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ÖZ 

Araştırmada, Karabük - Büyükdüz Araştırma Ormanındaki asli ağaç 

türlerinden karaçam, meşe ve göknarın karşılıklı büyüme ilişkileri ve 

bunların farklı vejetasyon birimlerindeki bazı özellikleri ele alınmıştır. 

Aksoy (1978) tarafından saptanan vejetasyon birimlerinden sekiz 

tanesi karaçam, meşe ve göknarı kapsamaktadır. Bu vejetasyon 

birimlerinden 5 tanesinde 14 örnek alan (50x50m boyutlarında) alınmıştır. 

Bu örnek alanlardaki bütün bireylerin çapları ve boyları ölçülmüştür. Ayrıca 

her örnek alandan 3 er adet karaçam, meşe ve göknar bireyi kesilerek 

(toplam 126 ağaç) bunlar gövde analizine tabi tutulmuşlardır. 

Karaçam 0,30 m boya 4-8 yaşlarında, 1,30 m boya 7-32 yaşlarında 

ulaşabilmektedir. Meşe 0,30 m boya 5-7 yaşlarında, 1,30 m boya 9-28 

yaşlarında ulaşabilmektedir. Göknar 0,30 m boya 6-30 yaşlarında, 1,30 m 

boya 9-60 yaşında ulaşabilmektedir. 

Gençleştirme çalışmalarında karaçam ve meşenin ön planda 

düşünülmesi gerekmektedir. Gençleştirme çalışmalarında karaçam ve 

meşelerin grup veya büyük gruplar halinde gençleştirilmeleri uygun 

olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Uludağ Göknarı, Anadolu Karaçamı, Çoruh Meşesi, 

Büyükdüz Araştırma Ormanı, Baklabostan, büyüme ilişkileri, 

silvikültür 
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ABSTRACT 

Growth relations and their some characteristics in different 

vegetation units of black pine, oak and fir which are three main tree species 

of The Karabük-Büyükdüz Research Forest were examined. 

Eight of the vegetation units which comprise black pine, oak and fir 

species, were determined by Aksoy (1978). Five of these vegetation units 

were selected and, according to this, 14 sampling areas (50x50m in 

dimensions) were determined. In research areas, all of the members’ 

diameters were measured. According to these results, diameter classes were 

determined, and then the heights of 3 trees locating in each diameter classes 

were measured. Three black pine, oak and fir trees (totally 126 as number) at 

each sampling area were cut and their stem analysis were done. 

The black pine reaches the 0.30 m height at 4-8 years old and 1.30 m 

height at 7-32 years old. Oak species reaches the 0.30 m height at 5-7 years 

old and 1.30 m height at 9-28 years old. Fir species reaches the 0.30 m 

height at 6-30 years old and 1.30 m height at 9-60 years old. 

The regeneration works must be carried on the black pine and oak 

tree species. The regeneration works for black pine and oak tree species will 

be made as groups. 

 

Keywords: Uludağ Fir, Anatolian Black Pine, Çoruh Oak, Büyükdüz    

                     Research Forest, Baklabostan, growth relationships, silviculture 
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1. GİRİŞ 

Türkiye, çeşitli arazi yapısı ve iklim tipleri nedeniyle çok değişik 

karakter ve yapıdaki yetişme ortamlarına sahiptir. Bu yetişme ortamlarının 

içinde de farklı meşcere kuruluşları söz konusudur. Bunlar büyük alanlarda 

saf meşcereler halinde olabildiği gibi, farklı kuruluşlara sahip karışık 

meşcereler halinde de karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’deki yaklaşık 21,2 milyon hektarlık orman alanının % 46 sı 

karışık ormanlardan oluşmaktadır. Bu karışımlardan % 23 ü yapraklı ağaç 

türlerinin kendi aralarında oluşturduğu karışımlar, % 40 ı iğne yapraklı ağaç 

türlerinin kendi aralarında oluşturduğu karışımlar ve geri kalan % 37 si de 

iğne yapraklı ve yapraklı ağaç türlerinin oluşturduğu karışımlardır. Bu 

ormanların da % 45 i iyi koru niteliğinde olup, bu karışımlarda göknarın payı 

büyüktür (Anonim 2007). 

Türkiye Ormanlarında görülen karışık meşcereler, oluşturdukları 

karışım kombinasyonları itibariyle şöyle özetlenebilir: karaçam+sarıçam, 

karaçam+meşe, karaçam+kayın, göknar+karaçam, göknar+sarıçam, 

göknar+kayın, göknar+sedir, göknar+ladin, karaçam+kızılçam, 

sedir+kızılçam, sedir+karaçam, sarıçam+meşe, sarıçam+kayın gibi ikili 

karışımlar ile sarıçam+göknar+kayın, karaçam+göknar+kayın, 

sarıçam+göknar+ladin, karaçam+sedir+göknar, meşe+göknar+kayın, 

karaçam+ göknar+meşe, meşe+kayın+gürgen gibi üçlü karışımlar ve az da 

olsa karaçam+göknar+ kayın+meşe ve sarıçam+karaçam+ 

göknar+kayın+meşe gibi daha çok türden oluşan karışımlar da söz 

konusudur (Ata 1975, Saatçioğlu 1976, Aksoy 1978, Odabaşı 1983, Alptekin 

1986, Bozkuş 1987, Atay 1988, Atay ve ark. 1989, Çalışkan 1991, Çörtü 

1991, Özalp 1991, Bozkuş ve ark. 1992, Tosun 1992, Ertaş 1996, Odabaşı ve 

ark. 2004). Çalışma alanını oluşturan Karabük Büyükdüz Araştırma Ormanı 

da karışık meşcerelerin yaygın olarak bulunduğu orman alanlarından biridir. 

Karışık meşcerelerin saf meşcerelere göre birçok üstünlükleri vardır. 

Karışık meşcerelerde karışım, biyolojik ahenge sahipse ve 

ekolojik,silvikültürel ve ekonomik yönden belirli amaçları gerçekleştiriyorsa 

değerlidir. Böyle bir karışımın faydaları “toprak için sağladığı faydalar”, 

“meşcere için sağladığı faydalar”, “işletme emniyeti için sağladığı faydalar” 

olmak üzere üç grupta toplanabilir (Saatçioğlu 1979, Atay 1988, Atay 1990). 

Karışık meşcerelerin bazı yararları şunlardır: 

a) Kök sistemi farklı ağaç türlerinden oluşmuş meşcereler, toprağın 

çeşitli katlarından daha fazla yararlanılmasını sağlar. 

b) Karışık mescereler, farklı ağaç türü ürünleriyle çeşitli kullanım 

alanlarının gereksinimlerini karşılar. 
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c) Üzerinde uygun ekolojik karışımların bulunduğu yetişme 

ortamlarında ölü örtü ayrışması kolay ve minarel besin 

maddelerinin döngüsü hızlıdır. 

d) Karışık meşcereler estetik ve mevsimler itbarıyle meydana 

getirdikleri değişik görünüş bakımından daha değerlidir. 

e) Karışık meşcerede toprak faunasının aktivitesi ve toprak 

geçirginliği (porazite) daha fazladır. 

f) Yapacak odun kalitesi  nedeniyle parasal gelir, karışık ormanlarda 

saf ormanlara göre daha yüksektir. 

g) Silvikültürel işlemlerde yapılan hatalar karışık mescerelerde daha az 

zararla giderilebilir. 

h) Toprakta yıkanma sonucunda alt katlara inen besin maddeleri, derin 

köklü ağaçlar tarafından alınıp toprağa iade edildiği için, bunlardan 

karışımdaki sığ köklü ağaçların yararlanma olanağı doğar. 

i) Karışık meşcereler abiyotik (yangın, fırtına) ve biyotik (böcek, 

mantar) zararlılara karşı daha dayanıklıdır. 

j) Biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı bakımından karışık meşcereler 

saf meşcerelerden üstündür. 

