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Özet
Bu araþtýrmada Büyükhemit Deresi ve civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) vejetasyonu
Braun-Blanquet metoduna göre çalýþýldý. Orman vejetasyonuna ait Quercetum
macrolepido-cerridis ve step vejetasyonuna ait Minuartio-Astragaletum microcephali
olmak üzere iki yeni bitki birliði tanýmlandý ve sintaksonomik olarak sýnýflandýrýldý. Bu
bitki birliklerinin fitososyolojik ve fitoekolojik yapýsý benzer birliklerle mukayese edilerek
tartýþýldý.
Anahtar Kelimeler: Büyükhemit, Kýrýkkale, Türkiye, vejetasyon.
Vegetation of Buyukhemit Deresi (Delice-Kirikkale) and its Surroundings
Abstract
In this study, vegetation of Buyukhemit Dere and its surrounding were studied using
to Braun-Blanquet method. Two new plant associations, Quercetum macrolepidocerridis and Minuartio-Astragaletum microcephali belong to forest and steppe vegetation
respectively were described and classified syntaxonomically. Phytosociological and
phytoecological features of the associations were discussed and compared with their
relatives.
Keywords: Buyukhemit, Kýrýkkale, Turkiye, vegetation.

GÝRÝÞ
Türkiye'de vejetasyon araþtýrmalarý ilk olarak
1702 yýlýnda Tournefort tarafýndan Aðrý Daðý'nda
yapýlan çalýþma ile baþlamýþtýr. Daha sonra HandelMazetti, Krause ve Schwarz tarafýndan Türkiye
vejetasyonuna yönelik ilk bilgiler verilmiþtir. Yerli
araþtýrýcýlarýn vejetasyon analizine yönelik çalýþmalarý Birand, Çetik ve Akman ile baþlamýþ ve son
yýllarda büyük geliþmeler kaydetmiþtir. Bu
çalýþmalar genel olarak Anadolu'nun büyük kýsmýný
kaplayan orman ve step vejetasyonlarýnýn analizi
üzerine yoðunlaþmýþtýr (Çetik 1985, Akman 1995).
Binlerce yýldýr insan yerleþimine açýk olan Anadolu
topraklarýnda ormanlara sürekli müdahale edilmesi,
antropojenik kökenli step vejetasyonunun sýnýrlarýnýn geniþlemesine neden olmuþtur.
Çalýþma alanýmýzýn da bulunduðu Ýç Anadolu
bölgesi fitocoðrafik olarak Ýran-Turan bölgesinde yer
alýr. Ýklim, toprak ve coðrafya nedeniyle dâhil
edildiði bölge içerisinde oldukça farklý özellikler
gösteren Ýç Anadolu, Zohary tarafýndan da "Orta
Anadolu Alt Bölgesi" olarak sýnýflandýrýlmýþtýr
(Zohary 1973). Bu alt bölge daha çok geniþ
düzlüklerden oluþan bir plato þeklindedir ve hâkim
bitki örtüsü kamefit, hemikriptofit ve terofit hayat
formlu bitkilerle karakterize edilen step formasyonudur. Bu step topluluklarý daðlýk alanlarda
bozuk, kurak orman formasyonlarý ile kuþatýlmýþ
durumdadýr. Ýç Anadolu' da orman formasyonlarý
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yer yer klimaks vejetasyon tipi olan Pinus nigra Arn.
(karaçam) ormanlarý veya subklimaks vejetasyon tipi
olan Quercus spp. (meþe) ormanlarýndan oluþmaktadýr. Günümüzde bu ormanlar insanlarýn baskýsýyla
sürekli azalmakta, yerlerine sekonder süksesyon ile
antropojenik step formasyonlarý gelmekte ve farklý
formasyonlarýn sýnýrlarýnda orman-step alanlarý
ortaya çýkmaktadýr. Büyükhemit Deresi civarýnda
bulunan Quercus spp. ormanlarý da böyle bir
antropojenik etkinin izlerini taþýmaktadýr. Çalýþma
alanýnda esas itibariyle Akdeniz elementi olan Q.
cerris L. var. cerris ile Q. ithaburensis Decne. subsp.
macrolepis (Kotschy) Hedge&Yalt. türlerininin
baskýnlýðý oldukça ilgi çekicidir. Böyle bir alandan
