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ÖNSÖZ
Vejetasyon coğrafyası, bitki topluluklarının ya da bitki örtüsünün
yeryüzündeki oluşumunu, gelişimini, değişimini, dağılışını, bu dağılışa
etki eden faktörleri ve doğal ortam ile ilişkilerini ele alan fiziki coğrafya
dalıdır. Literatürde bitki coğrafyası olarak ifade edildiği gibi
fitocoğrafya olarak da kullanımı bulunmaktadır. Botanik bilimi bitkileri
tek tek ele alır, inceler ve tasnifteki yerini belirlerken vejetasyon
coğrafyası bitki topluluklarıyla ilgilenir. Vejetasyon coğrafyasını
botanik

biliminden

ayıran;

bitkilerin,

anatomi,

morfoloji

ve

fizyolojileriyle vejetasyon coğrafyasının ilgisi olmayıp yetişme
koşulları ve yeryüzündeki dağılışlarını incelemesidir. Hazırlanan bu
araştırma ile alan yazında üzerine fiziki coğrafya çalışmalarının
yapılmadığı ve kaynak sıkıntısı çekilen bir saha olan Ovacık (Karabük)
ve Çevresi ile ilgili literatüre vejetasyon coğrafyası alanında bir çalışma
kazandırmaktır. Ayrıca araştırma içerisinde dikkat çekilen konuların
fiziki coğrafyanın diğer alanlarında yeni araştırmaların yapılmasına
kapı

aralayacak

bilgiler

içermesi

ile

de

önemli

ipuçları

barındırmaktadır.
Ovacık ve çevresi üzerine hazırlanan bu araştırma vejetasyon
coğrafyası üzerinedir. Sahada vejetasyon ekolojisini etkileyen faktörler
detaylı olarak ele alınarak, çalışma sahasına ait ana materyal, toprak,
topografya ve iklim verileri ışığında vejetasyonun gelişimi ve dağılışı
incelenmiştir. NDVI yöntemi ile de vejetasyonun belirli zaman
dilimleri dâhilinde yıl içerisindeki yoğunluk analizleri yapılarak ortam
özellikleri ile açıklanmıştır. Vejetasyonun gelişimi ve dağılışı ile
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tektonik ve litolojik yapılar arasındaki ilişkileri içeren gözlemler,
yapılan arazi çalışmalarına dayalı fotoğraflar sunulmuş ve sahayla ilgili
bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır.
Hazırlanan bu araştırmada gözden kaçırılan, dikkat çekilmeyen,
araştırmacı tarafından önemli bulunmayan ya da önemi fark edilmeyen,
eksik anlatılan ya da yanlış söylenen kısımlar istemeden ele alınmış
olabilir. Bu tür durumların nedenleri arasında bilgi, dikkat ve deneyim
eksikliğinden kaynaklı olması muhtemeldir. Çalışmada dikkat çekilen
konularda tespit edilen durumlar ile ilgili dönüt verilmesi sonraki
çalışmalar için önemli kazanımlar sağlayacağı kanaati taşımaktayım.
Araştırmanın her aşamasında beni destekleyen, araştırma ve çalışma
ortamımı kolaylaştıran eşim Prof. Dr. Mücahit COŞKUN’a,
çocuklarıma, aileme, mesai arkadaşlarıma, Muhammet ÖZTEKİNCİ,
Sıracettin GÖZALAN, Enes TAŞOĞLU ve Nesrin SARSICI’ya
teşekkür ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Sevda COŞKUN
Ocak, 2021 / SAFRANBOLU
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GİRİŞ
Bitkiler tıpkı diğer canlılar gibi kendileri için uygun olan,
yaşayabileceği doğal ortamlar ararlar. Doğal ortam koşulları birbirine
benzeyen bitkilerin bir arada yaşama ya da bir araya toplanma biçimleri
yanında topluluk üyelerinin birbiri ile olan etkileşimi sonucunda doğal
habitatlar meydana gelir. Doğal habitatlarda, bitkilerin topluluklar
biçiminde yaşaması vejetasyonu oluşturur. Sevda (2020); Vejetasyon,
doğal ortamda ekolojik istekleri birbirine benzeyen bitkilerin bir arada
yaşamlarını sürdürme biçimidir. Vejetasyon terimi daha çok odunsu
bitkilerin bir araya gelme şekli gibi algılansa da bu anlayış eksik kalır.
Kumullara özgü yaşayan bitkiler bir topluluk oluşturmasıyla kumul
vejetasyonunu meydana getirirken bataklık bitkileri, bozkır bitkileri ya
da çöl bitkileri de vejetasyon oluşturabilmektedir.
Belirli bir sahada bitkiler için doğal ortam koşulları ne kadar farklı ise
meydana gelen vejetasyon tipleri de buna bağlı olarak farklı olmaktadır.
Ülkemiz bu duruma güzel bir örnektir. Türkiye kısa mesafelerde
yükselti, eğim, bakı, arazinin yarılma derecesi, dağların denize göre
uzanış biçimi gibi topografik şartların sıkça değiştiği bir ülkedir. Bu
durum iklim, toprak, hidrografya şartlarını de etkileyerek bitkiler için
özel yetişme alanları meydana getirmektedir. Yine tektonik ve litolojik
yapıdaki değişim ise lokal izolasyon sahalarını oluşturarak endemik,
relikt ya da nadir bitki türlerin korunduğu alanlara dönüştürmektedir.
Bu nedenle ülkemizin çeşitli bölge ve yörelerinde oluşan kendine özgü
habitatlar içerisinde step vejetasyonu, kumul vejetasyonu, sulak alan
vejetasyonu, orman vejetasyonu gibi çeşitli vejetasyon tipleri gelişir.
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Bu tipler kendi içerisinde oluşturduğu bitki toplulukları yönüyle
heterojen bir yapı özelliği gösterir.
Ortam ekolojisinin özellikleri kendi içerisinde alt sınıflara ayrılması
nedeniyle bitkilerde buna göre topluluklar meydana getirir. Belirli bir
sahada iklim, topografya, ana materyal, toprak, hidrografya gibi
abiyotik koşullar net bir biçimde anlaşılıp belirlenmeden biyotik
şartların sahada gelişme nedenlerini açıklamak çok doğru olmaz.
Vejetasyon araştırmaları, flora ya da botanik çalışmalarının bilimsel
sistematiğine de benzemez. Vejetasyon çalışmalarında ortam koşulları
tanınıp bilinmeden bitkinin neden böyle bir topluluk oluşturduğu,
topluluğun dağılışının ilerleme, durgunluk ya da gerileme aşamasında
mı olduğu, topluluk içerisindeki fertlerin rekabeti, birbirine göre
topluluk içerisindeki dağılışını izah etmek güçtür. Bu nedenle
vejetasyon araştırmalarında ortam şartları ve onların birbiriyle olan
ilişkileri anlaşılmadan yani ortam bilgisi araştırmacı tarafından tespit
edilmeden sahadaki bitki topluluklarının davranışını anlamak pek
mümkün değildir. Ayrıca vejetasyon araştırmaları, tek başına bitkiyi
tanıma ve sistematiğini verme anlayışı temelli bir yaklaşımla
yapılamaz.
Açık bir alana bitki türlerinin gelerek vejetasyon oluşturması ortam
şartlarına ve zamana kayıtlı bir durumdur. Ormanın kurulumunda
odunsu bitkilerden ışık isteği yüksek olanlar açık alanlara öncü ağaç
türü olarak gelirler. Sahada yaygınlaştıktan sonra ardından yarı gölge
ve gölge ağaç türleri ışık isteyen ağaç türlerinin gölgesine gelerek
yerleşirler. Işık isteği olan öncü türler diğerleri için siper olduğundan
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“siper ağacı” olarak da adlandırılmaktadır. Işık ağaçları kendi
gölgelerinde

kendi

gençliğini

yetiştiremezler.

Ancak

orman

açıklıklarında bu mümkün olabilir. Gölge türler ise hem kendileri hem
de gençlikleri kendi gölgelerinde yetişebilir. Bu süksesyon süreci
sahada klimaks ağaç türünün oluşumuna kadar devam eder. Yukarıda
anlatılanlara göre; bitkilerin yaşadıkları ortama ve birbirlerine karşı
etkiye sahip oldukları görülmektedir. Açık alanlarda ağaçlar gelişip
ormanlaştığı zaman, ışığı ve rüzgâr hızını azaltarak ortam koşullarını
büyük ölçüde değiştirir. Sahadaki toprak yüzeyi bitki kalıntılarıyla
örtülü olduğundan toprak suyu, topraktan daha yavaş buharlaşır ve
orman daha nemli bir özellik kazanır. Dolayısıyla ışık isteği yüksek
olan bitkiler zamanla ortamdan çekilir. Yerlerine nemli ve gölge
ortamlarda yetişen bitki türleri orman altına yerleşir. Ağaç türleri orman
altındaki çalı ve ot türlerinin seçimini yapmakla kalmaz aynı zamanda
birbirlerini de etkilerler.
Orman ağaçları dağılışının sık ya da seyrek olması, boy, çap ve dalların
gelişimi gibi birçok konuyu etkilemektedir. Ağaçlar birbirine çok yakın
ise ince ve oldukça uzun olurken alt dalları gelişmemiştir. Bu durumun
nedeni genellikle ağaçların yetersiz ışık almasıyla ilgilidir. Ağaç sıklığı
az olduğunda ise yukardaki durumun tersine dallar gürleşir, boy
uzunluğu azalır ve çap artımı çok olur. Vejetasyon araştırmalarında
bitki topluluğunun ve içerisindeki her ferdin davranışlarının
birbirleriyle ve doğal ortamla bağının doğru anlaşılmasının şart olduğu
görülmektedir. Örneğin Filyos çayı havzasındaki alt havzalardan
birisinde bir vadi içerisinde 300 m yükseltiye kadar Abies
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bornmülleriana ibreli ağaç türünün topluluk oluşturması normal bir
durum değildir. Hele de yükseldikçe yayvan yapraklı türlerden Fagus
orieltalis ağaç türünün yaygın topluluklar oluşturması ise ibrelinin
üzerine yayvan yapraklıların gelmesi anlamına gelmektedir ki ekolojik
istek anlamında olağan bir durum olarak gözlenmemektedir. Böyle bir
durum ancak vadi içerisinde özellikle sonbahar ve kış mevsiminde
güçlü bir sıcaklık inversiyonunun olduğunu araştırmacıya anlatmakta
ve bitkilerin bu duruma göre dağılış sergilediğini göstermektedir. Yine
vejetasyon döneminin başlaması sırasında aynı yamaç ve bakıya sahip
ve farklı yükseltilerde gözlenen Fagus orientalis ağaç türünden
yükseltisi daha düşük (900 m) olan yerdeki topluluğun bir kısmı kış
uykusundan uyanmış, buna karşın aynı yükseltideki (900 m) diğer doğu
kayını topluluğu ise henüz uyumaya devam etmektedir. 1100 m
yükseltiye sahip yerdeki doğu kayını topluluğu ile uykudan uyanmamış
900 m’deki doğu kayını topluluğu birlikte vejetasyon dönemine
başlamaktadır. Bu durum ibreli ağaç türleri için söz konusu değildir.
Yayvan yapraklıların tohum transferiyle alan genişletmesi kadar kök
sürgünüyle de doğal gençliğin yayıldığı bilinmektedir. Yukarıda
anlatılan durumun yaşanmasında yükseltisi fazla olan yerdeki doğu
kayınının kök sürgünüyle yükseltisi az olan yerde saha genişlettiği ve
1100 m’deki alışkanlıklarını sürdürdüğü için eş zamanlı çiçeklendikleri
söylenebilir.
Yukarıda anlatılan örnekler arazi bilgisi kadar ortam koşulları ile
vejetasyon arasındaki ilişkinin doğru kurulmasını gerektirmektedir.
Sadece bitkiyi tanıyarak bu tür bağlantılar görülemez ve kurulamaz. Bu
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nedenle vejetasyon çalışmaları ciddi ortam çözümlemesi, dikkat,
ilişkilendirme ve sonuca gitme gerektirmektedir. Hazırlanan bu
çalışmada; ortam koşulları vejetasyon ilişkisi araştırmanın konu
kapsamını oluşturmaktadır. Araştırmanın alan kapsamını ise
Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü Karabük il sınırları
içerisinde yer alan “Ovacık ve Çevresi” meydana getirmektedir.
Araştırmanın amacını; Ovacık çevresinde doğal ortam ile vejetasyon
arasındaki ilişkinin belirlenmesi oluşturmaktadır (Harita 1). Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:
• Araştırma

alanının

morfo-tektonik

özellikleri,

vejetasyon

üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?
• Araştırma alanında vejetasyonun dağılışı üzerinde topografyanın
(eğim, bakı, yükselti, dağların uzanış yönü ve arazinin yarılma
derecesi) nasıl bir etkisi vardır?
• Araştırma alanında vejetasyon dağılışı üzerinde litolojinin etkisi
hangi yönde görülmektedir?
• Araştırma alanındaki doğal bitki topluluklarının yayılış gösterdiği
alanlarda toprak özelliği (toprak türü, derinliği, tekstürü)
vejetasyon için seçici bir etken midir?
• Araştırma alanında doğal bitki topluluklarının dağılışı ile iklim
arasındaki ilişki nasıldır?
• NDVI yöntemi ile araştırma alanının bitki yoğunluğu nasıl bir
sonuç verir?
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Harita 1. Araştırma Alanının Lokasyon Haritası

Araştırma alanı, vejetasyon coğrafyası açısından ele alınmıştır. Saha,
bölgesel anlamda Avrupa-Sibirya Fitocoğrafya Bölgesi’nin Öksin Saha
sınırları içinde yer almaktadır. Araştırma alanı, bir geçiş iklimi özelliği
taşımaktadır.

Alan

değerlendirildiğinde

kendi
Karadeniz-İç

içerisinde
Anadolu

ekolojik

açıdan

Zonoekoton

sahası

niteliğindedir (Coşkun, 2020). Sahadaki vadi boyu depresyon
alanlarında Akdeniz Fitocoğrafya bölgesinin elemanları da yayılış
yapmaktadır. Özellikle Soğanlı çayı vadisi çevresinde kızılçam (Pinus
brutia) toplulukları oldukça yaygın bir özellik göstermektedir.
Zonoekoton özelliği taşıyan araştırma alanında; karaçam (Pinus nigra),
sarıçam (Pinus sylvestris), meşe (Quercus petraea ve Quercus
infectoria) türleri yaygın olarak topluluklar meydana getirmektedir.
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Saha, Karadeniz ardı platoluk ve dağlık alan özelliğinde olup yarı nemli
ortam karakterine uyumlu vejetasyon yayılış göstermektedir. Sarıçamın
(Pinus sylvestris) optimum ve saf olarak topluluklar oluşturduğu yer,
Ovacık depresyonunun güney kesiminde bulunan Kışla köyü ve
çevresidir. Yaz mevsiminde bile orman altı ot formasyonunun yeşil
kalabilmesi ortam şartlarının yarı nemli karakterde olduğunu açıklar.
Araştırma alanının kuzeyine Karadeniz’e doğru ilerlendiğinde özellikle
kıyı dağ kuşağında saf sarıçamları görmek pek mümkün değildir. Yerini
sarıçam-göknar ya da sarıçam-göknar-kayın gibi türlerden oluşan
karışık ormanlara bırakmaktadır.
Araştırmanın metodolojisinde; birincil ve ikincil veri kaynaklarından
yararlanılmış ve temel olarak sistematik bir yaklaşım izlenmiştir.
Birincil veri kaynaklarının oluşturulmasında arazi gözlemleri, bitki
örnekleri alma, presleme ve tür analizi yapma yanında orman
işletmelerindeki uzman personelle görüşme önemli bir yere sahiptir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orman Genel Müdürlüğü
(OGM), Maden Tetkik Arama (MTA), Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü gibi resmî
kurumlardan elde edilen veriler ise ikincil veri kaynaklarını meydana
getirmiştir. İkincil veri kaynaklarının araştırmada değerlendirilmesi
için haritaların yapımında ve diğer materyallerin oluşturulmasında
jeoistatistik ve tablo, grafik oluşturmadaki hesaplama yöntemlerinde
betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. İklim tipinin belirlenmesinde
Erinç ve Thorntwaite formüllerinden yararlanılmıştır. Kartografik
materyallerin hazırlanmasında ise Coğrafi Bilgi Sistemleri programı
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referans olmuştur. Böylece araştırma bir yöntem değil birçok yöntemin
içiçe uygulandığı bir model halini almıştır. Kitabın araştırma deseni;
karma araştırma modeli olarak belirlenmiştir.
Araştırmayı önemli kılan özellik, vadi içlerinde ve yamaçlarında
Akdeniz fitocoğrafyasının elemanlarını, yükseklerde ise Karadeniz
zonobiyomu ile Karadeniz-İç Anadolu zonoekoton elemanlarını
görmenin yanında farklı litolojik ve tektonik yapılar üzerinde
vejetasyonun gelişiminin farklılıklar göstermesine güzel örnekleri
temsil eden lokal bir alan olmasıdır. Araştırma kapsamında daha önce
sahayla ilgili hazırlanmış bu tür bir araştırma yapılmamıştır. Hazırlanan
çalışmalar ise botanik üzerine yapılmış olup bir envanter niteliği
taşımaktadır.
Dikilitaş (2016), çalışmasında “Ovacık (Karabük) ve Çevresinin Flora
ve Etnobotanik Özellikleri” konusunu yüksek lisans tezi olarak
araştırmıştır. Çalışmada; Ovacık ve çevre köylerden 283 bitki örneği
toplanmış ve 58 familyaya ait 163 cins ve 237 takson belirlenmiştir. 15
adet endemik tür tespit edilmiş ve sahada toplanan bitki örneklerinin
%10’u (24 takson) İran-Turan, %12’si (29 takson) Akdeniz ve %18’i
(43 takson) Avrupa-Sibirya fitocoğrafya bölgesinin elemanıdır. %59’u
(141 takson) çok bölgeli ve %1’i ise bilinmeyen taksonlardan meydana
gelmektedir. Etnobotanik açıdan ise yöre halkının çeşitli amaçlarla
yararlandığı 62 adet tür belirlenmiştir.
Verimbaş (2019), çalışmasında “Ovacık (Karabük) İlçesi Briyofit
Florası” konusunu yüksek lisans tezi olarak araştırmıştır. Ormanlar,
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çayırlar, bozkırlar ve ekilebilir alanlar gibi farklı habitatları içeren 20
farklı örnekleme noktasından 469 briyofit örneği toplamıştır. Toplamda
152 tür ve tür altı takson tespit etmiştir, 15 ciğerotu (Marchantiophyta)
ve 137 karayosunu (Bryophyta).
Türkiye'nin

vejetasyonu

üzerine

yapılmış

pek

çok

çalışma

bulunmaktadır. Bunlardan öne çıkanlara örnek olarak; Asmaz, 1970;
Yalçın, 1980; Atalay, Tetik ve Yılmaz, 1984; Sayhan, 1990; Engin,
1992; Sönmez, 1996; Geveli, 1998; Çetinkaya, 2000; Atalay, Sezer ve
Çukur, 1998; Atalay, 1984, 1987, 1992, 1994, 2014, 2015a, 2015b;
Atalay ve Efe, 2010, 2011, 2012, 2015; Avcı, 1990, 1993, 1998, 2004,
2005, 2011, 2013, 2014a, 2014b, 2014c; Ayberk, 1982; Aydınözü,
2002, 2003, 2010a, 2010b, 2010c, 2011; Baytop, 2000; Boydak, 2004;
2014; Canıyılmaz, 2015; Çepel, 1988, 1993; Coşkun, 2000; Çoban,
1996; Çukur, 1998; Dönmez, 1968, 1976, 1979, 1985; Dönmez ve
Aydınözü, 2012; Efe, 1998, 2010; Erinç, 1977; Günal, 1986, 1997,
2003, 2013; Güngördü, 1999; Türkeş, 2015; Ünaldı, 1988, 1990, 1996,
1997, 1998a, 1998b, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008; Ünaldı ve
Toroğlu 2008; Öztekinci, 2019; Akyel, 2019; İrdem, 2019; Çoban ve
Büyükoğlan, 2019; Atalay, Altunbaş, Coşkun ve Siler, 2020; Coşkun,
2020; Toprak, 2020 verilebilir.
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1. BÖLÜM
ARAŞTIRMA ALANININ FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
1.1. Araştırma Alanının Tektonik Özellikleri
Araştırma alanının stratigrafik özellikleri gözlendiğinde tabanında killi
kireçtaşları uzanış göstermektedir. Kireçtaşlarının oluşabilmesi için
orta veya derin deniz ve okyanus ortamı bulması gerekmektedir.
Kireçtaşı çok farklı biçimlerde (kimyasal-organojen-fiziksel) oluşan
sedimanter bir kayaçtır. Suda çözünür halde olan kirecin, uygun
ortamlarda çökelmesi ve kalsiyumca zengin deniz canlılarının
kalıntılarının tabanda birikmesi ile kireçtaşları oluşabilmektedir.
Sekonder bir mineral olan killerin tane boyutunun oldukça küçük
olması (0.002 mm) nedeniyle uzun süre suda yüzer halde
kalabilmektedir. Bu özelliği sayesinde özellikle orta derinlikteki deniz
ve okyanus ortamlarında kireç ile birleşerek killi kireçtaşları meydana
gelmektedir. Sahanın tabanında yer alan killi kireçtaşlarının varlığı,
sahanın geçmiş dönemlerde Tetis’in orta derinlikli kesimlerinde
meydana gelen birikimi işaret etmektedir.
Kireçtaşları üzerinde fliş tabakası yer almaktadır. Flişler kumtaşı,
miltaşı, killi kireçtaşı ve bazen de konglomera tabakalarının aralıklı
istiflenmesi ile meydana gelen tortul kaya serisidir (Atalay, Altunbaş,
Coşkun ve Siler, 2020). Oluşum alanları için en uygun koşullar sığ
deniz ve göl ortamlarıdır. Araştırma alanında fliş serisini kumtaşı, marn
ve konglomera tabakaları oluşturmaktadır. Arazi çalışmaları esnasında
tabakalara

yapılan

uygulamalar

göstermiştir

ki

kumtaşı

ve
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konglomeranın doğal çimentosu kireçtir. Kireçtaşlarının üzerinde fliş
istifinin özellikle de konglomeraların varlığı alanda orojenik
hareketlerin neticesinde yükselen kesimlerden yoğun şekilde akarsular
tarafından kaba unsurlu materyallerin taşındığını göstermektedir.
Bağlayıcı unsurun kireç olması sahanın bu dönemde sığ bir deniz
olduğuna işarettir. Bu dönem de alan, Tetis’in kıyı sahası haline gelmiş
ve tektonik hareketlerle yükselen karadan akarsular tarafından bolca
malzeme taşınmıştır. Ayrıca bu birikimler alanda yer yer oldukça
yağışlı bir ortamın varlığını göstermektedir. Konglomera, kumtaşı ve
marn tabakaları ortamın iklim koşullarında sürekli bir değişimin
varlığını kanıtlamaktadır (Fotoğraf 1). Tektonik hareketler ve iklim
koşullarındaki değişimler tabakaların gelişimi üzerinde doğrudan etkili
olmuştur.
Flişler üzerinde tekrar kireçtaşları yayılmaktadır. Üstünde ise yine
flişler en üstte ise tekrar kireçtaşları bulunmaktadır. Bu durum, sahanın
en az üç kez oldukça derinleştiğini yine ez az üç kez ciddi şekilde
yükseldiğine işaret etmektedir. Araştırma alanında ortam koşullarını
doğrudan değiştiren bu tektonik olaylar esnasında tabakaların ilksel
duruşları bozulmuş ve yapısal açıdan yer yer monoklinal bir özellik
kazanmıştır. Saha kuesta topografyasını çok güzel temsil etmektedir.
Araştırma sahası orojenez sonucu kuşatılmış dağ silsileleri arasında
epirojenez ile monoklinal ve kret tektojenezinin bir ürünü olarak görsel
bir ziyafet sunmaktadır.
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Fotoğraf 1. Araştırma alanının çoğu yerinde gözlenen konglomera tabakalarının
kendi içinde de farklı ortam koşullarında meydana geldiğini söylemek mümkündür.
Çizgi hattının üstünde ve altında yer alan tabakalar birbirinden farklı özellikler
göstermektedir.