 

Bu yararların sağlanabilmesi için karışıma giren türlerin, yetişme 

ortamına uygun ve birbirleriyle uyum içinde bulunmasının yanında 

ekonomik değere sahip olması da gerekmektedir. Bu nedenle değişik ağaç 

türlerinin karışıma katılması ile karışımın değeri de değişir (Atay ve ark. 

1989). Biyolojik ahenge (uyuma) sahip meşcerelerdeki başlıca özellikler 

şunlardır:  

 

a) İğne yapraklı ve yapraklı ağaç türlerinden oluşan karışım, iğneli ya 

da yapraklı ağaç türlerinin kendi aralarında yaptıkları karışıma göre 

daha değerlidir. 

b) Kök sistemi farklı ağaç türlerinden oluşan karışık meşcereler, sığ 

köklü ağaç türlerinden oluşan meşcerelere göre daha değerlidir. 

c) Gölgeye dayanma yetenekleri farklı ağaç türlerinin (ışık ağaçları + 

gölge ağaçları) oluşturduğu karışık meşcereler, aynı yetenekteki 

ağaç türlerinden (gölge ağacı karışımları, ışık ağacı karışımları) 

oluşan meşcerelere göre daha değerlidir. 

 

Karışık meşcerelerin bazı sakıncaları da vardır. Bunlar da aşağıdaki 

gibi özetlenebilir. 
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a) Karışık meşcelerin işletilmesi güçtür. Yapılacak bakım ve 

gençleştirme çalışmaları daha zor ve masraflıdır. Teknik bilgi 

yanında tecrübe de gerektirir. 

b) Karışıma katılan türlerin büyüme ilişkilerinin yetişme ortamlarına 

göre değişmesi, genelleştirmeye gitmeyi güçleştirmekte, bu da 

uygulamacının yetişme ortamlarını çok iyi analiz etmesini 

gerektirmektedir. 

c) Büyüme ilişkileri farklı ağaç türlerinin karışım oranlarını korumak 

ve sürdürmek, ancak bilinçli silvikültürel uygulamalarla 

mümkündür. 

 

Bu fayda ve sakıncalar dikkate alındığında özellikle işletilme 

güçlüğü ve karışımı devam ettirme gibi sakınca ve zorluklara rağmen kaliteli 

orman yetiştirme ve dolayısıyle kaliteli ürün elde etme ihtiyacının her geçen 

gün arttığı ülkemizde karışık ormanların devamlılığı zorunlu olmaktadır. 

Ülkemizde, bugüne kadar uygulanan tekniğinden uzak müdahaleler 

yüzünden, değerli karışım kombinasyonlarına sahip karışık ormanlarımız ya 

saf ormanlara (ki pek çok alanda özellikle göknar ormanlarına), ya da 

kalitece düşük karışımlara dönüşmüştür (Bozkuş 1987). Değeri yüksek türler 

olan karaçam, sarıçam, meşe gibi ışık ağacı türlerinin katıldığı karışık 

meşcerelerin gençleştirilmesinde pek başarılı örnekler ortaya konamamış; 

aksine bilinçsiz uygulamalarla değerli bazı karışık ormanlar saf hale 

dönüştürülmüştür veya haraplanmıştır (Erkuloğlu ve Sevimsoy 1989). Bu 

değişmede, yapılan amenajman planlarında hep tek tür ağırlıklı müdahale 

yapılmasının istenmiş ve etanın da buna göre verilmiş olmasının rolü vardır. 

Bunun sonucunda zaten sık sık değişen işletme şefleri tarafından yapılan 

müdahaleler, ormanın kuruluşunu bozmaktadır. Bu çalışmanın temel objesi 

durumunda olan Büyükdüz Araştırma Ormanında Aksoy (1978) ve Çalışkan 

(1991)’ın çalışmalarından sonra bile önemli değişiklikler olmuş (özellikle 

1994 fırtına zararları ve 1994-1998 ve 2003-2007 yılları arasında göknarda 

böcek zararları), ormanın kuruluş özellikleri çok değişmiş ve hala da 

değişmektedir. Bununla ilgili olarak Aksoy (1978) tarafından saptanan 

vejetasyon birimlerindeki değişimleri incelemek amacıyla Batı Karadeniz 

Omancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yeni bir proje başlatılmıştır. 

Ülkemizdeki karışık ormanların gençleştirilmesinde en önemli 

husus, karışımı meydana getiren türlerin genç yaşlardan itibaren karşılıklı 

büyüme ilişkilerinin incelenmesidir (Erkuloğlu ve Sevimsoy 1989). 

Ülkemizde karışık ormanlarla ilgili yapılmış araştırma sayısı fazla değildir. 

Yapılan araştırmalar hep tek ağaç türü üzerine olup, bu ağaç türlerinin diğer 

ağaç türleriyle yaptıkları karışımlar, söz konusu çalışmalarda doğrudan bir 
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araştırma olarak incelenmemiştir. Karışık ormanların yetişme ortamlarına ve 

ekonomik kriterlere uygun olarak işletilmesi için her bir karışım ve her yöre 

için ayrı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Batı Karadeniz Bölgesi 

karışık meşcerelerin en yaygın bulunduğu bölgedir. Önemli asli ağaç 

türlerimiz, bu bölgede karışık meşcereler kurmaktadır. Bu çalışmada asli 

türlerden Anadolu karaçamı ile Türkiye’de geniş doğal yayılışa sahip meşe 

türlerinden Çoruh meşesinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu iki türün karışık olarak bulunduğu yerlerden biri de 

Karabük−Büyükdüz Araştırma Ormanıdır. Büyükdüz Araştırma Ormanında 

orman toplumlarının daha önce Aksoy (1978) tarafından saptanmış olması, 

çalışmanın burada yapılmasının önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca bu 

ormanın asli türlerinden olan sarıçam ve Uludağ göknarı, Çalışkan (1991) 

tarafından incelenmiş ve araştırılmıştır. Bu çalışmada Anadolu karaçamı, 

Çoruh meşesi incelenirken bu iki türün yayılış gösterdiği alanlarda Uludağ 

göknarının da bulunması nedeniyle Uludağ göknarı da çalışmaya eklenmiş 

ve bu üç türün büyüme özellikleri incelenmiş bu türlerin büyüme 

özellikleriyle vejetasyon birimleri arasındaki ilişkiler de araştırılmıştır. 

