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ÖZET 

AMASRA-ĠNKUM (BARTIN) ARASINDA YER ALAN ÖNEMLĠ 

BĠYOTOPLARIN HARĠTALANMASI 

 

Türkiye, bitki coğrafyası açısından farklı vejetasyon bölgelerine sahiptir. Dolayısıyla 

birçok önemli biyotop alanını içinde barındırmaktadır. Bu alanlara ait olan ve biyotop 

haritaları vasıtasıyla doğru bir biçimde ortaya çıkarılan envanter, ülkedeki doğa koruma 

ve peyzaj planlama çalıĢmaları için önemli bir kaynak teĢkil etmektedir.  

 

Bu araĢtırmada, Türkiye‟nin Batı Karadeniz Bölümü‟nün önemli kıyı yörelerinden biri 

olan Bartın ilinin Amasra ve Ġnkum yerleĢimleri arasında yer alan önemli biyotop 

alanlarının belirlenmesi ve haritalanması amaçlanmıĢtır. Bölge, Karadeniz‟e özgü 

Avrupa-Sibirya biyocoğrafik bölgesinin denize yakın öksin kesimini temsil etmektedir. 

Zengin ekolojik ve floristik çeĢitliliğe sahip alandaki biyotopların ayrılmasında flora, 

abiyotik özellikler, aktüel vejetasyon ve güncel alan kullanımına ait veriler göz önüne 

alınmıĢtır. Verilerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde uzaktan algılama ve 

coğrafi bilgi sistemlerine ait teknikler etkin olarak kullanılmıĢ, analizler için gerekli 

olan uydu verileri, sayısal haritalar ve sözel veritabanları oluĢturulmuĢtur. Farklı 

biyotopların ayırt edilmesinde, diğer faktörlerin yanı sıra bitki örtüsünün tür bileĢimi 

önemli bir gösterge olarak kullanılmıĢtır. Buna göre, farklı ekolojik ve floristik özelliğe 

sahip biyotopları temsil eden 156 adet röleve alanında vejetasyon alımları ve envantere 

dayalı tespitler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırma kapsamında faunistik özellikler, 

değerlendirmeye alınmamıĢtır. 

 

Elde edilen verilerin analizi sonucunda yapılan sınıflandırma ile ana biyotop alanları 

hakim ve karakteristik bitki türlerine, farklı ekolojik özelliklere ve alan kullanım 

tiplerine göre alt biyotoplara ayrılmıĢtır. Daha sonra biyotopların alan içindeki 

dağılımları, toplumların fizyonomik yapıları ve diğer toplumlarla olan iliĢkisi detaylı 

olarak açıklanmıĢtır. Buna ilave olarak araĢtırma alanında bulunan madencilik, 

ormancılık, tarım, yerleĢim ve ulaĢım faaliyetleri ile turizm ve rekreasyonel talepleri 

kapsayan, insan müdahalelerinin biyotoplar üzerindeki olumsuz etkisi ortaya 

konmuĢtur.  

 

Alanda doğal yakın ve kültürel biyotoplarda, 13 adedi endemik olmak üzere toplam 620 

bitki taksonu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada yaprağını döken orman alanları, çalılıklar, 

dik kayalık alanlar, ağaçlandırma alanları, tarım alanları, Ġnkum kumul alanı, Bartın 

nehir yatağı, yol kenarları, tahrip edilmiĢ alanlar, kentsel yerleĢim alanları ve kırsal 

yerleĢim alanları olmak üzere 11 adet ana biyotop tipi belirlenmiĢtir. Alandaki ana 

biyotoplar 30 alt biyotop tipine ayrılmıĢ, toplamda 41 adet biyotop sınıflandırılarak, 

haritalanmıĢtır.  
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AraĢtırma sonucunda, alanda tespit edilen hassas türlerin ve doğala yakın nadir 

biyotopların devamlılığının sağlanması ve böylece gelecek nesillere aktarılması için, 

planlamalarda koruma-kullanma dengesinin dikkate alınması gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Ġnsan etkisinin yoğun olduğu kentsel ve kırsal biyotoplarda ise, canlı yaĢamının 

devamlılığını destekleyen, doğa ile uyumlu alan kullanımı, planlama, düzenleme ve 

iyileĢtirme önerileri geliĢtirilmiĢtir. 
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SUMMARY 

MAPPING OF THE IMPORTANT BIOTOPES LOCATED BETWEEN 

AMASRA-INKUM (BARTIN) 

 

Turkey has a number of different regions in terms of plant geography. Accordingly, it 

accomodates important biotope areas. Inventories belonging to these areas that was 

carried out carefully along with biotope mapping process, create important sources for 

nature protection and landscape planning.  

