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Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması 

DOĞAL EKOSİSTEMLERDE VEJETASYON ENVANTERİ 



Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması 

Vejetasyon nedir?  
 
Bir coğrafi bölge (ülke, bölge, yöre vb.,) içerisinde ekolojik 
anlamda yetişme ortamı koşulları birbirine benzeyen bitkilerin 
bir araya gelerek oluşturdukları birliktelikler vejetasyon olarak 
tanımlanmaktadır (Çepel, 1995). 
 
Örneğin; orman vejetasyonu, step vejetasyonu, maki 
vejetasyonu, göl vejetasyonu, bataklık vejetasyonu, çöl 
vejetasyonu gibi … 

Vejetasyon, içerisindeki bitki toplulukları farklı yetişme 
ortamı koşulları ve genetik farklılıklara bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlik vejetasyon 
araştırmaları ile ortaya konulmakta olup, bunun içinde 
iyi bir flora bilgisi gerekmektedir… 
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Vejetasyon, içerisindeki bitki fertlerinin birliktelikleri ve 
gruplaşmaları rastlantısal bir durum değildir. Bu duruma 
etki eden çeşitli çevresel faktörler mevcuttur. 
Dolayısıyla vejetasyon-çevre ilişkilerinin araştırılması, 
bunun için ise iyi bir yetişme ortamı bilgisi 
gerekmektedir... 
 
 

Dışbükey arazi 

Fizografik Faktörler 

İklim 

Toprak Özellikleri 
Canlı İlişkileri 
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Vejetasyon Araştırmalarının Önemi  
 
Vejetasyon araştırmalarının direkt ve dolaylı önemini saymak 
mümkündür. Özellikle; 
 
• Doğal kaynakların korunması, kullanılması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından vejetasyon 
araştırmaları büyük önem arz etmektedir. 
 

• Çevre kirliliği, iklim değişimi gibi global problemeler 
hakkında bilgilere ulaşılabilir. 
 

• Alternatif kaynakların (bio-yakıt, tıbbi aromatik bitkiler 
vb.,) ortaya konulmasına olanak sağlar. 
 

• Vejetasyon gözlemlemeleri ile ekosistemlerin geçrmiş 
olduğu evreler ve sağlığı hakkında bilgilere ulaşılabilir. 
 

• Vejetasyon yetişme ortamlarının önemli göstergeleri 
olabilmektedir… 
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Vejetasyon Envanteri 
 
Bir yerde vejetasyon araştırması yapılmasının ilk aşaması, 
çalışılacak olan alan ile ilgili mevcut bilgilere ulaşılmasıdır. Bu 
konuda ise alanda yapılmış daha önceki çalışmalara ait 
literatür bilgilerinin belirlenmesi ve alana ait altlık haritaların 
temin edilmesi ile başlanılır.   
 
• Eşyükselti eğrili haritalar, 
• Jeoloji haritaları (Toprak ve Anakaya) 
• İklim haritaları 
• Meşçere tipleri haritaları 
• Yetişme ortamı haritaları vb., 
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Vejetasyon Envanteri 
 
İlgili literatür araştırmaları ve haritaların temin 
edilmesinin ardından ilk iş olarak araziyi ve 
vejetasyonun genel yapısını gözlemlemek amacı 
ile mümkün olduğunca alanın tamamını 
kapsayacak şekilde istikşaf (survey) gezisi 
düzenlenerek örnek alan yerleri belirlenir.  
 
Çalışma alanına örnek alanların dağılışı  
 
a) Rastgele örnekleme: En çok kullanılan bir metod olup 

arazide rastlantısal olarak alınan örnekleme esasına dayanır. 
  
a) Objektif örnekleme: Araştırmacının tecrübelerine göre 

özellikle homojen ve temsil edilebilir yerlerden örnekleme 
yerlerini bizzat kendisinin seçmesi esasına dayanan basit bir 
yöntemdir. 

 
a) Sistematik örnekleme: Çizgi veya şerit şeklinde alınan 

kesitler (transekt) üzerinde yapılan bir örnekleme 
metodudur.  

 
Bu işlemlerin akabinde tek tek örnek alanlara 
gidilerek vejetasyon envanteri gerçekleştirilir.  
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Vejetasyon Envanteri 
 
Vejetasyon envanterinde en çok kullanılan örneklik alan boyutları  
ağaçlar için 100m2- 400m2 , 

3 metre yüksekliğe kadar bütün orman altı çalı türleri için 4 x 4 m (16m2),  
ot tabakası için ise 1 x 1 m (1m2)'dir (Oosting 1956). 
 