Bu araştırma ile Araştırma Ormanı ve civar ormanlardaki 

silvikültürel uygulamalara ışık tutulması amaçlanmıştır. Fakat elde edilen 

bulgu ve sonuçların her yöre için geçerli olamayacağı ve 

genelleştirilemeyeceği de açıktır. Bu çalışmanın amacı: 

 

1. Karaçam, meşe ve göknar türlerinin karşılıklı büyüme ilişkilerini 

saptamak 

2. Böylece bu meşcerelerin gençleştirilmesine uygun gençleştirme 

amaçlarını ve bu amaçlara uygun gençleştirme yöntemlerini ortaya 

koymak 

3. Bu meşcerelerin gençleştirilmesinden sonra idare süresini 

dolduruncaya kadar geçen sürede bakım amaçlarını ve bu amaçlara 

uygun bakım müdahalelerini ortaya koymaktır. 

 

Bu çalışmada 1. bölüm olan GİRİŞ bölümünde, Türkiye ormanları 

ve karışık ormanlarla ilgili genel bilgilere yer verilerek bu çalışmanın amacı 

ve kapsamı açıklanmıştır. 

2. bölümde; araştırmada kullanılan yöntemler ile kullanılan materyal 

açıklanmıştır. Araştırma alanı olan Büyükdüz Araştırma Ormanı, bitki 

toplumları, Anadolu karaçamı, Çoruh meşesi ve Uludağ göknarının karışık 

olarak bulunduğu vejetasyon birimleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca 

bu bilgilerin yanında örnek alanların nasıl seçildiği, bu örnek alanların 

büyüklüğü ve şeklinin nasıl alındığı ve bu örnek alanlarda ne gibi ölçmelerin 
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ve bu ölçmelerden sonra gövde analizlerinin nasıl yapıldığı, ağaç sayısı 

gövde yüzeyi hesapları ile boy ve göğüs yüzeyi artımlarının nasıl 

hesaplandığı anlatılmıştır. 

3. bölümde; Anadolu karaçamı, Çoruh meşesi ve Uludağ göknarının 

artım ve büyüme özellikleri ile meşcere kuruluş özellikleri incelenmiştir. 

4. bölümde; Anadolu karaçamı, Çoruh meşesi ve Uludağ göknarının 

karşılıklı büyüme özelliklerine ilişkin bulgular değerlendirilerek tartışılmış 

ve bazı önemli silvikültürel sonuç ve önerilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

5. bölümde, bu araştırmanın gerçekleştirilmesi sırasında yararlanılan 

yerli ve yabancı kaynakların listesi verilmiştir. 

6. bölümde araştırıcının kısa bir özgeçmişi verilmiştir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırmada kullanılan materyal ve uygulanan yöntemler aşağıda 

alt başlıklar halinde açıklanmıştır. 

 

2.1. MATERYAL 

2.1.1. Araştırma Alanının Genel Tanıtımı 

Araştırmanın yapıldığı Büyükdüz Araştırma Ormanı yönetim 

bakımından, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne 

bağlı bir Araştırma Ormanı Mühendisliğidir. Karabük İlinin kuzeybatısında 

bulunmaktadır. Ormanın genel bakısı güneydir. 

Büyükdüz Araştırma Ormanı, yenilenen Amenajman planına (2001–

2010) göre 2361,8 hektarlık bir orman olup, bunun 2150,3 hektarı iyi orman, 

189,2 hektarı bozuk orman ve 22,3 hektarı ormansız alandır (Anonim 2001). 

Türkiye’nin genel orman yayılışı içinde Araştırma Ormanı, birçok 

yazar tarafından ayrılan farklı orman mıntıkası ya da tipleri içinde bulunur. 

Bunlardan bazıları şunlardır: Yiğitoğlu (1941)’na göre “Karadeniz kıyı 

ormanları”, Saatçioğlu (1976)’na göre ise “Göknar-Kayın-Çam mıntıkası” 

yani kışa dayanıklı nem ormanları, Mayer ve Aksoy (1998)’a göre 

“Kuzeybatı Öksin Ormanlar mıntıkası” içinde kalmaktadır. 

Ormanı oluşturan asli ağaç türleri Uludağ göknarı (Abies 

nordmanniana ssp. bornmülleriana Mattf.), Doğu kayını (Fagus orientalis 

Lipsky), Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Anadolu karaçamı (Pinus nigra 

Arnold ssp. nigra var. caramanica), Çoruh meşesi (Quercus petraea subsp. 

iberica (Steven ex Bieb) Krassilin), Titrekkavak (Populus tremula L.), 

Akçaağaç türleri (Acer trautvetteri Medw., Acer Platanoides L. ve Acer 

campestre L.), Ihlamur (Tilia rubra DC.), Kayacık (Ostrya carpinifolia 

Scop.), Adi gürgen (Carpinus betulus L.), Üvez türleri (Sorbus torminalis 

(L.) Crantz ve Sorbus aucuparia L.) gibi türlerdir. Bunun dışında oldukça 

fazla çalı türleri ve otsu bitkiler vardır (Aksoy 1978). 

Orman genelde karışık meşcerelerden oluşmuştur. Yüksek 

kısımlarda sarıçam, Uludağ göknarı ve Doğu kayını karışık meşcereleri 

hakimdir. Aşağılarda ise Anadolu Karaçamı, Çoruh meşesi ve Uludağ 

göknarı karışık meşcereleri bulunmaktadır. Uludağ göknarı, ormanda her yaş 

ve çapta bulunmakta, her katta bol oranda yer almaktadır. Doğu kayını, 

genellikle ara ve alt katta görülmekle birlikte, yüksek yerlerde üst katta da 

bulunmaktadır (Çalışkan 1992). 

Ormanın yukarı kısımlarında sarıçam, aşağı kısımlarında ise 

Anadolu karaçamı, meşcere kuruluşlarına asli ağaç türü olarak katılmakta ve 

her ikisi de üst katta bulunmaktadır. Çoruh meşesi ise, yalnızca yükseltisi az 
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olan yerlerde yer yer üst, fakat genellikle ara ve alt katta görülmektedir 

(Çalışkan 1992). 

Karabük Büyükdüz Araştırma Ormanı, 1952 yılında Ormancılık 

Araştırma Enstitüsüne bağlanmış ve planlanmıştır. Ormana ait ilk 

Amenajman planı Alemdağ (1959)’a göre 1958 tarihinde yapılmıştır. Bu 

tarihten sonra Amenajman planı bir dönem daha uzatılmıştır ve daha sonra 

1978-1987 (Anonim 1978) ve 1987-1996 (Anonim 1986) yıllarını kapsayan 

iki plan yapılmıştır. Bundan sonra ise Karabük Orman İşletme 

Müdürlüğü’nde uygulanan FRIS projesi kapsamında 2001-2010 yıllarına ait 

amenajman planı yapılmıştır ve halen bu plan uygulanmaktadır. 

Yaş sınıfları uygulamasını ortadan kaldıran FRIS projesi kapsamınca 

hazırlanan 2001-2010 yıllarını kapsayan yeni amenajman planına göre 

(Anonim 2001) Araştırma Ormanı 105 bölme, 142 bölmecik ve 11 işletme 

sınıfına ayrılmıştır: 

Amenajman planı (2001-2010) verilerine göre ormanın tüm ağaç 

serveti 996715 m
3
tür. Servete türlerin katılımında ise % 40,6 ile göknar en 

başta gelmektedir. Bunu % 28,1 ile kayın, % 13,1 ile karaçam, % 11,7 ile 

sarıçam, % 5,2 ile meşe ve % 1,3 ile diğerleri takip etmektedir. Tüm orman 

için yıllık artım 15641 m
3
 olarak belirlenmiştir.  Yıllık ortalama artım ise 

6,62 m
3
/ha dır. 