 

In this researh, it was aimed to identify and map the biotope areas located between the 

settlements of Amasra and Inkum that belong to the City of Bartın, an important coastal 

province of the northwest part of the Black Sea Region of Turkey. This region 

represents the onshore Euxin part of Euro-Siberian phytogeographical region. Flora, 

abiotic characteristics, actual vegetation and contemporary land uses were taken into 

account for indentification of biotopes found in the research area that has a rich 

ecological and floristic diversity. Techniques of remote sensing and GIS were 

effectively used for preparation and interpretation of data and also satellite images, 

digital maps and databases that required for analysis were generated. Composition of 

species belonging to plant cover was used as an indicator in addition of other factors for 

distinguishing different biotopes. Accordingly, vegetation surveys were carried out and 

inventory were made in selected 156 sample plots that represent various ecological and 

floristic characteristics. Faunistic properties, on the other hand, were not taken into 

account as criteria for identifying biotopes. 

 

According to classsification made with spatial analysis of data gathered, main biotope 

areas were divided into sub-biotopes in terms of dominant and characteristic plant 

species, various ecological properties and also types of land use. Then, findings about 

distribution of biotopes in the research area, physiognomical structure of plant societies 

and their relationship with other societies were explained in detail. Additionally, within 

the research area, adverse effects of different land uses and operations belong to mining, 

forestry, agriculture, transportation and other urban land uses were emphasized. 

 

In the research area, 620 plant taxons, 13 of them endemic, were identified within semi-

natural and cultural biotopes. Furthermore, 11 main biotopes were classified as 

deciduous forest lands, afforested lands, agricultural lands, scrub lands, steep rocky 

areas, Inkum dune area, Bartın Riverside, spoiled lands, urban settlements and rural 

settlements. Moreover, these biotopes were divided into 30 sub-biotopes. In other 

words, total number of 41 biotopes were classified and mapped during the research. 
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Consequently, necessity of taking balance between protection and use into consideration 

was pointed out so that sensitive species and semi-natural and rare biotopes can be 

sustained and hereby passed to next generations. For the biotopes located in urban and 

rural area that is under intensive human influence, recommendations supporting life and 

creating harmony with nature, were developed for land-use, planning and restoration. 
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1. GĠRĠġ 

Hassas ekolojik bir dengenin hüküm sürdüğü yeryüzü sahip olduğu farklı iklimsel ve 

coğrafik özelliklerin bir sonucu olarak doğal ekosistemlerin büyük çeĢitliliğini 

kapsamaktadır. Bu doğal çeĢitliliğin ve ekolojik dengenin çevresel baskılar ile 

bozulmaya baĢlaması sonucunda, canlı ölümlerinde ortaya çıkan artıĢ doğa koruma 

üzerine bazı önlemlerin alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde bu 

nedenle doğa korumaya ayrı bir önem verilmekte, bu konuda yapılan detaylı 

araĢtırmalar planlama ve yönetim çalıĢmaları ile bütünleĢtirilmektedir. Bu kapsamda 

doğa koruma amacını da gözeten ekolojik temele dayalı kentsel ve kırsal alan kullanım 

planlamasında biyotopların belirlenmesine ve korunmasına yönelik çalıĢmalar da 

önemli yer tutmaktadır 

 

Biyotop haritaları, Almanya‟da peyzaj planlama çalıĢmalarının vazgeçilmez bir parçası 

durumundadır. Bunun en önemli sebebi bu haritaların, türler ve yaĢam ortamları ile 

peyzaj elemanlarının dağılımı ve kalitesi hakkında güvenilir, bütüncül ve çok yönlü 

yararlı bilgiyi sağlamasıdır. Doğa koruma çalıĢmalarına dayalı peyzaj planlamanın ana 

hedefi, peyzajın korunması ve geliĢtirilmesi olduğu için, bu hedefe ulaĢmada biyotop 

haritaları en önemli araçlar olarak kullanılmaktadır (Werner, 2006). 

