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ÖNSÖZ
“CBS Destekli Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Biyotop
Tiplerinin Sınıflandırılması Ve Haritalanması (Köprülü Kanyon Milli Parkı
Örneği)” baĢlıklı bu çalıĢma ile doğa koruma alanındaki türler ve onların
yaĢam alanı isteklerini korumaya yönelik plansal ve yönetsel çalıĢmaların
temel altlığı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada tespit edilen biyotop
tiplerinin karakteristik özellikleri; korunan alanların yönetim planlarının
hazırlanması aĢamasında koruma ve kullanma zonlarının tespiti ve bu
alanlarda yapılacak faaliyetlerin niteliğine karar vermede önemli role
sahiptir. Ayrıca orman biyotoplarının haritalamasıyla, sürdürülebilir orman
iĢletmeciliğinde korunması gerekli bitki ve hayvan türleri ve onların yaĢam
alan isteklerinin orman amenajmanı, silvikültürel müdahaleler gibi planlama
ve uygulama çalıĢmalarında dikkate alınmasını sağlayacak düzeydedir.
Bu çalıĢmada doktora danıĢmanı olarak yer alan Almanya Göttingen
Üniversitesi Orman Ekolojisi ve Ormancılık Fakültesi Doğa Koruma
Anabilimdalı’ndan Prof. Dr. Renate BÜRGER-ARNDT’a teĢekkürü borç
biliriz. Ġ.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde çalıĢan Prof. Dr.
Yahya AYAġLIGĠL’e çalıĢma sahasının vejetasyonu ile ilgili yapmıĢ olduğu
doktora çalıĢması hakkında danıĢman olarak katkılarından ve yine aynı
fakülteden Akdeniz yetiĢme ortamları hakkında bu çalıĢmaya danıĢman
olarak katkı sağlayan Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI’ya ve Ġ.T.Ü ĠnĢaat
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünün uzaktan
algılama laborutuvarını bize açan Prof. Dr. Cankut ÖRMECĠ ve Prof. Dr.
Nebiye MUSAOĞLU’na teĢekkür ederiz. Bu çalıĢmanın arazi çalıĢmalarına
katkı sağlayan Müdürlüğümüz araĢtırmacılarından, Ayhan SERTTAġ, M.
Süleyman Kaçar, Erdal ÖRTEL, Halil SARIBAġAK, Ali KAVGACI ve
Antalya Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü’nden Rumi SABUNCU, stajyerler
Peter ANNIGHÖFER, Johannes GUAGNIEN ve Hasan OKUDAN’a
teĢekkür ederiz. Müdürlüğümüz araĢtırmacılarından Dr. Ufuk COġGUN’a
Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki tecrübelerini aktarmasından dolayı ve
amenejman denetim baĢmühendisi Armağan YALÇIN’a ArcGIS program
desteği için ayrıca teĢekkür ederiz. Bu çalıĢmaya ArcGIS ve ERDAS
programı ile bir adet dizüstü bilgisayar temin eden Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü’ne bu desteklerinden dolayı ayrıca teĢekkür ederiz.
Cumhur GÜNGÖROĞLU
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ÖZ
Bu çalıĢmayla Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın biyotop tiplerinin
karakterize edilmesi, sınıflandırılması ve haritalanmasında yeni yaklaĢım ve
yöntemlerin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bununla Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) ve uydu görüntülerinin sınıflandırılması kombine edilerek geniĢ
alanlarda biyotop haritalamacılığının gerçekleĢtirilmesi sağlanmıĢ olacaktır.
Biyotop haritalamasının amacına ait yöntemlere CBS ve uzaktan algılama
teknik ve yöntemlerinin hangi aĢamada nasıl entegre edileceği bu çalıĢmanın
asıl konusudur. Bunun için öncelikle biyotop tiplerini karakterize edecek
özelliklerin tespiti ve bunların hiyerarĢik olarak sınıflandırılmasına ait
yöntemler belirlenmiĢtir. Arazi çalıĢmalarıyla yaklaĢık 1500 civarında obje
veya obje grubunun koordinatları alınmıĢtır. Arazi çalıĢmalarından elde
edilen bilgilerin eĢliğinde uydu görüntülerinin farklı sınıflandırma
yöntemleriyle yorumlanması sonucu vejetasyon, arazi kullanımı, arazi Ģekli
ve su ile kaplı alanların bazı özelliklerinin tespit edilebildiği görülmüĢtür. Bu
sayede sayısal ortamda coğrafik bilgilere sahip veri tabanının oluĢturulması
sağlanmıĢtır. Biyotopları karakterize eden bu coğrafik konumlu veriler CBS
ortamında biyotop tiplerinin hiyeraĢik olarak sınıflandırılmasına yönelik
olarak tematiklendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Köprülü Kanyon Milli Parkı, Biyotop Tiplerinin Sınıflandırılması ve
Haritalanması,
CBS
Teknikleri
ve
Uydu
Görüntülerinin
Sınıflandırılması

ABSTRACT
With this study is targeted to develop new approaches and methods
for the characterization, classification and mapping of biotope of the Natonal
Park Köprülü Kanyon. GIS (Geographical Information Systems) and
classification of the satellite images are combined to realize the biotope
mapping in largest areas. It is basic theme for this study, to integretion the
techniques of GIS and image classification to the methods of biotope
mapping. To this purpose is determined for now the criteria to characterize
biotope and their hierarchical classification methods. Through the field study
is received approx. 1500 object with their GPS coordinates. It is constituted a
GIS database from the results of the image classification, other digital and
document data (topological, vegetation and geology map etc.), field study.
All of these data are derivated thorough the GIS techniques to build a
hierarchical systems for biotope mapping.
Keywords: National Park Köprülü Kanyon, Classification and Mapping of Biotope Types,
GIS Techniques and Satellite Image Classification
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1.GĠRĠġ
Ülkemiz sahip olduğu yerli bitki ve hayvan türleri ile göz ardı
edilemeyecek kadar tür çeĢitliliğine sahiptir. Özellikle sayısı 9000‟ i aĢan bitki
tür sayısı ve bunlardan sayısı 3000‟i bulan endemik bitki türü, bitki tür çeĢitliliği
bakımından dikkat çekmektedir. Diğer yandan, omurgalı hayvan türlerinden
özellikle memeli, kuĢ, sürüngenlere ait tür sayısı Avrupa ile kıyaslanabilenecek
niteliktedir. Bu zengin tür çeĢitliliği baĢta değiĢik jeomorfolojik ve iklimsel
özelliklere dayalı farklı yaĢam alanlarının mozayik Ģeklinde birarada
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Türler ve yaĢam yerlerince zengin bu
ekosistemleri, doğa koruma yaklaĢımında envanter, planlama ve yönetim
mekanizmaları oluĢturarak, onların devamını sağlamak ülke olarak
sorumluluğumuzdur. GeliĢmiĢ ülke olma kriterlerinin en önemlisinin doğal
kaynak zenginliklerine gerektiği gibi sahip çıkmak olduğu unutulmamalıdır. Bu,
vatandaĢ – toplum – ülke olma sorumluluğu yanında, ülke olarak uluslararası
sorumluluklarda da mevcuttur. 1992 BM Rio Konferansı‟nda imzalanan
biyolojik çeĢitlilik sözleĢmesinin 2. maddesine göre sürdürülebilir kullanım,
biyolojik çeĢitliliği azaltmadan, bir tarz ve ölçüde onun uzun süreli devamını
sağlayan mekanizma olarak küresel boyutta ön plana çıkmıĢtır.
Yukarıda bahsedilen tür ve yaĢam alanı çeĢitliliğimize rağmen ne yazık
ki kırsal peyzaj ve yaban hayatı yönetiminde sürdürülebilirlik veya doğa koruma
bilim teknik ve yöntemlerine dayalı prensip ve yaklaĢımların yetersizliği inkar
edilemez. Buna karĢın; hızlı bir sanayileĢme sürecinde bulunmak isteyen
ülkemizde önceliğin sosyo-ekonomik kalkınmaya dayalı arazi kullanım
Ģekillerine verilerek, doğa koruma alanındaki sorunların yeni boyutlara ulaĢtığı
da inkar edilemez. Ülkemizde doğa koruma alanında geçmiĢten günümüze kadar
oluĢturulan yasa ve kurumların çeĢitliliği ve onların farklı faaliyet alanları
arasında yetersiz kalan eĢgüdüm ve iĢbirliği söz konusudur. Diğer taraftan, hızla
geliĢen ve değiĢik yapılarda ortaya çıkan doğal kaynak kullanım Ģekilleri,
biyotik ve abiyotik doğal kaynak zenginliklerimizin sürdürülebilir bir yaklaĢımla
yönetimini, doğa koruma alanında oluĢan bu durum karĢısında yeterince
sağlayamamaktadır.
1992‟de BM Rio Konferansı‟nda sürdürülebilir kalkınmanın üç temel
ayağından biri olan ekolojik sürdürebilirlik prensibinin deklare edilmesinden
sonra global ölçekte projelerin hayata geçirildiği ve bunlardan bazılarının
(Dünya Bankası GEF I ve II Projeleri) (AB Tür ve Habitat Direktiflerinin
Türkiye‟de uygulanmasına yönelik AB destekli eĢletirme projesi) ülkemizi de
kapsadığı bilinmektedir. Bu tip projelerde artık sadece abiyotik kaynakların
korunarak yönetilmesi anlayıĢı yer almamakta, aynı zamanda tür, ekosistem ve
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ekolojik süreçlerin korunarak yönetilmesi de güçlü bir Ģekilde yer almaktadır.
Bu projelerden özellikle 2004-2006 yılları arasında “AB Tür ve Habitat
Direktiflerinin Türkiye‟de uygulanmasına yönelik AB destekli eĢleĢtirme
projesi‟nin en önemli kısımlarından birinin “Korunan Alanlarda Biyotop
Haritalamasının GerçekleĢtirilmesine Yönelik Kurumsal Bilgi ve Personel
Eğitiminin Sağlanması” Ģeklinde olması buna örnek gösterilebilir. AB yolunda
ilerleyen ülkemize AB komisyonlarınca bildirilen “Ġlerleme Raporları ve
Katılım Öncesi Ortaklık Bildirileri”nin çevre baĢlığı altındaki yaptırımlarına
yönelik ülkemizin ortaya koyduğu 2007-2023 yıllarını kapsayan AB Entegre
Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) Çevre ve Orman Bakanlığınca 2006 yılında
hazırlanmıĢtır. Bu stratejide Doğa Koruma alanında mevcut durumumuz
eksikliklerimizle beraber ortaya konmuĢtur. UÇES‟in hedefler bölümünün
3.maddesinde “Habitatların Avrupa‟da uygulanan sisteme göre tespiti ve
sınıflandırılmasına yönelik iĢlemlerin tamamlanması” ve stratejiler bölümünün
3. maddesinde “Korunan alanların biyotop/habitat haritalarının tamamlanması”
belirtilmiĢtir.
Doğa korumanın en temel ilgi alanı türlerin ve biyotopların
korunmasıdır. Buna göre; doğal ve kültürel peyzajın türler için yarattığı yaĢam
alanlarının biyotop haritalamasıyla tespit edilmesi, koruma alanlarının tesis ve
yönetimi, “sürdürülebilir orman iĢletmeciliğinin fonksiyonel planlanması ve
yönetiminin sağlanması”nda ekolojik altlık oluĢturarak biyolojik çeĢitliliğin
yerinde korunmasında önemli bir yere sahiptir, denilebilir. Bu yaklaĢıma uygun
olarak biyotop tiplerinin sınıflandırılması ve haritalanmasıyla aĢağıdaki
uygulamalara yönelik çok önemli altlıklar sağlanmıĢ olacaktır:
•

Korunan veya korunmayan alanlarda yaĢam alanı özelliklerinin tür →
biyotop iliĢkisinde tespiti. Koruma, geliĢtirme ve yenilemeye yönelik
planlama ve yönetim stratejelerinin ekolojik anlamda etkinleĢtirilmesi.
Biyolojik çeĢitliliğin tespiti ve yerinde korunmasına katkı sağlamak.

•

Türler ve türlerin yaĢam alanı istekleri ile biyotopların karakteristik
özelliklerinin değerlendirilmesi sonucu avlakların tespit edilmesi.
Sürdürülebilir avcılık, yaban hayvanı yerleĢtirme ve geliĢtirme
sahalarının belirlenmesi. Bunların sonucunda yaban hayatı yönetiminin
sağlanmasına temel altlık oluĢturmak.

•

Çevresel etki değerlendirmeleri ve çevre koruma gibi diğer çevresel
uygulamaların, ekolojik risk içeren analiz ve değerlendirilmelerinde,
ekosistem bilgi altlığını somutlaĢtırmak..

•

Fonksiyonel ormancılık iĢletmesi yaklaĢımında, (özellikle yaban hayatı
baĢta olmak üzere toprak koruma, rekreasyon vb.) ormanların
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sağlayacağı fonksiyonların saha bazında karakterize edilmesi ve
haritalanmasına katkıda bulunmak.
•

Arazi kullanım Ģekillerinin karakterize edilmesiyle, doğal ve kültüre
edilmiĢ alanları sınıflandırmak. Buradan yola çıkarak sürdürülebilir
koruma ve kullanım amaçlı orman iĢletme Ģekillerinin belirlenmesine
altlık oluĢturmak.

•

Yukarıda bahsedilen alanlarda CBS ve Uzaktan Algılama destekli
sayısal haritaları uygulamaya koyup Çevre ve Doğa Koruma alanında
ulusal veri tabanlarının oluĢturulmasına katkıda bulunmak.

Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda biyotop tiplerinin karakterize
edilmesi ve haritalanmasına katkı sağlamak amacıyla doğa koruma yöntem ve
tekniklerine dayalı bir araĢtırma projesinin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuĢtur.
Bu çalıĢmanın yürütüleceği Köprülü Kanyon Milli Parkı‟nı içine alan
Köprü Çay havzası, çeĢitli sivil toplum kuruluĢlarınca oluĢturulan ve
Türkiye‟deki Önemli KuĢ alanları (KILIÇ, D., T. ve EKEN G. 2004), Önemli
Bitki Alanları (ÖZHATAY, N. ve ark. 2005) ve Önemli Doğa Alanları (EKEN,
G. ve ark.2007) nı da içerisine almaktadır.
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2. LĠTERATÜR ÖZETĠ
2.1 Biyotop Tiplerinin Haritalanması ile Ġlgili Kavramların Ġrdelenmesi
2.1.1 Biyotopla Ġlgili Tanımlar
Biyotop haritalamasında ve biyotop tiplerinin sınıflandırılmasında
biyotop teriminin farklı tanımlanması ve değiĢik metodik yaklaĢımların
kullanılması, biyotop haritalaması konusunda belirli bir bütünlüğün
oluĢturulmasını zorlaĢtırmaktadır (POTT, 1996). Biyotop kelimesi ÇEPEL
(1982) tarafından ülkemizde Türkçe terminolijide ele alınmıĢtır. ÇEPEL
(1982)‟ye göre biyotop teriminin kısaca karĢılığı “yaĢama mekanı” veya
“yetiĢme ortamıdır”. Bu yazar tarafından Latince “bios” teriminin
“yaĢam:hayat”, “tope” teriminin de “mekan:yer” teriminin karĢılığı olarak
kullanıldığı belirtilmektedir. ÇEPEL (1982); değiĢik yazarlarca atfen biyotop
terimini tartıĢtıktan sonra son olarak, “…Belirli canlı toplumları için, kendine
özgü homojen yetiĢme koĢullarına sahip bulunan bir yaĢam mekanının
barındırdığı canlılarla birlikte ifade edilmesi için kullanılan bir terimdir” diye
özetlemiĢtir. KANTARCI (1990) ve KANTARCI (2005a)‟ya göre “YetiĢme
ortamı yaĢama birliği (biozönoze) ile birlikte ekolojik sistemin (ekosistem) iki
büyük bölümünden biridir. Bir ekosistem, canlıların yetiĢme ve yaĢamalarını
kontrol altında tutan, onları etkileyen, fakat canlıların da bazı özelliklerini
etkilediği bir yetiĢme-yaĢama ortamı ile canlı toplumlarının bir araya gelerek
oluĢturduğu bir yaĢama birliği olmak üzere iki bölüme ayrılır. YetiĢme ortamı,
bir ekosistemde belirli canlı toplumlarından oluĢan yaĢama birliğini etkileyen
fakat bu canlıların iĢlevleri ile de etkilenen yeryüzü Ģekli, iklim, anakaya-toprak
ve canlılar faktörlerinin oluĢturduğu bir bütündür.” Ģeklinde yapılan açıklama
yetiĢme ortamlarının sınıflandırmasında ki faktörlerin biyotopların karakterize
edilmesi ve sınıflandırılmasındaki faktörlerle bir farkının olmadığını daha net
ortaya koymaktadır. KANTARCI (1990)‟e göre “…yetiĢme ortamı
sınıflandırmasında yeryüzü Ģekli-genel iklim iliĢkilerine göre bölgeler, yeryüzü
Ģekli-iklim tipi-anakaya özelliklerine göre yöreler veya yeryüzü Ģekli-iklim tipi
özelliklerine göre yükselti iklim kuĢakları tespit edilir.” Ģeklinde yetiĢme ortamı
sınıflandırmasında öncelikli faktörler sıralanmaktadır. Yine KANTARCI (1990)
ve KANTARCI (2005a)‟e göre, canlılar yukarıdaki üç faktörün bir arada
oluĢturdukları etki altında yetiĢip yaĢarlar ancak kendileride bu faktörleri
etkilerler (bkz. ġekil 2.1 ). KANTARCI (2005a)‟e göre yetiĢme ortamı;
coğrafyaca belirli bir mevkide, yeryüzü Ģekli, iklim, anakaya/toprak ve canlılar
faktörlerinin (etkenlerinin) ortak etkisi altında oluĢmuĢ belirli bir karakteristiğe
sahip ekolojik bir birimdir.
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ġekil 2.1: Orman Ekosisteminin Bölümleri ve Madde ile Enerjinin
DolaĢımı ve DönüĢümü Olayları (KANTARCI, 2005a ve 2005b)
Figure 2.1: Particle of forest ecosystems, matter cycle and energy flow in
ecosystems (KANTARCI, 2005a ve 2005b)
KANTARCI‟nın bu tanımında yetiĢme/yaĢama ortamını “…yetiĢme
muhiti, standort, habitat, site, station ve biotop” kavramlarıyla eĢ anlamlı olarak
göstermiĢtir. Literatürde ise biyotop ile yetiĢme ortamı arasındaki en büyük fark
biyotopların oluĢturulmasında canlıların biozönoze (=yaĢama birliği) kavramı
Ģeklinde ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Buradan hareketle biozönose
kavramının irdelenmesi gerekmektedir. KRATOCHWIL ve SCHWABE, (2001)
biozönose ve biyotop kavramlarını değiĢik yazarlara göre tek tek ele almıĢlardır.
Biozönose kavramında Ģimdiye kadar yapılan tanımlamaları ekosistem,
topografya ve fonksiyon yaklaĢımlı baĢlıkları altında birleĢtirmiĢlerdir. Bu
kavramlarda biyotop yaklaĢımı ekosistem tabanlı biozönose tanımlamasında yer
bulmaktadır. Buradaki yaklaĢımda, biozönose bir ekosistemin abiyotik
bölümüne karĢılık biyotik bölümü olarak yer almıĢtır. KRATOCHWIL ve
SCHWABE (2001 s.92)‟ e göre Biozönose kavramı son olarak, bir tür bileĢimi
ile bir mekanda biyotik ve abiyotik iliĢkileri bakımından benzer istekler gösteren
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türlerin oluĢturduğu bir yaĢam birliği olarak tanımlanmaktadır. Bunun içinde
ekosistem, topografya ve fonksiyon yaklaĢımlı baĢlıkları altında yer alan
biozönose tanımlamalarını birleĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Biyotop tanımlamasında
ise yine değiĢik yazarların tanımlamalarını tartıĢarak biyotop kavramının canlı
ve cansız faktörler temelinde ikiye ayrılarak tanımlandığını belirtmiĢlerdir. Son
olarak Biyotop kavramı, “…bir biozönosenin yaĢama alanlarıdır.” diye bu
yazarlar tarafından, belirtilmiĢtir. Biyotopun sınırları da fonksiyonel grupların,
fiziksel-coğrafik veya vejetasyon özelliklerine göre belirlenebileceği
belirtilmiĢtir. Bu yaklaĢıma uygun biyotop tanımlaması POTT (1996, s. 41) ve
DRACHENFELS (1994) tarafından da tartıĢılmıĢ ve Ģu Ģekilde dikkat
çekilmiĢtir; “Biyotop, bir yaĢama birliğinin (Biozönose, belirli bitki ve
hayvanlardan oluĢan ve az ya da çok sürekli tekrarlanan yaĢam birliği
anlamında) en az belirli büyüklükte ve bütünsel olarak çevresine karĢı
sınırlandırılabilen yaĢam alanıdır.” POTT (1996) ve DRACHENFELS (1994)
tarafından yapılan tanımlama, ÇEPEL (1982) tarafından yapılan tanımlamaya
özellikle yaĢama birliğinin yetiĢme alanının homojenliği bakımından benzerlik
göstermektedir. KANTARCI (2005a)‟e göre ise biyotop yetiĢme/yaĢama ortamı
kavramıyla eĢ anlamlı olup, yaĢama birliğini (biozönoze) hacim olarak içinde
barındıran bir ekosistem birimidir. KANTARCI (2005a)‟nın bu yaklaĢımında
yetiĢme ortamını karakterize eden iklim, yeryüzü Ģekli, toprak/anakaya ve
canlıların karĢılıklı olarak birbirlerini doğal geliĢim sürecinde etkiledikleri ve
bunların tümünün yetiĢme karakteri olarak yaĢama birliğini (biozönoze) ortak
etkiledikleri esasına dayanmaktadır. ÇEPEL (1982), POTT (1996) ve
DRACHENFELS (1994) tarafından birbirine benzer Ģekilde yapılan biyotop
tanımlarında biyotopun oluĢmasında yaĢama birliği (biozönoze)‟nin yaĢama
alanı olarak esasen belirlenmesine rağmen KANTARCI (2005a) tarafından
biyotop kavramına bir yetiĢme ortamı olarak yaklaĢılmakta ve bu yetiĢme
ortamını oluĢturan faktörlerin aslında yaĢama birliğini etkiledikleri
belirtilmektedir. Bu Ģekilde yetiĢme ortamına özgü karakteristiklere ve bunların
doğal geliĢim sürecinde ortaya çıkan dinamik olaylarına uyum sağlayabilmiĢ
türler veya taksonlarca belirlenmiĢ yaĢama birliklerinin oluĢtuğu
anlaĢılmaktadır.
Bir baĢka terminolojik ayırımın habitatla biyotop arasında yapılması
gerekmektedir. Anglo-amerikan Ġngilizce dili kullanılan ülkelerde biyotop terimi
yerine habitat terimi kullanılmaktadır. Bu dili kullanan ülkelerde habitat terimii
hem yukarıda tanımlanan biyotop anlamında hem de bir türün bireyine ait yaĢam
yeri (monotop) olarak kullanılmaktadır KRATOCHWIL ve SCHWABE (2001
s.93). Habitat teriminin tanımının kullanılıĢ alanına göre değiĢiklikler gösterdiği
belirtilebilir. Genelde anglo-amerikan ingilizcesinin kullanıldığı ülkelerde
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habitat terimi peyzaj ekolojisi açısından “patch” kavramı ile bir peyzaj elemanı
olarak kullanılmaktadır (FORMANN ve GODRON, 1986) (PICKETT ve
ROGERS, 1997) (PICKETT ve ark.1999). Hayvan ekolojisi açısında LINNÉ‟ye
dayanan
habitat terimi “ bir türün karakteristik yaĢam yeri” olarak
kullanılmaktadır (SCHWERDTFEGER, 1978) (KLOFT ve GRUSCHWITZ,
1988). Yaban hayatı çalıĢanlar, bu tanımlamaya ek olarak, bir yaĢam yerinde bir
hayvanın bulunmasını gerektiren iliĢkilerle o yerin özellikleri arasında
bağlantıya dayanan bir autekolojik ve synekolojik yaklaĢım da kurmaktadırlar
(KLEYER ve ark. 2000). Habitat terimi biyotop karĢısında bir yaĢam alanın
parçası olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu yaklaĢımda habitatın aksine biyotop
yaĢam alanı özellikleri bakımından her bir canlı türü için aynı homojen
özellikler taĢımamaktadır (POTT, 1996).
Bu çalıĢma için açıklanması gereken diğer bir kavram biyotop tipidir.
Bu kavram POTT (1996, s. 41)‟e göre; “…yaĢama birlikleri için tekdüze
oluĢmuĢ yaĢam Ģartlarını karĢılayan aynı karakterdeki biyotopların tümünden
özet bir tip çıkarma” olarak tanımlanmaktadır. Biyotop tipi, bu çalıĢmada
özellikle biyotopların aynı yapısal özelliklerine göre sınıflandırılarak,
isimlendirilmesinde ortaya çıkmaktadır.
2.1.2 Biyotop Tiplerinin Haritalanması
Biyotop tiplerinin haritalanması genellikle Orta Avrupa‟da Alman
dilinin hakim olduğu ülkelerde daha çok kullanım bulmaktadır (PLACHTER
1991, s. 193). Biyotop tiplerinin haritalanması ile yaĢama alanlarının durumu
hakkında esaslı bir bakıĢ elde edilmektedir. Yöre, bölge, ülke ve hatta kıta
bazında doğal ya da doğala yakın ve tehlike altındaki yaĢama alanlarının
korunması ve bunlar için değiĢik koruma ve geliĢtirme amaçlarının ortaya
konması bakımından, doğa koruma eylemlerinin gerçekleĢtirilmesinde biyotop
haritalaması çok önemli bir araç olarak kendini göstermektedir (PLACHTER
1991, s.193 ve PLACHTER, 1987). Biyotopların haritalanmasında seçilmiĢ
alanlarda seçme ve sahanın tamamında tüm alan olmak üzere baĢlıca iki yöntem
uygulanmaktadır. Seçme yöntemi korumaya değerli ya da yasayla koruma altına
alınmıĢ biyotoplara yönelik amaçlanmıĢ olup, özellikle baĢta korunan alanların
kurulması, ülke çapında korumaya değerli biyotopların tespitinde veya uluslar
arası antlaĢmalara uygun yaĢam alanlarının kurulmasında büyük bir öneme
sahiptir (DRACHENFELS 1994). Bir sahada bütün biyotop tiplerinin eksiksiz
haritalanması ise tüm alanda biyotop haritalaması kapsamına girmektedir. Bu,
özellikle idari sınırlar (ülke, eyalet, il ve Ģehir-kent) (MÜLLER ve WALDERT
1981) (DRACHENFELS, 1994) (ATĠK ve ALTAN, 2004) (BayLfU, 2004)
(MANSUROĞLU ve ark., 2006) veya sektör (orman, sulakalan vb. arazi
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kullanım sektörleri) (VOLK ve HAAS, 1990) (UZUN ve ark., 1995) bazındaki
sahanın tamamında yürütülmektedir. Biyotop haritalamasında en büyük
sorunlardan birisi, biyotop tiplerinin tespiti, karakterize edilmesi ve
sınıflandırılmasında belirli bir standardın bulunmamasıdır. Bunların baĢında da
haritalamada kullanılan belirli bir ölçek büyüklüğünün olmaması gelmektedir.
(KAULE, 1991)(BfN, 2002). Literatürde biyotop tiplerinin haritalanmasına
yönelik standart bir ölçek büyüklüğü verilmemesine rağmen, geniĢ alanlı
haritalamalarda 1/10.000 ile 1/5.000 ölçeği önerilmektedir (BfN, 2002). Bunun
yanında geniĢ yayılıĢa sahip olmayan biyotoplarında haritalanmasına dikkat
edilmelidir (KAULE, 1991). BaĢka bir farklılıkta biyotopları karakterize eden
özelliklerin farklı niteliklerde ele alınmasından kaynaklanmaktadır (BfN, 2002).
Diğer taraftan biyotoplar genelde vejetasyonun belirlediği formlarda oluĢmuĢ
peyzajın bir parçası olarak haritalanmaktadır. YaĢama yerlerinin (“habitat”)
yapısal özellikleri veya bunlardan önemli olanların hayvan ekolojisi kriterleri
bakımından alansal iliĢkileri (yaĢam alanları kompleksi) yeterli rağbet
görmemektedir (PLACHTER, 1991). Biyotop haritalamasında diğer bir sorun
ise özel yapılarından dolayı dar alanlar Ģeklinde noktasal veya hat olarak yayılıĢ
gösteren yaĢama alanlarının yeterince haritalanmamasıdır. Bu tip alanlar hem
doğal hem kültüre edilmiĢ alanlarda ortaya çıkabilmekte ve bazı korumaya
değerli bitki ve hayvan türleri için önemli olabilmektedirler (BLAB ve
RIECKEN, 1989) (KAULE, 1991)(PLACHTER, 1991) .
Biyotop tiplerinin haritalanmasında baĢlıca üç aĢama izlenmektedir.
Birinci aĢamada çalıĢma sahasına ait vejetasyon, flora ve faunaya yönelik
biyolojik kaynaklarla yetiĢme ortamını karakterize etmeye yönelik iklim ve
toprak, jeolojik, jeomorfolojik ve hidrolojik verilerle söz konusu çalıĢma
sahasında arazi kullanımına yönelik sektörel planlar (orman amenejman planları,
korunan alan yönetim planları, turizm geliĢim planları vb.) vb. diğer bilgiler
toplanır. Bu aĢamada, ayrıca haritalamaya altlık olarak sayısal ve basılı
haritaların temin edilmesi gerekmektedir. Sayısal yükseklik haritalarının
teminiyle özellikle eğim, bakı, yaĢam alanlarını etkileyen homojen yapıdaki
yetiĢme ortamı karakteristikleri elde edilebilmektedir (örn. Akdeniz katı sarp ve
kurak saf servi ormanı). Diğer sayısal veri olarak çeĢitli çözünürlükteki uydu ve
radar bazlı görüntülerle, hava fotoğrafları sıralanmaktadır. Bunlar özellikle
uzaktan algılamanın sınıflandırma ve görüntü yorumlama teknikleriyle
biyotopların sınırlarının belirlenmesinde ve baĢta vejetasyonlu-vejetasyonsuz
alanların yayılıĢına ve onların yapısal özelliklerine dayalı karakteristiklerinin
belirlenerek, sahanın tamamına yaygınlaĢtırılmasında çok önemli bir araçtırlar.
Basılı haritalar olarak değiĢik ölçeklerde hazırlanmıĢ topografik haritalarla
yetiĢme ortamları hakkında bilgi veren toprak ve jeolojik-jeomorfolojik haritalar
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önem kazanmaktadır. Bunlardan bazıları veya tümünün sayısallaĢtırılmasına
gerek duyulmaktadır. Diğer basılı veya sayısal haritalar olarak arazi kullanımına
dayalı ormancılık, tarım, turizm ve korunan alanlar vb. ile ilgili haritalar temin
edilmektedir.
Ġkinci aĢamada ise, yaĢama ortamlarının sınıflandırılması ve karakterize
edilmesine yönelik harita ve diğer dokümanların incelenmesi ile arazi
çalıĢmalarını kapsayan ön çalıĢmalar yapılır. Büro çalıĢmalarında mevcut
dokümanların, sayısal ve basılı haritaların, uydu görüntüleri veya hava
fotoğraflarının yaĢama ortamlarının haritalanmasına yönelik hangi bilgileri
içerdiği incelenir. Metodik olarak eksik bulunan bilgilerin arazi çalıĢmalarında
tamamlanmasına çalıĢılır. Arazi çalıĢmalarının amacı düzenlenecek arazi karnesi
ile biyotopları temsil edecek objelere (vejetasyon birliği ve bunu karakterize
eden türler, vejetasyonun kapalılığı ve tabakalılığı, doğal ve arazi kullanım
Ģekilleriyle karakterize edilebilen kültüre edilmiĢ vejetasyonun özellikleri, yaĢlı,
dikili veya ölü ağaçlar, iĢletilen doğal ormanlar, ağaçlandırma alanları, maki ve
çalılıklar, yangın, otlatma ve ayak basma sonucu oluĢmuĢ vejetasyon, meyve
bahçeleri, kuru ve sulu tarımın yapıldığı tarlalar, doğal ve suni inĢa edilmiĢ su
alanları, kayalıklar vb.) yönelik karakteristiklerin envanteri yapılır. Arazi
çalıĢmaları esnasında arazi kullanımlarından dolayı gördükleri etkiler ve
bunların verdiği zarar derecesi söz konusu biyotopla iliĢkilendirilerek verilir
(BayLfU 2007).
Üçüncü aĢamada ise yaĢama ortamı tiplerinin benzer homojen yapıdaki
karakteristik özelliklerinin tanımlanması yapılarak biyotop tip anahtarları ya da
kodları oluĢturulur. Biyotop tip anahtarları ya da kodları yaĢama ortamlarının
farklı kaynaklardan karıĢık ve detaylı Ģekilde ortaya konmuĢ bilgilerine genel bir
bakıĢın sağlanmasını ve bunların hiyerarĢik düzende listelenmesini sağlayarak
ortak bir terminolojinin oluĢturulmasına yardımcı olurlar (DRACHENFELS,
1994) (BREUNIG ve DEMUTH, 2001). Biyotop tiplerinin tanımlanmasında
mümkün olduğun ca kısa ve öz bilgiler verilmelidir. Ama bunun yanında
biyotopun koruma değerliliği ve içerdiği kompleks özellikler dikkate alındığında
daha ayrıntılı bilgi verilmesi kaçınılmazdır (BayLfU, 2007). AĢağıdaki bilgiler
bir biyotopun karakterize edilip tanımlanmasında kullanılan standart bilgilerdir
(BfN, 2002)(BayLfU, 2007):
YetiĢme ortamı karakteristikleri, vejetasyonu temsil eden türler ve/veya
bitki birlikleri ve arazi kullanım özellikleri
Yukarıdaki bilgilerden bir yaĢama alanı tipine özellikli olanlar hakkında
açıklama
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YetiĢme ortamını karakterize edecek bitki türleri ve/veya bitki
birliklerinin yaĢama alanını karakterize etmelerindeki önemi
Arazi kullanımları sonucu oluĢmuĢ etkiler ve bunların değerlendirilmesi
Tahrip edilmiĢ ve bozulmuĢ yetiĢme ortamları için çözümler
Açıklanması gereken diğer özellikler
2.1.3 Ülkemizde Biyotop Haritalaması
Ülkemizde yaĢama ortamlarının bugüne kadar biyotop haritalaması adı
altındaki çalıĢmalarını Ģehirler ve doğal alanlarda yürütülen çalıĢmalar olarak
ayırmak mümkündür (ATĠK ve ALTAN, 2004). Buna göre ilk olarak
KÖSEOĞLU (1981 ve 1983) tarafından Ege Bölgesi ve Bornova yerleĢimi
örneğinde baĢlatılan kentsel biyotopların haritalanması çalıĢmaları Buca için
YILMAZ (1986), Adana kenti için ATĠK (1997), Bartın ve çevresi için
YILMAZ (2001) ve Antalya Kenti için MANSUROĞLU ve ark. (2006) ‟ının
çalıĢmaları ile devam etmiĢtir. Doğal alanlardaki biyotopların haritalanması
çalıĢmaları ise UZUN ve ark. (1995) tarafından Çukurova Deltası kıyı
ekosistemleri örneğinde baĢlamıĢtır. ALTAN ve ark. (2001) tarafından ise
Çukurova Deltasında Biyosfer Rezerv Alanı kurulmasına yönelik ekolojik
yönden önemli doğal biyotoplar Avrupa Birliği Natura 2000 programına entegre
olacak Ģekilde belirlenmiĢtir (ATĠK ve ALTAN, 2004). Doğal alanlarda yapılan
biyotop haritalama çalıĢması niteliğindeki TÜBĠTAK TBAG projesi “Çukurova
Deltası Örneğinde Kıyı Ekosistemlerinin Ġçerdiği Biyotoplarının Haritalanması”
olarak UZUN ve ark. (1995) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Çukurova deltasını
kapsayan bu çalıĢmada biyotoplar, doğala yakın ve kültürel olarak iki ana grup
altında 12 biyotop tipi haritalanmıĢ ve bunlardan da özelliklerine göre bazıları
tekrar alt sınıflar halinde haritalanmıĢtır. Bu çalıĢmada öncelikle transekt
yöntemiyle 85 örnek alan seçilerek, bu alanlarda Braun-Blanquet yöntemine
uygun olarak vejetasyon analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yöntemle örnek
alanlarını temsil eden karakteristik türler saptanmıĢtır. Bu türler, indikatör olarak
kullanılarak birbirinden farklılık gösteren yaĢam ortamlarını ayırt etmek
amacıyla biyotop tip anahtarlarının oluĢturulmasında kullanılmıĢtır. Biyotop tip
anahtarı Ģeklinde gruplandırılan bu örnek alanlar daha sonra biyotop tiplerinin
sınıflandırılmasında kullanılmıĢ ve ardından bunlar Landsat TM uydularından
görüntü iĢleme teknikleri ve hava fotoğraflarını yorumlanması yardımıyla bütün
alana yaygınlaĢtırılmıĢtır.
Yukarıda sayılan bu çalıĢmaların tamamına yakını biyotop tiplerinin
peyzajın bir parçası olarak bitki sosyolojisi esaslarına dayalı oluĢturulması
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niteliğindedir. Ülkemizde biyotop tiplerinin yetiĢme/yaĢama ortamı esaslarına
dayalı çalıĢmaları IRMAK ve ark. (1980) ve KANTARCI (1980, 1982, 1991 ve
2005b) tarafından yürütülmüĢtür. KANTARCI tarafından yükselti-iklim
kuĢakları ve yöreler düzeyinde gerçekleĢtirilen yetiĢme ortamı birimleri esas
olarak yükselti, iklim, anakaya/toprak ve bitki türlerine dayalı iliĢkilere
dayanmaktadır. Bu Ģekilde orman alanlarında yetiĢme ortamı faktörleri ve
yaĢama birlikleri arasındaki iliĢkilere dayanan yaĢama ortamlarının (biyotoplar)
sınıflandırılmasına önemli katkı sağlanmaktadır.
Kurumsal düzeyde biyotopların haritalanması Çevre ve Orman
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde
AB EĢleĢtirme (Twinning) projeleri kapsamında çevre alanında kapasitenin
artırılması amacıyla 2004-2006 yılları arasında yürütülmüĢtür. Bu projede
Biyotop
haritalamasına
yönelik
EUNIS-Biyotop
Sınıflandırmasının
Türkiye‟deki mevcut iki korunan alana uygulanması için pilot çalıĢma
yapılmıĢtır. Bu projenin Belek özel çevre koruma alanında Biyotop haritalaması
çalıĢmalarındaki aĢamalar ve 1/25.000 ölçeğinde CBS destekli Biyotop haritası
ile mutlak koruma alanları verilerek elde edilen biyotoplar EUNIS sınıflandırma
sistemine uygun olarak tiplendirilmiĢ ve korunan alanlarda biyotop
haritalamasının önemi vurgulanmıĢtır (ÖÇKKB, 2006).
2.1.4 Doğal Vejetasyon YayılıĢı ve Biyotopların Haritalanması
Biyotop haritalamasında yaĢama birliklerini temsil eden en önemli
temel altlıklardan biri doğal vejetasyon yayılıĢının tespitidir. AKMAN (1995,
s.5) tarafından “Vejetasyon … herhangi bir coğrafi bölgenin bir kesimi üzerinde
yaĢama koĢulları birbirine benzeyen bitkilerin, özellikle odunlu bitkilerin, bir
arada toplanma Ģeklidir” Ģeklinde yapılan tanımlama, biyotop tiplerinin tespiti ve
karakterize edilmesinde vejetasyonun önemini belirtmektedir. AKMAN (1995)
bu vejetasyon tanımının yanında bir bölgenin yaĢama koĢulları ne kadar değiĢik
olursa vejetasyon tiplerinin de o kadar farklı olacağını ayrıca vurgulamaktadır.
AKMAN (1995, s.5) tarafından özellikle vejetasyon birlikleri bazında fitosenoz
kavramına dayalı biyotop (çevre) tanımı “…bitkilerin dağılıĢları ve etkileri
bakımından homojen olan biyotik, toprak, iklim ve topoğrafik faktörlerin
bulunduğu yerdir” Ģeklinde yapılmaktadır. Bu tanımda ayırt edici ve
karakteristik türlerle floristik yapısı tespit edilmiĢ ve yaĢadığı çevre ile denge
halinde olan, az çok değiĢmeyen bitki gruplarını içeren bitki birliklerinin
homojen yapıdaki biyotop tiplerinin tespiti ve karakterize edilmesinde anahtar
rol oynayacağı belirtilebilir. AYAġLIGĠL (1987, s.73) tarafından Milli Park ve
çevresi için bölümlendirilen 5 vejetasyon zonundan aĢağıda belirtilen 4‟ü proje
sahasında yer almaktadır:
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1)
2)
3)
4)

Oleo-Ceratonion - Zonu
Quercion calliprini - Zonu
Querco-Cedretalia libani - Zonu
Astragalo-Brometea – Zonu

AYAġLIGĠL (1987, s.73) tarafından çalıĢma sahası için yapılan
vejetasyon zonlarına dayalı klimazonal yükselti sınıflandırılması yanında
AKMAN (1995, s.4) tarafından toprak-iklim-bitki iliĢkilerine bağlı olarak, deniz
seviyesinden baĢlayarak dağların en yüksek kısımlarına kadar ulaĢan Akdeniz
bölgesi vejetasyon katları, içerdikleri vejetasyon tiplerine göre verilmiĢtir.
AKMAN (1995)‟nın bu çalıĢmasında verilen vejetasyon tipleriyle çalıĢma
sahasında yer alanlar karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki vejetasyon katları
oluĢmaktadır:
-

-

-

-

-

Sıcak Akdeniz Vejetasyon Katı: Bu kat yaklaĢık 0-500 m. arasında
geliĢmekte olup Ceratonia siliqua (Keçi Boynuzu), Olea europaea
(Zeytin), Arbutus andrachne (Sandal), Quercus coccifera (Kermes
MeĢesi), Myrtus communis (Mersin), Pinus brutia (Kızılçam) türlerine
ait vejetasyon tipleri ile çalıĢma sahasında karakterize edilmektedir.
Asıl Akdeniz Vejetasyon Katı: Bu kat yaklaĢık 500-1000 m. arasında
geliĢmekte olup, Pinus brutia (Kızılçam), Laurus nobilis (Defne),
Cupressus sempervirens (Servi), Quercus infectoria ssp. boissieri (Mazı
MeĢesi) türlerine ait vejetasyon tipleri ile çalıĢma sahasında karakterize
edilmektedir.
Üst Akdeniz Vejetasyon Katı: Bu kat yaklaĢık 1000-1500 m. arasında
geliĢir ve Quercus cerris (Saçlı MeĢe) türüne ait vejetasyon tipleri ile
çalıĢma sahasında karakterize edilmektedir.
Akdeniz Dağ Vejetasyon Katı: Bu kat yaklaĢık 1500-2000 m.
yükseklik arasında Pinus nigra ssp. pallasiana (Karaçam), Cedrus libani
(Sedir), Abies cilicica (Toros Göknarı) türlerine ait vejetasyon tipleri ile
çalıĢma sahasında karakterize edilmektedir.
Yüksek Dağ Akdeniz Vejetasyon Katı: Bu kat yaklaĢık 2000 m. sonra
kalıcı kar sınırında geliĢen Astragalo-Brometea sınıfına ait türler ve
ardıç (Juniperus exelca, J. foetidissima, J. oxycedrus) türlerine ait
vejetasyon sınıfları ile çalıĢma sahasında karakterize edilmektedir.

Bunların dıĢında KANTARCI (1990) tarafından Akdeniz bölgesi
yetiĢme ortamı bölgesel sınıflandırması yapılmıĢtır. KANTARCI (1990)‟a göre,
baĢta Kızılçam olmak üzere, Akdeniz Bölgesi ana orman ağaç türlerinin
yayılıĢına göre yapılan bu çalıĢmada proje sahasının bölgesel yetiĢme ortamları
aĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi sınıflandırılmıĢtır:
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Çizelge 2.1: ÇalıĢma Sahasının KANTARCI (1990) Tarafından Yapılan
Akdeniz
Bölgesi
YetiĢme
Ortamı
Bölgesel
Sınıflandırmasındaki Yeri
Table 2.1: Placement of the study area in the regional mediterraenen site
classification of KANTARCI (1990)
YetiĢme
Bölgeleri
Grubu

1. Deniz
Etkisine
Açık

YetiĢme
Ortamı
Bölgesi

1.1 Batı
Akdeniz
YetiĢme
Ortamı
Bölgesi

Yükselti
Ġklim
KuĢağı

YetiĢme
Ortamı
Yöresi

1.1.2.
Kızılçam
Alt KuĢağı

1.1.2.2.
AntalyaAnamur
Yöresi
1.1.3.4.
Köprü
Çayı
Vadisi
Yöresi

1.1.3.
Kızılçam
Orta
KuĢağı

1.1.4.
KızılçamSedir
KuĢağı

1.1.5. Sedir
Orta kuĢağı
1.1.6. Sedir
Üst KuĢağı
1.1.7.
Orman
Üstü KırAlp KuĢağı

1.1.4.1.
Kızılçam
Üst
KuĢağı
1.1.4.2.
Sedir Alt
KuĢağı

1.1.7.1
Otlaklar
(Kır)
KuĢağı
1.1.7.2
Alp
kuĢağı

Alt Yöre

Yükseklik
(m.)

Yıllık
Ort.
Sıcaklık
(C˚)
16.518.5

Yıllık
Ort.
YağıĢ
(mm)
11001800

5001000

16.5

1797

10001200

11.512.5

13502160

10.4

814

100500
(1). Doğu
Bakılı
Yamaçlar
(2). Batı
Bakılı
Yamaçlar

12001500
15001750
17502000
20002500

2.2 Biyotop Haritalamasında Uzaktan Algılama Tekniklerinin
Kullanılması
2.2.1 Uzaktan Algılamaya GiriĢ
Uydu teknolojilerinin geliĢmesi ve sivil amaçlarla kullanılmaya
baĢlanması yeryüzüne ait bilgilerin elde edilmesinde çok hızlı sonuç alınmasına
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olanak sağlamıĢtır. GeliĢen teknolojiye paralel olarak çözünürlük ve doğruluk
açısından önemli geliĢmeler gösteren uydu görüntüleri giderek daha da geniĢ
uygulama alanları bulmaktadır. Uydu görüntüleri, özellikle bilgiye kısa sürede
ulaĢılmasına, bir çok disiplin için çok çeĢitli bilgi birikiminin sağlanmasına, bu
bilgilerin bilgisayarda depolanmasına ve objektif değerlendirmeye olanak
sağlaması ile geniĢ alanlar hakkında bilgilenme ve yeni bilgilerin üretimi için
vazgeçilmez bir kaynak oluĢturmaktadır (MUSAOĞLU ve ark., 2004).
Uzaktan algılama, farklı özellikteki algılama sistemleri ile arada fiziksel
bir temas olmadan cisimlerin özelliklerinin uzaktan belirlenmesi olarak
tanımlanabilir. Uzaktan algılama platformundaki algılayıcılar, genellikle
elektromagnetik ıĢınımları kaydederler. Elektromagnetik ıĢınım boĢlukta elektrik
ve magnetik dalgalar Ģeklinde iletilen enerjidir. Elektromagnetik enerji katı, sıvı
veya gaz halindeki cisimle temas halinde olduğu zaman Ģiddet, dalga uzunluğu,
polarizasyon ve faz gibi özelliklerden birçok değiĢikliğe uğramaktadır.
Elektromanyetik ıĢınım bir cisimle temasında Ģu fiziksel olayların etkisinde
kalır: 1) IĢınım geçirilir 2) IĢınım yutulur 3) IĢınım neĢredilir 4) IĢınım saçılır 5)
IĢınım yansıtılır. Cisim ve enerji arasındaki bu iliĢkiler uzaktan algılamanın
temelini oluĢturur (ÖRMECĠ, 1987).
Yansıma, yutulma ve geçirilme özellikleri cisimlerin fiziksel
özelliklerine ve gelen ıĢınımın dalga uzunluğuna bağlıdır. Her cisim üzerine
gelen ıĢınımı farklı oranlarda yansıtır, yutar ya da geçirir. Bu durum
yeryüzündeki cisimlerin tanımlanabilmeleri için ayırıcı özellik rolünü oynar.
Algılayıcıların tasarımı da bu değiĢiklikleri fark edecek ve istenilen ayırımları
yapacak Ģekilde yapılır.
Uzaktan algılama sistemleri ile kayıt edilen görüntülerin
kullanılmasında ve doğru sonuçların üretilmesinde çözünürlük kavramı önemli
bir yer tutmaktadır. Çözünürlük genel olarak, ekranda görünen piksel sayısını
veya görüntüdeki bir pikselin yeryüzündeki karĢılığını ifade etmek için
kullanılır. Bu tanımlama uzaktan algılanmıĢ bir görüntü için yetersizdir.
Uzaktan algılama uygulamalarında 4 farklı çözünürlük tipi vardır. Mekansal,
spektral, radyometrik ve zamansal çözünürlük gerçekleĢtirilecek çalıĢmanın
özelliklerine göre, göz önünde bulundurulması gereken en önemli
parametrelerdir.
Mekansal Çözünürlük: Uzaktan algılama verilerinde mekansal
çözünürlük, yeryüzünde ayırt edilebilen en küçük birim alan olarak tanımlanır.
Örneğin 82x82 cm mekansal çözünürlüğe sahip bir görüntü yüksek
çözünürlüklü, 79x79 m mekansal çözünürlüğe sahip bir görüntü ise düĢük
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çözünürlüklü olarak ifade edilir. Belli mekansal çözünürlükte elde edilen uydu
görüntüleri piksel boyutu tam bir sayıya örneklenerek kullanıma sunulur.
Spektral Çözünürlük: Uydu görüntülerinin
spektrumdaki algılama aralıklarının geniĢliğini ifade eder.
edilebilirliğini arttırmak için elektromanyetik spektrum
bölümlendirilir. Günümüzde hiperspektral verilerle çok
çözünürlükler sağlanabilmektedir.

elektromanyetik
Cisimlerin ayırt
dar aralıklarla
yüksek spektral

Radyometrik Çözünürlük: Algılayıcı tarafından kaydedilen verinin
kaydı için kullanılan sayısal değerleri ifade eder. Örneğin, 8 bitlik olarak
kaydedilen veri seti 0-255 arasında 256 farklı gri renk tonunda kaydedilmiĢtir.
Zamansal Çözünürlük: Bir algılama sisteminin aynı bölgeyi tekrar
algılaması için geçen süre olarak tanımlanır.
2.2.2 Görüntü ĠĢleme
Görüntü iki boyutlu bir iĢaret kaydıdır. Görüntüler „piksel‟ olarak
adlandırılan görüntü elemanlarından oluĢmaktadır. Pikseller, görüntüyü
oluĢturan en küçük elemanlardır. Piksellerden oluĢan görüntü çeĢitli
algoritmalarla iĢlenerek sonuç üretilmektedir. Görüntü iĢlemede kullanılacak
yöntemler, çalıĢmadan beklenen doğruluk ve amaca göre farklılık
göstermektedir (MUSAOĞLU ve ark., 2004). Bu bölümde, sadece proje
kapsamında gerçekleĢtirilen görüntü iĢleme adımları anlatılmıĢtır.
Geometrik DönüĢüm
Uzaktan algılama sistemlerinden elde edilen orijinal uydu görüntüleri,
sistematik ve sistematik olmayan geometrik hatalar içerdiğinden, harita olarak
kullanılamazlar. Uydunun yeryüzünü tarama hataları, uydu platformunun hızı,
yeryüzü eğikliği, perspektif görüĢ hataları, panoromik distorsiyonlar ve tarayıcı
aynanın hızındaki değiĢimler nedeniyle oluĢan hatalar, sistematik hata olarak
adlandırılır. Uydunun konumu ve algılayıcı platformun yüksekliği nedeniyle
oluĢan hatalara ise, sistematik olmayan hatalar adı verilir. Sistematik hatalar,
hata kaynaklarına göre yapılan düzeltmelerle giderilebilir (SUNAR ve KAYA,
1997). Sistematik olmayan hatalar ise, görüntü üzerinde keskin olarak ayırt
edilebilen (yol kesiĢmeleri veya kıyı çizgisi değiĢimleri gibi) fiziksel özellikler
ile harita üzerindeki karĢılıkları veya GPS (Global Positioning System) ile
belirlenen nokta koordinatları arasında kurulan matematiksel bağıntılar ile
giderilir (JENSEN, 1996). Bu hataların giderilmesinde görüntüden haritaya
dönüĢüm yapılabileceği gibi görüntüden görüntüye de dönüĢüm yapılabilir.
Matematiksel dönüĢümde kullanılacak polinomun derecesi, görüntünün
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geometrisine ve seçilen harita projeksiyon sisteminin özelliklerine bağlıdır.
Uydu verilerinin geometrik dönüĢümünde genellikle 1. Derece Afin dönüĢüm
kullanılmakta ve yeterli sonucu vermektedir (WELCH ve USERY, 1984),
(SAROĞLU, 2004). DönüĢümde kullanılacak polinom derecesi, dönüĢüm
uygulanacak uydu verisinin özelliklerine bağlıdır. Genellikle fazla distorsiyonu
olan görüntülere, yüksek dereceden polinomlarla dönüĢüm uygulanır.
Uydu görüntülerinin yeniden örneklenmesi çalıĢmanın amacına göre
seçilecek en yakın komĢu yöntemi, bilineer enterpolasyon yöntemi ve kübik
katlama yöntemleri ile gerçekleĢtirilir. Bu çalıĢmada görüntüdeki parlaklık
değerlerinin değiĢmeden kullanılması amacıyla dönüĢümde en yakın komĢu
yöntemi kullanılmıĢ ve dönüĢüm 0.5 piksel hata ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
En Yakın KomĢu Yöntemi :
Geometrik olarak düzeltilmiĢ görüntünün piksel değerleri,
orijinal
görüntüdeki en yakın pikselin parlaklık değerinin atanmasıyla elde edilir. Bu
yöntemde, piksellerin parlaklık değerleri değiĢmez ve kısa sürede dönüĢüm
iĢlemi gerçekleĢtirilir (ġekil 2.2). DönüĢüm sonucu elde edilen görüntüde
diyagonal eğri ve doğrular üzerinde merdiven görüntüsü oluĢması yönteme
dezavantaj oluĢturur.