Bitki Sosyolojisi açısından incelenen Büyükdüz Araştırma 

Ormanında Anadolu karaçamı, Çoruh meşesi ve Uludağ göknarının karışık 

olarak bulunduğu vejetasyon birimlerinin özelliklerini şu şekilde 

özetleyebiliriz (Aksoy 1978): 

1. Kayın gelişim tipiyle tipik Ormangülü+ Göknar+ Kayın 

Ormanında Prunus Laurocerasus Variyantı (Bu variyantta, örnek alan 

olabilecek nitelikte meşcereler bulunmadığından örnek alan alınamamıştır).  

2. Kayın gelişim tipiyle Karaçamlı Ormangülü+ Göknar+ Kayın 

Ormanında Çoruh Meşesi Variyantı (Bu variyantta, örnek alan olabilecek 

nitelikte meşcereler bulunmadığından örnek alan alınamamıştır.). 

3. Göknar gelişim tipiyle Karaçamlı Ormangülü+ Göknar+ Kayın 

Ormanında Çoruh Meşesi Variyantı 

4. Göknarlı Karaçam-Çoruh Meşesi Ormanı:  

4-a. Kayın Variyantı  

4-b. Tipik Variyant 

5. Tipik Karaçam-Çoruh Meşesi Ormanı 

6. Erica arborea’lı Karaçam-Çoruh Meşesi Ormanı 

6-a. Carex Flacca Variyantı (Alanı az olduğundan, bu 

variyanttan örnek alan alınmamıştır.) 

6-b. Tipik Variyant 
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2.1.2. İklim 

Karabük Büyükdüz Araştırma Ormanı, Türkiye’deki makro iklim 

tiplerinden Batı Karadeniz karakterli Karadeniz iklim tipinde bulunmaktadır 

(Erinç 1962). Bu iklim tipinin özelliği, Karadeniz Bölgesinin diğer 

kısımlarına göre yaz-kış daha düşük sıcaklık ve daha az yağış olmasıdır. 

Araştırma Ormanın iklimi için yararlanılabilecek tek meteoroloji 

istasyonu olan Baklabostan Meteoroloji İstasyonu, Araştırma Ormanının orta 

kısmında ve 860 metre yükseltide yer alır. 1993 yılında durdurulan 

faaliyetine 1999 yılı Aralık ayında tekrar başlamıştır. 2005 yılından bu yana 

faaliyetini kesintisiz sürdürmektedir. Ölçümler, dijital olarak yapılmaktadır. 

Meteorolojik değerlendirmeler, bu istasyonun 1960-1992 yılları arasındaki 

33 yıllık ve 2005-2009 yılları arasındaki 5 yıllık ölçümlerine göre 

yapılmıştır. 

Araştırma Ormanının güneyinde bulunan Baklabostan Meteoroloji 

İstasyonunun 33 yıllık verilerine göre iklim özelliklerini şu şekilde 

özetleyebiliriz (Çizelge 2.1): Baklabostan’ın yıllık ortalama sıcaklığı 8,9 
o
C 

dır. En soğuk ay −0,3 
o
C ile Ocak, en sıcak ay 17,4 

o
C ile Temmuzdur. 

Vejetasyon süresi Mayıs-Ekim ayları arasında 6 aydır. Bu periyotta sıcaklık 

ortalaması 14,5 
o
C dır. Gözlem süresince en yüksek sıcaklık 36,0 

o
C , en 

düşük sıcaklık ise  −16,0 
o
C olarak ölçülmüştür. Yıllık yağış miktarı 1046,1 

mm dir. Vejetasyon süresi içinde düşen yağış miktarı 390,6 mm dir. 

Yıllık yağışlı gün sayısı 121 gün, ortalama bağıl nem ise % 76 dır. 

Bağıl nem en düşük değerini Vejetasyon periyodunda (Temmuz % 70) 

göstermektedir. Bu aylardaki hakim rüzgar yönü kuzeydoğu’dur. 

Baklabostan’ın sıcaklık ve yağış değerleri (Çizelge 2.2) 

Thornthwaite metoduna göre değerlendirildiğinde (Şekil 2.1), nemlilik 

indisine göre nemli (B4), sıcaklık şartlarına göre 1. dereceden yarı nemli 

(C
‘
2), yağış rejimine göre su açığı olmayan (r), sıcaklık rejimine göre 

Okyanusal (b
'
4)’a çok yakındır (B4C

'
2rb

'
4). Su açığı ağustos ayında 28,2 mm, 

eylül ayında 19,6 mm dir. 

Araştırma Ormanının güneyinde bulunan Baklabostan Meteoroloji 

İstasyonunun 2005-2009 yılını kapsayan 5 yıllık diğer verilerine göre ise 

iklim özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz (Çizelge 2.3): Baklabostan’ın 

yıllık ortalama sıcaklığı 7,9 
o
C dır. En soğuk ay -1,8 

o
C ile Ocak, en sıcak ay 

19,2 
o
C ile Ağustostur. Vejetasyon süresi Mayıs-Ekim ayları arasında 6 

aydır. Bu periyotta sıcaklık ortalaması 14,3 
o
C dır. Gözlem süresince en 

yüksek sıcaklık 35,5 
o
C, en düşük sıcaklık ise –10,2 

o
C olarak ölçülmüştür. 

Yıllık yağış miktarı 802,7 mm dir. Vejetasyon süresi içinde düşen yağış 

miktarı 258,4 mm dir. 
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Yıllık yağışlı gün sayısı 148 gün, ortalama bağıl nem ise % 76 dir. 

Bağıl nem en düşük değerini Vejetasyon periyodunda (Ağustos % 64) 

göstermektedir. Bu aylardaki hakim rüzgar yönü kuzeydoğu’dur. 

Baklabostan’ın sıcaklık ve yağış değerleri (Çizelge 2.4) 

Thornthwaite metoduna göre değerlendirildiğinde (Şekil 2.2), nemlilik 

indisine göre nemli (B3) sıcaklık şartlarına göre 1. dereceden yarı nemli (C
‘
2) 

yağış rejimine göre su açığı yaz mevsiminde ve orta derecede olan tali iklim 

(s), sıcaklık rejimine göre Okyanusal (b
'
3)’a çok yakındır (B3C

'
2sb

'
3). Su açığı 

temmuz ayında 29,7 mm, ağustos ayında 96,2 mm, eylül ayında 36,4 mm 

dir. 

