Ayrıca, hayat döngüsünün sadece bir kısmını toprak ekosisteminde geçiren, geçici 

taksonlar yalnızca belli dönemlerde örneklenebilir.  

 Dikkate değer ekolojik etkiye sahip eklembacaklı grupları esas alınıp, taksonomik 

çözünürlük arttırılarak, daha hassas değerlendirmeler yapılabilir. 
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 Eklembacaklılarla ilgili yapılan gözlemler, uzun dönemler boyunca sürdürülerek, 

ekolojik değişimlerin (küresel iklim değişikliği de dâhil) eklembacaklılar üzerindeki 

etkileri ve ilişkileri araştırılabilir. 

 Eklembacaklıların ekolojik değişimlere tepkilerini ortaya koymak için, kurgulanacak 

yapay değişimler üzerinde deneysel araştırmalar yapılabilir. 

Mevcut çalışmalar ve gelecekte yapılacak olan araştırmalar birlikte değerlendirilerek; toprak 

ekosisteminin bileşenleri ve işleyişleri aydınlatılabilecek, ayrışma ve besin döngüsü süreçleri 

de ortaya konabilecektir. Bununla birlikte, ekosistemdeki canlıların tespiti Ülkemiz ve 

dolayısıyla biyosfer biyolojik çeşitliliğine katkı sağlayabilecektir.  

  



34 

 

ÖZET 

 

İklim değişikliği, sera gazları ve küresel ısınma olgusu, dünya gündeminde önemli yer 

tutmaktadır. Karasal ekosistemler içerisinde en büyük karbon yutağını ormanlar 

oluşturmaktadır. Ormanların sera gazı envanterlerinde gerekli verileri ortaya koymak için, 

orman ekosistemlerindeki karbon havuzlarına ait bilgilerin ayrı ayrı ortaya konması 

gerekmektedir. Ormanlar, bitkisel kütle karbon havuzunun yanı sıra, ölü organik madde ve 

toprak havuzlarında da önemli miktarda karbon biriktirmektedirler. Bununla birlikte ölü 

organik madde ve toprak, biyolojik çeşitlilik açısından da önemli kaynaklardandır. Orman 

ekosistemlerinde, hayatın devamı için gerekli olan besinin kaynağı, ölü örtü ayrışmasıdır. 

Toprak eklembacaklıları, ölü örtünün parçalanması ve ayrışması sürecinde, birincil ve ikincil 

tüketiciler olarak rol almaktadır. Bu çalışmada, ülkemizin önemli orman ağaç türlerinden 

olan, Uludağ Göknarı (Abies bornmulleriana Mattf.) ekosistemindeki, ölü örtü ve toprak 

karbon havuzundaki karbon miktarının belirlenmesi ile burada barınan toprak 

eklembacaklılarının mevsimsel değişiminin ortaya konması amaçlanmıştır. Yapılan 

çalışmaların sonuncunda; ortalama olarak ölü örtüde 1360 g/m², toprakta 13400 g/m³ karbon 

bulunduğu; ancak göknar ormanlarının toprak ve ölü örtü tabakalarındaki karbon içeriğinin, 

genellikle yükselti iklim kuşaklarına ve meşcere özelliklerine bağlı olarak önemli değişim 

göstermediği anlaşılmıştır. Bunun nedeni olarak da göknar ormanlarının değişik yaşlı ve çok 

tabakalı yapı oluşturması düşünülmektedir. Toprak eklembacaklılarının miktar ve 

çeşitliliğinin; mevsim ve yükseltiye bağlı değişimleri değerlendirilmiştir. Eklembacaklıların 

metrekaredeki yıllık ortalama birey sayısı; toprakta 90116, ölü örtüde ise 167716 olmak üzere 

toplam 257532 birey/m² olarak tespit edilmiştir. Yaşama ortamlarında, eklembacaklıların 

miktar ve çeşitliliği üzerine en etkili faktörün, mevsime bağlı olarak değişen sıcaklık ve nem 

olduğu değerlendirilmiştir. 
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SUMMARY                      

Climate change, greenhouse gases and global warming phenomenon are an important place on 

the world agenda. The forests constitute the largest carbon sinks in terrestrial ecosystems. To 

expose the necessary data on greenhouse gas inventory of forest, information belonging to the 

carbon pools in forest ecosystems need to be laid separately. Forests accumulate in a 

considerable amount of carbon in biomass carbon pool besides dead organic matter and soil 

pools. However, dead organic matter and soil are important resources in terms of biodiversity. 

