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ÖZET: Bu çalışmada Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) 

meşçerelerinde yetişme ortamı verimliliğinin göstergesi olabilecek bitki türlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Anadolu karaçamı Türkiye için ekolojik ve ekonomik olarak önem arz eden bir orman 

ağacı türüdür. Bu aşamada ise Anadolu karaçamı ile ilgili verimliliğin göstergesi olabilecek ve verimli 

alanların tespiti için pratik bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut yetişme ortamı koşullarında aynı 

ortamı paylaşan bitki türlerinin çeşitli konularda birbirleri için gösterge olabilecekleri 

öngörülmektedir. Bu bağlamda türün önemli yayılış alanlarından birisi olan Manisa ili Demirci 

yöresinde Anadolu karaçamı meşçerelerinin verimliliğine gösterge olabilecek bitki türlerini tespit 

etmek amacıyla 40 örnek alanda çalışma yapılmıştır. Bu örnek alanların her birinde bonitet (yaş-boy) 

tablosu kullanılarak üst boy değerleri 100 yaşa endekslenmiş olup, bonitet sınıfları (I-IV arası) elde 

edilmiştir. İstatistiksel değerlendirme safhasında; “Nitelikler arası ilişki analizi ve gösterge tür analiz” 

yöntemleri ile bitki türleri ve bonitet sınıfları ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, sırasıyla Urtica dioica 

L., Rosa canina L., ve Rubus canescens DC. türlerinin yöredeki Anadolu karaçamı yayılış alanlarında 

verimliliğin iyi birer göstergesi olabileceği kanaatine varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Anadolu karaçamı, Demirci yöresi, gösterge bitki, verimlilik 

 

Indicator Plant Analyzes for the Productivity of Anatolian Black Pine Stands: Sample of 

Demirci (Manisa) District 

 

ABSTRACT: This study aimed to determine the plant species that might be indicator for the 

productivity of Anatolian blackpine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) stands. 

Anatolian blackpine is an ecologically and economically important forest tree species for our country. 

The growth of this species in the most productive stands of the forest lands is of great importance for 

the forestry strategies of Turkey. At this stage, practical knowledge about the subject is needed. It is 

envisaged that plant species sharing the same environment in the current site conditions may be 

indicators for each other in various life processes. 40 sample field studies were carried out in order to 

determine the plant species that could be indicator of the productivity of Anatolian blackpine stands in 

Demirci province, city of Manisa which is one of the important distribution areas of this species. For 

each plots, height values of blackpine indexed to 100 years of age using the site index table (age-

height) and have been obtained site index class (from I to IV). Consequently, plant species and site 

index class have been associated by using “Interspecific correlation analysis and indicator species 

analysis” methods. As a result, Urtica dioica L., Rosa canina L., and Rubus canescens DC, species 

have been determined as most effective indicator plant species for the productivity of Anatolian black 

pine stands in district, respectively. 
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GİRİŞ 

Karasal ekosistemler üzerinde yayılış 

gösteren vejetasyon toplumları içerisinde mevcut 

biyokütle oranının büyük bir bölümünü 

barındıran ormanlar, temelde odun hammaddesi 

olmak üzere insanlar ve diğer tüm canlı 

toplumları için sınırsız fonksiyonları bünyesinde 

barındırmaktadır (Kindermann ve ark., 2008). 

Artan nüfus ve endüstriyel faaliyetler neticesinde 

atmosferde yer alan kirletici gazlar küresel 

ölçekte ciddi bir problem olup, bu gazlara ait 

oranlarının düşürülmesinde ormanların önemi 

gittikçe daha da artmaktadır. (Hewitt, 2003; 

Powe ve Willis, 2004). Zira ormanlar atmosferde 

taşınan kirletici gazlar için önemli bir temizleme 

aracı olarak bilinmekte olup, küresel ölçekte 

yaşanan iklim değişim olayları üzerinde ise 

önemli bir fonksiyona sahiptir (Fowler ve ark., 

1989; Broadmeadow ve Freer-Smith,1996). 