elde edilecek verilerin fitoekolojik ve fitososyolojik
açýdan önemli katkýlar saðlayacaðý düþünülmüþtür.
Büyükhemit Deresi Kýrýkkale'nin 70 km
kuzeydoðusunda, Kýrýkkale'ye baðlý Büyükafþar
kasabasýnýn eteklerinde yer almaktadýr. Alanýn
kuzeyinde Büyükafþar Kasabasý, güneyinde Elmalý
Köyü, doðusunda Þarklý Köyü, batýsýnda ise
Daðobasý Köyü yer alýr. Coðrafi konum olarak 33º
57'- 34º 03' doðu boylamlarý ile 40º 57'- 41º 03'
kuzey enlemleri arasýnda bulunan alan engebeli
denebilecek bir yapýya sahiptir ve 30-35º’lik meyilli
yamaçlara rastlanýr. Alanýn en yüksek noktasý 1190
m ile Hemit Tepesidir. Alandan geçen Büyükhemit
Deresi de diðer tepeler arasýnda birçok kola ayrýlmýþ
durumdadýr (Þekil 1).
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MTA raporlarýna göre araþtýrma alanýnda eosen
ve üst eosen-alt miyosen formasyonlarý mevcuttur.
Eosen; tabanda kum taþý arabantlý koyu gri þeyl, gri
renkli konglomera ve kum taþý ardalanmasý ve
sarýmsý renkli fosilli kireçtaþlarý ile temsil edilir. Üst
eosen-alt miyosen; konglomera ve kiltaþý ardalanmasý ile marn arabantlý jipslerle temsil edilir (Tanrýverdi 1974).
Alanda baþlýca kahverengi, kýrmýzý kahverengi ve
kolluviyal topraklar bulunur (Anonymous 1972).
Step birliðinin bulunduðu alanlardan 0-30 cm
derinlikten alýnan iki toprak örneði, balçýk ve kumlu
balçýk bünyeye sahiptir. Orman birliðinin toprak
örnekleri ise deðiþik derinliklerden alýnmýþ ve balçýk
ile killi balçýk bünyeye sahip olduðu tespit edilmiþtir
(Tablo 1). Alanda step vejetasyonu %7,20 ile en çok
kireç miktarýna sahipken, orman vejetasyonunda bu
oran %5,56'dýr. Yine step vejetasyonu pH 8-8,3
deðerleri ile hafif bazik bir özellik gösterirken,
orman vejetasyonu pH 6-7,4 deðerleri ile nötre
yakýn asidik özellik göstermektedir. Orman vejetasyonunda organik madde oraný %4,422 iken step
vejetasyonunda bu miktar, %0,134 tür. Ormanlýk
alanlarda toplam azot oraný %0,048-0,221 arasýnda
deðiþir ve step alanlarýndan daha fazladýr. Alandaki
deðiþebilir mineral ölçümlerinde Ca: 2400 ppm, K:
460,2 ppm, katyon deðiþim kapasitesi: 31,5 (me/100
gr) deðerleri ile orman vejetasyonunda en yüksek;
Mg: 568,8 ppm, Na: 27,6 ppm ile step vejetasyonunda en yüksek deðerlerini almýþlardýr (Tablo 2).
Araþtýrma alanýnýn iklimi Meteoroloji bülteninin
Kýrýkkale istasyonu verilerine dayanýlarak deðerlendirilmiþtir (Anonymous 2005). Yýllýk ortalama
sýcaklýðýn 12,4ºC olduðu alanda, ortalama sýcaklýðý
en yüksek ay 24,1ºC ile Temmuz, en soðuk ay ise
-0,3ºC ile Ocak'týr. Ocak ve Þubat aylarý donlu;
Mart, Nisan, Ekim, Kasým ve Aralýk aylarý
muhtemel donlu aylardýr. Yaz ve sonbahar
mevsimlerinin kurak geçtiði alanda, en yaðýþlý ay
52,4 mm ile Mayýs, en kurak ay 9,2 mm ile
Aðustos'tur. Yýllýk ortalama yaðýþ 368,7 mm dir. Yaðýþ
rejimi Ý.K.S.Y. (Ýlkbahar-Kýþ-Sonbahar-Yaz) þeklinde
olup, Doðu Akdeniz'lidir. Alana ait iklimsel veriler
Emberger'in iklim formulüne göre deðerlendirildiðinde yaðýþ-sýcaklýk emsali [Q =38,3] olarak
bulunur. Bu durum alanýn "yarý kurak, alt" Akdeniz
biyoiklim tipine girdiðini göstermektedir (Akman
1999). En soðuk ayýn en düþük sýcaklýk ortalamasý
(m) -3,1'dir. Bu durum alanda "yarý kurak alt, kýþý
çok soðuk Akdeniz" ikliminin hüküm sürdüðünü
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Þekil 1. Çalýþma alanýnýn coðrafi konumu.