In forest ecosystems, necessary nutrient resources for the continuation of life are litter 

decomposition. Soil arthropods take part as primary and secondary consumers in the process 

of disintegration and decomposition of litter. In this study, it was aimed to determine the 

amount of carbon in the litter and soil carbon pool and seasonal variation of where dwelling 

soil arthropods in the Uludağ fir (Abies bornmülleriana Mattf.) ecosystem. In result of study, 

amount of carbon was found as average 1360 g/m² in litter and 13400 g/m³ in soil. But it was 

understand that amount of carbon in litter and soil of fir forest generally did not show an 

important variation depending on the climate steps of altitudes and stand properties. It is 

thought as also the reason of this is uneven-aged and multilayer canopy of fir forest structure. 

The amount and diversity of soil arthropods; were evaluated change depending on the season 

and altitude. The annual average individuals number of arthropod in a square meter were 

identified 90116 in soil and 167716 in litter; while a total of 257532 individuals/m². In their 

habitats, changing temperature and humidity depending on seasons is considered the most 

efficient factor on the amount and diversity of arthropod.  



36 

 

KAYNAKÇA 

Abbas, M.J., 2012, Seasonal Diversity Of Collembola Assemblages In Two Different Habitats 

Of Aligarh, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2, 18-25, ISSN: 

2231-6345. 

Abee, A., Lavender, D., 1972, Nutrient cycling in throughfall and litterfall in 450-year-old 

Douglas-fir stands. In Proc. Research on coniferous ecosystem–A symposium, 

Bellingham, Wash Mar, pp. 23-24. 

Akburak, S., ve Makineci E., 2013, Temporal Changes Of Soil Respiration Under Different 

Tree Species, Environmental Monitoring And Assessment, vol. 185, pp.3349-3358. 

Antunes, S.C., Pereira, R., Sousa, J.P., Santos, M.C., Gonçalves, F., 2008, Spatial and 

temporal distribution of litter arthropods in different vegetation covers of Porto Santo 

Island (Madeira Archipelago, Portugal), European Journal of Soil Biology, 44, 45–56. 

Arol, M.N., 1959, Bolu ve Civarında Bazı Göknar, Kayın, Çam Saf ve Karışık Meşcerelerinde 

Ölü Örtü Miktarı ile Besin Maddesi Muhtevası Üzerine Araştırmalar, T.C. Ziraat 

Vekâleti Orman Umum Müdürlüğü Yayın Nu. 301, Seri nu. 3, Yenilik Basımevi, 

İstanbul. 

Başaran S., Tolunay D., Makineci E., Başaran M.A., Kavgacı A., Çetin A., Kaçar M.S., Baş 

M.N., 2011, Bük Lütfi Büyükyıldırım Ormanında Aktüel Durumun Coğrafi Bilgi Sistemi 

Tabanlı Sayısal Haritalarla Ortaya Konulması, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 

tarafından desteklenen (ARA 6) 19.6303/2001-2005-2008-2010 nolu proje, Acar Ofset, 

Antalya. 

Battigelli, J., Berch, S., 2002, Soil fauna in the Sub-Boreal Spruce (SBS) installations of the 

Long-Term Soil Productivity (LTSP) study of central British Columbia: One-year 

results for soil mesofauna and macrofauna, British Columbia Ministry of Forests Note. 

Begum, F., Bajracharya, R. M., Sharma, S., & Sitaula, B. K., 2011, Assessment of Soil 

Quality Using Microarthropod Communities Under Different Land System: A Case 

Study in the Mid-Hills of Central Nepal. Journal of Life Sciences, 5, 66-73. 

Bei-Bienko, G.Y., Blagoveshchenskii, D.I., Chernova, O.A., Datsig, E.M., Emel'yanov, A.F., 

Kerzhner, I.M., Loginova, M.M., Martynova, E.F., 1967, Keys to Insects of the 

European USSR, Akademiya Nauk, USSR. 

Bird, S., Coulson, R. N., Crossley Jr, D. A, 2000, Impacts of silvicultural practices on soil and 

litter arthropod diversity in a Texas pine plantation, Forest Ecology and Management, 

131(1), 65-80. 