Bunun dışında doğada temiz hava ve su rejimini 

düzenlenmesi, erozyona karsı toprağın 

korunması, biyolojik çeşitliliğin 

sürdürülebilirliği ve yeni kaynak 

potansiyellerinin ortaya konulması gibi daha pek 

çok konu başlığı ile ormanların önemini ifade 

etmek mümkündür (Karagül, 1999; McKinley ve 

ark., 2011). Tüm bu bahsedilen konular 

ormanların küresel ve yerel ölçekte önemini çok 

net bir şekilde ortaya koymakta olup, 

günümüzde ülkelerin orman alanlarını artırmaya 

ve niteliklerini iyileştirmeye çalıştıkları bir 

işletmecilik mantığına sahip olmalarına sebep 

olmuştur.   

Türkiye’de ormanlar, toplam 22 342 935 

ha’lık bir alanı kaplamakta olup, bu oran ülke 

yüz ölçümünün yaklaşık olarak %28,6’sına 

tekabül etmektedir. Türkiye’de bulunan 

ormanlık alanlar içerisine en geniş alanı 5 886 

195 hektar ile meşe ormanları oluşturmaktadır. 

Anadolu karaçamı ise ülkemizde 4 244 921 

ha’lık ormalık alanı kaplamakta olup, alan olarak 

meşe ve kızılçamdan daha geride olmasına 

rağmen toplam servet bakımından en yüksek 

değere sahip orman ağacı türüdür (OGM, 2015). 

Mevcut Anadolu karaçamı ormanlarının 2 727 

524 ha’ı verimli, 1 517 397 ha’ı ise bozuk orman 

niteliğindedir. Diğer yandan aktüel olarak 

Anadolu karaçamı ormanı durumunda yer 

almayan fakat iyi bir Anadolu karaçamı yetişme 

ortamı niteliği taşıyabilecek sahaların varlığının 

da mevcut olduğu bilinmektedir (OGM, 2015). 

Türkiye’de Anadolu karaçamı meşçereleri 

yaklaşık olarak 700 – 1 400 m yükseltiler 

arasındaki geniş alanlarda saf ormanlar 

oluştururken, 1 400- 1 700m'ler arasında ise 

sarıçam, ardıç, göknar gibi farklı orman ağacı 

türleri ile karışık meşcereler oluşturabilmektedir. 

Belirtilen yükseltilerde -25 °C’ye kadar dondan 

zarar görmeksizin, dayanım gösterebilmektedir 

(Huber, 2011). Diğer yandan ülkemizin önemli 

ağaç türlerinden olan kızılçamla ise yaklaşık 

1000m ile 1300m arasında karışım 

gösterebildikleri ifade edilmiştir (Bayar ve Genç, 

2013). Türün Anadolu'da bozkıra en çok sokulan 

orman ağacı türlerinden biri olduğu, yaz 

kuraklığına sıcaklara ve kış soğuklarına karşı 

dayanıklı bir tür olduğu, toprak istekleri 

bakımından ise oldukça kanaatkar bir tür olduğu 

ifade edilmiştir (Saatçioğlu, 1979). Anadolu 

karaçamı bahsedilen bu özellikleri itibariyle 

odun üretimine yönelik olarak yapılan 

endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının yanında, 

ülkemizde yıldan yıla önemi artan çölleşme ve 

erozyonla mücadele uygulamalarında şüphesiz 

oldukça yoğun tercih edilen bir tür konumunda 

yer almaktadır (Turna ve ark., 2007). Ayrıca, 

bozuk orman alanlarının verimli hale 

dönüştürülmesi aşamasında yine Anadolu 

karaçamının oldukça yoğun olarak yapay 

gençleştirme çalışmalarında tercih edildiği 

bilinmektedir (Ayan ve ark., 2017).  

Ormanlaştırma çalışmalarında ilk aşamada 

doğal olarak türün genel olarak yayılışında etkili 

olan iklim, toprak ve fizyografik çevre koşulları 

göz önünde bulundurulmaktadır. Fakat 
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Türkiye’nin dağlık yapıya sahip olması, geniş 

alanlarda genel iklim özellikleri içerisinde birçok 

farklı yerel iklim alanlarının oluşumuna sebep 

olmaktadır. Bundan dolayı yeniden veya yoktan 

ormanlaştırmaya konu olan alanların çevresel 

koşulları oldukça kısa mesafede ve minimal 

ölçeklerde değişkenlik gösterebilmektedir. 