Araştırma alanının hemen güneyinde ise Kuzey Anadolu Fayının
(KAF) önemli segmentlerinden olan İsmet Paşa yer almaktadır. KAF,
İsmet Paşa tren istasyonundan geçerek Soğanlı çayı vadisinde
ilerlemektedir. Araştırma alanı KAF’a yakınlığı ile genel ve lokal çeşitli
tektonik etkilere maruz kaldığı söylenebilir.
1.1.1. Araştırma Alanının Jeolojisi
Araştırma alanında kretase ve eosen yaşlı kireçtaşları, konglomera ve
flişler geniş alanları örtmüştür. Soğanlı Çayı ve kollarının taşıdığı
materyallerin birikmesi ile oluşan vadi tabanı düzlüklerinde ise
kuvaterner yaşlı alüvyon örtüsü yer almaktadır. Yamaçlardan süpürülen
malzemelerin eğimin azaldığı yerlerde birikmesi ile kuvaterner yaşlı
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yamaç depoları, alüvyon alanları yer yer çevrelemektedir. Araştırma
alanında mesozoyik öncesi dönemlere ait litolojik birimler tespit
edilememiştir (Harita 2). Araştırma alanında jeolojik yaş ve buna bağlı
litolojik

dizilimler

kırık

hatlarına

paralel

uzanımlı

olduğu

görülmektedir. Sıklıkla birimler faylarla kesintiye uğratılmış ve ilksel
duruşları bozulmuştur. Sahada tektonik hareketliliğin meydana
getirdiği bir topografya gelişmiştir.
Araştırma alanının kuzey kesiminde akış gösteren Soğanlı Çayı’nın
kuzeyinde eosen yaşlı fliş örtüsü yer almaktadır. Flişler üzerinde daha
kuzeye gidildiğinde yine eosen yaşlı killi kireçtaşları yüzeyi
örtmektedir. Soğanlı Çayı’nın güneyinde eosen yaşlı killi kireçtaşları
yüzeylenmektedir. Bu litolojik birimden güneye doğru geçildiğinde
Boyalı ve Küçüksu köyleri civarında tekrar eosen yaşlı flişler ortaya
çıkmaktadır. Alanın hemen güneyinde yer alan fay hattı litolojiyi
sınırlandırmakta ve kırık hattının güneyinde dar bir kuşak halinde eosen
yaşlı killi kireçtaşları görülmektedir. Kuşağın güneyinde tekrar flişler
yer almaktadır. Fliş serisini güneyde tekrar fay sonlandırmakta ve kırık
boyunca kuzeyde kireçtaşları, hattın güneyinde ise jeolojik yaş kabaca
kuzeydoğu-güneybatı

yönünde

uzanan

kretase

dönemine

ait

konglomera tabakalarına dönmektedir. Taşlıburun ve Kuz Tepe
civarında eosen yaşlı kireçtaşları yüzeylemektedir. Bu birimin
güneyinde Ovacık yerleşmesinin de bulunduğu alanda eosen yaşlı fliş
örtüsü yer almaktadır.
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Harita 2. Araştırma Alanının Jeolojik Yaş ve Litoloji Haritası

Ovacık yerleşmesinin üzerinde kurulduğu fliş örtüsünün güneyinde
Koltuk ve Kışlaköy civarında tekrar eosen yaşlı kireçtaşları
yüzeylenmektedir. Karalar ve Koltuk derelerinin şekillendirdiği bu alan
yapısal jeomorfoloji açısından aynı zamanda subsekant depresyon
özelliği taşımaktadır. Monoklinal yapıların net gözlemlenebildiği alan
yapısal olarak tektonizmanın şekillendirdiği önemli bir mevkidir.
Doğu-batı yönünde bir hat gibi sıralanan yaklaşık 1000 metre yükseltili
Bağıllıkaya, Kuzarkayası ve Sivrice tepeleri monoklinal yapılı arazide
kuesta şekli almış tepelerdir (Fotoğraf 2).
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Fotoğraf 2. Koltuk ve Kışla köylerinin yer aldığı subsekant depresyon sahasının
oluştuğu monoklinal yapılı alanda kireçtaşı içerisinde nümmilit ve diğer fosiller yer
almaktadır. Nümmilitler eosen dönemi ile yaşlandırılmaktadır. Araştırma alanında
eosen yaşlı killi kireçtaşları geniş alan kaplamaktadır.

Kışlaköy civarının güneyine doğru ilerledikçe tepelik alanlara
geçilmektedir. Bu kesimde kretase yaşlı fliş araziler tekrar
yüzeylenmektedir. Koltuk ve Kışlaköy civarında kısa mesafelerde
jeolojik ve litolojik birimler sık değişmektedir. Bu durumun nedeni olan
tektonik etki, Kışlaköy civarından kuzeydoğu yönüne doğru uzanan
KAF hattının tali faylarını meydana getirmiştir.
Kuvaterner dönemini temsil eden yüzeyler alüvyonlar ve yamaç
depoları ile kendini göstermektedir. Araştırma alanını işleyen ya da
boşaltan Soğanlı Çayı ve kollarının meydana getirdiği vadi tabanı
düzlüklerinde dağınık klastik tortullar (alüvyonlar) ile örtülmüş araziler
yayılış göstermektedir. Sahanın kuzey batısında daha geniş taban

36 | Dr. Öğr. Üyesi Sevda COŞKUN

oluşturan Soğanlı Çayı’nın ana kolunun boyuna profili az eğimlidir.
Zaman zaman yan kollarla taşınan materyaller yatak üzerinde
birikimler yapmaktadır. Böylece akarsuyun meydana getirdiği vadi
tabanı düzlükleri genişlemektedir. Yamaç döküntüleri genel anlamda
yamaçlar ile vadi tabanı düzlüklerinin kesiştiği alanlarda meydana
gelmiştir. Bu durum vadi boyunca sıklıkla ortaya çıkmış ve üzerinde
gür bitki örtüsünün geliştiği yer yer derin depolar oluşmuştur.
1.1.2. Araştırma Alanının Depremselliği
Araştırma alanının güneyinde Türkiye’nin en önemli fay hatlarından
biri olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) geçmektedir. Alpin sistem
içerisinde uzunluğu 1000 kilometreyi geçen KAF, doğrultu atımlı aktif
bir faydır. Fayın tüm parçalarında sağ yönlü kayma hareketleri tespit
edilmiştir. Fay tek bir kayma düzleminden ibaret olmayıp çok sayıda
parçadan oluşan bir zon halindedir (Ketin, 1969; s.5). Saha bütünüyle
birinci dereceden deprem bölgesidir. Araştırma alanı içerisinde KAF
zonunun tali kolları olan ve KAF ile paralel yönde oluşmuş olan fay
Soğanlı Çayı’nın güneyinde yer almaktadır. Ayrıca, araştırma alanının
doğusunda yine kabaca doğu-batı uzanışlı iki fay daha mevcuttur.
Araştırma alanının yakın çevresinde geçmiş dönemlerde meydana
gelen depremler ve doğal ortam üzerinde meydana getirdiği
değişiklikler aşağıda verilmiştir. Ketin, 1969’a göre;
1.2.1944 tarihinde yaşanılan Bolu-Gerede depreminde (şiddeti: X,
magnitüdü: 7.4), Boyalı güneyinden, Bayramören köyünden başlayarak
batıya doğru Soğanlı çayı vadisi boyunca uzanan ve Gerede içerisinden
geçerek Bolu güneyinden Abant gölüne kadar devam eden, yaklaşık
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olarak 180 km uzunluktaki fay kesimi, Gerede içinde bahçe duvarlarını
2-3 m, Bolu'nun 5 km güneyinde Kaplıca yolunu 3.5 m yatay olarak
kaydırmıştır.
13.8.1951 tarihli Kurşunlu depreminde (şiddeti: IX, magnitüdü: 7),
Gerede-Ulusu vadisinde, Demirciköy ile Kuzören (Soğanlı çay)
arasında 40 km mesafede, 1944 Bolu deprem fayı yeniden harekete
geçmiştir. Soğanlı Çayı güneyinde Afşar-Dolaşlar köyleri arasında, 12
km uzunlukta yeni bir fay teşekkül etmiş; yine Kurşunlu kuzeyinde,
Hacımusalı yakınında, 6-8 km boyunda başka bir fay meydana
gelmiştir.

Bölgede geçmiş dönemlerde yaşanılmış olan depremlerin gelecekte de
olması muhtemeldir. Sahanın aktif bir fay zonu üzerinde yer alması
doğal ortamda tektonik kökenli değişikliklere yol açmaktadır.
Araştırma alanında yüksek deprem ihtimalinin olması can güvenliği
açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Özellikle depresyon
alanlarında alüvyal dolgulu yüzeyler, zemin sıvılaşmasına ortam
hazırlamaktadır. Bu alanlar, mevcut deprem şiddetinin daha fazla
hissedilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle yerleşme alanlarının zemin
seçimi hayati önem taşımaktadır.
Araştırma alanında aktif olan tektonik hareketler, arazi üzerinde
değişikliklere neden olmaktadır. Meydana gelen yer değişimleri,
litolojik birimler üzerinde yeni zayıf noktalar meydana getirmektedir.
Bu durum akarsuların etkisi üzerinde değişikliklere yol açmaktadır.
Bilhassa geçirimsiz litolojik birimlerde oluşan zayıf direnç noktaları,
yüzey sularının bu çatlak hatlara sızarak hidrasyon etkisini
güçlendirmektedir. Bu durum, bitki ve kök gelişimi içinde uygun yeni
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koşullar oluşturmaktadır. Çatlaklar üzerine düşen tohumların çimlenip
kök salmasını kolaylaştırmaktadır (Fotoğraf 3).

Fotoğraf 3. Yerin içsel hareketleri nedeniyle faylanma, altta ve üstte yer alan flişlerin
tabaka duruşlarını değiştirmiş ve kırık hatları meydana getirmiştir. Bu hatlara çeşitli
bitki türleri yerleşerek yaşam alanı bulmuştur.

1.2. Araştırma Alanının Toprak Özellikleri
Araştırma alanının toprak çeşitliliği açısından sade bir görüntüsü vardır.
Sahanın yüksek platoluk alanı ile tepelik alanlar arasında yükselti
farkının az olması topografyanın iklim üzerinde meydana getirdiği
değişikliklerin sınırlı olmasına neden olmaktadır. Bu neden ile plato
yüzeyleri ile tepelik alanlar arasında özellikle yağış şartlarında önemli
bir fark bulunmamaktadır. Yağış miktarı sahanın geneli itibariyle
düşüktür. Bu durum toprak tipleri üzerinde etkilidir. Yağış miktarının
düşüklüğü, topraktaki kireç ve diğer katyonların topraktan yıkanmasını
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sağlayamamaktadır. Genellikle A-C horizonlu, yer yer eğimin az
olduğu yerlerde A-B-C horizonunun geliştiği kireç bakımından zengin,
kireçli kahverengi orman toprakları araştırma alanında hâkimdir.
Sahada görülen diğer topraklar azonal toprak grubundan olan alüvyal
ve kolüvyal topraklardır. Akarsuların taban oluşturduğu düzlükler
alüvyonlar ile örtülüdür (Fotoğraf 4). Bu sahalarda genç ve eski alüvyon
örtülerini görmek mümkündür. Eski alüvyonların üzerinde oluşmuş
alüvyal topraklar, vadi tabanı düzlükleri boyunca gelişmiş bir galeri
oluşturmaktadır. Bu alanlar aynı zamanda yöre halkının önemli bir
geçim sahasını oluşturmaktadır. Araştırma alanının batısına doğru vadi
tabanlarının genişlemesi, yaz mevsimi sıcaklık değerlerinin yükselmesi
sayesinde yöre halkı çeltik tavaları oluşturmuş ve bu alanlarda çeltik
üretimi yapmaktadır.
Kolüvyal topraklar, yamaçların vadi tabanı düzlükleri ile birleştiği
yerlerde eğimin azalması sonucu yer çekimi etkisi nedeniyle
yamaçlardan eğim yönünde taşınan malzemelerin biriktiği yamaç
depoları üzerinde gelişim göstermektedir. Yer yer derin yamaç
depolarının oluştuğu tespit edilen sahada kolüvyal topraklar bu depolar
üzerinde vadi tabanı düzlüklerini çevrelemektedir (Fotoğraf 5).
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Fotoğraf 4. Araştırma alanının vadi yamaçlarında yer yer derin alüvyon dolguları
görülmektedir.

Fotoğraf 5. Vadi yamaçlarının eteğinde biriken farklı boyutlardaki materyaller
üzerinde kolüvyal topraklar oluşmuştur.
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1.3. Araştırma Alanının Jeomorfolojik ve Topografya
Özellikleri
Araştırma alanı kuzeyde Soğanlı Çayı, güneyde Çerkeş Çayı’nın
oluşturduğu iki depresyon sahası arasında yer alan geniş ölçüde yüksek
plato özelliği taşımaktadır. Alan özellikle Soğanlı Çayı ve kolları
tarafından işlenerek boşaltılmıştır. Sahanın jeomorfolojik unsurlarını
tepelik alanlar, plato sahası ve vadi tabanı düzlükleri oluşturmaktadır.
Önemli tepelere Kıraç Tepe, Kıran Tepe, Kurbanbeli Tepesi, Çalcaoluk
Tepesi, Ören Tepe, Sivri Tepe ve Deli Tepe örnektir (Harita 3). Plato,
sahanın en önemli jeomorfolojik

ünitesidir. Plato yüzeyinde

Türkiye’nin en az nüfuslu ilçelerinden birisi olan Ovacık, ilçe merkezi
kurulmuştur. Soğanlı Çayı’nın oluşturduğu vadi tabanı düzlükleri
alanın, diğer bir morfolojik ünitesidir. Vadi tabanı düzlükleri, yöre
halkının

tarımsal

açıdan

en

yoğun

kullanım

Harita 3. Araştırma Alanının Topografya Haritası

alanlarıdır.
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Topografik özellikler bir alanda pek çok habitatın bulunmasını sağlar.
Yükselti, bakı, eğim, dağların uzanış doğrultusu, arazinin yarılma
derecesi gibi topografik unsurlar bitki örtüsünün hem türce dağılışı ve
zenginliği hem de dağılışın kademelenmesi üzerinde etkilidir.
1.3.1. Yükselti
Vejetasyon üzerinde topografyanın etkisi özellikle iklim üzerinde
değişkenlik meydana getirmesi ile öne çıkmaktadır. Topografya
faktörlerinden olan yükselti, bakı ve eğim bitki gelişimi ve dağılışı
üzerinde son derece önemlidir. Diğer şartlar benzer olsa bile tek başına
yükselti faktörü bir dağ yamacı boyunca iklim elemanlarını kontrol
etmekte ve buna bağlı olarak vejetasyon örtüsü değişen koşullara göre
kademelenme yapmaktadır.
Yükselti artışına bağlı olarak sıcaklık değerleri azalmakta buna karşın
yağış miktarı artmaktadır. Bu alanlarda yayılış gösteren bitkilerin
ekolojik istekleri ile ortamın özellikleri arasında ilişki söz konusudur.
Yükselti azaldıkça ise sıcaklık değerleri yükselmekte ve yağış miktarı
azalmaktadır. Buna bağlı olarak ortamda yayılış gösteren bitkilerin
dağın yüksek kesimlerinde dağılış yapan türlere göre sıcaklık istekleri
fazla, su istekleri ise daha düşük olmaktadır. Ayrıca yükseltiye bağlı
olarak vejetasyon süresi de farklılaşmaktadır. Nitekim düşük rakımlı
alanlarda vejetasyon süresi daha uzun iken, yükseltinin fazla olduğu
sahalara doğru ilerlendikçe bu süre kısalmaktadır. Yükselti artışına
bağlı olarak belirli bir seviyeden sonra ağaç türlerinin yayılışı
sonlanmakta ve ortamda alpin bitki örtüsü yayılış yapmaktadır. Bu
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seviye Türkiye için ortalama 2000 metre olarak kabul edilmektedir.
2000 metrelerden itibaren alpin bitki örtüsü ortamın sahibi olmaktadır.
Araştırma alanında yükseltinin çok fazla olmaması nedeniyle alanda
alpin bitki örtüsü yer almamaktadır.
Araştırma alanının önemli yükseltilerini Ilgaz dağlarının batı uzantıları
olan tepeler oluşturmaktadır. Güneyde Bükbaşı Tepesi 1441 metre,
Kurbanbeli Tepesi 1518 metre, Asarındoruğu Tepe 1330 metre,
kuzeyde Aktaşerenler Tepesi 1442 metre, Kıraç Tepe 1449 metre,
Kebinlik Tepesi 1303 metre yükseltiye sahiptir. Araştırma alanının
kuzeybatı kesiminde yer alan vadi tabanı düzlüklerinde ise yükselti 300
metreye kadar düşmektedir (Harita 4). Araştırma alanının bu kesiminde
ortalama sıcaklık değeri yükselmektedir. Ayrıca yaz kuraklığı şiddetini
artırmaktadır. Bu durum sahada yaz kuraklığına dayanıklı, ışık ve
sıcaklık isteği olan türlerin oluşumuna meydan vermektedir. Kızılçam
ve çeşitli maki türlerinin araştırma alanında yaygın olması belirtilen
ortam koşulları ile açıklanabilir (Fotoğraf 6).
Araştırma alanındaki vadi tabanı düzlükleri topografyanın ortama
soluk kazandırdığı ve insanların tarım faaliyeti yapabildiği sınırlı
yerlerdir. Akarsu boyunca yer yer kesintiye uğrayan taban
düzlüklerinde insan faaliyeti yapılamayan yerlere Akdeniz fitocoğrafya
bölgesinin elemanları kızılçam ve çalı formunda elemanlar sokulmakta
ve

yaygınlaşmaktadır.

Soğanlı

çayı

vadisinin

dikey

kesiti

irdelendiğinde yer yer taban ve alt yamaçlarda Akdeniz, üst yamaçlarda
ise Avrupa-Sibirya ya da geçiş iklimiyle karakterize edilen karaçammeşe türleri dağılış sergilemektedir.
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Araştırma alanında yükselti basamaklarını görebilmek için 50m aralıklı
yükselti frekans histogramı oluşturulmuştur (Şekil 1). Alansal dağılış
incelendiğinde

sahada

850-1050m

aralığında

kalan

yükselti

basamaklarının en fazla alan kapladığı ortaya çıkmaktadır. 850-900m
yükselti basamağı %6,24 ile (76,7 km2) en fazla alan kaplamaktadır.
Sahada yükseltinin düşük ve fazla olduğu alanların çok yer kaplamadığı
görülmektedir. Buna karşın, orta yükseltili olarak nitelendirilebilecek
alanlar geniş yer tutmaktadır. Bu geniş alanlar iklim özelliklerinin de
etkisiyle karaçam ve meşe türlerinin geniş alan kapladığı ormanların
oluşmasına katkı sağlamaktadır. Alçak rakımlı sahalarda kızılçamların
yükseltinin arttığı yerlerde ise sarıçamların yayılışı yükseltinin
değişimiyle yakından ilişkilidir.

Harita 4. Araştırma Alanının Sayısal Yükselti Modeli Haritası
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Fotoğraf 6. Soğanlı Çayı Vadisinin alçak kesimlerinde ışık ve sıcaklık isteği olan
Kızılçamlar ortamın hâkim ağaç türüdür. Litolojik birimlerin kısa mesafede değiştiği
alanda solda kumtaşı-marn istifinden oluşan flişler ve sağda killi kireçtaşları üzerinde
yayılış göstermektedir.