Bird, S.B., Coulson, R.N., Fisher, R.F., 2004, Changes in soil and litter arthropod abundance 

following tree harvesting and site preparation in a loblolly pine (Pinus taeda L.) 

plantation, Forest Ecology and Management, 202, 195-208. 



37 

 

Bocard, D., Legendre, P., Drapeau, P., 1992, Partialling out the spatial component of 

ecological variation, Ecology, 73, 1045–1055 

Bogdanović, A. M., Blesić, B., 2011, Seasonal Dynamics Of Protura in An Oak Forest in 

Kragujevac (Serbia), Kragujevac Journal of Sciences, 33, 77-82. 

Bolat, İ., 2011, Kayın, Göknar Ve Göknar-Kayın Meşcerelerinde Üst Toprak Ve Ölü Örtüdeki 

Mikrobiyal Biyokütle Karbon (Cmic), Azot (Nmic), Fosfor (Pmic) Ve Mikrobiyal 

Solunumun Mevsimsel Değişimi, Doktora Tezi, B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Bouyoucos , G.J., 1951., A recalibration of the hidrometer for making mechanical analysis of soils, 

Agronomy Journal, 43, 9. 

Bruckner, A., Barth, G., Scheibengraf, M., 2000, Composite sampling enhances the 

confidence of soil microarthropod abundance and species richness estimates. 

Pedobiologia, 44, 63-74. 

Bultman, T. L. ve Uetz, G. W. 1982. Abundance and community structure of forest floor 

spiders following litter manipulation. Oecologia 55: 34 – 41. 

Carlton, C. E., ve Robison, H. W., 1998, Diversity of litter-dwelling beetles in the Ouachita 

Highlands of Arkansas, USA (Insecta: Coleoptera), Biodiversity Conservation, 7(12), 

1589-1605. 

Carsten A.B., Maryati, M., Linsenmair, K.E., 1999, Altitudinal distribution of leaf litter ants along a 

transect in primary forests on Mount Kinabalu, Sabah, Malaysia, Journal of Tropical Ecology, 

15, 265-277. 

Chapman, H.D., Pratt, P.F., 1961, Methods of analysis for soils, plants and waters. Division of 

Agricultural Sciences, University of California, Riverside. 

Chen, B., Wise, D. H, 1999, Bottom-up limitation of predaceous arthropods in a detritus-

based terrestrial food web, Ecology, 80(3), 761-772. 

Chen, I.C., Shiu, H.J., Benedick, S., Holloway, J.D., Cheye, V.K., Barlow, H.S., Hill, J.K., 

Thomas, C.D., 2009, Elevation increases in moth assemblages over 42 years on a 

tropical mountain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America, 106: 1479-1483. 

Cole, L., Buckland, S. M., Bardgett, R. D., 2008, Influence of disturbance and nitrogen 

addition on plant and soil animal diversity in grassland, Soil Biology and Biochemistry, 

40(2), 505-514. 

Coleman, D.C., Crossley, D.A., Hendrix, P.F., 2004, Fundamentals of soil ecology, Academic 

press, USA. 

Crossley Jr, D.A., 1977, The roles of terrestrial saprophagous arthropods in forest soils: 

current status of concepts, The role of arthropods in forest ecosystems, In: Mattson, 

W.J., (ed.), Springer Berlin Heidelberg,  49-56. 



38 

 

Çakır, M., 2013, Toprak Eklembacaklılarının, Kayın ve Meşe Ekosistemindeki Mevsimsel 

Değişimi ve Ölü Örtü Ayrışmasına Etkileri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü. 

Çakır, M., Makineci, E., 2013, Humus characteristics and seasonal changes of soil arthropod 

communities in a natural sessile oak (Quercus petraea L.) stand and adjacent Austrian 

pine (Pinus nigra Arnold) plantation, Environmental Monitoring and Assessment (2013) 

185:8943–8955 

Çakıroğlu, K., 2011, Bartın ili arıt yöresindeki kayın, göknar, göknar-kayın meşcerelerindeki 

ölü örtü ayrışması ve yıllık yaprak dökülmesinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, 

B.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Çelik, N., 2006, Sündiken Dağları Kütlesinin Yetişme Ortamı Özellikleri ve Sınıflandırılması, 

Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Çepel, N., 1988, Orman Ekolojisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul 

Üniversitesi Yayın No: 3518, O.F. Yayın No: 399, 536 Sayfa, İstanbul. 

