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GİRİŞ 

Bitki türlerinin yetişme ortamı istekleri çok 

çeşitlidir. Bir bitki türü için uygun olan yetişme 

ortamı, başka bir tür için ölümcül olabilmektedir. 

Bu nedenle yetişme ortamını oluşturan her bir 

faktörün etkinliği, bitki örtüsü dağılımında ve 

çeşitliliğinde son derece önemli etkiye sahiptir. 

Bolkar Dağları Kütlesi, Akdeniz’den bir duvar 

gibi yükselmektedir. Bolkar Dağları Kütlesinin çok 

kırıklı arazi yapısından dolayı oluşmuş olan derin 

ve sarp vadileri, bakının belirgin olarak 

değişmesine sebep olmaktadır. Yükseltiye ve 

bakıya bağlı olarak bölgesel ve yöresel yetişme 

ortamı özellikleri de kısa aralıklarda önemle 

değişmektedir. Ormanların tür bileşimi, tarım 

bitkileri ile meyve ağaçlarının yayılışı ve insanların 

geçim düzeni ile yaşama şartları da bu yöresel 

yetişme ortamı özelliklerine göre önemli farklar 

göstermektedir. 

Ormancılık çalışmalarında öncelikli olan, 

yetişme ortamı özelliklerini yeterince doğru 

inceleyip, belirlemektir. Yeryüzü şekli 

özelliklerinin çok değişken olduğu bölgelerde 

yetişme ortamı özellikleri de karmaşıktır. Böyle 

yerlerdeki yetişme ortamı özelliklerinin yeterince 

kavranabilmesi ve farklı birimlerin ayırt 

edilebilmesi için meteoroloji istasyonlarının 

ölçmeleri yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple doğal 

bitki toplumlarının tür bileşimleri ile 

beslenme/büyüme ilişkilerinin de incelenmesi 

gerektirmektedir. Bu araştırmada, yetişme ortamı 

özelliklerinin yanında orman toplumlarının yapısı 

da ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırma alanı; Akdeniz Bölgesi’nin Doğu 

Bölümü’nde Bolkar Dağları Kütlesi’nin Akdeniz’e 

bakan yamaçlarıdır. Akarsu havzaları dikkate 

alınarak, Mersin Merkez Orman İşletme 

Müdürlüğü’nün çalışma alanını kapsamaktadır. 

Yöreye ait iklimi açıklayabilmek için DMİ’nün 

Arslanköy ve Mersin Meteoroloji İstasyonlarının 

kayıtları kullanılmıştır. 

MTA’nın 1/100000 ve 1/500000 ölçekli basılı 

jeoloji haritalarından yöre topraklarının oluştuğu 

anakaya haritaları elde edilmiştir. 

Araştırma alanındaki örnek alan yerleri için bir 

deneme deseni kullanılmamıştır. Örnek alanlar 

yükselti/iklim kuşaklarına göre oluşmuş olan;  

kızılçam, ardıç, sedir ve kır kuşağı olmak üzere 4 

kuşakta seçilmiştir. Kıyı kuşağı, yerleşim ve tarım 

alanlarıyla doğallığı bozulmuştur. Bu sebeple kıyı 

kuşağı, değerlendirme dışında tutulmuştur. Her 

türün kurduğu ormanlardan ormanın kapalılığına 

göre (verimli, bozuk) ve o tür ile ağaçlandırılmış 

alanlardan 3’er örnek alan seçilmiştir. Böylece 

kızılçam, ardıç ve sedir ormanlarından toplam 92 

örnek alan, kır kuşağından 4 örnek alan olmak 

üzere toplam 96 örnek alanda çalışılmıştır. 

Örnek almak üzere seçilen yerlerde 20x20 m’lik 

alanda kalan tüm ağaçların boyları ve çapları 

ölçülmüştür. Açılan her toprak çukurunda inceleme 

yapılacak kesitin üst tarafından 50x50cm alandan 

ölü örtü; yaprak, çürüntü ve humus tabakaları ayrı, 

ayrı alınmıştır. Toprak örnekleri, toprak kesitindeki 

horizonlara göre alınmıştır. Toprak örneklerinde 

Tekstür, pH, CaCO3, EC ve Organik karbon 

analizleri yapılmıştır. 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bolkar Dağları Kütlesi’nin Akdeniz’e bakan 

yamaçlarında deniz kıyısı (Mersin) ile 2500-2550 m 

yükseltili Dümbelekdüzü arasında dört dere havzası 

bulunmaktadır. Bu dere havzaları kuzeyden Bolkar 

Kütlesinin koruması altında olup, İç Anadolu’ya 

vadiler, boğazlar, dağ belleri gibi rüzgâr geçitleri ile 

bağıntılı değildir. Bu sebeple Bolkar Kütlesi’nin bu 

bölümündeki havzalar kuzeyden gelen soğuk ve 

kuru rüzgârlara kapalı bir yapıdadırlar. 