Şekil 1. Araştırma Alanının 50 m Aralıklı Yükselti Frekans Histogramı
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Yıllık ortalama yağışın en az 400 mm’nin üzerinde olduğu, yarı nemli
iklim bölgelerini seven karaçam, 8-10°C arasındaki sıcaklık
koşullarında optimum gelişim imkanına kavuşmaktadır. Araştırma
alanının büyük kesimi karaçamlar için uygun koşullar sunmaktadır.
Ayrıca karaçamlar hem kazık kök hem de saçak kök yapabilme
yeteneği sayesinde ana materyal ve toprak koşullarına göre yüksek
uyum özelliği taşırlar. Böylece arazide geniş alan kaplayan killi
kireçtaşları ve marn tabakaları gibi çatlaksız ve sığ zeminlerde yayılış
yapma imkânı bulmaktadır (Fotoğraf 7).

Fotoğraf 7. İklim özellikleri karaçamlar için optimum koşullar sağlayan araştırma
alanında, karaçamlar en geniş yayılışa sahiptir.

Tepelik alanlar yükseltinin arttığı yerlerdir. Çevreye göre yükseltinin
arttığı yerlerde iklim elemanlarında kısmi değişimler meydana
gelmektedir. Yükselti artışına bağlı olarak sıcaklıklarda azalma,
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yağışlarda ise artış yaşanmaktadır. Özellikle Kışla mevkiinde yer alan
tepelerde sarıçam ormanları kendini göstermektedir. Yaz mevsiminde
bile orman altının yeşilliğini koruması alanın yarı nemli koşullar
gösterdiğini kanıtlamaktadır. Burgu yardımı ile ağaçlardan alınan
numuneler incelendiğinde, yıllık gelişimleri gösteren yaş halkalarının
geniş olması bu alanda sarıçamlar için ekolojik koşulların uygun
olduğunu göstermektedir. Bu kesimde boyları 25 metreyi aşan iyi
bonitedli sarıçamları görmek mümkündür (Fotoğraf 8).

Fotoğraf 8. Araştırma alanında Kışla köyünün güneyine gidildikçe yükselti
artmaktadır. Yükseltinin artışı ortamın ekolojik koşullarını değiştirmektedir. Bu
alanda sarıçamlar iyi gelişim göstermektedir.
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1.3.2. Bakı
Bir yamacın baktığı yön olan bakı; yamaçların ısınma, güneşlenme ve
yağış miktarını etkileyerek vejetasyonun dağılışını kontrol etmektedir.
Şöyle ki; bir dağ yamacının güneşlenme süresini, güneşlenme şiddetini,
sıcaklığını, nem ve yağış getiren hava kütlelerine açık olup olmamasını,
sıcak ya da soğuk rüzgârların etkisini yansıttığı için bakı vejetasyonun
yayılışını etkilemektedir (Coşkun, 2020; Fotoğraf 9).
Bir alanın veya yamacın baktığı yön güneş ışınlarının gelme açılarını
doğrudan etkilemektedir. Güneş ışınlarının bakıya göre değişkenlik
göstermesi yamaçlar arasında sıcaklık ve buharlaşma koşullarında
farklar ortaya çıkarmaktadır. Bakı, ortamda sıcaklık şartlarını etkilediği
gibi Lokasyon özelliklerine göre yağış, nem ve bulutluluk gibi iklim
elemanlarını da etkilemektedir. Nitekim Karadeniz kıyısı gerisinde
uzanan yamaçlar deniz üzerinden gelen hava kütlelerine doğrudan açık
olması nedeniyle daha fazla yağış almaktadır. Karadeniz ardı kuşakta
yer alan güney yamaçlar ise yağış gölgesinde kaldığı için çok daha
düşük miktarda yağış almakta buna karşın güneş ışınlarının şiddeti daha
fazla olup potansiyel buharlaşma miktarı daha artmaktadır. Bu durum
kuzey yamaçlarda daha nemli koşullar meydana getirmekte olup güney
yamaçlarda ise daha kuru ortam özellikleri oluşmaktadır.
Sahada bakı faktörüne bağlı olarak değişen ortam koşulları bitki
örtüsünün de farklılaşmasına yol açmaktadır. Türkiye’nin konumu
nedeniyle kuzeyli bakıların güneşlenme süresi ve şiddeti düşük olduğu
için ışık isteği az olan bitkilerin yayılış gösterdiği yamaçları
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oluşturmaktadır. Güneyli bakılar da ise güneşlenme süresinin uzun ve
daha şiddetli olması nedeniyle ışık isteği fazla olan bitkiler yayılışa
sahiptir.

Fotoğraf 9. Bakı etkisi bir alanın ışık alma durumunu kontrol etmektedir. Kasım
ayında yapılan saha araştırmalarında güneş ışınlarının doğrudan ulaştığı güney bakılı
yamaçta toprak yüzeyi kurudur. Görüntünün alındığı yamaç olan kuzey bakıda ise
gece bitkiler üzerinde oluşan kırağı saat 15:00 olmasına rağmen erimemiştir. Bu
durum bakının ortamda ne derece etkili olabildiğini göstermektedir.

Araştırma alanında kuzeyli bakılar güneyli bakılara oranla daha fazla
alan kaplamaktadır (Harita 5). Soğanlı Çayı, araziyi doğu-batı yönünde
derince yarmıştır. Vadinin güneyinde yer alan sahanın bakısı kuzeydir.
Soğanlı Çayı ile Taşlıburun Tepe arasında geniş bir alanın bakısı
kuzeydir. Taşlıburun Tepe’den güneye doğru arazinin bakısı güneye
dönmektedir. Koltuk deresinin güneyinde bakı tekrar kuzeylidir.
Tektonizmanın şekillendirdiği alanda Ilgaz dağlarının uzantısı olan
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tepeler doğu-batı yönünde sıralanmıştır. Bu tepe sıraları arasına
yerleşen

akarsular

araziyi

işleyerek doğu-batı

yönünde

akış

yapmaktadır. Bu durum arazi bakısının genel anlamda kuzey güney
şekilde yönlenmesine neden olmaktadır. Sahada yağışın düşük
olmasına rağmen kuzeyli bakıların geniş alan kaplaması bitkilerin
lehine olarak görülmektedir.

Harita 5. Araştırma Alanının Bakı Haritası

Bakı şartlarının değişme durumu bitki dağılışını etkilemektedir.
Nitekim fotoğraf 10’da bakının bitki gelişimini ne ölçüde etkilediği
açıkça görülmektedir. Fotoğraf 10’da görülen çıplak yüzey güney bakılı
iken karşı yamacı ise ağaç toplulukları ile kaplı olan kuzey bakılı
arazidir. Eğim oranları birbirine yakın olan iki karşı yamaçtan birinde
gelişmiş orman meydana gelmişken güney bakılı yamaçta ise ancak tek
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tük çalı türü yayılmıştır. Kuzeyli bakıya güneş ışınlarının eğik açı ile
ulaşması yüzey buharlaşmasının karşı yamaca göre daha az olmasını
sağlamaktadır. Daha nemli kalan kuzey yamaçta fiziksel ve kimyasal
aktiviteler hızlanmakta böylece toprak oluşumu kolaylaşmaktadır. Bu
durum bitki türlerinin gelişimine pozitif katkı sağlayarak, bitkilerin
topluluk oluşturmasına olanak vermektedir. Bu alanda geniş yapraklılar
için bir izolasyon sahası olmuş ve kuzey bakılı yamaçta orman
gelişmiştir. Güney bakılı olan karşı yamaç ise daha fazla radyasyon
alıp,

yüzey

buharlaşmasının

fazla

olması

nedeniyle

ağaç

topluluklarından yoksun kalmıştır.

Fotoğraf 10. İklim, yükselti ve litolojik birimler benzer olmasına rağmen bakı etkisi
tek başına vejetasyonun değişimini etkileyebilmektedir. Vadinin kuzeye bakan
yamacı geniş yapraklı ağaçlardan oluşan orman örtüsü ile kaplı iken güney bakılı
yamaçta seyrek çalı türleri yayılış imkânı bulmuştur.
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1.3.3. Eğim
Yamacın eğim durumu, aşınan malzemelerin taşınması üzerinde etkili
olması nedeniyle yüzeyde oluşan toprak derinliğinde belirleyici role
sahiptir. Toprak katmanının özellikleri ve derinlik durumu suyun
tutunmasını kontrol etmektedir. Yamaç eğiminin fazla olduğu yerlerde
genel olarak toprak yamaç boyunca yer çekimine direnememekte ve
eğim yönünde hareket ederek yamaç eteklerinde birikmektedir. Toprak
kalınlığı buna bağlı olarak yamaç eteğinden üst yamaçlara doğru
sığlaşma eğilimi göstermektedir. Böylece yamaç boyunca toprak
katenası oluşmaktadır. Derin topraklar, benzer özelliklere sahip sığ
topraklara göre daha fazla su tutmakta böylece bitki gelişimi açısından
daha iyi ortam sunmaktadır. Yamaç eteğinde biriken derin kolüvyal
depolar üst yamaçlara göre daha fazla su ve besin elementi içermesi
nedeniyle üzerinde gelişen bitkilerin verimliliğini artırmaktadır. Üst
yamaçlara doğru incelen veya tamamen ortadan kalkan toprak örtüsü
nedeniyle bitkiler oldukça cılızlaşmakta bazen de çıplak kayalık alanlar
haline gelmektedir.
Araştırma alanı olan Ovacık ve çevresinin etrafı tepeler ve sırtlar ile
çevrelenmiştir. Bu saha akarsular tarafından yer yer derince yarılmış bir
plato özelliği taşımaktadır. Eğimin fazla olduğu kesimler vadi
yamaçları ile tepelerin yamaçlarıdır. Araştırma alanının güney ve
doğusunda daha fazla yer alan tepelerin yamaçlarında eğim
artmaktadır. Tepeler, eğimin artışına neden olmakla birlikte yükselti ve
bakı etkisi de oluşturmaktadır (Harita 6).
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Harita 6. Araştırma Alanının Eğim Haritası

Akarsular yer yer oldukça dik vadi yamaçları meydana getirmiştir.
Özellikle Soğanlı çayının güneyinde kalan yamaçlar oldukça fazla
eğimlidir. Ancak karşı yamaçların eğimi ise daha azdır. Yani sahada
asimetrik vadi gelişimi yaygındır. Bu durum sahada aynı zamanda
tektonik ötelenme olduğunu göstermektedir. Sahanın kuzeyden güneye
doğru

baskılanması

nedeniyle

Soğanlı

Çayı

güneye

doğru

sıkışmaktadır. Bu durum asimetrik vadi oluşumuna neden olmaktadır
(Fotoğraf 11).
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Fotoğraf 11. Soğanlı Çayı’nın aşağı çığırında akarsuyun güneyinde kalan yamaç,
kuzeyde kalan yamaca göre daha eğimlidir. Bu alanda vadi gelişimi asimetriktir. Bu
durum üzerinde tektonik ötelenmenin etkisi bulunmaktadır.

Vadi eğimlerinin artması vadinin yüksek yamaçlarından kopan
materyallerin eğim yönünde taşınmasını hızlandırmaktadır. Taşınan
parçalar eğimin azaldığı yerlerde oldukça derin yamaç depolarının
birikmesini sağlamaktadır. Böylece üst yamaçlarda yüzeyler yer yer
süpürülmüş vaziyette görülürken alçak seviyelerde meydana gelen
birikimler üzerinde fizyolojik derinlik artmaktadır. Alçak seviyelerde
oluşan derin depolar üzerinde bitkiler daha iyi gelişim gösterirken üst
yamaçlarda

gelişim

yavaş

cılızlaşmaktadır (Fotoğraf 12).

gerçekleşmekte

ve

bitki

örtüsü
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Fotoğraf 12. Eğimin arttığı alanların yüzeyinde sürekli bir aşınım söz konusudur. Bu
nedenle süpürülen materyaller yamaç eteğinde birikmektedir. Bu alanlarda fizyolojik
derinlik artmakta ve bitkiler üst yamaçlara göre daha iyi gelişim göstermektedir.

Eğimin çok arttığı yerler, süpürülen toprak örtüsü nedeniyle çıplak
kayalık alanlar haline gelmektedir. Toprak örtüsünün sığlaştığı veya
tamamen

yoksunlaştığı

yüzeylerde

bitkiler

ancak

çatlaklara

yerleşebilmektedir. Eğimin artığı yerlerin litolojik yapısının çatlaklı
olup olmaması çıplak yüzeylerde bitki gelişimini kontrol etmektedir.
Araştırma alanında yer alan kireçtaşlarının killi bünyede olması ve
derin çatlaklı yapıda olmaması bitkilerin gelişimini sınırlandırmaktadır
(Fotoğraf 13). Hem eğim artışı ile yüzeyin süpürülmesi hem de
kayaçların çatlaksız olması nedeniyle bitkilerin tutunup kök
sağlayabileceği ortam oluşamamaktadır. Ağaç örtüsünün gelişemediği
bu alanlarda ancak dayanıklı otsu ve çalı türleri gelişebilmektedir.
Böyle yerlerde bulunan liken, yosun, ot ya da çalı formundaki seyrek
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yayılışa sahip canlılar ise kendi haline bırakılarak müdahaleden
kaçınılmalıdır.

Fotoğraf 13. Eğimin fazla olduğu karşı yamaçta süpürülme etkisi fazla olup killi
kireçli yapıda olan kireçtaşlarının çatlaksız olması bitki örtüsünün cılızlaşmasına
neden olmaktadır. Litolojinin değiştiği diğer kesimlerde ise vejetasyon
gürleşmektedir.

1.3.4. Topografyanın Eğrilik Durumu
Topografyanın nasıl bir şekillenme özelliği gösterdiğinin ifade edilmesi
açısından bir alanın eğrilik haritaları önem taşımaktadır. Dışbükey
alanlar, pozitif eğrilik değerine, içbükey alanlar negatif eğrilik değerine
sahiptir. Eğrilik değerleri 0 (-0,05/+0,05) olan yerler ise düz alan olarak
gösterilmektedir. İçbükey yüzeyler heyelan duyarlığı açısından
dışbükey yüzeylere göre kısmen daha yüksek duyarlılığa sahiptir.
Araştırma alanının eğrilik haritası incelendiğinde özellikle Ovacık
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yerleşmesinin güneyinde ve kuzeyinde yer alan monoklinal yapıların
yani kuestaların sırtları birbirine bakar halde oldukça muntazam bir
şekilde dışbükey özellik taşıdıkları görülmektedir (Harita 7).

Harita 7. Araştırma Alanının Eğrilik Haritası

1.3.5. Arazinin Yarılma Derecesi
Arazinin dış kuvvetler tarafından yarılması, hava kütlelerinin alana
sokulma yolları oluşturmasına olanak vermektedir. Bunun yanında
yükselti, eğim, bakı gibi topografya özelliklerinde farklılıklar
oluşturması yönüyle vejetasyonun gelişimi ve dağılışında rol
oynamaktadır. Hava kütlelerinin geliş yönüne dik olarak uzanan dağ
sıraları hava akımlarını engellemektedir. Bu gibi durumlarda
akarsuların oluşturduğu vadi sistemleri anahtar rol işlevi görerek hava
sirkülâsyonunun hareket alanını meydana getirmektedir.
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Kara yüzeylerinde akarsuların havza ve alt havzalarıyla meydana
getirdiği vadiler araziyi parçalayarak topografyanın çeşitlenmesine yol
açarlar. Derinleşen akarsu yatakları, önemli yükselti farklılıkları
oluşturarak bitkiler için farklı ekolojik koşullara sahip yaşam alanları
meydana getirir.
Akarsuların araziyi işlemesi ile vadilerin iki farklı yamacına güneş
ışınları farklı açılar ile ulaşmakta ve böylece yüzeyde bakı etkisi ortaya
çıkmaktadır. Yılın hiçbir döneminde enlem etkisiyle ülkemiz sınırları
içerisindeki düz bir alana güneş ışınları dik açı ile gelmemektedir. Vadi
enine profilinin dar ve derin olduğu vadi içlerine güneş ışınları
neredeyse doğrudan hiç ulaşmamaktadır. Bu gibi yerlerde çevreden
farklı bir ortam meydana gelmekte ve bu ortama uygun difüz radyasyon
gereksinimi duyan bitkiler yerleşmektedir. Vadi enine profilinin geniş
ve derin olduğu vadi tabanlarında ise özellikle yaz aylarında kuraklık
koşulları şiddetlenmektedir. Bu durum ancak ortam ekolojisine uyum
sağlayabilen bitki türlerinin yayılış sağlamasına olanak vermektedir.
Arazide vadi tabanlarında sıcaklık isteği olan ve kuraklık koşullarına
dayanıklı kızılçam ve maki türlerinin yer almasında arazinin yarılma
derecesinin rolü bulunmaktadır.
Akarsu aşındırması sonucu oluşan vadilerin gelişimi ile arazinin eğimi
değişime uğramaktadır. Vadi yamaçlarında artan eğim aşınma, taşınma,
toprak oluşumu ve suyun tutulması gibi özellikleri tetiklemesi
nedeniyle vejetasyonu etkilemektedir. Artan eğime bağlı olarak vadi
yamaçlarının yüzey örtüsünün süpürülmesi bitki tohumlarının
çimlenmesini veya köklerin ana materyalde ilerlemesini imkânsız hale
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getirebilmektedir. Böylece arazi degradasyonu çıplak yüzeylerin
oluşumuna neden olmaktadır. Üst yamaçlardan taşınan materyallerin
yamaç eteklerinde birikmesi ile derin yamaç depoları oluşmakta, bu
alanlarda bitkiler iyi gelişim gösterebileceği yüzeyler bulmaktadır.
1.4. Araştırma Alanının İklim Özellikleri
Bitkiler üzerindeki ortam faktörleri zamana, zemine ve şarta göre
değişkenlik göstermesine rağmen doğal ortam koşulları içerisinde
iklim, bitki üzerinde en etkin faktörlerden birisidir. İklim, bitkilerin
vejetasyon

dönemini,

çimlenmesini,

yetişmesini,

gelişmesini,

değişmesini ve coğrafi anlamda dağılışını yönlendirmekte, bazen de
sınırlandırmakta hatta kontrol etmektedir.
Sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağış, bulutluluk, ışık gibi iklim elemanları
bitki üzerinde birlikte etki etmektedir. Bu etkilerden bir ya da birkaçı
öne çıkarak bitki örtüsünün dağılışında daha fazla rol alabilir. Bitkilerin
sıcaklık, yağış, nem, ışık gibi iklimsel istekleri birbirinden farklılık
göstermektedir. Bu isteklerin yaşanılan ortamdan karşılanması bitkinin
o alanda tutunmasını ve yayılmasını sağlamaktadır. Bitkinin gelişimine,
vejetasyon topluluklarının dağılışına, çeşitli bitki tür ya da
topluluklarının oluşumuna ve ürün verimine iklim elemanlarının katkısı
oldukça fazladır.
Farklı sıcaklıktaki rüzgârlar, minimum sıcaklıklar, don olayları, yüksek
sıcaklıklar, kuraklıklar, aşırı yağışlar bir alandaki vejetasyonun
dağılışını etkileyen iklim faktörleri arasındadır. Dağılış gösterdiği
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alanda dönemsel olarak yaşanan olaylar bitkinin yaşamında,
gelişiminde ve dağılışında etki göstermektedir.
1.4.1. Sıcaklık
Sıcaklık, bitkilerin bir alanda dağılışını kontrol eden en önemli ekolojik
koşul olarak öne çıkmaktadır. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkiyen
faktörlerin başında güneş ışınlarının geliş açısı gelmektedir. Türkiye
lokasyonu yüzünden yıl boyunca güneş ışınlarının dik açı ile gelmediği
orta kuşakta bulunmaktadır. Konum özelliği nedeniyle dört mevsim
belirgin olarak yaşanmakta ve yıl içerisinde termik koşullarda ciddi
değişiklikler gözlenmektedir. Termik koşulların yıl içerisindeki fark
aralığına ve yaşanılan ekstrem değerlere uyumlu ekolojik isteklere
sahip olan türlerin sahada yayılışını zorunlu kılmaktadır. Bitki
türlerinin ekolojik isteklerinde eşik değerlerin aşılması durumunda
bitkilerin yaşamsal faaliyetleri tehdit altına girmektedir. Bu durumda
bitkiler ortam koşullarına uyum sağlamaya yönelik yaşam faaliyetlerini
yavaşlatmakta veya durdurmaktadır. Aksi durumda yani uyum
sağlayamadığında ise ya göç etmekte veya yaşamsal aktivitesi sona
ermektedir.
Araştırma alanı içerisinde yer alan tek meteoroloji istasyonu 1100 metre
yükseltiye sahip Ovacık istasyonudur. Elde edilen iklim verileri 19842001 dönemini kapsamakta olup 13 yıllık ölçüme sahiptir. Bu, temin
edilebilen en uzun ölçüm periyodudur. Ölçüm periyotları arasında boş
geçen yılların fazla ve zaman aralığının uzun olması, eksik yıllara ait
verilerin tamamlanamamasına neden olmuştur. Ortam özeliklerini
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ortaya koyabilmek adına yakın çevrede yer alan istasyon verilerine de
yer verilmiştir. Yakın çevrede yer alan istasyonlar; Karabük,
Safranbolu, Araç, Çerkeş ve Eskipazar istasyonlarıdır. Bu istasyonlar
arasında uzun süreli iklim parametrelerine sahip olanlar Karabük ve
Çerkeş’tir. Diğer istasyonlara ait veriler kısa olsa da genel iklim
karakterini vermesi açısından değerli görülmektedir.
Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerin başında enlem, topografya ve
denize göre konum gelmektedir. Araştırma alanında sıcaklığın
istasyonlara göre dağılışı incelendiğinde topografya ve karasallık
etkisinin belirleyici olduğu görülmektedir. Sahada yükselti kuzeyden
güneye doğru gidildikçe artmaktadır. Topografyanın değişimine bağlı
olarak sıcaklığında değiştiği araştırma alanında, yine kuzeyden güneye
doğru gidildikçe denize olan mesafe artmaktadır. Bu iki faktör alandaki
sıcaklığın dağılışında en belirleyici role sahiptir. Topografyanın ise
temel belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. “Tablo 1”
incelendiğinde bu durum açıkça anlaşılacaktır. Araştırma alanı ve yakın
çevresi dâhilinde bulunan istasyonlardan yükseltisi en düşük olan
Karabük’te (400m) yıllık ortalama sıcaklık en yüksek (13,3 °C),
yükseltisi en fazla olan Çerkeş’te (1126m) ise yıllık ortalama sıcaklık en
düşüktür (7,9 °C).
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Tablo 1. Araştırma Alanı ve Çevresinde Yer Alan Meteorolojik İstasyonların
Bilgileri ve Yıllık Ortalama Sıcaklık Değerleri
İstasyonlar