Çömez, A., 2010, Sündiken Dağlarında Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Meşcerelerinde Karbon 

Birikiminin Belirlenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Çömez, A., 2012, Sündiken Dağları’ndaki (Eskişehir) Sarıçam ( Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde 

Karbon Birikiminin Belirlenmesi, Orman Genel Müdürlüğü Orman Toprak ve Ekoloji 

Araştırmaları Enstitüsü Yayın Nu: 6, Teknik Bülten Nu: 2, 123 s. 

Decker, K., Boerner, R. E. J., (2003), Elevation and vegetation influences on soil properties in 

Chilean Nothofagus forests, Revista Chilena de Historia Natural, 76, 371-381. 

Dimock, E. J. (1958). Litter fall in a young stand of Douglas-fir. 

Dindal, D.L., 1990, Soil biology guide, Wiley, New York. 

Dombos, M., 2002, A Tullgren–type extractor for sampling springtails populations from small 

volume soil cores in high sample size, Tiscia, 33, 3-7. 

Duyar, A., Kiniş, S., Aydın, A., 2010, Uludağ Göknarı Meşceresinde Yaprak Alan İndeksi Değerine 

Bağlı Olarak Döküntü Miktarının Aylara Göre Dağılımı, 1. Uluslar Arası Çevre ve Ormancılık 

Sempozyumu, Tebliğler, Cilt 3, Sayfa, 1473, Trabzon. 

Dündar, M., 1988., Aladağ’da (Bolu) Bazı Sarıçam Meşcerelerinde Yıllık Yaprak Dökümü 

Miktarı ve Bu Yolla Toprağa Verilen Azotun Tespiti Üzerine Araştırmalar, İ.Ü. Orman 

Fakültesi Dergisi Seri A, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa 105–113.Elliott, E. T., Coleman, D. C., 

1988, Let the soil work for us, Ecological bulletins, 23-32. 

Elliott, E.T., Coleman, D.C., 1988, Let the soil work for us, Ecological Bulletins, 23-32. 

Faber, J.H., van Wensem, J., 2012, Elaborations on the use of the ecosystem services concept 

for application in ecological risk assessment for soils, Science of The Total 

Environment, 415, 3–8. 



39 

 

FAO, 2013, Edible insects: Future prospects for food and feed security. FAO Forestry Paper, 171, 

187. 

Farji-Brener, A. G., Barrantes, G., Ruggiero, A., 2004, Environmental rugosity, body size and 

access to food: a test of the size-grain hypothesis in tropical litter ants. Oikos, 104(1), 

165-171. 

Fonseca, W., Benayas, J.M.R., Alice, F.E., 2011, Carbon accumulation in the biomass and 

soil of different aged secondary forests in the humid tropics of Costa Rica. Forest 

Ecology and Management, 262(8), 1400-1408. 

Frouz, J.A.A., Frouzova, J., Lobinske, R.J., 2004, Horizontal and vertical distribution of soil macro-

arthropods along a spatial–temporal moisture gradient in subtropical Central Florida, 

Environmental Entomology, 33 (5), 1282–1295. 

Galli, L., Capurro, M., Shrubovych, J., Torti, C., 2012, Phenology of Protura in a 

northwestern Italian forest soil (Hexapoda: Protura). Acta Zoologica Cracoviensia-

Series A: Vertebrata, 55(1), 33-43. 

Genç, M., Kasarcı, E., Kaya, C., 2012, Meşcere Kuruluşu Araştırmaları Üzerine Silvikültürel 

Bir Değerlendirme, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2), 291-

303. 

Google, 2014, https://maps.google.com/maps/ms [Ziyaret Tarihi: 10.09.2014]. 

Griffiths, R.P., Madritch, M.D., Swanson, A.K., 2009, The effects of topography on forest 

soil characteristics in the Oregon Cascade Mountains (USA): Implications for the 

effects of climate change on soil properties, Forest ecology and management, 257, 1-7. 

Gutiérrez-López, M., Jesús, J. B., Trigo, D., Fernández, R., Novo, M., Díaz-Cosín, D. J., 

2010, Relationships among spatial distribution of soil microarthropods, earthworm 

species and soil properties, Pedobiologia, 53(6), 381-389. 