Vejetasyon değerlendirmelerinde dikdörtgen örneklik alanın, yuvarlak veya kare şeklindeki 
örneklik alanlardan daha elverişli olduğu ifade edilmektedir (Greig-Smith 1964). 
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Vejetasyon Envanteri 
 
Çalışmaya uygun örnek alan boyutları 
içerisinde yapılan arazi çalışmaları esnasında ilk 
iş mevcut bitki türlerinin tespit edilip envanter 
karnelerine kayıt edilmesi işlemidir.  
 

 
 
 

 
 

 
 

Arazide bitki türlerinin teşhisi iyi bir botanik 
bilgisi gerektirir. Bu nedenle bazen 
tanımlanamayan bitki türlerine ait örnekler 
alınmalıdır. Bu örneklerin temiz ve kusursuz bir 
şekilde toplanması önemlidir.  
 
Mümkün olduğunca bitkiler tam çiçek ve 
meyve durumundayken toprakaltı organları ile 
birlikte toplamalıdır.  

Çiçek 

Sürgün Gövde 

Kök 

Meyve 

Yaprak 
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Vejetasyon Envanteri 
 
Örnek alanlarda olabildiğince tüm bitkiler 
toplanmalıdır. Alınan bu bitki örneklerinin 
uygun bir şekilde preslere konulması işlemi 
büyük önem arz etmektedir. Çünkü gelişigüzel 
toplanarak kurutulmuş örneklerde teşhis işlemi 
oldukça zordur.  
 

 
 
 

 
 

 
 

Ağaç ve çalı türleri karakteristik kısımlarını 
belirtecek şekilde iki veya üçe kesilerek prese 
konulup ve kurutulmalıdır.  

Sukkulent yani etli olan bitkiler zor kurudukları için 
ayrı bir itina isterler. Dolayısıyla bu bitkiler için 
gerekirse özel kurutla kağıtları kullanılmalıdır. 
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Vejetasyon Envanteri 
 
Her toplanan bitki numunesi bir etiket ve bir 
numara ihtiva etmelidir. Etiket üzerine ise bitkinin 
toplandığı örnek alan kodu, habitat özelliği 
(orman, çayır, bataklık, toprak çeşidi), toplanma 
tarihi, toplayanın adı gibi bilgiler  
yazılmalıdır. 
 
Ender bulunan bitkiler için toplanan yerin bir de 
krokisi çizilebilir. 
 
Bu şekilde toplanan bitkilerin kağıtları günde 2 
defa değiştirilerek, kurutulma işlemi 
tamamlanmalıdır.    
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r 

Braun-Blanquet örtüş-bolluk skalası 
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r 

Whittaker örtüş-bolluk skalası 



Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması 

r 

Var-Yok veri skalası 
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r 

 Denizden yükseklik: Eşyükselti haritaları, GPS yada altimetre adı verilen cihaz 
vasıtasıyla belirlenir. Özellikle bir bölgedeki yağış ve sıcaklık rejimi yüksekliğe bağlı 
olarak büyük oranda değişeceği için, bu fizyografik faktörün mutlak suretle 
belirlenmesi gerekir.  
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 Bakı: Bir arazi parçasının 8 kısımlık rüzgar gülü yönünden hangisine baktığının tespit 
edilmesidir. Bakı yine eşyükselti haritalarından temin edilebildiği gibi pusulayla da temin 
edilebilir. 

 
 Bakılardan kuzeybatı, kuzey, kuzeydoğu ve doğu bakılara gölgeli bakılar, güney, güneydoğu, 

güneybatı ve batı bakılarına ise güneşli bakılar olarak isimlendirilir. 
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 Arazi eğimi: Arazinin engebelik derecesini ifade eder. Bir arazi yüzünün yatay düzlemde yaptığı 
açının derece veya grad cinsinden değeri o arazinin eğim derecesini verir (30˚ gibi).  

 
 Diğer bir ifadeyle arazinin 100 m’lik yatay mesafadeki yükseliş yada alçalış miktarının derece 

cinsinden açısal değeridir. (Arazide 45º’lik bir açı % 100 eğimi ifade eder) 
 
 Eğim sayısal eşyükselti haritalarından bulunabileceği gibi “cep meyil ölçeri” yada klizimetre” 

denilen bir cihazla da ölçülebilir. 
 
  

   

Eğim derecesi =                   30º                                         45º                        76º  

Eğim yüzdesi  =                   %58                                       %100                    %375 

Eğim Derecesi= arctan (yükselti/yatay mesafe) 

Yatay mesafe 

Y
ü
k
s
e
lt
i 

Eğim Yüzdesi= (yükselti/yatay mesafe)*100 
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 Arazi yüzü şekli: Diğer adıyla reliyef olarak 
bilinen arazi yüzey şekli arazinin şekilsel 
durumunu ifade eder. Arazi yüzey şekli dört 
katagoride sınıflandırmaya tabi tutulur. 

Düz arazi 

İçbükey arazi 

Dışbükey arazi Ondüleli arazi 
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Yamaç Konumu 

Yukarı Orta Y. 