ġekil 2.2: En Yakın KomĢu Yöntemiyle Geometrik DönüĢüm
Figure 2.2: Geometric correction with nearest neigborh method
Sınıflandırma
Sayısal görüntülerde farklı özellik tipleri, doğal spektral yansıtma ve
yayma özelliklerine bağlı olarak farklı sayısal değerler içeren kombinasyonlar
oluĢturmaktadır. Sınıflandırmada amaç, aynı spektral özellikleri taĢıyan
nesneleri
gruplandırmaktır
(ġekil
2.3).
Sınıflandırma
iĢleminin
gerçekleĢtirilmesinde, çalıĢmada kullanılacak dalga boyunun seçilmesi, yeteri
doğruluk ve sayıda kontrol alanlarının belirlenmesi, amaca uygun sınıflandırma
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algoritmasının seçilmesi ile sınıflandırılmıĢ görüntülerde doğruluk
değerlendirmesinin yapılması önem taĢımaktadır (MUSAOĞLU, 1999).
Parlaklık Değerleri
Kanal j

Özellik Uzayında Sınıfların
Dağılımı

Parlaklık Değerleri

Sınıflandırma
Kanal i

B
A
C
Orijinal Görüntü

SınıflandırılmıĢ Görüntü

ġekil 2.3: Uzaktan Algılama Verilerinin Sınıflandırılması (MUSAOĞLU,
1999)
Figure 2.3: Classification of the remote sensing data (MUSAOĞLU, 1999)
2.2.3 Kontrolsüz sınıflandırma
ÇalıĢma alanında yeterli bilginin olmadığı veya bölgenin genel yapısı
hakkında ön bilgiye gereksinim duyulan çalıĢmalarda kontrolsüz sınıflandırma
yöntemi kullanılır. Kontrolsüz sınıflandırmada, kontrol verilerinin kullanımı
yerine, görüntüde belirsiz olan pikselleri inceleyen ve sayısal değerlerdeki doğal
gruplaĢmalara dayalı olarak bu elemanları çeĢitli sınıflar altında birleĢtiren
algoritmalar ile çalıĢılır. Elde edilen sınıflar spektral sınıflar olup, bu sınıflara
çeĢitli düzeltmeler getirmek mümkündür. Bazı kontrolsüz sınıflandırma
yöntemleri, düzeltilen sınıflara kontrollü sınıflandırmadaki örnek alanlar olarak
kullanılma olanağı sağlar. ÇalıĢmada uydu görüntülerine öncelikle ISODATA
(Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) kontrolsüz sınıflandırma
algoritması uygulanmıĢtır. Yöntemde önceden belirlenen sayıda kümeler
oluĢacak Ģekilde piksel değerlerinden kümeler oluĢturulur ve küme merkezleri
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arasındaki uzaklıklar iteratif olarak hesaplanarak beklenen doğruluğa bağlı
olarak en doğru küme merkezleri hesaplanır.
2.2.4 Kontrollü sınıflandırma
Kontrollü sınıflandırmada ise, çalıĢma alanındaki yeryüzü özelliklerini
tanımlayan yeteri sayıdaki örnek alanlar kullanılarak, piksel değerlerinden
özellik dosyaları oluĢturulur. Kontrol alanlarının örneklendiği özellik
dosyalarının görüntü verilerine uygulanması ile her bir görüntü elemanı (piksel),
hesaplanan olasılık değerlerine göre en çok benzer olduğu sınıfa atanmaktadır.
ÇalıĢmada, kontrollü sınıflandırmada yaygın olarak kullanılan En Çok Benzerlik
(Maximum Likelihood) algoritması ile iĢlem yapılmıĢtır.
2.2.5 Sınıflandırmada Doğruluk Analizi
Uydu görüntülerinden elde edilen sınıflandırma sonuçlarının
doğruluklarının belirlenmesi, uzaktan algılama verilerinden elde edilen
haritaların kalitesinin ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesini sağlar
(STEHMEN, 1996). SınıflandırılmıĢ uydu görüntülerinin, çalıĢma alanına ait
doğruluğu kesin olarak bilinen referans verilerle (Haritalar veya GPS ölçmeleri)
karĢılaĢtırılmasıyla, sınıflandırmada elde edilen doğruluk oranı belirlenebilir
(MUSAOĞLU ve ark. 2004). Bu amaçla, sınıflandırma sırasında veya
sınıflandırılmıĢ veri üzerinden pikseller seçilerek bu piksellerin referans verilerle
uyumu irdelenir (TREITZ ve ark., 1992). Piksellerin rasgele seçilmesi,
kullanıcının elde edeceği doğruluk hakkında önceden bilgi sahibi olması
olasılığını ortadan kaldırır. Seçilen piksellerle referans verilerin karĢılaĢtırılması
sonucu, sınıflandırılmıĢ piksellerin ait olduğu sınıflara atanma doğrulukları,
sınıflandırma hata matrisinden elde edilebilir (SUNAR ve MUSAOĞLU, 1998).
2.2.6 NDVI - (Normalized Difference Vegetation Index)
Uydu görüntülerinin spektral bantlardaki yansıtma ve yutma özellikleri
göz önünde bulundurularak oluĢturulan oran görüntüleri, bilgi zenginliği
sağlamaktadır. Oran görüntülerinde, topografyaya bağlı olmadan benzer
malzemelerin aynı oran değerine sahip olmaları nedeniyle cismin gölgede veya
güneĢte kalması görüntüye etki etmez ve gölge etkisi ortadan kalkar. Cisimlerin
farklı kanallardaki spektral yansıtma eğrilerindeki eğim değiĢimi, belirgin
duruma getirildiğinden, sonuç görüntüsünde ayırt edilebilirlik artmaktadır. Oran
görüntülerinde, cisimlerin yansıtma özelliklerinin bastırılarak spektral yansıtma
eğri karakteristiklerinin önem kazanması, benzer spektral yansıtma eğrisi
eğimine sahip farklı cisimlerin benzer cisimler olarak görünmesine neden olur.
Sağlıklı bitkiler elektro manyetik spektrumun yakın kızıl ötesi bölgesinde ıĢığı
iyi yansıtmaktadırlar. YeĢil yapraklar 0,5 ile 0,7 mikron arasındaki bölgede

18

(yeĢilden kırmızıya) %20 veya daha az, 0,7 ile 1,3 mikron arasındaki bölgede
(yakın kızıl ötesi bölge) yaklaĢık olarak % 60 yansıma yaparlar. NDVI bitkilerin
tespitinde, bitki yoğunluğunun belirlenmesinde ve bitkilerin zamansal değiĢim
analizlerinde kullanılmaktadır.
NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red) formülü ile hesaplanmaktadır.
Burada NIR: Yakın kızıl ötesi bandı, Red: Kırmızı bandı temsil etmektedir.
Normalize edilmiĢ bitki indeksi, bitki örtüsünün altında bulunan toprağa duyarlı
olmasına rağmen en çok kullanılan yöntemlerden biridir (BARET ve GUYOT,
1991).
2.2.7 Görsel Yorumlama
Yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verilerinin kullanımı
yaygınlaĢmadan önce biyotop ve arazi kullanım tiplerinin haritalanmasında
siyah-beyaz veya renklendirilmiĢ hava fotoğrafları görsel yorumlama amacıyla
kullanılmıĢtır (SEILER ve ark. 2004). Hava fotoğraflarının yardımıyla
stretoskopik analiz tabanlı olarak nesnelerin boyu, renk farklılıkları, yapıları ve
tekstürleri alansal iliĢkilerin tanınmasına ve özellikle de görüntüyü
yorumlayanın tecrübesiyle harita birimlerinin tek tek sınırları geçirilmesine ve
sınıflandırmasına çalıĢılmıĢtır. Bu hem yüksek çalıĢma yükü hem de büyük
ölçüde subjektifliği de beraberinde getirmiĢtir. Bunun yanında subjektifliğin yol
açtığı hatalı yorumlamalar ve hava fotoğraflarının hatalı ortorektifiye edilmesi
ile yanlıĢ konumlamalar ortaya çıkmıĢtır (SEILER ve ark. 2004). Yüksek
çözünürlüklü çok kanallı uydu görüntülerinin kullanılmasıyla birlikte biyotop
tiplerinin haritalanmasında özellikle bazı nesnelerin veya nesne gruplarının
farklı kanal kombinasyonlarının uygulanmasıyla renk ve tekstür değiĢimleri elde
edilerek görüntü üzerinden direkt sayısallaĢtırılması mümkün hale gelmiĢtir.
2.2.8 Biyotop Haritalamasında Uzaktan Algılamanın Yeri
BIRKNER (1995)‟e göre uzaktan algılama sayesinde nesnelerin tematik
özellikleri, onlarla temas edilmeden tespit edilebilmektedir. Bugüne kadar
biyotop ve arazi kullanım tipleri ile peyzaj elemanlarının hava fotoğrafları ve
uydu görüntülerinin yorumlanması ve sınıflandırılması yoluyla tespit edildiği ve
haritalandığı literatürde bildirilmektedir (HILDEBRANDT, G. 1986) (TREITZ
ve ark., 1992) (SHOSHANY, 2000) (LESER, 2003) (GROOM ve ark., 2006).
CBS destekli uzaktan algılama metotlarıyla biyotop tipleri ve arazi
kullanımlarının sayısal olarak tespit edilmesi, peyzajı oluĢturan yapıların
niceliksel analizi için temel altlık oluĢturmaktadır (WALZ ve ark., 2001). Bu
yüzden, bu metotların peyzajın yapısal özelliklerini tespitine yönelik çalıĢmalara
yardımcı araç olarak entegre edilmesi önemli görülmektedir (WALZ ve ark.,
2001). Uydu görüntülerinin sayısal yorumlanması peyzaj ekolojisine yönelik
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araĢtırmalar ve uygulamalar için sahanın tamamını kapsayan anlamlı veriler
temin etmektedir. Buradan hareketle uzaktan algılamayla edinilen veriler, peyzaj
modelleme çalıĢmalarında noktadan alana yönelik konsepte temel altlık olarak
görülmelidir. Bu konsept esas olarak, noktasal verilerin (piksel-raster) alansal
verilere iliĢkilendirilmesi, sonuçların bölgeselleĢtirme ve ölçeklendirilmesi
yoluyla yaygınlaĢtırılmasına bağlı olarak gerçekleĢmektedir (WENKEL, ve
SCHULTZ, 1998). Buradan yola çıkarak ENDLICHER ve GOSSMANN (1986)
ve BIRKNER (1995) rafından uzaktan algılama verilerinin sahanın tümünde
peyzaj elemanlarını ve yapılarını hızlı bir Ģekilde tespit edebilmesi, bunun
CBS‟de farklı veri katmanlarıyla bağlanabilirliğinin olması nedeniyle geniĢ
yayılıĢa sahip çalıĢma alanlarında, doğa korumaya yönelik yürütülen tespit ve
planlamalara, esas veri altlığı oluĢturduğu belirtilmektedir.
2.3 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Biyotop Tiplerinin Haritalanması
Ġngilizce Geographical Information Systems (GIS) olarak adlandırılan
ve Türkçe Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olarak kullanılan bu sistem coğrafik
alansal konumla ilgili uygulamalarda bulunan farklı bilimsel ve mesleki
alanlarda hızla artan bir Ģekilde kullanım yeri bulmaktadır. Bu sistem için
kullanım yerlerine göre değiĢen farklı bazı tanımlamalar yapılmakla birlikte,
sistemin temel yapısı ve fonksiyonunu içeren bir tanımlama RICHTER ve
ark.(1997, s. 15) tarafından aĢağıdaki Ģekilde yapılmıĢtır;” Hardware, software,
veriler ve uygulamalardan oluşan bilgisayar destekli bir coğrafik bilgi
sistemidir. Onunla alansal veriler sayısal tespit edilebilir ve üzerinde
çalışılabilir, kaydedilebilir ve yeniden düzenlenebilir, modellenebilir ve analiz
edilebilir ve bunlar alfa nümerik ya da grafik olarak sunulabilir. CBS geometrik
ve geometrik olmayan verilerin kompleks ve mantıksal içerikteki alansal
ilişkilerinin tespitine yardımcı olmaktadır”.
Donanım ve yazılım alanındaki geliĢmelerden dolayı CBS‟ler sayısal
görüntü yorumlama metotlarına uygun yüksek bir uygulama kapasitesi
sunmaktadır (EHLERS, 2002). Uzaktan algılama ve CBS veri üretilmesi,
verilerin bir arada değerlendirilmesi, sorgulanması ve sunulmasında karĢılıklı
olarak birbirini tamamlamaktadır.
Uzaktan algılama görüntüsünün çözünürlüğünün yüksekliğine göre
belirli ölçeklerde hiyerarĢik ortamda yarı ve tam otomatik analizi ile elde edilmiĢ
sınıflar biyotop tiplerinin sınıflandırılmasında kullanılan anahtarlama ya da
kodlama sistemi için kullanılabilmektedir. Burada çeĢitli hiyerarĢik ölçeklerde
farklı semantik katmanların tanımlanması ile edilen katmanlar, biyotop tiplerinin
isimlendirilmesinde kullanılmaktadır. HiyerarĢik sınıflandırma tekniği temeline
dayanan bu yöntemde iç içe geçmiĢ katmanlar adım adım elde edilerek
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kullanıcının karar vermesine uygun olarak sınıflandırma son bulmaktadır.
Genelde her bir katmanda en az iki sınıf oluĢturulmaktadır. HiyerarĢik
sınıflandırmada kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma ile elde edilen sınıflar tam
ve yarı otomatik olarak CBS ortamında biyotop tiplerinin karakteristik
özelliklerine bağlı olarak sınırlarının geçirilmesine uygun olarak
katmanlanmaktadır. Bu konuda diğer bir nokta ise kullanıcının interaktif katılımı
ve onun tecrübeleri ile sınıflandırma belirli bir katmanda sonlandırılabilmekte
veya devam ettirilebilmektedir (ALBERTZ, 2001). CBS temel olarak
biyotopların haritalanmasına yönelik çalıĢmalarda sayısal ve sayısal olmayan
(basılı) geometrik ve geometrik olmayan verilerin kombine edilerek, vektörraster veri gruplarının birlikte veya ayrı ayrı değerlendirilmelerine olanak
sağlamaktadır.

ġekil 2.4: ALBERTZ (2001, s. 167)’e Göre HiyerarĢik Sınıflandırma Modeli
Figure 2.4: Hierarchical classification model (ALBERTZ, 2001, s. 167)
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1 Materyal
ÇalıĢma alanı 35.672 ha. büyüklükte olup hem Antalya hem de Isparta il
sınırları içerisinde yer alan, 1973 yılında kuruluĢu ilan edilmiĢ Köprülü Kanyon
Milli Parkı (KKMP)‟dır. Antalya il merkezine 90 km mesafede Serik ilçesinin
kuzeyinde bulunmaktadır (ġekil 3.1). KKMP içerisinde kalan farklı yapıdaki
ekolojik alanlarda (ġekil 3.2) bulunan abiyotik ve biyotik kaynaklar, tam saha
biyotop tipleri haritalaması kapsamında vejetasyon ve arazi kullanım Ģekillerine
dayalı karakteristiklerin tespit edilmesi ve sınıflandırılması için kullanılacaktır.

ġekil 3.1: Köprülü Kanyon Milli Parkının Batı Akdeniz Bölgesindeki Konumu
Figure 3.1: Placement of the National Park Köprülü Kanyon in the west Mediterranean
region of Turkey

ÇalıĢmada kullanılan analog haritalar 1/25.000 ölçekli ED 1950
projeksiyonlu havai fotogrametri yöntemi ile üretilen standart topoğrafik
haritalar, 1/50.000 ölçekli vejetasyon haritası, 1/25.000 ölçekli orman
amenajman haritaları, jeoloji ve toprak haritalarıdır. Sayısal haritalar ise e00.
uzantılı ARC/INFO Coverage formatında 1/25.000 ölçekli sayısal yükseklik
paftalarıdır. Sayısal uydu görüntüleri olarak IKONOS uydu görüntüleri
kullanılmıĢtır.
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ġekil 3.2: Köprülü Kanyon Milli Parkı Önemli Ekolojik Alanlar Haritası
Figure 3.2: Map of the ecologically important areas of the National Park Köprülü
Kanyon
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Bunun yanında renkli hava fotoğrafları ise renk ve Ģekil değiĢimleri ile
bazı objelerin ayırt edilebilmesi için zaman zaman görsel yorumlamaya yardımcı
olarak bu çalıĢmada yer almıĢtır. Uzaktan algılama verilerinin iĢlenmesi için
ERDAS IMAGINE 8.5 ve 8.6 programı ve CBS sayısallaĢtırma ve analiz
iĢlemleri içinse ArcGIS 9.0 programı kullanılmıĢtır. Gerek vejetasyonun hem tür
ve hem de birlik bazında tespiti gerekse ziraat ve kırsal amaçlı arazi
kullanımlarının karakteristik özelliklerinin tespiti ve bazı analog haritaların
UTM WGS 84 projeksiyonunda rektifiye edilmesi için GPS‟le koordinatlarının
alınmasına yönelik arazi çalıĢmaları yürütülmüĢtür.
3.2 Yöntem
3.2.1 Verilerin Toplanması, Analizi ve Değerlendirilmesi
ÇalıĢma sahasındaki biyotop tiplerinin karakterize edilmesi,
sınıflandırılması ve haritalanmasına yönelik veriler, sayısal olmayan (basılı) ve
sayısal olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. Bu aĢamada yapılan çalıĢmalar, sahada
bulunan doğal kaynakların ve arazi kullanımlarının yapısal özelliklerinin,
biyotopların karakterize edilmesine bilgi sağlaması ve bunun sınıflandırılmaya
uygun olarak niteliksel ve niceliksel analizi ve değerlendirilmesi bakımından
önemli görülmüĢtür. Mevcut veriler, bu amaçla incelendikten sonra eksik
bulunan veriler arazi çalıĢmalarıyla tamamlanmaya çalıĢılmıĢtır.
Sayısal olmayan basılı nitelikte veriler, harita ve doküman niteliğinde
olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. Harita olarak AYAġLIGĠL (1987) tarafından
1/50.000 ölçekte oluĢturulmuĢ vejetasyon haritası ve bu yazarın çalıĢmasında yer
alan 1/100.000 ölçekli jeoloji haritası ile son olarak 1985 yılında
gerçekleĢtirilmiĢ 1/25.000 ölçekli Orman Amenajmanı MeĢcere Haritaları temin
edilmiĢtir. Bu haritalar taranarak bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Bunlardan
jeoloji haritası rektifiye edilerek anakaya formasyonları sayısallaĢtırılmıĢtır.
UTM 1950 ED projeksiyonlu topoğrafik haritalar ve diğer haritalar rektifiye
edilerek CBS‟de altlık harita olarak kullanıma hazır hale getirilmiĢtir. Basılı
doküman olarak AYAġLIGĠL (1987) tarafından çalıĢma sahasında
gerçekleĢtirilmiĢ vejetasyon çalıĢması ile GEF II projesi kapsamında KKMP‟de
yürütülmüĢ Flora Envanter ÇalıĢması Sonuç Raporu (GEF II, 2006) ve FAKĠR
(2006) tarafından Bozburun Dağı ve çevresi orman vejetasyonun floristik
kompozisyonun belirlenmesi üzerine yapılan çalıĢmalar kullanılmıĢtır.
KKMP‟nin 1973 yılında kuruluĢunda yapılmıĢ uzun devreli geliĢim planı Milli
Parkın doğal ve kültürel kaynak değerlerini ve o zamanki arazi kullanımlarının
durumunu yansıtması bakımından bu çalıĢmada kullanılmıĢtır.
AYAġLIGĠL (1987) tarafından oluĢturulmuĢ vejetasyon birlikleri ve
onların çalıĢma sahasındaki ekolojisi ve yayılıĢı, fizyogonomik ve floristik
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kompozisyonu, bitki sosyolojisi bakımından karakteristikleri ile insan
kullanımları için verilen özellikleri vejetasyon hakkında temel altlığı
oluĢturmuĢtur. Bunun yanında bu çalıĢmada; bitki birlikleri için örnek
alanlardan elde edilmiĢ vejetasyon tabloları bitki birliklerine ait karakteristik
türlerin tespitinde ve bu tablolarda belirtilen bakı, eğim, yükseklik ve anakaya
iliĢkileri ile kapalılık dereceleri biyotop tiplerine ait karakteristik bitki
gruplarının oluĢturulmasında, bitki birliklerinin klimazonal yayılıĢı ve kapalılık
derecelerinin sınıflandırılmasına yönelik olarak kullanılmıĢtır. AYAġLIGĠL
(1987) tarafından gerçekleĢtirilmiĢ bu çalıĢmada yer alan vejetasyon
haritasındaki vejetasyon sınırları ile vejetasyon tablolarında mevki yerleri
belirtilmiĢ örnekleme alanlarının bazıları uydu görüntülerinin sınıflandırılmasına
yönelik yer kontrol noktalarının seçiminde bazıları da kontrollü ve kontrolsüz
sınıflandırmada güvenli alanlar olarak dikkate alınmıĢtır.
UTM 1950 ED projeksiyonunda bulunan orman meĢcere haritaları UTM
WGS 1984 projeksiyonunda rektifiye edilerek kullanıma hazır hale getirilmiĢtir.
Bu haritalardan elde edilen ağaç türüne dayalı karıĢım, kapalılık ve geliĢme
çağlarına bağlı bilgiler, ağaç türlerinin yayılıĢı, ağaç katının tabakalılığı,
kapalılığı ile meĢcere yaĢı, biyotopları karakterize edecek bilgilerin tespitinde ve
onların sınıflandırılmasında kullanılmıĢtır. Bu bilgiler sınıflandırılmıĢ uydu
görüntülerinin CBS ortamında homojen biyotop tiplerinin sınırlarının
geçirilmesinde kullanılmıĢtır.
Rektifiye edilmiĢ topoğrafik haritalar öncelikle, daha önce uydu
görüntüleri ve vejetasyon haritasından tespit edilmiĢ alanların arazi
aplikasyonunda kullanılmıĢtır. Bu haritaların üzerinde yer alan mevkiler,
eĢyükselti eğrilerine bağlı arazi yapısı, yol ve yerleĢim yerleriyle açık alanlar,
uydu görüntülerinin sınıflandırılmasında ve bunların CBS ortamında biyotop
tiplerinin sınırlarının geçirilmesinde altlık olarak yer almıĢlardır. Bu rektifiye
edilmiĢ haritalar ayrıca jeoloji ve vejetasyon haritalarının rektifikasyonunda
kullanılmıĢtır.
Sayısal veriler olarak, sayısal yükseklik paftalarından 20x20 m. piksel
boyutunda eğim, bakı ve yükseklik için raster haritalar elde edilmiĢ bunlar CBS
ortamında kombine edilerek homojen yapıdaki farklı yetiĢme ortamı
karakteristikleri ve bunların sınıflandırılmasına yönelik veriler elde edilmeye
çalıĢılmıĢtır (GÜNGÖROĞLU ve SABUNCU, 2007). Eğim dereceleri, orman
amenajman yönetmeliğine uygun olarak, yedi sınıfa ayrılmıĢtır. Bu sınıflardan
özellikle sarp ve pek sarp sınıflar, vejetasyon birliğinin homojenliğine uygun
olarak bazı biyotop tiplerinin hiyerarĢik sınıflandırılmasında ve
isimlendirilmesinde kullanılmıĢtır. Bakı alanları, bakı derecelerinin doğrusal beĢ
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sınıfa ayrılmasıyla belirlenmiĢtir. Bakısı tespit edilemeyen düz alanlar sınıf
olarak yer almıĢtır. Bakı verileri, eğim ve yükseklikle iliĢkili olarak, lokal
olarak kurak ve nemli yetiĢme ortamlarının belirlenmesinde, bazı biyotop
tiplerinin hiyerarĢik sınıflandırılmasında ve isimlendirilmesinde kullanılmıĢtır.
Yükseklik verileri, baĢta bitki birliklerinin klimazonal sınıflandırılması olmak
üzere bazı biyotop tiplerinin yükseltiye bağlı sınıflandırılmasında kullanılmıĢtır.
Bu çalıĢmada sayısal uydu görüntüsü olarak 2002 yılı Haziran ayında
çekilmiĢ, 1/25.000 ölçekte UTM WGS 1984 projeksiyonunda geometrik
dönüĢümü yapılmıĢ ve 1x1 m.‟ye 4 bandlı olarak birleĢtirilmiĢ panchromatic ve
multi spectral IKONOS uydu görüntüleri kullanılmıĢtır. Yüksek çözünürlüklü
uydu görüntülerinden olan IKONOS görüntü verileri bu çalıĢmada kullanılan
uydu görüntülerinin görsel ve sayısal olarak sınıflandırılmasında yer almıĢtır.
Bilgisayar ortamındaki bütün haritalar, kullanılan uydu görüntüsünün
projeksiyonuna uygun olarak rektifiye edilmiĢtir. Bunun dıĢında Orman Genel
Müdürlüğü‟nden temin edilmiĢ 1997 yılı Haziran ayında çekilmiĢ 1/15.000
infrared renkli hava fotoğrafları görsel sınıflandırma için kullanılmıĢtır.
3.2.2 Arazi ÇalıĢmalarından Elde Edilen Veriler
Arazi çalıĢmalarının asıl amacı, obje ve obje gruplarının uzaktan
algılama yöntemleri ile sınıflandırılabilmesine hizmet etmek için yapılmıĢ
olmakla birlikte haritaların rektifikasyonu için de gerçekleĢtirilmiĢtir. Arazi
çalıĢmaları esnasında yer kontrol noktaları Ģeklinde GPS (Global Positioning
System)‟le 4-12 m. arasında hata payı kabul edilerek 1500 civarında koordinat
alınmıĢtır. Önceden düzenlenmiĢ bir karne yoluyla objelerin ve onların yapısal
özellikleri koordinantlı olarak arazide tanınarak kayıt altına alınmıĢtır (Çizelge
3.1). Koordinatlı objeler ve onların yapısal özellikleri, büroda uydu
görüntülerinin sınıflandırılmasında güvenli bilinen alanlar olarak kullanılmıĢtır.
Arazi çalıĢmaları, bu çalıĢmada biyotopların karakterize edilip sınıflandırılması
ve sahanın tamamına yaygınlaĢtırılmasında temel bir araç olarak yer almıĢtır.
Diğer yandan mevcut harita ve dokümanlarda yer alan bilgilerin kalitesi ve
kullanılabilirliği arazi çalıĢmaları esnasında kontrol edilerek gözden
geçirilmiĢtir. Arazi çalıĢmalarına baĢlamadan önce uydu görüntüsü üzerinde
önceden araç yolu, ev, köprü vb. inĢa edilmiĢ bazı objelerin ayırt
edilebilmesinden dolayı bunlara yönelik koordinat tespiti yapılmamıĢtır. Arazi
çalıĢmalarının ağırlığı ağaç ve maki türlerinin tek tek ve grup olarak ayırt
edilmesine ayrılmıĢtır. Bunun yanında tür, yaĢ ve kapalılık ile tabakalı grupların
sınıflandırılabilmesine yönelik bilgiler geniĢ alanlı olarak topoğrafik haritalara
iĢlenmiĢtir. Birinci yıl gerçekleĢtirilen arazi çalıĢmaları öncelikle uydu
görüntülerinin kontrolsüz ve kontrollü sınıflandırılmasında kullanılmıĢtır. Ġkinci
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yılda doğruluğu düĢük bulunan vejetasyon gruplarından yeni kayıtların alınması
sağlanmıĢtır.
Çizelge 3.1: Arazi ÇalıĢmaları Ġçin DüzenlenmiĢ Karne
Table 3.1: Data entry form for field works
GPS Nokta No :
Koordinat Sistemi:
X:
Y:

Tarih:
Ġsim :
Yükseklik:
Bakı:
Eğim:
Yapısı

Obje
....................
Ağaç

Orman

Ağaçlık

Tek

Saf

KarıĢık

Ağaççık

Orman

Ağaçlık

Tek

Saf

KarıĢık

Çalılık
Otsu
TaĢlık

Orman Makilik
Kurak
Nemli
Döküntü Serpinti

Saf
TaĢlık
Vejetasyon
yok

KarıĢık

Tek
Kayalık
Vejetasyon
var
Blok
Birikinti
Sulu
Tahıl
Mahalle Köy
Stabilize Asfalt
Göl
Dere

GeliĢme
Çağı
GeliĢme
Çağı

Kayalık
Yüzey
Ziraat
Kuru
Meyve
Sebze
Ġskan
Yayla
Belde
Yol
Toprak
Su
Irmak
Sulu Dere
Kuru Dere
Diğer:
Diğer
Arazi Kullanımı
Ormancılık
Otlatma Turizm
YerleĢim
Ziraat
Diğer:..................................................
Arazi Kullanım ġiddeti
yoğun
orta
az
yok
Arazi Kullanım Zamanı
günlük
mevsimlik
sürekli
Gündüz
AkĢam -Gece
Diğer Özellikler: (geliĢme çağı, çap, tahmini devrik ve dikili kuru yoğunluğu, meĢcere
kapalılığı – tabakalılığı, yangın sahası, ağaçlandırma sahası, düzenli-düzensiz otlatma,
teraslanmıĢ-nadaslı tarım alanı, kullanımı terk edilmiĢ, yola veya yerleĢim yerine
yakınlığı veya ulaĢılabilirliği vs.)
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3.2.3 Biyotopları Karakterize Eden Özelliklerin Belirlenmesi
Biyotopları karakterize eden özelliklerin belirlenmesi hem onları
homojen birlikler halinde birbirinden ayıran özelliklerin hem de biyotop tipleri
anahtarının oluĢturulmasına yönelik bir sınıflandırma sisteminin geliĢtirilmesine
hizmet etmektedir. Bu çalıĢmada, biyotop tiplerini karakterize edecek temel
özellikler, alana özgü verilerden temin edilmiĢ mevcut veri tabanında yer alan
bilgilerden oluĢmaktadır. Biyotop tipleri, doğal kaynakların yapısal
özellikleriyle arazi kullanımını tanımlayan niceliksel ve niteliksel özellikler
Ģeklinde sınıflandırma sistemine uygun olarak kodlandırılmıĢtır (Çizelge 3.2).
Çizelge 3.2: Biyotopları Karakterize Eden Özelliklerin Tanımlanması
Table 3.2: Identifying of the criteria to characterize biotope
Veri Tabanı Kodu
ARKUL

Karakterize Edilen
Özellik
Arazi Kullanım Formu

ARKUT

Arazi Kullanım Tipleri

Sınıflar
AS: Ağaçlandırma Sahası
DGS: Doğal GençleĢtirme
Sahası
OK: Odun Kullanımı
OT: Otlatma
OY: Orman Yan. Sah.
R: Rekreasyon
T: Turizm
TK: Kuru Tarım
TS: Sulu Tarım
TKN: Nadaslı Kuru Tarım
UL: UlaĢım
YE: YerleĢim
D: Diğer
Kırsal Kullanımlar
Yapacak ve yakacak odun
temini
Hayvan otlatması
Yemlik dal budaması
Tali ürün toplama
UlaĢım amaçlı kullanım
Ekoturizm faaliyetleri
Rekreasyon
Turizm amaçlı kullanım
Ziraat Alanları
Kuru Tarım Alanları:
Teraslı ve sürekli kullanılan
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Teraslı ve nadaslı kullanılan
Terassız ve sürekli kullanılan
Terassız ve nadaslı kullanılan
Terk edilmiĢ tarım alanları
Sulamalı Tarım alanları:
Yılda Birkaç Ürün Veren
Yılda Sadece Bir Ürün Veren
YerleĢim Yerleri Ve Yollar
Bugünkü YerleĢim ve
Kullanım Yerleri:
Köy
Mahalle
Yayla
Mezarlıklar
Turizm ĠĢletmeleri
Diğer:
Regülatör
Okul
Cami
Otopark
Piknik Alanı
Orman ĠĢletme
Binaları
Jandarma
Sera
Su Yapıları:
Kaynak ÇeĢme
Tesis ÇeĢme
Kuyu
Su Çukurları/Sarnıç
Betonarme Kanal
Kazıntı Kanal
Tarihi YerleĢim ve Kullanım
Yerleri:
Köprü
Tiyatro
Harabeler
Su Kemerleri
Tarihi Yollar
Yollar:
Asfalt
TaĢ veya Çakıl ile
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ARKULSEK

Arazi Kullanım ġekli

AKS

Arazi Kullanım ġiddeti

AKZ

Günlük Arazi Kullanım
Zamanı

AKM

Mevsimsel Arazi
Kullanım Zamanı
UlaĢılabilirlik

ULAS

ÖZELTĠP

Arazi Kullanım Tiplerine
Ait Diğer Özellikler

Stabilize
Orman Yolları
Köprü
Patikalar
10: düzenli
11: düzensiz
12: yok
1: Çok Yoğun
2: Yoğun
3: Orta
4: Az
5: Yok
S: Sürekli
G: Gündüz
A:AkĢam-Gece
S: Sürekli
M: Mevsimsel
1: yüksek
2: orta
3: zayıf
4: yok
6. Kırsal Kullanımla
Tahrip EdilmiĢ Doğal
Alanlar
Terk EdilmiĢ Tarım Alanı,
61
Daha Önce YanmıĢ, 62
Tarla
Açma
Yoluyla
BozulmuĢ, 63
Odun Ġhtiyacı Ġçin BozulmuĢ,
64
Otlatma Ġçin BozulmuĢ, 65
Az ve Mutedil Kirlenme
Etkisinde, 66
Çok ve AĢırı Kirlenme
Etkisinde, 67
Az ve Mutedil Müdahale
GörmüĢ, 68
Çok ve AĢırı Müdahale
GörmüĢ, 69
7. Ziraat Alanları
Tahıl ve Hububat Üretimi, 71
Sebzecilik, 72
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Meyvecilik, 73
Sebze ve Meyvecilik, 74
KarıĢık, 75
Odun DıĢı Orman Ürünleri,
76
Arıcılık, 761
Keçiboynuzu, 762
Kekik, 763
8. YerleĢim Yerleri Ve
Yollar
Toplu YerleĢimler, 81
Dağınık YerleĢimler, 82
Kitle ġeklinde Kullanım 83
Münferit
veya
Gruplar
ġeklinde Kullanım, 84
Halen Kullanılan, 85
Kullanımı Terk EdilmiĢ, 86
Ġdari Kullanım, 87
Tarihi YerleĢim ve Kullanım
Yerleri, 88
Yunan-Roma Dönemine
Ait, 881
Bizans Dönemine Ait, 882
Dönemi Belirsiz, 883

KARBĠT

Karakteristik Bitkiler
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Yollar, 89
Çift ġeritli ve Yoğun
Kullanımlı, 891
Çift ġeritli ve Seyrek
Kullanımlı, 892
Tek ġeritli ve Yoğun
Kullanımlı, 893
Tek ġeritli ve Seyrek
Kullanımlı, 894
Karakteristik bitki grup
kodları Örn.
102 Kızılçam ve Glycyrrhiza
asymmetrica oluĢumu:
Pinus brutia
Lithodara hispidula
Glycyrrhiza asymmetrica
Cotinus coggygria

VEJTĠP

Vejetasyon Formları Tipi

Phillyrea latifolia
…
Vejetasyon Formu Kodları
Orman, 1
Ġbreli saf orman, 10
Yapraklı saf orman, 11
Ġbreli karıĢık, 12
Yapraklı karıĢık, 13
Ġbreli-yapraklı karıĢık, 14
Ġbreli-maki karıĢık, 15
Yapraklı-maki karıĢık, 16
Ġbreli-yapraklı-maki kar., 17
Makilikler, 2
Ağaççık-boylu Çalı, 20
Yarı çalı, 22
Dağlık step vejetasyonu ve
çayırlıkları, 3
Dağlık nemli, 30
Dağlık kurak, 31
Subalpin nemli, 32
Subalpin kurak, 33
Su Alanlarının Çevresi, 4
Akarsu vejetasyonu, 41
Kuru dere vejetasyonu, 42
Durgun su vejetasyonu, 43
Kayalık alan vejetasyonu, 5
Akdeniz katı, 51
Dağ katı, 52
Yük. dağ - subalpin katı, 53

VEJAGAC

Vejetasyon Ağaç Katı
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Kırsal kullanımla bozulmuĢ
vejetasyon, 6
Garig meĢcereler, 61
Çalı kırları, 62
Yarı çalı kırları, 63
YerleĢim yeri merkezi ve
yolları civarı, 64
YerleĢim yeri yakını ve
yolları civarı, 65
Tarla içi ve kenarları, 66
1: tam kapalı %70-100

Kapalılığı

VEJCALI

Vejetasyon Çalı Katı
Kapalılığı

VEJTAB

Vejetasyon Tabakalılığı

VEJDĠG

Diğer Vejetasyon
Özellikleri

KLĠBĠT

Klimazonal Bitki
Birlikleri

YAS

YaĢlılık
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2: yarı kapalı %40-70
3: az kapalı %10-40
4. kapalı değil %0-10
1: tam kapalı %70-100
2: yarı kapalı %40-70
3: az kapalı %10-40
4. kapalı değil %0-10
1: iki ve üzeri tabakalı
2: tek tabakalı
3: tabakasız
1: Ölü ve dikili ağaç
bakımından zengin
2: Gençlik bakımından
zengin
3: Otsu bitkilerce zengin
31: Kazmofitlerce zengin
32:Geofitlerce zengin
33:Terofitlerce zengin
4: Sulak alan Vejetasyonunca
zengin
5: Antropojen etkilerle
oluĢmuĢ sekonder bitkilerce
zengin
6:Yangına hassas bitkilerce
Zengin
7:Çalı ve otsu
vejetasyonunca zengin
8:Ağaç ve boylu çalı
vejetasyonunca zengin
1:Oleo-Ceratonion - Zonu :
kıĢı sıcak yağıĢlı Akdeniz ikl.
2:Quercion
calliprini
–
Zonu: kıĢı ılık ve yumuĢak
yağıĢlı Akdeniz iklimi
3: Querco-Cedretalia libani
Zonu: kıĢı soğuk – çok
soğuk yağıĢlı Akdeniz iklimi
4:Astragalo-Brometea–
Zonu: kıĢı son derece soğuk
ve buzlu yarı kurak ve az
yağıĢlı Akdeniz iklim tipi
1: YaĢlı
2: Genç
3: KarıĢık

TOPÖR

Toprak Örtüsü

JEOFOR

Anakaya Formasyonu

JEOMOR

Jeolojik-Jeomorfolojik vb.
Özel Nitelikli Alanlar

EGĠM

Eğim Dereceleri

1

1:Sadece toprak
2:Toprak ve taĢ birikintileri
3:Kaya, taĢ ve kısmen
Toprak
4:BoĢluklu blok kayalar,
kısmen taĢ ve toprak
5:Sadece kayalar
6:Blok kayalık
7:Duvar tipi kayalık
8:Kaya-taĢ birikintisi
1: Polje ve vadi tabanı
birikintileri
2: Pediment alanlar
3. BeĢkonak formasyonu
4: Köprüçay konglomerası
5: mezoik-tersiyer kireçtaĢı
6: Üst trias zamanlı
radyolarit ve kumtaĢları
7: Çakıllı ve döküntülü
kireçtaĢları
Kanyon tipi yarma vadiler
Derin kertik vadiler
Kemer vadiler1
Karstik oluĢumlar
Polyenler
Dolinler (Kokurdanlar)
Lapyalar
Yarı karstik oluĢumlar
Buz2 ve kar yalakları3
Buzkar Alanları4
1: Düz eğimli 0˚-2˚
2: Az eğimli 2˚-5˚
3: Orta eğimli 5˚-10˚

ĠZBIRAK, R. (1964, s. 198)‟e göre dağların gevĢek kıvrımlı bölümlerinde aĢınması
ilerlemiĢ antiklinal vadiler (Kemer ya da Antiklinal vadi).
2
ĠZBIRAK, R. (1964, s. 52)‟e göre kalıcı karların bulunduğu yüksek dağların
yamaçlarında, doruk boyunun daha aĢağısındaki yuvamsı oyuklar.
3
ĠZBIRAK, R. (1964, s. 187)‟e göre çok karlı bölgelerde, karlı dağlarda kalın kar
örtülerinin bulunduğu yeri oymasıyla doğan yayvanca çanak.
4
ĠZBIRAK, R. (1964, s. 187)‟e göre yüksek dağların kalıcı karlar ile örtülü yerlerinde
bayatlamıĢ, yarı buz yarı kar özelliği almıĢ bir çeĢit eski karların (buzkar benekleri)
bulunduğu alanlar. Buzkar alanları, buzulları besleyen ana kaynaklardır.
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BAKI

Bakı Grupları

SU

Su Ġle Kaplı Alanlar

DOG

Doğallık

KORDEG

Korumaya Değerlilik

4: Çok eğimli 10˚-20˚
5: Dik 20˚-30˚
6: Sarp 30˚-45˚
7: Pek sarp >45˚
1: Düz alanlar
2: Kuzey bakılı alanlar
3: Doğu bakılı alanlar
4: Güney bakılı alanlar
5: Batı bakılı alanlar
1.Devamlı akarsu
2.Periyodik akarsu
3.Sürekli Durgun Su
4.Kaynak
5.Su kenarı kum ve taĢ
birikintileri ile kaplı taĢma
bölgeleri
1. doğal
2. doğala yakın
3. yarı doğal
4. doğala uzak
5. doğal değil
1. çok yüksek
2. yüksek
3. orta
4. az

3.2.3.1 Arazi Kullanım Özelliklerinin Karakterize Edilmesi
Bu çalıĢmada arazi kullanım tiplerinin (ARKUT) karakterize edilmesi ve
sınıflandırılmasının amacı, çalıĢma sahasında mevcut bulunan arazi kullanımları
ve bunların etkilerini alansal olarak ayırıp tanımlayarak bunların biyotop
tiplerinin oluĢturulmasında kullanılmasını sağlamaktır. Bu Ģekilde sahanın doğa
ve insan tarafından oluĢturulmuĢ peyzaj yapısı, biyotop tiplerinin
sınıflandırılması yoluyla tanımlanmıĢ olacaktır. Bu çalıĢmada arazi kullanım
tanımına, insanın ihtiyaçlarını karĢılamak için doğal kaynaklara doğrudan veya
dolaylı olarak bir müdahalede bulunulması Ģeklinde yaklaĢılmaktadır. Bunun
doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkileri bulunan eylemler Ģeklinde ortaya
çıktığı varsayılmıĢtır. Arazi kullanımlarının etkileri olarak doğal kaynaklar
üzerinde arazi kullanım tipinin Ģekline, Ģiddetine ve zamanına bağlı olarak tespit
edilip tanımlanabilen zararlar anlaĢılmakta olup, bu etkiler üç farklı yaklaĢımda
değerlendirilmiĢtir. Birinci yaklaĢımda, arazi kullanım tiplerinden yerleĢim,
ulaĢım ve turizm amaçlı arazi kullanımları, insanın temel ihtiyaçlarını
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karĢılamak için doğal kaynaklara aĢırı veya kısmen müdahale ederek, bunların
kendini yenileyememesine sebeb olduğu varsayılmıĢtır. Bunlar kültürel peyzajın
insan tarafından oluĢturulmuĢ biyotop tipleri olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıĢtır.
Ġkinci yaklaĢımda insanın bazı ihtiyaçlarını çeĢitli doğal kaynaklardan sürekli
karĢılamak için onun bunlara kısmen veya tamamen müdahalesi Ģeklinde
yaklaĢılmıĢ ve o doğal kaynakların kendini yenilemesinin zor olsa da mümkün
olduğu varsayılmıĢtır. Bu yaklaĢımda tarım, rekreasyon, sürekli otlatmaya tabii
mera alanları, orman yangını sonrası oluĢmuĢ alanlar, kırsal kullanımla
bozulmuĢ doğal alanlar ve kültüre edilmiĢ kırsal kullanımlı alanlar Ģeklinde ayrı
bir biyotop tipi altında sınıflandırılmıĢlardır. Bunların genelde yerleĢim yeri ve
ulaĢım amaçlı arazi kullanımları ile orman, ağaçlık ve makiliklerin yer aldığı
doğal vejetasyonun bulunduğu alanların arasında yayılıĢ gösterdiği kabul
edilmiĢtir. Üçüncü yaklaĢımda ise insanın bazı ihtiyaçlarını bazı zamanlar için
çeĢitli doğal kaynaklardan karĢılaması onun bunlara kısmen müdahalesi ve o
doğal kaynakların kendini yenilemesinin zor olmadığı varsayılmıĢtır. Bunlar
genelde doğal vejetasyona dayalı biyotoplarda yer almıĢlardır.
Arazi
kullanım
Ģekline
(ARKULSEK)
ait
özelliklerin
sınıflandırılmasında, arazi kullanım tipinin alana düzenli veya düzensiz
etkilerinin olması Ģeklinde tanımlama yapılmıĢtır. Arazi kullanım zamanının
(AKZ) sınıflandırılmasında arazi kullanım tipinin doğal kaynağa verdiği zararın
günlük ve mevsimsel etkisi belirtilmektedir. Burada arazi kullanım etkisinin
günlük veya mevsimsel olarak sürekli veya değiĢken Ģeklinde ayrılmasıyla doğal
kaynağın kendini yenilemesinin mümkün olup olmadığına karar
verilebilmektedir. UlaĢılabilirlikle (ULAS) doğal kaynak kullanımının alanda
mümkün olup olmadığı sınıflandırılmaktadır. Bu arazi kullanımlarının etkilerini
kısıtlayıcı ya da arttırıcı bir faktör olarak karakterize edilmesi gereken bir özellik
Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. UlaĢılabilirlik, eğim ve anakayanın toprak üstü formu
(TOPÖR) sınıflarına bağlı olarak doğallığın sınıflandırılmasında, doğal kaynak
kullanımını kısıtlayıcı bir özellik olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca yerleĢim yerleri
ve yollara uzak olan, yayan veya bir takım motorlu-motorsuz araçlarla ya da
binek hayvanlarıyla ulaĢılması çok zor veya olanaksız olan kanyon tipi dar
vadiler, blok ve duvar Ģeklindeki kayalıklar, sarp-pek sarp derecedeki eğimli
yamaçlar, geniĢ kokurdan sahalar ulaĢılabilirliği çok düĢük veya yok Ģeklinde
sınıflandırılmıĢtır.
3.2.3.2 Vejetasyon Özellikleri ve Yükselti-Ġklim KuĢaklarına Dayalı
Klimazonal Bitki Birliklerinin Karakterize Edilmesi
Bu çalıĢmada vejetasyona ait karakteristik özellikler ile yetiĢme ortamı
koĢullarının birlikte oluĢturduğu homojen yaĢam birlikleri biyotop tiplerinin

