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KÜRTÜN (GÜMÜŞHANE)- ÖRÜMCEK ORMANLARININ 

FLORASI ve SAF MEŞCERE TİPLERİNİN FLORİSTİK KOMPOZİSYONU 

 

      GİRİŞ 

      Ormanlardan sürdürülebilir 

yararlanma ancak onun tüm bireylerinin 

ve bireyler arasındaki ortak ilişkilerin 

sağlıklı bir şekilde bilinmesiyle mümkün 

olabilmektedir. Günümüz ormancılığında 

flora ile yetişme ortamı ve verimliliği 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 

oldukça önemlidir. Florası henüz tam 

olarak belirlenmemiş birçok yerler, 

değişik amaçlı müdahaleler sonucu 

floristik yapısı giderek bozulmakta kimi 

yerlerin ise asli bitki örtüsü tamamen 

tahrip edilmektedir. Bu durum 

gelecekteki olası flora değişimlerini 

karşılaştırmalı belirleme imkanını da yok 

etmektedir. 

       Çalışmanın amacı; Örümcek 

Ormanlarının mantar, liken, eğrelti ve 

karayosunları dahil olmak üzere tüm otsu 

ve odunsu bitkilerini ortaya koymak ve 

ana meşcere tiplerinin bonitet ve 

kapalılığa göre floristik kompozisyonunu 

belirlemektir. 

       YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       Saf Doğu ladini, Sarıçam ve Doğu 

kayını meşcereleri üç değişik bonitet 

sınıflarına ve üç değişik kapalılık 

derecelerine ayrılmıştır. Bunun için, her 

ağaç türünün saf meşcerelerinin yüksek, 

orta ve düşük bonitet sınıflarından ve 

tam, gevşek ve seyrek kapalılık 

derecelerinden en az 7 adet olmak üzere 

toplam 82 adet örnek parsel seçilmiştir. 

Toprak örnekleri; 0-30 cm derinlikte 

açılan toprak profilinden el küreği 

yardımı ile 1-15 kg’ lık torba örneği  

  

şeklinde alınmıştır. Braun-Blanquet‘in örtme 

dereceleriyle birey sayılarını birleştirerek 

geliştirdiği skala kullanılmıştır. Örnek 

parsellerde her bir türün örtme değerlerini 

bulabilmek için aşağıdaki formül 

kullanılmıştır. 

 
                                O türün tablodaki 

Her tür için         ortalama yüzdeleri toplamı         

ort. Örtme değ. =--------------------------------- x 100 

                       Tablodaki inceleme sahas sayısı  

              

       Bitki toplumlarında bazı türler tek tek 

yani serpili ve dağınık olarak, bazıları ise sık 

topluluklar halinde bulunur. Bu bulunuş 

biçimine “toplumlaşma” ya da “sosyabilite” 

denir. Yine Braun-Blanquet’ in ortaya 

koyduğu skala ile örnek parsellerdeki 

türlerin osyabilite dereceleri belirlenmiştir. 

Örnek parsellerde bitki türlerinin örtme ve 

sosyabilite derecelerinin yanında boylanma 

durumlarıda aşağıdaki skala dikkate alınarak 

belirlenmiştir. 

  (1)   Boyu 1-10 cm arasında olanlar, 

  (2)   Boyu 11-20 cm arasında olanlar, 

  (3) Boyu 21-30 cm arasında olanlar, 

  (4)   Boyu 30 cm’ den fazla olanlar. 

 

     SONUÇ ve ÖNERİLER 

     Çalışma alanında; mantar, yosun, liken, 

eğrelti ve spermetophyta olmak üzere 614 

takson tespit edilmiştir. Cryptogamae ’  ler   

(pteridophyta hariç)  Engler yöntemine göre, 

Phanerogamae’ ler ise Davis ‘ in izlediği 

sıralamaya göre sisitematik dizileri 

oluşturulmuştur. Araştırma alanının 

florasında çiçeksiz bitkilerin oranı 

azımsanmayacak (% 14,5) seviyededir.  
 



       Picea orientalis, Pinus sylvestris ve 

Fagus orientalis’ in dışında az çok saf 

meşcereler kuran, karışıklığa giren veya 

münferit olarak yayılan başlıca orman 

ağaçları şunlardır: 

Abies nordmanniana subsp, nordmanniana,  

Quercus petraea subsp. iberica, 

Populus tremula, 

Ulmus glabra, 

Acer trautvetteri, 

A. Cappacodium var. cappadocium, 

Tilia rubra subsp. caucasica, 

Carpinus betulus, 

Taxus baccata, 

Alnus glutinosa   subsp. barbata, 

Castanea sativa, 

Quercus hartwissiana, 

Q. macranthera subsp. syspirensis ve 

Sorbus aucuparia’dır.  

       Araştırma alanında saptanan 9 adet bitki 

taksonu A7  (Gümüşhane) karesi ve Doğu 

Karadeniz Yöresi için yeni sayılan türlerdir. 

Bu taksonların 1’ i mantar, 2 ‘ si Liken ve  6 

adeti, de  Spermetophyta  örnekleridir. 

Collema auricatum likeni ve Sedum 

maximum x Sedum caucasicum (Melez Dam 

Koruğu) örneği Türkiye florası için yeni 

olan türlerdir.   

        Araştırmada ulaşılan bir başka bulgu da 

Örümcek Ormanları saf meşcerelerinin 

vejetasyon yapısı ile ilgilidir. Ana Meşcere 

tiplerinde alınan örnek alanların 

değerlendirilmesi sonucu üç bitki birliği 

saptanmıştır. 

        Bunlar; 

-Picea orientalis (Piceetum  orientali) birliği  

-Pinus sylvestris–Vaccinium mytillus 

(Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestri) birliği 

-Fagus orientalis–Rhododendron ponticum 

(Rhododendro pontici- Fagetum orientalis)   

birliği’dir. 

       Picea orientalis birliği’nin ayırt edici 

türü Picea orientalis, muhtemel karakter 

türleri ise Veronica officinalis ve Oxalis  

acetosella‘dır. Çalışma sahasında bu birliğin 

floristik kompozisyonuna; 

RHODODENDRO-FAGETALIA 

ORIENTALIS, PINO-PICETALIA 

ORIENTALIS ve POPULETALIA 

Ordolarına, QUERCO-FAGETEA sınıfı 

 ve QUERCO-FAGEA üst sınıfına ait 

türler önemli derecede yer tutmaktadır. 

      Pinus sylvestris-Vaccinium myrtillus  

Assosiasyonunun   ayırt  edici   türleri   

Pinus sylvestris ve Vaccinium 

myrtillus’tur. Assosiasyonun muhtemelen 

karakter türleri Agrostis tenuis ve Daphne 

pontica‘dır. Birliğin floristik 

kompozisyonunda; 

RHODODENDRO-FAGETALIA 

ORIENTALIS ve QUERCO–

CARPINETALIA ORIENTALIS Ordoları 

ile QERCO- FAGETEA sınıfı ve 

QUERCO–FAGEA üst sınıfı önemli 

sayıda türlerle temsil edilmektedir.  

        Fagus orientalis Assosiasyonunun 

ayırt edici türleri Fagus orientalis ve 

Rhododendron ponticum’dur. Bu birliğin 

floristik kompozisyonunda; 

PINO-PICETALIA ORIENTALIS, 

DODENDRO -AGETALIA ORIENTALIS 

ordolarına ve QUERCO–FAGEA  

üst sınıfına ait türler önemli sayıda yer 

almaktadır. 
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