Bu iki meteorolojik veriler karşılaştırılacak olursa; yıllık ortalama 

sıcaklık, 1 °C düşmüştür. Kış ayları, geçmiş yıllara göre daha soğuk 

geçmektedir ( Ocak ayı, 1,5 °C, Şubat ayı, 2,5 °C, Aralık ayı, 2,1 °C daha 

soğuk). Yaz ayları da geçmiş yıllara göre daha sıcaktır (Ağustos ayı 1,8 °C 

daha sıcak). Bağıl nem açısından yaz ayları oldukça düşük seyretmektedir 

(%64−65). Yıllık yağışta ise önemli miktarda (1046 mm den 803 mm ye 243 

mm) düşüş vardır. Her ne kadar yıl itibarıyla yağışlı gün sayısında (121 

günden 148 güne) artış olsa da özellikle yaz aylarındaki aylık yağış 

miktarında (10 mm ye kadar) ve ay itibarıyla yağışlı gün sayısında (2−3 

güne kadar) azalma söz konusudur. Thornthwaite metoduna göre 

karşılaştırıldığında ise su açığı olmayan iklim tipinden su açığı yaz 

mevsiminde olan iklim tipine geçiş vardır. Önceleri su açığı, sadece Ağustos 

ve Eylül ayları ile sınırlı iken geçen zamanda bu iki aya Temmuz da 

katılmaktadır. Ayrıca yıllık su açığı 48 mm den 163 mm ye çıkmaktadır. 

Erinç (1965)’in yağış etkenliği indisine göre değerlendirildiğinde 

Baklabostan, yıllık olarak “çok nemli” iklim tipine girmektedir. Aylara göre 

ise; temmuz ve ağustos ayları “yarı kurak”, haziran ve eylül ayları “yarı 

nemli”, ekim ayı “nemli”, diğer ayları “çok nemli” bulunmuştur. Araştırma 

alanının tümü yıllık olarak çok nemli iklim tipine girmektedir. 
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 Çizelge 2.1.  Baklabostan Meteoroloji İstasyonunun İklim Verileri (33 Yıllık) 

Table 2.1. Climate Datas of Baklabostan Station (According to 33 yearly datas) 

YÜKSELTİ: 860 m.       ENLEM : 400 44' N   

RASAT SÜRESİ: 1960-1992      BOYLAM: 310 36' E   

İklim Rasat              A Y L A R     

Elemanları Süresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık 

Ortalama sıcaklık 33 -0,3 0,6 3,4 8,3 12,2 15,4 17,4 17,3 14,2 10,2 6,0 2,0 8,9 

En yüksek sıcaklık  
33 16,0 19,0 24,5 29,0 31,0 32,0 35,8 36,0 33,5 29,6 23,0 19,5 36,0 

En düşük sıcaklık 33 -16,0 -16,0 -14,0 -6,4 -2,4 1,8 5,5 5,5 2,0 -3,0 -8,0 -9,5 -16,0 

Ortalama bağıl nem 33 82 80 76 74 73 73 70 72 71 74 78 85 76 

Günlük en çok yağ. Mik.(mm) 33 9,8 9,3 9,1 8,1 9,3 8,2 12,3 9,8 8,8 9,5 11,8 10,9 116,9 

Ortalama yağış miktarı (mm) 33 98,5 75,8 168,2 101,8 87,2 60,7 53,2 42,3 48,2 89,0 89,0 92,2 1046,1 

Yağışlı günler sayısı 33 14 13 12 13 11 10 5 5 5 8 11 14 121 

Ort.karla örtülü gün sayısı 33 20 20 12 2      2 7 13 76 

Ort.sisli günler sayısı 33 3 4 5 5 3 2 1 3 3 4 4 4 38,7 

Ort.Sıcaklığın 10 C’den fazla 

olduğu gün sayısı 
33 4 6 14 22 30 30 31 31 30 27 17 6 248 

Egemen Rüzgar yönü  
33 

NW NW NW NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

ve esiş sayısı 60 69 79 88 82 110 104 85 95 77 66 52 908 
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 Çizelge 2.2. Baklabostan’ın Thornthwaite Yöntemine Göre Su Bilançosu Tablosu (33 Yıllık Verilere Göre) 

Table 2.2. Water Balance Table of Baklabostan by using Thornthwaite method (According to 33 yearly datas) 

Bilanço Elemanları 
AYLAR 

TOPLAM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ortalama Sıcaklık -0,3 0,6 3,4 8,3 12,2 15,4 17,4 17,3 14,2 10,2 6,0 2,0 8,9 

Sıcaklık İndisi 
0,00 0,04 0,6 2,15 3,86 5,49 6,61 6,55 4,86 2,94 1,32 0,25 34,62 

Düzeltilmemiş PE 0,0 2,3 14,5 37,1 55,7 71,3 81,1 80,6 65,4 46,1 26,4 8,3  

Düzeltilmiş PE 0,0 1,9 14,9 41,0 68,4 88,1 101,7 94,6 67,8 44,5 22,2 6,8 552,1 

Yağış 98,5 75,8 168,2 101,8 87,2 60,7 53,2 42,3 48,2 89,0 89,0 92,2 1046,1 

Depo Değişikliği 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 48,5 24,1 0,0 44,5 55,5 0,0  

Depolama 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,6 24,1 0,0 0,0 44,5 100,0 100,0  

Ger. evapotranspirasyon 0,0 1,9 14,9 41,0 68,4 88,1 101,7 66,4 48,2 44,5 22,2 6,8 504,3 

Su noksanı 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 19,6 0,0 0,0 0,0 47,8 

Su fazlası 98,5 73,9 153,3 60,8 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 85,4 541,8 

Yüzeysel akış 
91,9 86,2 113,6 107,1 59,8 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 48,3 541,8 

Nemlilik oranı 0,0 37,9 10,3 1,5 0,9 -0,3 -0,5 -0,6 -0,3 1,0 3,0 12,5  

 



12 

 

. Çizelge 2.3. Baklabostan Meteoroloji İstasyonunun İklim Verileri (5 Yıllık) 

Table 2.3. Climate Datas of Baklabostan Station (According to 5 Yearly datas) 
YÜKSELTİ: 860 m.       ENLEM : 400 44' N   

RASAT SÜRESİ: 2005-2009      BOYLAM: 310 36' E   

İklim Rasat              A Y L A R     

Elemanları Süresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık 

Ortalama sıcaklık 5 -2,3 -1,6 2,3 6,5 11,0 14,8 17,2 18,5 13,4 9,5 3,6 0,6 7,8 

En yüksek sıcaklık  
5 10,0 16,6 22,4 21,0 28,9 31,1 32,8 35,5 28,6 23,2 18,7 14,5 35,5 

En düşük sıcaklık 5 -10,3 -7,4 -8,6 -4,4 -2,2 2,5 6,3 6,6 1,1 -0,9 -8,8 -10,2 -10,3 

Ortalama bağıl nem 5 89 88 83 74 74 72 68 64 74 81 85 86 78 

Ortalama yağış miktarı (mm) 5 89,6 77,1 165,1 78,2 57,5 47,8 41,0 10,7 58,7 32,5 43,0 43,7 744,9 

Günlük en çok yağ. Mik. 