36

sınıflandırma anahtarını oluĢturmaktır. Vejetasyona ait yapısal özelliklerin
tespiti ile hem biyosenoze‟nin alt parçası fitosenoze ait homojen alanlar
karakterize edilmiĢ hem de yetiĢme ortamı koĢullarıyla gösterdikleri yapısal
çeĢitlilik
bakımından
biyosenoze
ait
biyotopların
haritalanması
gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu Ģekilde ileriki çalıĢmalarda vejetasyon ve
yetiĢme ortamı özelliklerine bağlı yabanıl yaĢayan hayvan türleri için önemli
olan alanların tespitinin mümkün olması sağlanmıĢtır. Ayrıca, arazi kullanım
özelliklerine dayalı doğallık ve ulaĢılabilirliğin karakterize edilmesiyle yaĢam
alanı istekleri bakımından insan etkilerinden uzak, doğal alanlara ihtiyaç duyan
yaban hayvanları için önemli alanlar ortaya çıkarılması mümkün kılınmıĢtır. Bu
alanların vejetasyon ve yetiĢme ortamı koĢulları ile kombine edilmesiyle de
ileride bazı yaban hayvanlarına yönelik yapılacak araĢtırmalara altlık olarak,
potansiyel yayılıĢ alanlarının tespiti sağlanabilecektir.
Karakteristik bitkiler, (KARBĠT) doğal ve kültüre edilmiĢ (tarım
bitkileri hariç) homojen vejetasyon gruplarını temsil eden bitkilerdir. Bunlar
biyotop tip anahtarına uygun rakamlarla kodlanmıĢtır. Bunlar hem arazi
çalıĢmalarında hem de baĢta AYAġLIGĠL (1987) çalıĢması olmak üzere
vejetasyona yönelik diğer çalıĢmalardan elde edilmiĢtir. Gruptaki tür sayısı
değiĢkendir. Arazi çalıĢmalarında üst ve alt tabakalardaki bitkiler bulunma
miktarlarına göre çoktan aza doğru listelenmiĢtir. Bunlar AYAġLIGĠL (1987)
tarafından hem bitki birliklerini karakterize eden metinle hem de vejetasyon
tablolarında verilen türlerle karĢılaĢtırılmıĢtır. Karakteristik bitki grupları,
uzaktan
algılama
yöntemleriyle
vejetasyonun
bütün
sahaya
yaygınlaĢtırılmasında anahtar olarak kullanılmıĢtır. Vejetasyon tipleri, bu
çalıĢmada (VEJTĠP) orman, ağaççık-maki, dağlık stepler-çayırlıklar, garig vb.
kırsal kullanımla bozulmuĢ doğal vejetasyon gibi homojen bitki
formasyonlarının sınıflandırılmasını belirten bir özellik olarak yer almıĢtır. Bu
gruplar, uydu görüntülerinin sınıflandırılmasından elde edilmiĢtir. Bu homojen
gruplar biyotop tipleri anahtarının oluĢturulmasının altlığını oluĢturmaktadır.
Vejetasyon ağaç katı kapalılığı, (VEJAGAC) vejetasyonun ağaç katının
kapalılık derecesini ifade etmekte olup, kapalılık sınıfları orman amenajman
yönetmeliğine uygun olarak ayrılmıĢtır. Bunun orman amenajmanı meĢcere
haritasıyla bütünlüğü oluĢturacağı düĢünülmüĢtür. Vejetasyon çalı katı kapalılığı
(VEJCALI) vejetasyonun çalı katının kapalılık derecesini ifade etmekte olup,
kapalılık sınıfları vejetasyonun ağaç katına uygun olarak ayrılmıĢtır. Çalı
formasyonu olarak alçak ve boylu maki türleri ile çalı formundaki ardıç türleri
tanımlanmıĢtır. Çalı katının kapalılık dereceleri vejetasyon tablolarında birliğe
ait karakteristik çalı türlerinin toprağı örtme derecesi ile bu örnek alanların uydu
görüntülerinde tespiti ve arazi çalıĢmalarında topoğrafik haritalara iĢlenerek
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sayısal ortama aktarılmasıyla belirlenmiĢtir. Diğer vejetasyon özellikler
(VEJDĠG) vejetasyonu belli bir sistematikte sınıflandırmamakla birlikte,
vejetasyonun doğal ve insan kullanımıyla oluĢmuĢ göze çarpıcı bazı özel
karakteristik özelliklerinin, biyotop tiplerinin sınıflandırılmasında dikkate
alınmasını sağlamaktadır. Bu bazı biyotopların karakterize edilmesi ve
anahtarlanmasında eksik kalacağı düĢünülen özelliklerin tamamlanması
amacıyla düĢünülmüĢtür. VEJDĠG altında verilen özellikler birbirleriyle
bağlantılı değildir. Vejetasyon tabakalılığı (VEJTAB) vejetasyonun ağaç ve çalı
katı tabakalılığını sınıflandırmaktadır. Ağaç ve çalı katı oluĢan alanlarda bu
özellik iĢlenmiĢtir. Ġki ve üzeri tabakalı alanlar, hem ağaç katı hem de boylu ve
alçak çalı katı olan alanlar için, tek tabakalı alanlar, bu üç kattan ikisinin
bulunmasıyla, tabakasız alanlar ise bu üç kattan sadece birinin bulunmasıyla
gerçekleĢmektedir. YaĢlılık (YAS) orman biyotoplarının yaĢ sınıflarını
tanımlamaktadır. Buradaki sınıflar amenajman planı meĢcere geliĢme çağları
dikkate alınarak, a-b çağlar genç, c-d çağlar yaĢlı ve bu iki gruptan birer
elemanın karıĢımıyla karıĢık yaĢlı Ģeklinde meĢcere yaĢı orman biyotoplarının
karakterize edilmesinde kullanılmıĢtır.
Görüntü yorumlaması esnasında vejetasyon tipleri AYAġLIGĠL
(1987, s.73) tarafından QUEZEL ve ark. (1978), AKMAN ve ark. (1978, 1979a
ve b), BARBÉRO ve QUEZEL (1981)‟e dayanılarak bölümlendirilen
klimazonal vejetasyon zonlarında (KLĠBĠT) yer alan vejetasyon birliklerine
dayandırılmıĢtır. BaĢta iklim ve yükselti olmak üzere yetiĢme ortamı
özelliklerine dayalı tiplendirme esnasında ise KANTARCI (1990) tarafından
yapılan Akdeniz Bölgesi YetiĢme Ortamı Bölgesel Sınıflandırması çalıĢmasında
yükselti-iklim kuĢakları ve yöreler için verilen bilgiler kullanılmıĢtır.
KANTARCI (1998) tarafından doğal Kızılçam ormanlarında optimal boy
geliĢimiyle yükselti-iklim kuĢakları arasında net bir iliĢkinin bulunduğu
belirtilmiĢtir.
Literatür özeti bölümünde vejetasyonun doğal yayılıĢı ile ilgili olarak
AYAġLIGĠL (1987), AKMAN (1995) ve KANTARCI (1990) tarafından verilen
bilgilerden yola çıkılarak çalıĢma alanın vejetasyon birliklerinin klimazonal
yayılıĢı ve buna bağlı özellikleri incelenmiĢtir. Yapılan bu incelemede AKMAN
ve KANTARCI tarafından Akdeniz Bölgesi 0-500 m. ve 500-1000 m. için
verilen bitki türleri uygunluk göstermektedir. AYAġLIGĠL (1987, s. 75)
tarafından Oleo-Ceratonion – Zonu‟nun Köprü Çayı‟nın doğusunda AKMAN
(1995) ‟a uygun olarak 500 m. yüksekliğe çıkabildiği ama batı tarafında bunun
200-300 m. yüksekliğe çekilmesi üzerinde durulmuĢtur. Bu durum KANTARCI
(1990, s. 48) tarafından Köprü Çay vadisinin batısında BeĢkonak‟tan Zerk‟e
doğru olan kesimde 300-500 m.lerde baĢlayan Ardıç kuĢağının bulunmasıyla
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buralarda deniz etkisinin giderek azalmaya baĢladığı Ģeklinde bildirilmiĢtir.
Oleo-Ceratonion – zonu için AKMAN (1999, S. 340) tarafından kıĢı sıcak
yağıĢlı Akdeniz iklim tipi tanımlaması yapılmıĢtır. AYAġLIGĠL (1987, s. 76) ve
AKMAN (1995, s. 18) tarafından Quercion calliprini alyansı Oleo-Ceratonion
ile birlikte Quercetalia ilicis ordosuna bağlanmakta ve yaprağını dökmeyen
bitkilerle temsil edilen kıĢı ılık ve yumuĢak asıl Akdeniz vejetasyon katını
oluĢturmaktadırlar. Ama Quercion calliprini zonuna ait bitki birlikleri OleoCeratonion-zonunu temsil eden sıcak Akdeniz katından 1250 m.ler civarına
kadar çıkan Querco-Cedretalia libani zonunu temsil eden Akdeniz dağ katının
alt seviyelerine kadar yayılıĢ göstermektedirler. Sonuç olarak Quercion
calliprini zonu için asıl ve üst Akdeniz vejetasyon katı sınıflandırması ve kıĢı
ılık ve yumuĢak Akdeniz iklim tipi yorumlaması yapılabilmiĢtir.
500-1000 m.ler arasında kalan Quercion calliprini zonu KANTARCI
(1990) tarafından yükselti iklim kuĢağı olarak Kızılçam orta kuĢağında yer almıĢ
ve Köprü Çay havzasında yamaçların deniz etkisi almasına göre doğu ve batı
bakılı yamaçlar olarak ikiye ayrılmıĢtır. KANTARCI (1998)‟e göre Akdeniz
bölgesinin batı bölümünde yayılıĢ gösteren doğal Kızılçam ormanlarının boy
büyümeleri ile yükselti-iklim kuĢakları arasında belirgin bir iliĢkinin bulunduğu
belirtilmiĢtir.
AYAġLIGĠL tarafından Köprü Çayının batısında Oleo-Ceratonion –
Zonu‟nun 200-300 m.‟lerden yukarı çıkmadığı belirtilmiĢtir. Bunun yanında
KANTARCI tarafından 500-1000 m.‟ler arasının Köprü Çayının doğusu ve
batısı olarak ayrıldığı görülmektedir. Bu Ģekilde Köprü Çayının batısı için bu
sınırın 300 m.‟lerden baĢlatılması doğru bulunmuĢtur. 1000-1500 m.‟ler arasında
AKMAN tarafından verilen liste ile KANTARCI tarafından verilen liste
arasında fark bulunmaktadır. KANTARCI tarafından Kızılçam-Sedir kuĢağı
olarak adlandırılan bu yükseklikler Kızılçam ve Sedir alt kuĢağı olarak ikiye
ayrılmıĢtır. AKMAN (1995, s. 4)‟nın çalıĢmasında 1000-1500 m.‟ler arasında
yer alan üst Akdeniz vejetasyon katında Kızılçam yer almamaktadır.
EMBERGER tarafından baĢlatılıp AKMAN ve DAGET (1971) tarafından
Toroslar için çeĢitli yükselti basamaklarında ortalama minimum en soğuk ay (m)
sıcaklık derecelerine bağlı geliĢtirilen termik değiĢimlerde serin ve soğuk
arasındaki geçiĢin yaklaĢık 700 m. lerde görülmesine rağmen AYAġLIGĠL
(1987, s. 63) tarafından Kızılçam‟ın KKMP‟de 1100-1400 m.‟ler arasında
yayılıĢ yaptığı, edafik faktörlerden bağımsız olarak optimal yayılıĢının 800-1100
m.‟ ler olduğu bildirilmektedir. AYAġLIGĠL tarafından NAHAL (1981, s. 85)‟e
dayanılarak Kızılçam‟ın serin ve soğuk arasında termik değiĢimi olan nemli
biyoklimatik kuĢakta yayılıĢ gösterdiği belirtilmektedir. Buna bağlı olarak; serin
ve soğuk arasındaki sınırın yaklaĢık 1100 m.‟ ler civarında olması gerektiği
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bildirilmektedir. Bunun KANTARCI tarafından yapılan Kızılçam üst kuĢağına
denk geldiği rahatlıkla belirtilebilir. AKMAN (1999, s. 340) tarafından
gerçekleĢtirilen baĢka bir çalıĢmada Kızılçam Türkiye‟nin yağıĢlı Akdeniz
biyoiklimleri arasında kıĢı serin tip olarak yorumlanan üst Akdeniz ve az dağlık
Akdeniz katındaki vejetasyon katlarında yer almıĢtır. Bu vejetasyon katında
üzerinde durulması gereken iki tür saçlı ve mazı meĢesidir. Bu iki tür çalıĢma
sahasında yer yer Kızılçam‟la birlikte üst Akdeniz katında yayılıĢ
göstermektedir. Bu incelemeden sonra üst Akdeniz katının yükseklik sınırının
Kızılçam ile Quercion calliprini zonun yaklaĢık ortak yükseklik sınırı olan 1200
m. ile kesilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu vejetasyon katı kıĢı serin yağıĢlı Akdeniz
iklim tipi ile karakterize edilmiĢtir. Querco-Cedretalia libani zonu ise; Sedir,
Karaçam, Göknar, Makedon MeĢesi, kokulu ve boylu Ardıç, Acer hyrcanum
ssp. sphaerocaryum, Acer monspessulanum ssp. monspessulanum, Sorbus
torminalis ssp. pinnatifida, Fraxinus angustifolia spp. angustifolia türleri ile
Quercion calliprini zonunun üst kısmında Akdeniz dağ ve yüksek dağ katı
vejetasyonunu oluĢturmakta ve kıĢı soğuk – çok soğuk yağıĢlı Akdeniz iklim tipi
ile karakterize edilmektedir. Bu zonun yükseklik sınırı 2000-2100 m.‟lere kadar
çıkmaktadır. Bu zonda yer alan Karaçam alanlarının, deniz etkisi az alanlarda
yayılıĢ göstermesi biyotopların sınıflandırılmasında dikkate alınmıĢtır. Son
olarak; Astragalo-Brometea zonu, yüksek dağ katının odunsu bitkiler
bakımından fakir olan alanları ve subalpin vejetasyon katının tamamını temsil
ederek, kıĢı son derece soğuk ve buzlu yarı kurak-az yağıĢlı Akdeniz iklim tipi
ile karakterize edilmiĢtir. Bu vejetasyon katı yükseklik bakımından 1700-1800
m.‟lerden baĢlayıp 2505 m. yüksekliğe sahip Bozburun Dağı zirvesinin kalıcı
kar seviyesine kadar çıkabilmektedir. Bu subalpin vejetasyon katında kurak
yüksek dağ stepleri, yüksek dağ geven formasyonları, rüzgar ve arazi Ģeklinin
elveriĢine göre aĢınmıĢ yüksek dağ formasyonları, dolin vejetasyonu ile nemli
çayırlıklar ile temsil edilmiĢtir. Vejetasyonun yükseltiye bağlı yayılıĢı için
yapılan bu literatür incelemesinden sonra vejetasyon zonları ve bunların
biyoklimatik özellikleri verilmiĢtir (Çizelge 3.3).
3.2.3.3 YetiĢme Ortamı Özelliklerinin Karakterize Edilmesi
Anakayanın toprak üstü formu, (TOPÖR) toprak üstü yüzeyin toprak, taĢ, kaya
vb. anakaya parçalarından oluĢan yapının sınıflandırılmasında kullanılmıĢtır. Bu
özellikle çalıĢma sahası için karakterize edilmesi gereken bir özellik olarak arazi
çalıĢmaları esnasında dikkati çekmiĢtir.
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Çizelge 3.3: Yükselti Basamaklarına Göre Vejetasyon Zonları ve Biyoklimatik
Özellikleri
Table 3.3: Vegatation zone and their bioclimatic characteristics according to altitudinal
zone

Vejetasyon Zonu

Yükseklik (m.)
2500 m.

Biyoklimatik Özellikleri

Akdeniz Subalpin ve Yüksek Dağ
Vej. Katı kıĢı çok soğuk ve buzlu
yarı kurak - az yağıĢlı Akdeniz Ġkl.

Astragalo-Brometea
2000/2100 m.

Akdeniz Dağ Vejetasyonu Katı
kıĢı soğuk ve yağıĢlı Akdeniz Ġklimi

Querco-Cedretalia libani
1100/1250 m.
Quercion calliprini

Üst Akdeniz Vejetasyonu Katı
kıĢı serin ve yağıĢlı Akdeniz Ġkl.

500 /600 m.
Asıl Akdeniz Vejetasyonu Katı
KıĢı ılık ve yumuĢak
yağıĢlı Akdeniz Ġkl.

Quercion calliprini
Oleo-Ceratonion
200/300 m.
Oleo-Ceratonion

Sıcak Akdeniz Vejetasyonu Katı
KıĢı sıcak ve yağıĢlı Akdeniz Ġkl.

100/110 m.
KKMP çok çeĢitli karstik jeomorfolojik yapı ve anakaya
formasyonlarının yüzeydeki oluĢumları bakımından oldukça farklı yapıdadır.
AYAġLIGĠL (1987) tarafından yapılan çalıĢmada mevcut toprak haritalarının
öncelikle tarım amaçlı alanlara yönelik gerçekleĢtirildiği, buna karĢılık alanın
diğer kesimlerinde farklı anakayalar ve vejetasyon formasyonlarının bulunduğu,
topraklarınsa yaklaĢık olarak tiplendirildiği bildirilmiĢtir. AYAġLIGĠL (1987)
kendi çalıĢmasında vejetasyon örnek alanlarından toprak örnekleri alınarak,
anakaya ve toprak üstü formlarla humus formu, toprak tabakasının kalınlığı,
iskelet oluĢumu vb. toprak özelliklerinin temin edildiğini belirtmektedir. Onun
bu çalıĢmasında tespit ettiği toprak tipleri için bir harita bulunmamakla birlikte,
bu toprak tiplerini ayrı bir bölümde belirtmiĢtir. Bu bölümde belirtilen toprak
tiplerinin yayılıĢı bazen alanda anakaya formasyonunun yayılıĢını ifade eden
mevki adları ve bazen de bitki birlikleriyle birlikte açıklanmıĢtır. Bu çalıĢmada;
toprak özellikleri için Köprüçayı havzası etüt ve ağaçlandırma projesi

41

kapsamında 1/100.000 ölçekte 1976 yılında üretilmiĢ toprak haritası incelenmiĢ
olup, AYAġLIGĠL tarafından yukarıda belirtilen eksikleri yüzünden dikkate
alınmamıĢtır. Bunun yerine TOPÖR altında verilen sınıflarla toprak üstü yüzey
oluĢumları ve toprağın anakayaya bağlı yapısının dikkate alınması
düĢünülmüĢtür. Toprak örtüsü sınıflar olarak sadece topraktan baĢlayıp, taĢ-kaya
büyüklüğünün duvar tipi blok kayalara kadar ulaĢan sınıflandırma
öngörülmüĢtür (Resim 3.1). Bu sınıflar uydu görüntülerinin sınıflandırılmasında
çıplak kaya, taĢ-toprak, üzerinde vejetasyon bulunan – bulunmayan kayalıktaĢlık alanlar Ģeklinde sınıfların oluĢturulması ve arazi çalıĢmaları esnasında
haritalara iĢlenen gözlemlere dayalı olarak oluĢturulmaktadır. Toprak tipi ve
özelliklerine, hem AYAġLIGĠL (1987) tarafından verilen lokal mevki adları ve
vejetasyon birlikleri hem de Köprüçayı havzası etüt ve ağaçlandırma projesi
kapsamında güvenilirliği kesin bilgilerden yararlanılarak, biyotop tiplerinin
karakterize edilmesinde değinilecektir. Anakaya formasyonları (JEOFOR)
jeolojik formasyon tiplerinin sınıflandırılmasını içermektedir. ÇalıĢma sahasında
anakaya ve buna bağlı jeomorfolojik oluĢumlar vejetasyon formasyonlarının
yayılıĢı ve bunların insan etkilerine maruz kalmasında çok büyük bir etkiye
sahiptir (AYAġLIGĠL, 1987). Her bir formasyonun içerdiği farklı litolojik
birimlerle oluĢmuĢ değiĢik kayaç bileĢimleri ve bunların tektonik hareketler
sonucu taĢınması ve yığılmasıyla kanyon tipi derin vadiler, kaya duvarları, vadi
tabanlarında birikinti alanlar, polye, dolinler, lapyalar vb. karstik oluĢumlar
Ģeklinde çok değiĢik jeolojik ve jeomorfolojik formlar meydana gelmiĢtir.
Bunlar lokalde farklı karakterde yaĢama alanlarının oluĢmasını sağlayarak hem
vejetasyonun yayılıĢına hem de insanların vejetasyonu kullanmasına kısıtlayıcı
ya da kolaylaĢtırıcı bir etki yaratmıĢlardır. Bu yüzden bu çalıĢmada anakaya
formasyonları bir yetiĢme ortamı özelliği olarak biyotop tiplerinin karakterize
edilmesinde çok büyük bir öneme sahiptir.
Eğim dereceleri, (EGĠM) baĢta iklim ve toprak özellikleri ile arazi
kullanım Ģekilleri üzerinde etkili bulunduğundan yetiĢme ortamı özelliği
bakımından biyotop tiplerinin karakterize edilmesinde kullanılmıĢtır. Çok eğimli
yamaçlar besin ve su ekonomisi bakımından elveriĢsiz kurak ve fakir yerlerdir
(ÇEPEL 1988). Buradan hareketle çok yüksek eğim derecelerine sahip alanlar,
yetiĢme ortamı özeliklerinden iklim ve toprak özellikleri üzerinde eğim
derecelerinin doğrudan etkisinin bulunması sebebiyle doğal vejetasyonun
yayılıĢı üzerinde de doğrudan bir etkisi olması gerektiği varsayılarak, 3. veya 4.
alt katmanda yer alan bazı biyotoplar buna bağlı olarak karakterize edilmiĢtir.
Bakı grupları, (BAKI) bir alanın özellikle sıcaklık ve yağıĢ iklimini
etkilemektedir (ÇEPEL 1988). Burada güneĢlenme süresi ve deniz iklimine bağlı
yağıĢlara açık olmanın üzerinde durularak, bakı gruplarının biyotop tiplerinin
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karakterize edilmesinde kullanılması düĢünülmüĢtür. Bu doğal vejetasyonun
güneĢlenme ve deniz iklimine bağlı yayılıĢında bazı biyotopların karakterize
edilmesinde yer almıĢtır. ÇalıĢma sahasında bu özellik, bazı ağaç türlerine dayalı
vejetasyon tiplerinin yayılıĢında ortaya çıkmıĢtır.
3.2.3.4 Su Ġle Kaplı Alanlar
Bu alanlar, kaynaklar hariç, uydu görüntüsünden doğrudan
sınıflandırılmıĢlardır. Belli baĢlı kaynaklar ise, topoğrafik haritaların yardımıyla
nokta olarak haritalanmıĢtır. Kenarında veya üzerinde vejetasyon bulunan su
alanları kendine özgü karakteristik bitkiler (KARBĠT) ile birlikte
sınıflandırılmıĢtır. Özellikle BeĢkonak vadisi düzlüklerinde iyi geliĢim göstermiĢ
periyodik dereler poligon veya hatlarla gösterilmiĢtir. Dağlık kesimlerde yer alan
kuru derelerden sadece arazi Ģeklini belirleyici bulunanlar gösterilmiĢtir.

ġekil 3.3: TOPÖR 2 Olarak Sınıflandırılan Toprak ve TaĢ Parçalarının
Birlikte Bulunduğu Alanlar
Figure 3.3: The area with soil and pebbles mixed, which are classified as
TOPÖR 2
3.2.3.5 Doğallığın Karakterize Edilmesi
Doğallığı oluĢturan sınıflar, bu çalıĢma için insan müdahaleleri ve
onların etkilerinin biyosenoze verdiği zararın derecesi Ģeklinde tasarlanmıĢtır.
Bu zararlar, türlere veya onların yaĢam alanı isteklerine doğrudan veya dolaylı
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etkiler olarak düĢünülmüĢtür. Bu çalıĢmada, arazi kullanımlarını karakterize
eden özellikler ve bazı yetiĢme ortamı özellikleri doğallığın sınıflandırılmasında
temel veri altlığı olarak kullanılmıĢtır. Bunlar; arazi kullanım tipi, Ģekli, Ģiddeti
ve zamanları, ulaĢılabilirlik, toprak örtüsü ve eğim dereceleridir. Vejetasyona ait
özellikler, doğal süreçte farklı geliĢim Ģekilleri ortaya koyabileceği ve bunun da
sınıflandırma için yanıltıcı olabileceği düĢünülerek dikkate alınmamıĢtır. Bir
alanın doğallığına karar vermede iki aĢama tasarlanmıĢtır.
Ġlk aĢamada arazi kullanımlarına ait özellikler, doğallığı doğrudan
etkileyeceği varsayılarak, arazi kullanım tiplerine ait arazi kullanım Ģekli ve
zamanlarına bağlı olarak bir alanın doğallık sınıfına karar vermede doğrudan
kullanılmıĢtır (Ģekil 3.4). Burada arazi kullanım Ģekli ve zamanlarının arazi
kullanım Ģiddetini doğrudan arttırdığı veya azalttığı varsayılmıĢtır. Genelde
makineli veya makinesiz iĢlemle inĢa edilmiĢ, toprak örtüsü tamamen veya
kısmen insanın temel ihtiyaçları için değiĢtirilmiĢ düzenli olarak günlük ve
mevsimsel sürekli kullanılan alanlar “doğal değil” (örn. yollar, yerleĢimler ve
turizm alanları) olarak sınıflandırılmıĢtır. Genelde makinesiz iĢlemle inĢa
edilmiĢ, toprak örtüsü kısmen insanın temel ihtiyaçları için değiĢtirilmiĢ, günlük
ve mevsimsel değiĢik zamanlarda düzenli bir Ģekilde kullanılan alanlar “doğala
uzak” (örn. ziraat ve kırsal kullanımla bozulmuĢ alanlar, rekreasyon alanları)
olarak doğrudan sınıflandırılmıĢtır. Diğer yandan, insanın bazı çeĢitli
ihtiyaçlarını düzensiz bir Ģekilde karĢılamak (avcılık, otlatma, tali ürün toplama,
yakacak – yapacak odun temin etme vb.) için toprak ve bitki örtüsü kendini
yenileyebilecek Ģekilde orta ve az Ģiddette kısmen zarar görmüĢ alanlar “doğala
yakın-yarı doğal arasında” sınıflandırılmaktadır. Bunların dıĢında ne düzenli ve
ne de düzensiz Ģekilde arazi kullanımının olmadığı alanlar “doğrudan doğal”
olarak sınıflandırılmıĢtır.
Ġkinci aĢamada ise eğim dereceleri ve toprak örtüsüne ait sınıfların
birlikte sınıflandırılmasından elde edilecek ulaĢılabilirlik sınıflarıyla, birinci
aĢamada karar verilen yarı doğal ve doğala yakın alanların ulaĢılabilirliğin
kısıtlayıcı özellikleriyle gözden geçirilmesi hedeflenmiĢtir (ġekil 3.5)
Bu Ģekilde 1. aĢamada doğrudan sınıflandırılamayan bu alanların,
ulaĢılabirlik sınıfıyla tekrar değerlendirilmesi sonucunda ± olumlu-olumsuz bir
etkiyle doğallığın bir sınıf arttırabileceği ya da azaltabileceği varsayılmıĢtır.
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Arazi Kullanım Şiddeti
Çok Yüksek

Çok

Orta

Az

Doğala

Yarı
Doğal

Doğal
Yakın

Yok

Arazi Kullanım Şekli
Düzenli
Düzensiz
Yok
Arazi Kullanım Zamanı
Sürekli
Gündüz
Akşam-Gece
Arazi Kullanım Mevsimi
Sürekli
Mevsimsel
Doğal
Değil

Uzak

Doğal

Doğallık

ġekil

3.4:

Arazi Kullanım
Sınıflandırılması

Özelliklerine

Bağlı

Olarak

Doğallığın

Figure 3.4: Classification of the naturalness depend on the land use
characteristics
Bu aĢamada eğim dereceleri (EGĠM) ve toprak örtüsü (TOPÖR) sınıfları
ulaĢılabirliği karakterize edebilmek için
önce kendi içlerinde tekrar
sınıflandırılmıĢlardır. Bu ikinci aĢamanın hangi durumlarda nasıl gerçekleĢtiğini
göstermek için bir örnek burada sunulmuĢtur. Eğer bir alanda bir arazi kullanım
tipi düzensiz bir Ģekilde orta Ģiddet etkisiyle sadece bahar ve yaz aylarında
mevcutsa birinci aĢamada doğala yakın-yarı doğal arasında sınıflandırılmıĢtır.
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Gruplandırılmış Eğim Derece Sınıfları
Düz veya az eğimli
(0˚- 5˚)

Orta-Dik Eğimli
(5˚- 30˚)

Sarp ve pek sarp
(30˚ - >45˚)

Anakayanın Toprak Üstü
Yapısı (Gruplandırılmış)
(+)
Sadece toprak veya kısmen
taşlık ve kayalık (1-3)
Genelde kayalık veya taşlık
ve kısmen toprak (4-5)
Sadece kayalık (6-7)

(+)

(-)

(+)
(+)
(-)

Yüksek
(-) olumsuz
etki
(+) olumlu etki

(-)
(-)

Orta

(-)

Zayıf

Yok

Ulaşılabilirlik

ġekil 3.5: UlaĢılabilirliğin Olumlu Ve Olumsuz Etkilerinin Eğim Ve Toprak
Örtüsüne Bağlı Sınıflandırılması
Figure 3.5: Classification of positiv and negativ effects of the accessibility
depend on the hillside slope and soil cover
Ġkinci aĢamada, bu alan, eğim sınıfları bakımından sarp-pek sarp ve
toprak örtüsü bakımından 4.veya 5. sınıfta ise bu alanın “ulaĢılabilirliği düĢük”
ve “doğala yakın” olduğuna karar verilmektedir. Bu örnekte görülen böyle bir
tasarım, doğallığın sınıflandırılmasında subjektifliği ön plana çıkarmakla
birlikte, bir alan, uydu görüntüleriyle sınıflandırılıp vejetasyon ve arazi
kullanımına ait özellikleri o alan için veri tabanına iĢlendikten sonra haritalayıcı
tarafından doğallığının sınıflandırılması gerçekleĢtirilmektedir. Bu Ģekilde
subjektifliğin etkisinin geniĢ alanlar yerine daha dar alanlarda ortaya çıkması
sağlanmıĢtır.
3.2.3.6 Bitkisel Tür Koruma Değerliliğinin Karakterize Edilmesi
Bu çalıĢmada “korumaya değerlilik”, endemik ve nadir yayılıĢa sahip,
tehlike altında bulunan bitki türlerinin biyotop tiplerine bağlı karakterize
edilerek biyotop tiplerinin haritalanmasında kullanılması anlaĢılmaktadır. Bitki
türlerine ait koruma değeri özelliklerinin tespiti, alanda yapılmıĢ vejetasyon ve
flora çalıĢmalarında endemik, nadir ve çeĢitli tehlike kategorilerinde belirtilen
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bitkilerin değerlendirilmesiyle yapılmıĢtır. Bu bitkiler EKĠM ve ark. (2000)
tarafından ikincisi basılan Türkiye Kırmızı Bitkileri Kitabı‟nda verilen listelerle
tekrar karĢılaĢtırılmıĢtır. Burada endemik, nadir ve tehlike altındaki bitkiler önce
kendi içlerinde sınıflandırılmıĢ sonra coğrafik yayılıĢ alanın büyüklüğü ve
tehlike sınıfının kategorisine göre koruma değerleri verilmiĢtir. Tehlike
kategorileri sınıflandırılırken tehlike riski altında olma ve acil koruma
gerektirme durumları göz önüne alınmıĢtır. Endemiklik ve nadirlik kendi
içlerinde lokal (örn. Bozburun Dağı yüksek dağ katı ve subalpin kayalıkları veya
Antalya ili) ve bölge (örn. batı ve orta toroslar) ve ülke ölçeğinde iki sınıfa
ayrılmıĢlardır. Koruma değerleri belirlenirken çok yüksek risk grubunda yer alan
tehlike kategorilerine coğrafik yayılıĢının önemine bakılmaksızın birinci öncelik
verilmiĢtir. Sonraki aĢamada dünyadaki yayılıĢı sadece lokal ve yöre ölçeğinde
olan endemiklerle, ülke ve bölge düzeyinde nadir olanlara öncelik verilmiĢtir
(ġekil 3.6).
Tehlike Altında Bulunma Kategorileri
CR

EN

VU

LR

(cd)

(lc)

(nt)

DD

NE

1

2

3

4

Lokal ve yöresel
endemiklik

1

1

2

3

Bölgesel ve
ülkesel endemiklik

1

2

3

4

Lokal ve yöresel
nadirlik

1

2

3

4

Bölgesel ve
ülkesel nadirlik

1

2

2

3

1. çok yüksek

2. yüksek

3. orta

Koruma Değerliliği

ġekil 3.6: Bitkisel Tür Koruma Değerliliğinin Belirlenmesi
Figure 3.6: Designation of conservation value for the plant species
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4. az

3.2.4 Biyotop Tiplerinin Sınıflandırılması
3.2.4.1 Biyotop Tipleri Anahtarının OluĢturulması
Bu çalıĢmada biyotop tip anahtarının amacı, biyotop tiplerinin hiyerarĢik
bir düzen içerisinde kodlanarak sınıflandırmasına yardımcı olmasını sağlamaktır.
Dikkat çekici bir Ģekilde birbirinden ayrılan karakteristik özelliklerin belirli
katmanlarda gruplandırılmasıyla ortaya çıkan hiyerarĢik bölümlendirme
biyotopların sınıflandırma sistemini oluĢturmaktadır.
Biyotop tiplerinin hiyerarĢik olarak sınıflandırılması için anahtar
Ģeklinde sınıfları tanımlayan rakamsal kodlar kullanılmıĢtır (ġekil 3.7). Birinci
katmanda yer alan biyotop tipi hiyerarĢik ortamda en üst katmanda yer alan
doğal veya kültürel karakteristikteki biyotop tiplerini temsil etmekte olup
özellikleri bakımından geniĢ bir homojen yapıya sahip bulunmaktadır. Onun alt
katmanlarında yer alan biyotop tipleri üst katmanların koduna uygun olarak
bölümlendirilmiĢ olup homojen yapıları belirleyici karakteristik özelliklerde
toplanmıĢtır. Katmanlar aĢağıya doğru indikçe biyotopu temsil eden
karakteristikler belirginleĢmekte ve bunların sayısı artmaktadır.
Birinci Katman

İkinci Katman

Üçüncü Katman

Dördüncü Katman

ID1.

ID2.

ID1.1

ID1.1.1

ID 1.2

ID1.1.2

ID 1.1.2.1

ID 1.2.1

ID 1.2.2

ID 1.1.2.2

ġekil 3.7: Biyotop Tip Anahtarının HiyerarĢik Bir Düzende OluĢturulması
Figure 3.7: Hierarchical constitution of the biotop typ code
Karakteristik özelliklerin çokluğu dikkate alındığında, anahtarlamanın
çok sayıda hiyerarĢik alt katları oluĢturma durumu yüzünden kat sayısının
sınırlandırılması gerçeği ortaya çıkmıĢtır. Bunun için anahtarlamada standart üç
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katmanın bazı durumlar içinde en fazla dördüncü veya zorunlu durumlarda
beĢinci bir katmanın kullanılması düĢünülmüĢtür.
3.2.4.2 Biyotopların Sınıflandırılmasında Ġzlenen Yöntem
Biyotopların sınıflandırılması, biyotopların oluĢmasında belirgin bir
Ģekilde diğerlerinden ayrılan aynı yapıdaki homojen yapısal özelliklerin
birbirleriyle iliĢkilendirilerek gruplandırılmasını ve bunların hiyerarĢik sistemde
bölümlendirilmesini ifade etmektedir. Karakteristik özelliklerle katmanlarda
homojen bir yayılıĢ göstererek ayrılanlar, biyotopların tiplendirilmesinde yani
isimlendirilmesinde kullanılmıĢtır. Bununla birlikte, katmanda oluĢan
karakteristik özellikler tipin tanımlanmasında kullanılmıĢtır. Biyotop tiplerinin
anahtarlanması veya hiyerarĢik kodlanmasında ortaya çıkan katmanların genel
karakteristik özelliklerinin açıklanmasıyla biyotopların sınıflandırılması
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bir katmanda yer alan her bir biyotopun genel
karakteristikleri, o katmanın oluĢmasına yönelik olarak açıklanmıĢtır.
Klimazonal olan ve olmayan, doğal-yarı doğal vejetasyona dayalı biyotopların,
değiĢik katmanlarda sınıflandırılmasında öncelikle yetiĢme ortamını karakterize
eden özellikler dikkate alınmıĢtır. Daha sonra vejetasyonun birbirlerinden
ayrılmasını sağlayan yapısal özellikler göz önüne alınmıĢtır. Kültürel etkiler
sonucu tahrip edilmiĢ doğal vejetasyon alanlarının sınıflandırılmasında doğallık
özellikleri baĢta olmak üzere arazi kullanım özelliklerine göre oluĢmuĢ
vejetasyon formları dikkate alınmıĢtır. Kültüre edilmiĢ alanların değiĢik
katmanlarda sınıflandırılması için arazi kullanım özellikleri doğrudan
kullanılmıĢtır.
Uydu görüntülerinin sınıflandırılması yoluyla 1. ve 2. katmandaki çoğu
biyotop doğrudan sınıflandırılabilmiĢtir. Daha sonra bu alanlar CBS ortamında
diğer haritaların altlık kullanılmasıyla elle veya otomatik olarak 3. veya 4.
katmanlardaki biyotopların oluĢturulmasına yönelik sayısallaĢtırılmıĢtır. Elle
sayısallaĢtırmalar, uzaktan algılamadan elde edile poligonların CBS ortamında
diğer tematik haritaların yardımıyla bölünerek veri tabanına iĢlenmesini ve
otomatik sayısallaĢtırma ise uzaktan algılamadan elde edile poligonların CBS
ortamında direkt veri tabanına iĢlenmesini ifade etmektedir. Homojen poligon
alanlarının minimum büyüklüğü 1/10.000 ölçekte 0.25 ha olarak kabul
edilmiĢtir. 0.25 ha‟ın altındaki bazı özellikli biyotoplar poligon, hat veya nokta
olarak gösterilmiĢtir.
Bu çalıĢmada aĢağıdaki biyotop tipleri en üst hiyerarĢide yer almaktadır,
ve sınıflandırma bunların alt katmanları olarak devam etmektedir:
ID1 : Birinci katmanda yer alan biyotop tipleri
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1.) Ormanlar
2.) Ağaçlık ve Akdeniz Çalılıkları
3.) Dağlık Step ve Çayırlıklar
4.) Sulak Alanlar
5.) Kayalıklar
6.) Kırsal Alanlar
7.) Ziraat Alanları
8.) YerleĢim Yerleri ve Yollar
3.2.5 Uzaktan Algılama Sınıflandırma Yöntemlerinin Biyotop
Tiplerinin Karakterize Edilmesi Kullanılması
Uzaktan algılama yöntemlerinin bu çalıĢmada kullanılmasının amacı,
çalıĢma sahasında yer alan vejetasyon, su alanları, arazi morfolojisi gibi arazi
örtüsü ve arazi kullanıma ait özelliklerin uzaktan tespiti ile biyotop tiplerinin
sınıflandırma ve haritalanmasına yönelik CBS iĢlemlerine altlık oluĢturmaktır
(ġekil 3.8).
3.2.5.1 Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Kullanılmasında Veri
Hazırlığı ve değerlendirilmesi
Bu çalıĢmada uydu görüntülerinin iĢlenmesi ve sınıflandırılmasında
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü‟nden temin edilen ERDAS
IMAGINE 8.5 programı kullanılmıĢtır. Görüntü sınıflandırma yöntemlerine
baĢlanmadan önce IKONOS uydu görüntülerinin çalıĢmaya hazır hale
getirilmesi sağlanmıĢtır. Uydu görüntüleri, çalıĢma sahasının tamamını dokuz
parça halinde, her biri 1/25.000 ölçekte UTM WGS 1984 projeksiyonunda
geometrik dönüĢümü yapılmıĢ ve panchromatic ve multi spectral 4 ayrı bandlı
(Red-Green-Bule-NIR) olarak 1x1 m.‟ye çözünürlüğü birleĢtirilmiĢ Ģekilde
aĢağıdaki bilgilerle temin edilebilmiĢtir.
Sensor Type: Satellite
Sensor Name: IKONOS-2
Processing Level: Standard Geometrically Corrected
Image Type: PAN/MSI
Interpolation Method: Cubic Convolution
Multispectral Algorithm: Projective
Stereo: Mono
Mosaic: No
Map Projection: Universal Transverse Mercator
Hemisphere: N
Zone Number: 36
UTM Specific Parameters
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Uzaktan Algılama
Sayısal Görüntü ĠĢleme
Sayısal Görüntü
ZenginleĢtirme
- NDVI Yer
Kontrol
Nokta
-ları

Görsel
Sınıflandırma

Sayısal Görüntü
Sınıflandırması
Kontrolsüz Sınıflandırma

Yer
Kontrol
Nokta
-ları

Kontrollü Sınıflandırma

SınıflandırılmıĢ Homojen Veri Grupları
Sınıflandırma Sonuçlarının CBS Ortamına Aktarılması
CBS
Biyotop Tiplerinin Karakterize Edilmesi Veri Tabanı
OluĢturulması
Coğrafik DönüĢüm,
Analiz

Sayısal Yükseklik
Modeli

Biyotop Tiplerinin Sınıflandırılması

ġekil

3.8:

CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Biyotopların
Sınıflandırılmasında Ġzlenen Yol
Figure 3.8: Classification of the biotope through GIS and remote sensing methods
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Datum: WGS84
Product Order Pixel Size: 1.0000000000 meters
Product Order Map Units: meters
Product Media Format: CD
File Format: GeoTIFF
TIFF Tiled: No
Bits per Pixel per Band: 11 bits per pixel
Multispectral Files: RGB File
RGB Bands
Band 1: Red 0.45-0.53 mikrometre
Band 2: Gren 0.52-0.61 mikrometre
Band 3: Blue o.64-0.72 mikrometre
Panchromatic Band 4: Near Infrared (Yakın Kızılötesi)
Acquisition Date/Time: 2003-06-13 08:59 GMT
Percent Cloud Cover: 0
Reference Height: 1008.4881591797 meters
Component File Name: po_12663_red_0000000.tif po_12663_grn_0000000.tif
po_12663_blu_0000000.tif po_12663_nir_0000000.tif
Component Geographic Corner Coordinates
Number of Coordinates: 4
Component Map Coordinates (in Map Units)
UL Map X (Easting): 324517.83 meters
UL Map Y (Northing): 4141519.59 meters
Pixel Size X: 1.0000000000 meters
Pixel Size Y: 1.0000000000 meters
Bu TIFF formatında ayrı ayrı duran dört band her bir parça için .img
uzantılı dosya olarak birleĢtirilmiĢtir (ġekil 3.9).
Dokuz parça halindeki uydu görüntüleri ikiĢerli gruplar halinde
mozaiklenerek en fazla 4 parça haline getirilmiĢtir (ġekil 3.10). Arazi çalıĢmaları
esnasında GPS‟le uydu görüntülerinin aynı projeksiyonu kullanılarak
koordinatlar alınmıĢtır. Daha sonra bunlar uydu görüntülerinin koordinatlarıyla
karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma esnasında bazı görüntülerin 10-190 m. arasında
değiĢen kayma gösterdiği tespit edilmiĢtir (ġekil 3.11). Arazi çalıĢmaları
esnasında, uydu görüntülerinde rahatlıkla ayırt edilebilen yol çatı, yol-dere çatı,
tek duran bir binanın çatısının bir köĢesi, açıklıkta tek duran bir ağaç, köprü üstü
orta noktalar görüntülerin geometrik düzeltmesinde kullanılmıĢtır. Bunların
yanında uydu görüntülerinin projeksiyonuna uygun olarak rektifiye edilmiĢ
topoğrafik haritalardan aynı yapıdaki yerlerin koordinatları da uydu
görüntülerinin rektifikasyonunda kullanılmıĢlardır. ÇalıĢma sahasının tamamını
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kapsayan uydu görüntüsü yaklaĢık 6 GB boyutundadır. Bu büyüklükteki
görüntünün tamamı hem iĢlem hacminin yüksekliği bakımından bilgisayar
desteğinin bunu karĢılayamayacağı hem de farklı karakterdeki çok sayıda
objenin sınıflandırma kalitesini düĢüreceği varsayılarak sınıflandırmada
kullanılmamıĢtır. Bunun yerine birleĢtirilen ve geometrik düzeltmesi yapılmıĢ
dört görüntüden, birbirine benzer objelerin bulunduğu alanlar kesilerek
sınıflandırmaya hazır hale getirilmiĢtir.

ġekil 3.9: Bandların BirleĢtirilmesi
Figure 3.9: Merging of the IKONOS satellite imagery bands

ġekil 3.10: Görüntülerin Mozaikleme Yöntemiyle BirleĢtirilmesi
Figure 3.10: Mosaic of the IKONOS satellite images
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(a)

(b)
ġekil 3.11: Görüntülerin Geometrik Düzeltmeden Önceki (alt resim a) ve
Sonraki (üst resim b) Kayma Farkları
Figure 3.11: Accuracy of the IKONOS images after (a) and bevor (b) geometric
correction.
3.2.5.2

Görüntü
Sınıflandırmasına
Yönelik
Karakteristik Özelliklerin Tanınması

Yöntemlerle

ÇalıĢma sahasında bulunan biyotopları karakterize edecek özellikler
çeĢitli görüntü sınıflandırma yöntemlerinde tespit edilebilmiĢtir (ġekil 3.12).
Görsel sınıflandırma ile özellikle uydu görüntüsünden gözle tespit edilebilen
binaların bulunduğu yerleĢim yeri ve turizm iĢletmeleri, asfalt ve toprak yollar,
patikalar, tarihi-kültürel alanlar, meyve bahçeleri, ziraat alanları içinde ve
çevresinde kalan ağaçlık ve çalılıklar, çay kenarı birikinti alanları vb. objeler
direkt sayısallaĢtırılmıĢtır. Bu yöntemle çalıĢılırken band kombinasyonları
kullanılarak objelerin renk, tekstür ve Ģekil değiĢimleri dikkate alınmıĢtır (ġekil
3.13). Bunların görüntü üzerinde farklı ölçek değerlerinde kullanılmasıyla da
objelerin genelden özele doğru karakteristiklerinin tespit edilmesine çalıĢılmıĢtır
(ġekil 3.14). Diğer taraftan bu yöntem bitki indeksi ve kontrolsüz
sınıflandırmadan elde edilen alanların tanınmasında da kullanılmıĢtır.
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ġekil 3.12: Uzaktan Algılama Ġle Ayrılabilen Biyotop Tipleri
Figure 3.12: Through remote sensing selectable biotope types
NDVI bitki indeksleri kullanılarak vejetasyonun bulunduğu alanlarla
vejetasyonun bulunmadığı sadece su, toprak-kaya örtüsünün bulunduğu
alanların ayrılması yalancı renk ataması yapılarak sağlanmıĢtır (ġekil 3.15).
ÇalıĢmada 0-255 değer aralığında değiĢim gösteren vejetasyonun bulunduğu
alanlar, her bir görüntü parçası için değiĢmekle birlikte, 148-155 arasında
baĢladığı görülmüĢtür.
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ġekil 3.13: Band Kombinasyonu Olarak Kızıl Ötesi Band Kullanılmadan
Binalar Ve Yolların Renk Ve ġekil DeğiĢimleri Ġle Karakterize
Edilmesi
Figure 3.13: Color- and texturebased characterising of the building and roads
through band kombinations
Su alanları için bu 0-120 arası, su kenarı kayalık veya su tabanın yüksek
olduğu alanlar için 121-130, kurak kayalık, taĢlık ve toprak alanlar için 131-138
ve üzerinde zayıf vejetasyon yoğunluğu olan ziraat ve tahrip edilmiĢ kırsal
alanlarda 139-150 civarında olduğu görülmüĢtür. GeniĢ yapraklı bitkilerin
iĢlendiği ziraat alanları ise vejetasyon değer aralığında ortaya çıkmıĢtır. Her bir
görüntü için ortaya çıkan 0-255 arası NDVI değer aralıkları, kullanılan görüntü
iĢleme programında yer alan recode iĢlemi ile 3 grup altında katmanlanmıĢtır.
Bu gruplar su, non-vej ve vej olarak adlandırılmıĢ ve bunlardan non-vej ve vej
katmanları kontrolsüz sınıflandırmada kullanılmak üzere 4 bandlı ham uydu
görüntüsünden ayrı ayrı kesilmiĢtir. Kontrolsüz sınıflandırmada ise önceden
NDVI aralıklarında katmanlanan her bir grup ayrı ayrı iĢleme tabi tutulmuĢtur.
Vejetasyon katmanı 20 ISODATA küme sınıfı ve 25 iteration‟la kontrolsüz
olarak sınıflandırılmıĢtır. Gri tonlarında elde edilen sınıflardan emin olunan
alanlar bulunarak renklendirilmiĢtir (ġekil 3.16 ve 3.17).
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ġekil 3.14: Objelerin Karakterize Edilmesinde Ölçek Farklılığının Etkisi
Figure 3.14: Effect of the scale difference by the characterising of the objects

Bu alanlar GPS ölçümleriyle arazi çalıĢmalarından elde edilen objeler
(örn. tam kapalı yaĢlı Kızılçam ormanı, Zeytin‟in hakim olduğu Sandal,
Keçiboynuzu, Akçakesme ve bazen Mersin‟in katıldığı maki alanları, Sandal‟ın
hakim olduğu Sakız ve Akçakesme karıĢık makisi, Kızılçam-Sandal ormanı,
grup veya tek halde Keçiboynuzu, belirli türlerce zengin yarı çalı veya boylu
maki alanları, su kenarı taĢ-kaya birikinti alanları, blok kayalıklar, teraslı ve
terassız ekin alanları vb.)‟dir. Bu yöntemle oluĢturulan sınıflardan piksel
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değerleri yakın olan sınıflar orman, maki, maki-yapraklı, yapraklı Ģeklinde
gruplandırılmıĢtır. Bunlarla emin olunanlar karĢılaĢtırılarak, sınıflar tekrar
gözden geçirilmiĢtir. Kontrolsüz sınıflandırma sonuçları sonrasında sınıflar 3x3
pixel boyutunda en yakın komĢular yöntemi uygulanarak katmanlaĢtırılmaya
çalıĢılmıĢtır (ġekil 3.18).

ġekil 3.15: Üst resim: 4 Bantlı ĠĢlenmemiĢ Uydu Görüntüsü, orta resim: Gri
Tonlarında NDVI Görüntüsü, alt resim: Renk Ataması YapılmıĢ
NDVI Görüntüsü
Figure 3.15: Top: original image with four bands, middle: pseudo NDVI image
in grey degree, bottom: coloured NDVI image
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Vejetasyon formlarının kontrolsüz sınıflandırma sonuçları bakımından
burada bir değerlendirilmesinin yapılması gerekli görülmüĢtür. Maki alanlarında
tabakalılık durumuna göre üst ve alt tabakada sayı ve yaprak yoğunluğuna göre
hakim olan türler kayıt edilerek, bunların bulunduğu sınıfların yansıma değerleri
karĢılaĢtırılmıĢtır. Maki alanlarında boylu ve dar-geniĢ yapraklı makilerle çalıyarı çalı formundaki makilerin farklı yansıma özelliği gösterdikleri görülmüĢtür.
Bunlardan özellikle Sandal‟ın yayılıĢ bakımından çok yoğun olduğu alanlar
Kestane, MeĢe, Çınar, Ġncir vb. bazı meyve ağaçlarını temsil eden geniĢ yapraklı
ağaçların kızılötesi banttaki yansıma değerlerine çok yakın bulunmuĢtur. Ama
Akçakesme ve özellikle Sakız‟ında Sandal‟la aynı tabakada karıĢıma girdiği
Quercion calliprini vejetasyon birliğine ait alanların spektral değerlerinin bir alt
kademede toplandığı görülmüĢtür. Bunların altında ise, Oleo-Ceratonion
vejetasyon zonuna dahil daha koyu ve daha dar yapraklı Zeytin ve Keçiboynuzu
alanlarının geldiği görülmüĢtür. Cistus türlerinin genelde tahrip edilmiĢ olduğu,
bunun yanında kapalılığı düĢürülmüĢ garig tipindeki Kızılçam-maki karıĢık
alanlarında yangın sonrası yeterince ağaçlandırılmamıĢ ya da buraların yetiĢme
ortamı fakir ve güney bakılı kurak lokalitelerinde, yerleĢim ve ziraat alanları
civarında aĢırı otlatma sonucu diğer maki türlerinin yeterince geliĢemediği
alanlarda tek tabakada hakim olarak geniĢ yayılıĢ alanları bulabildiği
görülmüĢtür. Spektral yansıma değerleri bakımından en alt seviyedeki
Kızılçam‟ın saf ya da çok az yoğunlukta maki ile birlikte oluĢturduğu alanların
en alt sınıfta toplandığı görülmüĢtür (ġekil 3.19). Tek ağaç türüne bağlı orman
alanları rahatlıkla ayrılmıĢtır. Böyle alanlar tekrar sınıflandırmaya
sokulmamıĢtır. KarıĢık ağaç türünün bulunduğu alanların ISODATA küme
sınıfları ham uydu görüntüsünden kesilerek ağaç türleri arasında belirgin
sınıfların elde edilmesi için tekrar kontrolsüz sınıflandırılmaya tutulmuĢlardır.
Bu arada bu ikinci kontrolsüz sınıflandırma için 10 küme sınıfı 15 iterationla
belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Vejetasyonun olmadığı NDVI katmanı ise 10
ISODATA küme sınıfı ve 15 iteration‟la kontrolsüz olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu
alanlardan öncelikle görsel sınıflandırma ile rahatlıkla ayrılabilen su ve ziraat
alanları, yerleĢim yerleleri yollar doğrudan sayısallaĢtırılmıĢtır (ġekil 3.20).
Bunların dıĢında kalan açıklıklar ve kayalıklar çıplak kaya-taĢ, taĢ-toprak
Ģeklinde kontrolsüz olarak sınıflandırılmıĢtır.
Kontrolsüz sınıflandırmada maki ve maki-yapraklı olarak ayrılan alanlar
kontrollü sınıflandırmada Sandal‟ın hakim olduğu boylu maki ve üst tabakada
Sandal, Akçakesme, Sakız, Kermes MeĢesi gibi boylu makilerle ve alt tabakada
tüylü Laden vb. çalı formundaki türlerin karıĢık olduğu karıĢık maki ve tüylü
Laden vb. sadece çalı-yarı çalı formundaki türlerin bulunduğu çalı grubu olarak
sınıflandırılmıĢlardır.
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ġekil 3.16: Kontrolsüz Sınıflandırma ile Elde Edilen Sınıflar. üst resim:
Ham Uydu Görüntüsünü, alt resim: Gri Tonlarında Sınıfları
Göstermektedir.
Figure 3.16: Classes of unsupervised classification top: original image, bottom:
classes of unsupervised classification in grey degree
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ġekil

3.17:

Kontrolsüz Sınıflandırma ile Elde Edilen Sınıfların
Renklendirilmesi.
üst
resim:
Bilinen
Alanların
Renklendirilmesi, alt resim: Sınıfların Son Halini
Göstermektedir.