Þekil 2. Kýrýkkale'nin iklim diyagramý.

göstermektedir. Alanda yýllýk ortalama nisbi nem
%62 dir (Tablo 3,4).
MATERYAL VE METOT
1990-1992 yýllarý arasýnda araþtýrma alanýndan
toplanan bitki örnekleri Flora of Turkey'e göre ve
GAZÝ herbaryumundaki örneklerle mukayese
edilerek teþhis edildi (Davis 1965-1988). Vejetasyon
çalýþmasý Braun-Blanquet metoduna göre yapýldý
(Braun-Blanquet 1932). Araþtýrma alanýnda homojen yerlerden 61 örnek parsel alýndý ve bunlardan
24'ü vejetasyon analiz tablolarýnda yorumlandý.
Örnek parsel büyüklükleri orman birlikleri için 400
m2, step birlikleri için 100 m2 olarak belirlendi.
Tanýmlanan bitki birlikleri, benzeri çalýþmalarda
belirlenen birliklerle, Sorensen'in benzerlik indisine
göre karþýlaþtýrýldý (Sorensen 1948). Birliklerin
isimlendirilmesi 'Uluslararasý Bitki Sosyolojisi
Ýsimlendirme Kodu'nda (Weber ve ark. 2000) belirtilen kural ve tavsiyelere uygun olarak yapýldý.
Tanýmladýðýmýz sintaksonlar sýnýflandýrýlýrken ilgili
kaynaklardan (Çetik 1985, Akman 1995,) yararlanýldý. Alandan alýnan toprak örnekleri Ankara
Ormancýlýk Araþtýrma Enstitüsü Laboratuvarlarýnda
analiz ettirildi. Ýklim ve jeoloji verileri ilgili raporNo: 64, 2007
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Tablo 1. Alanda tespit edilen birliklerin fiziksel analiz
sonuçlarý.