Örneğin ormanlaştırma yapılacak olan bir alanda 

iklim özelliklerine bakıldığında en yakın olan bir 

meteoroloji istasyonuna veya çevredeki birden 

fazla istasyonun verilerine göre bir kestirimde 

bulunulmaktadır. Fakat buradan alınan iklim 

verilerinin doğrudan kullanımı pek mümkün 

olmayıp, çalışma yapılacak alan için çoğu zaman 

dönüşüm işlemi gerekmektedir. Toprak ile ilgili 

hali hazırda yeterli ve etkin kullanıma hazır bir 

altlık sistemi ise halen Türkiye’de mevcut 

değildir. Dolayısıyla ülke arazi yapısı içerisinde 

genel çevre ya da yetişme ortamı koşullarından 

faydalanılarak yapılan ağaçlandırma 

çalışmalarında türlere ait çok yüksek doğruluk 

payına sahip sonuçların elde edilmesi oldukça 

güçleşmektedir. Ayrıca, türün aktüel yayılışının 

ve potansiyel yayılış sahalarının çevre koşulları 

ile kestirimi belirli bir düzeye kadar yapılabilse 

de, bu alanlar içerisinde o türün verimliliği ile 

ilgili olarak başka bilgilere de ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı meteorolojik 

verilerinin dışında yetişme ortamı özelliklerinin 

bilinmesi veya tespit edilmesi çok büyük fayda 

sağlayacaktır (Karatepe, 2005).  

Mevcut yetişme ortamı koşullarında aynı 

ortamı paylaşan bitki türlerinin çeşitli konularda 

birbirleri için gösterge olabilecekleri 

öngörülmektedir (Gülsoy ve ark., 2013). 

Özellikle bir türün potansiyel yayılış alanlarının 

tespiti ve verimlilik çalışmalarında türe ait uygun 

cansız çevre koşullarının belirlenmesinin 

yanında, gösterge tür analizleri ile biyotik 

koşullardan yararlanılması da oldukça önemli 

pratik bir araçtır. Bu aşamada herhangi bir türe 

ait göstergelerin belirlenmesinde doğrudan 

yapılan gösterge tür analizinin yanında, 

ilişkilerin yönünü ve düzeyini oldukça net ortaya 

koyması itibariyle en çok kullanılan yöntem ise 

nitelikler arası ilişki analizidir (Özkan, 2002). Bu 

istatistiksel analiz yöntemi kullanılarak birçok 

hedef türün gösterge türlerinin belirlendiği çeşitli 

çalışmalara rastlamak mümkündür (Çelik ve 

ark., 2006; Özkan ve Bilir, 2007; Özkan ve ark., 

2010; Güner ve ark., 2011; Gülsoy ve ark., 

2013).  

Tüm bu bilgilerin ışığında Manisa-Demirci 

yöresinde gerçekleştirilen bu çalışmada ülkemiz 

için önemli asli ağaç türlerinden karaçamın, 

farklı ekolojik ortamlarda yayılış gösterdiği 

sahalarda bitki türleri tespit edilmiştir. Ayrıca bu 

sahalarda karaçamın üst boy (bonitet) tespiti 

gerçekleştirilmiştir. Son olarak vejetasyon ve 

bonitet ilişkileri istatistiksel olarak test edilmiş 

olup, yöredeki Anadolu karaçamı ile yapılacak 

olan ağaçlandırma çalışmalarında verimliliğin 

göstergesi olabilecek bitki türleri belirlenmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Alanı 

Bu çalışma, bitki coğrafyası bakımından 

Türkiye’nin vejetasyon bölgeleri 

sınıflandırmasında (Walter ve Uslu, 1962) 

Akdeniz-Ege Orman Bölgesi sınırları içerisinde 

yer alan Demirci İşletme Müdürlüğü sınırları 

içerisinde gerçekleştirişmiş olup, bu alan Ege 

Bölgesi sınırları içerisinde, Manisa ilinin 

Kuzeydoğusunda 38° 54′- 39° 10′ kuzey 

enlemleri ile 28° 24′- 28° 58′ doğu boylamları 

arasında yer almaktadır (Şekil 1). 