(mm) 5 39,2 38,8 49,9 40,4 29,8 22,6 61,4 16,7 39,2 72,0 25,7 37,5 72,0 

Yağışlı günler sayısı 5 21 17 20 15 14 11 5 2 12 13 20 21 14 

Ort.karla örtülü gün sayısı 5              

Ort.sisli günler sayısı 5              

Ort.Sıcaklığın 10 C’den fazla 

olduğu gün sayısı 5              

Egemen Rüzgar yönü  
5 

NW NW N N N N N N N NW NW NW N 

ve esiş sayısı 0,9 1,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 
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Çizelge 2.4. Baklabostan’ın Thornthwaite Yöntemine Göre Su Bilançosu Tablosu (5 Yıllık Verilere Göre) 

Table 2.4. Water Balance Table of Baklabostan by Using Thornthwaite System (According to 5 yearly datas) 

  AYLAR   

Bilanço Elemanları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOPLAM 

Ortalama Sıcaklık -2,3 -1,6 2,3 6,5 11,0 14,8 17,2 18,5 13,4 9,5 3,6 0,6 7,8 

Sıcaklık İndisi 0,00 0,00 0,31 1,49 3,30 5,17 6,49 7,25 4,45 2,64 0,61 0,04 31,75 

Düzeltilmemiş PE 0,00 0,00 10,65 30,44 51,83 69,96 81,45 87,67 63,27 44,69 16,75 2,74  

Düzeltilmiş PE 0,00 0,00 10,98 33,61 63,66 86,54 102,13 102,93 65,61 43,14 14,14 2,26 525,00 

Yağış 89,6 77,1 165,1 78,2 57,5 47,8 41,0 10,7 58,7 32,5 43,0 43,7 744,9 

Depo Değişikliği 29,70 0,00 0,00 0,00 6,16 38,74 55,11 0,00 0,00 0,00 28,86 41,44  

Depolama 100,00 100,00 100,00 100,00 93,84 55,11 0,00 0,00 0,00 0,00 28,86 70,30  

Ger. Evapotranspirasyon 0,00 0,00 10,98 33,61 63,66 86,54 96,11 10,70 58,70 32,50 14,14 2,26 409,19 

Su noksanı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,03 92,23 6,91 10,64 0,00 0,00 115,81 

Su fazlası 59,90 77,10 154,12 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,71 

Yüzeysel akış 29,95 68,50 115,61 99,35 22,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,71 

Nemlilik oranı 0,00 0,00 14,04 1,33 -0,10 -0,45 -0,60 -0,90 -0,11 -0,25 2,04 18,32  
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Şekil 2.1.  Baklabostan’ın Thornthwaite Yöntemine Göre Su Bilançosu  

      Grafiği  (33 yıllık verilere göre) 

Figure 2.1. Water balance Graphic of Baklabostan by Using Thornthwaite 

     system (According to 33 yearly datas) 

 

Şekil 2.2. Baklabostan’ın Thornthwaite Yöntemine Göre Su Bilançosu  

    Grafiği (5 yıllık verilere göre) 

Figure 2.2. Water balance Graphic of Baklabostan by Using Thornthwaite 

                 system (According to 5 yearly datas) 
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2.1.3. Genel Toprak Özellikleri 

Araştırma alanında Anadolu Karaçamı, Çoruh Meşesi ve Uludağ 

Göknarının karışık olarak bulunduğu 5 vejetasyon biriminde toplam 14 

toprak profili açılmış ve değerlendirilmiştir. 

Araştırma Ormanı ve Karabük yöresi, jeolojik oluşum bakımından, 

Mezozoik devrinin Kretase Formasyonu ile Neozoik devrinin Eosen 

serisinde oluşmuştur. Jeolojik temeli Eosen ve Üst Kretase Flişleri oluşturur. 

Bu yörenin Litolojik temeli konglomeralar, kumtaşları ve marnlardan 

meydana gelmiştir (Çepel 1976). 

Marn şistleri, Aksoy (1978)’a göre, Büyükdüz Araştırma Ormanının 

güneyinde Baklabostan Deresi ile onun kolları Külocağı ve Ağuluboğaz 

Deresi vadileri ile birlikte bunların yamaçlarında, Yukarı Çakırören mevkii 

ile Baklabostan’ın doğu, batı ve kuzeyinde bulunmaktadır. Molozlar, 

özellikle sel yatağı karakterinde olan kuru dere yataklarında görülmekte ve 

yığıntı durumunda, farklı büyüklükteki köşeli taş parçalarından oluşmaktadır 

(Çalışkan 1992). 

Kumtaşları (az çakıllı); genellikle az miktarda ince çaplı (0,2-1,0 

santimetre) bazen daha iri çaplı (Ǿ > 10 santimetre), genellikle kristalen 

orijinli yuvarlak çakıllar, çoğunlukla demir bileşiklerinden oluşan çimento 

maddesi içinde bulunurlar. Çimento maddesinin içinde iri ve ince çaplı 

kuvars orijinli kumlar bulunmaktadır. Bunlar çimento maddesinin fazla 

olması nedeniyle orman arazilerinin en sağlam taşlarıdır. Ayrışma güç 

olduğundan dik eğimli bir arazi yapısına neden olmuşlardır (Çalışkan 1992). 

Oldukça çakıllı konglomeralar ve çok çakıllı konglomeralar, 

yapılarındaki çakılların miktarı ve büyüklüğüne göre sınıflandırılmıştır. 

Oldukça çakıllı konglomeralar, çok çakıllı konglomeralar ile kumtaşları 

arasında bir geçiş oluştururlar ve taş tekstürü bakımından çok çakıllı 

konglomeralara daha yakındır. Çok çakıllı konglomeralarda iri çaptaki 

yuvarlak çakıl oranı %90’a ulaşabilmektedir (Çalışkan 1992). 

Çakıllar genellikle kristalen şistlerden oluşmuştur. Çimento maddesi 

genellikle demir bileşikleridir. Demirin oksitlenmesi nedeniyle kırmızımsı 

renkte görünürler.  Mekanik ufalanmanın kolay olması nedeniyle, derin Cv 

horizonuna sahip, hafif ve orta eğimli yamaçlar ve düze yakın sırtlara sahip 

arazi yapısının gelişmesine neden olmuşlardır (Çalışkan 1992). 

Aksoy (1978)’un yaptığı tespitlerden farklı olarak Büyükdüz 

Araştırma Ormanının Gedez-Çakırören mevkileri arasında yer yer serpantine 

rastlanmıştır. 
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2.2. YÖNTEM 

2.2.1. Örnek Alanların Seçimi 

Örnek alanların kapalılığının yaklaşık olarak 0,8- 1,0 arasında 

olması özelliği aranmıştır Örnek alanlar seçilirken; mümkün olduğunca 

müdahale görmemiş veya en az müdahale görmüş, nispeten normal 

kapalılıkta ve iyi gelişmiş meşcereler esas alınmıştır. Örnek alanların 

desenlenmesinde rasgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Ercan 1997). Bu 

amaçla, araştırma ormanında karaçam, meşe ve göknarın yayılış gösterdiği 

alanlar gezilip incelenerek önce 46 adet geçici örnek alan tespit edilmiştir. 

Bu geçici örnek alanların Aksoy (1978) tarafından belirlenen vejetasyon 

birimlerinden 5 vejetasyon biriminde dağılım yaptığı tespit edilmiştir. 

Karşılaştırma yapabilmek amacıyla her vejetasyon biriminde 3 örnek alan 

olmasına (Kalıpsız 1967) dikkat edilmiştir. Bundan dolayı, 46 adet geçici 

örnek alan, dört vejetasyon biriminde üçer adet, bir vejetasyon biriminde ise 

iki adet olmak üzere 14 örnek alana indirilmiştir. Daha sonra çalışmalar, söz 

konusu 14 örnek alan üzerinde yürütülmüş olup bu örnek alanlar toplam 3,50 

hektar büyüklüğündedir. 