lardan alýnarak derlendi.
BULGULAR
Araþtýrma alanýnda Quercus türlerinin hâkim
olduðu orman vejetasyonu ve Astragalus türlerinin
hâkim olduðu step vejetasyonu ile Büyükhemit
Deresi boyunca oluþan, yazýn kuruyan dere
vejetasyonu yayýlýþ göstermektedir.
Orman vejetasyonu, ülkemizde geniþ yayýlýþý
bulunan Q. cerris ile batý ve güneybatý Anadolu'da
yayýlýþ gösteren Q. ithaburensis subsp. macrolepis türlerinin oluþturduðu birlikle temsil edilir. Her ikisi de
Akdeniz elementi olan bu iki tür, alanda 1050-1200
m'ler arasýnda dominant, yer yer bozuk orman ve
lokal topluluklar oluþtururlar. Yarý açýk veya kapalý
bir örtüþe sahip olan birlik kesintili yayýlýþ gösterir.
Step vejetasyonu ise ova ve alçak dað
bozkýrlarýnýn tipik bitkileri olan yastýk formlu bodur
çalýlar ve otsu türlerden oluþur. 1000-1100 m'ler arasýnda erozyonlu yamaçlarda ve orman açýklýklarýnda
yayýlýþ göstermektedir.
Quercetum macrolepido-cerridis Vural, Yaman
& Þahin ass. nov. (Tablo 7, tip örnek parsel 59): Bu
birlik Q. ithaburensis subps. macrolepis ve Q. cerris var.
cerris türlerinin karýþýk olarak oluþturduðu meþe
ormanýný temsil eder. Büyükhemit Tepe ve Kaçýnbaþ
Tepelerinde sýk veya seyrek topluluklar oluþtururlar.
Üç tabakalý dikey strüktür gösteren birliðin genel
örtüþü %60-95 arasýnda deðiþir. Birlik 2º-30º'lik
eðimli alanlardan 12 örnek parselle tanýtýldý. Aðaç
katý %30-90 örtüþe sahip olup, yüksekliði 6-12 m
arasýndadýr. Çalý katý %1-10 örtüþ, 0,5-1 m boya, ot
katý %15-40 örtüþ, 10-50 cm arasýnda deðiþen boya
sahiptir. Birliði oluþturan diðer baþlýca türler þunlardýr: Prunus divaricata Ledeb., Crataegus szovitsii Pojark,
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus, Cotoneaster
nummularia Fisch & C.A. Mey subsp. nummularia,
Colutea cilicica Boiss. & Balansae, Jasminum fruticans L.
ve Rosa canina L. Birlik sintaksonomik olarak QuNo: 64, 2007
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ercetea pubescentis Doing Kraft 1955 sýnýfýnýn
Querco-Carpinetalia orientalis Quezel, Barbero &
Akman 1980 ordosuna ve Quercion anatolicae
Akman, Barbero & Quezel 1979 alyansýna baðlanýr.
Minuartio-Astragaletum microcephali Vural,
Yaman & Þahin ass. nov. (Tablo 8, tip örnek parsel 6):
Bu birlik araþtýrma alanýnda orman vejetasyonunun
tahrip edildiði yerlerde görülmektedir. Birlikte
kserofit karakterde olan çalý ve otlar yaygýndýr.
Astragalus microcephalus Willd. dominant ve konstant
tür olup ayný zamanda birliðin ayýrt edici karakter
türüdür. Bu tür ülkemizde ormandan arýnmýþ dað
steplerinde çok yaygýndýr. Diðer karakter tür olan
Minuartia anatolica (Boiss.) Woronow var. arachnoidea McNeill. ise Ýç Anadolu'da yayýlýþ gösteren
endemik bir taksondur. Birlik alanda 1000-1100
m'ler arasýnda, 10º-25º eðimli alanlarda yayýlýþ gösterir. 12 örnek parselle tanýtýlan birlik, tek tabakalý
bir strüktüre sahiptir. Birlikte genel örtüþ %60-90
arasýnda deðiþir. Birlik sintaksonomik olarak;
Onobrychido armeni-Thymetalia leucostomi Akman, Ketenoðlu & Quezel 1985 ordosuna baðlý,
Phlomido armeniacae-Astragalion microcephali
Akman ve ark. 1984 alyansýna baðlanmýþtýr.
TARTIÞMA
Bu araþtýrmada Büyükhemit Deresi ve civarýnda
yayýlýþ gösteren orman ve step vejetasyonu sintaksonomik ve sinekolojik yönden ele alýnmýþtýr.
Bazý bitki gruplarýnýn geniþ hoþgörü sýnýrlarýna
sahip olan dominant türleri, farklý coðrafik
bölgelerde benzer gruplar oluþturabilmektedir. Fakat bu gruplarýn floristik kompozisyonlarý farklý
olmaktadýr. Araþtýrma alanýmýzda tespit edilen step
birliðinin karakter türü olan A. microcephalus ve
orman birliðinin karakter türü olan Q. cerris var. cerris
de ülkemizin birçok yerinde topluluklar oluþturmuþ
fakat farklý bitki birlikleri olarak adlandýrýlmýþlardýr.
Zira her ne kadar baskýn türler ayný olsa da hem
floristik yapý hem de abiyotik etmenler açýsýndan
farklý olduklarý ortaya konmuþtur.
Orman vejetasyonunun hâkim türü olan Q. cerris
var. cerris bir Akdeniz elementi olarak Anadolu'nun
özellikle batý yarýsýnda Akdeniz floristik bölgesinin
etkisi altýnda ormanlar oluþturmaktadýr. Çalýþma
alaný Ýran-Turan floristik bölgesinin etkisi altýnda
olduðundan floristik yapýsý itibariyle büyük farklýlýklar göstermektedir. Samsun Nebyan Daðý'nda
tespit edilen Q. cerris var. cerris birliði ile tespit
ettiðimiz birlik baskýn tür bakýmýndan benzerdir,
ancak floristik benzerlik %2 kadardýr (Kutbay ve
55