Demirci yöresi toplam 81 218 ha’lık bir yüz 

ölçümüne sahiptir. Yörenin toplam alanı 43 920 

ha ormanlık alan, 37 298 ha alan ise ormansız 

alandır. Yörede yayılış gösteren ağaç türleri 

içerisinde yaklaşık olarak 21 375 ha meşe 

baltalıkları bulunmaktadır. Meşe türlerinden 

sonra yörede en çok yayılışa sahip ikinci sıradaki 

asli orman ağacı türü toplam 15 628 ha’lık 

kapladığı alan ile Anadolu karaçamıdır. (OGM, 

2011). Dolayısıyla yörede ormancılık çalışmaları 

içerisinde Anadolu karaçamının önemi büyük 
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olup, bu türe yönelik yapılacak olan çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 
Şekil 1. Manisa-Demirci yöresine ait yerbuldur haritası 

Simav ile komşu ilçe olan Demirci’nin Simav 

Demirci hattının ayrımını Simav- Demirci 

dağlarındaki Kuzuluk dere yapmaktadır. Simav – 

Demirci Dağı’nı Bayraktepe, Gelinuçtu, 

Hasanyaran ve Hışırcakaya gibi önemli zirveler 

oluşturmaktadır. Demircinin kuzeyinde 1 487 m 

yükseklikteki Türkmen Dağı bulunmakta ve 

Demirci’yi kuzeyden tamamen kapatmaktadır. 

Diğer bir taraftan yay şeklinde Güneye doğru 

uzanan Türkmen dağı yerini 1 201 m. 

yükseklikteki Çomaklı Dağı’na bırakmaktadır. 

Demirci’nin güney yönünde ise 1 535m. 

yükseklikteki volkanik kütle olan Asi Tepe Dağı 

bulunmakta olup Demirci’nin güney hattını 

tamamen kaplamaktadır. Demirci’nin kuzey 

doğu tarafına bakıldığında ise 1 226 m. 

yükseklikteki Eğrelti Dağı yer almaktadır (Taşlı, 

1992). 

Demirci yöresi, Uşak- Gördes platosunun 

içinde yer almakta olup, Kuzey- Güney yönünde 

akan Demirci çayı bu platonun içindedir. Kuzey 

ve Batı kısmını kapatan Simav- Demirci dağlık 

bölgesinden itibaren gerek Demirci ilçe 

merkezine doğru ve gerekse Doğu kesimine 

dalgalı bir topoğrafya göstermektedir (Erer, 

1977). Yöre, Menderes (Saruhan – Menteşe) 

masifi üzerinde yer almaktadır. Demirci’de 

paleozoyik yaşlı metomorfik kayalar, mesozoyik 

kireç taşı ve yaygın olarak da neojen depoları 

bulunmaktadır. Andezit, dasit, trakit ve riyolit 

gibi volkanik kütlelerde Demirci yöresinde yer 

almaktadır. Menderes masifinin çekirdek 

yapısını oluşturan gyanslar Demirci – Simav 

dağının esas yapısını oluşturmakta ve Türkmen 

Dağı civarında oldukça fazla bulunmaktadır. 

Klavuzlar, Hırkalı, Bayramşah köyleri civarında 

ise granitler çok fazla bulunmaktadır. 

Demirci’nin doğu kısmını ve Demirci – Simav 

Dağı’nın Güney eteklerini şistler oluşturmakta 

olup Saraycık köyü civarında oniks mermer 

yatakları görülmektedir. Demirci’nin Kuzey, 

Kuzeydoğu ve Güneybatısı’nı Neojen 

kaplamaktadır. Demirci’de Karaköy – Serke 

dersi güzergahında ise kum taşı, marn, kireçtaşı 

ve konglemera görülmektedir (Taşlı, 1992).  

Yöntem 

Çalışmada farklı ekolojik ortam koşullarında 

karaçam türünün yayılış gösterdiği 40 adet örnek 

alan verisinden faydalanılmıştır. Ağaç türleri için 

verimliliğin ele alındığı çalışmalarda; üst boyda 

yer alan ağaçların silvikültürel işlemlerden daha 

az etkilenmesi, büyüme ve gelişmenin göstergesi 

olması, alanın verim gücünü temsil etmesi gibi 

özellikleri nedeniyle üst boy değerleri 
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kullanılmaktadır. Üst boy değeri meşçerelerin 

yaşına göre değişiklik gösterebilmektedir 

(Kalıpsız, 1984). Bu nedenle verimlilik 

hesabında yaş faktörünü ortadan kaldırarak 

çevresel faktörlerin belirlenmesi amacıyla örnek 

alanlarda ölçülen üst boydaki 3 ağaca ait yaş ve 

boy değerlerin 100 yaşa endekslenmesi ile 

bonitet endeksi hesaplanmıştır. Bonitet endeksi 

hesabı için karaçam hasılat tablosu kullanılmıştır 

(Kalıpsız, 1963). Her örnek alan için üst boyda 

yer alan 3 adet ağaç için elde edilen bonitet 

endeksi değerlerinin ortalaması alınarak 

ortalama bonitet endeksi değeri elde edilmiştir. 