Gülçur, F., 1974, Toprağın fiziksel ve kimyasal analiz metodları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul. 

Güner, Ş. T., 2006, Türkmen Dağı (Eskişehir, Kütahya) Sarıçam (Pinus sylvestris ssp. 

Hamata) Ormanlarının Yükseltiye Bağlı Büyüme Beslenme İlişkilerinin Belirlenmesi, 

Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Halaj, J., ve Wise, D.H., 2002, Impact of a detrital subsidy on trophic cascades in a terrestrial 

grazing food web, Ecology, 83(11), 3141-3151. 

Hansen, R.A., 2000, Effects of habitat complexity and composition on a diverse litter 

microarthropod assemblage, Ecology, 81(4), 1120-1132. 

Hijii, N., 1987, Seasonal changes in abundance and spatial distribution of the soil arthropods in a 

Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don) plantation, with special reference to Collembola 

and Acarina, Ecological Research, 2(2), 159-173. 



40 

 

IPCC, 2003, Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm (3 Temmuz 2006). 

Irmak, A., Çepel, N., 1974, Bazı Karaçam, Kayın, ve Meşe Meşcerelerinde Ölü Örtünün Ayrışma ve 

Humuslaşma Hızı Üzerine Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi, Yayın Nu: 1973 Or. Fak. Yayın 

No: 204 Taş Matbaası İstanbul, 1974. 

Jackson, M.L., 1979, Soil chemical analysis advanced course, 2nd ed, 11th Printing, Author, Madison, 

WI. 

Janzen, D.H., 1973, Sweep samples of tropical foliage insects: effects of seasons, vegetation types, 

elevation, time of day, and insularity, Ecology, 54, 687-708. 

Jing, S., Solhøy, T., Huifu, W., Vollan, T. I.,  Rumei, X, 2005, Differences in soil arthropod 

communities along a high altitude gradient at Shergyla Mountain, Tibet, China, Arctic, 

antarctic, and alpine research, 37(2), 261-266. 

Joo, S.J., Yim, M.H., Nakane, K., 2006, Contribution of microarthropods to the 

decomposition of needle litter in a Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don) 

plantation, Forest ecology and management, 234, 192-198. 

Kacar, B., 1994, Bitki ve toprağın kimyasal analizleri III, Toprak analizleri, 149–165, Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayın No, 3, Ankara. 

Kacar, B., İnal, A., 2008, Plant analysis, Nobel publication, Ankara, ISBN: 978-605-395-036-3. 

Kantarcı, M.D., 1979, Aladağ Kütlesinin (Bolu) Kuzey Aklanındaki Uludağ Göknarı 

Ormanlarında Yükselti-İklim Kuşaklarına Göre Bazı Ölü Örtü ve Toprak Özelliklerinin 

Analitik Olarak Araştırılması, İ.Ü.Yay.No.2634, Orman Fakültesi Yay.No.274, 

İstanbul. 

Kantarcı, M.D., 2000, Toprak İlmi, İstanbul Üniversitesi Toprak İmi ve Ekoloji Anabilim 

Dalı, İstanbul Üniversitesi Yayın No. 4261, Orman Fakültesi Yayın No. 462, İstanbul. 

Karaöz, M.Ö., 1991, Atatürk Arboretumu'ndaki Bazı İğne Yapraklı Plantasyonlarda Ölü Örtünün 

Kimyasal Özellikleri Üzerine Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 

cilt.41, 68-86. 

Kaspari, M., Weiser, M. D., 1999, The size–grain hypothesis and interspecific scaling in ants, 

Functional ecology, 13(4), 530-538. 

Kavgacı, A., Carni, A., Silc, U., 2008, Bitki sosyolojisi çalışmalarında kullanılan sayısal 

metotlar ve bazı bilgisayar programları, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman 

Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 188-201. 

Kelly, J. A., Samways, M. J., 2003, Diversity and conservation of forest-floor arthropods on a 

small Seychelles island, Biodiversity Conservation, 12(9), 1793-1813. 



41 

 

Kidanemariam, A., Gebrekidan, H., Mamo, T., ve Kibret, K., 2012, Impact of altitude and 

land use type on some physical and chemical properties of acidic soils in tsegede 

highlands, Northern Ethiopia, Open journal of soil science, 2, 223.  

