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BOLU, ULUDAĞ GÖKNARI ORMANLARINDA ÖLÜ ÖRTÜ VE TOPRAKTAKİ KARBON İLE 

EKLEMBACAKLILARIN İNCELENMESİ 

 

Giriş 

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. Ormanlarda, bitkisel kütle karbon 

havuzunun yanı sıra, ölü organik madde ve toprak 

havuzlarında da önemli miktarda karbon 

birikmektedirler. Aynı zamanda ölü örtü ve toprak 

içerisindeki organik madde, orman ekosisteminde 

hayatın devamı için gerekli olan besin maddelerinin 

kaynağıdır. Ekosistemdeki besin dönğüsünde, ölü 

örtünün parçalanması ve ayrışması süreçlerinde en 

önemli rolü birincil ve ikincil tüketiciler olan toprak 

eklembacaklıları üstlenmektedir. Ormanda ölü örtü 

ve toprak içerisinde yaşayan eklembacaklılar 

biyolojik çeşitlilik önemli açısından da varlıklardır. 

Bu çalışma, orman ekosistemindeki karbon 

havuzlarının değerlendirilmesi ile toprak ve ölü 

örtüde yaşayan eklembacaklıların ortaya konması 

açısından önemlidir.  

 

 

Yapılan Çalışmalar 

Araştırma, Bolu il merkezinin güneyinde ve doğu -

batı doğrultusunda uzanan Aladağ kütlesinde 1000-

1600 m yükseltiler arasındaki saf göknar 

ormanlarında yapılmıştır. Örnek alanlar Aladağ 

kütlesi su ayırım çizgisinin kuzey yamacı olan 

Kökez Orman İşletme Şefliği ile plato üzerinde yer 

alan Şerif Yüksel Araştırma Ormanında yer 

almaktadır. Araştırma alanının anakayası andezittir. 

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 değişmektedir. 

 

Ölü örtü ve toprakta karbon miktarının belirlenmesi 

için örnek alanlar, 1000 m, 1200 m, 1400 m, 1550 

m, 1600 m yükseltilerde tüm göknar alanları temsil 

edilecek şekilde bilinçli örnekleme ile seçilmiştir. 

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; şubat, mayıs, ağustos ve 
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kasım aylarında olmak üzere dört mevsim 

gerçekleştirilmiştir. 

Ölü örtü ve toprak karbon havuzlarının 

değerlendirmesinde örnek alanların ortalama ağaç 

boyları, çapları ve göğüs yüzeyleri esas alınmıştır. 

Orman tabanındaki ölü örtü miktarı ile toprak 

horizonlarının kalınlık, iskelet ve toprak miktarları 

belirlenerek karbon içerikleri ortaya çıkarılmıştır. 

Eklembacaklıların miktar ve çeşitliliğine ait değişim 

verileri ise mevsim ve yükseltilere göre 

değerlendirilmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, meşcerelerin ortalama çap, boy ve 

göğüs yüzeyi toprak horizonlarının karbon oranları 

ile pozitif ilişkilidir.Yıllık ortalama ölü örtü dökümü 

368 g/m² iken, zemindeki ölü örtü miktarı ise 4664 

g/m² olup, yükseltiye bağlı anlamlı değişim yoktur.  

 
Ölü örtü özellikleri ve C Miktarı (Ort.±Ss). 

Yükselti 

 (m) 

Ölü Örtü  

Dökümü 

(g/yıl) 

Ölü Örtü 

 Miktarı 

 (g/m²) 

Ölü Örtü 

C Oranı 

(%) 

Ölü Örtü 

 C İçeriği 

(g/m²) 

1000 466±276 a 4357±320 a 33±6 a 1419±313 a 

1200 402±202 a 3897±866 a 31±6 a 1216±332 a 

1400 370±231 a 3884±989 a 31±6 a 1221±384 a 

1550 329±161 a 4031±953 a 31±6 a 1250±357 a 

1600 360±196 a 4362±1005 a 38±6 b 1703±457 b 

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

Pedonda horizon kalınlıkları genellikle yükselti ile 

anlamlı değişim göstermemiştir. Fakat 1200-1550 m 

yükseltiler arasında Ah horizonlarının ortalama 

kalınlıkları 7 cm den 16 cm kadar artmaktadır. Fakat 

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. Toprak horizonlarının karbon oranları 

Ah horizonundan (%5,5) alt katmanlara doğru 

inildikçe anlamlı bir şekilde azalarak C horizonunda 

(%0,6) en düşük orana ulaşmaktadır. Bununla 

birlikte, toprak pedonundaki C miktarı, yükseltiler 

arasında anlamlı bir değişim göstermemiştir. 

Toprak Horizonlarının C Miktarı g/m² (Ort.±Ss). 

Yükselti 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 

 

 

Çalışma süreci boyunca alınan 192 örnekten toplam 

69550 adet eklembacaklı elde edilmiştir. Bu 

eklembacaklıların 6 sınıf ve 28 takıma ait 90 farklı 

taksondan oluştuğu belirlenmiştir. 

Eklembacaklıların mevsimsel dağılımında, 

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. yükselti 

basamaklarına dağılımında ise 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 