Örnek alanlardan I, II, III, IV sınıflarındaki 

bonitet değerleri elde edilmiştir. Bonitet sınıfları 

veri matrisine aktarılırken ise I sınıftaki bonitet 

değerleri 1, II, III, IV sınıfındaki bonitet 

değerlerine ise 0 değeri verilmiştir. Ayrıca her 

bir örnek alanda Anadolu karaçamı ile birliktelik 

gösteren bitki türleri var-yok veri matrisi 

şeklinde kayıt edilmiştir. 

 Son aşamada istatistiksel değerlendirme için 

hazır hale getirilen veri matrisi üzerine Anadolu 

karaçamının yöredeki gösterge bitki türlerini 

tespit etmek amacıyla SPSS 20.0 paket 

programında “Nitelikler Arası İlişki Analizi” ve 

PcOrd 6 programından ise “İndikatör Testi” 

uygulanmıştır. Nitelikler arası ilişki analizinde 

katsayısı hesabında C3 formülünden 

faydalanılmıştır (Cole, 1949; Poole, 1974; 

Özkan, 2002; Özkan, 2008; Güner ve ark., 2011; 

Süel ve ark., 2013; Gülsoy ve Negiz, 2015). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma alanında Anadolu karaçamı 

haricinde toplam 34 tane bitki türü tespit 

edilmiştir. Tespit edilen otsu türler sırasıyla 

Anemone blanda Schott et Kotschy, Astragalus 

glycyphyllos L., Cirsium arvense L. (Scop.), 

Digitalis ferruginea L., Hypericum olympicum 

L., Lamium cariense R. Mill, Malva moschata 

L., Matricaria chamomilla L., Orobanche 

mutelii L., Papaver rhoeas L., Pteridium 

aquilinum L. Kuhn, Salvia tomentosa Miller., 

Carduus nutans L., Urtica dioica L., Verbascum 

luciliae (Boiss.) O. Kuntz, Vicia lutea L. ve 

Viola sieheana Becker’dir. Çalı formunda 

odunsu türler olarak sırasıyla Cistus laurifolius 

L., Cornus sanguinea L., Crataegus monogyna 

Jacq., Hedera helix L., Prunus spinosa L., 

Pyracantha coccinea Roemer, Rosa canina L., 

Rubus canescens DC. ve Thymus zygioides 

Griseb türleri tespit edilirken, ağaç formundaki 

odunsu türler sırasıyla ise Fagus orientalis 

Lipsky, Juniperus oxycedrus L., Platanus 

orientalis L., Populus tremula L., Quercus cerris 

L., Quercus ithaburensis Decne., Salix alba L., 

ve Ulmus glabra Hudson olmuştur. Bu türler 

içerisinde Anadolu karaçamı ile en çok 

birliktelik gösteren türler sırasıyla Pteridium 

aquilinum L. Kuhn (%57,5), Cistus laurifolius L. 

(%50), ve Quercus cerris L. (%45) olmuştur. 

Yapılan bonitet değerlendirmesi sonucunda 

çalışma yapılan meşçerelerden 7 tanesi I. bonitet, 

18 tanesi II. bonitet, 12 tanesi III. bonitet ve 3 

tanesi ise IV. bonitet sahalar olup, yörede V. 

bonitet sahalara denk gelen bir meşçerede 

çalışma yapılmamıştır. Tüm örnek alanlarda 

yapılan değerlendirme neticesinde 100 yaşa 

endekslenen Anadolu karaçamlarında en yüksek 

üst boy 42.6 m, en düşük üst boy ise 16.7 m 

olarak belirlenmiş olup, ortalama 100 yaş için 

üst boy değeri ise 27.1 m olarak belirlenmiştir. 

Yörede I. bonitet karaçam sahalarının 

gösterge bitki türlerini belirlemek üzere 

uygulanan nitelikler arası ilişki analizi ve 

indikatör testi sonuçları sırasıyla Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

Çizelge 1’de görüleceği üzere; Demirci yöresi 

Anadolu karaçamı meşçerelerinde tespit edilen 

35 adet bitki türü için uygulanan her iki 

analizinde de I. bonitet verimliliğe sahip olan 

alanların pozitif gösterge bitki türleri Rosa 

canina L., Rubus canescens DC. ve Urtica 

dioica L. türleri olmuştur. Önem seviyelerine 

bakıldığında ise nitelikler arası ilişki analizine 

göre önem seviyeleri sırasıyla Urtica dioica L. 