Bolkar Dağlarının Akdeniz’e bakan 

yamaçlarında sıcaklık değerleri ile yağış miktarları 

yükseltiye bağlı olarak değişir. Bu değişim 

yükselti/iklim kuşaklarının oluşmasını sağlamıştır. 

Yörede bulunan anakayalar ile anamateryaller ve 

bunların topraklaşmasında etkili olan iklim 

özellikleri, farklı genetik toprak oluşum ve 

gelişimlerine de sebep olmuştur. 

Kireçtaşı ve dolomit veya marn taşı gibi 

anakayalar, önemli miktarda karbonatlardan 

oluşmaktadırlar. Topraklaşma sürecinde bu 

karbonatlar su ile bikarbonat bileşiklerine dönüşüp, 

çözünüp gitmektedirler. Geri kalan katık madde 

(genellikle kil) toprağı oluşturmaktadır. Ofiolit 

(peridotit, serpantin vd.) anakayaların da ayrışması 

güçtür. Bu sebeple araştırma alanında topraklar sığ 

ve taşlıdırlar. Orman ağaç ve çalılarının kökleri 

toprakta ve anakayaların çatlak sisteminde 

gelişmektedirler. Çatlak sisteminin sığ ve dar 

olduğu yerlerde ağaçların boyları daha kısa, çapları 

daha incedir. Çatlak sisteminin derin ve geniş 

olduğu yerlerde ağaçlar boylu ve kalındır. 

Anakayaların çatlak sistemi, bu sığ ve taşlı 

topraklarda ormanların gelişmesini sağlamıştır. 

Araştırma alanında ofiolit ve serpantinleşmiş 

ofiolit anakayalarından oluşmuş topraklar üstünde 

verimli kızılçam orman kuşağı yer alır. Yağışın 

arttığı, genç kireçtaşı oluşumlarının uzaklaştırıldığı, 

pH/Kireç/Tuz oranlarının azaldığı ve ofiyolitlerin 

yüzeylendiği bu alanlar, daha eğimli ve engebelidir. 

Ofiolitlerden oluşmuş toprakların kil oranı, daha 

fazladır. Su tutma kapasitesi yüksektir. Bu alandaki 

hâkim tür olan kızılçam, vejetasyon periyodundaki 

kurak dönemde, yeterli suya sahip olması nedeniyle 

daha verimli ormanlar kurmuştur. 

Yeryüzü şekillenmesi ve anakaya özelliklerinin 

ortaya çıkardığı bir diğer özellik ise, ardıç orman 

kuşağında görülür. Namrun ve Arslanköy faylarına 

bağlı olarak oluşmuş tektonik oluk ve bu olukla 

uyumlu yayılan dolomitik kireçtaşları üzerinde, 

ardıç ormanları yer alır. 

Karlı iklimlerin türü olarak bilinen sedir, yüksek 

arazinin yamaçlarında daha iyi gelişim 

göstermektedir. Kar yağışı alan kesimlerde, kireç 

taşlarının çatlak sistemine uyum sağlaması, toprağın 

üzerindeki karın erime süresinin uzun olması 

nedenleriyle, toprak daha uzun süre ıslak 

kalabilmektedir. Kireçtaşındaki çatlak sistemi de 

(havalanma ve su tutma da olumlu etkisi yanında), 

ağaç köklerinin derinlere inmesine ve kurak 

periyottan etkilenmemesine yardımcı olmaktadır. 

Bolkar Dağları Kütlesinin deniz etkisi alan 

yamaçlarında farklı yükselti/iklim kuşaklarında 

yetişmiş olan kızılçam, ardıç ve sedir ormanlarında 

orman toplumlarının tür bileşimi, ormanın kuruluşu 

(koru, bozuk koru gibi) ve ağaçların boy/çap 

gelişimi üzerinde yeryüzü şekli/iklim etkisi kadar 

anakayanın çatlak sisteminin de etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Araştırma alanındaki ormancılık 

uygulamalarında ve özellikle bakım, gençleştirme, 

ağaçlandırma çalışmalarında anakayaların çatlak 

sisteminin etkisini göz önünde tutmak 

gerekmektedir. 
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