 

Biyolojik çeĢitliliğin sürdürülebilirliğini temel alan doğa koruma çalıĢmaları ile sadece 

türlerin korunmasına hizmet edilmemekte, bunun yanında ekolojik açıdan önemli yaĢam 

alanlarının yani biyotopların korunmasına da çalıĢılmaktadır. Son dönemlerde, biyolojik 

çeĢitliliği tehdit eden küresel çevre sorunları, doğayı ve yaĢam döngüsünü olumsuz 

yönde etkileyen insana dayalı etkinlikler ile, tür ve habitat kayıplarındaki hızlı artıĢ 

dünya ülkelerini bir dizi önlem alma sürecine itmiĢtir. Biyolojik çeĢitliliğin korunması, 

yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı için doğanın temelini oluĢturan türleri ve 

biyotopları korumaya yönelik uluslararası sözleĢmeler, ulusal stratejiler geliĢtirilmiĢtir. 
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„Dünya Çevre Konferansı‟, „Ortak Geleceğimiz‟ raporu ile Rio de Janerio‟da 

gerçekleĢtirilen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi ve sonrasında oluĢturulan 

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi, CITES, GÜNDEM 21, Ramsar, Avrupa Peyzaj 

SözleĢmesi, Akdeniz ve Karadeniz‟e yönelik sözleĢmeler ile buna benzer birçok 

uygulamalarda doğa korumaya yönelik kararlar alınmıĢtır (Demirayak, 2002). 

SözleĢmelerle ekosistemler üzerinde yaĢanan söz konusu olumsuz süreçleri bütün 

ülkelerle paylaĢmak, mevcut doğal kaynakların önemini vurgulayarak farkındalığı 

artırmak ve sonuçta kaynakların gelecek nesilleri de düĢünecek bir Ģekilde korunarak 

kullanılmasını destekleyen bir yaklaĢım tarzını benimsemek hedeflenmiĢtir. Ayrıca 

biyotopları korumaya yönelik olarak CORINE Arazi Örtü Sınıflandırması, CORINE 

Biyotop Projesi, EUNIS Biyotop Sınıflandırması ve Bilgi Sistemi, Natura 2000 Ağ 

Sistemi, Habitat Direktifleri ve Politikaları gibi birçok ekolojik ağ sistemleri, detaylı 

araĢtırmalara dayalı çeĢitli veri tabanları ve sınıflandırmalar oluĢturulmuĢtur (European 

Commission, 2003; Oudheusden, 2005; EUNIS, 2005).  

 

Ġçinde bulunduğumuz 2010 yılı, BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 

Uluslararası „BiyoçeĢitlilik Yılı‟ olarak ilan edilmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler küresel iklim 

değiĢikliği nedeniyle hızla yok olan canlı türlerinin ve yaĢam ortamlarının korunması 

konusunda dünya kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve yöneticilere baskı oluĢturmayı 

hedeflemektedir. Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi Sekretaryası tarafından yayınlanan 

bildiride, insan faaliyetlerinin baskısı yüzünden yeryüzündeki tür çeĢitliliğini temsil 

eden tüm canlı türlerinin 1000 kat daha hızlı yok olduğuna dikkat çekilmiĢtir (UNEP, 

2010; Djoghlaf, 2010). BaĢka bir deyiĢle dünyada önemli miktarda türün ve dolayısıyla 

biyotop çeĢitliliğinin yok oluĢu anlamına gelen bu durum, tüm insanlığın geleceğini 

ilgilendiren ortak bir sorun niteliğini taĢımaktadır. 