Üst Y. 

Alt Y. 

E
te

k
_
D

ü
z
lü

k
 

Sırt-Tepe 0-25 25-50 50-75 75-100 

Aşağı Orta Y. 
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İKLİM VERİLERİNİN TEMİNİ 
     Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
 - Yıllık ortalama sıcaklık  
 - Yıllık toplam yağış ortalaması 
 - max ve min değerleri 
 - en nemli ay 
 - en kurak ay 
 - hakim rüzgar yönü 
 - karla örtülü günlerin sayısı 
 - buzlu günlerin sayısı vb.  
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worldclim Dataset’ten 
 
 
 

Yıllık ortalama sıcaklık Yıllık toplam yağış ortalaması 
en sıcak ayın maksimum sıcaklığı   en nemli ayın yağışı 
en soğuk ayın minimum sıcaklığı  en kurak ayın yağışı 
en nemli üç aylık dönemin ortalama sıcaklığı en nemli üç aylık dönemin yağışı 
en kurak üç aylık dönemin ortalama sıcaklığı en kurak üç aylık dönemin yağışı 
en sıcak üç aylık dönemin ortalama sıcaklığı en sıcak üç aylık dönemin yağışı 
en soğuk üç aylık dönemin ortalama sıcaklığı en soğuk üç aylık dönemin yağışı 
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Toprak Örneklemesi 

• Toprağın İskelet Miktarı 
• Toprak Strüktürü 
• Toprak Rengi 
• Toprakta Kimyasal  
Çökelekler (Konkrasyon) 
• Toprak Nemi 
• Toprağın Humus Miktarı 
• Toprağın Kireç İçeriği 
• Toprakta Kök Yayılışı 
• Toprak Türü (Tekstür) 

 

• Toprak Derinliği 
• Drenaj 
• Toprak Suyu 
• Toprakta Su ve Hava Ekonomisi 
• Toprağın Kimyasal Özellikleri  
• Toprak Tipi 
• Dış Toprak Hali 
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VEJETASYONUN 
 

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ 
Bolluk 
Örtüş 

Yoğunluk  
Sosyabilite 
Tabakalılık 

Canlılık durumu 
Fenolojik Özellikler 

 
 
 
 

BİRLEŞTİRİCİ ÖZELLİKLERİ 
Tekerrür 

Bulunma veya Kalıcı Olma 
Sadakat 
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Bolluk: araştırma yapılan bir alanda her bir türün fert sayısıdır. Çok yıllık bitkilerde bolluk hesabı genellikle 
daha kolay olurken, vejetatif üreme yapan, rizomlu veya sürünücü bitkiler için bolluk özelliğinin hesabı hem 
zor hemde pek değeri yoktur.  
 
Bolluk hesabı sadece sayısal olduğunda objektiftir. Çünkü bir hektarlık bir ormanda 3 metre ara ile dikilmiş 
çam ağaçları sık bir orman oluştururken, aynı fert sayısında ve aralıkta ekim yapılmış bir buğday tarlası 
aşırı seyrek görünümdedir. 

  
       

!!! Ormanlarda birim alana isabet eden ağaç sayısı yerine çoğunlukla göğüs seviyesindeki gövde çapı kullanılır. 
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Örtüş ( % kaplama alanı): türün örnek alanda toprak üstü kısmını  yüzde (%) olarak örtüğü alandır. Diğer bir 

ifadeyle türün taç veya sürgün alanının toprak yüzeyine düşen izdüşümü olarak tanımlanır.  

      
Vejetasyon sınıflandırması ve vejetasyon-çevre ilişkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda türlerin bolluklarının 
tespiti genellikle zordur. Bu nedenle para, emek ve zaman bakımından kolay olması amacıyla örnek alanlarda türlerin 
bolluğu yerine yüzdesel (%) olarak tahmini kaplama alanları tespit edilir. 
 
Örtü durumu mevsimlere göre değişim gösterebileceği için, yılın farklı mevsimlerinde  
Tekrarlanarak yazılmasında fayda vardır. Tek seferde ölçüm yapılacak ise ülkemiz koşullarında 
En uygun zaman Mayıs-Ağustos aralığıdır. 

Orman vejetasyonunda bitki türlerinin 
örtme oranları her vejetasyon katı için ayrı 
ayrı  belirlenmelidir. Bu durumda 
vejetasyonun genel örtüş oranı %100’ den 
fazla olabilmektedir. 
 

Dikey Tabakalılık 

1.Ağaç katı 

2.Çalı katı 

3.Ot katı 

4.Yosun katı 

5.Kök katı 
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Vejetasyon araştırmalarında pratik olarak bolluk ve örtü durumları birbirlerine çok yakın özellikler oldukları için 
genellikle beraber değerlendirilmektedir.  
 