(C3=0.461), Rosa canina L. (C3=0.436), Rubus 
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canescens DC. (C3=0.409), indikatör testi 

sonucuna göre ise önem seviyeleri sırası ile 

Urtica dioica L. (63.400), Rosa canina L. 

(53.300) ve Rubus canescens DC. (50.200) 

şeklinde olup, her iki analizde de aynı 

doğrultuda sonuçlar elde edilmiştir.  

 

 

Çizelge 1. Bonitet sınıfları ile bitki türleri arasında uygulanan Khi-kare ve indikatör testi sonuçları 

Khi Kare testi 

Türler Khi-kare P C 

Rosa canina L., 5.861 0.015 0.436 

Rubus canescens DC. 4.167 0.041 0.409 

Urtica dioica L. 14.026 0.000 0.461 

İndikatör Testi 

Türler Grup İndikatör Değeri Ortalama Standart Sapma p 

Rosa canina L., 1.000 53.300 25.800 8.500 0.025 

Rubus canescens DC. 1.000 50.200 28.400 8.100 0.047 

Urtica dioica L. 1.000 63.400 18.900 7.560 0.002 

 

Literatürde Anadolu karaçamının yayılışı ve 

verimliliği üzerine etkili olan çevresel faktörleri 

belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların 

yanında, pratikte kolaylık sağlaması amacıyla 

türün farklı yörelerde gösterge bitkilerinin 

belirlenmesini konu alan çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalardan birisinde örneğin 

Güner ve ark. (2011) İç Anadolu Bölgesi'nde 

Anadolu karaçamının verimli olabileceği 

potansiyel alanların odunsu gösterge türlerini 

sırasıyla Rosa canina, Cistus laurifolius, 

Quercus vulcanica ve Crataegus orientalis 

olarak tespit etmişlerdir. Söz konusu türlerden 

kuşburnu (R. canina L.)’nun bu çalışmada da 

yine Anadolu karaçamı sahalarında gösterge 

bitki olduğu görülmektedir.  

Özkan ve ark. (2006) tarafından Buldan’ın 

batı dağlık bölgesinde yapılan çalışmada 

kuşburnunun yaz kuraklığı görülen yerlerde ve 

güneyli bakılarda pek yayılış göstermediği, 

bunun aksine daha nemli olan kuzey bakılar ile 

yüksek kısımları daha çok tercih ettiği ifade 

edilmiştir. Zira Anadolu karaçamının yayılışı 

itibariyle oldukça kanaatkar bir tür olduğu 

bilinmekle birlikte, nemli yetişme ortamlarında 

daha verimli olduğu ifade edilmektedir (Özkan 

ve Gülsoy, 2009; Güner ve ark., 2011). 

Dolayısıyla farklı yörelerde yapılan bu iki 

çalışmada Anadolu karaçamı verimliliği için 

gösterge olarak belirlenen kuşburnu türünün, 

aslında ortamdaki verimliliğe yönelik nem 

isteğini yansıtan bitki türleri olduğunu söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla özellikle yörede bozuk 

orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi 

safhasında, çalı formunda kuşburnu türünün 

ortama daha fazla uyum göstererek görüldüğü 

alanların, Anadolu karaçamı ile yapılacak 

ağaçlandırmalar için iyi bir gösterge olabileceği 

göz önünde bulundurulmalı ve bu alanlara türün 

denemeleri kurulmalıdır. 

Bu çalışmada; Anadolu karaçamının yörede 

verimli olduğu yetişme ortamlarında Rosa 

canina L. kuşburnu haricinde gösterge olarak 

tespit edilen bir diğer tür ise Rubus 

canescens DC. böğürtlen olmuştur. Bu türün 

ekolojik özellikler bakımından yine kuşburnu ile 

benzer yetişme ortamlarını tercih ettiklerini 

söylemek mümkündür. Özellikle nem istekleri 

bakımından böğürtlenlerin kısmen nemli ve 

verimli toprakların bulunduğu alanlarda yayılış 

gösterdiği ifade edilmiştir (Zohary, 1973; Özalp, 

1993). Dolayısıyla daha çok nemli ve kuzeyli 

bakıları tercih ettikleri bilinen bu türün de 

yöredeki Anadolu karaçam sahalarının 

verimliliği için gösterge bitkiler olarak arazide 

yapılan pratik değerlendirilmelerde kullanılması 
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mümkün gözükmektedir. Yine Anadolu 