Enlem

Boylam

Çerkeş

40,815

32,8831

1126

1959-2017

Yıllık
Ortalama
Sıcaklık (°C)
7,9

Ovacık

41,0833

32,9166

1100

1984-2001

8,4

Eskipazar

40,9442

32,5331

757

2007-2017

11,2

33,3333
32,7000

650
400

1986-2003
1960-2004

11,6

Safranbolu

41,25
41,25

Karabük

41,1961

32,6213

400

1965-2019

13,3

Araç

Yükselti
Rasat Yılları
(m)

12,4

Araştırma alanında yer alan Ovacık’ta yıllık ortalama sıcaklık 8,4
°C’dir. Yıl boyunca en sıcak ay olan ağustos ayında sıcaklıklar 17,6 °C,
en soğuk ay olan Şubat’ta ise sıcaklık -0,7 olarak ölçümlenmiştir. Çevre
istasyonların tümünde en soğuk ay Ocak iken sadece Ovacık’ta en
soğuk ay Şubat olarak gözlenmiştir (Tablo 2; Harita 8; 9; 10).
Tablo 2. Araştırma Alanı ve Çevresinin Aylık ile Yıllık Sıcaklık Ortalamaları
Yıllık

Aylar
İstasyonlar
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Karabük

2,4

5,9

8,6

12,4

16,9

20,6

23,2

23,9

19,9

14,2

8,3

3,4

13,3

Safranbolu

2,3

3,8

6,9

11,6

16,2

19,6

22,5

21,6

18,1

13,5

8,1

4,0

12,4

Araç

1,5

2,4

5,7

11,0

15,0

18,8

22,3

22,0

17,8

13,0

6,9

2,8

11,6

Eskipazar

0,8

2,9

5,9

10,1

14,7

18,4

21,4

21,4

17,4

11,9

6,7

2,5

11,2

Ovacık

-0,6

-0,7

3,0

8,0

11,6

15,0

17,1

17,6

14,4

10,2

4,7

0,5

8,4

Çerkeş

-2,7

-1,8

2,4

7,5

11,9

15,4

18,2

18,1

13,8

8,9

3,7

-0,4

7,9
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Harita 8. Araştırma Alanının Yıllık Ortalama Sıcaklık Haritası

Harita 9. Araştırma Alanının Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Haritası
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Harita 10. Araştırma Alanının Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Haritası

Sıcaklıkların aylık değişimi incelendiğinde düzenli bir değişkenlik
göstermektedir. Mart ayından Nisan ayına geçişte sıcaklıklar hızla
artarken, Ekim ayından Kasım ayına geçişte ise hızlı bir azalma söz
konusudur. Ocak ve şubat aylarında ortalama sıcaklıkların eksi değerde
seyrettiği Ovacık’ta on ay ise sıfır derecenin üzerindedir. Güneyde ve
yükseltinin daha fazla olduğu Çerkeş istasyonunda kış ayları olan
aralık, ocak ve şubat aylarında sıcaklıklar sıfırın altına düşmektedir.
Diğer istasyonlarda ise aylık ortalama sıcaklıklar eksi değerde
ölçümlenmemiştir (Tablo 2; Şekil 2).
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27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
-2,5
-5,0

Karabük

Safranbolu

Araç

Eskipazar

Ovacık

Çerkeş

Şekil 2. Araştırma Alanı ve Çevresinin Aylık Sıcaklık Ortalamaları (°C)

Ovacık istasyonunun bulunduğu plato yüzeylerinde karaçamlar geniş
yayılışa sahiptir. Ovacık istasyonu yıllık ortalama sıcaklığının 8,4 °C
olması, optimum gelişim imkanına 8-10°C arasındaki sıcaklık
koşullarında ulaşan karaçamlar için saha, aylık ve yıllık ortalama
sıcaklık değerleri açısından uygun ortam sağlamaktadır. Alanda
yükseltinin arttığı ve azaldığı yerler bulunmaktadır. Çalışma sahası ve
çevresinde

sıcaklığın

değişimindeki

en

önemli

parametre

topografyadır. Bu duruma göre yükselti artışına bağlı olarak sıcaklığın
düşmesi, yükselti azalışına bağlı olarak ise sıcaklığın artması beklenen
bir durumdur. Bu durum bitkilerin doğal yayılış alanları ile de
örtüşmektedir. Nitekim, yükseltinin arttığı Kışla mevkiinde olduğu gibi
sarıçamlar (Pinus sylvestris) yayılış yaparken, sıcaklığın yükseldiği
vadi içlerinde kızılçamlar (Pinus brutia) dağılış yapmaktadır.
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Araştırma alanı ve çevresinde günlük maksimum sıcaklıkların aylık
ortalamaları incelendiğinde tüm istasyonlarda yıl boyunca sıcaklığın
eksi değere inmediği görülmektedir. Ovacık istasyonunda günlük
maksimum

sıcaklıkların

yıllık

ortalaması

13,6

°C

olarak

gerçekleşmektedir. Sıcaklıkların en düşük seviyede olduğu ocak ve
şubat aylarında 3,3 °C olarak gerçekleşirken, en sıcak ay olan
Ağustos’ta 24,8 °C olarak ölçümlenmiştir. Yakın çevrede yer alan
istasyonlardan Karabük’te sıcaklıklar 32,8 °C ile ağustos ayında en
yüksek iken, Çerkeş istasyonunda 2,7 °C ile Ocak ayında en düşük
değerdedir (Tablo 3).
Tablo 3. Araştırma Alanı ve Çevresinde Günlük Maksimum Sıcaklıkların Aylık
Ortalamaları
Aylar
İstasyonlar

Yıllık
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Karabük

7,5

12,4

16,2

21,4

24,8

28,8

31,7

32,8

28,9

21,7

15,2

8,6

20,8

Safranbolu

6,5

8,9

13,2

18,3

23,2

26,9

30,1

29,4

26,2

20,3

13,7

8,0

18,7

Araç

6,5

8,3

12,7

17,8

22,0

25,7

29,9

30,0

26,0

20,6

13,1

7,5

18,3

Eskipazar

5,9

8,8

12,2

17,2

21,9

25,5

29,0

29,6

25,3

18,5

13,2

7,9

17,9

Çerkeş

2,7

4,0

9,0

14,6

19,3

22,9

26,5

27,0

23,1

17,3

11,2

4,9

15,2

Ovacık

3,3

3,3

7,8

13,6

17,1

21,0

23,4

24,8

21,1

15,4

8,6

4,0

13,6

Araştırma alanı ve yakın çevresinin kayıt dönemleri içerinde
ölçümlenen en yüksek sıcaklık değerleri incelendiğinde Ovacık
istasyonunda 33,6 °C ile 30 Ağustos 1986 tarihinde en sıcak gün
yaşanmıştır. Ovacık’ta aylara göre yaşanan en sıcak değerler şöyledir;
ocak 18,8 °C, şubat 15,8 °C, mart 21,2 °C, nisan 28,8 °C, mayıs 28 °C,
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haziran ve temmuz 33,2 °C, ağustos 33,6 °C, eylül 33,2 °C, ekim 28,2
°C, kasım 21,4 °C, aralık ayında ise 17,8 °C olarak ölçümlenmiştir. 11
Ağustos 1970 günü kayda alınan 44,1 °C ile sıcaklık değerinin en
yüksek ölçümlendiği istasyon ise Karabük’tür. Araç istasyonunda
ölçülen en yüksek sıcaklık 42,1 °C ile 30 Temmuz 2000 yılındadır.
Safranbolu’da 30 Temmuz 1963 tarihinde 42 °C, Çerkeş’te 18 Temmuz
1962 tarihinde 39,3 °C, Eskipazar’da 25 Temmuz 2012 tarihinde 38,6
°C olarak kayda geçmiştir (Tablo 4).
Tablo 4. Araştırma Alanı ve Yakın Çevresinde Ekstrem Maksimum Sıcaklıkların
Dağılışı
Aylar
İstasyonlar

Yılık
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Karabük

22,1

24,8

32,5

34,9

38,8

40,6

44,0

44,1

40,8

37,2

27,0

23,2

44,1

Kayıt Tarihi

31/01/
2001

26/02/
1977

26/03/
2001

30/04/
1970

31/05/
1969

13/06/
2012

25/07/
2012

11/08/
1970

01/09/
2003

06/10/
2003

02/11/
2012

03/12/
2010

11/08/
1970

Araç

19,0

21,0

27,2

31,4

34,0

37,6

42,1

38,6

38,0

33,9

25,0

19,0

42,1

Kayıt Tarihi

12/01/
2003

25/02/
1995

27/03/
2001

12/04/
1998

23/05/
1995

27/06/
1996

30/07/
2000

30/08/
1986

17/09/
1994

02/10/
1999

07/11/
1993

01/12/
1987

30/07/
2000

Safranbolu

19,2

23,7

28,9

33,5

38,0

38,0

41,0

42,0

38,0

37,3

25,0

19,8

42,0

Kayıt Tarihi

02/01/
1995

28/02/
2004

26/03/
2001

12/04/
2004

24/05/
1960

27/06/
1996

13/07/
2000

17/08/
1963

01/09/
2003

06/10/
2003

01/11/
1967

13/12/
1967

17/08/
1963

Çerkeş

15,5

21,1

25,2

29,2

32,0

35,0

39,3

38,5

36,3

31,2

23,2

18,9

39,3

Kayıt Tarihi

10/01/
2010

16/02/
2016

27/03/
2001

29/04/
1979

25/05/
1960

25/06/
1980

18/07/
1962

08/08/
1962

09/09/
1962

04/10/
1978

03/11/
2003

04/12/
2010

18/07/
1962

Eskipazar

17,9

21,7

25,6

31,0

32,4

36,2

38,6

38,4

36,2

32,1

24,6

21,0

38,6

Kayıt Tarihi

01/01/
2010

20/02/
2014

01/03/
2016

22/04/
2008

20/05/
2015

28/06/
2007

25/07/
2012

12/08/
2007

12/09/
2017

01/10/
2012

02/11/
2012

02/12/
2010

25/07/
2012

Ovacık

18,8

15,8

21,2

28,8

28,0

33,2

33,2

33,6

33,2

28,2

21,4

17,8

33,6

Kayıt Tarihi

16/01/
1987

23/02/
1987

26/03/
1991

27/04/
1986

23/05/
1995

19/06/
2001

21/07/
1993

30/08/
1986

18/09/
1994

07/10/
1994

06/11/
1993

11/12/
1985

30/08/
1986

Araştırma alanı ve yakın çevresinde vejetasyonun dağılışında ortalama
sıcaklıklar kadar ekstrem sıcaklıklarında rolü büyüktür. Ektrem
maksimum sıcaklık değerinin 40 °C ve üzerine çıktığı alçak rakımlı
sahalarda kızılçamlar (Pinus brutia) ön plana geçerken, ekstrem
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maksimum sıcaklığın 40 °C’nin altında seyreden alanlarda karaçamları
(Pinus nigra) görmek mümkündür. Karaçamlar yaz sıcaklık değerinin
maksimum

40

°C’nin

altında

gerçekleşen

yerlerde

yayılış

yapabilmektedir. Bu nedenle özellikle Soğanlı Çayı’nın meydana
getirdiği vadinin alçak kesimlerine kızılçamlar hâkimdir. Karaçamlar
ise yükseltinin kısmen arttığı ekstrem sıcaklıkların 40 °C’nin altında
kaldığı plato sahasında baskın durumdadır.
Araştırma alanı ve çevresinde günlük minimum sıcaklıkların aylık
ortalamaları incelendiğinde tüm istasyonlarda en az bir ayın
sıcaklığının eksi değere indiği görülmektedir. Ovacık istasyonunda
günlük minimum sıcaklıkların yıllık ortalaması 3,6 °C olarak
gerçekleşmektedir. Sıcaklıkların en düşük seviyede olduğu şubat
ayında -4,5 °C olarak gerçekleşirken, en sıcak ay olan ağustosta 11,3
°C olarak ölçümlenmiştir. Yakın çevrede yer alan istasyonlardan
Çerkeş’te sıcaklıklar -7,1 °C ile ocak ayında en düşük iken, Karabük
istasyonunda 16,9 °C ile ağustos ayında en yüksek değerdedir.
Karabük’te ocak; Safranbolu’da ocak ve şubat, Eskipazar ile Araç’ta
aralık, ocak ve şubat; Ovacık istasyonunda aralık, ocak, şubat ve mart;
Çerkeş’te ise kasım, aralık, ocak, şubat ve mart ayları sıcaklığın eksi
değerde yaşandığı aylardır (Tablo 5).
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Tablo 5. Araştırma Alanı ve Çevresinde Günlük Minimum Sıcaklıkların Aylık
Ortalamaları
Aylar
İstasyonlar

Yıllık
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Karabük

-0,8

1,6

3,3

5,5

10,9

14,6

16,1

16,9

13,2

9,2

3,7

0,3

7,9

Safranbolu

-0,9

-0,1

2,3

6,3

10,3

13,3

15,8

15,2

12,1

8,4

4,1

0,8

7,3

Eskipazar

-3,1

-1,5

0,8

3,9

8,3

11,8

14,0

14,0

10,5

6,6

1,8

-1,4

5,5

Araç

-2,5

-2,3

0,1

4,8

8,0

11,3

14,0

13,7

10,4

6,9

2,1

-1,0

5,5

Ovacık

-4,1

-4,5

-1,4

3,1

6,2

9,4

11,2

11,3

8,8

5,5

1,0

-3,0

3,6

Çerkeş

-7,1

-6,3

-3,0

1,3

4,8

7,6

9,8

9,7

5,9

2,5

-1,8

-4,7

1,6

Araştırma alanı ve yakın çevresinin kayıt dönemleri içerinde
ölçümlenen en düşük sıcaklık değerleri incelendiğinde Ovacık
istasyonunda -19,4 °C ile 07 Aralık 1984 tarihinde en soğuk gün
yaşanmıştır. Ovacık’ta aylara göre yaşanan en soğuk değerler şöyledir;
ocak -17 °C, şubat -18,4 °C, mart -14,2 °C, nisan -6,6 °C, mayıs -2,8
°C, haziran 1,8 °C, temmuz ve ağustos 4,4 °C, eylül 1,6 °C, ekim -2,6
°C, kasım -16,4 °C, aralık ayında ise -19,4 °C olarak ölçümlenmiştir.
23 Şubat 1985 günü kayda alınan -30,8 °C ile sıcaklık değerinin en
düşük ölçümlendiği istasyon ise Çerkeş’tir. Safranbolu istasyonunda
ölçülen en düşük sıcaklık -17,4 °C ile 23 Şubat 1985 yılındadır.
Eskipazar’da 09 Ocak 2015 tarihinde -16,8 °C, Araç istasyonunda 06
Ocak 1987 tarihinde -15,4 °C, Karabük’te 25 Ocak 1974 tarihinde -15,1
°C olarak kayda geçmiştir (Tablo 6).
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Tablo 6. Araştırma Alanı ve Yakın Çevresinde Ekstrem Minimum Sıcaklıkların
Dağılışı
Aylar
İstasyonlar

Yıllık
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Çerkeş

-28,3

-30,8

-29,0

-19,0

-7,0

-2,3

-2,0

-0,6

Kayıt Tarihi

26/01/
1987

23/02/
1985

02/03/
1985

11/04/
1997

08/05/
1999

05/06/
1967

06/07/
1985

29/08/
1970

Ovacık

-17,0

-18,4

-14,2

-6,6

-2,8

1,8

4,4

4,4

Kayıt Tarihi

06/01/
1990

13/02/
1993

02/03/
1985

03/04/
1995

01/05/
1985

02/06/
1994

10/07/
1992

30/08/
1984

Safranbolu

-15,0

-17,4

-13,8

-6,0

0,0

4,4

8,1

1,2

3,8

Kayıt Tarihi

15/01/
1972

23/02/
1985

02/03/
1985

11/04/
1997

01/05/
1981

05/06/
1967

06/07/
1985

29/08/
1987

27/09/
1997

Eskipazar

-16,8

-16,0

-12,0

-4,6

-0,9

4,8

0,0

5,0

1,8

Kayıt Tarihi

09/01/
2015

02/02/
2012

05/03/
2012

24/04/
2015

09/05/
2008

04/06/
2013

22/07/
2008

30/08/
2012

29/09/
2009

Araç

-15,4

-13,8

-11,6

-5,0

-1,4

3,2

6,0

5,8

2,0

Kayıt Tarihi

06/01/
1987

04/02/
1992

23/03/
2003

09/04/
2003

06/05/
1995

21/06/
2000

10/07/
1992

28/08/
2000

20/09/
1995

Karabük

-15,1

-14,2

-9,2

-5,8

0,1

0,7

8,9

8,9

3,4

Kayıt Tarihi

25/01/
1974

06/02/
1997

23/03/
2003

11/04/
1997

01/05/
1981

07/06/
2015

04/07/
1982

30/08/
2012

30/09/
1997

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

-6,8

-9,0

-20,2

-30,0

-30,8

28/09/
1992

29/10/
1965

26/11/
1995

31/12/
1992

23/02/
1985

1,6

-2,6

-16,4

-19,4

-19,4

26/09/
1992

31/10/
1993

30/11/
1984

07/12/
1984

07/12/
1984

-2,0

-7,0

-13,1

-17,4

30/10/
1973

28/11/
1967

27/12/
2002

23/02/
1985

-3,3

-9,3

-15,7

-16,8

28/10/
2011

26/11/
2011

14/12/
2013

09/01/
2015

-2,0

-10,8

-15,0

-15,4

31/10/
2002

26/11/
1992

31/12/
1992

06/01/
1987

-3,1

-6,4

-12,0

-15,1

30/10/
1973

30/11/
2011

27/12/
2002

25/01/
1974

Çerkeş istasyonu don olaylarının en fazla gerçekleştiği yerdir. Temmuz
ayı dışında tüm aylarda don olayının meydana geldiği Çerkeş’te
ortalama 129,9 gün don olayı yaşanmaktadır. Diğer istasyonların
tümünde

haziran,

temmuz,

ağustos ve

eylül

aylarında

don

gerçekleşmemiştir. En az don olayı ise 49,4 gün ile Safranbolu’da
oluşmaktadır. Ovacık’ta 86,2 gün, Eskipazar’da 84,9 gün, Araç’ta 72,4
gün, Karabük’te ise 54 gün don olayı meydana gelmektedir (Tablo 7).
Vejetasyonun aktif olduğu dönem olan nisan ve mayıs aylarında
meydana gelen ilkbahar geç donları bitki gelişimi açısından risk
meydana getirmektedir. Don hassasiyeti az olan türlerin (meşe,
karaçam ve sarıçam) sahada geniş yer kaplaması iklimin vejetasyon
üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.
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Tablo 7. Araştırma Alanı ve Yakın Çevresinde Don Olaylı Gün Sayıları
İstasyonlar

Aylar

Yıllık

Oca
k

Şuba
t

Mar
t

Nisa
n

Mayı
s

Hazira
n

Temmu
z

Ağusto
s

Eylü
l

Eki
m

Kası
m

Aralı
k

Çerkeş

24,5

22,3

21,0

10,1

2,2

0,2

0,0

0,1

1,3

8,0

17,7

22,6

129,
9

Ovacık

19,1

18,1

15,2

4,5

1,3

-

-

-

-

1,5

9,8

16,7

86,2

Eskipazar

22,1

16,0

13,0

4,1

0,1

-

-

-

0,9

9,5

19,2

84,9

Araç

18,8

15,8

11,8

2,1

0,5

-

-

-

0,8

7,2

15,5

72,4

Karabük

15,0

13,1

7,7

0,7

-

-

-

-

-

0,5

5,4

11,5

54,0

Safranbol
u

14,8

11,6

7,0

1,1

-

-

-

-

-

0,2

3,6

11,2

49,4

1.4.2. Basınç ve Rüzgârlar
Araştırma alanı ve çevresinde yer alan istasyonlarda basınç ölçümü
Karabük, Araç ve Çerkeş’te mevcuttur. Saha içerisinde yer alan Ovacık
istasyonunda ise ölçüm verisi bulunmamaktadır. Elde edilen veriler
değerlendirildiğinde Karabük’te yıllık basınç ortalaması 983.4 hPa,
Araç’ta 937.2 hPa, Çerkeş’te ise 888.1 hPa olarak ölçümlenmiştir
(Tablo 8). Sahada basınç değerleri incelendiğinde yükseltisi en az olan
Karabük istasyonunda (400m) basınç değeri en yüksek iken yükseltinin
en fazla olduğu Çerkeş’te (1100m) basınç değeri en azdır. Yüksek
sahalara çıkıldıkça gaz moleküllerinin azalması ve yükselti ile yer
çekiminin zayıflaması basınç değerleri üzerinde etkilidir. Bu nedenle
alanda, alçak rakımlı yerlerde basınç değeri yüksek, yükseltinin arttığı
sahalarda ise basınç değeri daha düşüktür. Dönmez (1984); atmosfer,
yeryüzüne yakın kesimlerde daha yoğundur, dolayısıyla basıncı daha
fazladır. Yeryüzünden yükseldikçe atmosferin yoğunluğu ve buna bağlı
olarak basıncı azalır.
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Tablo 8. Araştırma Alanı ve Yakın Çevresinde Yer Alan İstasyonların Basınç
Değerleri (hPa)
Aylar
İstasyonlar

Yıllık
Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Karabük 986,4 984,4 983,6 981,6 981,7

981,0

979,0

979,8

982,5 986,0 987,4 987,5 983,4

Araç

937,8 938,3 935,4 935,7 934,7

935,1

934,8

935,3

936,6 939,8 940,1 942,5 937,2

Çerkeş

888,4 886,8 886,2 885,6 887,2

887,6

887,3

888,0

889,5 891,0 890,2 889,3 888,1

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Araştırma alanı ve çevresinde yer alan meteoroloji istasyonlarının
bulunduğu konuma göre rüzgârın esme yönü ve frekansı Safranbolu,
Araç ve Ovacık istasyonlarında 8 yönlü, Karabük, Çerkeş ve
Eskipazar’da ise 16 yönlü olarak ölçümlenmiştir (Şekil 3).
Karabük’te rüzgârlar yıl boyunca en fazla KD yönünden esmektedir.
Karabük’te yıllık düzeyde esme frekansı %13,6 olurken, kış
mevsiminde %16,2; ilkbaharda %13,8; yaz mevsiminde %12,4;
sonbaharda ise %14 olarak gerçekleşmektedir.
Çerkeş istasyonunda yıllık rüzgâr sıklığı %13,7 ile en fazla KB
yönlüdür. Mevsimlere göre incelendiğinde kış mevsiminde frekansı en
fazla olan yön %12,8 ile GD iken diğer mevsimlerde İlkbaharda %13,8;
yaz %17,6; sonbaharda %13,5 olmak üzere KB’dır.
Eskipazar’da rüzgârlar yıllık düzeyde baskın bir şekilde %24,47 oranda
G yönünden esmektedir. Tüm mevsimlerde de en fazla frekansa sahip
olan G yönünden kışın %28,8; ilkbaharda %23,1; yaz %18; sonbaharda
ise % 27,9 esme sıklığına sahiptir.
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Safranbolu’da yılık ve mevsimlik olarak K yönünden gelen rüzgârların
baskın olduğu belirlenmiştir. Yıllık %24,2; kış %29,3; ilkbahar %21;
yaz %20,6; sonbahar mevsiminde ise rüzgârlar %25,8 oranında
esmektedir.
Araç istasyonuna esen hâkim rüzgârların yönü yıllık düzeyde %27,1 ile
GB olarak belirlenmiştir. Kış mevsiminde %29,7; ilkbaharda %28,7;
sonbaharda %25,5 oranında GB yönünden esen rüzgârlar yaz
mevsiminde %24,9 ile KD yönünden gelmektedir.
Araştırma alanında yer alan Ovacık istasyonda yıllık rüzgâr sıklığının
en fazla olduğu yön %20,2 ile G’dir. GB (%16,7) ve GD (%15,6)
yönlerinden esen rüzgârların frekansı da yüksektir. D yönünden (%2,3)
rüzgâr sıklığı ise en azdır. Yaz mevsimi dışında diğer mevsimlerde de
baskın rüzgâr yönü G’dir. Kış mevsiminde %25,1; ilkbaharda %18,7;
sonbaharda %21,4 ile G yönlü olan rüzgârlar yaz mevsiminde ise
%19,6 frekans ile KB yönünden esmektedir.
Rubinstein formülü hâkim rüzgâr istikametini, derece cinsinden verdiği
gibi, bu yönlerden esen rüzgârın (hâkim rüzgârın) yüzde (%) olarak esiş
frekansını da vermektedir (Dönmez, 1984). Eskipazar’da G 4,5° B ve
K 9° B olmak üzere iki kadranlı hâkim rüzgâr yönü vardır. Karabük
istasyonunda hâkim rüzgâr yönü G 72° B ve K 27,5° D olmak üzere iki
tanedir. Ovacık’ta G 23,9° B yönlü tek hâkim rüzgâr yönü vardır
(Coşkun, 2020).