 

2.2.2. Örnek Alanlarda Yapılan Ölçmeler 

Örnek alanların belirlenmesi ve bunlarda yapılan ölçmelerde, Bezard 

puslası, altimetre, eğimölçer, boy ölçer, çap ölçer, 50 metrelik şerit metre ile 

1,5 metre boyunda 4 kazık, 250 metrelik ip ve yağlıboya kullanılmıştır. 

Karışımı oluşturan ağaç türlerinin karşılıklı büyüme ilişkilerini 

belirlemek amacıyla alınacak örnek alanların meşcere ağaç sayısı dağılımını 

yansıtacak kadar büyük, meşcere normalliğini kaybettirmeyecek kadar 

küçük olması gerekmektedir. Birçok araştırıcılar bu amaçla 0,02 ile 1,0 

hektar arasında değişen büyüklüklerde örnek alanlar almışlardır (Atıcı 1998). 

Bu nedenle ormanda arazi yapısı incelendikten sonra örnek alanların 0,25 

hektar büyüklüğünde alınmasına karar verilmiştir. 

Örnek alanların şekli, sınırlarının kolay ve sağlıklı bir şekilde 

araziye uygulanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Örnek alanların daire 

şeklinde alınması, kenarları üzerinde bulunan ve hata yapılmasına yol açan 

ağaç sayısının en aza indirilmesi bakımından uygun bir geometrik şekildir. 

Ancak 0,1 hektardan büyük örnek alanların daire şeklinde alınması zor 

olduğundan ve kenarı üzerinde ağaç sayısını arttırmasından dolayı elverişsiz 

olduğundan (Atıcı 1998) örnek alanların kare biçiminde alınmasına karar 

verilmiştir. 

Bu araştırmada da örnek alanlar, 50x50 metrelik kare biçiminde 

olacak şekilde alınmıştır. Bunun için bir kenarı eş yükselti eğrisine paralel ve 
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diğer iki kenarı dik ve kenarların yatay mesafesi 50 metre olacak biçimde, 

pusla, şerit metre ve ip kullanılarak, örnek alanlar çevrilmiştir. Varsa kapanış 

hatası çift taraflı olarak giderilmiştir. Örnek alanlar ip ile çevrildikten sonra, 

sınırda bulunan ağaçlar (örnek alanın dışında) örnek alanın içinden 

görülecek şekilde göğüs yüksekliğinden yağlı boya ile işaretlenmiştir. 

Bu işlemlerden sonra aşağıdaki ölçmeler yapılmıştır. 

a) 1,30 çapları 4 santimetreyi geçen bütün fertlerin göğüs çapları 

santimetre olarak birbirine dik iki yönden ölçülmüş ve ortalaması alınmıştır.  

b) Örnek alanda bulunan karaçam ve meşelerin tümünün boyları 

ölçülmüş, göknarların ise hepsinin boyları ölçülememiş, bunun yerine önce 

göknarların ölçülen çaplarının çap döküm tablosuna dökümü yapılmıştır. 

Daha sonra çaplar 4 santimetrelik çap basamaklarına ayrılmıştır. Her türden, 

çap basamaklarına göre 2 ya da 3 ağacın boyu Blume-Leiss boy ölçeriyle 

ölçülmüştür. 

c) Örnek alanda bulunan karaçam, meşe ve göknar ağaç türlerinden 

üçer ağaç, gövde analizi yapmak için kesilmiştir. Seçilen ağaçların üst katta 

olmasına ve farklı ağaç türünden ağaçların birbirlerine yakın olmasına dikkat 

edilmiştir.  

d) Gövde analizi için kesitlerin alınmasında Fırat (1975), Kalıpsız 

(1982), Kalıpsız (1984), Giray (1984) ve Atıcı (1988) tarafından belirtilen 

esaslara dikkat edilmiştir. Kesilen ağaçlardan gövde analizi amacıyla 1,3 

metreden başlayarak 2 metrelik seksiyon yöntemine göre değil de 2,1 

metrelik seksiyon yöntemine göre, 1,3-3,4-5,5… biçiminde kesitler 

çıkarılmıştır. Kesitler, arazide örnek alandaki ağaç türüne göre 

numaralanmış ve kesit numarasıyla birlikte kesit yükseklikleri üzerlerine 

yazılmıştır. Kuzey yönü bütün kesitlerde işaretlenmiştir. Ayrıca ağaç 0,30 

metreden kesildikten sonra kütük toprak düzeyinden tekrar kesilmiş ve 

ağacın yaşı buradan sayılmıştır. Kesitlerin bir kısmı Baklabostan’da 

ölçüldükten sonra kış mevsiminin yaklaşmasıyla kesitler, Bolu’ya 

götürülmüş ve Bolu’daki Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

laboratuarında sayılmıştır. 

e) Örnek alanlarda açılmış bulunan toprak profilleri Çepel (1966), 

Çepel (1995) ve Kantarcı (1987)’ya göre değerlendirilmiş ve buradan elde 

edilen bilgiler (anataş, fizyolojik ve mutlak derinlik, toprak tipi ve 

horizonlar) örnek alanlar tanıtım tablosuna (Çizelge 2.6) eklenmiştir. 

f) Örnek alanlara ait son bilgi olarak, ait oldukları vejetasyon birimi, 

örnek alan sıra numarası yazılmış, denizden yüksekliği, bakısı ve eğimi 

ölçülmüştür. Bu bilgiler, altimetre, klizimetre ve pusladan yararlanılarak elde 

edilmiştir. 
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g) Örnek alanlardaki ağaçların tanıtımlarında Ormancılık Araştırma 

Kurumları Birliğince (IUFRO-1956) benimsenen Ağaç ve Gövde Sınıfları 

Ayırımı kullanılmıştır. 

Araştırma kurumları birliği tarafından hazırlanarak 1956 yılında 

IUFRO kongresinde tanıtılıp benimsenen bu ayrım, ağaçları bu tarihe kadar 

yapılanlardan çok daha ayrıntılı biçimde tanımlamaktadır. Bu ayrımda 

ağaçlar temelde aşağıda verildiği gibi iki ayrı yönden değişik özellikleriyle 

ele alınmıştır (Odabaşı ve ark. 2004). 

 

1. Toplumsal durum (biyolojik bakımdan) sınıfları 

a. Boy sınıfları (3 ayrı meşcere katındaki ağaçlar) 

100=Üst kattaki ağaçlar: ağaç boyu, meşcere üst boyunun 

2/3’ünden fazla olanlar. 

200= Orta kattaki ağaçlar: ağaç boyu, meşcere üst boyunun 1/3-

2/3 ü arasında olanlar. 