Kiniş, S., 2010, Deposition status of fir forests (Abies bormülleriana Mattf.) in context of forest 

ecosystem monitoring, The 1st International Symposium on Environment and Forestry, 

Volume: I, Trabzon, Turkey. 

Kiniş, S., Duyar, A., 2012, Snowfall acidity in fir forest; Bolu-Aladağ, 14th International Fir 

Symposium, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12 No, 3 2012 Özel Sayı, 

Kastamonu, 12(31). 

Klironomos, J. N., Widden, P., Deslandes, I., 1992, Feeding preferences of the collembolan 

Folsomia candida in relation to microfungal successions on decaying litter, Soil biology 

and biochemistry, 24(7): 685-692. 

Koca, M.Y., 1999, İzmir yöresinde andezitlerin bozunma ürünü killerin oluşum şekilleri ve 

mühendislik özellikleri, Türkiye jeoloji bülteni, Cilt 42, Sayı 2, 39-49. 

Kuhnelt, W., 1961, Soil biology, with special reference to the animal kingdom, Faber Faber., 

England. 

Kumar, M., Singh, H., Bhat, J.A, Rajwar, G.S., 2013, Altitudinal variation in species 

composition and soil properties of banj oak and chir pine dominated forests, Journal of 

Forest Science, 29(1), 29-37. 

Lavelle, P., Chauvel, A., Fragoso, C., 1995, Faunal activity in acid soils, Plant Soil 

Interactions at Low pH, Principles and Management, In: Date, R.A., (ed.), Springer 

Netherlands,  201–211. 

Lavelle, P., Spain, A. V., 2001, Soil ecology (Vol. 711), Dordrecht: Kluwer Academic 

Publishers. 

Lepš, J., ve Šmilauer, P., 2003, Multivariate analysis of ecological data using CANOCO, 

Cambridge university press. 

Lessard, J.P., Sackett, T.E., Reynolds, W. N., Fowler, D.A., Sanders, N.J., 2011, 

Determinants of the detrital arthropod community structure: the effects of temperature 

and resources along an environmental gradient, Oikos, 120(3), 333-343. 

Liu, R.T., Zhao, H.L., 2009, Research progress and suggestion for study on soil animal in sandy 

grassland, Journal of Desert Research, 29 (4), 656–662. 

Logan, J. D., Wolesensky, W., Joern, A., 2006, Temperature-dependent phenology and 

predation in arthropod systems, Ecological modelling, 196(3), 471-482. 

Lovett, G.M., Christenson, L. M., Groffman, P.M., Jones, C.G., Hart, J.E., Mitchell, M.J., 

2002, Insect defoliation and nitrogen cycling in forests, BioScience, 52(4), 335-341. 



42 

 

Makineci, E., 1999, İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma Ormanındaki baltalıkların koruya 

dönüştürülmesi işlemlerinin ölü örtü ve topraktaki azot değişimine etkileri, Doktora 

Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Medianero, E., Castano-Meneses, G., Tishechkin, A., Basset, Y., Barrios, H., Odegaard, F., 

Cline, A.R., Bail, J., 2007, Influence of local illumination and plant composition on the 

spatial and seasonal distribution of litter-dwelling arthropods in a tropical rainforest, 

Pedobiologia, 51(2), 131-145. 

Meehan, T.D., Drumm, P.K., Schottland, F.R., Oral, K., Lanier, K.E., Pennington, E.A., 

Pennington, L.A., Stafurik, I.T., Valore, D.V., Wylie, A.D., 2006, Energetic 

equivalence in a soil arthropod community from an aspen-conifer forest, Pedobiologia, 

50, 307-312. 

Meyer, J.R., 1994, Kwik-key to soil-dwelling invertebrates, Raleigh, NC, Vision Press. 

Mitrovski-Bogdanović, A., Blesić, B., 2007, Seasonal dynamics of Campodeidae (Diplura) in 

an oak forest in Kragujevac (Serbia), Acta entomologica serbica, 12 (2): 1-10. 

Moldenke, A.R., Fichter, B.L., Forest, H.A.E., 1988, Invertebrates of the HJ Andrews 

Experimental Forest, western Cascade Mountains, Oregon. IV, the oribatid mites 

(Acari: Cryptostigmata), Portland, Or.: US Dept. of Agriculture, Forest Service, Pacific 

Northwest Research Station. 