74 | Dr. Öğr. Üyesi Sevda COŞKUN

Şekil 3. Araştırma Alanı ve Çevresinde Rüzgâr Esme Frekansları (%)

Araştırma alanı ve çevresinde yer alan meteoroloji istasyonu
verilerinden üretilen “şekil 3” incelendiğinde topografya ile hâkim
rüzgâr yönü ve frekansı arasında sıkı bir bağ olduğu görülmektedir.
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Rüzgâr, topografyanın kontrolü dâhilinde yön bulup hareket
etmektedir. Eflani’den başlayan yüksek plato sahası, oradan
Safranbolu’ya alçalarak güneybatı yönünde Karabük’e doğru devam
etmektedir. Karabük’e ait rüzgârgülü incelendiğinde rüzgârın havzanın
yönelimi doğrultusunda kanalize olduğunu göstermektedir. Araç
istasyonuna ait rüzgârgülü, havanın Araç Çayı vadisi boyunca hareket
etmesini sağlamaktadır. Eskipazar ve Çerkeş istasyonlarında da rüzgâr
topografyaya uymaktadır. Ovacık istasyonunun bulunduğu saha yüksek
plato sahası olması nedeni ile çevreden gelen rüzgârlara açıktır. Ancak
doğu yönünde yer alan Ilgaz dağları, bu yönden esen rüzgârları
sınırlandırmakta olduğu düşünülmektedir. Ilgazlar üzerinden gelen
soğuk havanın ise Kışla Deresi’nin faylanmanın da etkisiyle Akçay
yönünde güneyden kuzeye oluşturduğu depresyon sahasına kanalize
olduğu söylenebilir. Bu hava akımının Soğanlı vadisi boyunca hareket
ederek istasyonun bulunduğu alanda etkisinin zayıflamasına neden
olduğu düşünülmektedir.
1.4.3. Nem ve Yağış
Nem, bir ekosistemin su kaybı üzerinde etkili olması nedeniyle ekolojik
bakımdan önemli bir yere sahiptir. Atalay ve Efe (2015) ve URL 1;
havadaki bağıl nem oranı %80-100 olan yerlerin tropik yağmur
ormanlarını karakterize ettiğini, belirtilen değerin %50’den aşağıya
indiği yerlerdeki iklimin karakterinin kurak iklim özelliğinde olduğunu,
%20’den daha az bağıl nem oranının yaygın olarak görüldüğü bölgeler
ise ekstrem derece de kurak iklim olarak nitelendirildiği kabul
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edilmektedir. Vejetasyonun şekillenmesinde sıcaklık ve yağış yanında
havadaki ve topraktaki nemin de bitkiler için önemli bir yeri vardır.
Araştırma alanında yer alan Ovacık istasyonunda yıllık ortalama bağıl
nem oranı %68,1 olarak ölçümlenmiştir. Aylara göre ise %63,5 ile
%73,9 arasında değiştiği görülmektedir. Aylar arasında önemli bir fark
bulunmamakla birlikte bağıl nemin en yüksek olduğu ay aralık iken en
düşük olduğu ay ise ağustos olarak kayda geçmiştir. Yıllık ortalama
bağıl nemin en yüksek olduğu istasyon %70,3 ile Çerkeş’tir. Eskipazar
%68,2, Karabük %67,2, Araç %67 son olarak Safranbolu’da ise %62,7
olarak ölçümlenmiştir (Tablo 9). Çerkeş istasyonunun yükseltisinin
fazla olması, sıcaklık değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır.
Bu durum havanın nem taşıma kapasitesinin düşük olmasına yol
açmakta olup var olan mutlak nemin ise bağıl nem oranını yüksek
tutması gibi bir sonucu doğurduğu söylenebilir.
Tablo 9. Araştırma Alanı ve Yakın Çevresinde Bağıl Nemin Aylara Dağılışı (%)
Aylar
İstasyonlar

Yıllık
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Çerkeş

79,9

77,1

71,5

67,9

68,3

67,7

62,7

61,2

63,5

69,6

74,6

80,0

70,3

Eskipazar

77,8

72,5

67,8

64,1

66,6

66,8

59,4

59,4

62,7

71,2

72,6

77,7

68,2

Ovacık

71,9

70,1

66,6

64,3

66,3

68,6

68,2

63,5

64,2

68,1

71,3

73,9

68,1

Karabük

76,7

71,5

66,8

64,6

63,5

61,0

58,0

58,8

63,1

69,6

74,8

78,3

67,2

Araç

78,8

76,9

73,1

66,9

64,3

59,1

49,5

48,8

58,8

69,4

77,0

80,9

67,0

Safranbolu

72,8

67,6

62,4

60,2

59,5

57,6

53,8

55,5

56,9

62,8

68,8

74,2

62,7

Yağış üzerinde etkili olan çeşitli faktörler vardır. Bunların en
önemlileri; enlem derecesi, deniz seviyesinden yükseklik, nemli
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rüzgarların geldiği yön, arazinin güneş bakısı, büyük su yüzeyleri,
soğuk ve sıcak su akıntıları ile ormanlardır. Araştırma alanı denizel
etkiden uzak, yükseltisi fazla olan, nemli rüzgâr etkisinin pek olmadığı,
kuzeyli bakıların egemen olduğu bir yerdir.
Araştırma alanı ve çevresinde yıllık toplam yağışın en fazla olduğu yer
551,2 mm ile Ovacık’tır. Dönemsel olarak nisan, mayıs ve haziran
aylarında yağış fazla iken, temmuz, ağustos ve eylül aylarında oldukça
düşüktür. Yağış 77,5 mm ile mayıs ayında en yüksek değere
ulaşmaktadır. Bu durum ortamda karasallık etkisinin mevcut olduğunu
baharın gelişiyle birlikte konveksiyonel hava hareketlerinin yağış
oluşturduğu sonucunu doğurmaktadır. Ovacık’ta 14,9 mm ile eylül ayı
yağışın en az gerçekleştiği aydır. Çevre istasyonlar incelendiğinde Araç
528,5 mm, Karabük 501,1 mm, Safranbolu 500,5 mm, Eskipazar 440,1
mm, Çerkeş ise 401,4 mm yıllık toplam yağış almaktadır (Tablo 10;
Şekil 4).
Tablo 10. Araştırma Alanı ve Yakın Çevresinde Yağışın Aylara Dağılışı (mm)
İstasyonlar

Aylar
Yıllık

İstasyonlar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ovacık

41,6

38,8

42,8

61,3

77,5

61,0

21,6

20,1

14,9

51,7

57,3

62,6

551,2

Araç

36,6

32,9

36,8

51,5

68,4

65,2

29,0

41,9

33,0

41,5

39,9

51,8

528,5

Karabük

45,4

33,3

51,0

29,0

63,2

74,4

25,9

18,2

21,3

44,4

44,0

51,0

501,1

Safranbolu

52,0

39,1

38,1

52,1

55,2

44,7

26,1

26,3

25,9

40,0

45,2

55,8

500,5

Eskipazar

37,4

28,2

39,6

45,5

60,1

63,9

18,5

28,9

28,6

35,4

23,4

30,7

440,1

Çerkeş

32,1

26,1

30,6

46,2

62,5

49,3

25,1

22,1

20,8

29,4

24,8

32,4

401,4
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Şekil 4. Araştırma Alanı ve Yakın Çevresinde Yağışın Aylara Dağılışı (mm)

Araştırma alanında yer alan Ovacık istasyonunda ekstrem yağış
değerleri irdelendiğinde en fazla yağışın 55,3 mm ile 14 Mayıs 1986
tarihinde düştüğü görülmektedir. Diğer istasyonlar incelendiğinde
Safranbolu’da 28 Ocak 1987 tarihinde 83,4 mm, Karabük’te 10 Haziran
2008 tarihinde 79 mm, Araç istasyonunda 14 Mayıs 1986 tarihinde 53,4
mm, Çerkeş’te 07 Haziran 2006 tarihinde 53,2 mm, Eskipazar’da 07
Ağustos 2015 tarihinde 49,2 mm olarak ölçümlenmiştir (Tablo 11).

VEJETASYON COĞRAFYASI AÇISINDAN OVACIK VE ÇEVRESİ | 79
Tablo 11. Araştırma Alanı ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Ekstrem Yağışların
Aylara Dağılışı (mm)
Aylar
İstasyonlar

Yıllık
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Safranbolu

83,4

25,2

44,1

41,3

57,6

42,7

60,2

47,5

27,0

54,0

35,5

58,0

83,4

Kayıt Tarihi

28/01/
1987

29/02/
1976

13/03/
1981

17/04/
2002

21/05/
1998

10/06/
1998

08/07/
1991

14/08/
1989

19/09/
1963

07/10/
1966

25/11/
1967

10/12/
1970

28/01/
1987

Karabük
Kayıt Tarihi
Ovacık
Kayıt Tarihi
Araç
Kayıt Tarihi
Çerkeş
Kayıt Tarihi

43,6

26,9

32,0

38,6

65,4

79,0

47,2

39,2

36,0

44,0

28,3

34,4

79,0

28/01/
2007

20/02/
1999

13/03/
1981

17/04/
2002

15/05/
2013

10/06/
2008

13/07/
2002

14/08/
2001

28/09/
2008

19/10/
2013

25/11/
1967

10/12/
1970

10/06/
2008

22,2

23,5

34,5

39,2

55,3

54,0

32,0

30,5

20,5

31,0

30,0

34,5

55,3

-

22/02/
1988

-

14/05/
1986

10/06/
1991

05/07/
1989

11/08/
1993

05/09/
1990

24/10/
1990

10/11/
1993

10/12/
1987

14/05/
1986

-

19,6

21,6

20,6

39,4

53,4

44,3

33,4

47,7

22,4

26,0

21,4

36,6

53,4

02/01/
2002

25/02/
1999

12/03/
1995

17/04/
2002

14/05/
1986

30/06/
1999

05/07/
2001

14/08/
2001

02/09/
2002

10/10/
1999

22/11/
1995

10/12/
1987

14/05/
1986

28,9

26,6

23,6

27,0

45,3

53,2

41,8

50,0

30,9

28,0

21,4

27,7

53,2

08/01/
2000

04/02/
1965

05/03/
2004

17/04/
2002

23/05/
1983

07/06/
2007

20/07/
1966

23/08/
1991

13/09/
1960

07/10/
1966

21/11/
2004

18/12/
2003

07/06/
2007

Eskipazar

25,4

21,0

20,8

29,4

30,1

26,2

36,0

49,2

26,4

24,6

21,8

20,4

49,2

Kayıt Tarihi

31/01/
2007

02/02/
2010

08/03/
2009

15/04/
2009

16/05/
2016

29/06/
2010

10/07/
2012

07/08/
2015

28/09/
2014

19/10/
2013

10/11/
2015

13/12/
2007

07/08/
2015

1.5. Araştırma Alanının İklim Tipleri
Ortamın iklim karakterini yansıtması açısından dünyada pek çok iklim
sınıflandırma metodu geliştirilmiştir. Araştırma alanına uygun olduğu
düşünülen Erinç ve Thornthwaite iklim sınıflandırma metodu sahaya
uygulanmıştır. Erinç metodunda sıcaklık ve yağış parametreleri
kullanılarak sonuç elde edilmektedir. Thornthwaite metodunun ise
yağış-buharlaşma

ve

sıcaklık-buharlaşma

ilişkisine

dayandığı

söylenebilir. Aşağıda Erinç ve Thorthwaite yöntemlerinin uygulandığı
araştırma alanı ve çevresinin iklim tipleri verilmiştir. Ancak,
hesaplamalar istasyon verileri üzerinden yapıldığından topografya
şartlarına göre iklim parametrelerinin değişeceği, bu durumda yeni
koşulların ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.
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1.5.1. Erinç Sınıflandırması
Araştırma alanında yer alan Ovacık istasyonu yarı kurak iklim özelliği
göstermektedir. Temmuz, ağustos ve eylül ayları, alanda kurak geçen
dönemdir. Yıl boyunca tam kurak koşullar yaşanmamaktadır. Çevre
istasyonlardan Safranbolu, Araç ve Karabük yıllık düzeyde yarı kurak
koşullara sahipken, Çerkeş ile Eskipazar’da kurak iklim tipi
görülmektedir. Eskipazar istasyonunda temmuz, Karabük’te ise ağustos
ayı tam kurak geçen dönemdir (Tablo 12). Eskipazar ve Çerkeş’te
kuraklık en yüksek düzeyde iken, nemlilik oranı en yüksek istasyon
Ovacık’tır.
Tablo 12. Araştırma Alanı ve Çevresinin Erinç Yöntemine Göre İklim Özellikleri
Aylar

Mevsimler

İstasyonlar

Yıllık

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

İlkbahar

Yaz

Sonbahar

Kış

96

52,7

34,6

34,2

28,6

19,9

10,4

10,7

11,9

23,6

39,6

83,7

31,9

13,5

22,1

75,3

16,63

ÇN

N

YN

YN

YN

YK

K

K

K

YN

YN

ÇN

YN

K

YK

ÇN

YK

67,6

47,6

34,8

34,7

37,3

30,4

11,6

16,8

15,2

24,2

36,5

82,9

35,8

19,1

23

65,3

17,62

ÇN

N

YN

YN

YN

YN

K

YK

YK

YN

YN

ÇN

YN

YK

YK

ÇN

YK

151,3

141,1

65,8

54,1

54,4

34,9

11,1

9,7

8,5

40,3

80

187,8

56,6

17,8

33

161,9

22,23

Safranbolu

Araç

Ovacık
ÇN

ÇN

ÇN

N

N

YN

K

K

K

N

ÇN

ÇN

ÇN

YK

YN

ÇN

YK

142,7

78,3

40,8

38

38,9

25,8

11,4

9,8

10,8

20,4

26,6

79,3

39

15,2

17,4

93,7

14,87

ÇN

ÇN

N

YN

YN

YN

K

K

K

YK

YN

ÇN

YN

YK

YK

ÇN

K

76,1

38,5

39

31,7

32,9

30,1

7,7

11,7

13,6

23

21,3

46,6

34

15,9

18,4

51,1

14,87

ÇN

YN

YN

YN

YN

YN

TK

K

K

YK

YK

N

YN

YK

YK

N

K

72,6

32,2

37,8

16,3

30,6

31

9,8

6,7

8,8

24,6

34,7

71,2

27,5

15,2

20

54,6

15,28

ÇN

YN

YN

YK

YN

YN

K

TK

K

YN

YN

ÇN

YN

YK

YK

N

YK

ÇN

Çok
Nemli

N

Nemli

YN

Yarı
Nemli

YK

Yarı
Kurak

K

Kurak

TK

Tam
Kurak

Çerkeş

Eskipazar

Karabük
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1.5.2. Thornthwaite Sınıflandırması
Thornthwaite’in, yağış-buharlaşma ve sıcaklık-buharlaşma ilişkisine
dayandırdığı sınıflandırma metoduna göre Ovacık istasyonu C2 B'1 s
a' harfleriyle ifade edilen yarı nemli, birinci dereceden mezotermal, su
noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan tali, denizel iklim
karakteri göstermektedir. Araç ve Çerkeş istasyonları C1 B'1 d a'
harfleriyle ifade edilen yarı kurak- az nemli, birinci dereceden
mezotermal, su fazlası olmayan veya pek az olan tali, denizel iklim
özelliğindedir. Safranbolu ve Karabük, C1 B'2 d a' harfleriyle ifade
edilen yarı kurak- az nemli, ikinci dereceden mezotermal, su fazlası
olmayan veya pek az olan tali, denizel iklim karakterlidir. Eskipazar
istasyonu ise D B'1 d a' harfleriyle ifade edilen yarı kurak, birinci
dereceden mezotermal, su fazlası olmayan veya pek az olan tali, denizel
iklim özelliği göstermektedir (Tablo 13).
Araştırma alanında yer alan Ovacık istasyonu verilerine göre ekimhaziran

arasını

görülmemektedir.

kapsayan
Aralık-mayıs

dönemde
arasında

toprakta
toprak

nem
suya

açığı
doymuş

vaziyettedir. Temmuzda başlayan su açığı ağustos ve eylül aylarında
şiddetlenerek devam etmektedir. Ekim ayında başlayan su birikimi
aralık ayında maksimum seviyeye ulaşarak toprak suya doymaktadır.
Yağışın, potansiyel evapotranspirasyon (PE) miktarından oldukça
düşük geçtiği temmuz, ağustos ve eylül ayları alanda kurak geçen
dönemdir. Safranbolu’da haziran ayında başlayan kurak dönem ancak
kasım ayında yağışın PE miktarını aşmasıyla sonlanmaktadır. Diğer
istasyonların tümünde ise temmuz ayında başlayan su açığı,
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Safranbolu’da olduğu gibi ancak kasım ayında yağışın PE miktarını
geçmesiyle sona ermektedir. Ancak kasım ayında Çerkeş ve Eskipazar
istasyonlarında yağış ile PE miktarı birbirine yakın durumdadır (Şekil
5).
Tablo 13. Araştırma Alanı ve Çevresinin Thornthwaite Yöntemine Göre İklim
Özellikleri
Yağış Etkinlik İndisi (1. harf)

Sıcaklık Etkinlik İndisi (2. harf)

Im

Harf

İklim Özelliği

Yıllık
PE
(mm)

5,77

C2

Yarı Nemli

584,25

B'1

Nemli

Araç

-11,69

C1

Yarı Kurak-Az Nemli

695,45

B'1

Nemli

Safranbolu

-14,59

C1

Yarı Kurak-Az Nemli

718,11

B'2

Nemli

Çerkeş

-16,56

C1

Yarı Kurak-Az Nemli

576,9

B'1

Nemli

Karabük

-17,55

C1

Yarı Kurak-Az Nemli

757,92

B'2

Nemli

Eskipazar

-20,81

D

Yarı Kurak

676,7

B'1

Nemli

İstasyonlar
Ovacık

Kuraklık ve Nemlilik İndisi (3. harf)
İstasyonlar
Ih

Harf

Karabük

6,97

d

Safranbolu

8,98

d

Araç

6,78

d

Eskipazar

0,39

d

Çerkeş

4,24

d

Ovacık

28,58

s

İklim Özelliği
Su fazlası olmayan veya
pek az olan tali iklim
Su fazlası olmayan veya
pek az olan tali iklim
Su fazlası olmayan veya
pek az olan tali iklim
Su fazlası olmayan veya
pek az olan tali iklim
Su fazlası olmayan veya
pek az olan tali iklim
Su noksanı yaz
mevsiminde ve orta
derecede olan tali iklim

Harf

İklim Özelliği

PE'nin 3 Yaz Ayına Oranı İndisi (4.
harf)
PE'nin
3 Yaz
Yaz Buharlaşma
Harf
Ayına
Oranı (%)
Oranı
Yaz Buharlaşma
36,12
a'
Oranı<48
Yaz Buharlaşma
33,93
a'
Oranı<48
Yaz Buharlaşma
33,82
a'
Oranı<48
Yaz Buharlaşma
32,4
a'
Oranı<48
Yaz Buharlaşma
26,77
a'
Oranı<48
25,8

a'

Yaz Buharlaşma
Oranı<48
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Şekil 5. Araştırma Alanı ve Çevresinde Yer Alan İstasyonların Thornthwaite Su Bilançoları

Araştırma alanı ve çevresinde yer alan istasyon verilerine uygulanan
Erinç ve Thornthwaite metotları arasında küçük farklar bulunsa da
birbirine yakın sonuçlar çıktığı görülmektedir. Sahada kurak, yarı kurak
ve yarı nemli iklimlerin yaşandığı belirlenmiştir. Topografya şartlarının
da değiştiği düşünüldüğünde alanda ağaç formasyonlarının alçak vadi
tabanlarında kızılçam, kızılçam sahalarının üzerinde karaçam ve
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kurakçıl meşeler, yükseltinin arttığı noktalarda ise sarıçamların yayılış
yapması ile iklim özellikleri arasında tutarlılık olduğu anlaşılmaktadır.
1.6. Araştırma Alanının Hidrografyası
Araştırma alanının yüzey suları Soğanlı Çayı ve kolları tarafından
toplanmaktadır. Araştırma alanının doğusunda Soğanlı Çayı, Akçay
olarak adlandırılmaktadır. Akçay, sahanın doğusunda bir müddet
kabaca güneydoğu-kuzeybatı yönünde akış gösterdikten sonra batıya
yönelmektedir. Araştırma alanının güney kesiminde Kurbanbeli Tepesi
(1518m) doğusundan kaynağını alan akarsular (Koltuk Deresi),
monoklinal yapılı saha üzerinde subsekant depresyon alanlarını
meydana getirmektedir (Fotoğraf 14). Koltuk Deresi, kaynağını
Bayramören civarından alan Hızara Deresi ile birleşerek araştırma
alanının doğusunda yer alan Karabük Köyü civarında Soğanlı Çayı’na
bağlanmaktadır. Soğanlı Çayı, sahanın kuzey kesiminde doğu-batı
yönünde akış göstermektedir. Yüzey sularının önemli bir toplayıcısı
olan Bağırsak Deresi, Ovacık yerleşmesinin batı kesiminin sularını
kuzey yönünde akış göstererek Soğanlı Çayı’na ulaştırmaktadır.
Soğanlı Çayı, bir müddet daha batı yönünde akış gösterdikten sonra
Cemaller köyü mevkiinde kaynağını Gerede doğusundan alan
Eskipazar Çayı ile birleştirerek kabaca kuzey yönünde akışa devam
etmektedir. Bu çay, Karabük yerleşmesi civarında Araç Çayı ile
birleşerek Filyos Çayı’nı oluşturmaktadır.
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Fotoğraf 14. Araştırma alanında kabaca batı-doğu yönünde akış gösteren Koltuk
deresi subsekant depresyon sahası oluşturmuştur. Kışla ve Koltuk köyleri bu
depresyon sahasında yer almaktadır.