Figure 3.17: Colouring of the known classes from unsupervised classification
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ġekil 3.18: Makiliklerde Kontrolsüz Sınıflandırma ile Elde Edilen Sınıflar
ve Bunların En Yakın KomĢular Yöntemiyle Katmanlanması.
Üst resim: Ham Uydu Verisi, orta resim: Kontrolsüz
Sınıflandırma Alanları, alt resim: En Yakın KomĢular
Yöntemiyle KatmanlanmıĢ Alanlardır
Figure 3.18: Through unsupervised classification designate macquis classes and
their segmentation through nearest neighbor methods
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ġekil 3.19: Kontrolsüz Sınıflandırmayla Elde Edilen Alanların Spektral
Yansıma Değerlerinin Ayrılması, üst resim: Sınıfların Ayrı
Ayrı, alt resim: Sınıfların Grup Olarak Dağılımını
Göstermektedir
Figure 3.19: Spectral reflection values of the many classes, which are designated
through unsupervised classification
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ġekil 3.20: Vejetasyon DıĢı Alanlardan YerleĢimler, Yollar ve Ziraat
Alanlarının Görsel Sınıflandırılarak SayısallaĢtırılması
Figure 3.20: Visual classification and digitizing of many non-vegetation areas
(roads, settlements and agricultural areas)
Her iki sınıflandırmanın çalıĢma sahasının BeĢkonak ve civarı için
doğruluk analizleri yapılmıĢtır (Çizelge 3.4 ve 3.5). Buna göre Çizelge 3.4‟te
verilen kontrolsüz sınıflandırmada iki makilik sınıfının yanında Kızılçam ve
yapraklı ağaçların olduğu sınıflar da sınıflandırılmıĢ ve doğruluk analizine tabii
tutulmuĢlardır. Bu sınıfların kontrolsüz sınıflandırmayla birbirinden rahatça
ayrılabilecek düzeyde olmaları anlaĢılmıĢ olmasına rağmen buradaki
makiliklerin yer aldığı sınıflar kesilerek, sadece makiliklerin kendi içinde
ayrılmasına yönelik kontrollü bir sınıflandırmanın yapılması düĢünülmüĢtür.
Çizelge 3.5‟te verilen doğruluk analizi raporunda görüldüğü gibi bu
sınıflandırmada Sandalın üst tabakada hakim olduğu boylu maki tipi ile diğer
boylu ve çalı formundaki makilerin bir arada olduğu maki tipi ve sadece kısa
boylu çalı tiplerinin hakim olduğu çalılıklara yönelik üç sınıf tipi
oluĢturulmuĢtur. Doğruluk analizi raporunda Sandalın hakim olduğu boylu maki
ile Sandal, Akçakesme, Sakız, ve Kermes MeĢesi‟nin üst tabakada birbirine
yakın yoğunlukta beraber yetiĢtiği bu boylu ve çalı formu maki grubu arasında
birbirine yakın değerde düĢük sayılabilecek yüzdelikte doğruluk sağlanmıĢtır.
Bu baĢta Sandal olmak üzere üst tabakada ki boylu maki türlerinin yayılıĢ oranın
sık değiĢebildiği Ģeklinde yorumlanmıĢtır. Sadece kısa boylu çalılıkların (yarı
çalı formundaki makilikler) yer aldığı diğer üçünçü sınıfın daha net ayrıldığı
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anlaĢılmıĢtır. Buradan yola çıkarak, boylu makilik alanlardaki tabakalılık ve
bitki tür çeĢitliliğinin kısa mesafede sık değiĢtiği ve bunun sınıflandırmayı
zorlaĢtıran özelliklere sahip olduğu belirtilebilir.
Ormanlık alanlarda ise, ibreli ağaç türü karıĢımının bulunduğu alanlar
ikinci bir kez kontrolsüz olarak sınıflandırıldıktan sonra gerekli görülen alanlar
kontrollü sınıflandırmaya tabii tutulmuĢlardır. Bu arada ikinci kontrolsüz
sınıflandırmada bazı sınıfların türe özgü olarak net ayrıldığı bazı sınıfların ise
birbirlerinin gölge etkisi altında kaldığı belirlenmiĢtir. Bu yüzden birinci
sınıflandırma sonunda ibreli olarak birleĢtirilen sınıfların alanları NDVI
görüntüsünden kesilmiĢtir. Kesilen bu alan yine ham uydu verisinden kesilerek
elde edilen görüntü kontrollü sınıflandırma için kullanılmıĢtır. Ġbreli ağaçlardan
Servi, Ardıç ve Toros Göknarı‟nın koyu yaprakları ile diğerlerinden farklı
yansıma değerleri ortaya koymaktadırlar. Aynı zamanda, bunların geniĢ yayılıĢ
alanlarının bulunduğu alanların bilinmesiyle beraber, geniĢ tepe çatısı
oluĢturmadıkları için görsel olarak çalıĢma sahasında sınıflandırmaları kolay
bulunmuĢtur. Bunlardan Toros Göknarı‟nın geniĢ yayılıĢının bulunmamasıyla
birlikte kapalılığı bozulmuĢ alanlarda tespiti görsel olarak yapılabilmiĢtir.
Ancak, Sedir ve Ardıç‟la birlikte oluĢan kapalılığı yüksek alanlarda vejetasyon
haritasına baĢvurulmuĢtur. Diğer ibreliler Karaçam, Kızılçam ve Sedir
arasındaki spektral ayırımları yansıma değerleri bakımından önce Karaçam,
sonra Kızılçam ve son olarak Sedir‟in geldiği anlaĢılmıĢtır. Sedir ağaç üst
sınırında rahatlıkla ayrılmıĢtır. Aynı Ģekilde Kızılçam Quercion calliprini ve
Oleo-Ceratonion vejetasyon zonlarında rahatlıkla ayrılabilmiĢtir. Ağaç türlerinin
kontrollü olarak sınıflandırılmasında geniĢ alanlar yerine gerek vejetasyon
haritasından gerekse arazi çalıĢmalarından elde edilmiĢ güvenli yerlerin
bulunduğu alanlar seçilmiĢtir. Kestane, yaprağını döken MeĢeler ve Çınar gibi
yayılıĢ alanları bilinen yapraklı ağaç türleri kontrolsüz sınıflandırmada rahatlıkla
ayrılabildiği için kontrollü sınıflandırmaya tabii tutulmamıĢlardır. Kontrollü
sınıflandırmada elde edilen alanların doğruluk analizleri yapılmıĢ olup, toplam
doğruluk yüzdesi % 75‟in altında kalan sınıflandırma sonuçları kullanılmamıĢtır
(Çizelge 3.6). Ġbreli ağaç türlerinin spektral sınıflandırmasını zorlaĢtıran
sebeplerin baĢında dalgalı arazi yapısı bakımından oluĢan gölgeli ve güneĢli
bakılar ile karıĢık kapalı meĢcerelerde oluĢan gölge etkisi baĢta gelmektedir.
Bunun için kontrollü sınıflandırmada her iki bakı grubundan eĢit sayıda referans
alanının seçilmesine özen gösterilmiĢtir. ġekil 3.20‟de Kızılçam ve Servi için
yapılan kontrollü sınıflandırmada gölgeli bakılarda yer alan saf Kızılçam
ormanında Kızılçam‟ın gölgesinin Servi‟ye yakın yansıma değerinin çıkmasıyla
saf Kızılçam ormanında dağınık yapay Servi alanları ortaya çıkmıĢtır.
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Çizelge 3.4: BeĢkonak Civarı Kızılçam-Maki Alanlar Ġçin Yapılan
Kontrolsüz Sınıflandırmanın Doğruluk Analizi
Table 3.4: Accuracy assessment of the unsupervised classification for the red
pine – macquis area above BeĢkonak
CLASSIFICATION ACCURACY ASSESSMENT REPORT
----------------------------------------Image File : d:/cumhur/rec101/101_alt/101alt/yeni/ne3recisobtk.img
ACCURACY TOTALS
---------------Class
Reference
Classified
Number
Producers
Name
Totals
Totals
Correct
Accuracy
-----------------------------------------Kızılçam
60
68
57
95.00%
Maki
66
54
50
75.76%
Maki-Yapraklı
21
25
20
95.24%
Yapraklı
3
3
3
100.00%
Totals
150
150
130
Overall Classification Accuracy = 86.67%
----- End of Accuracy Totals -----

Çizelge

Users
Accuracy
----83.82%
92.59%
80.00%
100.00%

3.5: BeĢkonak Civarı Makilikler Ġçin Yapılan Kontrollü
Sınıflandırmanın Doğruluk Analizi

Table 3.5: Accuracy assessment of the supervised classification for the macquis
area above BeĢkonak
CLASSIFICATION ACCURACY ASSESSMENT REPORT
----------------------------------------Image File : d:/cumhur/rec101/101_alt/101alt/yeni/reckontrolson.img
ACCURACY TOTALS
---------------Class
Reference
Classified
Number
Producers
Users
Name
Totals
Totals
Correct
Accuracy
Accuracy
---------------------------------------------Unclassified
0
0
0
----Sandal
25
33
24
96.00%
72.73%
KarıĢık maki
34
37
28
82.35%
75.68%
Cali
33
30
29
87.88%
96.67%
Totals
92
100
81
Overall Classification Accuracy = 81.00%
----- End of Accuracy Totals -----
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Çizelge 3.6: Servi ve Kızılçam Kontrollü Sınıflandırmasının Doğruluk
Analizi Raporu
Table 3.6: Accuracy assessment of the supervised classification for the cypress
and red pine areas
CLASSIFICATION ACCURACY ASSESSMENT REPORT
Image File : d:/cumhur/servi/eski/recne7.img
ACCURACY TOTALS
---------------Class
Reference Classified Number
Producers
Name
Totals
Totals
Correct
Accuracy
-----------------------------------------Unclassified
1
0
0
--Servi
71
76
61
85.92%
Kizilcam
73
74
59
80.82%
5
0
0
--Totals
150
150
120
Overall Classification Accuracy = 80.00%
----- End of Accuracy Totals -----

Users
Accuracy
------80.26%
79.73%
---

ġekil 3.21: Kızılçam – Servi Ormanlarının Kontrollü Sınıflandırılmasında
Ayrılan Alanlar
Figure 21: Through supervised classification designated areas for red pinecypress forests
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3.2.6 Sınıflandırma Sonuçlarının CBS Ortamına Aktarılması
Uzaktan algılamanın sınıflandırma yöntemleriyle .img uzantılı raster
verisi olarak maki, orman, kayalık vb. Ģekilde elde edilen sınıflandırma sonuçları
önce .ovr uzantılı annotation veri grubuna dönüĢtürülmüĢtür. Bu veri grubu
sonra .dxf uzantılı CAD veri grubuna export edilerek CBS‟lerinde vektör
formatlı shp veya personal geodatabase dosyalarına dönüĢtürülmeleri
sağlanabilmiĢtir. Bunun yanında .img uzantılı raster dosyalar CBS‟lerinde raster
dosya olarak kullanılabilmiĢtir.
3.2.7 Biyotop Tiplerini Karakterize Eden Özelliklerin CBS’nde
ĠĢlenmesi
3.2.7.1 Biyotop Tiplerini Karakterize Eden Özellikler Ġçin Veri
Tabanı OluĢturulması
DXF veri grubunda .dxf uzantılı dosyalar Ģekline dönüĢtürülmüĢ maki,
maki-yapraklı, yapraklı, Kızılçam, Karaçam, Sedir, Ardıç, Servi, kayalık ve
taĢlık-toprak açık alan sınıfları ArcGIS‟de ayrı ayrı personal geodatabase
formatına dönüĢtürülmüĢlerdir. Esri dosyalama sistemi ArcCatalog‟da önceden
veri tabanı hazırlanmıĢtır. Bu veri tabanında biyotopları karakterize edecek
özelliklerin hepsi yer almıĢtır (ġekil 3.22). Bu esnada bu özellikler için
oluĢturulan veri kodlarının veri tiplerine karar verilmiĢtir (Çizelge3.6).

ġekil 3.22: Veri Tabanında Biyotopları Karakterize Eden Özelliklerin
Kodlanması
Figure 3.22: Coding of the characteristic features of biotope through building of
a GIS database
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Çizelge 3.6: Veri Tabanında Yer Alan Kodların Veri Özelliklerinin Tablo
Halinde Gösterilmesi
Table 3.6: Showing the data features of the codes in the GIS database
3.2.7.2 Sayısal Yükseklik Modelinin OluĢturulması
Sayısal yükseklik haritasının oluĢturulmasında kullanılan haritalar e00.
uzantılı ARC/INFO Coverage formatında 1/25.000 ölçekli sayısal yükseklik
paftalarıdır. Bunlar ER Mapper programında (.img) uzantılı 20x20 m. hücre
boyutunda raster veri grubuna dönüĢtürülerek sayısal yüksek haritası
oluĢturulmuĢtur (ġekil 3.23).
Bu haritadan bu aĢamada kabartma reliyef haritası elde edilmiĢtir. Bu
harita çalıĢma sahasında değiĢik ölçek büyüklüklerinde değiĢim gösteren arazi
morfolojisine (örn. karstik biçimlerin yoğun olduğu alanlarda karst peyzajı –
Ģekil 3.22) iliĢkin bilgilerin temini için kullanılmıĢtır.
ġekil 3.23‟de gösterilen yükselti basamak sınıfları vejetasyon zonlarının
yükseklik sınıflarına uygun yapılmıĢ olmasına rağmen, kesin sınırları
belirtmemektedir. Asıl sınırlar vejetasyon tiplerinin yayılıĢ alanlarıdır. Sayısal
yükseklik modelinden elde edilen haritaların tümü raster veri grubundadır. Bu
haritaların biyotop tiplerinin karakterize edilmesinde kullanılması için tematik
olarak anlamlandırılması gerekmektedir. Image raster veri grubunda olan sayısal
yükseklik haritası ESRI GRID raster veri grubuna dönüĢtürülerek ArcGIS
Spatial Analyst uygulamasında eğim derece ve bakı grupları ile
vejetasyonlarının yükseklik aralıklarına uygun yükseklik basamakları elde
edilmiĢtir (ġekil 3.25 ve 3.26).
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ġekil 3.23: ÇalıĢma Sahasının Yükselti Basamak Sınıfları
Figure 3.23: Altitude classes of the study area
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ġekil 3.24: ÇalıĢma Sahasının Plato Bölgesinde Karstik Arazi Formlarının
YayılıĢ Gösterdiği Alanlar
Figure 3.24: Karst landforms in the plateau region of the study area
Uydu görüntülerinin yorumlanmasından elde edilen vejetasyon tipleri ve
sayısal yükseklik haritası CBS ortamında merge edilerek vejetasyon zonlarına
dayalı klimazonal yükselti sınıflandırılması yapılmıĢtır. Eğim derece sınıfları
kendi içlerinde 0˚-5˚ (düz, az ve orta eğim) az, 5˚-30˚ (dik ve çok dik eğim) orta
ve > 30˚ (sarp ve pek sarp) çok olarak tekrar sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflar
ulaĢılabilirliğin belirlenmesinde kullanılmıĢtır. Yine bu sınıflardan 3. sınıf
bakılarla kombine edilerek aĢırı güneĢlenme veya gölgelenme etkisinde olan
kurak ve nemli alanların tespitinde kullanılmıĢtır. Burada klimazonal vejetasyon
zonlarında değinildiği üzere denizden yüksekliğin artmasıyla yağıĢın azaldığı
varsayılarak her bir vejetasyon zonun kendi içinde bakı ve eğime göre değiĢen
kurak ve nemli alanlar içerdiği varsayılmıĢtır. Bu özellikle Servi gibi sadece
Quercion calliprini vejetasyon zonunda yer alan Ģut Ģeklinde aĢırı eğimli
alanlarda gölgeli ve güneĢli bakılara göre değiĢen vejetasyonun yer almasıyla
ortaya çıkabilmektedir.
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ġekil 3.25: ÇalıĢma Sahasının Eğim Derece Sınıfları
Figure 3.25: Classes for slope degree of the study area

72

·-

......

Köprülü Kanyon Milli
- Bakı Haritası -

t

Parkı

l

+

+

Bakı Sınıfları

~

D

O'Düzıükler

-

315' - 45' Kuzey Bakılar

-

45' -135' Doğu Bakılar
135' - 225' Güney Bakılar

D
-

225' - 315'
- Milli Park

Batı Bakılar

Sınırı

1.875

1:120.000
3.750

ġekil 3.26: ÇalıĢma Sahasının Bakı Haritası
Figure 3.26: Map of aspect of the study area
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3.2.7.3 Coğrafik DönüĢümlerin Yapılması
ÇalıĢma sahasına ait sayısal veya taranmıĢ basılı haritalar UTM 1950
projeksiyonunda bulunduğundan bunların uydu görüntüsünün UTM WGS 1984
projeksiyonuna dönüĢtürülmesi zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır. Bunun için,
CBS‟de Georeferencing fonksiyonu kullanılmıĢtır. TaranmıĢ topoğrafik
haritaların kenar köĢelerinin ED 1950 Datum koordinatlarına karĢılık gelen
UTM WGS 1984 koordinatları tespit edildikten sonra TIFF formatındaki
koordinatsız haritalara koordinatları girilmiĢ ve sapma payları 5 m. altında
olmak koĢuluyla rektifiye edilmiĢlerdir (ġekil 3.27). Daha sonra bunların Arc
Map‟de projeksiyonları tanımlanmıĢtır. SayısallaĢtırılacak jeoloji haritası ve
altlık olarak kullanılacak vejetasyon ve orman amenajman haritaları yol ve dere
çatı, zirveler vb. noktalar bulunarak bunların uydu görüntüsünden ve rektifiye
edilmiĢ topoğrafik haritalardan koordinatları bulunularak rektifiye edilmiĢ ve
coğrafik projeksiyonları iĢlenmiĢtir. Bu haritaların koordinatlarının sapma
payları 25 m. ye kadar çıkabilmiĢtir.

ġekil 3.27: Haritaların Rektifiye Edilmesi ve Coğrafik Projeksiyonlarının
DeğiĢimi
Figure 3.27: Rectification of the maps and changing the geographical projection
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3.2.7.4 Biyotop Tiplerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Analizlerin
Yapılması
Uydu görüntülerinin sınıflandırılmasından elde edilen veriler
CBS‟lerinde biyotopların karakterize edilmesi ve sınıflandırılmasında
kullanılmıĢtır. CBS‟nin bu aĢamadaki rolü raster ve vektör formatında ayrı ayrı
elde edilen verilerin bir araya getirilerek birbirleriyle olan iliĢkilerinin editing,
mekansal analiz, sorgulama, iliĢkilendirme ve kombine vb. fonksiyonları ile
analizi ve iĢlenmesi ve tematik olarak haritalandırılmasıdır. Bu amaçla, CBS
olarak ArcGIS ara yüzlerinden ArcMap ArcInfo, Arc Catalog ve Arc Toolbox
raster veri grupları için ArcGIS Spatial Analyst uygulamaları bu çalıĢmada
kullanılmıĢtır. Uydu görüntülerinin sınıflandırılmasından elde edilen sınıflar
vektör ve raster veri olarak kullanılmıĢlardır. Bunlardan vektörize edilen sınıflar
ayrı ayrı ve hepsi bir arada geodatabase veri tabanına aktarılmıĢtır. Her bir
görüntü parçası için geodatabase dosya grubunda biyotoptip adı altında feature
class dosya tipi oluĢturulmuĢtur (ġekil 3.28).

ġekil 3.28: Biyotop Tipleri Ġçin Geodatabase Dosyasının OluĢturulması
Figure 3.28: Building the geodatabase file for biotope types
Bütün sınıflar aynı ekranda açıldığı zaman bunların vejetasyon
formlarına dayalı vejetasyon tipleri (VEJTĠP) ve arazi kullanım özelliklerine
(ÖZELTĠP) göre arazi kullanım tiplerinin (ARKUT) bir araya getirilip
sınırlarının belirlenmesi gerekmiĢtir (ġekil 3.29). Vejetasyon tipinin
belirlenmesinden sonra vejetasyon ve orman amenajman haritalarının yardımıyla
o vejetasyon tipini karakterize edecek bitki birliği ve buna ait karakteristik
türlerin kod numarası girilmiĢtir (ġekil 3.30). Bu Ģekilde arazi kullanım tipleri de
kodlanmıĢtır.
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ġekil 3.29: Vejetasyon ve Arazi Kullanım Tiplerinin Sınırlarının
Belirlenmesi
Figure 3.29: Determining boundaries of the vegetation and land use typs
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ġekil 3.30: Arazi ÇalıĢmalarına Dayalı Vejetasyon Haritası ile Uydu
Görüntülerinin Sınıflandırılmasından Elde Edilen Vejetasyon
Tip Sınırları
Figure 3.30: The boundary of the vegetation map, which is mapped only through
the field works and which is mapped through image classification
methods
Daha önce AYAġLIGĠL (1987) tarafından vejetasyon deneme alanları
alınarak arazi çalıĢmalarına dayanan vejetasyon haritasında vejetasyon tiplerinin
geniĢ alanlı çıkması gayet normal karĢılanmıĢtır. Uydu görüntüleriyle 1x1 m.
piksel boyutunda yapılan sınıflandırmada 1/10.000 ölçekte en küçük homojen
sınıf 0,25 ha kabul edildiğinden bir vejetasyon tipi içinde farklı vejetasyon
tiplerinin çıkması doğal karĢılanmıĢtır. Bu özellikle maki ve orman-maki karıĢık
alanlarda daha bariz olarak ortaya çıkmıĢtır. Örneğin Sandal‟ın hakim olduğu
Quercion calliprini sert yapraklı maki alanı içerisinde 0.25 ha‟dan baĢlayan
Zeytin‟in hakim olduğu Oleo-Ceration sert yapraklı maki birliği
bulunabilmektedir. Bunun yanında, üzerinde vejetasyon bulunan veya
bulunmayan kayalık alanlar ile küçük ve dağınık parçalar halinde bulunan ziraat
alanları da belirlenebilmiĢtir. Kırsal kullanımla bozulmuĢ vejetasyon tipleri
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yerleĢim yerleri ve ziraat alanları civarında patika veya yolların bulunduğu
alanlarda kendini göstermiĢtir. Arazi çalıĢmaları esnasında haritalara kayıt edilen
veya uydu görüntüsünden görsel sınıflandırılan bu alanlarda toprak ve
vejetasyon örtüsünün düzensiz Ģekilde ortaya çıktığı, yerleĢim yerinden baĢlayıp
ziraat alanlarının bulunduğu alanlara ulaĢan patika ve yolların civarında daha
çok rastlanılmıĢtır.
Uydu görüntülerinden elde edilen CBS‟de geodatabase feature class
olarak kayıt edilen sınıfların bir araya getirilerek vejetasyon veya arazi kullanım
tipi olarak sınırının geçirilmesinde doğrudan, dolaylı ve görsel diye
adlandırılabilecek 3 farklı yöntem kullanılmıĢtır. Birinci yöntemde ilk olarak bir
sınıfa ait min. 0.25 ha homojen saha büyüklüğü aranmıĢtır (ġekil 3.31).

ġekil 3.31: Minimum Homojen Saha Büyüklüğünün Bulunması
Figure 3.31: Finding the min. homogen area size
Buradan elde edilen sınıf Ģekilsel olarak belirli bir formda ve sadece söz
konusu sınıfı (örn. Sandal hakim boylu maki) içeriyorsa biyotoptip feature class
dosyasına doğrudan kopyalanır (ġekil 3.32). Daha sonra karakteristik bitki kodu
(KARBĠT) vejetasyon haritası yardımıyla girilir. Eğer vejetasyon Ģekilsel olarak
belirli bir formda değil veya o sınıfın dıĢında 0.25 ha büyüklüğe kadar baĢka
sınıfları da içeriyorsa o sınıf içerdiği diğer sınıflarla beraber kesilir ve aralarında
iliĢkili sınıflar (örn. kayalık maki) oluĢturularak elle sayısallaĢtırılır veya
poligonları gruplandırılıp merg edilirek yeniden sınıflandırılırlar (ġekil 3.33)
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(örn. ibreli ve dar yapraklı makilerin bulunduğu 34 ha‟lık bir sınıfta kayalık
üzerinde çalı formu Ardıç hakim karıĢık maki ve Sandal hakim Kızılçam karıĢık
makilerinin yer alması Ģekil 3.34). Bu yöntemin merg aĢamasında 0.5-1 m.
mesafeli buffer kullanılarak çevresinden belirli bir aralıkta ayrılması
sağlanabilmiĢtir.

ġekil 3.32: Sınıfların Sınırlarının Doğrudan Veri Tabanına Aktarılması
Figure 3.32: Directly converting the image-based boundaries of classes into the
GIS-database
Bunların dıĢında görsel olarak rahatlıkla ayrılabilen yerleĢimler, ziraat
alanları ve yollar sayısallaĢtırılarak biyotoptip feature class dosyasına
kopyalanmıĢtır. Burada özellikle uydu görüntüsü sınıflarından Ģekilsel form
bakımından üzerinde veya kenarında küçük çalılık ve ağaçlık bulunan ve geniĢ
ziraat alanları görsel olarak sayısallaĢtırılmıĢtır.
Vejetasyon ve yetiĢme ortamı özelliklerinin karakterize edilmesinde ise
öncelikle eğim, bakı ve yükselti içinde kurak ve nemli gibi anlamlı iliĢkiler
kurulmuĢtur. Sarp ve pek sarp alanlar tek sınıf olarak bakı grupları ve belirli
yükseklik aralıklarında raster verileri hesaplanarak yeni sınıflar kombine
edilmiĢtir (ġekil 3.35). Burada her bir vejetasyon zonunun yükseklik sınırları
içerisinde aĢırı kurak ve nemli alanlar bakı ve eğim iliĢkisinde belirlenmiĢtir
(3.36). Bunun yanında asıl vejetasyon zonları kendi aralarında literatüre uygun
olarak kurak veya nemli olarak belirlenmiĢtir. Bunlar vektör formatındaki
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jeolojik haritalarla mask edilerek yetiĢme ortamlarının anakayaya bağlı
özellikleri iliĢkilendirilmeye çalıĢılmıĢtır.

ġekil 3.33: Küçük Poligonlarla Tanımlanan Sınıfların Gruplandırılması ve
Merg Edilerek Elle SayısallaĢtırılması
Figure 3.33: Grouping and merging the classes, that are identified with small
polygone
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Kayalık

Kayalık

Sandal
hakim

Sandal
hakim
1

2

ġekil 3.34: (resim 1) Ġçinde
BaĢka
Sınıfları
Barındıran
Ġbreli-Dar Yapraklı Sınıfta (mavi
renkli seçili), Diğer Sınıfların
Sınırının Geçirilmesi (resim 2 ve
3)

Kayalık
Sandal
hakim
3

Figure 3.34: (1) To border on the
class of the coniferous-narrow
leaves and other classes (2-3)

Ortaya çıkan raster formatındaki sınıflar vektör formatındaki vejetasyon
tipleri ile tekrar mask edilerek vejetasyon tiplerinin yetiĢme ortamı özelliği
karakterize edilmeye çalıĢılmıĢtır (ġekil 3.37). Bu arada alan büyüklüğü yine
min. 0.25 ha olarak kabul edilerek bu alanın bir biyotop tipi olarak doğrudan,
dolaylı ve görsel sınıflandırmayla sınırlarının geçirilmesi yapılmıĢtır. Bu yöntem
vektör formatındaki toprak örtüsü (TOPÖR) sınıfları ile raster formatındaki
eğim sınıflarının mask edilerek ulaĢılabilirliğin belirlenmesinde de
kullanılmıĢtır.

ġekil 3.35: YetiĢme Ortamı Özelliklerinin Kombine Edilmesi
Figure 3.35: Combining the site spesific characteristics
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ġekil 3.36: Denizden Yüksekliği ≥600 m. Olan Sarp-Pek Sarp Yamaçta ve AĢırı
GüneĢlenme Etkisinde Alanlar Kırmızıyla GösterilmiĢtir.
Figure 3.36: Areas, that is from sea level ≥600 m. high and is exposed from over sun
shine

ġekil 3.37: Tüm Servi Ormanları Ġçerisinde (turuncu) Konglomera Anakaya
Üstünde ≥600 m. Yükseklikte, Pek Sarp ve Güney Bakılı Alanlarda
YayılıĢ Gösteren Servi Ormanları Mavi ile GösterilmiĢtir.
Figure 3.37: Areas, that are distributed only in cypress forest and over conglamerate
with altitude ≥600 m. and on the hillside, that are very steep and south
aspected
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4. BULGULAR VE TARTIġMA
4.1 Ormanlık YaĢama Alanları (KOD 1)
Orman ağaç türlerince oluĢan, kapalılık, tabakalılık ve geliĢme çağları
bakımından belirli yapısal özellikler gösteren ve insan etkileri karĢısında doğalyarı doğal karakterde bulunan en az 0.25 ha. büyüklüğe sahip alanlardır.
4.1.1 KireçtaĢı Üstündeki Akdeniz Kurak Dağ Katı Ormanlar
(KOD 11)
Anakaya bakımından kireççe zengin mezoik-tersiyer kireçtaĢının deniz
etkisine kapalı yayılıĢ alanlarında bulunan genelde doğu ve güney bakılı
yamaçlarda ve sırtlarda aĢırı güneĢlenmeden dolayı kurak yetiĢme ortamlarında
rastlanan Quercus trojana, Quercus cerris, Boylu ve Kokulu Ardıç, Karaçam ve
Sedir türlerince oluĢturulmuĢ doğal ve doğala yakın orman toplumlarıdır. Hakim
toprak tipi Kırmızı Akdeniz Toprağı (terra rosa) ve rendzina‟dır.
4.1.1.1 KireçtaĢı Üstündeki Akdeniz Kurak Dağ Katı Ardıç
Ormanları (KOD 111)
Üst tabakası ağaç formunda Ardıç (Juniperus exelca ve Juniperus
foettidissima) türleri, çalı tabakası ise Ardıç, ağaççık formunda sert yapraklı
ağaçlar ve maki elemanlarıyla kaplı alanlardır. Ağaç katı kapalı değil ya da az
kapalı olmakla birlikte çalı katı ortalama olarak yarı kapalıya kadar
çıkabilmektedir. Bu alanlar Ģiddetli erozyona maruz ya da sığ Terra tipi
topraklarla, kalkerli taĢ ve kaya yığınlarının bir arada bulunduğu yerlerde
görülmektedir. Terofit, geofit ve kazmofitlerce zengin bir otsu tabakaya
sahiptirler. Bu alanlar, yapacak ve yakacak odun ihtiyacı için ağaç kesimi ve
otlak olarak kullanılmaktadır. Özellikle eğimin düĢtüğü, terofit ve geofitlerce
zengin topraklı alanlar otlatma baskısı altındadır. Bunun yanında ağaç
formundaki Ardıçlar genelde taĢ ve kaya birikintilerinin yer aldığı ve yüksek
eğim derecesine sahip alanlarda doğal olarak doğal ve doğala yakın olarak
bulunmaktadır.
Karstik platonun kuzey doğu, doğu ve güney yamaçlarının üstlerinde ve
tepeleriyle, Zerk-Ballıbucak dağlık alanın konglomera anakaya içinde izole
olmuĢ kireçtaĢı anakaya üstünde 1200 m.‟ den baĢlayıp 1500-1550 m.‟ye kadar
çıkan Juniperus exelca‟nın ağaç ve çalı formunda hakim olduğu kıĢı soğuk
geçen yağıĢlı Akdeniz iklim tipinde yer alan alanlardır. Ağaç katında Juniperus
exelca baĢta olmak üzere Juniperus foettidissima‟nın hakim olduğu ama tek tek
fertler veya gruplar halinde Quercus infectoria ssp. boissieri, Quercus trojana,
Abies cilicica, Cedrus libani, Fraxinus ornus ssp. cilicica, Quercus coccifera ve
Acer monspessulanum ssp. monspessulanum‟ın ağaç katına katıldığı, Juniperus
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exelca, Juniperus
oxycedrus, Quercus coccifera, çalı katında, Galium
peplidifolium, Teucrium chamedrys, Vicia cracca ssp. stenophylla, Viola
sieheana, Salvia tomentosa, Origanum minutiflorum, Eremopa attalica ve
Euphorbia kotschyana‟nın toprak üstü tabakada yer aldığı bitki türlerinden
oluĢmaktadır.

ġekil 4.1: Dağlık Ardıç Ormanları
Figure 4.1: Mountain juniper forest
4.1.1.2 KireçtaĢı Üstündeki Akdeniz Kurak Dağ Katı Karaçam
Ormanlar (KOD 112)
Karstik Platonun kuzey yamaçlarında Sanlı Deresi ve Kuzdere
Mahallesinin civarlarında kireç içeriği yüksek kireçtaĢı anakaya üstünde yayılıĢ
gösteren Karaçam ormanlarıdır. Bu ormanlar genelde 20-25 m. boylarında,
tabakalı ve tam kapalı meĢcereler kurmaktadır. Bu ormanların toprak üstü ot ve
çalı florası oldukça zayıftır. Sedir bu ormanlarda yüksekliğin artmasıyla yavaĢ
yavaĢ karıĢıma katılmaktadır.
4.1.1.3 KireçtaĢı Üstündeki Akdeniz Kurak Dağ Katı Sedir
Ormanları (KOD 113)
Bu ormanlar Elmalı yayla ile Sanlı vadisinde yer alan Kuzdere mah.‟si
arasında kalan karstik platonun hala yer yer çanak tipi dolinlerinin hakim olduğu
alanda yayılıĢı göstermektedir.
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ġekil 4.2: Kuzdere Civarındaki Kurak Karaçam Ormanları
Figure 4.2: Dry black pine forest close by Kuzdere
Bu ormanlar yazın yaprağını dökmeyen yapraklı ağaçlarca fakirdirler.
Çanak tipli dolinlerin olgunlaĢma döneminde birbirleriyle birleĢmeye baĢladığı,
küçük polyeler Ģeklinde dolin tabanın geniĢlediği alanların duvarlarında gruplar
halinde bazen bunun dıĢında dolinlerin duvarlarının geniĢ olduğu ve
birbirlerinden ayrı olarak form gösterdikleri yerlerde münferit olarak
bulunmaktadırlar.
4.1.2 KireçtaĢı Üstündeki Karstik OluĢumlarda YayılıĢ Gösteren
Yapraklı Türlerce Zengin Mezofil Karakterli Relikt Ġbreli
Dağ Ormanları (KOD 12)
Anakaya bakımından mezoik-tersiyer kireçtaĢının yayılıĢ alanlarında
bulunan genelde lapyalar, polye ve dolinler (kokurdanların) gibi karstik
Ģekillerin plato Ģeklinde bir arada bulunduğu alanlarda yayılıĢ gösteren kıĢı
soğuk geçen yağıĢlı Akdeniz dağ katında yer alan relikt karakterde doğal ve
doğala yakın ibreli orman alanlarıdır. Bunların yer aldığı karstik plato huni ve
çanak Ģeklinde dolinler, uvala ve polyeler ile bunların duvarlarının üzerinde yer
alan lapyalarla karakterize edilen bir karst peyzajı olarak kendine özgü yetiĢme
ortamı oluĢturan alanlardır. Bu karstik Ģekillerin hakim toprak tipi Kırmızı
Akdeniz Toprağı, Terra fusca ve Rendsina tiplerinden oluĢmuĢ kollüviyal
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nitelikte birikinti topraklardır. AYAġLIGĠL (1987, s. 53)‟e göre mezoik-tersiyer
kireçtaĢının yayılıĢ gösterdiği karst peyzajının zengin formları ve tektonik
hareketler sonucu Ģiddetlice bozulmuĢ reliyef, çok farklı küçük iklim tipleri ve
değiĢik toprak tiplerinin bir arada bulunmasını sağlamıĢtır. Bu karstik formların
kollüviyal topraklar içeren tabanlarında yayılıĢ gösteren çayırlıklar özellikle
temmuz ve ağustos aylarında yaz otlatmacılığı için kullanılmaktadır. Yine bu
dönemlerde bu karst formlarının duvarlarında yetiĢen yapraklı ağaçların dalları
yaprak otlatmacılığı için budanmaktadır.
AYAġLIGĠL (1987, s. 188)‟e göre Sedir ve Göknar yapraklı ağaçlara
göre yapı ve yakacak odun olarak daha çok tercih edildiğinden bu karstik alanda
yer alan yaylaların civarlarında bu ağaç türleri zaman içinde kesilerek yavaĢ
yavaĢ yok edilmiĢlerdir. Bu ibreli türler yapraklı türlerle beraber ancak girilmesi
çok zor tepe zirvelerine yakın alanlarda kalmıĢlardır. Bu sebeplerle bu
ormanların doğallığı yarı doğal olarak karakterize edilmiĢtir.

ġekil 4.3: Huni ġeklinde Dolinler ve Lapyaların Bir Arada Bulunduğu
KireçtaĢı Üstünde Kokurdanlar Bölgesinde Yapraklı Türlerce
Zengin Relikt Ġbreli Ormanlar (Kesit: Karadünek Tepesinin
Güneyi)
Figure 4.3: Relict coniferous forests on the funnel-shaped doline and lapies,
which are distributed in the landscape for little closed depression on
the limestone mountain.
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Bu yaĢama alanı tipi ibreli ağaç türleri Cedrus libani, Abies cilicica ssp.
isaurica, Juniperus exelca ve Juniperus foetidissima‟nın yayılıĢlarına göre
belirlenmiĢtir. Bunların yanında bu türlerle birlikte yayılıĢ gösteren ağaç
formunda yapraklı bitki türleri Acer monspesulanum ssp. monspesulanum, Acer
hyrcanum ssp. sphaerocaryum, Quercus trojana, Ulmus glabra, Celtis glabrata,
Sorbus terminalis var. pinnatifida, Fraxinus angustifolius ssp. angustifolius,
Ulmus glabra yer almaktadır. Ayrıca bu alanlarda toprak üstü tabakada
Euphorbia kotschyana, Vicia cracca ssp. stenophylla, Phlomis grandiflora
baĢlıca yer alan bitki türleridir.

ġekil 4.4: Yaz Aylarında Otlatma Ġçin Kullanılan Barınaklar (Kesit:
Gücükpınar Yaylası 1900 m.)
Figure 4.4: Shelter, using for land grazing in summer months
4.1.2.1 Yapraklı Ağaç Türlerince Zengin Mezofil Karakterli KarıĢık
Ġbreli Ormanlar (KOD 121)
Bu yaĢama ortamları Göknar, Sedir ve Boylu ve Kokulu Ardıç‟ın karıĢık
olarak bulunduğu genelde güney bakılı üst yamaçlarda ve tepelerde yaprağını
döken yapraklı ağaç türleriyle birlikte yer almaktadır. Bu alanlar karstik platoda
uzaktan algılamayla ağaç türü bakımından ayrılamayan ve yapraklılarla beraber
yayılıĢ gösteren ibreli sınıfı Ģeklinde ortaya çıkmıĢlardır.
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4.1.2.2 Yapraklı Ağaç Türlerince Zengin Mezofil Karakterli Sedir
Ormanları (KOD 122)
Bu tip genelde güney bakılı sarp yamaçlarda ve tepe üstlerinde kıĢın
yaprağını döken yapraklı ağaçlarla birlikte yayılıĢ göstermektedir.
4.1.3 Konglomera Anakaya Üstünde, GüneĢlenme Süresi Az Olan
Dağlık Ġbreli Ormanlar (KOD 13)
Ballıbucak‟ın mahallelerinden Dikmen Yazlığı‟nın hemen üst
taraflarında Akdeniz Üst Katı sayılabilecek 1100 m.‟ler civarında baĢlayan bu
ormanların anakaya tipi kireçtaĢı çakıllarının kalkerle çimentolandığı yarık ve
çatlaklar halindeki konglomeradır. Toprak tipi ise yarık ve çatlaklarda iyi ve orta
düzeyde geliĢmiĢ pararendzina‟dır.
Kuzey ve güney doğrultusunda uzayan ve 2505 m.‟ye ulaĢan rakımı ile
Bozburun Dağı çalıĢma sahasında farklı ekolojik alanların oluĢmasında önemli
bir etkiye sahiptir. Bozburun dağının doğusunda ve kuzeyinde zirveden 400-700
m. itibaren aĢağı doğru inen duvarımsı kütlenin hem buzullaĢma olayları hem de
oluĢturduğu gölge etkisinin yanında kurak dağ meltemlerinin bu alanlara
inmesiyle dağlık kesimin lokal iklimi ve özellikle de nisbi nemliliği
etkilenmektedir. Bu özellikle burada yayılıĢ gösteren Sedir, Karaçam ve Toros
Göknarı‟nın saf ya da birbirleriyle oluĢturdukları karıĢık ormanlarında hava
kuraklığına dayanıklı subalpin ve yüksek dağ bitkilerinin farklı yoğunlukta
bulunmasıyla kendini göstermektedir. Burada dağın doğu ve kuzey yamaçlarının
sıcak hava akımına sahip deniz iklimine kısmen kapalı olması yanında
güneĢlenme süresinin dağın batı ve güney taraflarına nazaran daha az olması
buradaki vadilerin soğuk havanın baskın olduğu alanlar haline dönüĢmesine yol
açarak baĢta Karaçam‟ın saf, Sedir‟in ise ağırlıklı olarak hakim olduğu ve
Göknar‟ın ise yer yer Karaçam ve Sedir‟le karıĢık yer aldığı kıĢı soğuk ve yarı
kurak geçen çeĢitli orman biyotoplarının yetiĢme ortamı Ģartları sağlanmaktadır.
Dağın doğu istikametinde zirveden itibaren 400-700 m. aĢağıya doğru
inildiğinde Zerk-Ballıbucak arası dağlık arazi yapısına ulaĢılmaktadır. Bu alanın
en önemli karakteristik özelliği ise, dar mesafede derin kertik vadi tipi
oluĢumlarla parçalı olmasıdır. Uydu görüntülerinin incelenmesi esnasında bu
derin kertik vadilerin Bozburun dağının doğusunda zirve sırtlarından itibaren
baĢladığı ve sonra birkaç ana kertik vadi altında birleĢip Kanyona ulaĢtığı
görülmektedir. Bu dağlık arazi alanında derin kertik vadilerin oluĢumu,
Bozburun dağının doğusunda buzul çağlı Ģekillenmeler olarak tanınmaktadır
(AYAġLIGĠL (1987, s.28). Dağın kuzeyinde oluĢan kertik vadiler ise iki ana
kertik vadi ile Sanlı deresine ulaĢmaktadır. Bozburun Dağı‟nın kuzey
uzantısında yer alan 1915 m. rakımlı Karakaya Tepe‟den itibaren baĢlayan,

88

Kapız ve Sanlı derelerinin içinden geçtiği Sanlı Vadisi deniz etkisine kapalı
diğer alanı oluĢturmaktadır.
Sanlı vadisinde konglomera üzerinde yer alan Karaçam ormanları doğal
ya da doğala yakın bir yapıda bulunurken, bu vadinin üst yamaçlarında yer alan
Karaçam-Sedir karıĢık ormanları insan etkilerinden uzak, Karaçam, Sedir,
Göknar ve Boylu Ardıç‟ın ara ve üst tabakada karıĢım yaptığı, yaĢlı ve genç
ağaçlarca zengin doğal bir yapısı mevcuttur. Zerk-Ballıbucak arası dağlık alanda
yer alan Karaçam ve Sedir ormanları ise gerek yaylacılıktan dolayı yapacak ve
yakacak odun temini ve gerekse otlatma baskısı altındadır. Bu alanda sarp
alanlar doğal bir yapıda bulunurken, yayla ve dağlık çayırlıklar civarı doğala
yakın yapıdadır.

ġekil 4.5: Zerk-Ballıbucak Arası Dağlık Alanda Toros Göknarı’nında Yer
Yer KarıĢıma Girdiği Karaçam-Sedir KarıĢık Ormanı
Figure 4.5: Black pine-cedar mixed forest with Taurus fir between ZerkBallıbucak mountain region
4.1.3.1 Konglomera Anakaya Üstünde, GüneĢlenme Süresi Az Olan
Dağlık Kızılçam Ormanları (KOD 131)
Bu ormanların Quercetalia ilicis sınıfına ait Querco-Cedretalia
ordosuna ait karakteristik bitki türleri Salvia tomentosa, Teucrium chamaedrys,
Silene aegyptica ssp. aegyptica ve lokal endemik bitki türü Phlomis
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leucophracta ve nadir olarak yayılıĢ gösteren Genista burdurensis „dir. Bu
ormanların ot tabakasında Quercetea pubescentis sınıfına ait Clinopodium
vulgare ssp. arundanum, Teucrium chamaedrys, Thesium bergeri, Scariola
viminea, Brachypodium sylvaticum, Epipactis helleborine ve Querco-Cedretalia
libani ordosuna ait Stellaria cilicica, Cephalanthera kurdica türlerinden
oluĢmaktadır.

ġekil 4.6: Dağlık Kızılçam Ormanları
Figure 4.6: Mountain red pine forests
4.1.3.2 Konglomera Anakaya Üstünde, GüneĢlenme Süresi Az Olan
Dağlık Karaçam Ormanları (KOD 132)
Konglomera anakaya üstünde, güneĢlenme etkisi az olan saf Karaçam
ormanları gerek Sanlı Vadisinde gerekse Zerk-Ballıbucak dağlık bölgesinin
kertik vadilerinin yamaçlarında soğuk havanın biriktiği ve fazla dik olmayan
alanlarda yayılıĢ göstermektedirler. Bu biyotop tipinin ağaç katında Sedir ve
Ardıç çok az oranla (%10 <) bulunmaktadır. Saf Karaçam ormanlarında kuzey
bakılı yamaçlarda tam kapalı, diğer bakılarda ise yarı kapalı bir meĢcere
kapalılığı oluĢmaktadır. Bu biyotop tipinin toprak üstü otsu tabakasının toprağı
örtme derecesi < % 10‟un altında olup Salvia tomentosa, Euphorbia kotschyana,
Origanum minutiflorum, Thymus longicaulis ssp. chaubardii var. antalyensis,
Euphorbia condylocarpa, Teucrium chamaedrys, Dactylis glomerata, Carex
muricata’dan oluĢmaktadır.
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ġekil 4.7: Sanlı Vadisi Saf Karaçam Ormanları
Figure 4.7: Pure black pine forests in the Sanlı valley
4.1.3.3 Konglomera Anakaya Üstünde, GüneĢlenme Süresi Az Olan
Karaçam-Sedir KarıĢık Dağ Ormanları (KOD 133)
Sedir, Ardıç ve yer yer Toros Göknarı ile karıĢık olan bu Karaçam
ormanları Sanlı Vadisi ve Zerk-Ballıbucak dağlık bölgesinin kertik vadilerinin
dik ve sarp yapıdaki üst yamaçlarında hakimdir. Bu tipte Sedir diğer türlere göre
kuzey bakılı yamaçlarda Karaçam‟a daha çok katılmaktadır. AYAġLIGĠL
(1987, s. 171) Bozburun Dağının doğusu ve kuzeyi yaz aylarında öğleden
sonraya kadar gölge etkisinde kalmaktadır. KıĢın ise kar buradaki kertik
vadilerin içerisinde daha uzun kalmakta ve hava diğer bölgelere göre daha soğuk
geçmektedir. Yazın ve kıĢın oluĢan bu özel durum karĢısında oluĢan nemlilik
Toros Göknarı‟nın yayılıĢını Akdeniz Dağ Katının ilk basamaklarında uygun
hale getirmektedir. Bu ağaç türünün Bozburun Dağının deniz etkisi alan batı
tarafındaki yayılıĢ alanın yüksekliği ise Sedir‟le birlikte orman üst sınırını
oluĢturduğu yüksek dağ katıdır. Sanlı vadisinde yer alan Karaçam-Sedir karıĢık
ormanları çok tabakalı ve tam kapalı bir yapıdadır. Zerk-Ballıbucak arası dağlık
alanda yer alan Karaçam-Sedir karıĢık ormanları ise genelde yarı kapalıdır. Bu
biyotop tipinin toprak üstü bitki örtüsü saf Karaçam ormanlarıyla aynı olmakla

91

beraber Viola heldreichiana, Verbascum orgyale‟de diğer türlerle beraber yayılıĢ
göstermektedir.

ġekil 4.8 : Sanlı Vadisi KarıĢık Karaçam-Sedir Ormanları
Figure 4.8: Mixed black pine-cedar forests in the Sanlı valley
4.1.3.4 Konglomera Anakaya Üstünde, GüneĢlenme Süresi Az Olan
Sedir Ağırlıklı KarıĢık Dağ Ormanları (KOD 134)
Bu ormanlar; Sanlı vadisinin kuzey bakılı üst yamaçlarında ve ZerkBallıbucak dağlık alanının da kertik vadilerin kuzey bakılı sarp yamaçlarında ve
aynı alanın 1400-1500 m.lere kadar çıkan bölümlerinde yarı kapalılıkta yayılıĢ
göstermektedirler. Bu ormanlarda Toros Göknarı, Karaçam ve yetiĢme ortamı
özelliklerine göre yer yer Ardıç türleride Sedir‟e eĢlik etmektedirler. Otsu bitki
tabakası Viola heldreichiana, Lamium garganicum ssp. reniforme, Verbascum
orgyale Teucrium chamaedrys Salvia tomentosa, Origanum minutiflorum,
Ranunculus arygyrus, Euphorbia kotschyana, Dactylis glomerata, Bromus
tectorum bitki türleri ile temsil edilmektedir. Bunlardan Viola heldreichiana,
Lamium garganicum ssp. reniforme, Verbascum orgyale dağ ve yüksek dağ
tabakasında yer alan Sedir ağırlıklı ibreli ormanlar için tipik bitkiler olarak
gösterilmektedir (AYAġLIGĠL, 1987). Bu orman biyotop tipi Colchicum trodi,
Crocus biflorus ssp. isaurica, Galanthus elwesii ve endemik Asphodeline
anatolica Geofitlerince zengindir.
4.1.3.5 Konglomera Anakaya Üstünde, GüneĢlenme Süresi Az Olan
Sedir Yüksek Dağ Ormanları (KOD 135)
Bu ormanlar; Zerk-Ballıbucak dağlık alanının 1500-1850 m.‟lere kadar
çıkan bölümlerinde açık veya yarı kapalılıkta yayılıĢ göstermektedirler. Bu
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ormanlar Bozburun Dağının doğusunda orman sınırını oluĢturmaktadırlar. Bu
ormanlarda yetiĢme ortamı özelliklerine göre yer yer Ardıç ve Toros Göknarı
Sedir‟e eĢlik etmektedirler. Otsu bitki tabakası ve Geofitleri Sedir ağırlıklı dağ
ormanlarıyla hemen hemen aynıdır. Viola heldreichiana, Lamium garganicum
ssp. reniforme, Verbascum orgyale Teucrium chamaedrys Salvia tomentosa,
Origanum minutiflorum, Ranunculus arygyrus, Euphorbia kotschyana, Dactylis
glomerata, Bromus tectorum bitki türleri ile temsil edilmektedir. Bunlardan
Viola heldreichiana, Lamium garganicum ssp. reniforme, Verbascum orgyale
dağ ve yüksek dağ tabakasında yer alan Sedir ağırlıklı ibreli ormanlar için tipik
otsu bitkiler olarak gösterilmektedir (AYAġLIGĠL, 1987).

ġekil 4.9 : Deniz Etkisine Kapalı Sedir Yüksek Dağ Ormanları
Figure 4.9: Cedar high mountain forests on the hillside, which are not directly
under sea effect.
4.1.3.6 Konglomera Anakaya Üstünde, GüneĢlenme Süresi Az Olan
Dağlık Ardıç Ormanları (KOD 136)
Bu ormanlar; 1400-1500 m.‟lere kadar çıkan Sanlı vadisinin kayalıkları
ve nemli dağ çimenliklerinin civarlarında ve Zerk-Ballıbucak dağlık alanınında
kurak kayalıklarında açık kapalılıkta yayılıĢ göstermektedirler. Bu ormanlara yer
yer Sedir, Toros Göknarı ve Karaçam yetiĢme ortamı özelliklerine göre eĢlik
etmektedirler.
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4.1.4 Konglomera Anakaya Üstünde, Deniz Etkisi Altındaki
Yamaçlarda YayılıĢ Gösteren Ġbreli Dağ Ormanları (KOD 14)
Bozburun Dağının güneyi ve batısında Akdeniz Dağ Katı sayılabilecek
1100 m.‟ler civarında baĢlayan bu ormanların anakaya tipi kireçtaĢı çakıllarının
kalkerle çimentolandığı yarık ve çatlaklar halinde konglomeradır. Toprak tipi ise
deniz etkisine kapalı dağlık alanlarda olduğu gibi yarık ve çatlaklarda iyi ve orta
düzeyde geliĢmiĢ pararendzina‟dır. Köprüçay havzasında güney ve güney batıya
bakan havzalar deniz etkisine doğrudan sahip olmaktadır (AYAġLIGĠL, 1987)
(KANTARCI, 1990). KANTARCI (1990, s. 46)‟ya göre “…Batı Akdeniz
yetiĢme ortamı bölgelerinde deniz etkisi ve bunu getiren güneybatı rüzgarları
vadiler boyunca dağların arasına girerek yüksek bir nem yoğunlaĢmasına sebep
olmaktadır. Duvar niteliğindeki yüksek dağ yamaçlarında yükselmek durumunda
kalan hava soğuyarak yağıĢlara sebep olmakta veya derin vadilerde
toplanmaktadır. Bu nedenle, kıyıdan itibaren yağıĢ yükseltiye bağlı olarak
artmaktadır. Sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak azalması yanında, yağıĢın artması
iklim karakterinin kıyıda nemli, yamaçlarda ise çok nemli olmasını
sağlamaktadır”. Bu açıklamanın ıĢığında, Serik ve TaĢağıl tarafından Akdenize
açılan Köprüçay havzasının getirdiği sıcak Akdeniz rüzgarlarının Bozburun
Dağının güney ve batısında yer alan dağlık alanda soğuyarak yükseldiği ve
buralarda kıĢı soğuk ve yağıĢlı bir iklim katı oluĢturduğu belirtilebilir. Bu
bölgenin yakınlarında olan birkaç yerleĢim alanının gerek tarım gerekse
hayvancılık için Milli Park dıĢında alternatif alanlarının olması ve genelde kertik
derin vadilerle ayrılan kemer tipli sarp yamaçların bu bölgede bulunması insan
etkilerinin de en aza inmesini sağlamaktadır.

ġekil 4.10: Bozburun Dağının Batısında Yer Alan Ġbreli Dağ Ormanları
Figure 4.10: Mountain coniferous forests in the west side of the Bozburun mountain
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4.1.4.1 Deniz Etkisi Altındaki Nemli Yamaçlarda YayılıĢ Gösteren
Dağlık Kızılçam Ormanları (KOD 141)
Bu ormanlar; Bozburun Dağının batı ve güney uzantısında ağaç türü
karıĢımı bakımından saf olarak 1000 m.‟lerden 1250-1300 m.‟lere kadar
çıkmaktadırlar. Çalı tabakası genelde açık yer yer yarı kapalılıkta Quercion
calliprini ordosuna ait Arbutus andrechane, Pistacia terebinthus ssp. terebinthus
ve Quercus coccifera türlerince zengindir. Bu çalı türlerinin yanında diğer
karakteristik türleri çalıĢma sahasının dağlık kesimini karakterize eden QuercoCedretalia ordosuna ait Salvia tomentosa ile birlikte lokal endemik bitki türü
Phlomis leucophracta yayılıĢ göstermektedir.
4.1.4.2 Deniz Etkisi Altındaki Nemli Yamaçlarda YayılıĢ Gösteren
Kızılçam-Karaçam KarıĢık Dağ Ormanları (KOD 142)
Bu ormanlar; Bozburun Dağının batısında Pınargözü köyünün kuzey
batısında Kızılçam ormanlarının hemen üstünde 1100 m.‟lerden baĢlayarak 1400
m.‟lere kadar yükselmektedir. Karaçam‟ın genelde kuzey bakılı yamaçlarda
baĢlayarak yukarılara doğru yoğunlaĢtığı görülmüĢtür. Bu ormanların çalı
tabakası güneĢli bakılarda genelde açık yer yer yarı kapalılıkta Arbutus
andrechane, Pistacia terebinthus ssp. terebinthus ve Quercus coccifera
türlerince zengindir. Bu çalı türlerinin yanında diğer karakteristik türler Salvia
tomentosa ile birlikte Teucrium chamaedrys, Silene aegyptica ssp. aegyptica ve
lokal endemik bitki türleri Phlomis leucophracta ve Eremopa attalica yayılıĢ
göstermektedir. Bu alanların gölgeli kuzey bakılarda çalı katı genelde Quercus
coccifera tarafından karakterize edilen olan bu ormanlarda Phlomis
leucophracta sadece güneĢli bakılarda yayılıĢ göstermektedir.
4.1.4.3 Deniz Etkisi Altındaki Nemli Yamaçlarda YayılıĢ Gösteren
Kızılçam-Sedir KarıĢık Dağ Ormanları (KOD 143)
Bozburun Dağının güney batısı ve güneyinde saf Kızılçam ve Sedir
ormanları arasında yer alan bu ormanlar 1200 m.‟lerden baĢlayıp 1400 m.‟lere
kadar çıkabilmektedir. Bu ormanların çalı tabakası güneĢli bakılarda genelde
açık kapalılıkta Quercus coccifera türlerince zengindir. Bu çalı türünün yanında
diğer karakteristik türler, Euphorbia kotschyana, Salvia tomentosa ile birlikte
Teucrium chamaedrys, Silene aegyptica ssp. aegyptica ve lokal endemik bitki
türleri Phlomis leucophracta ve Eremopa attalica yayılıĢ göstermektedir.
Kızılçam ve Sedir‟in karıĢıma baĢladığı bu ormanların oluĢumunda, Bozburun
dağının aĢırı güneĢlenmeye açık güney ve batı uzantılarını oluĢturan sarp
yamaçlarının Pınargözü vadi tabanına kadar aynı meyille ulaĢarak bir taraftan
yağıĢça zengin ama diğer taraftan aĢırı güneĢlenme etkisinin bulunmasıdır. Bu
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bir yandan dağlık kesime kadar ulaĢan karın yeterince kalmadığı az donlu bir kıĢ
diğer yandan aĢırı yüksek bir yaz kuraklığına sebep olmaktadır. Bu alanda lokal
oluĢan bu iklim Ģartları dona ve kıĢ soğukluğuna hassas Kızılçam‟ı Karaçam
karĢısında avantajlı hale getirmektedir. Bu durum Kızılçam‟la Sedir‟in bu alanın
dağlık alanında direkt karĢılaĢmasına sebep olarak gösterilmektedir
(AYAġLIGĠL, 1987). Kızılçam bu dağlık alanın aĢırı güneĢlenme etkisi
altındaki 1300 m.lerine kadar anakayanın da toprak oluĢumuna elverdiği
alanlarında saf olarak yayılıĢ gösterebilmektedir. Sedir 1100 m.‟lerden itibaren
bu alanın gölgeli yamaçlarında Kızılçam‟la birlikte karıĢıma girmeye
baĢlamaktadır.