MTA, 1964, Türkiye Jeoloji Haritası Zonguldak Paftası, Harita Genel Komutanlığı, Ankara. 

O'Donnell, S. E. A. N., Lattke, J., Powell, S., Kaspari, M, 2007, Army ants in four forests: 

geographic variation in raid rates and species composition, Journal of animal ecology, 

76(3), 580-589. 

OGM, 2014, e-Harita, http://www.ogm.gov.tr/Sayfalar/OrmanHaritasi.aspx, [Ziyaret Tarihi: 

3 Mart 2014]. 

Omoro, L., Starr, M., Pellikka, P. K., 2013, Tree biomass and soil carbon stocks in indigenous 

forests in comparison to plantations of exotic species in the Taita Hills of Kenya. Silva 

Fennica. 

Önen, Ö. ve Koç, K., 2011, Seasonal and vertical distribution of Acarina fauna of grassland, 

Çankaya University, Journal of science and engineering, Volume 8, No. 2, 277-289. 

Özkan, K., Aertsen, W., Kint, V., Van Orshoven, J., Muys, B., 2010, Comparison and ranking 

of different modelling techniques for prediction of site index in Mediterranean mountain 

forests. Ecological modelling, 221(8), 1119-1130. 

Özsoy, T., Örnektekin, S., 2008, Kuzeydoğu Akdeniz'de kızıl yağmurlar, Ekoloji 18, 69, 20-31. 

Pennings, S.C., Silliman, B.R., 2005, Linking biogeography and community ecology: latitudinal 

variation in plant-herbivore interaction strength, Ecology, 86, 2310-2319. 



43 

 

Paré, D., Boutin, R., Larocque, G.R., Raulier, F., 2006, Effect of temperature on soil organic matter 

decomposition in three forest biomes of eastern Canada, Canadian Journal of Soil Science, 86 

(Special Issue), 247-256. 

Porazinska, D.L., Bardgett, R.D., Blaauw, M.B., Hunt, H.W., Parsons, A.N., Seastedt, T.R., Wall, 

D.H., 2003, Relationships at the aboveground-belowground interface: plants, soil biota, and soil 

processes, Ecological Monographs, 73, 377-395. 

Razo-González, M., Castaño-Meneses, G., Callejas-Chavero, A., Pérez-Velázquez, D., & 

Palacios-Vargas, J. G., 2014, Temporal variations of soil arthropods community 

structure in El Pedregal de San Ángel Ecological Reserve, Mexico City, Mexico, 

Applied Soil Ecology, Article in press, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsoil. 2014.02.007. 

Robertson, G.P., Coleman, D.C., Bledsoe, C.S., Sollins, P., 1999, Standard soil methods for 

long-term ecological research, Oxford University Press. 

Sackett, T.E., Classen, A.T., Sanders, N.J., 2010, Linking soil food web structure to aboveand 

belove-ground ecosystem processes: a meta-analysis, Oikos 119, 1984–1992. 

Salmon, S., Mantel, J., Frizzera, L., Zanella, A., 2006, Changes in humus forms and soil 

animal communities in two developmental phases of Norway spruce on an acidic 

substrate, Forest ecology and management, 237, 47-56. 

Sanders, N.J., Dunn, R.R., Fitzpatrick, M. C., Carlton, C.E., Pogue, M.R., Parker, C.R., 

Simons, T.R., 2010, 10 Diverse elevational diversity gradients in Great Smoky 

Mountains National Park, USA, Data mining for global trends in mountain biodiversity, 

In: Spehn, E.M., Korner, C., (ed.), CRC Pres,  75 – 87. 

Santos, S.A.P., Cabanas, J.E., Pereira, J.A., 2007, Abundance and diversity of soil arthropods 

in olive grove ecosystem (Portugal): Effect of pitfall trap type, European journal of soil 

biology, 43, 77-83. 

Schneider, K., 2005, Feeding biology and diversity of oribatid mites (Oribatida: Acari), 

Doktora Tezi, Darmstadt Teknik Üniversitesi. 

Seastedt, T.R., 1984, The role of microarthropods in decomposition and mineraliza-tion 

processes, Annual Review of Entomology, 29, 25–46. 