 

Üç önemli biyocoğrafik bölge ve geçiĢ zonlarını üzerinde bulunan Türkiye, bu özelliği 

sayesinde farklı ekosistem tiplerini içinde barındıran önemli bir biyolojik zenginliğe 

sahiptir. Ekosistemlerdeki bu farklılık, aynı zamanda tür çeĢitliliğindeki zenginliğin 

göstergesidir. Anadolu, fauna zenginliğinin yanı sıra flora açısından da Avrupa ile 

kıyaslandığında, tür çeĢitliliğindeki zenginliği ile dikkati çekmektedir. Avrupa kıtası 

yaklaĢık 12500 bitki türüne sahip iken, Türkiye‟nin alttür ve varyeteler de dahil olmak 

üzere yaklaĢık 11000 türe sahip olduğu ve bunun 1/3‟lük önemli bir bölümünün ise 
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endemik olduğu bilinmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008). Türkiye, Rio 

Zirvesi‟nin ardından „BiyoçeĢitlilik SözleĢmesi‟ni imzalayan ülkelerden biri olmuĢtur. 

1997 yılında yürürlüğe giren sözleĢme ile Türkiye kendi sınırları içindeki biyolojik 

çeĢitliliği koruma sorumluluğunu üstleneceğine, biyolojik kaynakları sürdürülebilir 

Ģekilde kullanacağına ve biyolojik çeĢitlilikten sağlanan faydaları eĢit olarak 

paylaĢmanın yollarını arayacağına dair taahhütlerde bulunmuĢtur (Demirayak, 2002). 

 

Ancak ülkemizde yaĢanan plansız geliĢmeler, korunması gerekli birbirinden farklı 

karasal, denizsel ve suya dayalı biyotoplar ile kültürel yetiĢme ortamlarını biyoçeĢitlilik 

açısından tehdit etmektedir. Bu alanlarda yaĢayan tüm türler olumsuz etkilenmektedir. 

Bu nedenle ülke ve bölge düzeyinden yerel düzeye kadar olan çok amaçlı alan planlama 

çalıĢmalarının ekolojik bir temele dayanması için, biyolojik varlığa iliĢkin verilerin 

doğru bir biçimde analizi ve yorumu gerekmektedir. Bu durum, doğal çevreye dayalı 

envanter bilgisinin tüm ülke çapında güncel ve kapsamlı olarak belirlenmesinin ve 

yaygın bir ekolojik bilgi ağının oluĢturulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Ekolojik planlamaya temel oluĢturan önemli biyotopların tanımlanması ve haritalanması 

çalıĢmaları, günümüzde geliĢmiĢ ülkelerde yaygın olarak yürütülmektedir. Ancak 

geliĢmekte olan ülkemizde, ekolojik ve biyolojik çeĢitliliğin devamlılığı için önemli 

olan biyotop haritalama çalıĢmaları, yeni bir araĢtırma sahasını oluĢturmaktadır. Bu 

konuya yakın zamana kadar gereken önem verilmemiĢtir. 

 

Ülke geneline bakıldığında, doğa koruma ve biyotoplara yönelik araĢtırmaların farklı 

bölgelerdeki üniversitelerde akademik düzeyde yapıldığı görülmektedir. Bunların 

dıĢında üniversiteler, sivil toplum kuruluĢları, Çevre ve Orman Bakanlığı Birimleri ile 

ortaklaĢa yürütülen Twinning Projeleri, Dünya Bankası ve Küresel Çevre Fonu‟nca 

desteklenen GEF projeleri, UNESCO biyosfer rezerv araĢtırmaları gibi giriĢimler 

mevcuttur. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından „Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi‟ndeki 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Avrupa Birliği doğa koruma düzenlemeleri ile 

uyumlu uygulamaları Türkiye‟de hayata geçirmek için „Ulusal Biyolojik ÇeĢitlilik 

Stratejisi ve Eylem Planı‟ 2001 yılında hazırlanmıĢ, 2007 yılında da güncellenmiĢtir. 