ġekil 4.11: Kızılçam Ağırlıklı Deniz Etkisine Açık Kızılçam-Sedir KarıĢık
Ormanları
Figure 4.11: Red pine weighted red pine-cedar forests on the hillside, which are
directly under sea effect.
4.1.4.4 Deniz Etkisi Altındaki Nemli Yamaçlarda YayılıĢ Gösteren
Karaçam Ağırlıklı Dağ Ormanları (KOD 144)
Bozburun Dağının batı ve kuzey batısında yer alan bu ormanlar; 1300
m.‟lerden baĢlayarak 1700 m.‟lere kadar kuzey bakılı yamaçlarda baĢta Karaçam
hakim olmak üzere yer yer Sedir, Toros Göknarı ve Ardıç türleri ile tabakalı ve
açık veya yarı kapalı doğala yakın ormanlar bulunmaktadır. Bu ormanları
karakterize eden Akdeniz dağ katı bitki türleri Salvia tomentosa, Teucrium
chamaedrys, Silene aegyptica ssp. aegyptica ve Euphorbia kotschyana‟dır.
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ġekil 4.12: Deniz Etkisine Açık Dağlık Karaçam-Sedir KarıĢık Ormanları
Figure 4.12: black pine-cedar mountain mixed forests on the hillside, which are
directly under sea effect.
4.1.4.5 Deniz Etkisi Altındaki Nemli Yamaçlarda YayılıĢ Gösteren
Sedir Ağırlıklı Dağ Ormanları (KOD 145)
Sedir ağırlıklı olmak üzere yer yer Karaçam ve Toros Göknarı‟nın
karıĢıma katıldığı bu ormanlar; Bozburun Dağının batı kesimlerinde 1200
m.‟lerden, Bozburun Dağı‟nın güney uzantısında ise 1400 m.‟lerden baĢlayarak
1600-1650 m.‟lere kadar yayılıĢ göstermektedir. Bu ormanların baĢlıca
karakteristik bitki türleri Viola heldreichiana, Lamium garganicum ssp.
reniforme, Verbascum orgyale ve Euphorbia kotschyana’dır. Birbirinden derin
vadilerce ayrılmıĢ kemer Ģeklinde sarp ve kayalık yamaçlarda yayılıĢ gösteren
bu ormanlar insan etkilerinden en az etkilenen alanlar olup, çürüme fazında,
toprak örtüsünün %15‟i ölü ağaç, çürümüĢ dal ve kabuk kalıntılarıyla kaplıdır
(AYAġLIGĠL, 1987). Bozburun Dağı‟nın özellikle batısında yer alan Sedir
ağırlıklı dağ ve yüksek dağ ormanları epifik bitkilerce zengindir. AYAġLIGĠL
(1987, s. 182)‟e göre bir taraftan kurak yaz dönemlerinde sisli havanın yarattığı
yüksek nem diğer taraftan kapalılığı düĢük meĢcere yapısı bu epifik floranın
zenginleĢmesini sağlamaktadır. Bu epifik bitki türleri Karaçam ve Sedir üzerinde
Pseudevernia furfuracea, Parmelia saxatilis, Platismatia glauca ve Bryoria
fuscens, sadece Sedir üzerinde Letharia vulpina‟dır.

97

ġekil 4.13: Deniz Etkisine Açık Dağlık Sedir Ormanları
Figure 4.13: Mountain cedar forests on the hillside, which are directly under sea effect.

ġekil 4.14: Deniz Etkisine Açık Dağlık Sedir Ormanlarında Dikili ve Yatık Ölü
Ağaçlarca Zengin Doğal OluĢumlu Genç Bir Orman
Figure 4.14: Mountain cedar forests with dead trees, that are signed structure for
naturalness
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4.1.4.5.1 Sedir Ağırlıklı Göknar KarıĢık Dağ Ormanları (KOD 1451)
Bu ormanlar; Bozburun Dağının batı yamaçlarıyla güney uzantısının
zirvelerinde 1400 m.‟ lerden baĢlayarak 1700 m.‟lere kadar yayılıĢ
göstermektedir. Bu ormanlar genelde açık veya yarı kapalı niteliğinde,
anakayanın yer üstüne parçalı bloklar Ģekilde çıktığı alanlarda görülürler.
Ağaçlar çok fazla boylanma göstermemekte ve Sedirlerin tepe yapıları masa
formundadır.
4.1.4.5.2 Sedir Ağırlıklı Ardıç KarıĢık Dağ Ormanları (KOD 1452)
Bu ormanlar; Bozburun Dağının batı, kuzey batı ve güney uzantılarının
1200 m.‟ lerinden baĢlayarak 1700 m.‟lerine kadar çıkan güney bakılı
yamaçlarında yayılıĢ göstermektedirler. Bu ormanlar genelde açık veya yarı
kapalı niteliğinde, kayalık kurak alanlarda görülürler.

ġekil 4.15: Deniz Etkisine Açık Sedir Ağırlıklı Göknar KarıĢık Dağ Ormanları
Figure 4.15: Cedar weighted mountain Taurus fir mixed forests on the hillside, which
are directly under sea effect.

4.1.4.5.3 Sedir Dağ Ormanları (KOD 1453)
Bu ormanlar; Bozburun Dağının batı, kuzey batı ve güney uzantılarının
1100 m.‟ lerinden baĢlayarak 1700 m.‟lerine kadar çıkan güney bakılı
yamaçlarında yayılıĢ göstermektedirler. Bu ormanlar genelde açık veya yarı
kapalı niteliğinde, kayalık alanlarda görülürler.
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ġekil 4.16: Dağlık Sedir Ormanlarında Sedir, Ardıç ve Göknar
Figure 4.16: Cedar, juniper and Taurus fir trees in the mountain cedar forests

4.1.4.6 Deniz Etkisi Altındaki Kurak Yamaçlarda YayılıĢ Gösteren
Kserofil Karakterli Yüksek Dağ Ormanları (KOD 146)
Bu ormanlar; Bozburun Dağının batı, kuzey batı ve güney uzantılarının
1700 m.‟ lerinden baĢlayarak 1900-2000 m.‟lerine kadar anakayanın bloklar
halinde ön plana çıktığı kar sınırına yakın sarp yamaçlarında yayılıĢ gösteren,
deniz etkisinde olmasına rağmen hava neminin dağlık kesime göre oldukça
düĢük olduğu kurak karakterli yetiĢme ortamı özelliklerine sahiptir.

ġekil 4.17: Deniz Etkisine Açık Sedir Ağırlıklı Kserofil Karakterli Yüksek Dağ
Ormanları
Figure 4.17: Cedar weighted xerophilous high mountain forests on the hillside, which
are directly under sea effect.
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Bu ormanlarda sedir ağırlıklı olmak üzere Ardıç türleri ve Toros
Göknarı karıĢık olarak bulunmaktadır. Ağaç kapalılığı genelde düĢük ve Sedir
kısa boylu ve kalın çaplı olarak masa formunda bulunmaktadır. Sedir‟e güney
bakılarda daha çok Ardıç, kuzey bakılarda ise Toros Göknarı eĢlik etmektedir.
KANTARCI (1990, s.50)‟nın Akdeniz Bölgesi YetiĢme Ortamı Bölgesel
Sınıflandırması çalıĢmasında Deniz Etkisine Sahip Batı Akdeniz Bölgesi Üst
Sedir KuĢağı için yaptığı açıklamalar, Sedir ağırlıklı yüksek dağ ormanlarının
kuraklığını Ģu Ģekilde açıklamaktadır “…Akdeniz kıyı bölgesinde yüksek enerji
alımı ile meydana gelen buharlaĢma havanın subuharı alma kapasitesini
arttırmaktadır. Isınan ve bağıl nem miktarı artan hava kütlesi yükselmektedir.
Hava kütlesi 1000-1500 m.‟lerde soğumağa baĢlamakta ve taĢıdığı su buharı da
yoğunlaĢarak sise dönüĢmektedir. Böylece, nisbi nem değeri artan hava kütlesi
ağırlaĢmakta ve daha yukarılara çıkamamaktadır. Bu nedenle, Üst Sedir
KuĢağında hava devamlı daha kuru ve açık kalmaktadır. Gece baĢlayan dağ
meltemleri ise nemli havanın denize doğru sürüklenmesini sağlamaktadırlar. Üst
Sedir KuĢağının kuru havası, soğuk ve karlı kıĢları yanında nispeten daha kısa
olan vejetasyon devresi dikkati çeken iklim özellikleridir.”
4.1.5 Servi (Cupressus sempervirens) Ormanları (KOD 15)
Köprüçay Konglomerası üzerinde saf ve Kızılçam ya da Quercus
infectoria ssp. boissieri ile karıĢık ormanlar kuran, yetiĢme ortamına göre
çoğunlukla Quercetalia ilicis sınıfına bağlı olmak üzere Quercion calliprini ve
Oleo-Ceratonion alyanslarına ait karakter türleri ile Quercetea pubescentis
sınıfına bağlı Querco-Cedretalia libani ordosuna ait karakteristik türleri bir
arada kapsayan ormanlardır. Türkiye‟deki saf Servi ormanlarının en geniĢ
yayılıĢ alanı çalıĢma sahasında yer alan Servi ormanlarıdır. Bu yayılıĢ alanı
büyüklüğü 436 ha (NEYĠġÇĠ ve SABUNCU, 2007), 425 ha (AYAġLIGĠL,
1987) ve 400 ha (AKMAN, 1995) olarak literatürde verilmiĢtir. Uzaktan
algılama destekli yapılan sınıflandırma çalıĢmalarında saf Servi ormanlarının
saha büyüklüğünün 352 ha olduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.1). Diğer yandan,
Servi‟nin orman varlığı açısından Türkiye ormanlarına oranı 0.008‟dir. Bu
oranda Servi‟nin Türkiye çapındaki yayılıĢ oranı normal koru olarak 197,5 ha,
bozuk koru olarak 1050 ha olmak üzere toplamda 1247,5 ha.dır (OGM, 2006).
Buradaki normal koru ormanı miktarının daha yüksek olması beklenmiĢtir.
Sadece Köprülü Kanyon Milli Parkı‟nda yer alan kapalı ve yarı kapalılıktaki saf
Servi ormanları 352 ha büyüklüğündedir. Servi çalıĢma sahasında gerek
ormancılık gerekse yerel halk için çeĢitli önemli kullanım alanlarına sahiptir.
Özellikle odununun Kızılçam‟a göre yangına daha dirençli olması ve besin
maddesince fakir Akdeniz topraklarında oldukça iyi geliĢim göstermeleri
bakımından yangına hassas alanlarda ağaçlandırmalara uygun özellikleri
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bulunmaktadır (NEYĠġÇĠ, 1996) (NEYĠġÇĠ ve SABUNCU, 2007). Bunların
yanında Servi‟nin meyveleri, yaprakları, gövde kabukları, odunun lifli yapısı,
odunun kokusu vb. özellikleri yapacak odun ihtiyacını karĢılaması yanında yerel
halk için ölümü simgeleyen dinsel önemi bulunmaktadır (NEYĠġÇĠ ve
SABUNCU, 2007). ÇalıĢma sahasının içinde bulunan mezarlıklarda Servi
ağaçlarının bulunması ve mezar taĢlarında Servi figürlerinin bulunması buna
örnek gösterilebilir. Servi ormanları gerek saf gerek diğer ağaç türleri ile karıĢık
olarak bir yetiĢme ortamı bütünlüğü içerisinde kendine özgü gerek vejetasyon
gerekse arazi kullanım özelliğinin bulunmasından dolayı bir biyotop tipi altında
alt biyotop tiplerine sınıflandırılmıĢtır.

ġekil 4.18: Servi’nin Dinsel Boyutta Ölümü Temsil Eden Mezar TaĢlarındaki Yeri
Figure 4.18: Cypress tree, as a religious ornament on the gravestone for local people

ġekil 4.19: Vadi Tabanlarındaki Saf Servi Ormanları
Figure 4.19: Pure cypress forests in the valley-plain
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4.1.5.1 Derin ve Dar Vadi Yamaçlarındaki Servi Ormanları (KOD
151)
Bu ormanlar; Milli Parkın güneyinde yer alan yazın kuru Koca Dere ve
onun yan dereleri Değirmen ve Çamlıyurt Dere, Kısık Dere ve yazları kısmen
sulu akan Bağlıovası Dere ve bunların yan derelerinin oluĢturduğu boğaz
Ģeklinde yapı gösteren derin ve dar vadilerin 300 m.‟lerinden baĢlayıp 950
m.‟lere kadar yükselen sarp yamaçlarında yayılıĢ gösterirler. Koca Dere,
Bağlıovası Dere ve Kısık Dere güney ve güney doğuya açılan havzalar Ģeklinde
Köprü çayına ulaĢmaktadır. Akdeniz‟e dökülen Köprü Çayı havzası sıcak
Akdeniz rüzgarlarını bu derelerin oluĢturduğu vadilerin içine sokulmasını
sağlamaktadır. Boğaz Ģeklinde derin ve dar olan bu vadiler sıcak havanın birden
yükselmesini engelleyerek, kıĢın onun uzun süre vadi içinde kalmasını
sağlamakta ve kıĢın bu alanlarda don oluĢumunu engellemektedir. Bu soğuk
hava akımlarına kapalı derin ve dar vadiler üzerindeki Servi ormanlarını
karakterize eden bitki türleri kuzey ve güney bakılı alanlara göre değiĢim
göstermektedirler. Gölgeli kuzey bakılarda kapalılığı açık sayılabilecek
yoğunlukta bulunan çalı tabakasını temsil eden baĢlıca bitkiler Arbutus
andrachne, Phillyrea latifolia, Laurus nobilis, Fontanesia philliraeoides ssp.
philliraeoides, Quercus coccifera, Fraxinus ornus ssp. cilicica, yer yer dere
tabanlarına doğru Myrtus communis ssp. communis türleridir. Bunlardan
Fraxinus ornus ssp. cilicica, Salvia tomentosa ve Clinopodium vulgare ssp.
arundanum Quercetea pubescentis sınıfına bağlı Querco-Cedreatalia ordosuna
ait olup diğerleri Quercetalia ilicis sınıfına bağlı Quercion calliprini ordosuna
aittirler. GüneĢli bakılarda kapalılığı açık sayılabilecek yoğunlukta bulunan çalı
tabakasını temsil eden baĢlıca bitkiler ise Phillyrea latifolia, Arbutus andrachne,
Olea europaea var. sylvestris ve yarı çalı Cistus creticus, Euphorbia characias
ssp. wulfenii ve Micromeria myritifolia türleridir. Bunlardan Olea europaea var.
sylvestris, Cistus creticus ve Micromeria myritifolia Quercetalia ilicis sınıfına
bağlı Oleo-Ceratonion ordosuna dahil olup diğerleri aynı sınıfın Quercion
calliprini ordosuna aittirler. Bu bitkilerin oluĢturduğu ormanlar güneĢlenmenin
yüksek olduğu duvar Ģeklinde sarp kayalıklar ve bloklar halinde dik kaya
parçalarının hakim olduğu kurak nitelikli alanlarda yayılıĢ göstermektedir. Bu
tipi oluĢturan Servi ormanlarının alt tipleri ağaç türü karıĢımına göre
sınıflandırılmıĢtır.
4.1.5.1.1 Saf Servi Ormanları (KOD 1511)
AYAġLIGĠL (1987, s. 154)‟e göre Servi dikey izdüĢümde yarıklı
konglomera kaya sistemini kökleriyle ayrıĢtırabilmekte geliĢimlerini devam
ettirebilmektedir.
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Bu ve bunun yanında bu sarp yamaçlarda kıĢ aylarında sıcak havanın
etkisinin sürmesi dona duyarlı Servi için optimal Ģartları oluĢturmaktadır. Bu
alanda bu Ģartlar altında oluĢan rekabette Servi gerek yapraklı ağaç türlerine
gerekse Kızılçam‟a nazaran daha Ģanslıdır. Özellikle böyle alanların 400-800
m.‟leri arasında saf Servi ormanları yayılıĢ göstermektedir (ġekil 4.20 ve 4.22).
Saf Servi ormanları sarp-pek sarp yamaçlarla çevrili derin ve dar vadilerde
dikkat çekici Ģekilde yayılıĢ göstermektedirler (ġekil 4.21 ve 4.23). Genelde
yarık ve çatlaklı kaya parçalarının içindeki toprak tipi humus tabakası yeterince
geliĢmemiĢ pararendzinadır. Bu ormanlar yetiĢme ortamı koĢulları yanında yol
bakımından ulaĢılması zor alanlarda bulunmaktadır. Ama çevrede yerleĢik yerli
halk yapacak odun ihtiyacını Kızılçam yerine Servi‟yi tercih ettiğinden, patika
kenarlarında izinsiz ağaç kesimleri görülmektedir. Bu derin vadilerin patikalarla
ulaĢılabilen biraz daha az meyilli açık alanlarında kurulmuĢ 12 adet ağıl
bulunmaktadır. Servi ormanı içerisinde bulunan ağıllardan uzaklaĢmaya bağlı
olarak, keçiler tarafından nispeten çok tercih edilen türlerin morfolojilerinde
istatistiksel olarak önemli bir değiĢim bulunamamıĢtır (TAVġANOĞLU ve
COġGUN, 2007)
Çizelge 4.1: Servi Ormanlarının Ağaç Türü BileĢimine Göre Alanlarının
Yüzdelik Oranlarının Dağılımı
Table 4.1: Stand types of cypress forests and their sum area in comparison with
distribution rate
Meşçere Tipi

Toplam Alan (ha.)

Oran %

Servi Oranı %

Saf Servi

352,28

47,7

90-100

Servi-Kızılçam

192,75

26,1

70-90

Servi-Kızılçam-Yapraklı

10,7

1,5

40-70

Kızılçam-Servi

161,7

21,8

10-30

Kızılçam-Servi-Yapraklı

21,5

2,9

10-30

Toplam

738,93

100

4.1.5.1.1.1 GüneĢlenme Etkisi Az Olan Yamaçlardaki Saf Servi
Ormanları (KOD 15111)
Bu ormanlar; Servi‟nin saf olarak kuzey bakılı sarp yamaçlarda 30 m.‟ye
kadar boy yaptığı tam veya yarı kapalı ormanlardır. Kızılçam üst tabakada
kısmen yer yer görülmesine rağmen, bir meĢçere karıĢımı oluĢturacak oranda
bulunmamaktadır. Bunun yerine Kızılçam alt tabakada Quercus infectoria ssp.
boissieri ile çalı tabakasına katılmaktadır.
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ġekil 4.20: Servi Ormanlarının Yükselti Basamakları (GÜNGÖROĞLU ve
SABUNCU 2007)
Figure 4.20: Altitudinal distribution of cypress forests in the Köprülü Kanyon National
Park (GÜNGÖROĞLU ve SABUNCU 2007)

ġekil 4.21: Servi Ormanlarında Eğim Derece Sınıflarını Gösterir Harita
(GÜNGÖROĞLU ve SABUNCU, 2007)
Figure 4.21: Distribution of cypress forests in the Köprülü Kanyon National Park with
slope degrees (GÜNGÖROĞLU ve SABUNCU, 2007)
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ġekil 4.22: Ağaç Türü BileĢimine Göre Servi Ormanlarının Yükselti Basamak
Sınıflarındaki Dağılımı
Figure 4.22: Altitudes of cypress forests and their sum area in comparison with
distribution rate
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ġekil 4.23: Eğim Derece Sınıflarının Servi Ormanlarına Dağılımı
Figure 4.23: Slope degrees of cypress forests and their sum area in comparison with
distribution rate
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Resim 4.24: Servi Ormanlarında KurulmuĢ Bir Ağıl
Figure 4.24: A sheepfold in the cypress forests

ġekil 4.25: Soğuk Hava Akımlarına Kapalı Derin Ve Dar Vadilerdeki Saf
Servi Ormanları
Figure 4.25: Pure cypress forest on the deep and narrow hillside, which are closed to
cold weather flow
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4.1.5.1.1.2 GüneĢlenme Etkisi Çok Olan Yamaçlardaki Saf Servi
Ormanları (KOD 15112)
Bu ormanlar; güney bakılı sarp yamaçlarda görülmekte olup, Servi 25
m.‟ye kadar boy yapabilmektedir. Kızılçam alt tabakada kısmen yer yer
görülmektedir. Ağaç tabakasının kapalılığı kayalık durumuna göre yarı kapalı ya
da açıktır.
4.1.5.1.2 Servi KarıĢık Ormanlar (KOD 1512)
Bu ormanlar; genelde soğuk hava akımlarına kapalı derin ve dar
vadilerin sarp ve pek sarp yamaçlarının üst kısımlarına doğru yer almaktadır.
Bunun yanında, özellikle derin vadilerin kuzey bakılı yamaçlarında eğimin
sarplıktan orta eğime kadar düĢtüğü alanlarında Kızılçam ve Quercus infectoria
ssp. boissieri Servi‟yle değiĢen yoğunlukta karıĢım yapmaktadırlar. Böyle
alanlarda oldukça iyi geliĢmiĢ çürüntülü humus tabakası olan pararendzina
toprak tipi bulunmaktadır (AYAġLIGĠL, 1987).
4.1.5.1.2.1 Servi Ağırlıklı Kızılçam KarıĢık Ormanlar (KOD 15121)
Servinin % 70 ve % 90 arası yoğunlukla üst tabakada yer aldığı
Kızılçam‟ın ise % 10-30 arasında değiĢen oranlarda karıĢıma katıldığı genelde
kuzey bakılı ve yarı kapalı sarp ve dik eğimli orman alanlarıdır.
4.1.5.1.2.2 Servi Ağırlıklı Kızılçam ve MeĢe KarıĢık Ormanlar
(KOD 15122)
Servi‟nin % 70 ve % 90 arası yoğunlukla üst tabakada yer aldığı
Kızılçam ve Quercus infectoria ssp. boissieri’nin ise % 10-30 arasında değiĢen
oranlarda karıĢıma katıldığı genelde 300-500 m.‟ler arasında güney ve kuzey
bakılarda yayılıĢ gösteren yarı kapalı sarp ve dik eğimli orman alanlarıdır.
4.1.5.1.2.3 Kızılçam Ağırlıklı Servi KarıĢık Ormanları (KOD 15123)
Servinin % 10 ve % 30 arası yoğunlukla üst tabakada yer aldığı
Kızılçam‟ın ise % 70-90 arasında değiĢen oranlarda karıĢıma hakim olduğu ve
genelde 300-500 m.‟ler arasındaki kuzey bakılı yamaçlarda yayılıĢ gösteren yarı
kapalı sarp ve dik eğimli orman alanlarıdır.
4.1.5.1.2.4 Kızılçam Ağırlıklı Servi ve MeĢe KarıĢık Ormanlar
(KOD 15124)
Servi ve Quercus infectoria ssp. boissieri’nin % 10 ve % 30 arası
yoğunlukla üst tabakada yer aldığı Kızılçam‟ın ise % 70-90 arasında değiĢen
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oranlarda karıĢıma hakim olduğu ve genelde 350-600 m.‟ler arasında kuzey
bakılı alanlarda yayılıĢ gösteren yarı kapalı sarp ve dik eğimli orman alanlarıdır.
4.1.5.2 Soğuk Hava Akımlarına Açık Vadi Üst Yamaçlarındaki
Servi Ormanları (KOD 152)
Bu ormanlar Tongas mahallesinin hemen üstlerinde sarp kayalık yapının
yer yer duvar Ģekli ve yer yer büyük blokludan dik eğimli parçalı kaya
bloklarına doğru değiĢtiği 900 m. ve 1200 m.‟ler arasında güneĢlenmenin
yüksek olduğu Akdeniz Dağ Katı sayılabilecek klimatik vejetasyon zonunda
yayılıĢ göstermektedirler. Bu alanın duvar tipi kayalıkları dıĢında kalan parçalı
kaya blokları arasında iyi geliĢmiĢ pararendzina toprak tipine rastlanmaktadır.
Hem toprak tipinin ve hem de anakayanın toprak üstü Ģeklinin elveriĢli olması
ve bunun yanında Bozburun Dağının güney sırtlarından inen soğuk hava
akımının bu ormanların yer aldığı üst yamaçlarda hissedilmeye baĢlanmasıyla
Kızılçam Servi‟yle rekabet edebilecek Ģartları yakalamakta ve Servi bakı ve
yüksekliğin etkisiyle yerini giderek Kızılçam‟a bırakmaktadır. Bu ormanlarda
çalı formunda Ardıç türleri karıĢım oluĢturmayacak yoğunlukta görülmektedir.
Bu ormanların çalı katında rastlanan diğer bitkiler Pistacia terebinthus ssp.
palaestina, Arbutus andrachne, Phillyrea latifolia, Quercus coccifera, Juniperus
oxycedrus, Fraxinus ornus ssp. cilicica çalı türleri ile Salvia tomentosa,
Clinopodium vulgare ssp. arundanum ve Phlomis leucophracta türleridir.
Bunlardan Fraxinus ornus ssp. cilicica, Salvia tomentosa ve Clinopodium
vulgare ssp. arundanum Quercetea pubescentis sınıfına bağlı QuercoCedreatalia ordosuna ait olup diğerleri Quercetalia ilicis sınıfına aittirler.
4.1.5.2.1 Servi Ağırlıklı Servi-Kızılçam KarıĢık Ormanlar (KOD
1521)
Bu ormanlar; Tongas mahallesinin hemen üstünde yer alan genelde
güneĢlenmenin yüksek olduğu ve deniz etkisinin hala hissedildiği güney
yamaçlarda yayılıĢ göstermektedir. Bu alanlarda anakaya hala bloklar halinde
veya yer yer duvar Ģeklinde büyük rol oynamaktadır.
4.1.5.2.2 Kızılçam Ağırlıklı Kızılçam-Servi KarıĢık Ormanlar (KOD
1522)
Bu ormanlar; Tongas mahallesinin üstünde yer alan bir önceki tipin
altında anakayanın fazla rol oynamadığı genelde dik olmayan alanlarda veya o
tipin hemen üstündeki yamaç üstlerinde yüksekliğin önemli rol oynadığı 10001200 m.‟ler arasında ve anakayanın parçalı bloklar Ģeklinde yayılıĢ gösterdiği
alanlarda görülmektedir.
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Resim 4.26: Soğuk Hava Akımlarına Açık Servi Ağırlıklı Servi-Kızılçam
Ormanları
Figure 4.26: Cypress-red pine mixed forests on the hillside, which are open to
cold weather flow
4.1.5.3 Diğer Alanlardaki Servi Ormanları (KOD 153)
Köprü Çay kenarı birikinti alanlarının bazılarında ve Akçay, Ġtice ve
Kırkgeçit derelerinin Köprü Çayına dökülmelerine yakın birikinti alanlarında
Servi yer yer Kızılçam ve Çınar‟la kısmen üst tabakada çoğunlukla ara tabakada
olmak üzere yayılıĢ göstermektedir. Bunun yanında BeĢkonak ve Karabük
düzlüklerinde tarla ve küçük dere kenarlarındaki ağaçlık ve çalılıklarda Servi yer
yer görülmektedir. Bu alanlardaki Servi ağaçları için orman ya da meĢçere
tanımını kullanmak doğru değildir. Bu alanlarda fertler Ģeklinde bir yayılıĢ söz
konusudur. Servi‟nin çalıĢma sahasında Köprü Çayının batısında doğal yayılıĢı
bulunmamaktadır. AYAġLIGĠL (1987, s. 157)‟e göre Köprü Çayının batı
tarafında mezarlıklarda bulunan bol miktarda yaĢlı Servi ağaçlarından dökülen
tohumların yağmur sularıyla derelere taĢınarak ve dere kenarlarındaki geniĢ
birikinti alanlarında yetiĢme olanağı buldukları varsayılmıĢtır. Yine
AYAġLIGĠL (1987, s. 157) tarafından Servi‟nin Köprü Çayı kenarı ve
BeĢkonak düzlüğünde dere ve tarla kenarlarındaki yayılıĢının su ve doğal
vejetasyon yayılıĢı ile iliĢkisi geniĢ çaplı tartıĢılmıĢtır. Çay ve dere kenarları
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birikinti alanlarındaki Servi karıĢık alanlarında sıkça rastlanan diğer bitki türleri
Phillyrea latifolia, Myrtus communis ssp. communis, Ceratonia siliqua, Olea
europaea var. sylvestris, Vitex agnus-castus ve Paliurus spina-christi‟dir. Tarla
ve diğer dere kenarlarında bunlara Rosa canina ve Rubus sanctus katılmaktadır.
Bu alanlar Ağaçlıklar ve Makilikler bölümünde tiplendirilmiĢtir.
4.1.6 Konglomera Anakayanın Yarı Karstik OluĢumlarında YayılıĢ
Gösteren Üst Akdeniz Vejetasyon Katına Ait Ormanlar (KOD
16)
Zerk-Ballıbucak arası dağlık alanın alt sınırından itibaren Kanyona
doğru yayılıĢ gösteren konglomera anakayanın yarı karstik formlarının oluĢtuğu
yaklaĢık 700 m.‟lerden baĢlayarak 1150 m.‟lere kadar çıkan ormanlardır. Bu
alanlarda suyun çözücü etkisiyle kireçtaĢlarının kalkerle çimentolanmıĢ
konglomera anakaya tipi erime yoluyla aĢırı ufalanmaya uğrayarak anakayanın
ince yapılı taĢ ve çakıl döküntülerine dönüĢmekte ve bunlar vadi tabanlarında
veya çukurluklarda birikmektedir. Bunun dıĢında Bozburun Dağı zirvesinin
doğusunda dağlık kesimden Kanyona doğru taĢınan anakaya materyalinin
boyutu azalmaktadır. Bu alanlar yukarıdaki dağlık kesime göre daha az meyilli
olup, o alanlardan hızla aĢağıya doğru akan yağıĢ suları bu alanların vejetasyonla
kaplı bölgelerinde yavaĢça taban suyuna ulaĢmaktadır.
Bunun yanında anakayanın ufalanma derecesi, anakayanın kalınlığı ve
tabakalılığı blok Ģeklinde farklı Ģekil ve büyüklüklerde kaya parçalarının
geliĢtiği bir arazi yapısı sağlamaktadır. Bu Ģekilde çatlak ve yarık lapyalar5 bu
alanda geniĢ bir Ģekilde yayılmıĢtır. Yarık lapyaların sık olduğu alanlar özellikle
konglomera kayanın yarıklar sayesinde bölümlere ayrıldığı alanlarda bloklar
metrelerce kalınlıktadır. Böyle yarıklı alanların yan yana bulunduğu yerlerde bu
yarıkların geliĢmesiyle yarıntı Ģeklinde küçük vadi veya geçitler oluĢmaktadır.
Ufalanma etkisinin yüksek olduğu alanlarda konglomera kaya parçaları,
büyüklüğü 10 m.yi bulan kule ya da kolon Ģeklinde yer yer peri bacalarını
andıran formlarda görülmektedir (AYAġLIGĠL, 1987). Değirmendere ve onun
uzantısı Koca Dere ile Kanyon bölgesinden derin kertik vadiler boyunca
ilerleyen sıcak Akdeniz rüzgarları ile Bozburun dağından inen soğuk havanın
hakim olmaya çalıĢtığı bu alanda sıcak Akdeniz katını temsil eden bitki türleri
ancak derin kertik vadilerin yamaçlarında rastlamak mümkündür.

5

ĠZBIRAK (1964, s. 229)‟a göre “Yağmur sularının eritebildiği kireçtaĢı, alçıtaĢı ve
benzerlerinin bulunduğu yerlerde oluĢmuĢ, delik, oyuk, yarıntı biçimli küçük çukurluklar
ile pürtük, sivrilik, keskin sırtlar biçimindeki küçük kabartıların yan yana bulunduğu
biçimler.
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ġekil 4.27: Konglomera Anakayanın Ufalanmasıyla OluĢan Çatlak ġeklinde
Yarı Karstik Lapyalarda YayılıĢ Gösteren Kızılçam Ormanları
Figure 4.27: Red pine forests on the karst karren of the crumbled conglomerate

ġekil 4.28: Konglomera Anakayanın Ufalanmasıyla OluĢan Yarık ġeklinde
Yarı Karstik Lapya Formları
Figure 4.28: Karst lapies on the conglomerate
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Bunların yerine açık kapalılıkta Quercetalia pubescentis sınıfına ait çalı
türleri ile Kanyon tarafına doğru Ostryo-Quercion pesudocerridis sınıfına ait
Quercus cerris var. cerris ve Quercus infectoria ssp. boissieri MeĢe türleri
yayılıĢ göstermektedir. Genelde tek tabakalı olan bu ormanlar 20 m.‟ye kadar
boy yapabilmekte olup ağaç tepe çatısı kapalılıkları genelde yarı kapalılıktadır.
Bunun yanında ot tabakası oldukça zayıftır. Kuzey bakılı yamaçlarda
Schistidium apocarpum, Grimmia trichophylla ve Tortula türlerinden oluĢan
karayosunları ile Cladonia furcata ve Squamarina crassa liken türleri
yetiĢmektedir.Hem bu alanda hem de Tazı bölgesindeki konglomera anakayanın
yayılıĢ gösterdiği dağ sınırı olarak belirtilebilecek yarı karstik Kızılçam
ormanlarında Epipactis helleborine, Limodorum abortivum ve Cephalanthera
kurdica‟nın yayılıĢı karakteristik olarak AYAġLIGĠL (1987) tarafından
belirtilmektedir. Ayrıca, Antalya bölgesi için endemik olan Aristolochia lycica
bu Kızılçam ormanlarında dağınık bir Ģekilde yayılıĢ göstermektedir. Bu türlerin
yanında Biarum türleri, Colchicum variegatum, Antalya bölgesi için endemik
Colchicum baytopiarum, Euphorbia condylocarpa ve Astragalus lusitanicus ssp.
orientalis bu yarı karstik alanlar için ayrıca belirtilmesi gereken türlerdir.
Bunlardan Euphorbia condylocarpa Türkiye için ilk defa tespit edilmiĢtir.
Bunun yanında Keçi otlatmasında zehirli tür olarak mücadele edilen Astragalus
lusitanicus ssp. orientalis Türkiye‟de Marmaris ve Muğla‟dan sonra bu alanda
tespit edilmiĢtir (AYAġLIGĠL, 1987). Bu bitkilerin yanında Querco-Cedretalia
libani alyansına ait ve çalıĢma sahasında dağlık ve yüksek dağ katını çok iyi bir
Ģekilde temsil eden Salvia tomentosa, Phlomis leucophracta ve Eremopoa
attalica türleri lokal karakter türler olarak yayılıĢ göstermektedir.
Konglomera yarıklarında çürüntülü humus tabakası iyi geliĢmiĢ sığ
pararendzina toprak tipine rastlanırken çukurluklarda ve vadi tabanlarında bu
toprak tipi derin halde bulunmaktadır. Bu derin toprakların bulunduğu alanlarda
yapraklı ağaç ve çalı türleri yanında kazmofit ve terofitlere sıkça
rastlanmaktadır.
Dağlık kesimde yer alan bu alanların yarı karstik çukurlukları veya daha
az meyilli düzlüklerinde bulunan derin topraklar, yerleĢimler ve ziraat alanları
için rağbet edilen alanları oluĢturmaktadır. Bu alanda bulunan Zerk ve
Ballıbucak köylerine bağlı mahallelere yakın bulunan ormanlar zaman içinde
gerek yakacak ve yapacak odun ihtiyacının karĢılanması gerekse ziraat ve otlak
alanlarının kazanılması yönelik olarak tahrip edilmiĢlerdir. Kanyona açılan derin
kertik vadilerin üst yamaçlarında lapyaların hakim olduğu alanlardaki ormanlar
otlatma dıĢında baskıya maruz değildirler. Bu alanda yer alan yapraklılar zaman
zaman dal budamasının etkisi altında kalmaktadır.
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ġekil 4.29: Yarı Karstik Dağlık Alandaki Çukurluklarda Yer Alan YerleĢim ve
Tarım Amaçlı Arazi Kullanımları (Kesit: Sarnıççık mah.)
Figure 4.29: Rural and agricultural areas in the mountain karst depressionen

4.1.6.1 Lapyalar Üzerinde Yazın Yaprağını Döken Çalı Türleri Ġle
KarıĢık Doğala Yakın Kızılçam Ormanları (KOD 161)
Kızılçam‟ın Quercetalia pubescentis sınıfına ait yazın yaprağını döken
Styrax officinalis, Crataegus monogyna ssp. monogyna, Coronilla emerus ssp.
emeroides türlerinin çalı katını oluĢturduğu ve Kanyona açılan vadilerin üst
yamaçlarında yağıĢ sularının yüzey akıĢlarla hızlı bir Ģekilde akarak ufalanma
etkisini sürdürdüğü yarık veya çatlak lapyaların bir arada bulunduğu alanlar
üzerinde yayılıĢ gösteren ormanlardır. Otsu tabakası oldukça zayıf olan bu
alanlarda Ostryo-Quercion pesudocerridis sınıfına ait Quercus cerris var. cerris
ve Quercus infectoria ssp. boissieri MeĢe türleri üst tabakada karıĢıma
girmeyecek yoğunlukta yarıklarda bulunmaktadır.
BOYDAK ve ark. (2006, s. 79)‟a göre, bu yarı karstik lapyaların
bulunduğu alanlarda toprak yarıkların ve çatlaklar boyunca ve tabakalanma
yüzeyleri arasında oluĢmaktadır. Kızılçam köklerinin bu çatlaklarda geliĢmesi
sonucu kalker giderek daha iyi bir Ģekilde iĢlenerek gevĢetilmektedir. Bunun
yanında bu çatlak ve yarıklarda toprağın taĢlı ve mineral yapısının zengin oluĢu
drenajın yüksek olmasını sağlamaktadır. Kireç taĢlarının kimyasal yolla
çözünmesi (ufalanmanın kimyasal Ģekli) sonucu kalsiyum bikarbonat‟ın
yıkanarak geriye taĢın bünyesindeki kilin kalmasıyla su tutma kapasitesinin
arttığı ve bunun yanında çatlaklarda buharlaĢma ile oluĢan su kaybının burada
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yer alan ince toprak tabakası tarafından çok düĢük tutulmasıyla buralarda kıĢ
rutubetinin vejetasyon süresince saklanabildiği açıklanmaktadır. Bu açıklama
hem bu alandaki yarı karstik arazi formlarında Kızılçam‟ın yetiĢmesini hem de
bu arazi formunun geliĢmesine açıklayıcı bulunmaktadır.
4.1.6.2 Lapyalar Üzerinde Tahrip EdilmiĢ Kızılçam Ormanları
(KOD 162)
Kızılçam‟ın Quercetalia pubescentis sınıfına ait yazın yaprağını döken
Styrax officinalis, Crataegus monogyna ssp. monogyna, Coronilla emerus ssp.
emeroides türlerinin çalı katını oluĢturduğu ve lapyaların daha az etkili olduğu
biraz daha az meyilli ve genelde güneĢli bakılarda yer alan, ziraat için yeterli
toprak derinliğine sahip olmasıyla açmacılığın yapılarak teras Ģeklinde nadaslı
tarımın uygulandığı alanlarda kalan seyrek yapılı Kızılçam ormanlarıdır. Bu
ormanlarda Quercetalia pubescentis sınıfına ait kıĢın yaprağını döken çalı türleri
yanında Quercetalia ilicis sınıfının Akdeniz üst katı vejetasyon zonuna ait
Pistacia terebinthus ssp. palaestina, Quercus coccifera, Fontanesia
philliraeoides ssp. philliraeoides türleri yeterince temsil edilmektedir. Buradaki
teraslarda sıkça Quercus cerris var. cerris, nadir olarak Q. Infectoria ssp.
boissieri ve diğer yapraklılar Celtis glabrata, Cornus mas, Prunus domestica,
Crataegus aronia ssp. aronia, Pyrus amygdaliformis var. amygdaliformis ve
Juniperus oxycedrus türlerine rastlanmaktadır.
4.1.6.3 Lapyalar Üzerinde Yapraklı Türler Ġle KarıĢık Kızılçam
Ormanları (KOD 163)
Bu ormanlar; genelde Kızılçam‟la birlikte Quercetalia pubescentis
sınıfının Ostryo-Quercion pesudocerridis alyansına ait kıĢın yaprağını döken
Quercus cerris var. cerris, nadir olarak Q. Infectoria ssp. boissieri ve yine
Quercetalia pubescentis sınıfına ait diğer yapraklılar Celtis glabrata, Cornus
mas, Prunus domestica, Crataegus aronia ssp. aronia, Pyrus amygdaliformis
var. amygdaliformis ve yer yer Quercus trojana türlerinin karıĢık olarak vadi
tabanlarına doğru ya da bir arada bulunan yarıkların birleĢmesiyle oluĢmuĢ derin
topraklı çukurlukların hemen üstündeki yamaçlarda yayılıĢ göstermektedir.
4.1.6.4 Lapyalar Üzerinde Yazın Yaprağını Döken Çalı Türleri Ġle
KarıĢık Yapraklı Ormanlar (KOD 164)
Bu ormanlar; genelde Quercetalia pubescentis sınıfının OstryoQuercion pesudocerridis alyansına ait kıĢın yaprağını döken Quercus cerris var.
cerris, nadir olarak Q. Infectoria ssp. boissieri ve yine Quercetalia pubescentis
sınıfına ait diğer yapraklılar Celtis glabrata, Cornus mas, Prunus domestica,
Crataegus aronia ssp. aronia, Pyrus amygdaliformis var. amygdaliformis ve yer
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yer Quercus trojana türlerinin karıĢık olarak vadi tabanlarında ya da bir arada
bulunan yarık lapyaların birleĢmesiyle oluĢmuĢ derin topraklı çukurluklarda
yayılıĢ göstermektedir. Buralardaki yapraklı türler hayvanların kıĢ beslenmesi
için dal budamasına yönelik olarak korunmaktadır.

ġekil 4.30: Yarı Karstik Alanlarda Tahrip EdilmiĢ Kızılçam Ormanları
Figure 4.30: Destroyed red pine forest on the karst hillside

ġekil 4.31: Bir Arada Bulunan Yarık Lapyaların BirleĢmesiyle OluĢmuĢ
Çukurluklarda Görülen Nadaslı Ziraat Alanları ile Bunlara BitiĢik
Yapraklı KarıĢık Ormanlar
Figure 4.31: Fallowing lands in the depressionen, which are laying on the clefted karst
lapies and bordering with broad leaves forests

116

4.1.6.5 Lapyalar Üzerinde Sandal Ağırlıklı Quercion calliprini
Türlerince Zengin Yapraklı Ormanlar (KOD 165)
Bu ormanlar; genelde Quercetalia pubescentis sınıfının OstryoQuercion pesudocerridis alyansına ait kıĢın yaprağını döken Quercus cerris var.
cerris, nadir olarak Q. Infectoria ssp. boissieri ve yine Quercion calliprini
sınıfına ait baĢta Arbutus andrachne olmak üzere Phillyrea latifolia ve Pistacia
terebinthus ssp. palaestina türleri ile karıĢık olarak Zerk yerleĢim yerinin güney
batısında kanyona açılan lapyaların üzerinde
yayılıĢ göstermektedir.
Buralardaki yapraklı türler hayvanların kıĢ beslenmesi için dal budamasına
yönelik olarak korunmaktadır.
4.1.7 Orta Akdeniz Vejetasyon Katında YayılıĢ Gösteren Kızılçam
Ormanları (KOD 17)
ÇalıĢma sahasında bu Kızılçam ormanları deniz etkisi altında kıĢı serin
ve ılık geçen yağıĢlı üst ve asıl Akdeniz katını temsil eden Quercetalia ilicis ve
Quercetalia pubescentis sınıflarının sert yapraklı maki türleriyle karakterize
edilmektedir. Bu Kızılçam ormanlarının yüksekliğe bağlı yayılıĢı 400-600
m.‟lerden 1000-1100 m.‟lere kadardır. Bu KANTARCI (1991)‟nın Akdeniz
Bölgesi YetiĢme Ortamı Bölgesel Sınıflandırması çalıĢmasında Deniz Etkisine
Sahip Batı Akdeniz Bölgesi YetiĢme Ortamı Bölgesinde 500-1000 m.ler
arasında yayılıĢ gösteren Orta Kızılçam KuĢağında yer almaktadır. ÇalıĢma
sahasında Kızılçam ormanları en çok bu vejetasyon zonunda değiĢik anakaya
tipleri üzerinde farklı maki türleriyle yayılıĢ göstermektedir. Bitki birliği
bakımından ise Kızılçam‟ın Akdeniz iklimini içine alan bölgelerde maki
türleriyle çeĢitli birlikler oluĢturduğunu BOYDAK ve ark. (2006) tarafından
bildirilmiĢtir. Buna özellikle Akdeniz iklim bölgesi vejetasyon geliĢimine ait
doğal süreçlerden sayılan yangına bağlı vejetasyon dinamiğinde Kızılçam‟ın
primer nitelikli makilerin yanı sıra doğal olarak yangın sahalarını veya insan
tarafından tahrip edilmiĢ alanlarıda sekonder nitelikli makilerle birlikte yavaĢ
yavaĢ kaplaması buna sebep gösterilebilir (BOYDAK ve ark., 2006). Bu
yaklaĢıma yetiĢme ortamı ile ilgili diğer uygun koĢulları eklersek Kızılçam‟ın
klimaks bitki toplumları oluĢturduğuna dair ipuçları ortaya çıkmaktadır.
AYAġLIGĠL (1987)‟e göre Kızılçam‟ın klimaksa doğru bir doğal sürecin insan
kaynaklı tahripler veya yangınlarla sürekli kesilerek bunu asla tamamlayamadığı
düĢüncesinden yola çıkılırsa, paraklimaks olduğu yaklaĢımına verilir.
AYAġLIGĠL (1987) bu yaklaĢıma uygun olarak termo- ve mezo-mediteran
katındaki Kızılçam ormanlarını sekonder karakterde görerek, özellikle mezomediteran katında kıĢı serin ve yağıĢlı Kızılçam ormanlarını vejetasyon
birliklerine uygun olarak sınıflandırmamıĢtır.
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4.1.7.1 Konglomera Anakaya Üzerinde YayılıĢ Gösteren KıĢı Serin
Ve YağıĢlı Kızılçam Ormanları (KOD 171)
Sadece konglomera anakaya üzerinde yayılıĢ gösteren Kızılçam
ormanlarıdır. Konglomera anakaya parçaları arasında bu anakayanın
parçalanmıĢ çakılları ve iyi geliĢmiĢ çürüntü tipli humus tabakası olan
pararendzina toprak tipinden oluĢmuĢ derin kollüviyal topraklar Kızılçam‟a
kireçli kumtaĢı yapısı bulunan BeĢkonak formasyonuna göre optimal yetiĢme
Ģartları sağlamaktadır (AYAġLIGĠL, 1987). Konglomera anakayanın tabakalılığı
ve parçalılığı bu tip ormanların geliĢmesinde önemli role sahiptir.
Bu konglomera üzerindeki Kızılçam ormanları deniz etkisi altındaki kıĢı
sıcak ve yağıĢlı asıl Akdeniz iklim katı Kızılçam ormanlarından deniz etkisine
kısmen kapalı kıĢı soğuk ve yağıĢlı Akdeniz Dağ Katı Kızılçam ormanlarına
geçiĢte yer alan mezo-mediteran vejetasyon katının Quercetelia ilicis sınıfına
bağlı Quercion calliprini alyansına ait Arbutus andrachne, Pistacia terebinthus
ssp. palaestina ve Phillyrea latifolia türlerinin yanı sıra dağlık kesime doğru
Quercetalia pubescentis sınıfının Ostryo-Quercion pesudocerridis alyansına ait
kıĢın yaprağını döken Quercus cerris var. cerris, ve Q. Infectoria ssp. boissieri
MeĢe türleri ve yine bu sınıfın Querco-Cedretalia libani alyansına ait Styrax
officinalis, Clinopodium vulgare ssp. arundanum, Salvia tomentosa ve Cotinus
coggygria türleriyle bakı ve su kapasitesi iliĢkilerine göre değiĢen karıĢık
yayılıĢlar göstermektedirler. Özellikle dağ katına ait bitkiler daha nemli ve
kısmen daha soğuk olan kuzey bakıları tercih etmektedirler. Bu ormanlar
çalıĢma sahasında, hem Tazı bölgesinde hem de Zerk-Ballıbucak arası dağlık
alanın doğusunda Kanyonun üst kısımlarında konglomeranın kapladığı alanlarda
yayılıĢ göstermektedirler. Bu ormanların ağaç ve çalı katı kapalılığı anakayanın
ufalanma düzeyi ve eğimin etkisi altındaki su tutma kapasitesine göre
değiĢmekle birlikte genelde tam kapalı veya yarı kapalıdır. Fakat Tazı
bölgesinde yer alan bu Kızılçam ormanlarında çalı katı biraz daha yüksek
kapalılıkta yer almaktadır.
4.1.7.2 Radyolarit Ġçeriği Yüksek Sediment Anakaya Üzerinde
YayılıĢ Gösteren KıĢı Serin Ve YağıĢlı Kızılçam Ormanları
(KOD 172)
Bağlıovası deresinde Servi ormanın üst kısımlarında 650 – 800 m.‟ler
arasında yayılıĢ gösteren trias yaĢlı radyolarit içeriği yüksek sedimentlerden
oluĢmuĢ nemli kahverengi topraklarda mezo-Mediteran vejetasyon katının
Quercetelia ilicis sınıfına bağlı Quercion calliprini alyansına ait Arbutus
andrachne, Pistacia terebinthus ssp. palaestina ve Phillyrea latifolia türlerinin
yanı sıra dere kenarlarına doğru Myrtus communis ssp. communis türleri ile
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karakterize edilen Kızılçam ormanlarıdır. Bu ormanlar kıĢı ılık ve yağıĢlı asıl
Akdeniz iklim katına dahildirler. Bu ormanların 15-16 m.‟yi bulan ağaç katı
genelde tam ve yarı kapalılıkta olup, alt tabakasında Kızılçam çalı tabakasıyla
birlikte yer almaktadır.