M. VURAL, M. YAMAN, B. ÞAHÝN

Ekoloji
Tablo 2. Alanda tespit edilen birliklerin kimyasal analiz sonuçlarý.

Tablo 3. Kýrýkkale'nin biyoiklim tipi.

P: Yýllýk yaðýþ ortalamasý
M: En sýcak ayýn en yüksek sýcaklýk ortalamasý
m: En soðuk ayýn en düþük sýcaklýk ortalamasý.

PE: Üç aylýk yaz yaðýþý toplamý
Q: Yaðýþ sýcaklýk emsali.
S: Kuraklýk indisi

Tablo 4. Kýrýkkale iline ait meteorolojik veriler.

O.s. = Ortalama sýcaklýk (oC)
O.m. s.= ortalama en yüksek sýcaklýk (oC)
O.e.d.s.= ortalama en düþük sýcaklýk (oC)
E.y.s.= en yüksek sýcaklýk (oC)
E.d.s.= en düþük sýcaklýk (oC)

Y.o. = yýllýk ortalama sýcaklýk (oC)
O. y.= ortalama yaðýþ (mm)
O. n. n. = ortalama nisbi nem (%)
E. d. n. n.= en düþük nisbi nem (%)

Kýlýnç 1995). Beypazarý-Nallýhan arasýnda tespit edilen Quercus pubescens Willd. birliði ise özellikle alyans
karakter türlerinin bir çoðunun ortak olmasý
nedeniyle daha yüksek oranda (%20) benzerlik
göstermektedir (Akman 1974). Buna karþýn Akdeniz
bölgesine özgü Querco-Cedretalia libani Barbero ve
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ark. 1974 ordosunun da alanda iyi temsil edildiði
görülmektedir. Alandaki iklimsel ve edafik faktörleri
diðer birliklerle mukayese ettiðimizde de yaðýþsýcaklýk deðerleri, biyoiklim tipi, toprak gruplarý ve
anakaya tipi bakýmýndan önemli deðiþiklikler
görülmektedir. Ancak çalýþma alanýna çok yakýn olan
No: 64, 2007
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Tablo 5. Quercetum macrolepido-cerridis birliðinin diðer benzerleriyle karþýlaþtýrýlmasý.

Tablo 6. Minuartio-Astragaletum microcephali birliðinin diðer benzerleriyle karþýlaþtýrýlmasý.

Dinek Daðýndaki Q. cerris var. cerris birliði ile tespit
ettiðimiz birlik arasýnda büyük bir benzerlik
görülmektedir. Her iki birlikte organik maddece
fakir, kireçsiz, kýrmýzý kahverengi topraklar üzerinde
geliþir. Yaðýþ sýcaklýk deðerleri de birbirine çok yakýn
olup, ÝKSY yaðýþ rejimindeki 'yarý kurak alt soðuk
Akdeniz' iklim tipinde geliþirler. Ancak yine de
abiyotik etmenlerin benzerliðine raðmen floristik
yapýnýn farklý olduðu ve ancak %18 benzediði
görülmektedir. Dinek Daðýndaki Q. cerris var. cerris
birliði ile yakýn çevresindeki Q. pubescens birlikleri Ýç
Anadolu bölgesindeki kurak ormanlarý temsil eden
Quercion anatolicae alyansýnda yer alýr. Burada
tanýtýlan bitki birliði de ekolojik ve floristik özelliklerinden dolayý ayný alyansa dahil edilmiþtir.
Step vejetasyonunu oluþturan birlik ise Anadolu'da ormanlarýnýn tahribi sonucunda oluþan ve aþýrý
otlatma, erozyon gibi sebeplerle de bozulan alanlarda kolayca hâkimiyet kurabilen A. microcephalus
No: 64, 2007