Araştırma alanının topografyasını şekillendiren flüvyal etki Soğanlı
Çayı ve onun kollarıdır. Alan göl açısından fakirdir. Sahanın tek doğal
gölü Ovacık kuzeyinde yer alan Karagöl’dür (Fotoğraf 15).
Soğanlı Çayı üzerinde Cemaller mevkiinde DSİ tarafından kurulan
akım-gözlem istasyonu verilerine göre (2000-2015 dönemi) 17.267
m3/sn olarak gerçekleşen akım verileri, 2015 yılında 13.497 m 3/sn
olarak gerçekleşmiştir (DSİ, 2015).
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Fotoğraf 15. Araştırma alanında doğal oluşumlu tek göl olan Karagöl, Ovacık
yerleşmesinin kuzeyinde yer almaktadır.
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II. BÖLÜM
ARAŞTIRMA ALANININ VEJETASYON ÖZELLİKLERİ
2.1. Araştırma Alanında Vejetasyonun Dağılışı
Araştırma alanının iklim özellikleri değerlendirildiğinde saha,
Karadeniz ile İç Anadolu arasında geçiş alanı özelliğindedir. Alan,
Karadeniz ardı platolar bölgesinin bir üyesi olarak nitelendirilebilir.
Sahanın ekolojik koşulları dolayısı ile bitki örtüsü araştırma alanının
kuzeyi ve güneyinde farklılık göstermektedir. Alanın güneyinde karasal
şartlar belirginleşmekte, yani bağıl nem oranının azalmasıyla yaz ile kış
arasında sıcaklık farkı artmaktadır. Alanın güneyine göre kuzeyinde ise
özellikle alçak vadi tabanlarında nem artmakta, sıcaklık amplitüdü
azalmaktadır. Bu durum bitki tür ve çeşitliliğini etkilemektedir.
Bölgenin asıl orman türlerini karaçam (Pinus nigra), meşe (Quercus
sp.) ve sarıçam (Pinus sylvestris) toplulukları oluşturmaktadır (Harita
11). Sahada, yazın doğrudan güneş radyasyonu artmaktadır. Bir bütün
olarak değerlendirildiğinde

yarıkurak-yarınemli

koşullar hâkim

durumdadır (Coşkun, 2017).
Ovacık civarında 58 familyaya ait 163 cins, 237 bitki taksonu tespit
edilmiştir.

Bu

türlerin

Fitocoğrafya

bölgelerine

dağılımları

incelendiğinde %59’u çok bölgeli iken %18’i Avrupa-Sibirya, %12’si
Akdeniz, %10’u ise İran-Turan Fitocoğrafya Bölgelerine aittir
(Dikilitaş, Güler, Uğurlu ve Altan, 2016). Araştırma alanındaki
ormanlarda yayılış gösteren önemli türler arasında boylu ardıç
(Juniperus excelsa), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus L), sabina
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ardıcı (Juniperus sabina L), kızılçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus
nigra), sarıçam (Pinus sylvestris L), doğu kayını (Fagus orientalis),
meşe (Quercus sp.), gürgen (Carpinus betulus), ıhlamur (Tilia
tomentosa), ceviz (Juglans regia L), kızılcık (Cornus mas L.), fındık
(Corylus avellana) gibi türler bulunmaktadır.

Harita 11. Araştırma Alanının Vejetasyon Haritası

Ülkemizde karaçamlar, genellikle denizel iklimle karasal iklim kuşağı
arasında yetişen ve İç Anadolu bozkırlarına en fazla sokulan ağaçtır
(Coşkun, 2017). Karaçam her türlü ana materyal üzerinde nemli, yarı
nemli ve yarı kurak sahalarda yayılış göstermektedir. Işık ağacı olması
sebebiyle doğrudan radyasyon alan kesimlerde yetişir, sarıçama göre
kuraklığa dayanıklıdır. Yatay ve dikey kök geliştirme yeteneğine
sahiptir. Bu nedenle kompakt marnlar ve az ayrışmış ana materyaller
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üzerinde yatay, yumuşak ve çatlaklı ana materyalde dikey kök geliştirir
(Atalay, 2013; Coşkun, 2017).
İklim açısından yıllık ortalama yağışın en az 400 mm’nin üzerinde
olması gerekmektedir. En çok yarı nemli iklim bölgelerini seven
karaçam, 8-10°C arasındaki sıcaklık koşullarında optimum gelişim
imkanına kavuşmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklığın 6-12°C, yaz
mevsimi sıcaklığının en yüksek 40°C ve kış dönemi sıcaklığının en
düşük -35°C olduğu sahalarda hayat bulabilmektedir (Günal, 1997;
Atalay ve Efe, 2010; Coşkun, 2017).
Araştırma sahasında karaçamlar, Ovacık platosu üzerinde geniş
yayılma alanı göstermektedir. Plato yüzeyinin ekolojik koşulları
karaçamların saf meşcereler oluşturmasına olanak sağlamaktadır
(Fotoğraf 16). Yükseltinin arttığı tepelik alanlarda ise sıcaklık
değerlerinin düşmesi ve yağış miktarının bir miktar daha fazla olması
nedeniyle yer yer sarıçamlar ile karışık ormanlar oluşturmasına neden
olmaktadır. Yükseltinin düştüğü vadilerin alçak kesimlerinde özellikle
Soğanlı Çayı’nın aşağı çığırında kızılçamlar yaygındır. Bu alanlarda
yaz kuraklığının şiddeti ve kış soğuklarının azalması kızılçamlar için
sığınak meydana getirmektedir. Karaçamlar yer yer bu alanda
kızılçamlarla karışıma girmektedir (Fotoğraf 17).
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Fotoğraf 16. Araştırma alanında en geniş yayılışa sahip ağaç topluluğunu karaçamlar
oluşturmaktadır. Doğal ortam ile insanlar arasında rekabet bulunmaktadır.
Karaçamlar yayılış alanlarını genişletmek isterken tarım alanlarına ulaştığında yayılış
sınırlandırılmaktadır.

Soğuk, nemli ve yarı nemli soğuk sahalarda doğrudan güneş
radyasyonu altında yetişen sarıçamların Türkiye'deki en yaygın
varyetesi Pinus sylvestris var. sylvestristir. Sarıçamlar, Avrupa-Sibirya
Fitocoğrafya Bölgesi’nin klimaks ağaçlarındandır. Yarı kurak-yarı
nemli bölgelerde kuzeye bakan yamaçları tercih eden sarıçam, soğuk ve
nemli-yarı nemli bölgelerde güneye bakan üst yamaçlarda yaygınlaşır.
Yıllık ortalama yağışın 500 mm’nin üzerinde olduğu yerlerde görülen
sarıçamların optimum yetişme alanında yıllık ortalama sıcaklık 4-8°C
arasında, yaz aylarındaki sıcaklık ise 15°C dolayındadır (Atalay ve Efe,
2012, Atalay ve Efe, 2015; Coşkun, 2017).
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Fotoğraf 17. Araştırma alanında alçak vadilerde yaygın olan kızılçamlar yükselti
artışı ile birlikte karaçamlar ile alan mücadelesi vermektedir. Bağırsak deresinin
batıya bakan yamacında fliş tabakaları “Kretli Yapı” özelliği kazanmış olup marn ve
kumtaşı tabakaları dik konumda sıralanmaktadır. Marn tabakaları damla erozyonu ile
aşınmaya uğramış olup aşınmaya daha dirençli kumtaşı tabakaları çıkıntı halini
almıştır.

Araştırma alanının güney kesimindeki tepelik alanlarda yükseltinin
artması iklim değişkenleri üzerinde etkilidir. Bu alanda yarı nemli
koşullar hâkim durumdadır. Araştırma alanında sarıçamların optimum
ve saf olarak yetiştiği yer, Ovacık depresyonunun güneyindeki kışla
mevkiidir (Fotoğraf 18). Burada orman altı ot katının yaz ortalarında
bile yeşil olması ortamın yarınemli özellik gösterdiğini kanıtlamaktadır
(Coşkun, 2017).
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Fotoğraf 18. Kışla mevkiinde yayılış alanı bulan sarıçam sahası aynı zamanda bir
doğal tensil ormanıdır. Boyları 25-30 metreyi bulan oldukça iyi gelişim gösteren
sarıçam toplulukları yarı nemli koşullar altında yetişme ortamı bulmuştur.

2.2. Araştırma Alanındaki Bitki Örtüsü ve Ana Materyal
Kesitleri
Araştırma alanında vejetasyonun dağılışını daha ayrıntılı incelemek
amacıyla biri batı-doğu üçü kuzey-güney olmak üzere dört hattan
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oluşan kesitler çıkarılmıştır (Şekil 6-7-8-9).

Araştırma alanında

oluşturulan vejetasyon kesit hatları incelendiğinde 2, 3 ve 4 numaralı
kesit hatlarının özellikle güney kesimlerinde yayılış gösteren kayınlar,
1 numaralı kesit hattında görülmemiştir. Tablo 14’te yer alan diğer bitki
türlerinin tamamını tüm kesitlerde görmek mümkündür.
Tablo 14. Kesit Hatları Boyunca Görülen Önemli Bitki Türleri
1

Acer platanoides / Çınar yapraklı akçaağaç

18

Paliurus spina-christi / Karaçalı

2

Berberis vulgaris / Karamuk

19

Phillyrea latifolia L. / Akçakesme

3

Carpinus betulus L. /Adi gürgen

20

Pinus brutia / Kızılçam

4

Cistus creticus L. /Laden

21

Pinus nigra / Karaçam

5

Colutea arborescens / Patlangaç çalısı

22

Pinus sylvestris / Sarıçam

6

Cornus mas L. / Kzılcık

23

Pistacia terebinthus / Menengiç

7

Cornus sanguinea / Adi kızılcık

24

Populus alba / Ak kavak

8

Corylus avellana L / Fındık

25

Populus tremula / Titrek kavak

9

Cotinus coggyria / Boyacı sumağı

26

Prunus spinosa / Çakal eriği

10

Cotoneaster horizontalis / Dağ muşmulası

27

Pyracantha coccinea / Ateş dikeni

11

Crataegus monogyna / Geyik dikeni

28

Quercus sups. / Meşe

12

Erica arborea L / Funda

29

Rhus coriaria L. / Sumak

13

Fagus orientalis / Doğu kayını

30

Rosa canina / Kuşburnu

14

Juglans regia L / Ceviz

31

Rubus canescens / Böğürtlen

15

Juniperus excelsa / Boylu ardıç

32

Salix sups. / Söğüt

16

Juniperus oxycedrus / Katran ardıcı

33

Sorbus sups. / Üvez

17

Juniperus sabina L / Sabin ardıcı

34

Tamarix juniperina / Ilgın

94 | Dr. Öğr. Üyesi Sevda COŞKUN

2.2.1. Birinci Kesit: Dikmen Tepesi, Ovacık Yerleşmesi,
Dumancık Tepesi (Batı-Doğu) Arasının Vejetasyon-Ana
Materyal Kesiti
Birinci kesit, batıda yaklaşık 1400m yükseltili Dikmen Tepe
mevkiinden başlamaktadır. Bu alanda fliş ana materyal üzerinde alanın
hâkim türü karaçamlardır. Sahada doğuya doğru gidildikçe Bağırsak
Deresi’nin araziyi işlemesi nedeniyle yükselti azalmaktadır. Vadi
içlerine yaklaştıkça kızılçamlar baskın tür olarak öne çıkmaktadır.
Yükseltinin 600m sevilerine inmesi nedeniyle iklim koşullarında
meydana gelen değişim kızılçamlara ortam hazırlamıştır.
Bağırsak Deresi’nin batıya bakan yamaçlarında karaçam ve meşe türleri
karışık orman oluşturmaktadır. 1100 metrelerden itibaren ise
karaçamlar saf topluluklar meydana getirmiştir. Yağış ve sıcaklık
koşulları karaçamların yayılışında etkilidir. Bu alan dalgalı bir düzlük
halinde doğuya doğru yaklaşık 15 km kadar devam etmektedir.
Litolojik birimler kretase ve eosen yaşlı kumtaşı, konglomera
tabakalarının görüldüğü fliş serileri ile eosen yaşlı kireçtaşlarından
oluşmaktadır. Düzlüklere gelindiğinde tarım alanları ve meralar
ormanları sınırlandırmıştır. Ovacık ilçe merkezi bu düzlüklere
kurulmuştur. İlçe merkezinin batısında doğal tensil ormanı olarak
seçilen alanda yapışık klastik tortul kayaç olan konglomeralar üzerinde
çevre uzunluğu 220 cm’yi bulan karaçamlar oldukça verimli bir gelişim
göstermektedir.
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Soğanlı Çayı’nın hattın doğu kesiminde meydana getirdiği vadinin
doğuya bakan yamaç eğiminin fazla olduğu görülmektedir. Yükseltinin
oldukça azaldığı vadi tabanı ile güneye bakan yamaçlarda kızılçamlar
baskınlık kazanmış vaziyettedir. Yaz kuraklığının hissedildiği alçak
rakımlı alanlarda kızılçamların kuraklığa karşı daha dayanıklı ve
sıcaklık isteği olan bir tür olması nedeniyle diğer türlere karşı üstünlük
sağlamasına imkân vermektedir. Kızılçamlara meşe ve ardıçlar eşlik
etmektedir. Hattın doğu ucunda ise mera alanı bulunmaktadır.

Şekil 6. Dikmen Tepesi, Ovacık Yerleşmesi, Dumancık Tepesi (Batı-Doğu) Arasının
Vejetasyon-Ana Materyal Kesiti
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2.2.2. İkinci Kesit: Hacılarobası-Kurbanbeli Tepesi (KuzeyGüney) Arasının Vejetasyon-Ana Materyal Kesiti
Soğanlı Çayının kuzeyinde düz bir alanda kurulan Hacılarobası Köyü
kuzeyinden başlayan ikinci kesit hattı Beydini Köyü yakınlarındaki
Doğan Tepe ve Deli Tepe üzerinden güneyde 1518 m yükseltili
Kurbanbeli Tepe civarına ulaşmaktadır.
Kesit hattının başlangıç sahası Soğanlı ve Araç çaylarını birbirinden
ayıran su bölümü çizgisi seviyesidir. 800-900m yükseltiye sahip bu
alanlarda karaçamlar topluluk oluşturmaktadır. Rakımın azaldığı
Hacılarobası civarında yerleşme ve tarım alanları arasında parçalanmış
vaziyette meşe topluluklarını görmek mümkündür. Soğanlı Çayı
çevresi ise kızılçamların yayılış alanıdır. Soğanlı Çayı’nın kuzeye
bakan yamacı oldukça dik eğimlidir. Bu yamaçlarda kızılçam ile
karaçamların karışıma girdiği söylenebilir. Köseler yerleşmesi eğimin
azaldığı bir relief alanında kurulmuştur. Çevresindeki tarımsal faaliyet
alanları ormanları kesintiye uğratmaktadır. Güneye doğru tekrar artan
eğimin, zirai faaliyetleri sınırlandırması nedeniyle karaçamlardan
oluşan orman örtüsü gelişim imkânı bulmaktadır. Yerleşme alanları ve
yer yer tahrip sahalarında meşelerin karaçamlara üstünlük kurduğunu
söylemek mümkündür.
Doğan Tepe ve Deli Tepe çevresinde geniş karaçam ormanları yer
almaktadır. Bağırsak Deresi’nin yan kollarının oluşturduğu vadi alçak
yamaçlarında kızılçamlar yayılış ortamı bulmaktadır. Güneye doğru
Gövez yerleşmesi çevresinde açık alanlar genişlemektedir. Dağdibi
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yerleşmesi yakınlarındaki Kızılelma Tepesi güneyinde yer yer saf kayın
toplulukları yer almaktadır. Saf kayın topluluklarının çevresinde
kayınlara gürgenlerin eşlik ettiği ormanlar gelişmiştir. Hattın en güney
kesiminde ise tarım alanları genişlemektedir.

Şekil 7. Hacılarobası-Kurbanbeli Tepesi (Kuzey-Güney) Arasının Vejetasyon Örtüsü,
Ana Materyal Kesiti

2.2.3. Üçüncü Kesit: Seymenler Tepesi-Alataşlık Tepesi
(Kuzey-Güney) Arasının Vejetasyon-Ana Materyal Kesiti
Soğanlı Çayının kuzeyinde Seymenler Tepesi civarından başlayan
üçüncü kesit hattı Tepe, Pürahmetler ve İlyaslar yerleşmelerine
ulaşmaktadır. Güneye doğru Hammaz ve Kuz Tepe üzerinden Ovacık
ilçe merkezi hattını takiben güneyde Bölükören yerleşmesini
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aşmaktadır. Hattın en güneyinde ise 1534m yükseltili Alataşlık Tepesi
üzerinden Sofuoğlu yerleşmesi civarında sonlanmaktadır.
Hattın başlangıç noktası olan Soğanlı Çayı vadi tabanının kuzey ve
güneyinde litolojik birimler eosen yaşlı fliş serilerinden oluşmaktadır.
Seymenler Tepesi çevresinde karaçamlar yayılış yapmaktadır. Vadi
tabanına doğru alçaldıkça sıcaklığın artmasına bağlı olarak karaçamlar
ile kızılçamların birlik oluşturduğu görülmektedir. Bu kesimde
yerleşmeler ormanları sınırlandırmaktadır.
Vadinin güneyine doğru ilerlendiğinde gürgen ve meşelerin karışıma
girdiği topluluklar oluşmuştur. Bu alanda aynı zamanda mera ve otlak
alanları bulunmaktadır. Yükseltisi fazla olmayan bu sahada karaçam ve
kızılçam

topluluklarını

görmek

mümkündür.

Güneye

doğru

ilerlendiğinde yerleşme ve tarım alanları sıklaşmaktadır. Tarım
alanlarının çevresinde karaçam ve meşe ağaçlarından oluşan birlikler
meydana gelmiştir.
Ovacık yerleşmesinin çevresinde iklim karaçamlar için optimum
koşullar sunmaktadır. Bu nedenle geniş karaçam ormanlarını görmek
mümkündür. Güneyde monoklinal yapıların netleştiği alanda Koltuk
Deresi’nin

meydana

getirdiği

subsekant

depresyon

sahası

bulunmaktadır. Bu depresyon sahasında sınırlı düzeyde tarımsal
faaliyet yapılmaktadır. Ayrıca Koltuk ve Kışla köyleri bu alanda
kurulmuştur. Vadi çevresinde karaçam ve meşelerin baskın olduğu
ormanlar bulunmaktadır.
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Kretase yaşlı litolojik birimlerin geniş alanları örttüğü Koltuk
Deresi’nin

güneyinde

yükselti

artmakta

olup

orman

örtüsü

genişlemektedir. Tepelik alanın güneyinde topografya şartlarının
sadeleşmeye başladığı alanlarda yerleşmeler kurulmuş olup tarım
alanları genişlemiş vaziyettedir. Tahripten kurtulan alanlarda meşe ve
karaçamlar yoğunlaşmaktadır. Hattın en güneyinde yer alan tepelik
alanlarda ise sarıçamlar yayılış ortamı bulmaktadır. Yer yer sarıçamkayın karışık ormanına da rastlanmaktadır.