Ayrıca bakanlık tarafından ülkemizde sürdürülebilir doğa koruma ve kaynak yönetimi 

için gerekli olan yasal ve kurumsal yapı gözden geçirilerek „BiyoçeĢitlilik ve Doğa 

Koruma Kanunu Taslağı‟ hazırlanmıĢtır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008; Çevre ve 
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Orman Bakanlığı, 2010). Bu uygulamalar geliĢmekte olan ülkemizdeki doğa korumaya 

yönelik belirgin geliĢmeler olsa da ülkemizin sahip olduğu tür ve biyotop zenginliği göz 

önüne alındığında yapılan çalıĢmaların yetersiz olduğu, daha fazla ve detaylı 

araĢtırmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

 

AraĢtırma alanının yer aldığı Karadeniz Bölgesi, üç tarafı denizlerle çevrili olan 

ülkemizin kuzeyinde önemli karasal ve denizsel ekosistemleri bir arada sunan farklı 

mekan karakterleri ile dikkati çeken bir bölgedir. Karadeniz kıyısından iç kısımlara 

gidildikçe, peyzaj açısından farklı yaĢam ortamları yer almaktadır. Kuzey Anadolu 

Dağları‟nın Karadeniz‟e paralel uzandığı bu bölge, nemli iklim özellikleri ve farklı 

coğrafik yapı nedeniyle, diğer bölgelerden daha fazla orman örtüsüne sahiptir. 

Bölgedeki zengin tür çeĢitliliğine sahip orman ve pseudomaki toplumları, dik 

kayalıkların olduğu kıyılar, kumul alanları, nehir ağzı ve yatakları gibi mekanlar, bu 

zamana kadar farkına varılmadığı için gereken değeri görememiĢ olan ve araĢtırılmaya 

ihtiyaç duyan zengin biyotop çeĢitliliğine sahip alanlardır. 

 

AraĢtırma alanı, Batı Karadeniz Bölümü‟ndeki farklı doğal ve kültürel ekosistemleri bir 

arada barındıran Bartın il sınırları içinde yer almaktadır. Ġlin en önemli korunan alanı 

Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı‟dır. Milli park, Avrupa-Sibirya 

biyocoğrafik bölgesi içinde, öksin karakterdeki Kuzey Anadolu ılıman orman kuĢağına 

ait doğala yakın orman ekosistemlerini sergilemektedir. Zengin tür çeĢitliliği yanında 

mağaraları, kanyonları, düdenleri, Ģelaleleri, akarsuları, farklı jeomorfolojik özellikleri 

ve geleneksel kırsal dokusu ile uluslarası düzeyde, doğa koruma açısından dikkat çeken 

bir peyzaj karakteri gösterir (KDMP, 2010).  

 

Batı Karadeniz TR81 Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesi içinde yer alan Bartın ili, % 

48,4‟lük geliĢme hızı ile Türkiye ortalamasının üzerinde ve bölgede ise ikinci sırada yer 

almaktadır. Bartın‟ın 1991 yılında il statüsüne kavuĢmasıyla yerleĢim, sanayi, ticaret, 

turizm ve tarıma dayalı faaliyetlere ait alan kullanımlarının giderek artması, ilin 

biyolojik çeĢitliliği üzerinde önemli bir baskı unsuru oluĢturmaya baĢlamıĢtır. 

Arazisinin % 56,6‟lık önemli bir bölümünü orman ve fundalık arazilerin oluĢturduğu 

ilin sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak potansiyeli ve geliĢme durumu göz önüne 

alındığında, bölgenin önemli biyotop ve tür çeĢitliliğinin araĢtırılması önem 
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arzetmektedir (Bartın Valiliği, 2009). Bölgede doğa koruma tedbirlerinin alınabilmesi 

için, sürdürülebilir kentsel ve kırsal peyzaj planlamalarda gerekli olan biyolojik ve 

ekolojik altlıkları sağlayan biyotop haritalama çalıĢmalarına önemle yer verilmesi 

gerekmektedir  

 

Bu zamana kadar ilde akademik düzeyde ekolojik ve floristik anlamda bazı doktora, 

yüksek lisans ve araĢtırma projeleri tamamlanmıĢtır: 

 Yatgın (1996) tarafından, Amasra ve yakın çevresinin floristik komposizyonuna 

yönelik gerçekleĢtirilen flora çalıĢmasında 68 familyaya ait 265 bitki taksonu 

tespit edilmiĢtir. 