türünün baskýnlýðýyla oluþmuþtur. Birlik bu tip
alanlarý temsil eden Phlomido-Astragalion microcephali Akman ve ark. 1984 alyansýna baðlanmýþtýr.
Ancak A. microcephalus türünün baskýnlýðýyla
oluþan birlikler coðrafik durumlarý ve floristik
yapýlarý itibariyle deðiþik alyanslara baðlý olarak
tanýmlanmýþtýr. Örneðin Kýrþehir Kargasekmez ve
Baran Daðlarýnda tanýmlanan Acantholimo-Astragaletum microcephali Hamzaoðlu 1999 birliðinin,
bu alandaki birlikle benzerliðinin nispeten yüksek
oluþu daha çok sýnýf ve ordoyu temsil eden türler
nedeniyledir (Hamzaoðlu ve Aydoðdu 2000, Aydoðdu ve ark 2001). Zaten Baran ve Kargasekmez
Daðlarýndan tanýtýlan birliðin baðlandýðý Alysso
lepidoto-stellati-Astragalion condensati alyansý Kýrþehir dolaylarýnda kalkerli ve tüflü alanlarda görülür
ve kurakçýl bir habitatý temsil ederek, kendine özel
bir yayýlýþ gösterir (Hamzaoðlu 1999). Diðer
birliklerin de farklý yükselti katlarýnda, farklý iklim
57
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Tablo 7. Quercetum macrolepido-cerridis Vural, Yaman & Þahin ass. nova. (*=tip örnek parsel:59)
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Tablo 8. Minuartio-Astragaletum microcephali Vural, Yaman & Þahin ass. nova. (*= tip örnek parsel: 6)
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Tablo 8. Devamý.

tiplerinin etkisi altýnda oluþtuklarý, benzerlik gösteren türlerin ise sýnýf ve ordonun ülkemiz genelinde daha geniþ yayýlýþ gösteren türler sebebiyle
olduðu görülmüþtür. Birlikte ordonun diðer alyans60

larý da tekerrürü yüksek olan birkaç türle temsil
edilmiþtir.
Tespit ettiðimiz bitki topluluklarýný Sorensen'in
benzerlik indisini kullanarak yakýn çalýþmalarla
No: 64, 2007
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mukayese ettiðimizde benzerlik oranlarýnýn çok
düþük olduðu anlaþýlmýþtýr (Sorensen 1948). Aþaðýdaki tabloda görüleceði gibi bitki birlikleri arasýnda
benzerlik oranlarý karþýlaþtýrýlmýþ ve bunlarýn %33'ü
geçmediði görülmüþtür (Tablo 5, 6).
Alandaki birliklerin sintaksonomisi:
Sýnýf: Astragalo-Brometea Quezel 1973
Ordo: Onobrychido armeni-Thymetalia leucostomi Akman, Ketenoðlu & Quezel 1985
Alyans: Phlomido armeniaceae-Astragalion microcephali Akman ve ark 1984
1. Birlik: Minuartio-Astragaletum microcephali
Vural, Yaman & Þahin
Sýnýf. Quercetea pubescentis Doing Kraft 1955
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Ordo: Querco-Carpinetalia orientalis Quezel,
Barbero, Akman 1980
Alyans: Quercion anatolicae Akman, Barbero &
Quezel 1979
2. Birlik: Quercetum macrolepido-cerridis Vural, Yaman & Þahin
Büyükhemit Deresi ve civarýnýn vejetasyonu
bitki sosyolojisi ve bitki ekolojisi bakýmýndan
incelenmiþ ve bilim dünyasý için iki yeni bitki birliði
betimlenerek sýnýflandýrýlmýþtýr (Tablo 7, 8).
TEÞEKKÜR
Ýklim diyagramý ve vejetasyon tablolarýnýn düzenlenmesinde emeði geçen Yüksek Lisans öðrencisi
Serdar ASLAN'a çok teþekkür ederiz.
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