300- Alt kattaki ağaçlar: ağaç boyu, meşcere üst boyunun 

1/3ünden az olanlar. 

b. Vitalite (yaşam gücü) 

sınıfları 

 10= Gür gelişmiş ağaçlar 

 20= Normal gelişmiş 

ağaçlar 

 30= Zayıf gelişmiş ağaçlar 

c. Toplumsal gelişme eğilimi sınıfları 

1= Büyümesi hızlı (yükselmekte) olan ağaçlar 

2= Beraber büyüyen (aynı kalan) ağaçlar 

3= Gerileyen (dalan) ağaçlar 

2. Silvikültürel (ekonomik) ağaç sınıfları 

a. Silvikültürel değerlendirme sınıfları 

400= Seçkin ağaçlar (en değerli ve bu nedenle teşviki gerekli 

olanlar). 

500= Yararlı tali ağaçlar (dolgu materyali olarak veya herhangi 

bir nedenle istenen ya da korunması kaçınılmaz olanlar). 

600= Zararlı (istenmeyen) tali ağaçlar (seçkin ağaçlara engel 

olanlar, değer azaltanlar, kesime olgun olanlar vb). 

b. Gövde kalite sınıfları (kesime olgun zaman için tahmin) 

40= Değer odunu verecek ağaçlar (gövde hacminin en az % 50 

si normal isteklere yeterli). 

50= Normal odun verecek ağaçlar (gövde hacminin en az % 50 

si yapacak odun vermeye yeterli). 
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60= Kusurlu odun verecek ağaçlar (gövde hacminin %50 sinden 

daha azı normal isteklere yeterli). 

c. Tepe uzunluğu sınıfları  (tepe sınıfları) 

4=Uzun tepeli ağaçlar (tepe boyu ağaç boyunun 1/2 sinden 

fazla). 

5=Orta büyüklükte tepeli ağaçlar (tepe boyu ağaç boyunun 1/4-

1/2 si arasında). 

6=Kısa tepeli ağaçlar (tepe boyu ağaç boyunun 1/4 ünden kısa). 

Bu ayırıma göre bir ağacın tanıtımı iki grupta toplanan altı rakamla 

yapılmaktadır. Örneğin: 111/664 yada 212/555 yada 233/666 gibi. 

 

2.3. ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ölçümlerin değerlendirilmesi; gövde analizi hesapları ve örnek 

alanda yapılan ölçmelerin değerlendirilmesi olmak üzere 2 grup altında 

yapılmıştır. Değerlendirmelerde gerekli işlemler için bilgisayardan 

yararlanılmıştır. 

 

2.3.1. Gövde Analizi Hesapları 

Örnek alanlarda gövde analizi yapmak için kesilen ağaçlardan 

alınmış kesitler üzerinde 4 yönde ölçmeler ve sayımlar yapılmıştır. 

Periyotlar 10 ar yıl alınmıştır. Ölçme ve sayımlardan sonra ortaya çıkan 

veriler, MS Office Professional Excel 2007 tablo paket programı 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Gövde analizi veri ve sonuçları bir çıktı 

halinde alınmıştır. Çıktılarda periyodik yaşlara ait çap, boy ve bunların 

artımları gibi değerler bulunmaktadır. 

 

2.3.2. Örnek Alanlarda Yapılan Ölçmelerin Değerlendirilmesi 

Örnek alanlarda ölçülen göğüs çapları ve boylar, MS Office 

Professional Excel 2007 isimli tablo paket program kullanılarak bilgisayarda 

değerlendirilmiştir. Bütün örnek alanlarda her tür için ayrı ayrı meşcere boy 

eğrisi denklemleri elde edilmiştir. Bütün örnek alanlarda meşcere 

kuruluşlarına ait değerler, çap gruplarına göre; hektardaki değer ve % değer 

olarak bulunmuştur. 

 

2.3.2.1. Meşcere Boylanma Özelliklerinin Bulunması 

Ağaç türlerinin boy eğrilerini elde etmek amacıyla; MS Office 

Professional Excel 2007 isimli tablo paket program kullanılmıştır. 
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2.3.2.2. Meşcerede Çeşitli Çap Gruplarındaki Ağaç Sayısının  

   Hesabı 

Örnek alanlarda ölçülen kabuklu göğüs çaplarının birer santimetrelik 

çap basamaklarına dökümü yapılmış ve her basamak, örnek alanı hektara 

çevirme katsayısı ile çarpılarak basamakların hektardaki ağaç sayıları 

bulunmuştur. Daha sonra aynı vejetasyon birimlerindeki örnek alanlar 

birleştirilerek vejetasyon biriminin her basamak için ortalama hektardaki 

ağaç sayıları elde edilmiştir. Her dört basamak bir araya getirilerek dört 

santimetrelik çap basamaklarının hektardaki ağaç sayıları elde edilmiştir. 

(Atıcı 1998). 

 

 Çizelge 2.5. Gelişme Çağlarının Gösterilme Durumu 

 Table 2.5. Showing of Growing Periods 

 
Çap Sınıfı No Çap Grupları Çap Sınıfı 

(k) (dalt≤d1,3<düst) (Gelişme Çağları) 

1 4 – 8 Sıklık 
2 8 – 20 Direklik 

3 20 – 36 Ağaçlık 

4 36 <  Kalın Ağaçlık 

Hesaplama işleminin formül ifadesi ise şöyledir: 

 

 k=4 xüst   dmax 

N= ∑ ∑ hçk X ∑ 

 
k=1 xalt   dmin 

N = Örnek alanı ağaç sayısı (Adet/hektar) 

xüst, xalt = Çap sınıflarına göre çap basamaklarının oluşturduğu birleşik 

basamağın alt ve 

     üst sınır değerleri (cm) 

dmax, dmin = 1’er cm’lik çap basamağına giren en kalın ve en ince ağaç (cm) 

k = Çap sınıfı numarası 

hçk = Örnek alan hektara çevirme katsayısı 

2.3.2.3. Meşcerede Çeşitli Çap Gruplarındaki Göğüs Yüzeyinin  

  Hesabı 

Örnek alanların birer santimetrelik çap basamaklarına giren 

ağaçların göğüs yüzeyleri, örnek alanının hektara çevirme katsayısı ile 

çarpılarak basamakların hektardaki göğüs yüzeyleri bulunmuştur. Daha 

sonra aynı vejetasyon birimlerindeki örnek alanlar birleştirilerek vejetasyon 

biriminin her basamak için ortalama hektardaki göğüs yüzeyleri elde 
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edilmiştir. Her dört basamak bir araya getirilerek dört santimetrelik çap 

basamaklarının hektardaki göğüs yüzeyleri elde edilmiştir. Dört 

santimetrelik basamaklar da 2.3.2.2 de gösterildiği şekilde birleştirilerek 

gelişme çağlarının değerleri bulunmuştur (Atıcı 1998). 

Hesaplama işleminin formül ifadesi ise şöyledir: 

 

 k=4 xüst   dmax  

G= ∑ ∑ hçk X ∑ 0,785d
2
 

 
k=1 xalt   dmin  

G = Örnek alanı göğüs yüzeyi (m
2
/hektar) 

 

İlk aşamada program 14 örnek alan için çalıştırılmış ve örnek 

alanlardaki katlarda ve çap basamaklarında bulunan ağaç sayısı (adet), göğüs 

yüzeyi (m
2
); hektardaki değer ve yüzde olarak bulunmuştur. İkinci aşamada 

örnek alanlar bir araya getirilerek her bir vejetasyon birimi için yukarda sözü 

edilen değerler elde edilmiştir. 


