
 

 

 

KUZEYDOĞU ANADOLU'NUN EKOSISTEMLERI 

GİRİŞ 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi olarak 

tanımladığımız araştırma alanı, batıda Rize-

Erzurum, güneyde Erzurum ve Aras 

havzasının güney kesimlerini, kuzeyde 

Karadeniz, doğuda Türkiye-Sovyet Rusya 

arasında kalan sahayı kapsamaktadır. Bu saha 

genel olarak çok arızalı bir görünüm 

arzetmektedir. Bölgenin kuzeyinde KDGB 

yönünde uzanan ve akarsularla 500-1500 m 

kadar yarılmış orojenik kuşaklar, 

güneydoğuda  ise volkanik platolar, dağlar ve 

bunların arasında uzanan tektonik kökenli 

oluk ve havzalar yer almaktadır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırma alanındaki Karedeniz sahil 

kuşağında çok nemli ılıman iklim şartları, 

güney ve güneydoğuya doğru yerini karasal 

soğuk iklim şartlarına bırakmaktadır. Sahanın 

kuzeyinde asit reaksiyonlu kahverengi orman, 

kırmızımsı-sarımsı podsolümsü topraklar, 

2000-2500 m arasında sarıçam ormanları 

altında kahverengi orman toprakları, orman 

sınırının üstünde yüksek dağ-çayır toprakları, 

Erzurum ve Aras havzalarında kahve ve 

kestane renkli topraklar bulunmaktadır. 

Erozyona uğrayan alanlarda ise ana materyalin 

etkili olduğu intrazonal topraklar hakimdir. 

Araştırma sahasının kuzeyi Avrupa-Sibirya 

flora bölgesinin kolşik, yüksek kesimleri 

Avrupa-Sibirya, güneyi özellikle 

depresyonalanları İran-Turan fitocoğrafya 

bölgesi dahilinde bulunmaktadır. 

Bölgede yaşayan halkın ana geçim 

kaynağını ormancılık, tarım ve hayvancılık 

teşkil etmektedir. Bölgede doğal kaynaklara 

dayalı olan ekonomik sistem, önemli ölçüde  
 

 
doğal dengenin bozulmasına yol açmıştır. 

Nitekim, artan nüfusu beslemesi için daha 

fazla alan tarıma açılmış, daha fazla hayvan 

beslenmesi de, mar'a ve ormanları aşırı şekilde 

zorlanmış ve sonuçta orman ve otlak alanları 

önemli miktarda daralmış ve dejenere 

olmuştur. Doğal ortamın temsilcisi olan 

klimaks tür ve toplulukların kısmen ve 

tamamen ortadan kaldırılması ile ortamın 

genel olarak kurakcıl, dikenli, acı tür ve 

topluluklarla işgal edilmesi, doğal potansiyelin 

düşmesine ve o sahadan optimum 

faydalanmanın ortadan kalkmasına neden 

olmaktadır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bölgede ormancılık açısından iki önemli 

sorun bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

ağaçlandırma yapılacak alanların 

belirlenmesi ve bu alanların halihazırdaki 

ekolojik koşullarına göre yetişecek türlerin 

tesbit edilmesidir. İkincisi ise, mevcut bitki 

örtüsünün özellikle ormanların evrimi ve 

bitki örtüsünün ortama uygun durumunun 

saptanması, klimaksa ulaşacak bitkilerin 

belirlenmesi, ortalama yoğunluk gösterip-

göstermediğinin saptanmasıdır. Araştırmanın 

ana amacı ormanlık faaliyetlerine yönelik 

olduğu için, bölgenin ekolojik koşulları 

dikkate alınarak bölgedeki bitki örtüsünün tür 

ve topluluklarına göre, geniş anlamda 

vejetasyon formasyonlarına göre, bölge 

Orman, Otsu vejetasyon ve Antropojen 

ekosistemleri olmak üzere üç ana ekosisteme 

ayrılmış. Orman ekosistemleri; çok önemli-

ılıman yayvan yapraklı orman ekosistemi, 

soğuk-nemli iğne yapraklı orman ekosistemi, 
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nemli-yarınemli karasal soğuk iğne yapraklı 

(sarıçam) orman ekosistemi ve kuru orman-

çalı ekosistemi olmak üzere 4 gruba 

ayrılmıştır. Otsu vejetasyon ekosistemleri de 

step ekosistemi, uzunboylu çayır (step 

çayırları) ekosistemi, alpin çayırlar 

ekosistemi ve dağ stepleri ekosistemi olmak 

üzere gruplara ayrılmıştır. Ayrıca, tuzlu-

alkalijipsli Oligo-Miyosen çökellerinin ve 

kuvvetli alkalen reaksiyon gösteren 

ultrabazik yeşil kayaların yüzeye çıktığı 

alanlar da ayrı bir jeosisteme dahil edilmiştir. 
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