ġekil 4.32: Küçük Bloklar ġeklinde Parçalı Konglomera Anakaya Üzerinde
Quercion calliprini Türleriyle YayılıĢ Gösteren KıĢı Serin ve
YağıĢlı Kızılçam Ormanları
Figure 4.32: Red pine forest, which are distributed with Quercion calliprini
species on the small blocks formed conglomerate
4.1.7.3 Kireçli KumtaĢı Ġçeriği Yüksek Sediment Anakaya Üstünde
YayılıĢ Gösteren KıĢı Serin Ve YağıĢlı Kızılçam Ormanları
(KOD 173)
ÇalıĢma sahasının Tazı bölgesinde sadece kireçli kumtaĢı içeriği yüksek
BeĢkonak ya da Karpuzçay formasyonu olarak adlandırılan kırıntı taĢlı
sedimentlerin bulunduğu alanlarda yayılıĢ gösteren Kızılçam ormanlarıdır.
Bu Kızılçam ormanları mezo-mediteran vejetasyon katının Quercetelia
ilicis sınıfına bağlı Quercion calliprini alyansına ait Arbutus andrachne ve
Phillyrea latifolia türlerinin yanı sıra Quercetalia pubescentis sınıfının OstryoQuercion pesudocerridis alyansına ait kıĢın yaprağını döken Quercus cerris var.
cerris Saçlı MeĢe türü ve yine bu sınıfın Querco-Cedretalia libani alyansına ait
Styrax officinalis ve Cotinus coggygria türleriyle karıĢık yayılıĢlar
göstermektedirler. Ortalama olarak yarı kapalılıkta ve yüksekliği 18 m.‟yi bulan
üst ağaç katı genelde yüksekliği 10-12 m.‟yi bulan bir alt ağaç katınca eĢlik
edilmektedir. Çalı katı ortalama olarak açık kapalılıktadır. Bunun yanında ağaç
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katının kapalılığına göre Cistus creticus ve Micromeria myrtifolia yarı çalı
bitkileri alt tabakada dikkat çekici yoğunlukta bulunmaktadır.
4.1.7.4 KireçtaĢı Anakaya Üzerinde YayılıĢ Gösteren KıĢı Serin Ve
YağıĢlı Kızılçam Ormanları (KOD 174)
Karstik platonun kuzeydoğusu ve güneydoğusunda kalkerli kireçtaĢı
içeriği yüksek alanlarda yayılıĢ gösteren Kızılçam ormanlarıdır. Bu Kızılçam
ormanları mezo-mediteran vejetasyon katının Quercetelia ilicis sınıfına bağlı
Quercion calliprini alyansına ait Arbutus andrachne ve Phillyrea latifolia
türlerinin yanı sıra Quercetalia pubescentis sınıfının Ostryo-Quercion
pesudocerridis alyansına ait kıĢın yaprağını döken Quercus cerris var. cerris
Saçlı MeĢe türü ve yine bu sınıfın Querco-Cedretalia libani alyansına ait Styrax
officinalis ve Cotinus coggygria türleriyle karıĢık yayılıĢlar göstermektedirler.
Ortalama olarak yarı kapalılıkta ve yüksekliği 18 m.‟yi bulan üst ağaç katı
genelde yüksekliği 10-12 m.‟yi bulan bir alt ağaç katınca eĢlik edilmektedir.
4.1.8 Quercetalia ilicis Sınıfına Ait Bitki Türleriyle Karakterize
Edilen Sıcak Akdeniz vejetasyon Katına Ait Kızılçam
Ormanları (KOD 18)
ÇalıĢma sahasının güneyinde BeĢkonak vadisi ve batısında Tazı
bölgesinde yer alan tepeliklerin 150 – 400 m.‟ler arasındaki yamaçlarında
yayılıĢ gösteren çalı tabakası genelde Quercion calliprini alyansına ait Arbutus
andrachne, Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus ssp. palaestina, Quercus
coccifera ve Fontanesia philliraeoides ssp. philliraeoides türleriyle karakterize
edilen Kızılçam ormanlarıdır. Bu ormanların güneĢli ve kurak yetiĢme
alanlarında Oleo-Ceratonion alyansına ait Olea europaea var. sylvestris,
Ceratonia siliqua ve yamaçların vadi tabanlarına doğru Myrtus communis ssp.
communis türlerinin hakim olduğu maki yayılıĢ göstermektedir. Bu sınıflara ait
bitkilerin yanında AKMAN ve ark. (1978) tarafından Quercetea pubescentis
sınıfına ait edilmiĢ yazın yeĢil Cotinus coggygria çalıĢma sahasının hem thermohem de mezo-Mediteran vejetasyon katında yayılıĢ göstermektedir. ÇalıĢma
sahasının bu vejetasyon katlarında Kızılçam ormanlarının yayılıĢ özelliklerinin
baĢında gerek insan müdahalesi ve gerekse yangınlarla oluĢan süreç önemli bir
oynamaktadır (AYAġLIGĠL, 1987). Bu sebeplerle farklı yaĢ ve boylarda ki
Kızılçam ormanları birbirinin içine girmiĢ durumda bu alanlarda yayılıĢ
göstermektedir. GüneĢli kurak yamaçlardaki Kızılçam ormanları daha zayıf bir
büyüme gösterdiklerinden dıĢ etkilere karĢı daha hassas bulunmakta olup, bu
alandaki ormanların tahrip edilmiĢ görüntüsü daha belirgindir. Bunların yanında
farklı anakaya özelliklerine bağlı toprak tipleri bu alanlardaki Kızılçam
ormanlarının geliĢimlerinde önemli rol oynamaktadırlar.
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4.1.8.1 Konglomera Anakaya Üstünde, KıĢı Sıcak ve YağıĢlı Geçen
Kızılçam Ormanları (KOD 181)
ÇalıĢma sahasının sıcak Akdeniz iklim katında Tazı bölgesi ve
Kanyonun ağız kısmı ve Servi ormanlarının güneyinde konglomera anakaya
üzerinde yayılıĢ gösteren Kızılçam ormanlarıdır. Bu ormanlarda ki konglomera
anakayanın tabakalılığı ve parçalılığı mezo-mediteran Kızılçam ormanlarına
nazaran daha fazla olup, bu ormanlarda anakayanın parçalanmıĢ çakılları ve iyi
geliĢmiĢ çürüntü tipli humus tabakası olan pararendzina toprak tipinden oluĢmuĢ
derin kollüviyal topraklar daha geniĢ alanlarda görülmektedir.
Bu ormanların ağaç katı kapalılığı anakayanın ufalanma düzeyi ve
eğimin etkisi altındaki su tutma kapasitesine göre değiĢmekle birlikte genelde
yarı kapalıdır.

ġekil 4.33: Konglomera Anakaya Üzerinde YayılıĢ Gösteren ThermoMediteran Vejetasyon Katına Ait Kızılçam Ormanları
Figure 4.33: Thermo-Mediteran red pine forests on the conglomerate
4.1.8.2 Kireçli KumtaĢı Ġçeriği Yüksek Sediment Anakaya Üstünde
Glycyrrhiza asymmetrica OluĢumu ile Karakterize Edilen
KıĢı Sıcak ve YağıĢlı Kızılçam Ormanları (KOD 182)
Köprü Çayının doğusunda yer alan Tazı bölgesinin güneyinde ve Oluk
köprünün doğusunda kalan tepeliklerde Antalya için lokal endemik olan
Glycyrrhiza asymmetrica ile karakterize edilen ormanlardır.
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AYAġLIGĠL (1987) tarafından Glycyrrhiza asymmetrica çalıĢma
sahasında kireçli kumtaĢınca zengin BeĢkonak vadisi düzlükleri ve bu vadiye
bakan tepeliklerin yamaçlarındaki Kızılçam alanlarında yayılıĢ gösterdiğinden,
bu Kızılçam ormanları bu tür ile karakterize edilmiĢlerdir. Bu türün yanında
Lithodora hispidula, Phlomis lunariifolia ve Helichrysum pamphylicum diğer
karakteristik türler olarak ön plana çıkmaktadır. Bunların yanında Quercetalia
ilicis sınıfına ait yaprağını döken veya dökmeyen çalı türleri ayrıca bu
ormanlarda yayılıĢ göstermektedir. Genelde pediment alanlarını derin vadilerle
kesen yamaçların alt kısımlarındaki derin kolluviyal topraklar bu alanda en iyi
yetiĢme ortamı sağlarken pediment alanlarında kalkerli marndan rendzina ve
terra topraklardan rendzinaya eğilim gösteren toprak tiplerinde de kapalı
ormanlar görülmektedir. Buna karĢılık BeĢkonak formasyonuna ait balçıklı Ģist
üzerinden kahverengi toprak oluĢumları ve kireçli kumtaĢı üzerinden oluĢmuĢ
pararendzina toprak tiplerinde büyümesi yavaĢtır (AYAġLIGĠL, 1987).
Özellikle bu toprak tiplerinin bulunduğu güneĢli bakılarda ki bu ormanlar insan
etkilerine karĢı çok hassastır.
4.1.9 Ağaçlandırma Ormanları (KOD 19)
Orman yangınları sonucu ağaçlandırılmıĢ sahalardır.
4.1.9.1 Kızılçam Ağaçlandırma Ormanları (KOD 191)
BeĢkonak vadisi ve Tazı bölgesindeki Kızılçam ormanlarının yangınlar
sonucu tahrip olmasından sonra ağaçlandırılmasıyla oluĢan ormanlardır.
Özellikle BeĢkonak vadisi tepeliklerinde yanmıĢ bazı Kızılçam
ağaçlandırılmalarında sahanın bazı kısımlarının makilik ve yarı çalı kırları ile
kaplandığı görülmüĢtür. Bu alanlar aktüel durumuyla tiplendirilmiĢtir.
4.1.9.2 Karaçam Ağaçalandırma Ormanları (KOD 192)
Zerk yerleĢim yerinin batısında ve güney batısında Yapma Gediği
mevkii civarında doğal Karaçam ormanlarının yanması oluĢturulmuĢ
ağaçlandırma sahalarıdır. YaklaĢık 10 yılı aĢan geliĢme sonunda bu alanlarda
çok baĢarılı bir ağaçlandırmanın gerçekleĢtirildiği görülememiĢtir.
4.2 Ağaçlık ve Makilikler (KOD 2)
Doğal ya da insan etkileriyle oluĢmuĢ sadece yapraklı orman ağaçları
ve/veya maki elemanı çalı ve/veya yarı çalı türlerce zengin alanlardır.
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4.2.1 Kurak YetiĢme Ortamlarında YayılıĢ Gösteren Doğal Ağaçlık
ve Makilikler (KOD 21)
Bu alanlar deniz etkisi altında 100-1200 m.‟ler arasında değiĢen çeĢitli
Akdeniz iklim katlarında yayılıĢ gösteren kıĢın yaprağını döken MeĢe türleri ve
çalı formunda Ardıç türleriyle birlikte Quercion calliprini alyansına ait maki
türlerinin karıĢık ya da ayrı ayrı yayılıĢ yaptığı alanlardır.
4.2.1.1 Sert Yapraklı Maki Türlerince Zengin MeĢelikler (KOD 211)
Doğal oluĢmuĢ sadece Quercetalia pubescentis sınıfının OstryoQuercion pesudocerridis alyansına ait kıĢın yaprağını döken Quercus cerris var.
cerris, ve Q. Infectoria ssp. boissieri MeĢe türleri ve/veya Quercetalia ilicis
sınıfına bağlı Quercion calliprini alyanslarına ait sert yapraklı çalı türlerince
zengin alanlardır.
4.2.1.1.1 KireçtaĢınca Zengin Kurak Alanlarda YayılıĢ Gösteren
Sert Yapraklı Maki Türlerince Zengin MeĢelikler (KOD
2111)
Karstik platonun kuzey doğu, doğu ve güney yamaçlarında 600-650 m.‟
den baĢlayıp 1200 m.‟ye kadar çıkan ağaç katı kıĢın yaprağını döken Quercus
cerris var. cerris, ve Q. Infectoria ssp. boissieri ve yer yer Quercus trojana
MeĢe türleri ve çalı katında Pistacia terebinthus ssp. palaestiana, Phillyrea
latifolia, Quercus coccifera, Arbutus andrachne, Juniperus
oxycedrus,
Jasminum fruticans ve Euphorbia characias ssp. wulfenii türlerinin hakim
olduğu kıĢı serin geçen yağıĢlı Akdeniz iklim tipinde yer alan alanlardır.
4.2.1.1.2 Konglomera Anakaya Üzerinde YayılıĢ Gösteren Sert
Yapraklı Maki Türlerince Zengin MeĢelikler (KOD 2112)
Konglomeranın hakim olduğu Köprü Çayının batısında Büğrüm
Köprünün 400-450 m.„lerinden baĢlayıp 800 m.‟ye kadar çıkan ağaç katı kıĢın
yaprağını döken Quercus cerris var. cerris, ve Q. Infectoria ssp. boissieri MeĢe
türleri ve yer yer Fraxinus ornus ssp. cilicica ile çalı katında Pistacia
terebinthus ssp. palaestiana, Phillyrea latifolia, Quercus coccifera, Arbutus
andrachne, Laurus nobilis, Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus ve Euphorbia
characias ssp. wulfenii türlerinin hakim olduğu kıĢı serin geçen yağıĢlı Akdeniz
iklim tipinde yer alan alanlardır. Bu alanlarda konglomera anakaya geniĢ çatlaklı
ve yarıklı olarak bulunmakta ve bu alanlarda üzerinde balçıklı humusun
bulunduğu derin kolluviyal topraklar yayılıĢ göstermektedir. Bunun dıĢında bu
alanın yarı karstik konglomera formlarının bulunduğu alanlarda yayılıĢ yapan
MeĢe türleri insan etkilerinden doğal olarak daha iyi korunmuĢtur. Bu
alanlardaki MeĢelikler çevresindeki yerleĢim yerlerine uzak olup, buralara
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sadece belirli patikalarla ulaĢılabilmektedir. Bu alanın düzlüklerinde terk edilmiĢ
eski tarlaların bulunması dıĢında bu alanda sadece dal budaması ve otlatma
baskısı söz konusudur.

ġekil 4.34: Konglomera Anakaya Üzerinde Sert Yapraklı Maki Türlerince
Zengin MeĢelikler
Figure 4.34: Oak forests rich to hard leaves maquis on the conglomerate

4.2.1.2 Sandal Ağırlıklı Quercion calliprini Türlerince Zengin
Odunsu Makilikler (KOD 212)
Hem Köprüçay konglomerası hem de kireçli kumtaĢının hakim olduğu
BeĢkonak formasyonunun mezo-mediteran vejetasyon zonunda nem ihtiyacı
yüksek Quercion calliprini alyansının sert yapraklı ve kıĢın yaprağını döken
odunsu türlerinin yayılıĢ gösterdiği alanlardır. Bu alanların uydu görüntüleriyle
yorumlanması esnasında Arbutus andrachne karakteristik tür olarak
kullanılmıĢtır. Bu aynı zamanda AYAġLIGĠL (1987) tarafından da oluĢturulan
vejetasyon haritasının kullanılmasına olanak sağlamıĢtır. Bu alanların diğer
karakteristik türleri Phillyrea latifolia, Quercus coccifera ve 600 m.lerden
yukarı kısımlarda Pistacia terebinthus ssp. palaestiana‟dır.
4.2.1.2.1 Kireçli KumtaĢı Ġçeriği Yüksek Sediment Anakaya
Üstünde YayılıĢ Gösteren Sandal Ağırlıklı Boylu
Makilikler (KOD 2121)
Kireçli kumtaĢının kırıntılı olarak hakim olduğu BeĢkonak
formasyonunun mezo-Mediteran vejetasyon zonunda nem ihtiyacı yüksek
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Quercion calliprini alyansının sert yapraklı ve kıĢın yaprağını döken odunsu
türlerinin yayılıĢ gösterdiği alanlardır. Bu alanlar aslında Kızılçam‟a eĢlik eden
maki alanları olmakla birlikte, yangınlar ve açmacılık ve bunun yanında
yakacak-yapacak odun ihtiyacının karĢılanması gibi insan müdahaleleri sonucu
doğal geliĢimi bozulmuĢ alanlarda geniĢ yayılıĢ alanı bulmuĢlardır. Özellikle
kireçli kumtaĢının kırıntılı olarak hakim olduğu BeĢkonak formasyonun yoğun
yerleĢimlere sahip olması, burada yer alan az meyilli yamaçlarda ki Kızılçam
alanlarının kolaylıkla tahrip olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında bu odunsu
maki alanları aĢırı otlatma ve dal budaması etkisi altında olup, sekonder oluĢmuĢ
bu geliĢimlerini de tamamlayamamaktadırlar. Kalkerli marn ve kireçli kumtaĢı
içeriği yüksek topraklarda yayılıĢ yapan bu yoğun sıklıktaki makiliklerde
Arbutus andrachne hakim tür olarak ön plana çıkmakla birlikte Phillyrea
latifolia, Pistacia terebinthus ssp. palaestiana ve Cotinus coggygria diğer
karakteristik türlerdir. Bunların yanında Olea europaea var. sylvestris,
Ceratonia siliqua ve Fontanesia philliraeoides ssp. philliraeoides türleri
nispeten daha az oranda yayılıĢ göstermektedir. Bu makiliklerin yarı çalı katında
Cisto-Micromerieta alyansına ait Cistus creticus ve Micromeria myrtifolia
türleri bulunmaktadır.

ġekil 4.35: Kireçli KumtaĢı Üzerinde YayılıĢ Gösteren Sandal Ağırlıklı Makilikler
Figure 4.35: Maquis weighted with strawberry tree on the limy sandstone
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4.2.1.2.2 Konglomera Anakaya Üstünde YayılıĢ Gösteren Sandal
Ağırlıklı Boylu Makilikler (KOD 2122)
Konglomera anakayanın yayılıĢ yaptığı mezo-Mediteran vejetasyon
zonunda nem ihtiyacı yüksek Quercion calliprini alyansının sert yapraklı ve
kıĢın yaprağını döken odunsu türlerinin yayılıĢ gösterdiği alanlardır. Bu alanlar
aslında kıĢın yaprağını döken MeĢe türlerine eĢlik eden maki alanları olmakla
birlikte açmacılık ve bunun yanında yakacak-yapacak odun ihtiyacının
karĢılanması gibi insan müdahaleleri sonucu doğal geliĢimi bozulmuĢ alanlarda
geniĢ yayılıĢ alanı bulmuĢlardır. Bunun yanında bu alanlardaki insan etkileri
BeĢkonak formasyonundaki makiliklere nazaran daha azdır. Bunda özellikle
yerleĢim alanlarının yoğun olmaması ve konglomera anakayanın yarı karstik
formlarının ulaĢılabilirliği azaltması önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında
patikalarla ve yol kenarlarından ulaĢılabilen bu odunsu maki alanları yüksek
olamayan otlatma ve dal budaması etkisi altındadır. Balçıklı humus içeriği
yüksek pararenzina veya kolluviyal topraklarda yayılıĢ yapan yer yer yoğun
sıklıktaki bu makiliklerde Arbutus andrachne hakim tür olarak ön plana
çıkmakla birlikte Phillyrea latifolia ve Pistacia terebinthus ssp. palaestiana
diğer karakteristik türlerdir. Bunların yanında Olea europaea var. sylvestris,
Ceratonia siliqua ve Fontanesia philliraeoides ssp. philliraeoides tek tük yayılıĢ
göstermektedir. Bu makiliklerin güney bakılı yamaçlarında Cisto-Micromerieta
sınıfına ait Cistus creticus ve Micromeria myrtifolia yarı çalı türlerine de
rastlanmaktadır.

ġekil 4.36: Konglomera Üzerinde YayılıĢ Gösteren Sandal Ağırlıklı Odunsu Boylu
Makiliklerin Ġçinden Bir Kesit
Figure 4.36: Woody maquis weighted with strawberry tree on the conglomerate
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ġekil 4.37: Konglomera Üzerinde YayılıĢ Gösteren Sandal Ağırlıklı Odunsu
Boylu Makiliklerin Uzaktan GörünüĢü
Figure 4.37: Strawberry tree weighted woody maquis distributed on the
conglomerate

ġekil 4.38: Dal budaması yapılmıĢ bir Sandal
Figure 4.38: A strawberry tree with pruned branches
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4.2.1.3

Sert Yapraklı Maki Türlerinin Kurak YetiĢme
Ortamlarında Ardıç’la OluĢturduğu Makilikler (KOD
213)

Köprü Çayının batısında karstik kireçtaĢı ve konglomera anakayanın
geniĢ bloklar halinde çatlaksız ve geçirimsiz olarak bulunduğu güney bakılı
yamaçlarda, çalı formundaki Ardıç türlerinin Quercion calliprini alyansına bağlı
çalı türleriyle yayılıĢ gösterdiği makiliklerdir.
4.2.1.3.1 KireçtaĢı Anakaya Üstünde Sıcağı Seven Sert Yapraklı
Maki Türlerinin Ardıç’la OluĢturduğu Makilikler (KOD
2131)
Karstik platonun doğu yamaçlarında Köprü Çayının hemen kenarından
450-500 m. yükseklikten baĢlayıp 600-650 m.‟ye kadar çıkan Juniperus
exelca‟nın çalı formunda diğer maki türleriyle yayılıĢ gösterdiği kıĢı sıcak ve
yumuĢak geçen yağıĢlı Akdeniz iklim tipinde yer alan alanlardır. Çalı katı Olea
europaea var. sylvestris, Pistacia terebinthus ssp. palaestiana, Phillyrea
latifolia, Quercus coccifera, Arbutus andrachne, Jasminum fruticans, Euphorbia
characias ssp. wulfenii gibi sert yapraklı maki türlerinden oluĢmaktadır. Zeytin
bu tipi karakterize eden asıl tür olarak bu ormanlarda yoğun olarak
bulunmaktadır.
4.2.1.3.2 KireçtaĢı Anakaya Üstünde Quercion calliprini Türlerinin
Ardıç’la OluĢturduğu Makilikler (KOD 2132)
Karstik platonun kuzey doğu, doğu ve güney yamaçlarında 600-650 m.‟
den baĢlayıp 1200 m.‟ye kadar çıkan Juniperus exelca‟nın yer yer ağaç ve
genelde çalı formunda diğer maki türleriyle yayılıĢ gösterdiği kıĢı ılık ve serin
geçen yağıĢlı Akdeniz iklim tipinde yer alan alanlardır. 900-950 m.‟ye kadar
ağaç katına Pistacia terebinthus ssp. palaestiana ve Olea europaea var.
sylvestris’in çıkabildiği, çalı katı Pistacia terebinthus ssp. palaestiana, Phillyrea
latifolia, Quercus coccifera, Arbutus andrachne, Jasminum fruticans, Euphorbia
characias ssp. wulfenii, Jasminum fruticans, Olea europaea var. sylvestris gibi
sert yapraklı maki türleri ve toprak üstü otsu bitkilerden oluĢmaktadır. 10001200 m.‟ler arasındaki ağaç katında, Juniperus exelca ile birlikte Quercus
infectoria ssp. boissieri, Quercus trojana çalı katında Juniperus exelca, Pistacia
terebinthus ssp. palaestiana, Phillyrea latifolia, Quercus coccifera, Juniperus
oxycedrus yer alırlar.
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ġekil 4.39: KireçtaĢınca Zengin Asıl Akdeniz Vejetasyonu Üst Katında Çalı
Formundaki Ardıç’ın Maki Türleriyle YayılıĢ Gösterdiği
Alanlar
Figure 4.39: Juniper in form scrub distributed with maquis on the limestone
4.2.1.3.3 Konglomera Anakaya Üstünde Çalı Formunda Ardıç’ın
Ağırlıklı YayılıĢ Gösterdiği Makilikler (KOD 2133)
Köprü çayının batısında 480 m.‟lere kadar çıkabilen konglomera
anakaya tipinin tabakasız ve yarıksız olarak göze çarptığı, genelde güneĢli
bakılarda çalı formunda Ardıç türlerinin baĢta Zeytin ve Akçakesme ile karıĢım
yaptığı makiliklerdir. Böyle alanlar diğer makiliklerin arasında anakaya
yapısının ve bakının uygun olduğu alanlarda görülmektedir. Pararendzina tipi
toprak oluĢumu ancak anakaya çatlaklarında sığ olarak mevcuttur.
4.2.1.4 Konglomera Anakaya Üstünde Sıcağı Seven Sert Yapraklı
Türlerce Zengin Makilikler (KOD 214)
ÇalıĢma sahasında konglomera anakaya üzerinde 350-400 m.lerine kadar
sıcak Akdeniz katında meyil bakımından ulaĢılabilir alanlarda yayılıĢ gösteren
Quercion calliprini sınıfının Oleo-Ceratonion alyansına ait Zeytin (Olea
europaea var. sylvestris) ve Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) türleri ile
karakterize edilen sıcağı seven sert yapraklı makiliklerdir.
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ġekil 4.40: Konglomera Üzerinde YayılıĢ Gösteren Ardıç’ın Çalı Formunda
Ağırlıklı Olduğu Kurak Alan Makilikleri
Figure 4.40: Juniper in form scrub distributed with maquis on the conglomerate
Konglomera anakayanın tabakalı olarak oluĢturduğu çatlak ve yarıklar
ile bunların arasında oluĢan boĢluklar buradaki floristik yapının oluĢmasında
önemli rol oynamaktadır. Zeytin ve Keçiboynuzu ve yüksekliğe bağlı olarak
bunlarla birlikte yayılıĢ göstermeye baĢlayan nem isteği yüksek Arbutus
andrachne, Phillyrea latifolia, Quercus coccifera ve Pistacia terebinthus ssp.
palaestiana için yarıklar veya geniĢ çatlaklar içindeki pararendzina topraklar
önemlidir. Bunun yanında çalı formundaki türlerin üst katta yoğun olarak geldiği
yarıkların arasında kalan boĢluklar yarı çalı formundaki Cisto-Micromerietea
sınıfına ait Cistus creticus ve Micromeria myrtifolia türleri ile geofit ve
terofitlerce kaplanmıĢtır. Bu makiliklerin çalı katı 6 m. boya ulaĢmakla birlikte
genelde yarı kapalılıktadır. Yarı çalı katının kapalılığı ise oldukça düĢüktür.
Bu makilikleri karakterize eden Zeytin ve Keçiboynuzu meyveleri
bakımından yörede yaĢayan insanlar için eskiden günümüze kadar büyük önem
taĢımaktadır. Bu ağaçların meyveleri hayvanların kıĢın beslenmesi için eskiden
beri kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu makilikler çevrede bulunan köylerin kıĢ
aylarında hayvanlarını kıĢladıkları alanlar olarak kullanılmaktadır. Konglomera
anakayanın bloklu yapısı ile tabakasız az çatlaklı alanları buradaki makilerin sık
yoğunlukta gelmesini engellemektedir. Yerli halk tarafından keçi sürülerinin
yemesi için dalları budanan makiler, alanda bırakılmakta ve bunlar

130

kurumaktadır. Bir sonraki dönemde yeni dallar budanmakta ve eski kuruyan
dallar yakacak odun ihtiyacı için toplanmaktadır (AYAġLIGĠL, 1987).

ġekil 4.41: Konglomera Anakayanın Tabakalı ve Yarıklı Sisteminde GeliĢmiĢ
Zeytin ve Keçiboynuzu Alanları
Figure 4.41: Olive and carob trees growing good on the stratified and clefted
conglomerate

ġekil 4.42: Konglomera Anakayanın Tabakasız ve Çatlaklı Sisteminde Sık
Olmayan Yoğunlukta GeliĢmiĢ Zeytinler
Figure 4.42: Olive grove on the clefted and not stratified conglomerate
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4.2.1.5 Konglomera Anakaya Üstünde Quercetalia pubescentis
Sınıfına Ait Yazın Yaprağını Döken Sert Yapraklı Türlerce
Zengin Makilikler (KOD 215)
Konglomera anakayanın yayılıĢ yaptığı mezo-Mediteran vejetasyon
zonunda Quercetalia pubescentis sınıfına ait yazın yaprağını döken Styrax
officinalis, Crataegus monogyna ssp. monogyna, Coronilla emerus ssp.
emeroides türlerinin çalı katını oluĢturduğu ve lapyaların daha az etkili olduğu
biraz daha az meyilli ve genelde güneĢli bakılarda yer alan sert yapraklı ve kıĢın
yaprağını döken odunsu türlerin yayılıĢ gösterdiği alanlardır. Bu alanlar maki
alanları olmakla birlikte açmacılık ve bunun yanında yakacak-yapacak odun
ihtiyacının karĢılanması gibi insan müdahaleleri sonucu doğal geliĢimi bozulmuĢ
alanlarda geniĢ yayılıĢ alanı bulmuĢlardır. Balçıklı humus içeriği yüksek
pararenzina veya kolluviyal topraklarda yayılıĢ yapan yer yer yoğun sıklıktaki
bu makiliklerdir
4.2.2 Nemli YetiĢme Ortamlarındaki Doğal Ağaçlık ve Çalılıklar
(KOD 22)
Taban suyu miktarı yüksek alanlarda doğal oluĢmuĢ ağaç ve
çalılıklardan meydana gelen alanlardır.
4.2.2.1 Çay ve Dere Kenarı Ağaçlık ve Makilikler (KOD 221)
Köprü Çayı kenarı ve buna bağlanan Kırkgeçit, Akçay, Ġtice, Temir ve
Çat derelerinin birleĢim yerlerine yakın dere kenarlarında taĢ, çakıl ve kum
birikintilerinde doğal yetiĢen ağaçlık ve çalılıklardır. Bu alanlar yıl içinde çay ve
derelerin su hareketlerine bağlı olarak su altında kalmakta ya da suyun
çekilmesiyle su kenarında kalmaktadır. Köprü Çayı kenarında kalan alanlar son
yıllarda rafting baskısı altındadır. Bu alanlar mola yeri olarak kullanılmakta ya
da su yüksekliğinin azaldığı dönemlerde rafting botlarının sürtünme etkisi
altında kalmaktadır.

ġekil 4.43: Köprü Çayı Kenarındaki Birikinti Alanlarında GeliĢen Vejetasyonun Rafting
Turizmi Ġle Baskı Altında Tutulması
Figure 4.43: Aquatic vegetation on the side of Köprü river endangered with rafting tourism

132

4.2.2.1.1 Kızılçam ve Çınar Ağırlıklı Ağaçlık ve Çalılıklar (KOD
2211)
Bu alanlar özellikle Köprü Çayının kenarında Platanus orientalis‟in
Nerium oleander ve Vitex agnus-castus‟la su kenarı vejetasyonu oluĢturduğu
kıyı bölgesinden içeride kalan genelde taĢlı ve çakıllı alanlarda geniĢ alanlı
olarak ve bunun dıĢında hat halinde tarlaların Köprü Çayına bakan kenarlarında
görülmektedir. Bu alanlar nadir olarak su altında kalmakla birlikte, taban suları
oldukça yüksektir. Bu alanlar Platanus orientalis, Pinus brutia, Cupressus
sempervirens’in hem ağaç hem de çalı katında bulunduğu ve bunun yanında
Quercetalia ilicis sınıfına bağlı Ceratonia siliqua, Myrtus commnuis ssp.
communis, Phillyrea latifolia, Nerium oleander, ve Quercetalia pubescentis
sınıfına ait Styrax officinalis, Coronilla emerus ssp. emeroides, Crataegus
monogyna, Cercis siliquastrum ile su kenarı alanları için karakteristik Vitex
agnus-castus, Paliurus spina-christi ve Tamarix tetranda
türlerinden
oluĢmaktadır. Bu alanlar ayrıca Smilax aspera, Periploca graeca, Tamus
communis, Rubus sanctus, Rubai tenuiflolia ssp. tenuifolia türlerinden oluĢan
sarılıcı bitkilerce zengindir. Ayrıca bu alanların tarım etkisi dıĢında kalan, insan
etkilerinden daha iyi korunmuĢ alanları Ophrys mamosa, Orchis italica,
Arisarum vulgare ssp. vulgare, Muscari weissii ve Ornithogalum orthophyllum
geofitleri yayılıĢ göstermektedir.
4.2.2.1.2 Çınar Ağırlıklı Su Kenarı Ağaçlık ve Çalılıklar (KOD
2212)
Çay ve dere kenarlarında nadir olarak su altında kalan taban suyu
yüksek çakıllı-kumlu birikinti alanlarında Platanus orientalis, Nerium oleander
ve Vitex agnus-castus türleri ile karakterize edilebilen alanlardır. Çınar yer yer
ağaç formunda yer yer çalı formunda bu alanlarda yayılıĢ göstermektedir. Bu
alanlarda ayrıca otsu formunda Equisetum ramosissimum, Carex muricata,
Imperata cylindrica, Juncus articulatus, Scirpus holoschoenus ve Plantago
major bulunmaktadır.
4.2.2.1.3 Nerium oleander - Tamarix tetranda Su Kenarı Çalılıkları
(KOD 2213)
Köprü Çayının özellikle Çaltepe-Değirmenözü arasında kalan kıyı
kesiminde ve don etkisinden korunmuĢ dere kenarlarının kum ve çakıl birikinti
alanlarında görülen Nerium oleander ve Tamarix tetranda türleri ile karakterize
edilen alanlardır. Bu türler çalıĢma sahasının bu tip yetiĢme ortamlarında öncü
türler olarak kabul edilmektedir (AYAġLIGĠL, 1987).
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ġekil 4.44: Kızılçam ve Çınar’la Birlikte Zakkum’un YayılıĢ Gösterdiği Çay
Kenarı Ağaçlık ve Çalılıklar
Figure 4.44: Red pine and oriental plane distributed with oleander scrubs on the
riversides

ġekil 4.45: Köprü Çayının Değirmenözü Tarafında Kalan Nerium oleander
- Tamarix tetranda Su Kenarı Çalılıkları
Figure 4.45: Nerium oleander - Tamarix tetranda aquatic scrubs in Değirmenözü area of
Köprü river
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4.2.2.2 Akdeniz Dağ Katı Dere Kenarlarında YayılıĢ Gösteren Çınar
Ağaçlıkları (KOD 222)
Köprü çayı ve buna birleĢen derelerin dıĢında değiĢik Akdeniz iklim
katlarındaki dere kenarlarında Platanus orientalis ağaçlıkları bulunmaktadır. Bu
değiĢik iklim katlarında bulunan dere kenarı Çınar ağaçlıkları su isteği yüksek
dere vejetasyonlarınca fakirdirler. Bulundukları iklim katına ait nem isteği
yüksek çalı türleri ile birlikte buralarda yayılıĢ göstermektedirler. Bu
ağaçlıkların dere yatakları taĢlık veya değiĢik büyüklüklerdeki kaya
parçalarından oluĢmakta olup, yazları kuru ama taban suları yüksektir.
4.2.2.3 Dere Kenarı Çalılıklar (KOD 223)
BeĢkonak vadisi düzlüklerinde yazları kuru akan ve tarla kenarlarını
oluĢturan derelerin kenarlarında yayılıĢ gösteren çalılıklardır. BaĢlıca
karakteristik türleri Nerium oleander, Paliurus spina-christi, Vitex agnus-castus,
Ceratonia siliqua, Myrtus commnuis ssp. communis, Phillyrea latifolia,
Coronilla emerus ssp. emeroides, Crataegus monogyna, Cercis siliquastrum,
Olea europaea var. sylvestris, Platanus orientalis, Pinus brutia çalı ve ağaç
türleridir. Bu dere kenar çalılıklar tarımın sürekli etkisi altında kalmıĢ ve tür
dağılımı bakımından belirli bir sistematik ortaya koymamaktadırlar.
4.2.3 Tarım ve YerleĢim Alanları Civarlarında Ağaçlıklar (KOD 23)
Özellikle meyveleri için ya dikimle ya da doğal gelmiĢ bireylerin
korunarak kültüre edilmesiyle oluĢmuĢ ağaçlık alanlardır.
4.2.3.1 Kestane Ağaçlıkları (KOD 231)
Zerk-Ballıbucak arası dağlık alanın alt kısımlarına doğru Oluk, Dikmen
Yazlığı (Sarnıççık), Kestanelik mahallelerine yakın tarım alanlarının kenarında
bulunan Kestane (Castanea sativa) ağaçlıklarıdır. Kestane bu alanlarda dikim
yoluyla gelmiĢ olup, oldukça yaĢlı ve kalın çaplı olarak bulunmaktadır.
4.2.3.2 Keçiboynuzu Alanları (KOD 232)
ÇalıĢma sahasının sıcak Akdeniz iklim katında doğal yoldan gelmiĢ
Keçiboynuzu bireylerinin tarla ve orman kenarlarında veya makiliklerin içinde
grup halde korunmasıyla oluĢmuĢ ağaçlıklardır. Bu alanlardaki Keçiboynuzları
oldukça yaĢlı ve geniĢ tepe çatılıdır. Meyveleri daha önceleri kıĢın hayvanların
beslenmesi için kullanılan Keçiboynuzları, son yıllarda piyasada Keçiboynuzuna
olan talebin artmasıyla Altınyaka (Zerk), Gaziler, Karabük, Bozyaka köylerinde
yaĢayan yerel halk tarafından toplanıp satılmaktadır. ÇalıĢma sahasında yapılan
bir çalıĢmada makilik ve tarla kenarlarında yayılıĢ gösteren Keçiboynuzu
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alanlarının 229,32 ha geldiği bunun çalıĢma sahasının toplamına oranın % 0,6
olduğu bulunmuĢtur (COSGUN ve ark., 2006).
4.2.3.3 Zeytinlikler (KOD 233)
ÇalıĢma sahasının sıcak Akdeniz iklim katında doğal yoldan gelmiĢ
Yabani Zeytin bireylerinin tarla ve orman kenarlarında veya makiliklerin içinde
grup halde aĢılanması ve korunmasıyla oluĢmuĢ ağaçlıklardır. Bu alanlardaki
Zeytinler oldukça yaĢlı ve ağaç formundadır.
4.2.4 Tarım ve YerleĢim Alanları Civarlarındaki Çalılıklar (KOD
24)
ÇalıĢma sahasının BeĢkonak ve Karabük düzlüklerinde doğal ağaç ve
çalı türlerinin korunmasıyla tarım alanlarını sınırlayan alanlardır. Bu alanlarda
yayılan baĢlıca Myrtus commnuis ssp. communis, Ceratonia siliqua, Olea
europaea var. sylvestris, Paliurus spina-christi, Phillyrea latifolia, Coronilla
emerus ssp. emeroides, Crataegus monogyna, Rubus ssp. türleridir.
4.3 Yüksek Dağ Stepleri ve Çimenlikleri (KOD 3)
ÇalıĢma sahasında dağlık alanlardan baĢlayıp Subalpin vejetasyon katını
içine alan yüksek yaz kuraklığı, aĢırı güneĢlenme ve gece-gündüz arasındaki
yüksek sıcaklık farkıyla nitelendirilen ve kseromorf (kurakçıl) veya higrofil
(nemcil) özellikte kısa boylu çalı ve otsu bitkilerle karakterize edilen kır
görünümlü alanlardır.
Yüksek dağ çimenlikleri yörede yaĢayan halk için çeĢitli kullanım
alanlarına sahiptir. Bunlardan özellikle lokal endemik Origanum minutiflorum
ve Salvia tomentosa Astragalo-Brometea sınıfına ait Euphorbia kotschyana ve
Phlomis armeniaca türleri Keçi otlatmasında tercih edilen türlerdir. AĢınmıĢ
yüksek dağ formasyonlarında yetiĢen endemik Sideritis libanotica ssp. linearis
yörede yaĢayanlar için bitki çayı olarak toplanmaktadır. Origanum minutiflorum
ve thymus ssp. benzeri bazı kekik türleri özellikle Ballıbucak ve Çaltepe köyler
için ekonomik değeri yüksek olarak toplanmaktadır.
4.3.1 Yüksek Dağ Stepleri (KOD 31)
Yüksek yaz kuraklığının ve güneĢlenme etkisinin aĢırı hissedilmeye
baĢladığı orman üstü alanlardan itibaren yayılıĢ göstermeye baĢlayan AstragaloBrometalia sınıfına ait yer örtücü veya yastık Ģeklinde ve dikenli geven türü
kurakçıl kısa boylu çalı ve otsu bitkilerle karakterize edilen kır görünümlü
alanlardır. Bu alanlar sığ ve az geliĢmiĢ rendzina tipi topraklar kaplı yamaçlarda,
yığılmanın az veya çok durduğu moloz birikintilerinde ya da ince sedimentlerin
biriktiği çukurluklarda geliĢmiĢtir.
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Kurak yüksek dağ çimenleri yüksek dağ vejetasyon katından itibaren
zonal olarak geliĢmesine rağmen dağlık kesimde de oluĢmuĢlardır. Bunda en
önemli etken çok eskilerden beri özellikle Bozburun Dağının doğu eteklerindeki
dağlık alanda sıkça bulunan yaylaların ve bunlara ulaĢan patikaların etrafında
ulaĢılması mümkün ibreli ormanlar yörede yaĢayan insanlar tarafından sürekli
tahrip edilerek, bu ormanların kendilerini yenilemesi mümkün kılınmamıĢtır. Bu
arada bu alanlardaki ormanın azalmasıyla tahrip giderek azalmıĢ ama bu alanlar
tekrar ormana dönüĢmek yerine, geven formasyonlarınca kaplanmaya
baĢlamıĢtır.

ġekil 4.46: Yüksek Dağ Steplerinde Keçi Otlatmacılığı
Figure 4.46: Goat grazing in the high mountain steppe
Bu durum Karstik Plato ve Bozburun Dağının doğu kısımlarında gerçek
orman sınırının belirlenmesini güçleĢtirmektedir (AYAġLIGĠL, 1987). Kurak
yüksek dağ çimenleri Karstik Plato ve Bozburun Dağının zirvelerini çevreleyen
alanlarda farklı anakaya özelliklerinde geniĢ olarak yayılmaktadır.
4.3.1.1 KireçtaĢı Anakaya Üstündeki Stepleri (KOD 311)
Esasen Karstik Plato ve bunun yanında Bozburun Dağının doğu
tarafındaki Zerk-Ballıbucak arası dağlık alanın konglomera anakaya formasyonu
içinde küçük alanlar olarak izole edilmiĢ anakaya tipi kireçtaĢı olan alanlarda
yayılıĢ gösteren step formasyonlarıdır.
4.3.1.1.1 KireçtaĢı Anakaya Üstündeki Dağlık Stepler (KOD 3111)
Anakaya formasyonu kireçtaĢı olan Karstik Platonun kokurdanlıkarında
insan etkileri sonucu ibreli ağaçların yok edilmesiyle yayılıĢ olanağı bularak,
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dağlık kesime özgü Querco-Cedretalia libani sınıfına ait otsu Potentilla
kotschyana, Berberis crataegina, Teucrium chamaedrys ve Bunium
microcarpum ssp. microcarpum bitki türleri ile tamamlayıcı birlikler oluĢturan
Astragalo-Brometea sınıfına ait Euphorbia kotschyana, Verbascum
glomerulosum ve Phlomis armeniaca bitki türlerinden oluĢan kurak
çimenliklerdir. Bu alanlarda dağlık ibreli ormanlara karakteristik diğer lokal ve
farklı coğrafik türler olarak Veronica cuneifolia ssp. cuneifolia, Origanum
minutiflorum, Thymus longicaulis ssp. chaubardii var. antalyensis ve Salvia
tomentosa önemli rol oynamaktadır. Bunlardan özellikle lokal endemik
Origanum minutiflorum ve Salvia tomentosa Astragalo-Brometea sınıfına ait
Euphorbia kotschyana ve Phlomis armeniaca türleri ile 1400-1650 m.‟ler
arasındaki kokurdanların duvarlarında zengin olarak rastlanmaktadır.
4.3.1.1.2 KireçtaĢı Anakaya Üstündeki Subalpin ve Yüksek Dağ
Stepleri (KOD 3112)
Karstik Platonun 1700 – 2050 m.‟ler arasındaki huni tipli
kokurdanlıklarında ve küçük vadi yamaçlarında moloz yığını halinde bulunan
kireçtaĢı kaya ve taĢlarının üzerinde zonal geliĢmiĢ Astragalo-Brometea yüksek
dağ vejetasyon sınıfına ait kısa çalılık ve otsu bitkilerle karakterize edilen
alanlardır. Bu alanlarda yüksek dağ step vejetasyonuna ait gevenler alanın % 4065‟ini kaplamaktadır (AYAġLIGĠL, 1987). Burada Daphne oleoides ssp.
oleoides, Berberis crataegina, Phlomis armenica, Marriubium globosum ssp.
globosum türlerinden oluĢan değiĢik boydaki hemikriptofit çalılıkların boyları
30-80 cm arasında değiĢmektedir. Bu değiĢik çalı formasyonundaki bitkilerin
yanında bu alanlar dikenli Astragalus gevenlerinden Astragalus angustifolius
ssp. angustifolius, Astragalus creticus, Astragalus microcephalus, Astragalus
plumosus var. krugianus ve Acantholimon ulicinum ssp. ulicinum türleri
karakterize etmektedir.
Bu alanların içinde kalan Elmalı ve Kıltan yaylalarının civarında
bulunan huni Ģeklindeki kokurdanlarda değiĢik yetiĢme ortamlarını karakterize
eden ayrı bir vejetasyon bulunmaktadır. Bu kokurdanların doğu, güney ve batıya
bakan yamaçları oldukça eğimli ve taĢ yığınlı olup bu yamaçlar 1m.
büyüklüğündeki kireçtaĢı bloklarıyla kaplıdır. Böyle alanlarda gruplar halinde
Origanum minutiflorum yayılıĢ göstermektedir. Bu tip yamaçların bitki
kalıntılarının bulunduğu kısımlarında Euphorbia kotschyana, Daphne oleoides
ssp. oleoides, Verbascum glomerulosum, Teucrium chamaedrys, Veronica
dichrus, Nepeta phyllochlamis, Ajuga chia ssp. cuneatifolia türleri yayılıĢ
göstermektedir. Bunların dıĢında sadece taĢ yığınlarının bulunduğu alanlarda
Nepeta cilicica ve Dryopteris pallida görülmektedir. Yine kalker taĢlarının
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yığıldığı bu huni tipli kokurdanların kuzeye bakan daha az meyilli yamaçları
Euphorbia kotschyana, Marriubium globosum ssp. globosum ve Origanum
minutiflorum türlerince yer yer değiĢen baskınlıkta kaplanmıĢtır. Bu tip alanlarda
bu türlerle birlikte güney batı Anadolu için endemik Astragalus paecilianthus,
Nepeta phyllochlamis, Veronica cuneifolia ssp. cuneifolia, Verbascum
glomerulosum otsu bitkileri ile Querco-Cedretalia libani sınıfına ait Berberis
crataegina, Bunium microcarpum ssp. microcarpum, Potentilla kotschyana ve
Lamium garganicum ssp. reniforme çalı ve otsu türleri yayılıĢ göstermektedir.
Bu alanlarda ayrıca diğer Astragalo-Brometea sınıfına ait türler Astragalus
microcephalus, Daphne oleoides ssp. oleoides, Phlomis armenica ve Bromus
tomentellus bulunmaktadır. Bütün bunların dıĢında bu alanları karakterize
etmeyen ama alanda görülen türler ise Cruciata taurica, Galium asparagifolium,
Vinca herbacea, Nephelochloa orientalis, Poa bulbosa, Filago arvensis‟dir. Bu
alandaki bu kokurdanların tabanı 6-7 m. çapında olup kolluviyal topraklarla
örtülmüĢtür. Bu taban alanların neredeyse yarıya yakını Marriubium globosum
ssp. globosum tarafından kaplanmıĢtır. Bunun dıĢında azalan miktarda sırasıyla
Achillea setacea, Trifolium hybridum ssp. anatolicum, Bromus tomentellus,
Alopecurus textilis, Polygonum cognatum, Herniaria glabra, Onobrychis
montana ssp. cadmea türleri yayılıĢ göstermektedir. Tek tek bireyler halinde
Berberis crataegina, Daphne oleoides ssp. oleoides, Euphorbia kotschyana,
Cirsium lappaceum ssp. anatolicum, Verbascum cheiranthifolium var.
heldreichii ve Digitalis ferruginea ssp. ferruginea yarı çalı ve çok yıllık bitkileri
bulunmaktadır. Bunun dıĢında Inula oculus-christi birkaç kokurdanın tabanında
görülmektedir.
Karstik Platonun 1700 – 2050 m.‟ler arasındaki Karadünek Tepe
civarında yer alan huni tipli kokurdanlıklar yapı olarak biraz farklılık
göstermektedir. Bu kokurdanların yamaçları lapyalarca zengindir. Bunların
kuzey, doğu ve batı yamaçları eğik olarak azalmaktadır. Bu yamaçlarda tek tek
bireyler halinde Acer monspessulanum ssp. monspessulanum, Acer hyrcanum
ssp. sphareocaryum ve Juniperus foettidissima bulunmaktadır. Kokurdanların
yaklaĢık % 35˚ eğimli ve moloz yığılmalarının çoğaldığı güney yamaçları
Satureja cuneifolia ve Euphorbia kotschyana türleri bulunmaktadır. Bu
kokurdanların tabanlrındaki kaya bloklarının ve taĢ yığınlarının arasında
Dryopteris pallida yayılıĢ göstermektedir. Bu taban alanlarında toprak tabakası
bulunmamaktadır. Güney yamaçların aĢağı kısımlarında yer alan taĢ
yığıntılarında Verbascum glomerulosum, Teucrium chamaedrys ssp. lydium,
Potentilla kotschyana, Orthurus heterocarpus, Lamium garganicum ssp.
reniforme, Nephelochloa orientalis, Ajuga chamaepytis ssp. cuneatifolia,
Lactuca intricata, Festuca pinifolia, Myosotis alpestris ssp. alpestris, Galium
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incanum ssp. elatius türleri ve bu yamaçların üst kısımlarına doğru ise Silene
odontopetala, Geranium glaberrium, Campanula argeae, Rosularia libanotica,
Arabis caucasica ssp. brevifolia ve Melicata ciliata türleri bulunmaktadır.

ġekil 4.47: IKONOS Uydu Görüntüsünde Karstik Platonun Subalpin
Katında Yer Alan Kokurdanlarda Geven Formasyonlarının
Görünümü (Kesit: Karadünek Tepe ile Elmalı Yayla arası)
Figure 4.47: Showing the subalpin astragalus heats from the IKONOS satelliten images

ġekil 4.48: KireçtaĢı Yığınları Üzerinde Sütleğenler ve Dikenli Gevenler
Figure 4.48: Euphorbia kotschyana and spiny astragalus heats on the limestone heaps
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4.3.1.2 Konglomera Üzerindeki Step Formasyonları (KOD 312)
Konglomera anakayanın yayılıĢ gösterdiği Bozburun Dağının dağlık
kesiminden baĢlayarak Subalpin kesiminide içine alan kurakçıl yüksek dağ step
vejetasyonu ile karakterize edilen alanlardır.
4.3.1.2.1 Konglomera Üzerindeki Dağ ve Yüksek Dağ Step
Formasyonları (KOD 3121)
Bozburun Dağının batı, güney ve doğu kesimlerinde dağlık alanın 1600
m.‟lerinden baĢlayan 1850-1900 m.‟lere kadar yüksek dağ katına çıkan kurakçıl
yüksek dağ step vejetasyonu ile karakterize edilen alanlardır. Bu alanlarda yer
alan orman üst sınırı Karstik Platonun aksine insan tarafından daha az tahrip
edilmiĢtir. Sedir ve Ardıç türlerinin bu alanların 1850-1900 m.‟lerine kadar
bireyler halinde çıktığı görülmektedir. Kapalı ormanlar ise bu alanların 17001750 m.‟lerine kadar çıkabilmektedir.
Bozburun Dağının batı ve güney kısımlarında Astragalus-Brometea
sınıfına ait yüksek dağ gevenleri sedir ormanlarının daha az tahribinden dolayı
az alanlarda yayılıĢ olanağı bulabilmiĢlerdir (AYAġLIGĠL, 1987). Bu alanların
1600-1800 m.‟ler arasındaki yükseklikte dağınık gruplar halinde bulunan Sedir
alanlarının arasında kalan boĢluklar Querco-Cedretalia libani sınıfına ait
türlerce fakir olmasına rağmen %40-50 oranlarındaki örtme derecesinde yayılıĢ
yapan kamafitlerce zengindir. Konglomera anakayadan parçalanmıĢ taĢ yığınları
üzerinde bulunan bu alanları lokal olarak karakterize eden baĢlıca türler
Euphorbia kotschyana, ikisi de endemik olan Thymus sipyleus ssp. sipyleus ve
Asyneuma rigidum ssp. sibthorpianum, Veronica cuneifolia ssp. cuneifolia,
Astragalus paecilanthus, Bromus tomentellus ve Verbascum glomerulosum
yoğun sıklıkta bulunmaktadır.
Bozburun Dağının kütle dağ zirvesinin doğu ve kuzey-batı kesimlerinde
konglomera anakaya az yada çok yatay yığılma ve kalın Ģeritler halinde
tabakalanma göstermektedir. Bu iki jeolojik oluĢum zirvenin doğusunu kapsayan
bütün kaya duvarlarını merdiven Ģeklinde basamaklı olarak ortaya
çıkarmaktadır. Buradaki kalın Ģeritlerin altında kalan 15-20 m. büyüklüğündeki
yatay yığılma alanlarında az eğimden ötürü derin topraklar oluĢmaktadır. Böyle
alanlarda Asphodeline taurica gevenlerin arasında sık yoğunlukta yayılıĢ
göstermektedir. Asphodeline taurica ile birlikte gelerek bu alanları karakterize
eden Astragalus-Brometea sınıfına ait diğer türler Euphorbia kotschyana,
Teucrium chamaedrys ssp. lydium, Marrubium globosum, Ajuga chamaepitys
ssp. cuneatifolia, Salvia frigida, Cruciata taurica, endemik Alyssum
argyrophyllum, AYAġLIGĠL (1987) tarafından yeni tanımlanan Cerastium
pisidicum, Cleome ornithopodioides, diğer endemik türler Cephalaria lycica,
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Asyneuma rigidum ssp. sibthorpianum, Thymus sipyleus ssp. sipyleus, Veronica
cuneifolia ssp. cuneifolia, Astragalus paecilanthus, Verbascum glomerulosum‟
dur.