Şekil 8. Seymenler Tepesi-Alataşlık Tepesi (Kuzey-Güney) Arasının Vejetasyon
Örtüsü, Ana Materyal Kesiti
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2.2.4. Dördüncü Kesit: Taş Tepesi, Kıraç ve Çakmak
Yerleşmeleri (Kuzey-Güney) Arasının Vejetasyon-Ana
Materyal Kesiti
Dördüncü kesit hattı, Soğanlı Çayı’nın kuzeyinde Taş Tepe civarında
eosen yaşlı fliş ana materyal üzerinde yayılış gösteren karaçamların yer
aldığı sahadan başlamaktadır. Güney yönünde vadi içine doğru
ilerlendiğinde

Terke

Köyü yerleşmesi

kurulmuştur. Yerleşme

çevresinde ormanlar lokal tarım alanları etrafında gelişmekte olup
hâkim tür karaçam olmakla birlikte vadi içinde kızılçamlar baskın
duruma geçmektedir. Yükseltinin 500m altına indiği bu alanda vadi
tabanında eğimin azalmasına bağlı olarak alüvyon birikimlerinin fazla
olduğu görülmektedir.
Soğanlı Çayı’nın güneydoğu-kuzeybatı yönünde akışa geçtiği alanda
kesit hattı vadinin doğu yönünde eğimlendiği sahadan ilerlemektedir.
Kıraç yerleşmesi civarında meşeler geniş yayılış alanı bulmaktadır. Bu
alandan itibaren yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık değerleri
biraz daha düşmekte ve karaçamlar için daha elverişli ortam
oluşmaktadır.
Koltuk Deresi faylanmanın da etkisiyle kalın kumtaşı ve konglomera
tabakalarının olduğu sahayı derince aşındırarak subsekant depresyon
sahası meydana getirmiştir. Bu vadinin güneye bakan yamaçlarında
kızılçamların yayılış yaptığı daha alçak olan vadi içlerinde ise
karaçamların baskınlığı söz konusudur. Bu durum alanda inversiyonun
etkisiyle karaçamların vadi içine yerleştiği, inversiyondan kurtulan
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yamaçlarda güneşlenmenin de etkisiyle kızılçamların geliştiğini
söylemek mümkündür. Kretase yaşlı taban konglomeralarının
monoklinal bir özellik kazandığı alanda birleştirici unsurun kireç
olması nedeniyle konglomera karstının gelişimi devam etmektedir.
Vadinin güneyinde genel eğimi kuzey olan yamaçlarda ise baskın olan
karaçamlara gürgen ve meşelerin eşlik ettiği topluluklar yayılış
göstermektedir. Hattın en güneyinde yükseltinin 1300-1400m olduğu
alanda artan nemlilik koşulları, saf kayın topluluklarının gelişimine
uygun koşullar sunmaktadır. Çakmak yerleşmesinin güneyi ve
batısında ise doğrudan radyasyon alan yerlerde sarıçamlar yayılış
ortamı bulmaktadır.

Şekil 9. Taş Tepesi, Kıraç ve Çakmak Yerleşmeleri (Kuzey-Güney) Arasının
Vejetasyon Örtüsü, Ana Materyal Kesiti
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2.3. Araştırma Alanında NDVI Yöntemi ile Bitki
Yoğunluğunun İncelenmesi
Yer üzerinde herhangi bir alanın yağış ve sıcaklık koşulları, ortamda
mevcut olan bitkilerin anlık klorofil üretme yetenekleri üzerinde
doğrudan rol sahibidir. Bitkiler ancak ekolojik istekleri uygun olan
koşullar altında optimum gelişme sağlamaktadır. Eşik değerlerin
aşılması durumunda bitki gelişimi yavaşlamakta ya da durmaktadır.
Böylece vejetasyon süresinin başlangıcı, gelişimi ve sonlanmasını iklim
parametrelerinde

meydana

gelen

döngüsel

değişimler

kontrol

etmektedir. Uzaktan algılama sistemlerinin gelişmesi ile meteorolojik
yer

istasyonlarının

verilerine

gözlemlemek mümkün hale

bitkilerin

nasıl

tepki

gelmiştir. Geçmişe

verdiğini

dönük hava

fotoğraflarının elde edilebilmesi sayesinde bitki örtüsündeki zamansal
ve alansal değişim ve gelişimler incelenebilmektedir.
Çalışma sahasının NDVI değerlerini elde etmek amacıyla Landsat 8
OLI uydu görüntülerinin Kırmızı (RED) ve yakın kızılötesi (NIR)
yansımalarını içeren katmanlar kullanılmıştır. Analiz aşağıdaki formül
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷

Araştırmada 2020 yılına ait uydu görüntüleri üzerinden analiz
yapılması amaçlanmıştır. Ancak bazı aylarda bulutluluk seviyesinin
yüksek olması nedeniyle görüntüler üzerinden analiz gerçekleştirmek
imkânsız hale gelmiştir. Bu ayların boş bırakılması yerine kabul
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edilebilir yaklaşık bir veri sunması amacıyla uygun görüntüye
ulaşılıncaya kadar geçmiş yıllara ait görüntülerden yararlanılarak eksik
ayların tamamlanması yoluna gidilmiştir.
Çalışma kapsamında yararlanılan uydu görüntüleri (Landsat 8) sırasıyla
şunlardır: 08 Ocak 2014, 19 Şubat 2020, 20 Mart 2019, 18 Nisan 2018,
22 Mayıs 2013, 12 Haziran 2018, 07 Temmuz 2020, 04 Ağustos 2020,
19 Eylül 2019, 07 Ekim 2020, 17 Kasım 2020, 03 Aralık 2020
tarihlerine aittir.
Araştırmada, sahaya ait uydu görüntüleri üzerinden NDVI yöntemi ile
oluşturulan bitki yoğunluğu haritaları, iklim parametrelerindeki
değişimler dikkate alınarak incelenmiştir. (Harita 12-13).
Araştırma alanının yağış ve sıcaklık değerleri düşünüldüğünde özellikle
alanın merkezinde bulunan Ovacık istasyonu verileri alanda sıcaklık
artışına bağlı olarak vejetasyonun nisan ayı itibariyle uyanmaya
başladığını göstermektedir. Nisan ayı ile birlikte sıcaklıklarda görülen
hızlı yükselme eğilimi alanda konveksiyonel yağışları beraberinde
getirmekte olup nisan, mayıs ve haziran ayları ortamda yağışın en fazla
olduğu dönem olarak öne çıkmaktadır.
İklim elemanlarında yıl içerisinde meydana gelen değişimlere bağlı
olarak, vejetasyonun yıl içerisindeki değişimi etkilenmekte olup
nisanda başlayan uyanma, mayıs ve haziran yağışları ile iklim
verilerindeki değişmeyi biraz geriden takip ederek haziran ayında artan
hızlı gelişme süreci, temmuz ayında maksimum düzeye ulaşmaktadır.
Temmuz ayı sıcaklık değerleri uç değer sayılamayacak kadar
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yükselmemesine rağmen azalan yağış değerleri ağustos ayında etkisini
hissettirerek vejetasyonun yavaşlama ve durağana döndürmesine yol
açmaktadır. Nitekim ağustos ve eylül aylarında azalan yağış değerlerine
bağlı olarak bitkiler gelişimini durdurmaktadır.
Eylül sonundan itibaren buharlaşma miktarının azalmasıyla çoğunluğu
ibreli türlerden oluşan orman alanlarında aralık ortasına kadar bitkilerde
klorofil üretimi hızlanmaktadır. Buna bağlı olarak bu dönem ibreliler
için verimli bir dönem olarak öne çıkmaktadır. Aralık ortalarından
itibaren vejetasyon kendisini kış periyoduna hazırlamakta, ocak ve
şubat aylarında sıcaklık değerlerinin vejetasyon gelişimi için eşik
seviyenin altına inmesine bağlı olarak bitkisel gelişim durmaktadır.
Araştırma alanının bitki yoğunluk haritaları incelendiğinde Soğanlı
Çayı’nın biriktirdiği genç alüvyon alanları ile topografik yapının
dışbükey yaparak şekillendiği alanların bitki örtüsünden en yoksun
olduğu yerler olarak öne çıkmaktadır. Yerleşim alanları ve yakın
çevrelerinde bulunan alanlar, tarımsal etkinliklere bağlı olarak yıl
içerisinde hızlı değişim gösteren alanlardır. Otsu formasyonların yaygın
olduğu tahrip alanları ile geniş yapraklı türlerin yıl içerisinde geçirdiği
değişimin fazla olması nedeniyle yoğunluk değerlerinin dönemsel
olarak değişkenliğin arttığı yerlerdir. Yıl boyunca bitki yoğunluğunun
en yüksek olduğu alanlar özellikle Ovacık yerleşmesini çevreleyen
karaçamlardan oluşan orman alanlarıdır. Soğanlı Çayının güneyinde
yer alan kuzey bakılı sahalarda da bitki yoğunluğu yüksektir.
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Harita 12. Araştırma Alanının Ocak-Haziran Dönemi NDVI Haritaları
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Harita 13. Araştırma Alanının Temmuz-Aralık Dönemi NDVI Haritaları
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III. BÖLÜM
OVACIK (KARABÜK) ÇEVRESİNDE JEOLOJİK YAPI
VEJETASYON İLİŞKİSİ
Araştırmada yapısal jeomorfoloji vejetasyon ilişkisinden; tektonik yapı
etkisiyle meydana gelen morfolojik üniteler ve üzerinde gelişen
vejetasyon ile litolojik yapı kontrolünde gelişen vejetasyon özellikleri
anlaşılmaktadır.
kayaçların

Erkal

jeolojik

(2019),

yapılarıyla

yapısal

jeomorfoloji,

uyumunu,

onların

altındaki
yüzeydeki

görünümlerini etkileyen yer şekillerinin oluşumundaki fasiyes
farklılıklarını, litolojik zıtlıkları, kırık düzenlerini, fay ve kıvrımları,
katmanların tektonik uyumsuzluklarını, intrüsif ve ekstrüsif yapılar vb.
özelliklerin meydana getirdiği yer şekillerini inceleyen jeomorfoloji
uzmanlık dalıdır, biçiminde ifade etmiştir. Uygulamalı jeomorfolojinin
temelinde birçok coğrafi bileşen vardır ve “yapı” da bunlardan birini
teşkil etmektedir (Aykut ve Turoğlu, 2019).
Yapı, yeryüzü parçalarını oluşturan kayaçların, hem de onların
meydana getirdiği tabakaların özelliklerini ifade eder. Tabakaların
duruş tarzı bakımından gösterdikleri özellikler, onların; yatay yapı,
monoklinal yapı, kıvrımlı yapı, faylı yapı, dom yapısı gibi… farklı yapı
tipleri ve bunlara bağlı olarak farklı jeomorfolojik gelişim
göstermelerine neden olmaktadır (URL 2). Bir arazi parçasının litolojik
ve tektonik özellikleri, o arazi parçasının morfolojik gelişimini
doğrudan etkilemektedir. Kireçtaşı, jips, dolomit gibi karbonatlı
kayaçların yaygın olduğu alanlarda yeryüzünün şekillenmesi; gnays,
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şist, granit gibi kayaçların yaygın olduğu alanlardan oldukça farklı
gelişir. Yine; yerkabuğunun farklı gerilmelere maruz kalması sonucu
gelişen farklı deformasyonlar ve bu deformasyonlar sonucu meydana
gelen farklı tektonik yapılar, birbirinden büyük miktarda farklılaşan
jeomorfolojik özelliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bir
sahanın yapısal özelliklerine bağlı farklılaşan bu jeomorfolojik
karakteristikler; uygulama ve araziden faydalanma konularında büyük
ölçüde kontrol edici rol oynamaktadır (Aykut, 2019). Ayrıca
vejetasyonun oluşumu, gelişimi, dağılışı ve ağaçların artım verimliliği
gibi pek çok konuda da önemli etkiye sahiptir.
Araştırma alanında yapılan arazi gözlemlerinde genel görünümün
ötesinde kısa mesafelerde litolojik birimler, toprak ve morfolojik
birimlerin sık değiştiği görülmüştür. Ayrıca bitki türlerindeki değişim
iklim elemanlarının farklılaştığını yansıtmaktadır. Araştırmanın bu
bölümünde çalışma alanında tektonik ve litolojik yapı ile vejetasyon
ilişkisi arazi gözlemleri ile sunulmuştur.
Karabük-Ankara

karayolunun

Ovacık

yol

ayrımının

ikinci

kilometresinde doğal çimentosunu kirecin oluşturduğu yapışık klastik
tortul kayaç olan kumtaşı mostra vermiştir. İlksel özelliklerini büyük
ölçüde koruyan tabakalar yatay uzanışlıdır. Soğanlı Çayı’nın aşağı
çığırında yer alan bu sahada yaz sıcaklıkları belirginleşmektedir.
Akdeniz Fitocoğrafya Bölgesi’nin elemanı olan kızılçamlar bu alanda
hâkim durumdadır (Fotoğraf 19).
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Fotoğraf 19. Araştırma alanında fliş serilerini oluşturan tabakalardan olan okside
olmuş kumtaşı örneği görülmektedir.

Ovacık yolunun 41.12609o K, 32.70217o D lokasyonunda kırmızı renkli
marnlar yayılış göstermektedir. Geçirimsiz bir özelliği olan marnlar
üzerinde yağış sularının eğim yönünde akışa geçerek oluşturduğu
parmak ve oluk erozyonları dikkat çekmektedir. Erozyona karşı önlem
alınmadığı takdirde ileriki aşaması oyuntu erozyonu olacak ve araziden
yararlanma özelliği kaybolacaktır. Alanın baskın ağaç türünü
kızılçamlar oluştururken, çalı katında ise makiler hâkim durumdadır.
Akçakesme, karaçalı, menengiç, katran ardıcı, karamuk en yaygın
olanlardır (Fotoğraf 20).
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Fotoğraf 20. Kızılçamların yayılış gösterdiği kırmızı renkli marnların bitki
örtüsünden yoksun olduğu çıplak yüzeylerde sellenme etkisi sonucu parmak
erozyonları gelişmiştir.

Güzergâh üzerinde 41.12609o K, 32.73964o D koordinatlarında beyaz
renkli laminalı kireçtaşı tabakaları görülmektedir. Alanda yayılış
gösteren kızılçamlar, kireçtaşının çatlak hatlarını takip ederek derin kök
sistemi meydana getirmiştir. Akçakesme, karaçalı, menengiç, katran
ardıcı, karamuk, patlangaç çalısı gibi türler orman altında yaygın
durumdadır (Fotoğraf 21).
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Fotoğraf 21. Araştırma alanında yer yer yüzeylendiği görülen beyaz renkli lamineli
kireçtaşları üzerinde yayılış gösteren kızılçamların kökleri çatlaklara sokularak
derinlere inmiştir. Çalı katında yaygın olarak maki elemanları yer almaktadır.

Soğanlı Çayı’nın önemli kollarından olan Bağırsak Deresi’nin
oluşturduğu vadinin 41.05804o K, 32.802269o D kesiminde derin yamaç
deposu oluşmuştur. Yamaç deposu üzerinde gelişen meşeler ortamda
baskındır. Karaçamlar meşelere eşlik etmektedir. Yamaç deposunun
oldukça kalın olmasına rağmen ağaçların gelişme verimliliğinin düşük
olduğu tespit edilmiştir. Deponun oluştuğu yamacın üst seviyelerinde
litolojik

birimin

kumtaşları

olduğu

belirlenmiştir.

Kumtaşı

tabakalarından kopan parçaların eğim yönünde hareketi neticesinde
oluşan

yamaç

deposunun

kumlu

yapıda

olması

ayrışmayı

güçleştirmektedir. Bu nedenle bitki verimliliğinin düşük olmasına
neden olmaktadır (Fotoğraf 22).
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Fotoğraf 22. Ortamda baskın tür olan meşelere karaçamlar eşlik etmektedir. Yamaç
deposunun oldukça derin olmasına rağmen bu durum bitkilerdeki verimliliğe
yansımamıştır. Ana materyalin kumlu olması biriken depo içerisinde su tutumunun
zayıf olmasına yol açtığı bu nedenle bitkiler için derinlik ölçüsünde verimli bir ortam
oluşturamadığını düşündürmektedir.

Ovacık yerleşmesine 20 km mesafede yer alan Beydini Köyü yol ayrımı
civarında yamaç eteğinde biriken materyaller üzerinde karaçamlar
yayılış yapmaktadır. Ancak yamacın üst kesimlerinde meşeler dağılış
göstermektedir. Bu durum marnlar üzerine karaçamların yayılış
göstermesi açısından tohumların tutunması ve gelişmesine ortamın
uygun olmadığını göstermektedir. Ancak meşelerin sığ yüzeylerde bile
kök sürgünü yaparak ortamda varlığını sürdürmesi dikkat çekicidir.
Ayrıca litolojik koşullara karşı daha dirençli olması meşelerin baskın
olmasını açıklamaktadır (Fotoğraf 23).
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Fotoğraf 23. Yamaç eteğinde yer alan birikim sahasında fizyolojik derinliğin yüksek
olması sayesinde karaçamlar yayılış ortamı bulmuştur. Ancak eğimli marn
yüzeylerine sokulamadığı görülmektedir.

Mehterler yol ayrımında kuesta sırtı ve cephesinin gözlemlenebildiği
noktada

tektonizmanın

etkisini

görmek

mümkündür.

Plaketli

(Budinajlı) kireçtaşından oluşan monoklinal özellik kazanmış olan
tabakaların altında çapraz tabakalaşma yapmış olan litolojik birimler
bulunmaktadır. Altta bu tabakaların bulunması alanın akarsuların ağız
kesimi çevresinde olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile bu durum
alanda transgresyon olayının yaşandığı izlenimini vermektedir.
Bağırsak deresinin birbirinden ayırdığı birimin karşı yamacında kuesta
sırtı ve cephesi üzerinde bitki gelişimi farklılık göstermektedir.
Kuestanın sırtı güneydoğu, cephesi ise kuzeybatı yönüne bakmaktadır.
Yaklaşık 45o eğim açısına sahip sırt kesiminde bitki örtüsü seyrek iken
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cephe bölgesinde bitki örtüsü hem daha sık hem de daha verimli bir
görünüme sahiptir. Bu durumun oluşmasında cephenin alttan oyulma
ile kopan parçaların cephe boyunca birikmesiyle fizyolojik derinlik
hızla artarken sırtta ise aşınma oldukça sınırlıdır. Ayrıca tabakaların
killi yapıda olması bitki gelişimini sınırlandırmaktadır. Bitki gelişimi
açısından bakının etkisinin de baskın olduğunu söylemek mümkündür.
Cephe yönünün kuzeyli olması bitkilerin yaz kuraklığından daha az
etkilenmesine bu nedenle bitkilerin bonitedinin iyi olmasına olanak
sağlamaktadır (Fotoğraf 24).

Fotoğraf 24. Araştırma alanında kuesta cephe ve sırtları üzerinde bitki örtüsünün
farklı gelişim gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu durum üzerinde litolojik birimin
etkisi olduğu gibi bakı şartları da belirleyici olmaktadır.
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Mehterler yol ayrımı üzerinde marnlı arazide kütle hareketi mevcuttur.
Marnların birleşiminde killer yoğunluktadır. Killi yapının su almasıyla
birlikte kaygan bir özellik kazanmaktadır. Bu durum killi bünyede olan
arazilerde sıklıkla kütle hareketlerinin görülmesine yol açmaktadır.
Sahada doğu bakılı yamaçta karaçam ve meşe türleri karışık orman
oluşturmaktadır (Fotoğraf 25).

Fotoğraf 25. Anakaya ile kütle hareketleri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Marnlı arazide yol açma çalışmaları sırasında yamaç dengesinin bozulması hareketleri
hızlandırmaktadır. Bu alanda yer alan karaçamların verimliliklerinin iyi olmadığını
söylemek mümkündür.

Mehterler ve Ortaca köyleri civarında geniş arazi tahrip alanları
bulunmaktadır. Bu alanlardaki flişler üzerinde topografya kısmen
sadeleşmekte ve eğim azalmaktadır. Ortam şartları dâhilinde sınırlı
ölçüde tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanların çevrelerinde
yaygın ağaç türü meşelerden oluşmaktadır. Karaçamlar, meşelere yer
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yer eşlik etse de asıl yayılışlarını yükseltinin arttığı kesimlerde
yapmaktadır. Alan aynı zamanda bir faylanma sahasıdır. Oluşan kırık
hattı net olarak gözlemlenebilmekte olup tektonik güç, litolojik
birimlerde yer değiştirmelere ve tabaka duruşlarının değişmesine yol
açmıştır (Fotoğraf 26; 27).

Fotoğraf 26. Topografyanın sadeleştiği, fliş anakaya üzerinde kurulan Mehterler ve
Ortaca köyleri civarında açık alanları meşe türlerinin çevrelediği orman alanları yer
almaktadır. Daha yükseklerde ise karaçamlar topluluk oluşturmaktadır. Orman
arazisinin tahribi net olarak görülmektedir.
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Fotoğraf 27. Tektonik hareketlerle birbirine girmiş fliş tabakaları yer yer kesilmiş ve
yer değiştirtmiştir. Tabaka duruşları ise kret yapı özelliğindedir.

Bağırsak Deresi Vadisi’nde 41.04493o K, 32.81376o D koordinatlı
alanda kumtaşı ile ince marn tabakalarının ardalandığı monoklinal yapı
yer almaktadır. Tabakaların 30o açı yaptığı ölçülmüştür. Alanda
karaçam, meşe, gürgen, boyacı sumağı ve patlangaç çalısı gibi türler
görülmektedir. Bitkilerin iki farklı tabakanın birleşim noktalarına
yerleştiği gözlemlenmiştir (Fotoğraf 28).
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Fotoğraf 28. Doğal çimentosu kireç olan kumtaşı tabakaları arasında ince marn
tabakalarının sıralandığı alanda baskın tür olan karaçam yayılışa sahiptir. Bitkilerin
iki tabaka arasına yerleştiği görülmektedir.