karaçamının verimli olduğu alanlarda gösterge 

olarak belirlenen bir başka tür olan, ısırgan 

otunun ise yine nem istekleri bakımından benzer 

özellikler gösterdiğini ifade etmekle birlikte, bu 

türün özellikle 0-1 800 m yükseltiler arasında 

azot içeriği bakımından zengin olan toprakların 

yer aldığı ortamlarda daha yaygın olduğu 

belirtilmiştir (Pignatti, 1982). Dolayısıyla diğer 

iki türden farklı olarak ısırgan otunun Anadolu 

karaçamı yetişme ortamlarında özellikle 

topraktaki azot ile olan ilişkiden kaynaklanarak 

verimliliğin bir göstergesi olma durumunun 

netliğe kavuşturulması, diğer bir ifade ile bu 

doğrultuda denemelerinin yapılması önerilebilir.   

Diğer yandan Gülsoy ve ark. (2013) 

Acıpayam yöresinde yapmış olduğu çalışmada 

Anadolu karaçamı için düşük verimliliğin 

göstergesi olabilecek türleri Astragalus 

microcephalus Willd., Cercis siliquastrum L., 

Cotinus coggyria Scop., Lonicera etrusca Santi 

var. etrusca, Pirus elaegrifolia Wild., Pistacia 

terebinthus L., Platanus orientalis L., Styrax 

officinalis L. olarak tespit etmiştir. Bu çalışmada 

Amygdalus orientalis Miller., Berberis 

crataegiana DC., Carduus nutans L., Cedrus 

libani A. Rich., Juniperus oxycedrus L., Vicia 

sativa L. türlerinin ise yörede türün 

verimliliğinin önemli pozitif göstergeleri 

olabileceği belirtilmiştir. Burada her iki çalışma 

incelendiğinde verimliliğin göstergesi olabilecek 

türlerin aynı olmadığı görülmektedir. Bu durum, 

yöreler arasında değişen çevre faktörleri nedeni 

ile aynı türde verimliliğe gösterge olabilecek 

bitki türlerinin de farklı olabileceğini 

göstermektedir. Türkiye’deki arazi 

özelliklerindeki değişkenlik ve buna bağlı 

vejetasyonun varyasyonu göz önüne alınırsa bu 

durumun önemi daha bariz ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısıyla söz konusu bu ve önceki 

çalışmalardan elde edilen sonuçların, Anadolu 

karaçamı türü için geneli yansıtmadığı, bu 

konuda yöresel ölçekte çalışmaların yapılması 

gerektiği unutulmamalıdır. 

SONUÇ 

Nitelikler Arası İlişki Analizi ve Gösterge Tür 

Analiz yöntemleri ile bitki türleri ve bonitet 

sınıfları ilişkilendirilmelerinde, sırasıyla Urtica 

dioica L., Rosa canina L., ve Rubus canescens 

DC. türlerinin yöredeki karaçam yayılış 

alanlarında verimliliğin iyi birer göstergesi 

olabileceği kanaatine varılmıştır. Anadolu 

karaçamı, ülkemizde geniş yayılışının 

bulunması, sert karasal iklim yetişme ortamı 

koşullarına dayanıklı olması ve diğer türlere göre 

stebe en çok giren odunsu tür olması nedeniyle 

yapay gençleştirme, yeniden veya yoktan 

ormanlaştırma, endüstriyel ağaçlandırma 

çalışmalarında, erozyonla mücadelede sıkça 

kullanılmakta ve ülkemiz açısından ekonomik 

anlamda önem teşkil etmektedir. Demirci yöresi 

ve benzer ekolojik koşullara haiz Anadolu 

karaçamının potansiyel sahaları için bu çalışma 

ile tespit edilen gösterge bitki türlerinin, yapay 

gençleştirme, yeniden veya yoktan 

ormanlaştırma, endüstriyel ağaçlandırma 

çalışmalarında yetişme ortamı verimlilik tespiti 

için daha iyi sonuçların elde edilmesi safhasında 

değerlendirilmesinin uygun alacağını söylemek 

mümkündür. 
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