ġekil 4.49: Konglomera Üzerinde ġeritler Halinde YayılıĢ Gösteren Yüksek
Dağ Steplerinin Uydu Görüntüsünden Görünümü
Figure 4.49: Showing the high mountain heats from IKONOS satelliten images, which
are distributed as striped on the conglomerate

ġekil 4.50: Konglomera Üzerinde Kurak Subalpin Çimenlikler (Rakım 2200 m.)
Figure 4.50: Subalpine dry grassland on the conglomerate (altitude 2200 m.)
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4.3.1.2.2 Konglomera Üzerindeki Subalpin Step Formasyonları
(KOD 3122)
Bozburun Dağının batı, güney ve doğu kesimlerinde yüksek dağlık
alanın 2000 m.‟lerinden baĢlayan 2150-2200 m.‟lerine kadar çıkan sert
rüzgarlara açık olarak aĢınmıĢ sarp ve dik eğimli alanlarda zengin kurakçıl
Astragalo-Brometae sınıfına ait Astragalus angustifolius ssp. angustifolius ve
Acantholimon ulicinum ssp. ulicinum yüksek dağ step vejetasyonu türleri ile
karakterize edilen alanlardır. Bu türler yüksek dağ çimenliklerinde az sayıda
temsil edilmesine rağmen subalpin bu kısımlarda sıkça bulunmaktadır. Bu
alanların yetiĢme ortamı koĢulları sert rüzgarlara açık yüksek dağ
formasyonlarına benzemekte olup, içerdiği Drabo-Androsacetalia sınıfına ait
Alyssum condensatum ssp. flexibile, Minurtia leucocephala, Festuca pinifolia ve
Saponaria pumilio türlerinin sıkça bulunuĢu bakımından bu alanlara geçiĢi
göstermektedir. Bu alanlarda yer alan Astragalo-Brometae sınıfına ait diğer
baĢlıca türler Bromus tomentellus, Stachys lavandulifolia, Thymus sipyleus ssp.
sipyleus‟dur. Bu alanların taĢınmıĢ materyalin biriktiği ve toprağın derinleĢtiği
kısımlarında Cirsium lappaceum ssp. anatolicum yüksek yoğunlukta
bulunmasına rağmen alanı karakterize eden geven türlerinin yoğunluğu
azalmaktadır. Bunların yanında alt yamaçlarda konglomera kayalarının biriktiği
ve üst kısımlardan taĢınan ince materyalin üzerini örttüğü alanlarda ise
Euphorbia kotschyana, Marrubium globosum, Daphne oleoides ssp. oleoides ve
Berberis crataegina türleri önemli miktarlarda bulunmaktadır.
4.3.1.3 Subalpin Yüksek Dağ Geven Formasyonları (KOD 313)
Bozburun Dağının güney ve güney batısında yer uzantısının 1900-2000
m.‟lerinden baĢlayıp 2400 m.‟lerine kadar konglomera kaya yığıntılarının kaya
duvarlarına ulaĢan kısımları ve sert rüzgarlara açık olarak aĢınmıĢ kaya
duvarlarının yarıklarında Astragalo-Brometalia sınıfına ait bol miktarda dikenli
gevenlerle Drabo-Androsacetalia sınıfına ait türlerle karakterize edilen
alanlardır. Bu alanlar küçük alanlar Ģeklinde Bozburun dağının bu kısmında
yoğunlaĢmakta olup, bu alandaki orta ve dik eğimli konglomera yamaçlarını
kaplamaktadırlar. BaĢlıca dikenli geven türleri Astragalus angustifolius ssp.
angustifolius ve Acantholimon ulicinum ssp. ulicinum olup bunların arasında
Alyssum argyrophyllum, Alyssum condesatum ssp. flexibile, Veronica cuneifolia
ssp. isaurica, Stachys lavandulifolia var. lavandulifolia, Festuca pinifolia ve
Scutellaria orientalis ssp. alpina türleri bulunmaktadır.
4.3.1.4 AĢınmıĢ Yüksek Dağ Formasyonları (KOD 314)
Bozburun Dağının 1900-2000 m.‟lerinden baĢlayıp 2504 m. olan zirveye
kadar konglomera kaya yığıntılarının kaya duvarlarına ulaĢan kısımları ve sert
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rüzgarlara açık olarak aĢınmıĢ kaya duvarlarının yarıklarında DraboAndrosacetalia ve Astragalo-Brometalia sınıflarına ait dikenli ve sarılıcı
gevenlerle asma Ģeklinde çalılıklar ve yuva oluĢumlu otsu bitkilerle karakterize
edilen alanlardır. Burada yoğun yayılıĢ gösteren baĢlıca türler Astragalus
angustifolius ssp. angustifolius ve Acantholimon ulicinum ssp. ulicinum olup
bunların yanında yayılıĢ gösteren diğer geven türleri Asyneuma compactum,
Draba brunifolia ssp. heterocoma var. heterocoma, Saponaria pumilio,
Pterocephalus pinardii’dir. Bu alanlarda çimen formunda Tanacetum armenum,
Tanacetum argentum ssp. canum var. pumilum ve Galium cilicicum türleri,
yayvan olarak Thesium cilicicum, küçük ve sık yarı çalılık Ģeklinde Centaurea
drabifolia ssp. austro-occidentalis, Centaurea micronifera, Minuartia
leucocephala, sürünücü geven türü olarak Thymus leucotrichus ssp.
austroanatolicus ve asılı küçük çalılıklar olarak Cerasus prostrata var. prostrata
ve Rosa pulverulanta türleri bulunmaktadır. Bütün bunların dıĢında bu alanlarda
hepsi endemik olan Sideritis condensata, Sideritis erytrantha var. erythrantha ve
Sideritis libanotica ssp. linearis türleri bulunmaktadır.

ġekil 4.51: Bozburun Dağının Zirvesine Doğru AĢınmıĢ Yüksek Dağ
Formasyonları
Figure 4.51: Eroded high mountain forms to Bozburun mountain summit
4.3.2 Nemli Yüksek Dağ Çimenlikleri (KOD 32)
ÇalıĢma sahasının yüksek dağ kesimlerinin su tutma kapasitesi yüksek
alanlarında nemcil karakterdeki bitki türleri ile karakterize edilen özel nitelikli
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yetiĢme ortamlarıdır. Gerek subalpin gerekse dağlık kesimde bulunan bu alanlar
yaz aylarında otlak olarak kullanılmaktadır.
4.3.2.1 Nemli Subalpin Çimenlikler (KOD 321)
Bozburun Dağının subalpin vejetasyon katında aĢınmıĢ dağ kütlelerinin
arasında kar‟ın yaz ortalarına kadar kaldığı çukurluklar ve kokurdanlarda nemcil
karakterli Trifolio-Polygonetea sınıfına ait türlerle karakterize edilen alanlardır.
Bu vejetasyonun temsil eden en önemli bitkiler Astragalus angustifolius ssp.
angustifolius var. violaceus, Ranunculus demissus var. major ve Ornithogalum
oligophyllum, Muscari bourgaei ve Thlaspi ochroleucum‟dur. Bu alanların en
geniĢ yayılıĢı Kurucuova yaylasının bulunduğu polye ve Gölcük gölüdür.
Kurucuova yaylasında rastanılan türler Alopecurus textilis, Dactylis glomerata
ssp. hispanica, Poa bulbosa, Bromus tomentellus, Ttrifolium hybridum var.
anatolicum, Scorzonera cana, Onobrychis montana ssp. cadmea, Herniaria
glabra, Astragalus angustifolius ssp. angustifolius var. violaceus, endemik türler
Achillea kotschyi ssp. Canescens, Areneria isaurica ve Veronica cuneifolia ssp.
cuneifolia‟dır. Bu vejetasyon Gölcük gölünün etrafındaki derin kolluviyal
topraklar üzerinde de görülmekle beraber, göl kenarının hemen kenarında
Ornithogalum oligophyllum, Ranunculus demissus ssp. major, Taraxacum
bithynicum ve Minuartia recurva ssp. oreina türleri görülmektedir.

ġekil 4.52: Subalpin Vejetasyon Katında Buzul Çağdan Kalma Gölcük
Gölünün Etrafında OluĢmuĢ Nemli Çimenlikler
Figure 4.52: subalpine wet grassland vegetation zone distributed on the side of
the Gölcük lake
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4.3.2.2 Nemli Dağlık Çimenlikler (KOD 322)
Bozburun Dağının Zerk-Ballıbucak arası dağlık bölgesi ve bu bölgenin
batı kısmında yarıklı konglomera tabakalarının arasında su tutan killi marn ya da
killi kumtaĢı tabakaları oluĢtuğu alanlarda ortaya çıkan kaynakların civarında
nemcil karakterli Scrophularia scopolii, Mentha spicata ssp. spicata, Bellis
perennis,
Erigeron
acer,
Veronica
beccabunga,
Ranunculus
constantinopolitanus, Ranunculus sericeus ve Barbarea plantagina türleri ile
karakterize edilen alanlardır. Bu alanlar yörede yaĢayan insanlar için yaz
otlatmacılığı ve genelde ceviz olmak üzere çeĢitli meyve ağaçları ve kısmende
sebze yetiĢtiriciliğ için kullanılmaktadır.
Karstik Platonun ortalarına doğru yer alan Elmalı ve Kıltan gibi büyük
polyelerin tabanlarında karbonat içerikli su geçirmeyen kalker tabakalarının
arasından ilerleyen yağıĢ suları bu polyelerin tabanlarında kaynak Ģeklinde
sızılmaktadır. Bu taban alanların neredeyse yarıya yakını Marriubium globosum
ssp. globosum tarafından kaplanmıĢtır. Bunun dıĢında azalan miktarda sırasıyla
Achillea setacea, Trifolium hybridum ssp. anatolicum, Bromus tomentellus,
Alopecurus textilis, Polygonum cognatum, Herniaria glabra, Onobrychis
montana ssp. cadmea türleri yayılıĢ göstermektedir. Tek tek bireyler halinde
Berberis crataegina, Daphne oleoides ssp. oleoides, Euphorbia kotschyana,
Cirsium lappaceum ssp. anatolicum, Verbascum cheiranthifolium var.
heldreichii ve Digitalis ferruginea ssp. ferruginea yarı çalı ve çok yıllık bitkileri
bulunmaktadır.
4.4 Su Ġle Kaplı Alanlar (KOD 4)
ÇalıĢma sahasında durgun, periyodik, devamlı akar su ve üzerinde
vejetasyon bulunmayan taĢma bölgeleri gibi su ile kaplı alanlardır. Bu alanlar
yörede yaĢayan halk için otlatma, sulama ve içme suyu olarak büyük önem
taĢımaktadır.
4.4.1 Gölcük (KOD 41)
Yılın her mevsiminde durgun sularla kaplı çukurluklardır. Esasen buna
tek örnek Bozburun Dağının doğu tarafında Kurucaova yaylanın kuzeybatısında
subalpin vejetasyon katında yer alan Gölcük diye adlandırılan buzul çağdan
kalma küçük göldür. Bu göl yöre halkının büyük ve küçükbaĢ hayvanlarının yaz
aylarında otlatılmasında büyük bir öneme sahiptir.
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ġekil 4.53: Dağlık Çimenlikler (Ekiz yayla)
Figure 4.53: Mountain grasslands (Ekiz pasture)

ġekil 4.54: Dağlık Çimenliklerin Yayla Amaçlı Olarak Kullanılması
Figure 4.54: Using the mountain grasslands as pasturelands
4.4.2 Mevsimlik Su TaĢıyan Kuru Dereler (KOD 42)
Yılın yağıĢlı aylarında su taĢıyan derelerdir. Özellikle konglomera
anakayanın yayılıĢ gösterdiği alanlardaki periyodik dereler gerek su taĢıma
kapasiteleri ve gerekse taĢıdıkları materyallerle dikkati çekmektedir. Bu
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anakayanın toprak üstünde egemen kaya formlarının yarıklı yapısından dolayı
keskin köĢeli dere yatakları ve havza yapısı ortaya çıkmıĢtır. YağıĢların bol
olduğu aylarda bu derelerden akan su miktarı oldukça fazladır. Bozburun
dağının eteklerinden baĢlayarak büyük kaya parçaları aĢağı havzalara doğru
taĢınmaktadır. Köprüçay konglomerasının yatay kalın tabakalı yayılıĢından
dolayı Kanyona ulaĢan derin kertik vadilerin tabanlarında akan derelerde küçük
Ģelale, küçük çağlayanlar ve kazan tipi çukurluklarla karĢılaĢılmaktadır.
Özellikle Zerk-Ballıbucak arası dağlık bölgede bulunan dere yataklarının ve
bunlara bakan yamaçların az meyilli olduğu kısımlarında akan kuru derelerin
tabanların kum ve çakıllar birikmektedir. Bu tip derelerin kenarları ormanla
kaplıdır. Bu bölgedeki belli baĢlı büyük kuru dereler Ballıbucak Deresi, Nalçan
Dere ve Deynekli Deredir.
Köprü Çayının doğusunda kireçli kumtaĢının hakim olduğu alanlardaki
küçük tepelikler ve düzlüklerdeki kuru dereler kısa mesafeli olup kıĢ aylarında
önemli miktarda su taĢımamalarına rağmen özellikle BeĢkonak ve Karabük
düzlüklerinde bulunan kuru derelerin taban suları yüksek olup, bunlar nem
ihtiyacı yüksek çalılıklarla kaplıdır.
4.4.3 Devamlı Su TaĢıyan Dereler (KOD 43)
ÇalıĢma sahasında yılın bütün aylarında su taĢıyan derelerdir. Bu tip
dereler genelde Köprü Çayının doğusunda kireçli kumtaĢının hakim olduğu
alanlarda olup asıl baĢlangıç alanları çalıĢma sahasının dıĢında Köprü Çayının
doğusunda yer alan kireçtaĢı ile kaplı Akdağ eteklerindedir. Bu dağın dik
yamaçlarının altlarında yer alan karstik su kaynaklarından çıkan su kırıntılı
taĢlık yapı gösteren ve su geçirgenliği az olan Kırkkavak ve BeĢkonak
formasyonlarını geçerek Köprü Çayına ulaĢmaktadır. Bununla birlikte geçtiği bu
alanlardan taĢıdığı materyali Köprü Çayına birleĢmeden önce ulaĢtığı
düzlüklerde biriktirmektedir (AYAġLIGĠL, 1987). Bunlara örnek olarak
Kırkgeçit Dere, Akçay Dere, Ġtice Dere ve Temir Dere gösterilebilir.
Servi alanının bulunduğu dere havzalarının çıkıĢ noktası olan Koca Dere
Köprü Çayının batısında devamlı su taĢıyan tek deredir. Bu derenin yukarı
havzasında yer alan Bağlıovası Deresinin iki yamacı radyolarit içeriği yüksek
killi – kumlu deniz sedimentli Alakırçay formasyonunu ile büyük tabakalı ve
yarıklı Köprüçay Konglomera kayaların arasındaki suyu geçirmeyen killi marn
ve killi kum tabakalarının bulunduğu alt yamaçlarda bulunan kaynaklar
Bağlıovası Deresini ve dolayısıyla Koca Dereyi kurak yaz aylarında kısmen
beslemektedir. Bu iki derenin bulunduğu havzalar derin ve sarp yamaçlıdır.
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ġekil 4.55: Kırkgeçit Dere’den Ağustos Ayında Bir Görünüm
Figure 4.55: Kırkgeçit stream in august

ġekil 4.56: Konglomera Anakayanın Bulunduğu Alanlarda Derin Vadi
Tabanında Akan Koca Dere
Figure 4.56: Koca dere stream in the deep valley-plain of the conglomerate
4.4.4 Köprü Çay (KOD 44)
ÇalıĢma sahasının en kuzeyinde Değirmenözü köyü sınırlarından
baĢlayarak büyük ve küçük Kanyonu geçen ve en güneyde yer alan BeĢkonak
yerleĢim birimlerinde çalıĢma sahasını terk eden ve geniĢ yatağı ile devamlı su
taĢıyan çay niteliğinde devamlı bir akarsudur. Köprü Çay Isparta ili sınırlarında
Dedegöl Dağından baĢlayarak Antalya‟nın Serik ve Manavgat sınırlarından
Akdeniz‟e dökülmekte ve geçtiği bu havzaya kendi adını vermektedir. ÇalıĢma
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sahası Köprülü Kanyon Milli Parkı bu Köprü Çay havzasının orta kısımlarında
yer almaktadır. Köprü Çayı geniĢ akarsu yatağı ile geçtiği düzlük kesimlerde
nemcil karakterli ağaçlık veya çalılıklar oluĢturmaktadır. Bu Ģekliyle Köprü Çayı
kurak dağlık kesimlere nazaran nemli karakterde yetiĢme alanlarının
oluĢmasında büyük öneme sahiptir. Köprü Çayı çalıĢma sahasında konglomera
ve kireçtaĢlı anakaya formasyonlarının oluĢturduğu tipik karstik kaynaklarla
beslenmektedir. Bu kaynaklar özellikle kurak yaz aylarında su miktarının
korunması bakımından önemli rol oynamaktadır. Köprü çayının doğusunda
bulunan devamlı dereler ise Köprü Çayını yağıĢlı dönemlerde beslemektedir.
Köprü Çayı gerek kapladığı bütün havzayı gerekse çalıĢma sahasında geçtiği
yerleĢimler içinde sulama ve içme suyunun karĢılanmasıyla birlikte rekreasyon
için büyük öneme sahiptir. Köprü Çayının Oluk Köprü‟den itibaren baĢlayan
kısımlarında kaya ve taĢ yığınları sayesinde su akıĢının yer yer yabanileĢmesi ile
rafting turizmi önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Ama bu turizm Ģeklinin son
yıllarda kontrol edilemez boyutta ilerlediği görülmüĢtür.
4.4.5 Kaynaklar (KOD 45)
Kaynaklar çalıĢma sahasında karstik yapının hakim olduğu alanlarda
yoğunluk kazanmaktadır. Özellikle konglomera ve kalkerli kireçtaĢınca zengin
dağlık karstik yapının yarıklar halinde yer altına taĢıdığı yağmur ve kar suları
Köprü Çayına doğru süzülmekte olup, Köprü Çayının kenarından
dökülmektedirler. Bunlardan en önemlileri Oluk Köprünün hemen yanındaki
küçük kanyona dökülen kaynaklardır. Diğer taraftan Değirmenözü köyünün
batısında kalkerli kireçtaĢlarından Köprü Çayına dökülen kaynaklar
bulunmaktadır. Bunların dıĢında Bağlıovası Deresinin alt yamaçlarında bulunan
kaynaklarda önem taĢımaktadır. Bütün bu kaynaklar Köprü Çayının
beslenmesinde çok büyük bir öneme sahiptir. Yine çalıĢma sahasının karstik
yapılı dağlık kesimlerinde ortaya çıkan kaynaklar hem yaylacılık hem de yaz
otlatmacılığı için büyük öneme sahiptir. Ekolojik açıdan bu alanlar nemcil
karakterli bitkilerin yaĢama Ģansı bulduğu ender alanlardır.
4.4.6 Su TaĢma Alanlarındaki Birikinti Alanları (KOD 46)
Köprü Çayı kenarı ve bunun doğusunda bu çaya bağlanan devamlı
derelerin kenarlarında kıĢın su altında kalan ve üzerinde vejetasyonun
bulunmadığı alanlardır. Bu alanlar genelde taĢ, çakıl ve kumla kaplıdır.
BeĢkonak Vadisi ve Çaltepe-Değirmenözü arasındaki Tol Vadisi düzlüklerinde
akarken oluĢturduğu kıvrımlarda bu alanlar genelde oluĢmuĢtur. Bunun yanında
devamlı su taĢıyan derelerin Köprü Çayına bağlandığı ve buradan önceki geniĢ
yataklarında bu tip alanlar ortaya çıkmaktadır.
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ġekil 4.57: Konglomera Anakaya Yarıklarından Köprü Çayına Dökülen Bir
Kaynak
Figure 4.57: A spring streaming to Köprü river from karst cleft of the
conglomerate

ġekil 4.58: Köprü Çayı Kenarında Birikinti Alanları (Değirmenözü köyü
civarı)
Figure 4.58: Accumulation area on the Side of Köprü river
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4.5 Kayalık Alanlar (KOD 5)
ÇalıĢma sahasında Köprü Çayı yatağından Bozburun Dağının
zirvelerine kadar ulaĢan uçurum Ģeklinde kanyon, sarp ve derin vadiler, çöküntü
alanları, kokurdanlar ve kütle dağ zirvesinin kaya duvarları ve bunlara özgü
karakteristik bitkilerle tanımlanan alanlardır. Bu alanlarda ağaç, küçük çalılar ve
çok yıllık çalı görünümlü bitkiler bulunmasına rağmen bu alanlar esasen sadece
kaya üzerinde yetiĢen Asplenietea rupestris sınıfına ait ve büyük bir kısmı relikt
ve endemik olan kazmofit bitkilerce zengindirler. Bu alanlar insan etkilerinden
doğal bir Ģekilde korunmaktadırlar. Bu kayalıklar sahip olduğu anakaya
formasyonu, eğim, bakı, yarılma tipi ve derecesi ve denizden yüksekliğe göre
değiĢen farklı yaĢam ortamları sunmaktadırlar (AYAġLIGĠL, 1987).
4.5.1 Akdeniz Katı Kayalıkları (KOD 51)
ÇalıĢma sahasında Mediteran vejetasyon katına ait kazmofitlerce zengin
kayalık alanlardır. Konglomera anakayanın hakim olduğu kayalıklarda bulunan
ve endemik olan türler Echinops onopordum, Calamintha tauricola, Silene
leptoclada, Silene leptoclada, Stachys aleurites, Stachys antalyensis ve
Scrophularia libanotica var. antalyensis ‟dir. Bunların yanında Phagnalon
graecum, Ptilostemon chamaepeuce, Stachelina lobelii, Calamintha betulifolia,
Umbilicus horizontalis var. horizontalis, Inula heterolepis, Thalictrum orientale
türlerinide sıkça rastlanmaktadır. GüneĢli bakılarda rastlanılan eğreltiler
Ceterach officinarum, Cheilanthes fragrans, Anogramma leptophylla, buna
karĢın gölgeli bakılarda rastlanılan eğreltiler ise Asplenium onopteris, Asplenium
trichomanes ve Polypodium australe‟dir. Bu alanlar ayrıca karayosunları ve
liken türlerince de zengindir. Karayosunları olarak Antitrichia ve Encalypta
türleri, Grimmia pulvinata, Grimmia trichophylla, Fissidens taxifolius,
Homalothecium sericeum, Orthotrichum türleri, Leptodon smithii, Plagiochasma
rupestre, Pterogonium gracile, Scorpiurium circinnatum, Targionia hypophylla,
Tortula inermis ve Tortula ruralis türlerine rastlanmaktadır. Liken türleri olarak
Cladonia furcata ve Squamarina crassa bulunmaktadır. Akdeniz katı
konglomera kayalıklarında sıkça rastlanılan diğer türler Alkanna areolata var.
areolata, Helichrysum pamphylicum, Pennisetum orientale, Melica minuta,
Melica ciliata ve Ephedra campylopoda‟dır. Otlatmaya karĢı hassas olan bu son
belirtilen türler aslında diğer bitki sınıflarına ait olmakla birlikte otlatma
baskısının olmadığı bu alanlara çekilmiĢlerdir. Konglomera kayalıklarının
AYAġLIGĠL (1984) tarafından yeni tür olarak ilk defa burada tespit edilmiĢtir.

152

eteklerinde en çok görülen türler ise Arabis verna, Arenaria leptoclados,
Arisarum vulgare ssp. vulgare, Selaginelle denticulata ve Veronica
cymbalaria‟dır.
Kalkerli kireçtaĢınca zengin alanlarda ise Inula heterolepis, Valeriana
dioscoridis, Umbilicus horizontalis var. horizontalis ve Türkiye‟de ilk kez
tanımlanan Veronica panormitana ssp. baradostensis ve konglomera anakaya
üzerinde gelen eğrelti ve karayosunlarıdır. Bu türlerde konglomera anakaya
üzerinde gelmelerine rağmen kalkerli kireçtaĢınca zengin kayalıklar üzerinde
daha çok rol oynamaktadırlar. Ġlk defa yeni bulunan Stachys chasmosericea
sadece kalkerli kayalıklarda yayılıĢ göstermektedir.
BeĢkonak formasyonun kireçli kumtaĢı, killi marn, marn, kumtaĢı ve
kalkerli marn içeriği yüksek kırıntılı sedimentlerinin erozyon sonucu oluĢmuĢ
sarp kertik dere yamaçlarında ortaya çıktığı alanlarda Stachelina lobelii,
Capparis spinosa, Ferulago cassia ve Putoria calabrica türleri yetiĢmektedir.
Bunların lokal endemik Origanum saccatum bu tür yamaçalarda görülmektedir.
Bunların dıĢında bu yamaçlarda Genista acanthoclada, Glaucosciadium
cordifolium, Psoralea bituminosa, Lithodora hispidula, Thymbra spicata var.
spicata, Ajuga chamaepitys ssp. chia, Scrophularia lucida ve Crupina
crupinastrum türlerine rastlanmaktadır.
4.5.2 Akdeniz Dağ Katı Kayalıkları (KOD 52)
ÇalıĢma sahasında Bozburun Dağının konglomera ve kireçtaĢınca
zengin 1000-1600 m.‟ler arasındaki dağlık kesiminde ve Karstik Platoda
kazmofitlerce zengin kayalıklardır. Bu alanların konglomera kayalıklarında en
çok görülen ve endemik olan kazmofitler Arabis aubrietioides, Asperula
serotina, Aubrietia canescens ssp. cilicica, Campanula argaea ve Campanula
antalyensis‟dir. Kalkerli kaya duvarlarında görülen lokal endemikler ise
Helichrysum chasmolycicum, Hypericum ternatum, ilk defa yeni tanımlanan
Helenocarum pisidicum, Asyneuma linifolium ssp. linifolium, Dianthus elegans
var. actinopetalus ve Seseli gummiferum ssp. corymbosum‟dur. Karstik platonun
kalkerli kaya duvarlarının alt kısımlarında, baĢka alanlarda zor görülen ama
buralarda insan etkilerinden korunmuĢ olarak bulunan Ostrya carpinifolia,
Carpinus orientalis ssp. orientalis, Acer monspessulanum ssp. monspessulanum,
Amelopsis orientale ve Amygdalis graeca yapraklı ağaç ve çalıları
görülmektedir.

AYAġLIGĠL (1984) tarafından yeni tür olarak ilk defa burada tespit edilmiĢtir
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ġekil 4.59: Büyük Kanyon’un Konglomera Anakayadan OluĢmuĢ Akdeniz
Katı Kayalık Duvarlar
Figure 4.59: Conglomerate rockfaces of great canyon in Mediterranean level
Bütün bunların dıĢında hem konglomera hem de kalker kayalıklarında
görülen diğer türler ise Allium flavum ssp. tauricum, Arabis deflexa, Festuca
jeanpertii, Galium dumosum, Galium heldreichii, Galium verticillatum,
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Leontodon asperrimus, Leontodon crispus ssp. asper, Peucedanum chryseum,
Scrophularia pinardii, Scrophularia rimarum, Sedum hispanicum ssp.
hispanicum, Sedum magellense ve Sedum pallidum var. pallidum‟dur. Bu
türlerden bir çoğu kayalıklarda bulunması zorunlu olmayan türler olmasına
rağmen otlatma baskısından bu alanlarda rahat yayılıĢ alanı bulmuĢ türlerdir. Bu
kayalıklarda yetiĢen Karayosunları Schistidium apocarpum, Grimmia
trichophylla, Tortula türleri, Pterogonium gracile, Desmatodon türleri, Fissidens
taxifolius, Encalypta türleri, Tortella tortuosa, Liken türleri Squamarina crassa
ve Peltigera rufescens ve eğreltiler ise Ceterach officinarum, Asplenium
trichomanes, Asplenium bourgaei ve Cystopteris fragilis‟dir.

ġekil 4.60: Konglomera Anakayadan OluĢmuĢ Dağlık Akdeniz Katı Kayalıklar
Figure 4.60: Conglomerate rockfaces of the mountain Mediterranean level

4.5.3 Akdeniz Yüksek Dağ ve Subalpin Kayalıkları (KOD 53)
ÇalıĢma sahasında Bozburun Dağının konglomera ve kireçtaĢınca
zengin 1600 m.‟lerden itibaren baĢlayan yüksek dağlık ve subalpin vejetasyon
katında kazmofitlerce zengin kayalıklardır. Bu vejetasyon katlarındaki kaya
vejetasyonları oldukça iyi geliĢmiĢ durumdadır. Özellikle Bozburun Dağının
zirvesinin hemen doğusunda 400-700 m. yüksekliğindeki dağ kütlesi ve huni
Ģeklindeki kokurdanlarla çökme sonucu oluĢmuĢ kokurdanların sarp yamaçları
tür ve endemik sayısınca zengindir. (AYAġLIGĠL, 1987). Bozburun Dağının
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zirvesinin hemen doğusunda 400-700 m. yüksekliğindeki dağ kütlesinde en çok
rastlanan ve hepsi endemik (birkaçı Antalya bölgesi için bazıları da çalıĢma
sahasının sadece bu bölgesi için endemik) olan Alkanna oreodoxa,
Amphoricarpos
praedictus,
Erodium
pelargoniiflorum,
Laserpitium
petrophilum, Omphalodes ripleyana, Rosularia chrysantha ve Valeriana
oligantha türleri en sık rastlanan türlerdir. Bunların dıĢında rastlanılan diğer
endemik kazmofit türler Asperula tenuiifolia, Micromeria cristata ssp.
xylorrhiza ve Scrophularia cryptophila‟dır. Karstik Platonun kaya duvarlarının
alt kısımlarında kazmofitlerin yanında Juniperus exelca, Acer monspessulanum
ssp. monspessulanum, Acer hyrcanum ssp. sphareocaryum, Sorbus umbelleta
ssp. cretica ve Amelanchier parviflora var. dentata ağaç ve çalı türlerine
rastlanmaktadır. Juniperus exelca, Sorbus umbelleta ssp. cretica ve Amelanchier
parviflora var. dentata Bozburun Dağının zirvesini oluĢturan kütle dağ
kesiminin yarıklarındaki taĢ yığıntıları üzerinde 2100 m.‟lere kadar çıkmaktadır.
Hem konglomera ve hem de kalkerli kireçtaĢı kayalıklarında yetiĢen türler ise
Silene odontopetala, Potentilla speciosa var. discolor ve lokal endemikler
Geranium glaberrimum ve Hypericum ternatu’dur. Bunların dıĢında
kongolomera ve kalkerli kireçtaĢı kayalıklarının rüzgarla aĢınmıĢ kısımlarında
endemik türler Arenaria tmolea, Galium incanum ssp. centrale ve endemik
olmayan Arabis caucasica ssp. brevifolia, Ferulago trachycarpa, Melica ciliata,
Scrophularia rimarum, Sedum sempervivoides, Stipa holosericea ve Stipa
pulcherrima ssp. epilosa‟dır. Bu kayalıkların ince toprak örtüsü ile kaplı
kısımlarında endemik Omphalodes luciliae ssp. luciliae düzenli olarak sıkça
bulunmaktadır. Bu tip alanların gölgeli kısımlarında Asplenium rutamuraria,
Campanula cymbalaria, Cystopteris fragilis ve Scrophularia crytophila türlerine
rastlanmaktadır.
4.5.4 Kaya Yığınları
Dağlık kesimde bitki örtüsü bakımınca fakir kaya ve taĢ yığınlarının
taĢınarak biriktiği alanlardır. Bunlar anakayanın toprak üstü formunun sekizinci
sınıfıyla karakterize edilmiĢtir.
4.6 Kırsal Kullanımlı Alanlar (KOD 6)
Genelde makinesiz iĢlemle inĢa edilmiĢ, toprak ve bitki örtüsü kısmen
veya çoğunlukla insanın temel ihtiyaçları için değiĢtirilmiĢ, günlük ve
mevsimsel değiĢik zamanlarda düzenli bir Ģekilde kullanılan doğala uzak
alanlardır. Bu alanlar genelde Karabük yerleĢimini de içine alan BeĢkonak
Vadisi ve Tazı bölgesinde bulunmaktadır. Bunların oluĢumunda en önemli
etkenler, köy ve orman yolları ile patikaların birlikte kullanılmasıyla ortaya
çıkan elveriĢli yol ağı, sarp ve kayalık olmayan arazi yapısı, yerleĢimlerin yoğun
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ve birbirinden fazla uzak olmayan mahalleler Ģeklinde araziye dağılması
gösterilebilir. Bunlardan sonuncusu Tazı bölgesi için geçerli olmamakla birlikte
bu bölgedeki tahriplerin yerleĢim civarlarında ve düz alanlarda sınırlı
kalmaktadır.
4.6.1 Kırsal Kullanımla BozulmuĢ Doğal Alanlar (KOD 61)
Toprak ve doğal bitki örtüsü bakımından kendi doğal süreçlerini kendi
dinamikleriyle tamamlamaları zor olan, yörede yaĢayan halk için günlük ve
mevsimsel olarak değiĢik zamanlarda düzenli ve sürekli bir Ģekilde karĢılandığı
doğala uzak alanlardır. Bu alanların tahrip olmasıyla açılan açıklıklara yoğunluk
sırasına göre Cisto-Micromerieta sınıfına ait Cistus creticus, Cistus salviifolius,
Thymbra spicata var. spicata, Satureja thymbra, Hyperrheinia hirta, Origanum
orites, Fumana arabica var. arabica, Micromeria myrtifolia ve Stachys cretica
ssp. vacillians yarı çalı ve küçük çalı türleri gelmektedir.
4.6.1.1 Tahrip EdilmiĢ Kızılçam OluĢumları (KOD 611)
Ġlk oluĢumları bakımından Kızılçam‟ın Quercetalia ilicis sınıfına bağlı
boylu çalı türleri ile doğal nitelikli ormanlar olarak karakterize edilirken yörede
yaĢayan halk için yakacak-yapacak odun ve otlatma ihtiyacının karĢılanması
veya bunların yanında kısmen yangın geçirerek tahrip edilmesiyle sonradan
Quercetalia ilicis ve Cisto-Micromerieta sınıfına ait boylu çalı veya yarı çalı ve
küçük çalı türlerince karakterize edilen alanlardır. Bu alanlardaki Kızılçam
sayısı tahripler sonucu oldukça düĢük yoğunluğa ulaĢmasına rağmen tahriplerin
ortadan kalkmasıyla yeni Kızılçam ağaçlarının mevcut Kızılçam ağaçlarından
hızlı bir Ģekilde gelmesi muhtemeldir.
4.6.1.1.1 Kızılçam – Cistus spp. Garig MeĢçeresi (KOD 6111)
Üst tabakada Kızılçam‟ın tek tek sayılabilecek bireyler haline
dönüĢtüğü alt tabakada yoğun olmayan Quercetalia ilicis sınıfına ait maki
türlerinin yanında bol miktarda Cisto-Micromerieta sınıfına ait yarı çalı ve
küçük çalı türlerinin bulunduğu alanlardır. Bu alanlarda rastlanılan türler: Pinus
brutia, Cistus cretius, Cistus salviifolius, Satureja thymbra, Lithodora hispidula,
Thymbra spicata ssp.spicata, Fumana arabica var.arabica, Stachys creticus
ssp.vacillans, Phlomis lunariifolia, Micromeria myrtifolia, Glycyrrhiza
asymmetrica, Origanum onites, Cytinus hypocistus ssp.kermesinus, Orobanche
minor, Gladiolus anatolicus, Orchis coriophora, Ophrys lutea ssp.minor,
Arbutus andrachne, Phillyrea latifolia,Cotinus coggygria, Olea europaea var.
sylvestris, Ceratonia siliqua‟dır.
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4.6.1.1.2 Kızılçam-Erica manipuliflora Garig OluĢumları (KOD
6112)
ÇalıĢma sahasında kırıntılı kireçli kumtaĢı ve kumtaĢlarının anakaya
olarak yayıldığı BeĢkonak vadisinin düzlük ve tepelikleri yanında genelde
pediment alanlarının içine doğru derinlemesine bulunan yamaçların alt
kısımlarında Kızılçam‟ın bol miktarda Erica manipuliflora ile karakterize
edildiği alanlardır. Erica manipuliflora Cisto-Micromerieta sınıfına ait yarı çalı
ve küçük çalı türlerinin aksine genelde kum içeriği yüksek alanlarda ağaç sayısı
çok tahrip edilmemiĢ alanlarda yayılıĢ göstermektedir. Zaman içinde bu alanlar
Arbutus andrachne, Phillyrea latifolia, Cotinus coggygria ve Myrtus communis
ssp. communis ve Olea europaea var. sylvestris türlerince hakim kılınarak,
paraklimaks sert yapraklı maki formasyonun oluĢması beklenmektedir
(AYAġLIGĠL ,1987). Bu garig oluĢumunda bulunan türler: Pinus brutia, Erica
manipuliflora, Lithodora hispidula, Thymbra spicata ssp.spicata, Fumana
arabica var. arabica, Cistus cretius, Trifolium campestre, Crucianella latifolia,
Arbutus andrachne, Phillyrea latifolia, Pistacia terebintus ssp. palaestina,
Cotinus coggygria, Myrtus communis ssp. communis ve Olea europaea var.
sylvestris‟dir.
4.6.1.1.3 Tahrip EdilmiĢ Kızılçam- Glycyrrhiza asymmetrica
MeĢçere OluĢumları (KOD 6113)
Kızılçam‟ın Glycyrrhiza asymmetrica kurduğu sıcak Akdeniz katı
ormanlarının özellikle tarım alanları kenarındaki meĢcerelerinin tarla açma ve
yakacak-yapacak odun ihtiyacının karĢılanmasına yönelik yavaĢ yavaĢ sürekli
tahrip edilmesiyle ağaç katı kapalılığının giderek düĢmeye baĢladığı ve bu
açıklıklara Cisto-Micromerieta sınıfına ait yarı çalı veya küçük çalı türlerinin
gruplar halinde yerleĢmeye baĢladığı alanlardır.
4.6.1.1.4 Tahrip EdilmiĢ Kızılçam – Arbutus andrachne Garig
MeĢçere OluĢumları (KOD 6114)
Kızılçamla karıĢık Quercion calliprini sınıfına ait Sandal ağırlıklı maki
bitkilerince zengin ormanların selektif odun kesimi ve aĢırı otlatma sonucu
tahrip edilmesiyle oluĢmuĢ garig görünümlü alanlardır. Bu tip alanlarda CistoMicromerieta sınıfına ait yarı çalı veya küçük çalı türlerinin açıklıklarda ve alt
tabakada sık bulunması bu alanların daha önce yanmıĢ olma ihtimalini de
beraberinde getirmektedir..
4.6.1.2 Yarı Çalı Kırları (KOD 612)
Kızılçam‟ın Quercetalia ilicis sınıfına bağlı boylu çalı türleri ile
oluĢturduğu doğal nitelikli ormanların yörede yaĢayan halk tarafından baĢta
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otlatma ve sonra yakacak odun ihtiyacının karĢılanması, tarla açma yanında
yangın geçirmesiyle tamamen tahrip olarak Cisto-Micromerieta sınıfına ait yarı
çalı veya küçük çalı türlerince karakterize edilen alanlardır. Bu alanlardaki
Kızılçam tamamen kalkmıĢ durumdadır. Bu alanlar cok yıllık veya otsu kısa
boylu çalılıklardan oluĢmakta olup esasen otlak olarak maki ve ziraat alanları ile
garig meĢçereler arasında bulunmaktadır. Bu alanlarda bulunan türlerden
bazıları: yarı çalı veya küçük çalılar Cistus cretius, Cistus salviifolius, Thymbra
spicata ssp.spicata, Micromeria myrtifolia, Stachys creticus ssp.vacillans, otsu
bitkiler Trifolium angustifolium var. angustifolium, Trifolium campestre,
Trifolium echinatum, Trifolium purpureum var. pamphylicum, Trifolium
stellatum var. stellatum, Medicago constricta, Medicago coronata, Medicago
orbicularis, Medicago polymorpha var. vulgaris, Coronilla parviflora,
Scorpiurus muricatus var.subvillosus, Biserrula pelicinus, Hymenocarpus
circinnatus, Ornithopus compressus, Anthyllis tetraphylla, Onobrychis caputgalli, Bromus intermedius, Aegilops ovata, Plantago cretica, Anagallis arvensis
var. caerulea, Centaureum erythraea ssp. erythraea, Euphorbia falcata ssp.
falcata, Carthamus lanatus, Astercus aquaticus ve Pallenis spinosa‟dır.
4.6.1.2.1 Thymbra spicata var. spicata-Hyparrhenia hirta Yarı Çalı
Kırları (KOD 6121)
BeĢkonak vadisinde pediment alanlarının arasındaki vadilerin güneĢli
yamaçlarında daha önceleri terk edilmiĢ veya tarla açmacılığı yapılmasına
rağmen çok kullanılmamıĢ eski tarım alanlarında bol miktarda Thymbra spicata
var. spicata ve Hyparrhenia hirta yarı çalılarının bulunmasıyla karakterize
edilen alanlardır. Bu alanlar oldukça dik ve sarp olup, syrozem-rendzina,
pararendzina ya da kahverengi Akdeniz toprak tipi oldukça sığdır. Bu türlere bu
alanlarda eĢlik eden diğer türler Lithodora hispidula, Satureja thymbra, Cistus
creticus ve Fumana arabica var. arabica‟dır. Bu türlerin yanında bulunan diğer
çalı türleri Arbutus andrachne, Phillyrea latifolia, Pistacia terebintus
ssp.palaestina, Quercus coccifera, Myrtus communis ssp. communis, otsu
bitkiler ise Crucianella latifolia, Psilurus incurvus, Centaurium erythraea
spp.erythraea, Ononis reclenata, Trachynia distachya, Trifolium campestre ve
Trifolium hirtum‟dur.
4.6.1.2.2 Cistus creticus-Cistus salviifolius Yarı Çalı Kırları (KOD
6122)
BeĢkonak vadisi ve Tazı bölgesinin genelde güneĢli yamaçlarında daha
önceleri terk edilmiĢ veya tarla açmacılığı yapılmasına rağmen çok
kullanılmamıĢ eski tarım alanları yanında esasen yangın geçirerek tamamen
yanmıĢ eski Kızılçam ormanlarında Cistus creticus ve Cistus salviifolius
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türlerinin bol miktarda yayılıĢ göstermesiyle karakterize edilen alanlardır. Bu tip
alanların son sükzesyon evresi Pinus brutia – Paraklimaks birlikleridir
(AYAġLIGĠL 1987). Bu alanlarda bulunan yarı çalı ve boylu çalı türleri Cistus
cretius, Cistus salviifolius, Satureja thymbra, Lithodora hispidula, Thymbra
spicata ssp.spicata, Fumana arabica var.arabica, Stachys creticus ssp.vacillans,
Phlomis lunariifolia, Micromeria myrtifolia, Phillyrea latifolia, Arbutus
andrachne ve Pistacia terebintus ssp.palaestina‟dır.

ġekil 4.61: YanmıĢ Kızılçam Alanlarında OluĢmuĢ Cistus creticus-Cistus
salviifolius Yarı Çalı Kırları
Figure 4.61: Cistus creticus-Cistus salviifolius scrubland in the burned red pine stands

4.6.2 Kültüre EdilmiĢ Açık Alanlar (KOD 62)
Toprak ve doğal bitki örtüsü bakımından kendi doğal süreçlerini kendi
dinamikleriyle tamamlamaları zor olan, yörede yaĢayan halk için ulaĢım, zaman
geçirme, geçici yerleĢim, tarla açma, atık yeri ve hayvanları için otlatma
ihtiyaçlarını günlük olarak düzenli ve sürekli bir Ģekilde karĢılandığı doğala uzak
alanlardır.
4.6.2.1 YerleĢim Yerleri ve Yol Kenarlarının Çevresi (KOD 621)
ÇalıĢma sahasında sıcak ve asıl Akdeniz katında yer alan yerleĢim
alanlarının içinde ve civarında oluĢmuĢ arazi kullanımları sonucunda oluĢmuĢ
sekonder nitelikli vejetasyonla karakterize edilen alanlardır.
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4.6.2.1.1 YerleĢim Yeri Merkezi ve Yollarının Çevresi (KOD 6211)
YerleĢim alanlarının içinde yol, evler ve ağılların civarında ev atıkları
ve hayvan dıĢkıları ile kirlenme düzeyi yüksek olan ve Chenopodium murale
birliği ile karakterize edilen ruderal alanlardır. Bu birliği temsil eden türler
Chenopodium murale, Chenopodium opulifolium, Chenopodium botrys,
Amaranthus albus, Plumbago europaea, Marrubium vulgare ve Antirrhinum
orontium‟dur.

ġekil 4.62: Evlerin ve Yolların Civarındaki Alanlar
Figure 4.62: Ruderal areas around the settlements and roads

4.6.2.1.2 YerleĢim Yerlerine Yakın Yerler ve Yollarının Çevresi
(KOD 6212)
Daha az kirlenme seviyesinde olan yerleĢim alanlarının çevresinde ve
bu alanlarda bulunan yolların kenarında bulunan türler ise Hirschfeldia incana,
Crepis foetida, Sisymbrium officinale, Hordeum murinum ssp. leporinum,
Echium plantagineum ve Carthamus lanatus‟dur. Bunların dıĢında özellikle yol
kenarlarında bulunan türler ise Cynoglossum creticum, Althaea hirsuta, Malva
neglecta ve Lavatera punctata, Chenopodium album, Urtica urens, Euphorbia
falcata, Euphorbia helioscopia, Euphorbia peplus, Torilis nodosa, Rumex
pulcher, Erodium cicutarium var. cicutarium Lactuca serriolata‟dır.
ÇalıĢma sahasında Trittbirlikler Cynodon dactylon, Polyganum
arenastrum, Plantago coronopus ve Herniaria hirsuta‟dır. ÇalıĢma sahasının
sıcak Akdeniz vejetasyon katında kalan orman ve tarla kenarları arasında insan
etkilerinin daha az görüldüğü alanlarda daha çok orman vejetasyonuna ait
olmakla birlikte tamamlayıcı nitelikte bulunan türler ise endemik olan Gladiolus
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anatolicus yanında Orchis anatolica, Orchis italica, Orchis coriophora, Ophrys
mammosa, Ophrys lutea ssp. minor, Serapias vomeracea ssp. laxiflora,
Aristolochia paecilantha, Ranunculus asiaticus, Delphinium peregrinum,
Nigella arvensis ve Dianthus roseoluteus‟dur. Buna karĢın üst Akdeniz
vejetasyon katında kalan orman ve tarla kenarları arasında insan etkilerinin daha
az görüldüğü alanlarda daha çok orman vejetasyonuna ait olmakla birlikte
tamamlayıcı nitelikte bulunan endemik türler ise Aristolochia lycica, Torilis
triradiata ve Carduus rechingerianus‟dur. Bu vejetasyon katında bu tip
alanlarda rastlanılan diğer türler ise Alcea pallida ve Fritillaria acomopetala‟dır.
Bunların yanında özellikle tarla kenarlarında Acanthus spinosus, Salvia sclarea,
Salvia virgata ve Salvia verticillata ssp. amasiaca‟dır.
4.6.2.2 Sürekli Otlatma ile BozulmuĢ Kırsal Alanlar (KOD 622)
BeĢkonak vadisinin düzlük ve tepeliklerinde tarla, makilik ve Kızılçam
ormanları arasında kalan yarı çalı kırlıklarında sürü otlatmacılığı sonucu
oluĢmuĢ bir veya bir kaç yıllık otsu ve küçük çalı bitki türlerinin geliĢimiyle
karakterize edilen alanlardır. Sürülerin gidiĢ-geliĢ yolları boyunca humusca fakir
olan yarı çalı kırlarının toprakları daha fazla sığlaĢmaya baĢlayıp gittikçe kurak
alanlar haline dönüĢmeye baĢlamaktadır. Bu esnada sığlaĢan topraklar üzerinde
bir taraftan kserofil karakterli bir veya bir kaç yıllık otsu ve küçük çalılar bu
kısımları kaplamaya baĢlamakta diğer taraftan yarı çalı kırlarını oluĢturan türler
kökleri sığlaĢan toprak arasında kalan gevĢek nitelikli kısımlardan daha
derindeki toprak tabakalarına ulaĢarak su ihtiyacını ancak karĢılayabilme
durumuna düĢerek sayıları giderek azalmaktadır. Ġlk bakıĢta terofit türlerce
zengin görülen bu yeni kserofil karakterli vejetasyon fizyonomik, ekolojik ve
sosyolojik açıdan farklı yaĢlarda bitki birliklerinden oluĢmakta olup, çiçeklenme
zamanında çok farklı renklerde görünmesine rağmen yazın kurak aylarında
hemen hemen hepsi toprak rengine bürünmektedir. Bromus intermedius ve
Aegilops ovata’yla birlikte legümünosların yüksek yoğunluğu ile karakterize
edilen bu vejetasyona ait leguminoz türler: Trifolium angustifolium var.
angustifolium, Trifolium campestre, Trifolium echinatum, Trifolium purpureum
var. pamphylicum, Trifolium stellatum var. stellatum, Medicago constricta,
Medicago coronata, Medicago orbicularis, Medicago polymorpha var. vulgaris,
Coronilla parviflora, Scorpiurus muricatus var. subvillosus, Biserrula pelicinus,
Hymenocarpus circinnatus, Ornithopus compressus, Anthyllis tetraphylla,
Onobrychis caput-galli‟dir. Bunların dıĢında bu alanlarda rastlanılan diğer tek
yıllık bitki türleri ise Plantago cretica, Anagallis arvensis var. caerulea,
Centaureum erythraea ssp. erythraea, Euphorbia falcata ssp. falcata,
Carthamus lanatus, Astercus aquaticus ve Pallenis spinosa‟dır. Bunlardan
Plantago cretica ekstrem kurak alanlarda diğer tek yıllık bitki türleri ile mozayik
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olarak alanı kaplayacak Ģekilde yetiĢmektedir. Bu tek yıllık otsu bitkilerin
yanında iki ve çok yıllık otsu ve küçük çalı formundaki bitkilerden Allium
junceum dıĢında Echium plantagineum, Orlaya daucoides, Salvia viridis, Salvia
verbanaca, Thymus revolutus türleri çok sık rastlanmamakla birlikte bu tip
alanlarda yayılıĢ göstermektedirler. Allium junceum koyu kırmızı çiçekleriyle
yaz aylarının ortalarına kadar bu alanların görünümünde önemli rol
oynamaktadır.
Bu alanlar garig meĢcere oluĢumları, makilikler, nadaslı tarım alanları
ve yarı çalı kırları arasında bunlarla birlikte otlatma için kullanılmaktadır. Bu
alanlarda görülen ve sayıları giderek azalan yarı çalı kırlarının tipik temsilcileri
Cistus creticus, Thymbra spicata ssp. spicata, Micromeria myrtifolia, Stachys
creticus ssp. vacillans hayvanlar tarafından otlama amaçlı olarak tek ve çok
yıllık otsu bitkilerle birlikte tercih edilmektedir. YağıĢlı dönemlerde sahip
oldukları yoğun bitki örtüsü sayesinde erozyona karĢı önemli rol
oynamaktadırlar (AYAġLIGĠL, 1987)

ġekil 4.63: Patika Kenarında Sürekli Otlatma ile BozulmuĢ Bir Alan
Figure 4.63: Areas beside the paths, which is destroyed through constantly grazing

4.6.2.3 Terk EdilmiĢ Tarlalar (KOD 623)
Bu alanlar, genelde daha önceleri açmacılık yoluyla gerek maki gerekse
Kızılçam ormanlarının tahrip edilerek ekin tarlası olarak kazanılması sonucu
ortaya çıkmıĢ alanlardır. Bu alanlar genelde eğimin yüksek olduğu tepeliklerde
teraslanmıĢ olarak bulunmakta olup zamanla verimleri düĢtüğü için terk
edilmiĢlerdir. Bu sebeplerin yanında yöreden özellikle genç nüfusun son yıllarda
göç etmesi sonucu iĢgücünün azalmasıyla hem açmacılık hem de düz alanlarda
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uzun yıllardan beri tarla olarak kullanılan ziraat alanlarının terk edildiği
gözlenmiĢtir. Bu alanlar çobanlar tarafından sürü otlatmasında kullanılan
alanlardır. Bu tip alanlarda öncelikle segetal karakterli tek ve çok yıllık otsu
bitkilerden Hypericum triquetrifolium, Carthamus lanatus, Delphinium
peregrinum ve Filago pyramidata türlerinin görülmeye baĢlaması yanında yavaĢ
yavaĢ Cisto-Micromerieta sınıfına ait yarı çalı veya küçük çalı türleri ve
Quercion calliprini sınıfına ait boylu çalılıkların görülmeye baĢlamaktadır.
4.7 Ziraat Alanları (KOD 7)
Genelde makinesiz veya makineli iĢlemle inĢa edilmiĢ, toprak ve bitki
örtüsü çoğunlukla insanın beslenme ve geçinme vb. ihtiyaçları için değiĢtirilmiĢ,
günlük ve mevsimsel değiĢik zamanlarda düzenli bir Ģekilde kullanılan doğal
olmayan alanlardır.
4.7.1 Kuru Tarım Yapılan Ziraat Alanları (KOD 71)
Bir yandan alanın eğim durumuna göre teraslı veya terassız diğer yandan
toprağın verim gücüne bağlı olarak sürekli veya nadaslı Ģekilde ve sulamanın
sadece yağıĢ sularıyla gerçekleĢtirildiği ziraat alanlarıdır. Toprak derinliği sığ
olan kuru tarım alanlarında baĢlıca buğday, arpa, çavdar, nohut, mercimek gibi
bakliyat ürünleri yetiĢtirilmektedir. Bu alanlarda geleneksel olarak sabanla arazi
iĢlemesi hala devam etmektedir. Teraslı kuru tarım alanları genelde ormanların
veya makiliklerin tarla kazanma amacıyla açıldığı alanlardır. Teraslı alanların
civarlarında garig görünümlü Kızılçam meĢcereleri, tahrip edilmiĢ makilikler ve
yarı çalı kırlarından oluĢan bir peyzaj mozağini görmek mümkündür.