Sevgi, O., 2003, Bayramiç İşletmesinde (Kaz Dağları) Karaçam’ın (Pinus nigra Arnold.) 

yükseltiye göre beslenme büyüme ilişkileri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü. 

Swift, M.J., Heal, O.W., Anderson, J.M., 1979, Decomposition in terrestrial ecosystems, 

(Vol. 5). University of California Press. 

Şentürk, M., 2009, Arıt Yöresindeki Kayın, Göknar, Göknar-Kayın Mesçerelerinin Yaprak 

Alan İndeksi, Ölü Örtü ve Bazı Toprak Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Mühendislik 

Tezi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 



44 

 

Ülgen, N., Ateşalp M., 1972, Toprakta bitki tarafından alınabilir fosfor tayini, Köy İşleri Bakanlığı, 

Toprak Su Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Teknik yayınlar Serisi, 

Sayı 21, Ankara. 

Tolunay, D., 1997, Aladağ’da (Bolu) Sıklık Çağındaki Sarıçam (Pinus sylvestris L.) 

Meşcerelerinde Bakımların Madde Dolaşımına Etkileri, İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Toprak İlmi ve Ekoloji Programında Hazırlanmış 

Doktora Tezi (IX+213 Sayfa). 

Townsend, A.R., Asner, G.P., Cleveland, C.C., 2008, The biogeochemical heterogeneity of 

tropical forests. Trends in Ecology & Evolution, 23(8), 424-431. 

Tuncel, G., 2011, Atmosfer yoluyla uzun mesafeli kirletici taşınımı: Türkiye'de gözlediğimiz hava 

kirleticilerinin ne kadarından biz sorumluyuz?, Günce dergisi, Sayı: 43, Sayfa, 36-42, Ankara. 

Türüdü, O.A., 1988, Bitki beslenmesi ve gübreleme tekniği, Karadeniz Teknik Üniverssitesi, MYO 

Yayın No: 6, Genel Yayın No: 121, Trabzon. 

Valentini, C.M.A., Sanches, L., de Paula, S.R., Vourlitis, G.L., De Souza Nogueira, J., Pinto, 

O.B., De Almeida Lobo, F., 2008, Soil respiration and aboveground litter dynamics of a 

tropical transitional forest in northwest Mato Grosso, Brazil, Journal of geophysical 

research: Biogeosciences, (2005–2012), 113(G1). 

Wieder, R.K., Wright, S.J., 1995, Tropical forest litter dynamics and dry season irrigation on 

Barro Colorado Island, Panama, Ecology, 1971-1979. 

Wikipedia, 2011, http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Bolu_in_Turkey.svg, [Ziyaret: 3 Mart 

2014]. 

Wiwatwitaya, D. Takeda, H., 2005, Seasonal changes in soil arthropod abundance in the dry 

evergreen forest of north-east Thailand, with special reference to collembolan 

communities, Ecological research, 20: 59–70. 

Yang, L. H., 2006, Interactions between a detrital resource pulse and a detritivore community, 

Oecologia, 147(3): 522 – 532. 

Yener, İ., 2006, Sinop Ayancık yöresi kayın (Fagus orientalis Lipsky.) ormanları altındaki ölü 

örtü ve toprakların bazı fiziksel ve fiziko-kimyasal özelliklerinin araştırılması, Yüksek 

Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Yılmaz, M., 2004, Doğu Karadeniz Bölümü Saf Doğu Kayını Ekosistemlerinde Kimi Ortam 

Etmenlerinin Kayının Gelişimine Etkileri Üzerine Araştırmalar, Doktora Tezi, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Yücel, E., 1999, Canlılar ve çevre, Biyoloji, In: Özata, A., (ed.) Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

(1083), 823-109. 

ZENGİN, M., 1998. Farklı Meşcereler Altındaki Ölü Örtü ve Toprakların Bazı Hidro-Fiziksel 

Özellikleri, Orman Bakanlığı Yayın No: 058, Müdürlük Yayın No: 219, T.C. Orman Bakanlığı 

Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmit. 



45 

 

Zhao, H.L., Li, J., Liu, R.T., Zhou, R.L., Qu, H., Pan, C.C., 2014, Effects of desertification on 

temporal and spatial distribution of soil macro-arthropods in Horqin sandy grassland, Inner 

Mongolia. Geoderma, 223, 62–67. 

 