Alanın 41.045536° K, 32.821563° D kesimi, marn tabakalarının
monoklinal bir özellik kazandığı sahadır. Marn tabakalarının çatlakları
içerisinde dağınık olarak bulunan kalsitin sellenme etkisiyle çözünüp
bir araya toplanıp tekrar çökelmesiyle kalsit kristalleri meydana
gelmiştir. Alanda, özellikle otsu bitkilerin marna göre yayılışı kolay
olan kalsit hattını takip etmesi ve gelişmesi litolojinin bitki üzerinde
önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir (Fotoğraf 29; 30).
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Fotoğraf 29. Marn tabakaları arasına sokulum yapan kireçtaşı damarları geçirimsiz
marnlar arasında zayıf direnç noktaları meydana getirmekte ve bitkiler bu kireçtaşı
çatlaklarına sokularak yaşam alanı bulmaktadır.

Fotoğraf 30. Tektonik hareketler sonucu tabaka duruşları dikleşmiş olan alanda
bitkiler için en uygun köklenme bölgeleri tabaka uçlarının yüzeye çıktığı iki tabaka
arasıdır. Sahanın hâkim türü olan karaçamlar tabaka aralarına yerleşerek düz bir çizgi
görüntüsü sunmaktadır.
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Takip edilen hattın 41.04473o K, 32.82666o D koordinatlarında yapışık
klastik tortul kayaç olan konglomera tabakaları yüzeylenmektedir.
Konglomera tabakalarına asit döküldüğünde tepki vererek köpürmeler
gerçekleşmektedir. Bu durum doğal çimentosunda kireç olduğunu
göstermektedir (Fotoğraf 31). Tabakaların denizel kökenli olduğu
bilinmektedir ancak geçen uzun zaman ölçeğinde toprak oluşumu
oldukça zayıftır. Yol açma nedeniyle ortaya çıkan profilde alanda
yayılış gösteren karaçamların kazık kök sistemi geliştiremediği tespit
edilmiştir.

Fotoğraf 31. Araştırma alanının stratigrafik diziliminde yer alan denizel kökenli
kongromeraların üzerine asit döküldüğünde köpürmesi doğal bağlayıcısında kirecin
varlığını göstermektedir.

Karabük-Ovacık yolunun Göcek Mahallesi yol ayrımın olduğu,
41.05017o K, 32.87003o D lokasyonlu alanda tabaka eğimlerinin 45o
olarak ölçüldüğü monoklinal yapılı arazi yer almaktadır. Tabaka sırtı
güney bakılıdır. Yapının litolojik birimi killi nümmünitli kireçtaşından
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oluşmaktadır.

Anakaya

üzerinde

büyük

ve

derin

çatlaklar

bulunmamaktadır. Bu durum bitki örtüsüne yansımaktadır. Yaygın tür
olan karaçamlar seyrek halde ve boyları 5 metreyi geçmemektedir.
Litolojik birimden beslenemediği gözlemlenen karaçamların sıklıkla
bodur hal aldığı görülmektedir. Karaçamların gövdelerinden alınan
numuneler incelendiğinde halkaların oldukça sık olduğu, bu durumun
ortam koşulları ile ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Tek tük
görülen meşeler de çalı formunda kalmıştır. Alanda tespit edilen diğer
türler menengiç, akçakesme, katran ardıcı, boyacı sumağı, karaçalı ve
dağ muşmulasıdır (Fotoğraf 32; Görsel 1).

Fotoğraf 32. Litolojisini kimyasal tortul kayaç olan killi kireçtaşının oluşturduğu
kuesta sırtı üzerinde verimsiz ve seyrek bitki örtüsü bulunmaktadır. Bitkilerin
doğrudan anamateryal üzerinde geliştiği görülen alanın ağaçcık türünü karaçamlar
oluşturmaktadır.
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Görsel 1. Kuesta sırtının bakısı hafif güneydoğu yönelimlidir. Eğim açısının 45ᵒ’ye
ulaştığı birim üzerinde oldukça seyrek bir bitki gelişimi söz konusudur. Kuestanın
cephesinde ise daha verimli ve sık bir vejetasyon gelişimi bulunmaktadır.

Koltuk ve Kışla köyleri subsekant depresyon sahasına kurulmuş olup,
şartlar dâhilinde tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Sahada hububat tarım
alanları mevcuttur. İnsanlar ile bitkiler arasında ortamda alan kazanma
rekabeti yaşanmaktadır. Kuesta cephesinin ön kesiminde yer alan
meşeler, işlenmekte olan araziler içerisinde kalmış vaziyettedir. Bu
alanda sırtlar kuzeybatı, cepheler ise güneydoğuya bakmaktadır.
Cepheyi oluşturan korniş ve şevlerin bitki örtüsünden yoksun olduğu,
yamaç eteğinde ise bitkilerin cılız olduğu görülmektedir. Bu hattın
kuzeyinde olan yapısal serilerde ise cepheler kuzey, sırtların eğim yönü
güney bakılı olup, cepheler bitki örtüsü açısından daha zengin
durumdadır. Ancak bu hat ve daha güneyde yer alan serilerde durum
tam tersidir. Kuzeyde yer alan serilerin aksine güney bakılı cephelerde
bitki örtüsü yok denecek kadar seyrek iken, kuzey bakılı sırtların üzeri
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karaçam ağaçlarının oluşturduğu ormanlar ile örtülü vaziyettedir
(Fotoğraf 33; 34).

Fotoğraf 33. Koltuk Deresi’nin araziyi işlediği alanda yüzeye çıkan Kuesta cephesi
bitki örtüsü açısından fakir bir görünüme sahiptir.

Fotoğraf 34. Araştırma alanında daha kuzeyde yer alan serilerin aksine kuesta sırtları
ormanlar ile örtülüdür.
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Ovacık ilçesine bağlı Belen köyü yol ayrımı civarında güneydoğu bakılı
yamaçta kumtaşı istiflerinden oluşan fliş tabakaları yüzeylenmektedir.
Okside olmuş kırmızımsı kumtaşların bileşiminde yoğun olarak kireç
olması nedeniyle eski su çıkışlarının izi olan oyuntular mevcuttur. Bu
kesimdeki tabaka duruşları kısmen daha yatay uzantılı duruşa sahiptir.
Kornişler vadi boyunca açığa çıkmış vaziyettedir. İbreliler ile meşeler
birlik oluşturmuş karışık orman örtüsü sahaya yayılmıştır. Su isteği olan
kavaklar vadi içinde yayılış ortamı bulmuştur. Eğimli yüzeylerde
bitkiler yine tabaka aralarında yaşam alanı bulmaktadır (Fotoğraf 35).

Fotoğraf 35. Vadi içinde karaçamlar yaygın görülürken güney bakılı yamaçta
kızılçamlar daha yaygın durumdadır.

Ovacık ile Bayramoğlu ilçelerinin sınır sahası olan 41.032163° K,
33.061564° B koordinatlı alanda akarsuyun güneyi konglomera
tabakalarının yüzeye çıktığı sahadır. Bu alanda oldukça kalın
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konglomera tabakaları yer almaktadır. Konglomera tabakaları
monoklinal bir duruş açısı kazanmıştır. Tabaka uzanışları doğu-batı
yönlü olan yapının sırt bakısı ise kuzeydir. Jeolojik yaşlandırmada
mesozoyik dönemine atfedilen konglomeralar üzerinde toprak örtüsü
yoksunluğu dikkat çekicidir. Bitkiler doğrudan ana materyal üzerinde
gelişim göstermektedir.
Vejetasyonun dağılışı açısından incelendiğinde daha alçak olan vadi
içinde karaçamlar daha baskın durumda iken özellikle vadinin güney
bakılı üst yamaçlarında kızılçamlar hâkim duruma gelmektedir.
Kuzeyli bakıda karaçamlar karışıma girmektedir. Bu durum vadi
boyunca sıcaklık terselmesinin meydana geldiğini göstermektedir. Bu
nedenle vadi içinde karaçamlar, inversiyondan kurtulan üst yamaçlarda
ise kızılçamlar ortamda yayılış yapmaktadır (Fotoğraf 36).

126 | Dr. Öğr. Üyesi Sevda COŞKUN

Fotoğraf 36. Oldukça kalın konglomera tabakalarının bulunduğu alanda inversiyon
etkisi ile vadi içinde karaçamlar üst yamaçlarda ise kızılçamlar baskın türdür.
Tabakaların toprak örtüsünden yoksun olduğu alanda bitkiler doğrudan kayaçlar
üzerinde gelişim imkânı bulmaktadır.

Kızara Deresi’nin, Koltuk Deresi ile birleşme noktasında akarsuyun
dönem dönem oldukça fazla miktarda fiziksel yük taşıdığı
anlaşılmaktadır. Bu kesimde tabanda kaba bloklarında fazlaca yer
alması akarsu yükünün fazla olduğunu göstermektedir. Vadi içinde yine
karaçamlar, üst yamaçlara doğru kızılçamlar baskın olan ağaç türüdür.
Alüvyon dolgu üzerinde ılgınlarında yer aldığı alanın yamaçlarında
gürgenler ve meşelerde karışıma girmektedir (Görsel 2; Fotoğraf 37).
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Görsel 2. Akarsuyun dönem dönem yatak yükünün arttığı alanda vadi içinde su isteği
olan ılgın ve kavaklar yayılışa sahiptir. Batı bakılı yamaçta kızılçamlar yayılış
göstermektedir. Doğu bakılı yamaçta ise baskın tür kızılçam olmakla birlikte karaçam,
meşe ve gürgen karışıma girmektedir.

Fotoğraf 37. Kıta yamaçlarında meydana gelen birikimlerin ürünü olduğu düşünülen
konglomeralar üzerinde doğrudan ana kayadan beslenen kızılçam, karaçam, meşe ve
gürgenler yayılış ortamı bulmaktadır.
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Koltuk Deresi’nin Soğanlı Çayı’na yaklaştığı 41.049747° K,
33.091252° B koordinatlarında melanj sahasını anımsatan litolojik
değişim görülmektedir. Üst yamaçlar kireçtaşı, alt tabakalarda ana
materyali peridodit olan yeşilimsi kumtaşı birimleri istiflenmektedir
(Fotoğraf 38). Karşı yamaçta ise sıcak deniz ortamında yaşayan
radiolaria canlılarının iskeletlerinin oluşturduğu silisli organik çökel
kayacı olan radyolarit bulunmaktadır. Radyolarit üzerinde ise kumtaşı
ve konglomera istifi yer almaktadır. Oldukça kalın tabakalar
oluşturmuş olan konglomeralar üzerinde karstlaşma söz konusudur.
Oyuklu bir yapısı olan kayaçların belirli dönemlerde su çıkışının
işaretleri mevcuttur. Yüzeyin toprak örtüsünden yoksun olduğu
konglomeralar üzerinde bitkiler doğrudan ana kaya üzerinde
gelişmektedir (Fotoğraf 39). Litolojik birimlerin oldukça dar bir alanda
bu denli çeşitlendiği vadi içinde baskın tür karaçamlardır. Ayrıca suyu
seven kavak ve ılgın gibi türler vadi tabanına yerleşmiştir. Üst
yamaçlarda ise kızılçamlar hâkimdir. Ormanda karışıma giren diğer
ağaç türleri meşe ve gürgenlerdir. Orman altında boylu ardıç, katran
ardıcı, akçakesme, ateş dikeni gibi türler yaşam alanı bulmaktadır.
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Fotoğraf 38. Üstte kireçtaşı, altta ana materyalini peridoditin oluşturduğu kumtaşının
istiflendiği yaklaşık 570 metre yükseltili sahada kızılçamlar yayılış yapmaktadır.

Fotoğraf 39. Araştırma alanı, konglomera karstı açısından temsil sahası özelliği
taşımaktadır. Dönemlik su çıkışlarının izlerini barındıran litolojik birimler üzerinde
bitkiler, doğrudan ana kayadan beslenmektedir.
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Araştırma alanı, monoklinal yapılar açısından oldukça özgün örneklere
sahiptir. Sahada kuzey-güney yönünde sıra halinde uzanış gösteren çok
sayıda monoklinal yapıya ait kuesta sırt ve cepheleri bulunmaktadır.
Bunların birçoğu net olarak gözlemlenebilmektedir. İmanlar, Doğanlar
ve Avlağıkaya köylerinin yer aldığı çizgisel hat sahayı oluşum
açısından ikiye ayırmaktadır. Bu hattın kuzeyinde ve güneyinde kalan
yapısal sırtlar birbirine bakmaktadır (Görsel 3). Ovacık çevresi tektonik
hareketlerle şekillenmiş kuesta topografyasının örneklerini temsil
etmektedir (Görsel 4-5, Fotoğraf 40). Ayrıca, çek-ayır tipi faylanmaya
işaret eden şekillenmeler de sahada bulunmaktadır.

Görsel 3. En belirgin yapıların, çizgisel olarak gösterildiği görselde Doğanlar ve
Avlağıkaya hattının güneyi ve kuzeyi farklı özellik göstermektedir.
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Görsel 4. En belirgin yapıların, çizgisel olarak gösterildiği görselde Soğanlı ve Ekinci
hattı ve güneyi yapısal olarak farklı özellik göstermektedir.

Görsel 5. Ovacık ve çevresi yapısal olarak tektonik hareketlerle şekillendirilmiş ve
yer yer monoklinal yapıların kuşattığı bir alan özelliği göstermektedir.
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Fotoğraf 40. Koltuk köyü yakınlarında nümmilitli kireçtaşları üzerinde görülen
kuesta topografyası ile vejetasyon görülmektedir. Bitkilerin gür topluluklar
oluşturduğu kısım kuesta sırtı iken kuesta cephesi tam aksine bir o kadar bitki gelişimi
açısından zayıftır.
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IV. BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç
Araştırma alanı olan Ovacık ve yakın çevresinde Dikilitaş (2016) ve
Verimbaş (2019)’ın flora çalışmaları dışında fiziki coğrafyanın
araştırma konuları ile ilişkili doğrudan bu alanı kapsayan herhangi bir
çalışmanın alan yazın tarandığında bulunamamasının araştırmanın
seyrinde karşılaşılan en önemli zorluk olduğu söylenebilir. Buna karşın
alansal kapsamı dışında içerik kapsamı yönünden bu çalışma
incelendiğinde alan yazında dikkat çekici bir araştırma sonucu ortaya
koyması yönüyle önem taşımaktadır. Araştırmanın, benzer çalışmalara
bakış açısı kazandırması beklenmektedir.
Ülkemizde zonoekoton sahalarının en karakteristik ağaçlarından biri
olan karaçamlar, araştırma alanında en yaygın görülen ağaç türüdür.
Çalışma sahası bir zonoekoton alanı olmakla birlikte düşük rakımlı vadi
içleri ile yükseltinin arttığı yerlerde zonobiyom özelliği gösteren
alanların bulunduğu bir sahadır. Vadi içlerinde Akdeniz Fitocoğrafya
Bölgesinin karakteristik ağacı olan kızılçamlar ile maki türlerine ait
bireyler yayılış ortamı bulurken nemlilik koşullarının arttığı yerlerde
Avrupa-Sibirya Fitocoğrafya Bölgesinin elemanı olan kayın ve
doğrudan ışık alan yüksek alanlarda ise sarıçamlar yer yer saf ve karışık
halde orman oluşturmaktadır. Karasallığın etkisinin arttığı alanlarda ise
İran-Turan Fitocoğrafya Bölgesine ait bitki türlerinin sokulum yaptığı
gözlemlenmiştir. Nitekim araştırma alanını da kapsayan Dikilitaş
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(2016) ile Dikilitaş, Güler, Uğurlu ve Altan (2016)’ın saha ile ilgili
yaptıkları flora araştırmalarında tespit ettikleri tür dağılımlarının %59’u
çok bölgeli iken %18’i Avrupa-Sibirya, %12’si Akdeniz, %10’u ise
İran-Turan Fitocoğrafya Bölgelerine ait olması bu durum ile
örtüşmektedir.
Araştırma alanında fliş ve kireçtaşlarının yaygın olmasına rağmen
jeolojik yaş ve kayaçların mineralojik ve kimyasal özelliklerindeki
farklılıklar bu ana materyaller üzerindeki toprak oluşumu ve vejetasyon
gelişimini etkilediği görülmüştür. Kireçtaşlarının killi ve kompakt
yapıda olduğu ana materyaller üzerinde özellikle eğimli yüzeylerde
toprak oluşumunun çok sığ olduğu çoğu zaman ise bitkilerin doğrudan
ana materyalden beslendiği tespit edilmiştir. Bu duruma bağlı olarak
litolojik birimlerden bitkilere besin elementi geçişinin düşük olması
nedeniyle çoğu zaman türlerin bodur kaldığı belirlenmiştir (Fotoğraf
41). Benzer şekilde Koltuk Deresi ile Kızara Deresi’nin birleşme
noktası çevresinde kretase yaşlı kalın konglomera tabakaları üzerinde
toprak oluşumunun zayıf olduğu, yine bu alanda bitkilerin doğrudan
ana materyalden beslendiği görülmektedir. Geçirimsiz marn tabakaları
üzerinde tohum transferi açısından meşe gibi kök sürgünü ile de yayılış
sağlayabilen türlerin ortamda göreceli olarak daha iyi yayılış yaptığı
ancak tohum ile yayılış yapan ibreli türlerin bu gibi alanlarda yayılış
ortamı bulamadığı tespit edilmiştir.
Topografya etkisinin araştırma alanındaki vejetasyonun dağılışında net
olarak etkili olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle yükseltiye
bağlı olarak bitki türlerinde kademelenme olduğu söylenebilir. Ayrıca
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benzer ortam özellikleri olmasına rağmen sadece bakı yönünün
değişmesi sonucu tür dağılımı ve gelişimin değiştiği belirlenmiştir.
Topografyanın dış bükey olarak şekillendiği yüzeylerde bilhassa güney
bakılı yamaçlarda vejetasyon örtüsünün oldukça seyrek olduğu
söylenebilir.

Fotoğraf 41. Kil içeriği açısından zengin, kompakt yapıda bulunan kireçtaşları
üzerinde bitkiler doğrudan ana materyalden beslenmektedir. Topografyanın aynı
zamanda dış bükey eğrilik gösterdiği bu alanda bitki gelişimi oldukça yavaştır. Artım
burgusu yardımıyla alınan numunelerdeki yaş halkaları incelemelerinde 50 yıl ile
yaşlandırılabilen karaçamların boyu ancak 3 ile 5 metre asında değişim gösterdiği
belirlenmiştir.

İklim bitki türlerinin ekolojik istekleri dahilinde tür dağılımı üzerinde
en önemli unsurlardan biridir. Soğanlı Çayı’nın oluşturduğu vadi
içlerinde sıcaklık isteği olan kızılçam ile akçakesme, menengiç,
karaçalı vb. gibi maki elemanları geniş yayılış ortamı bulurken,
yükseltinin atmasına bağlı olarak değişen sıcaklık koşullarına
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kızılçamlara karaçam ve meşe türleri eşlik ederek tepki verdikleri
belirlenmiştir. Ekolojik gereksinimleri açısından birbirine en yakın
türlerin bir alanda bulunduğu karışık orman alanlarından biraz daha
yükseklere

çıkıldığında

karaçamların

baskın

hale

geldiği

görülmektedir. Araştırma alanındaki Kışla mevkiinde saf sarıçam
ormanlarının, yer yer kayın-sarıçam, kayın-göknar-sarıçam karışık
ormanlarının görülmesi de vejetasyon açısından farklı türlerin bir arada
ortam paylaştığını göstermesi açısından önemlidir.
Sonuç olarak, çalışma alanındaki litolojik ve tektonik yapısal
özelliklerin ve bu özelliklere bağlı olarak şekillenen yapısal
jeomorfolojinin vejetasyonun dağılış özelliklerini, tarım faaliyetlerini
ve yerleşmelerin mekânsal dağılışlarını etkiledikleri görülmüştür.
Vejetasyon özelliklerinin, çalışma sahasının yapısal jeomorfoloji ve
onunla ilişkili olarak gelişen litolojik özelliklerin sunduğu imkânlara
bağlı olarak şekillendiği, bu özelliklerin yönlendirici ve kontrol edici
bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.
Kuesta rölyefinin gelişiminde gerekli olan litolojik direnç farklılığının
çalışma sahasındaki mevcudiyeti, vejetasyonun monoklinal yapının
elemanter yer şekillerinden kuesta sırtı ve kuesta cephesinde kendisini
gösterdiği, kuesta cephesinde vejetasyonun sık ve bonitedinin yüksek
olduğu sonucuna ulaştırdığı söylenebilir. Bu durum Ovacık çevresinde
araziden faydalanma niteliğinin yapısal özelliklere göre şekillenmiş
olduğuna iyi bir örnek teşkil etmektedir.
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Çalışma sahasındaki yerleşmelerin dağılış özellikleri ise yine araştırma
alanının yapısal özelliklerine bağlı şekillenmiştir. Ovacık çevresini
içine alan kırsal yerleşmeler, daha çok konsekant ve sübsekant
depresyonların tabanlarında ve yer yer yamaçlarında, aynı zamanda
sürekli akarsulara yakın olacak bir düzende kurulmuştur.
Öneriler
•

Araştırma alanında orman bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve
odun dışı orman ürünlerinin yöre ekonomisine katkısı teşvik
edilmelidir.

•

Modern ve teknik ormancılığın bir gereği olan bitki türlerinin
doğal ortamda yetişme koşulları dikkate alınarak ormanın
ekolojik dengesi korunmalıdır.

•

Vejetatif dağılışın sınırlarına etki eden diğer bir faktör de orman
sahalarının yerleşmeye ya da tarımsal alanlara açık hale
getirilmesidir. Arazi kullanım kabiliyetine göre arazilerden
faydalanmada vatandaş bilgilendirilmeli ve planlamalar buna
göre yapılmalıdır.

•

Orman vejetasyonu içerisinde idare müddeti tamamlanan
türlerin kesiminde bitki toplulukları içerisindeki türlerin lehine
ya da aleyhine verilecek kararların ekolojik tabanlı olması ve
orman ekosistemine zarar vermemesine dikkat edilmelidir.
Başka bir anlatımla silvikültürel müdahaleler ve orman
işletmeciliği ormanların kuruluşundaki süksesyon esaslarına
göre yapılmalıdır.
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