ġekil 4.64: Zerk Civarında Ekin Hasat Zamanı ve Kadın ĠĢgücü
Figure 4.64: Productive woman power at the harvest time
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4.7.1.1 Teraslı ve Sürekli Kullanılan (KOD 711)
Genelde yerleĢim yerlerine yakın verimli toprakları bulunan ve eğimli
olması sebebiyle teraslanmıĢ Ģekilde ekin tarlası olarak sürekli kullanılan ziraat
alanlarıdır. Bu alanlar derin ve verimli toprakların bulunduğu genelde dere
yataklarının içinde veya kenarında, tepeliklerin az meyilli eteklerinde
bulunmaktadır.
4.7.1.2 Teraslı ve Nadaslı Olarak Kullanılan (KOD 712)
Ormanlık veya makiliklerin içinde veya kenarında eğimli ve toprağı az
verimli olması sebebiyle teraslanmıĢ ve nadaslı olarak kullanılan ziraat
alanlarıdır. Bu alanlar genelde tarla kazanmak amacıyla ormanlık veya
makiliklerin tahrip edilmesiyle açılmıĢ alanlardır. Topraklar genelde sığ ve daha
verimsizdir. Bu tip tarlalar dinlenme amacıyla bir yıl nadasa bırakılmaktadır.
Nadasa bırakıldıklarında otlak olarak ayrıca kullanılmaktadırlar.
4.7.1.3 Terassız ve Sürekli Kullanılan Ziraat Alanları (KOD 713)
BeĢkonak vadisinin düzlüklerinde suni sulamanın mümkün olmadığı
kısımlardaki ziraat alanlarıdır.
4.7.1.4 Terassız ve Nadaslı Olarak Kullanılan (KOD 714)
Ormanlık veya makiliklerin içinde veya kenarındaki düz alanlarda
toprağı az verimli olması sebebiyle nadaslı Ģekilde genelde ekin tarlası olarak
kullanılan ziraat alanlarıdır
4.7.2 Sulamalı Tarım Yapılan Ziraat Alanları (KOD 72)
Köprü Çay ve devamlı su taĢıyan derelerin kenarlarında bulunan düz
veya az meyilli alanlarda hem suni sulama hem de yağıĢ sularıyla sulamanın
gerçekleĢtirilerek sebzecilik, meyvecilik baĢta olmak üzere pamuk, ekin, mısır
veya susam vb. ürünlerin aynı tarladan yılda birkaç kez hasat edilebildiği ziraat
alanlarıdır. Bu tip ziraat alanları yerleĢim yerlerine yakın olup da salma
yöntemiyle yapılan sulamanın kontrol edilmesi ve entansif tarla iĢlemenin
mümkün olduğu yerlerdir. Sebze ve meyve yetiĢtiriciliği genelde evlerin
bahçelerinde veya köy veya mahallenin hemen bitiĢiğindeki alanlarda
yürütülmektedir. Sebze olarak domates, biber, patlıcan, kabak, fasulye çeĢitleri,
patates, soğan, ıspanak, pırasa vb. yaz ve kıĢ sebze ürünleri, meyve olarak da
erik, elma, kayısı, nar, armut, kiraz, limon ve mandalina gibi meyve ağaçları
yetiĢtirilmektedir. Meyve yetiĢtiriciliği geniĢ alanlarda çok az sayıda
bulunmaktadır.
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ġekil 4.65: Oluk Mahallesinde Teraslı Olarak Sürekli Kullanılan Ziraat Alanları
Figure 4.65: Terraced agricultural areas

ġekil 4.66: Zerk Civarında Teraslı ve Nadaslı Olarak Kullanılan Ziraat Alanları
Figure 4.66: Terraced and fallow lain agricultural areas

Genelde evlere yakın sebze bahçelerinin kenarlarında Ģerit veya evlerin
civarında gruplar halinde meyve yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. YerleĢim
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alanlarında evlerden biraz daha uzak geniĢ alanlarda pamuk, buğday, arpa,
susam, mısır gibi pazar amaçlı ürünler yetiĢtirilmektedir.
4.7.2.1 Yılda Birkaç Ürün Veren (KOD 721)
Suni sulamanın düzenli ve yeterli yapıldığı ve bu tip sulamanın kontrol
edilmeye uygun olduğu yerleĢim yerlerine yakın düz alanlarda yılın belirli
aylarında sebzecilik ya da pamuk, ekin, susam veya mısır tarlası olarak
kullanılan ziraat alanlarıdır.
4.7.2.2 Yılda Sadece Bir Ürün Veren (KOD 722)
Suni sulama olanaklarının düzensiz veya yetersiz olduğu düz alanlarda
genelde pamuk, ekin, susam veya mısır tarlası olarak kullanılan ziraat
alanlarıdır.
4.8 YerleĢimler ve Yollar (KOD 8)
Genelde makinesiz veya makineli iĢlemle inĢa edilmiĢ, toprak ve bitki
örtüsü çoğunlukla insanın barınma, geçinme veya ulaĢım vb. temel ihtiyaçları
için değiĢtirilmiĢ, günlük ve mevsimsel olarak sürekli ve düzenli bir Ģekilde
kullanılan doğal olmayan alanlardır. Bunların III. katmandaki tipleri aĢağıda
verilmesine rağmen, harita üzerinde gösterilmemiĢ bunun yerine veri tabanına
iĢlenmiĢtir.
4.8.1 Köy (KOD 81)
Bütün haneleri ve sosyal birimleri ile bir arada toplu olarak bulunan ve
sürekli ikamet edilen yerleĢim birimidir. Köprü Çayının kenarında kurulu
Çaltepe ve Değirmenözü gibi yerleĢim birimleri köy niteliğinde bir yerleĢim
yapısına sahiptirler.
4.8.2 Mahalle (KOD 82)
Haneleri gruplar Ģeklinde birbirinden birkaç km. mesafede uzak ve
dağınık biçimde bulunan ve sürekli ikamet edilen yerleĢim birimidir. BeĢkonak
vadisi, Tazı bölgesi, Zerk-Ballıbucak arası dağlık alan ve Bağlıovası dere‟nin üst
kısımlarında yer alan yerleĢim birimleri mahalleler Ģeklinde birbirlerinden bir
kaç km. mesafede bulunmaktadır. Dağınık durumda olan bu yerleĢim Ģeklinin en
önemli sebeplerinden biri elveriĢli tarım alanlarının bu alanlarda bulunmasıdır.
BeĢkonak vadisi, Çaltepe ve Değirmenözü gibi düz alanlarda bulunan sulanabilir
ve verimli alluviyal toprakların bulunduğu yerleĢim birimlerindeki evler genelde
betonarme ve zaman zaman çok katlıdır. Bunların dıĢında kalan dağlık kesimde
yer alan mahallelerde ise evler taĢ ve ahĢap kullanılarak yapılmıĢ evlerdir.
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ġekil 4.67: Tazı bölgesinde taĢ ve ahĢap malzeme kullanılarak yapılmıĢ evler
Figure 4.67: Traditional houses build with stone and wooden

4.8.3 Yayla (KOD 83)
ÇalıĢma sahasının dağlık kesiminde kolluviyal toprakların bulunduğu
geniĢ yayılıĢa sahip nemli çimenliklerde hayvan otlatmacılığı yanında sebze ya
da meyve yetiĢtiriciliği yapılan ve sadece yaz ayları ikamet edilerek sadece
patikalarla ulaĢılan geçici yerleĢim birimidir. Yayla amaçlı kullanılan alanlar
genelde Zerk-Ballıbucak arası dağlık alan, Sanlı ve Karstik Plato‟nun irili ufaklı
polyelerinde derin kolluviyal toprakların bulunduğu nemli çimenliklerde
bulunmaktadır. Büyük belli baĢlı yaylalar, Karstik Platoda Elmalı, Kıltan,
Gölcük, Gücükpınar, TaĢ, Kurucaova, Dağlık kesimde ise Ekiz, Sinnebeli,
Kocabici ve Sanlı yaylalarıdır.
4.8.4 Mezarlıklar (KOD 84)
Köylerin ya da mahallerin içinde veya kenarında boyları 20-25 m.yi
bulan Servi, MeĢe ve Çam ağaçlarının bulunduğu mezarlıklardır.
4.8.5 Turizm ĠĢletmeleri (KOD 85)
4.8.6 Diğer (KOD 86)
4.8.6.1 Regülatör (KOD 861)
4.8.6.2 Okul (KOD 861)
4.8.6.3 Cami (KOD 861)
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4.8.6.4 Otopark (KOD 861)
4.8.6.5 Piknik Alanı (KOD 861)
4.8.6.6 Orman ĠĢletme Binaları (KOD 861)
4.8.6.7 Jandarma (KOD 861)
4.8.6.8 Sera (KOD 861)
4.8.7 Su Yapıları (KOD 87)
4.8.7.1 Kaynak ÇeĢme (KOD 871)
4.8.7.2 Tesis ÇeĢme (KOD 872)
4.8.7.3 Kuyu (KOD 873)
4.8.7.4 Su Çukurları/Sarnıç (KOD 874)
4.8.7.5 Betonarme Kanal (KOD 875)
4.8.7.6 Kazıntı Toprak Kanal (KOD 876)
4.8.8 Tarihi YerleĢim ve Kullanım Yerleri (KOD 88)
4.8.8.1 Köprü (KOD 881)
4.8.8.2 Tiyatro (KOD 882)
4.8.8.3 Harabeler (KOD 883)
4.8.8.4 Su Kemerleri (KOD 884)
4.8.8.5 Yollar (KOD 885)
4.8.9 Yollar (KOD 89)
4.8.9.1 Asfalt (KOD 891)
4.8.9.2 TaĢ veya Çakıl ile Stabilize (KOD 892)
4.8.9.3 Orman Yolları (KOD 893)
4.8.9.4 Köprü (KOD 894)
4.8.9.5 Patikalar (KOD 895)
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER
Bu çalıĢma sonucunda değiĢik katmanlarda haritalanan farklı nitelikteki
biyotop tiplerinin toplam sayısı 102‟dir. Farklı katmanlarda yayılıĢ gösteren
biyotop tipleri I., II. ve III. katmanlar halinde ayrı ayrı haritalanmıĢtır (bkz.
harita 1, 2 ve 3). Bunlardan III. katman biyotop tipleri sahada yayılıĢ gösteren en
alt katmanda yer alan biyotoplar olup, tip sayısı 102‟dir.

I. Katman Biyotop Tiplerinin Sayısal Dağılımı
Orman

9
6

Ağaçlık ve maki

10

41

Dağlık step ve çimenlikler
Su alanları

4

Kayalık alanlar

6

Kırsal Alanlar
8

Ziraat Alanları

18

Yerleşimler ve Yollar

ġekil 5.1: Biyotop Tiplerinin Sayısal Dağılımı
Figure 5.1: Dispersion of number of biotope types
I. katmandaki biyotop tiplerinin saha büyüklüklerine göre dağılımı Ģekil
5.2‟de verilmektedir.
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I. Katman Biyotop Tiplerinin Alansal Dağılımı
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ġekil 5.2: I.Katman Biyotop Tiplerinin Saha Büyüklüklerinin Dağılımı
Figure 5.2: Dispersion of the I. layer biotope types to area size
Ormanlık alandaki biyotop tipleri hem tip sayısı hemde saha büyüklüğü
bakımından en yüksek değere sahiptir. Saha büyüklüğü bakımından ikinci sırada
kayalıklar olmasına rağmen bunlar tip sayısı bakımından en düĢük olan
katmandır. En düĢük saha büyüklüğü yerleĢimler ve yollara aittir. Doğallık
bakımından doğala uzak ve doğal değil sınıflarını kapsayan kırsal alanlar, ziraat
alanları, yerleĢimler ve yollar saha genelinin % 10,83‟nü oluĢturmaktadır.
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Biyotop tiplerinin saha büyüklükleri değiĢik katmanlarda kodlanmıĢ
olarak aĢağıdaki Çizelge5.1‟de verilmiĢtir.
Çizelge 5.1: DeğiĢik Katmanlarda KodlanmıĢ Biyotop Tiplerinin Saha
Büyüklükleri
Table 5.1: Area size of biotope types in different layers
Biyotop
I.Katmanı
Orman (1.)

Tipi

HiyerarĢik
BölümlendirilmiĢ
Katman Tipleri (Kodlar)
11
111
112
113
12
121
122
13
131
132
133
134
135
136
14
141
142
143
144
145
1451
1452
1453
146
15
151
1511
15111
15112
1512
15121
15122
15123
15124
152
1521
1522
153
16
161
162
163
164
165
17
171
172
173
174
18
181

172

Saha Büyüklüğü (ha)
1288,69
561,54
276,93
2094,19
157,14
492,5
1850,53
787,01
829,57
352,09
302,99
457, 91
40,03
110,4
152,69
147,69
189,86
547,73
32,57
37,48
138,47
322,38
14,35
144,32
14,47
66,13
61,95
0,85
1252,23
392,40
119,09
181,47
214,99
1366,99
106,95
2125,58
97,13
285,71

2127,16

2251,33
4614,49

1678,88

885,28

175,95

800,4

495,52

128,08

2160,18

3696,66

1040,06

19
Ağaçlık
ve
Makilikler (2.)

21

182
191
192
211
212
213

22

23

Yüksek Dağ Step
ve
Çimenlikleri
(3.)

24
31

Kayalık
(5.)

Alanlar

Kırsal Kullanımla
Tahrip
EdilmiĢ
Alanlar (6.)

41
42
43
44
45
46
51
52
53
54
61

311

3111
3112
3121
3122

313
314
321
322

611

612
62

2211
2212
2213

222
223
231
232
233

312

32
Su
Ġle
Kaplı
Alanlar (4.)

214
215
221

2111
2112
2121
2122
2131
2132
2133

621

6111
6112
6113
6114
6121
6122
6211
6212

173

754,35
593,67
105,53
313,01
321,95
129,14
263,03
288,23
1174,15
152,67
130,85
143,04
50,13
47,07
47,71
36,80
16,29
35,93
32,48
1,24
150,76
1891,45
511,96
864,12
73,96
149,69
102,85
691,04
0,97
28,09
35,56
147,22
64,5
811,02
3159,9
648,7
192,62
256,49
49,03
148,68
290,14
32,98
166,74
13,16
9,47

699,2
634,96

2916,07

392,17
1615,05

144,91

198

69,65

2042,21

48,61
3641,94

1376,08

793,89

744,34

944,06

199,72
22,63

449,84

Ziraat Alanları (7.)

71

72
YerleĢimler
Yollar (8.)

ve

622
623
711
712
713
714
721
722

332,33
94,88
894,71
443,73
567,95
8,92
325,81
12,65
54,89
40,56
6,4
5,11
6,12
10,24
15,51
57,48

81
82
83
84
85
86
87
88
89

Genel Toplam

1918,31

338,46

35672,22

Doğal ve kültürel oluĢmuĢ biyotop tipleri arazi kullanım özellikleriyle
beraber karakterize edilmiĢ olup, bir anahtarlama ve kodlama sisteminde
hiyerarĢik olarak sınıflandırılmıĢ ve haritalanmıĢtır. Endemik bitkiler ise lokal ve
ülke ölçeğinde endemiklik durumuna göre bulundukları biyotop tipinin koduyla
beraber listelenmiĢtir. Haritalamada 1. katmandaki biyotop tipleri poligon, hat
veya nokta olarak ayrı renklerde gösterilmekte olup, bu 1.katmanın altındaki
biyotop tipleri ise sınırları geçirilerek kodları ile beraber gösterilmiĢtir.
Bu çalıĢmada, doğal ve kültürel oluĢmuĢ farklı katmanlara ait 118 adet
biyotop tipi sınıflandırılmasına rağmen yerleĢim ve yollarda yer alan III.
katmandaki biyotop tipleri haritalanmayıp, II.katman olarak haritalanmıĢlardır.
Orman biyotopları 41 tiple baĢta gelmektedir. Daha sonra 30 tiple yerleĢimler ve
yollar, 17 tiple ağaçlık ve makilikler sırasıyla gelmektedir. Ġlk katmanda
oluĢturulan tipler, doğal-kültürel arasındaki geçiĢe uygun olarak yatay
sınıflandırılmıĢtır. Bu her bir katmanın altında ise hiyerarĢik olarak üst katmana
bağlı dikey oluĢturulmuĢ biyotop tipleri bulunmaktadır. Bu Ģekilde sahada en
geniĢ yayılıĢa sahip karakteristik özellik ve bunun içinde yayılıĢ gösteren en dar
özellik çeĢitli katmanlarda sınıflandırma yoluyla karakterize edilmiĢtir.
OluĢturulan katmanların karakteristik özellikleri her bir katman için bulgular
bölümünde verilmiĢtir. ÇalıĢma sahasında en geniĢ yayılıĢa sahip karakteristik
özellikler, baĢta jeolojik anakaya formasyonları olmak üzere, vejetasyon
formlarına dayalı bitki birliklerinin biyo-klimatik yayılıĢıdır. Kültürel oluĢmuĢ
biyotoplar daha çok vadi tabanlarında ve dağlık kesimin meyil ve toprak
bakımından tarıma elveriĢli alanlarında toplanmıĢtır. Arazi kullanımları
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Bozburun Dağı‟nın batısında daha çok yoğunlaĢmaktadır. Bu kesimin doğaldoğala yakın orman biyotoplarında keçi otlatmacılığı ve yaylacılık en etkili arazi
kullanım tipidir. Özellikle keçi otlatmacılığı, subalpin vejetasyon katına kadar
yayılmıĢ durumda olmasına rağmen aĢırı otlatma etkisi yerleĢim yeri, yaylalar ve
bunların arasında kalan ağılların etrafında yoğunlaĢmaktadır.
Hala doğal nitelikteki biyotoplar özellikle Bozburun Dağı zirvelerine
doğru ve karstik platonun yüksek dağ ve subalpin katında, Kanyon civarında ve
Servi ormanın ulaĢılması zor kısımlarında yayılıĢ göstermektedir (Bkz. harita 4 ).
ÇalıĢma sahasında doğal-yarı doğal arasında yer alan orman biyotopları,
makilikler, subalpin kurak ve nemli çimenlikler, kayalık alanlar hala doğal
süreçlerini kendi dinamikleriyle sürdürebilecek düzeydedir. Bu alanlardan
subalpin kurak ve nemli çimenlikler, kayalık alanlar lokal endemik ve ilk defa
bu alanda teĢhis edilmiĢ yeni bitki türlerince zengindir (Bkz. harita 5). Bitki tür
koruma değerliliği ve doğallığı yüksek alanlar ulaĢılması zayıf veya mümkün
olmayan alanlara (Bkz. harita 6) uygun bir yayılıĢ göstermektedir.. Özellikle
Bozburun Dağı‟nın batısında Pınargözü, Demirciler ve Tongas yerleĢimlerine
kadar ulaĢan sarp yamaçlı alanlar arazi kullanımlarının en az etkisinin
bulunduğu alanlar olarak gözlemlenmiĢtir. Endemiklerin yoğun olduğu alanların
hassas biyotoplar olması, Bozburun Dağı ve Karstik Plato‟nun subalpin ve
yüksek dağ katlarında yer alan kurak ve nemli çimenliklerin içerdiği yüksek
endemizm ve doğallık bakımından, Bozburun Dağı‟nın batısında dağlık
kesimden baĢlayarak zirveye kadar olan kesimin doğal orman kuruluĢlarındaki
sürecin izlenmesi ve araĢtırılması bakımından ve Servi‟ye ait orman
biyotoplarının bulunduğu derin vadilerin ise gen koruma bakımından ekolojik
açıdan öncelikli korunması gerekli alanlar olduğu dikkate alınmalıdır.
Bitki tür koruma değerlerinin haritalanmasında AYAġLIGĠL (1987)
tarafından bitki birliklerine dayalı endemik bitkiler ve onların tehlike altında
olmaları EKĠM, T. ve ark. (2000) tarafından yayınlanan “Türkiye Bitkileri
Kırmızı Kitabı”na göre değerlendirilerek haritalanmıĢtır. Bu değerlendirmede bir
biyotop tipinde yer alan endemik ve tehlike altında olma durumu beraber
değerlendirilerek, en yüksek koruma değeri o biyotopun bitki tür koruma değeri
olarak dikkate alınmıĢtır. Bu değerlendirme sonucunda Bu çalıĢmanın ekinde
yer alan Korumaya Değerli Bitki Tür Listesinde AYAġLIGĠL (1987) ve GEF II
(2006) tarafından verilen endemik bitkiler ayrı ayrı gösterilmiĢtir. GEF II (2006)
tarafından bitkiler flora çalıĢması olarak sadece lokaliteleri verilmiĢ olup, bunlar
haritalanmamıĢtır. Bütün saha için yapılan değerlendirmede çok yüksek ve
yüksek değerlerinin toplamı sahanın %70‟ini kaplamaktadır (ġekil 5.3). Koruma
değeri “az” ortaya çıkmamıĢtır.
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Bitki Tür Koruma Değerlerinin Saha Dağılımı
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ġekil 5.3: Bitki Tür Koruma Değerlerinin Saha Dağılımı
Figure 5.3: Dispersion of conservation values of plant species to area size
Uydu görüntülerinin yorumlanması sırasında yüksek iĢlem ve hafıza
kapasitesine sahip bilgisayar donanımının gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Arazi
çalıĢmalarına baĢlamadan önce uydu görüntüsüyle arazinin önceden tanınması
arazi çalıĢmalarında tespiti yapılacak objelerin veya obje gruplarının hem sayı
hem karakteristik özelliklerinin tanınması açısından çok daha etkili olacaktır. Bu
Ģekilde uydu görüntülerinden elde edilen sınıfların doğruluğu arttırılmıĢ
olacaktır. Mümkünse arazi çalıĢmaları veya
hemen sonrasında arazi
çalıĢmalarının uydu görüntüsü üzerinde değerlendirilmesiyle baĢta vejetasyon
olmak üzere, arazi kullanımları, arazi Ģekli vb. yapısal özelliklerin bir bütün
halinde görülmesi biyotoplar arasındaki farkların ortaya çıkarılmasında etkili
olacaktır. Diğer taraftan arazi çalıĢmalarına baĢlamadan önce alanla ilgili
dokümanların temin edilip incelenmesi gerekmektedir. Vejetasyonla ilgili
önceden yapılmıĢ çalıĢmalar bu çalıĢmada çok büyük bir altlığa sahiptir.
Vejetasyon çalıĢmalarında bitkilerin birlikler Ģeklinde gruplandırılması biyotop
tiplerinin oluĢturulmasında çok büyük öneme sahiptir. Bu çalıĢmada önceden
belirlenmiĢ vejetasyon birlikleri, alanın vejetasyon zonları bazında biyo-iklimsel
sınıflandırılmasına ait çok önemli ip uçları vermiĢtir.
Bu çalıĢmada kullanılan IKONOS uydu görüntüsünün 1m. çözünürlüğü
günümüz için yüksektir. Kontrollü sınıflandırmada doğruluk yüzdelerinin min.
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% 75 olması beklenmiĢtir. Arazinin yüksek eğim derecesi ve sık değiĢen bakı
durumu kontrollü sınıflandırmada doğruluğu düĢüren sebepler olarak
görülmüĢtür. Kontrollü sınıflandırma genelde iki ağaç türünün hakim olduğu
ormanlık alanlar veya maki grublarının ayrılmasında kullanılarak doğruluk
yüzdesinin arttırılması hedeflenmiĢtir. Arazi yapısının kontrollü sınıflandırmanın
doğruluğuna etkisini azaltmak için bakı ve eğimleri aynı yamaçların kesilerek,
bunların ayrı ayrı sınıflandırılması ileriki çalıĢmalar için önerilebilir. Bu
çalıĢmada sahanın büyüklüğü ve sahanın kısa mesafede değiĢen arazi yapısı
nedeniyle önerilen bu yöntem kullanılamamıĢtır.
ÇalıĢma sahasının vejetasyon haritası ve vejetasyon birlikleri daha
önceden tamamlanmıĢtır. Ülkemizde aynı Ģekilde birçok korunan alanın
vejetasyonu çalıĢılmıĢ durumdadır. Bu çalıĢmayla vejetasyonu daha önceden
yapılmıĢ korunan alanların CBS destekli uzaktan algılama tekniklerine dayalı
yöntemlerle biyotop harilarının hızlı ve ekonomik bir Ģekilde
gerçekleĢtirilmesine yönelik çalıĢma altlığı sağlanmaktadır. Bunun dıĢında
önceden vejetasyonu çalıĢılmamıĢ sahalar için ise sahadaki bitki örtüsünün bitki
formlarına (ağaç, çalı, orman, makilik vb.) dayalı dağılımının uzaktan algılama
teknikleri kullanılarak tabakalandırılmasıyla arazi çalıĢmalarının daha etkili ve
ekonomik olarak yerine getirilmesi sağlanmıĢ olacaktır.
Bu çalıĢmada faunaya ait türlerin yaĢam alanı istekleri biyotop tiplerinin
oluĢturulmasında etkili olamamıĢtır. Ancak ileride yaban hayvanı türleri veya tür
gruplarının yayılıĢına yönelik araĢtırmaların yapılmasına altlıklar sağlanmıĢtır.
Bu noktada özellikle doğal ve kültürel sınıflandırılan biyotoplar ve bunların
vejetasyon, arazi kullanım Ģekilleri ve arazi yapısına bağlı özellikleri, hayvan
türlerinin yaĢam alanı isteklerine dayalı yayılıĢ alanlarının tespitinde
kullanılabilecek düzeydedir. Örneğin Dağ Keçisi için yükseklik, kayalık ve
vejetasyon özellikleri ile insan etkilerinden uzak alanları bir arada barındıran
uygun biyotoplar veri tabanından sorgulanarak ortaya çıkarılabilecek
düzeydedir. Bunun yanında örneğin küçük memelilerden yüksekliğe ve toprağın
iĢlenmesine uygun alanlar isteyen kazıcı kör fareler için uygun özelliklere sahip
biyotoplar, yabani hayvan türünün yaĢam alanı istekleri ile biyotop tiplerinin
karakteristik özelliklerinin beraber yorumlanmasıyla ortaya çıkarılabilecek
niteliktedir.
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ÖZET
Bu çalıĢmada Köprülü Kanyon Milli Parkı‟nın biyotop tiplerinin CBS
ve uzaktan algılama teknik ve yöntemleriyle karakterize edilmesi,
sınıflandırılması ve haritalanması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın literatür
özeti bölümünde biyotop ve biyotop tiplerine yönelik kavramlar tartıĢılmıĢ ve
biyotop tiplerinin haritalanmasında uygulanan yöntemlere değinilmiĢtir. Bu
bölümde uzaktan algılama ve CBS (Coğrafik Bilgi Sistemleri) teknikleri
tanıtılarak bunların biyotopların karakterize edilmesi ve haritalanmasındaki
rolleri ve yerleri açıklanmıĢtır.
Biyotop tiplerinin karakterize edilmesinde arazi kullanımı, vejetasyon,
yetiĢme ortamı ve su ile kaplı alanların tespit edilebilen özellikleri göz önüne
alınmıĢtır. Bu özellikler hiyerarĢik bir bölümlendirme sistemi olan biyotop tip
anahtarının yardımıyla homojen gruplar olarak bir alanı karakterize etmede
kullanılmıĢtır. OluĢan homojen gruplar katman olarak ele alınmaktadır. Bu her
bir katman esasen belirli karakteristik özellikleri taĢımaktadır. Bu katmanların
yayılıĢ alanları içerisinde bulunan farklı yapıdaki homojen diğer özellikler alt
katman olarak bölümlendirilmiĢtir. Bir özellik homojen olarak ne kadar çok
geniĢ alana sahipse o kadar çok en üst katmanda yer almaktadır. En üst
katmanda yer alan biyotop tipleri doğallık derecelerinde karakterize edilmiĢ,
doğal-kültürel yapıdaki biyotop sınıflarının oluĢturulmasında kullanılmıĢtır.
Sınıflandırma, katmanlama ve katmanların kendi aralarında kodlanması
yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Katmanlama yöntemiyle karakteristik özellikleri
bakımından biyotop tiplerinin hiyerarĢik yapıda iç içe sınıflandırılması yapılmıĢ;
kodlama yöntemiyle de hiyerarĢik olarak sınıflandırılmıĢ bu biyotop tiplerinin
anahtar Ģeklinde rakamlarla gösterilmesi sağlanmıĢtır. Biyotop tiplerinin
karakterize edilmesinde kullanılan arazi kullanımı, vejetasyon, yetiĢme ortamı
ve su ile kaplı alanların özellikleri IKONOS uydu görüntülerinin
sınıflandırılmasıyla tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun yanında uydu
görüntülerinin sınıflandırılmasına yönelik olarak objelerin GPS ile arazide
tespitleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Sınıflandırma ile elde edilen veri gruplarının
homojen yayılıĢları CBS‟de otomatik olarak, uydu görüntüsü üzerinden elle ve
iliĢkide bulunduğu diğer homojen gruplarla merg (bütünleĢtirme) edilerek
sayısallaĢtırılmıĢtır. CBS‟ler uydu görüntülerinin yorumlanmasından elde edilen
ve basılı veya sayısal raster ve vektör formatındaki veri gruplarının bir araya
getirilmesi, birbirleriyle olan iliĢkilerinin editing, mekansal analiz, sorgulama,
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iliĢkilendirme ve kombine vb. fonksiyonları ile analizi , iĢlenmesi ve tematik
olarak haritalandırılmasında esas olarak kullanılmıĢtır.
Bulgular ve tartıĢma bölümünde, elde edilen doğal ve kültürel peyzajın
katmanlarına ait biyotop tipleri karakteristik özellikleri bakımından hiyerarĢik
ortamda tanımlanmıĢtır.
Sonuç ve öneriler bölümünde ise elde edilen biyotop tiplerinin sayısı ve
kapladıkları saha büyüklükleri verilerek bu çalıĢmada uygulanan veri ve
yöntemin değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Öneriler olarak çalıĢma sahasında tespit
edilen biyotop tiplerinin doğa koruma yaklaĢımında kısa bir değerlendirmesi
yapılmıĢtır. Bunun yanında bu çalıĢmayla ortaya konan biyotop tiplerinin
kullanm alanları ve ileride gerçekleĢtirilecek haritalamalara yön vermesi
bakımından önerilere yer verilmiĢtir.
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SUMMARY
In this study are classified and mapped the biotope types of National
Park Köprülü Kanyon through GIS and remote sensing methods. In the capture
for literature are discussed definitions from different author about the biotope,
biotope type and methods about biotope type mapping. Furthermore, the role of
GIS and remote sensing techniques are presented during the characterization,
classification and mapping of biotope. The features for the land use, vegetation,
site conduction and water was considered by the characterization of biotope
types. The homogeneity of those features are used as the structure of the
hierarchical codes of the biotope. There are in layer variable homogeny units
that are a hierarchical member of top of the layer. The homogeneous groups are
defined as a layer for each feature of the land use, vegetation, site conduction
and water. The biotopes, that are characterized in grad of the naturalness, lain in
the top of the layer. They are characterizing the landscapes, which are in naturalcultivated structure. The Classification is realized through layering of the
homogeneous groups of features and coding of layers to each others. During of
the layering of homogeneous groups of features are obtained the hierarchical
nested classes of the biotope types. Those are keyed numerical. IKONOS
satelliten images are used to class the homogeneous groups of features.
During the image classification are created raster data groups that are in
different homogeny units. They are coupled into GIS database as vector polygon
or raster data groups. The layer are build in three way by the GIS analyze. As
GIS techniques are used data editing, digitalizing and merging, layer overlaying,
spatial and terrain analysis, combining and making of thematic maps.
In the capture for results and discussions are given the biotope types,
which are grouped in hierarchical order. Each biotope type is showed with own
characteristics.
In the capture for conclusions are given the number and area size of the
biotope types. The naturalness of biotope types and conservation values of plant
species are evaluated and mapped (map 5) by means of methods and results.
Furthermore, the data and methods are evaluated to improve new techniques.
Map 1, 2 and 3 are showing the biotope types in defferent layers,
whereas is showed in map 3 the highest homogeneity of biotope types. Map 4 is
for naturalness of biotope types, which is formed to range between natural and
cultural landscape units. Map 6 is showing the accessibility of the land units of
the study area, which is realized in relation to human activities for land use. In
annex 1 are given the plant species, which have conservation values by means of
endangering, endemism and rarity.
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EK 1: KORUMAYA DEĞERLĠ BĠTKĠ TÜR LĠSTESĠ
Endemiklik: End.
Nadir: Ndr.
Coğrafik YayılıĢ: Lokal/Yöresel (L/Y), Bölgesel/Ülkesel (B/Ü)
Tehlike Kategorisi (Versiyon IUCN 1994)
CR: (critically endangered): Yaban hayatında soyu tükenme tehlikesi had
safhada (extreme) olan türler.
EN: (endangered): Yaban hayatında soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan
türler.
VU: (vulnerable): Yaban hayatında soyu tükenme tehlikesi büyük olan
türler.
cd: (conservation dependent): Koruma önlemlerine bağlı türler.
nt: (near threatened): ġu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU,
EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler.
lc: (least concern): Yaygın bulunan türler.
DD: (data deficient): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler.
NE: (not evaluated): ġimdiye kadar yukarıdaki kriterlere uygunluğu
değerlendirilmemiĢ türler.

Koruma Değerliliği:
1: Çok Yüksek, 2: Yüksek, 3:Orta, 4:Az
*Ġlk defa çalıĢma sahasında tespit edilip, literatüre geçen
Tür

Familya

End.

Ndr.

Tehlike
Kategorisi

Koruma
Değeri

Biyotop
Kodu

Bitki birliklerine bağlı yayılıĢ gösteren türler (AYAġLIGĠL, 1987)
Glycyrrhiza
asymmetrica
Helichrysum
pamphylicum

Fabaceae

L/Y

VU

1

182, 6113

Asteraceae

L/Y

lc

2

Verbascum
nudatum var.
nudatum
Verbascum
orgyale

Scrophulariaceae

L/Y

nt

2

173, 171,
131, 141,
161, 51
17

Scrophulariaceae

L/Y

nt

2

Verbascum
chrysochate
Eremopoa
attalica

Scrophulariaceae

L/Y

nt

2

Poaceae

L/Y

VU

1
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17, 131, 133,
134, 135,
141, 146,
145,
131, 141
111,131, 141,
142, 143, 16,
17,

Euphorbia
condylocarpa
Aristolochia
lycica

Euphorbiaceae
Aristolochiaceae

Colchicum
baytopiarum

L/Y

VU

2

131, 132

L/Y

lc

2

Liliaceae

L/Y

lc

2

Genista
burdurensis
Torilis triradiata
Carduus
rechingerianus
Fraxinus ornus
ssp. cilicica
Abies cilicica ssp.
isaurica

Fabaceae

L/Y

lc

2

131, 141, 16,
17, 151, 152
621(Dağlık)
131, 141,
161, 162, 17,
18
131

Apiaceae
Asteraceae

B/Ü
B/Ü

lc
lc

3
3

621 (Dağlık)
621 (Dağlık)

Oleaceae

B/Ü

lc

3

Pinaceae

L/Y

lc

2

Origanum
minutiflorum

Lamiaceae

L/Y

lc

2

Thymus
longicaulis ssp.
chaubardii var.
antalyanus
Asphodeline
anatolica

Lamiaceae

L/Y

lc

2

Liliaceae

B/Ü

lc

3

Acer hyrcanum
ssp.
sphaerocaryum
Astragalus
paecilianthus
Nepeta
phyllochlamis
Veronica
cuneifolia ssp.
cuneifolia
Veronica
cuneifolia ssp.
isaurica
Verbascum
glomerulosum
Thymus sipyleus
ssp. sipyleus

Aceraceae

B/Ü

VU

2

15111,
15122, 15124
12, 113, 144,
145, 133,
134, 135,
136,
132, 133,
134, 135,
136, 144,
145, 146
132, 133,
134, 135,
136, 144,
145, 146
113, 122,
133, 134,
135, 145
12, 112, 113,

Fabaceae

B/Ü

Lamiaceae

B/Ü

VU

2

3112

Scrophulariaceae

B/Ü

lc

3

3112, 3121

Scrophulariaceae

B/Ü

lc

3

3112, 3121,
314

Scrophulariaceae

B/Ü

nt

3

3112, 3121

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

3121

3112
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Asyneuma
rigidum ssp.
sibthorpianum
Alyssum
argyrophyllum
*Cerastium
pisidicum
Cephalaria lycica
Thesium
cilicicum
Galium cilicicum
Sideritis
libanotica ssp.
linearis
Sideritis
condensata
Sideritis
erythrantha var.
erythrantha
Minuartia
leucopcephala
Centaurea
drabifolia ssp.
austrooccidentalis
Euphorbia
erythrodon
Tanacetum
argenteum ssp.
canum var.
pumilum
Phlomis
leucophracta

Campanulaceae

B/Ü

lc

3

3121

Brassicaceae

B/Ü

lc

3

3121

Caryophyllaceae

L/Y

EN

1

3121

Dipsacaceae
Santalaceae

B/Ü
B/Ü

EN
nt

1
3

3121
314, 3112

Rubiaceae
Lamiaceae

B/Ü
B/Ü

lc
lc

3
3

314, 3112
314, 3112,
3122

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

lc

3

314, 3112,
3122
314, 3112,
3122

Lamiaceae

Caryophyllaceae

B/Ü

lc

3

Asteraceae

B/Ü

lc

3

Euphorbiaceae

B/Ü

lc

3

313, 314, 53

Asteraceae

L/Y

VU

1

313, 314, 53

Lamiaceae

L/Y

lc

2

Arenaria isaurica
Achillea kotschyi
ssp. canescens
Calamintha
tauricola
Silene leptoclada

Caryophyllaceae
Asteraceae

B/Ü
B/Ü

VU
lc

2
3

131, 141,
142, 143,
152, 16
321
321

Lamiaceae

L/Y

VU

1

Caryophyllaceae

L/Y

nt

2

Stachys aleurites

Lamiaceae

L/Y

lc

2

*Stachys
antalyensis
*Scrophularia
libanotica var.

Lamiaceae

L/Y

VU

1

Scrophulariaceae

L/Y

CR

1
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314, 3112,
3122
314, 3112,
3122

51
(Konglomera)
51
(Konglomera)
51
(Konglomera)
51
(Konglomera)
51
(Konglomera)

antalyensis
Alkanna areolata
var. areolata
Helichrysum
pamphylicum
*Stachys
chasmosericea
*Veronica
panormitana ssp.
baradostensis

Boraginaceae

B/Ü

lc

3

Asteraceae

B/Ü

lc

3

Lamiaceae

L/Y

CR

1

VU

2

L/Y

lc

2

B/Ü

lc

3

B/Ü

lc

3

Brassicaceae

B/Ü

lc

3

Campanulaceae

B/Ü

lc

3

Campanulaceae

L/Y

EN

1

Asteraceae

L/Y

lc

2

52
(Konglomera)
52
(Konglomera)
52 (KireçtaĢı)

Clusiaceae

L/Y

VU

1

52 (KireçtaĢı)

Apiaceae

L/Y

lc

2

52 (KireçtaĢı)

Campanulaceae

B/Ü

lc

3

52 (KireçtaĢı)

Caryophyllaceae

B/Ü

lc

3

52 (KireçtaĢı)

Apiaceae

B/Ü

lc

3

52 (KireçtaĢı)

Scrophulariaceae

B/Ü

lc

3

52

Boraginaceae

L/Y

EN

1

Asteraceae

L/Y

lc

2

Geraniaceae

L/Y

VU

1

Apiaceae

L/Y

lc

2

53
(Konglomera)
53
(Konglomera)
53
(Konglomera)
53

Scrophulariaceae

Origanum
Lamiaceae
saccatum
Arabis
Brassicaceae
aubrietioides
Asperula serotina Rubiaceae
Aubrieta
canescens ssp.
cilicica
Campanula
argaea
*Campanula
antalyensis
Helichrysum
chasmolycicum
Hypericum
ternatum
*Hellenocarum
pisidicum
Asyneuma
linifolium ssp.
linifolium
Dianthus elegans
var. actinopetalus
Seseli
gummiferum ssp.
corymbosum
Scrophularia
pinardii
Alkanna
oreodoxa
*Amphoricarpos
praedictus
Erodium
pelargoniiflorum
Laserpitium

L/Y
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51
(Konglomera)
51
(Konglomera)
51 (KireçtaĢı)
51
(Konglomera
– üst Akdeniz
katı)
51 (kireçli
kumtaĢı)
52
(Konglomera)
52
(Konglomera)
52
(Konglomera)

petrophilum
Omphalodes
ripleyana
Rosularia
chrysantha
Valeriana
oligantha
Asperula
tenuiifolia
Micromeria
cristata ssp.
xylorrhiza
Scrophularia
cryptophila
Geranium
glaberrimum
Hypericum
ternatum
Arenaria tmolea
Galium incanum
ssp. centrale
Omphalodes
luciliae ssp.
luciliae
Ricotia varians
Lamium
eiocephalum ssp.
glandulosidens
Fritillaria
whittallii
Festuca callieri
ssp. zederbaueri
Silene delicatula
ssp. pisidica
Chaenorhinum
litorale ssp.
pterosporum
Chaenorhinum
minus ssp.
anatolicum
Bupleurum
davisii
Saponaria
chlorifolia
Saponaria
kotschyi

(Konglomera)
53
(Konglomera)
53
(Konglomera)
53
(Konglomera)
53
(Konglomera)
53
(Konglomera)

Boraginaceae

L/Y

VU

1

Crassulaceae

L/Y

lc

2

Valerianaceae

L/Y

VU

1

Rubiaceae

B/Ü

lc

3

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

Scrophulariaceae

B/Ü

lc

3

Geraniaceae

L/Y

lc

2

53
(Konglomera)
53

Clusiaceae

L/Y

VU

1

53 (KireçtaĢı)

Caryophyllaceae
Rubiaceae

B/Ü
B/Ü

lc
lc

3
3

53
53

Boraginaceae

B/Ü

nt

3

53

Brassicaceae
Lamiaceae

L/Y
B/Ü

EN
lc

1
3

54 (KireçtaĢı)
54 (KireçtaĢı)

Liliaceae

B/Ü

VU

2

54 (KireçtaĢı)

Poaceae

B/Ü

lc

3

54 (KireçtaĢı)

Caryophyllaceae

B/Ü

VU

2

Scrophulariaceae

B/Ü

lc

3

54
(Konglomera)
54
(Konglomera)

Scrophulariaceae

B/Ü

lc

3

54
(Konglomera)

Apiaceae

B/Ü

VU

2

54 (KireçtaĢı)

Caryophyllaceae

B/Ü

lc

3

54 (KireçtaĢı)

Caryophyllaceae

B/Ü

lc

3

54 (KireçtaĢı)
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Flora çalıĢmasıyla tespit edilen türler (GEF II)
Acanthus hirsutus Acanthaceae

B/Ü

lc

3

Bupleurum
sulphureum

Apiaceae

B/Ü

lc

3

Bupleurum
anatolicum

Apiaceae

B/Ü

lc

3

Tordylium
brachytaenium

Apiaceae

B/Ü

EN

1

Tordylium
pestalozzae

Apiaceae

B/Ü

VU

2

Vincetoxicum
canescens ssp.
pedunculata

Asclepiadaceae

B/Ü

VU

2

Inula anatolica

Asteraceae

B/Ü

lc

3

Helichrysum
chasmolycicum
Anthemis rosea
ssp. carnea

Asteraceae

B/Ü

lc

3

Asteraceae

B/Ü

lc

3

Onopordum
anatolicum

Asteraceae

B/Ü

lc

3
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BeĢkonak
Maki
Açıklıkları
150-200 m.
BeĢkonak
civarı
Kızılçam
ormanı altı ve
açıklıkları
470-500 m.
Demirciler
köy yolu
kayalık
alanlar 775
m.
BeĢkonak
meyve
bahçeleri 200
m.
Altınkaya
köyü‟nün
güneyi
kayalık
alanlar 900
m.
Ballıbucak
Köyü civarı
yol kenarı
1095 m.
Demirciler
köy yolu
kayalık
alanlar 775
m.
Sanlı Yaylası
Kayayatağı
deresinden
Delisarnıç‟a
doğru 300400 m. ,
Kanyon civarı
orman altı
200 m.
Sanlı yaylası

Ptilostemon afer
ssp. eburneus

Asteraceae

B/Ü

lc

3

Echinops
pannosus

Asteraceae

B/Ü

DD

4

Tragopogon
aureus
Paracaryum
cappadocicum

Asteraceae

B/Ü

lc

3

Boraginaceae

B/Ü

lc

3

Moltkia aurea

Boraginaceae

B/Ü

lc

3

Anchusa
leptophylla ssp.
tomentosa

Boraginaceae

B/Ü

lc

3

Alkanna areolata
var. subleavis

Boraginaceae

B/Ü

EN

1

Alkanna
oreodaxa

Boraginaceae

B/Ü

EN

1
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Sanlı yaylası
Karaçam
ormanı altı
1350-1500 m.
Kanyon,
Köprü civarı,
kayalık
alanlar ve
Kızılçam
ormanı altı,
Demirciler
köy yolu
kayalıklar
775 m.
BeĢkonak
civarı
Altınkaya
köyü‟nün
güneyi
kayalık
alanlar 900 –
950 m.
Ballıbucak
Köyü civarı
kayalıklar
1050 m.,
BeĢkonak
civarı maki
açıkları 150350 m.
Sanlı yaylası
1200 m.,
Delisarnıç‟tan
Ballıbucak
yol ayrımına
1 km.
konglomera
kayaları
üzerinde 870
m.
Altınkaya
köyü Antik
Tiyatro 910
m.
Kızılçam
ormanı altı ve
açıkları 470500 m.

Alkanna
punctulata

Boraginaceae

B/Ü

VU

2

Alyssum
lepidotum

Brassicaceae

B/Ü

lc

3

Alyssum filiforme Brassicaceae

B/Ü

lc

3

Arabis andosacea Brassicaceae

B/Ü

lc

3

Arabis abietina

Brassicaceae

B/Ü

VU

2

Aubrieta pinardii

Brassicaceae

B/Ü

lc

3

Campanula
lyrata ssp. lyrata

Brassicaceae

B/Ü

lc

3

Arenaria
pamphylica ssp.
pamphylica var.
turcica
Saponaria
syriaca

Caryophyllaceae

B/Ü

VU

2

Caryophyllaceae

B/Ü

DD

4

Saponaria
kotschyi
Gypsophila

Caryophyllaceae

B/Ü

lc

3

Caryophyllaceae

B/Ü

lc

3
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Oluk mah.
Üzeri kayalık
alanlar 1100
m.
Oluk mah.
Delisarnıç
yolu tarla
kenarları,
500-1100 m.
Sanlı yaylası
step, 1400 m.
Altınkaya
köyünün
güneyi meĢe
altı ve
açıkları,
kayalık alan
550 m.
Sanlı yaylası
orman altı,
1200-1400 m.
Sanlı yaylası,
kayalıklar
Bolasan
Köprüsü,
kayalık yerler
90 m., kanyon
kenarları 250
m.
Altınkaya
köyü,
çayırlıklar,
850-900 m.
Delisarnıç‟a
doğru 300400 m. 1100
m., Delisarnıç
giriĢi kestane
ormanı altı ve
açıkları 1100
m.,
Altınkaya‟dan
Ballıbucak‟a
doğru 3 km.
1050 m.
Bozburun
Dağı etekleri
Sanlı yaylası

arrostii var.
nebulosa
Bolanthus
minuartioides
Sedum lydium

Caryophyllaceae

B/Ü

lc

3

Sanlı yaylası

Caryophyllaceae

B/Ü

lc

3

Euphorbia
falcata ssp.
macrostegia

Euphorbiaceae

B/Ü

lc

3

Genista aucheri

Fabaceae

B/Ü

lc

3

Colutea
melanocalyx ssp.
melanocalyx
Astragalus
panduratus

Fabaceae

B/Ü

EN

1

Fabaceae

B/Ü

EN

1

Astragalus lycius

Fabaceae

B/Ü

lc

3

BeĢkonak
civarı, çayır
Ballıbucak
Köprüsü
civarı kayalık,
400 m.
Altınkaya
köyü antik
tiyatrodaki
kayalıklar,
950-1000 m.
Sulular Bağı
Süleyman
tepe, 470 m.
Sanlı yaylası
Karaçam
ormanı altı ve
açıkları 12001400 m.,
Altınkaya
köyünün
güneyi
kayalıklar,
900 m.
Altınkaya
köyünün
güneyi
kayalıklar,
900 m.,
BeĢkonak
balık
lokantaları
civarı, maki
açıkları 160
m.

Astragalus lycius
Astragalus
barbarae

Fabaceae
Fabaceae

B/Ü
B/Ü

lc
DD

3
4
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BeĢkonak
balık
lokantaları
civarı, maki
açıkları 160
m.
BeĢkonak
Kasabası

Coronilla
grandiflora

Fabaceae

B/Ü

lc

3

Hypericum
ternatum

Hypericaceae

B/Ü

VU

1

Hypericum
Hypericaceae
lanuginosum var.
scabrellum

B/Ü

lc

3

Hypericum
aviculariifolium
ssp. depilatum
var. depilatum

Hypericaceae

B/Ü

lc

3

Paronychia
davisii

Caryophyllaceae

B/Ü

EN

1

Paronychia
carica

Caryophyllaceae

?

?

?

Ajuga bombycina Lamiaceae

B/Ü

lc

3

Phlomis

B/Ü

lc

3

Lamiaceae
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civarı, maki
açıkları 150400 m.
Oluk mah.
Üzeri, 1100
m.
KKMP
kayalıklar
500 m.,
Kanyon civarı
kayalıklar,
500 m.
SanlıPınargözü
tarafı iğne
yapraklı
orman altı
1300 m.
Sanlı yaylası
Karaçam
ormanı altı ve
açıkları 12001460 m.,
kanyon
kenarları 250
m.
Altınkaya
köyü civarı
kayalık
tepeler, 900 –
950 m.
Sanlı yaylası
Karaçam
ormanı altı ve
açıkları 12001470 m.
Sanlı yaylası
yol kenarı
orman altı
1350-1500
m., Altınkaya
köyü antik
tiyatro civarı,
kayalı
topraklı
tepeler 9501000 m.,
BeĢkonak

armeniaca

Lamium
eriocephalum
ssp.
glanduloidens

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

Ballota cristata

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

Ballota nigra ssp. Lamiaceae
anatolica

B/Ü

lc

3

Sideritis sipylea
Sideritis stricta

Lamiaceae
Lamiaceae

B/Ü
B/Ü

lc
lc

3
3

Sideritis congesta Lamiaceae

B/Ü

lc

3

Sideritis
serratifolia

Lamiaceae

B/Ü

VU

1

Stachys pumilia

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

Stachys

Lamiaceae

B/Ü

VU

1
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balık
lokantaları
civarı 150160 m.
Altınkaya
köyü‟nün
güneyi, meĢe
altı ve açıkları
950 m.
Sanlı yaylası
ormanı altı ve
açıkları 13501500 m.
BeĢkonak
civarı maki
açıkları 150400 m.
Sanlı yaylası
Bolasan
köprüsü
kayalık yerler
930 m.
Köprü ırmağı
kenarı,
kanyon
boyunca
kayalıklar
250 m.
BeĢkonak
civarı
Kızılçam
ormanı altı ve
açıkları 470500 m.
Sanlı yaylası
Karaçam
ormanı altı ve
açıkları 13501500 m.,
BeĢkonak
civarı maki
açıkları 150400 m.,
Altınkaya
köyü
kayalıklar
900 m.
Oluk mah.

pseudopinardii

*Stachys
chasmosericea

Lamiaceae

L/Y

CR

1

Stachys iberica
ssp. iberica var.
densipilosa

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

Nepeta
sulfuriflora

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

202

üzeri kayalık
alanlar 1100
m., Altınkaya
köyü
kayalıklar
900 m.
Oluk mah.
üzeri kayalık
alanlar 1100
m., Altınkaya
köyü
kayalıklar
975 m. ,
Delisarnıçtan
Ballıbucak
köy yol
ayrımına
1km.
konglomera
kayalar üzeri
870 m.,
Ballıbucak
köyü
Sümbültepe
konglomera
kayaları, 8001000 m.
Oluk mah.
üzeri kayalık
alanlar 1100
m., Altınkaya
köyü
kayalıklar
975 m. ,
Delisarnıçtan
Ballıbucak
köy yol
ayrımına
1km.
konglomera
kayalar üzeri
870 m.
Altınkaya‟dan
Ballıbucak‟a
doğru 3 km.
kayalık nemli
yerler 1050
m.

Origanum
sipyleum
Micromeria
elliptica

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

Sanlı yaylası

Lamiaceae

B/Ü

lc

3

Salvia
adenophylla

Lamiaceae

B/Ü

VU

1

Corydalis
wendelboi ssp.
wendelboi

Papaveraceae

B/Ü

EN

1

Rumex
gracilescens

Polygonaceae

B/Ü

nt

3

Cyclamen
mirabile

Primulaceae

B/Ü

EN

1

Cyclamen
Primulaceae
trochopteranthum

B/Ü

lc

3

Ranunculus
gueneri

Ranunculaceae

L/Y

VU

1

Pyrus syriaca
var. microphylla

Rosaceae

B/Ü

VU

1

Haplophyllum
pumiliforme

Rutaceae

B/Ü

cd

2

Ballıbucak
kestanelik
mevkii 930
m.
BeĢkonak
civarı yol
kenarı 150200 m.
Altınkaya
köyü kaya
önleri 900950 m.
BeĢkonak
civarı maki
açıkları 150350,400 m.
Ballıbucak
köyü civarı
çam ormanı
altı
Altınkaya
köyü nemligölgeli kaya
dipleri 950
m., Antik
tiyatro üstü
nemli-gölgeli
kaya dipleri
950-1000 m.
Roma
Köprüsünün
üst kesimleri
kayalık
alanlar 250300 m.,
Altınkaya
köyüne
giderken
patika yol
civarı
Altınkaya yol
kenarı çeĢme
yanı 1000 m.
BeĢkonak
civarı maki
açıkları 150-
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Verbascum
leiocarpum

Scrophulariaceae

B/Ü

EN

1

Scrophularia
depauperata

Scrophulariaceae

B/Ü

lc

3

Scrophularia
floribunda

Scrophulariaceae

B/Ü

nt

3

Linaria corifolia

Scrophulariaceae

B/Ü

lc

3

Digitalis
davisiana

Scrophulariaceae

B/Ü

cd

2

Veronica
caespitosa var.
caespitosa

Scrophulariaceae

B/Ü

lc

3

Fritillaria
whittalii

Lililaceae

B/Ü

VU

1

Tulipa armena
var. lycica

Lililaceae

B/Ü

lc

3

Dactylorhiza
osmanica var.
osmanica

Orchidaceae

B/Ü

lc

3

Gladiolus
anatolicus
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400 m.
Bolasan
köprüsü
kayalık
yamaçlar 850
m.
Kanyon üzeri
kayalıklar
500 m.
Altınkaya
köyüm antik
tiyatrosu
kayalar
üstünde 910
m.
BeĢkonak
civarı 120160 m.
Delisarnıçtan
Ballıbucak
köy yol
ayrımına
1km.
konglomera
kayalar üzeri
870 m.
BeĢkonak
civarı maki
açıkları 150200 m.
BeĢkonak
civarı maki
açıkları 150200 m.
Bozburun
dağı Sedir
ormanı altı
Altınkaya
köyü civarları
kayalık ve
nemli yerler
1000 m.
BeĢkonak
civarı dere
kenarı 150200 m.