Bu açıda BRAUN—BLANQUET ve J, PAVILLARD'ı tarafından sunulan bolluk-örtü durum skalası şu şekilde olmaktadır. 

Küçük alanlarda örtü durumunun 
değerlendirmesi daha kolay ve doğru sonuç 
verirken, alan büyüdükçe ve tür sayısı 
arttıkça tam ve kesin sonuç almak zorlaşır. 
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Yoğunluk:  Birim alana düşen birey sayısıdır. Yoğunluk hesabı küçük örneklik alanlarda gerçekleştirilip, büyük 

alanlara enterpolasyon ile hesaplanmaktadır 

  

      

Yoğunluk hesabında karşılaşılan zorluklar;, 

 

- Bitki fertlerinin ayrılması zorluğu: Ağaçlar ve tek gövdeli yıllık bitkilerde bu zorluk pek olmasa da, özellikle birbirine çok 
yakın  mesafedeki çalılar ve küme şeklindeki otlara ait bireylerin sayımı zordur. Yosun ve likenleri saymak ise neredeyse 
imkansızdır. 

- Örnek alan sınırı: Örnek alan sınırı ile bir bitki ferdinin kesişmesi durumunda, bunun hesaba katılıp katılmamasında 
kararsızlık olabilir. 

- Zaman: ot ve çalı türlerinin sayımı çok zaman alabilir. 
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Sosyobilite (toplum kurma): Aynı türe ait bitkilerin demet, yumak, koloni veya meşçere gibi çeşitli şekillerde 

bulunma ve beraber yaşama özelliklerine sosyabilite denir.  

 

       

Braun-Blanquet (1951), bitki türlerini 5 farklı sosyal gruba 
ayırmaktadır. Fakat doğada bu sınıflandırmayı yapmak çok tecrübe 
ister ve pek kolay değildir. 
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Yatay Tabakalılık 

Sıkışık Kapalı (KD>1) tepe kısmı iç içe girmiştir 

Normal Kapalı (KD=1) tepeler birbiri ile temas etmekte 

Gevşek Kapalı (KD 07-09) iki tepe arasına bir üçüncü tepenin girememesi durumu 

Işıklı Kapalı (KD 02-06) tepeler arasına üçüncü bir tepe tacı rahatlıkla sığmaktadır 

Serbest Durum (KD<02) kapalılık yok denecek kadar az 

Dikey Tabakalılık 

1.Ağaç katı 

2.Çalı katı 

3.Ot katı 

4.Yosun katı 

5.Kök katı 

 Tabakalılık: Bir birlik meydana getiren bitki fertlerinin alan içerisinde dağılış veya diziliş şekilleri olarak 

tanımlannır.   
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Canlılık durumu (Vitalite): Ferdin gelişme durumunu derecesini, başka bir ifade ile bitkinin sağlık durumunun 

belirtilmesidir.   

J. BRAUN—BLANQUET ve J. PAVILLARD vitaliteyi 4 grupta incelemektedir: 
1. Hayat devresini düzgün bir şekilde tamamlayan bitkiler, 
2. Hayat devresi tam olmayan fakat vejetatif gelişmesi iyi olan bitkiler, 
3. Hayat devresi tam olmayan ve vejetatif gelişmesi sınırlı olan bitkiler. 
4. Tesadüfen çimlenmiş fakat üreme yapmayan bitkiler. 
 

      Peryodisite (fenolojik özelikler): Vejetasyonun mevsimlik görünüşü ile ilgili bilgilerin kayıt edilmesi olup, 

özellikle rekabet ilişkilerinin belirlenmesi çalışmalarında önem arz eder.    
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Tekerrür: Çok sayıda örnek alanda bir türün bulunma yüzdesidir.  

 

       

Bulunma veya kalıcı olma: Bir bitki türünün bitki birliğini meydana getiren örnek alanda kaç defa 

bulunduğunun bir ifadesidir. Eğer bir tür, örnek alanların en az yarısında bulunuyorsa bu tür devamlıdır 

denir. Braun-Blanquet türlerin mevcudiyetini aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadır 

       1- nadiren mevcut türler (örnek alanların %1-20 de mevcut) 

       2-bazen mevcut türler (örnek alanların %21-40) 

       3-genelikle mevcut türler (örnek alanların %41-60) 

       4-çoğunlukla mevcut türler (örnek alanların %61-80) 

       5-devamlı mevcut türler (örnek alanların %81-100) 

 

 

       

Sadakat (Fidelite): Örnek alanlar birbirleriyle mukayese edildiğinde bunlardan bazılarının floristik yapılarının 

birbirine benzediği bazılarının ise benzemediği görülür. Dolayısıyla bir kısım birliklerde türler arasında bir 

bağlılık bulunur. Buna sadakat denilmektedir. Bitki birliğinin tespiti büyük ölçüde sadakat kavramına bağlıdır.
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