 Kaya ve diğ. (1999)‟nin Bartın yöresinin florasına yönelik yaptıkları 

araĢtırmada, 629 bitki taksonu belirlenmiĢ ve çalıĢmada 3 endemik tür 

bulunmuĢtur. 

 SarıbaĢ ve diğ. (1999) tarafından gerçekleĢtirilen proje araĢtırmasında ise peyzaj 

uygulamalarında kullanılabilecek Bartın, Karabük ve Zonguldak yörelerini 

kapsayan Batı Karadeniz Bölgesinde doğal olarak yetiĢebilen türler tespit 

edilmiĢ, farklı özelliklerine göre peyzaj açısından değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada 

507 bitki türünün yanında 11 adet endemik takson tespit edilmiĢtir.  

 Yılmaz (2001) tarafından Bartın kenti ve yakın çevresindeki ekolojik faktörler 

açısından farklılık gösteren biyotopları belirlemek için gerçekleĢtirilen flora ve 

vejetasyon çalıĢmalarında 390 otsu, 166‟sı odunsu olmak üzere 556 bitki 

taksonu teĢhis edilmiĢtir. Otsu türler içinde ülkemiz için endemik 8 türe 

rastlanılmıĢtır.  

 Aydın (2005)‟ın Bartın iline bağlı Ġnkum, Güzelcehisar ve Mugada kıyılarında 

yetiĢen kumul bitkilerini belirlemeye yönelik çalıĢmasında, 37 kumul bitkisi 

saptanmıĢtır.  

 Kaya ve BaĢaran (2006) tarafından yapılan „Bartın Florasına Katkılar‟ isimli 

çalıĢmada, 97 familyaya ait 672 adet bitki taksonu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın 

sonunda tehlike altında olan 7 tane endemik ve 13 tane ender tür belirlenmiĢtir. 

 Sarı (2001) tarafından Amasra ilçesinde etkili bir sürdürülebilir turizm geliĢimi 

için, ilçenin sahip olduğu doğal ve kültürel peyzaj değerleri ortaya konulmuĢtur. 

Turizmin ilçede geliĢerek devam edebilmesi amacıyla peyzaj değerleri koruma-
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kullanma dengesi içinde incelenerek, gelecek nesiller için devamlılıklarının 

sağlanması yönünde çözüm önerileri geliĢtirilmiĢtir. 

 Çelikyay (2005) ise, Bartın ilinde ekolojik temele dayanan, doğal kaynak 

potansiyeline uygun bir alan planlama yaklaĢımı ortaya koymuĢtur. Ekolojik 

eĢik analizi yöntemi ile ilin arazi kaynaklarının potansiyeline uygun olan arazi 

kullanımları tespit edilmiĢtir. 

Bu çalıĢmalar, geliĢmede öncelikli iller kapsamında yer alan Bartın ilinin, kalkınma ve 

geliĢme potansiyeli karĢısında, bölgesel ve yerel düzeyde yapılması gerekli doğa 

koruma ve planlama çalıĢmalarına temel altlık oluĢturacak nitelikte olsa da, bölgenin 

doğal ve kültürel potansiyelinin daha detaylı araĢtırılmaya ve tanıtılmaya ihtiyacı vardır. 

1.1 AMAÇ VE KAPSAM 

AraĢtırma alanı, Bartın ilinin kuzeyinde Amasra-Ġnkum yerleĢimleri arasında kalan kıyı 

Ģeridini kapsamaktadır. Alan aynı zamanda, bölgenin önemli bir koruma alanı olan Küre 

Dağları Milli Parkı‟nın tampon zonuna da oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. 

Milli Park‟ın doğal ve kültürel peyzaj karakteristiklerinin yanı sıra yöreye ait geleneksel 

alan kullanımlarının da etkisi altında bulunan araĢtırma alanı, konumu, jeolojik ve 

jeomorfolojik yapısı, iklimsel özellikleri, sahip olduğu su varlığı, bitki örtüsü ve yaban 

hayatı ile önemli bir ekosistem bütününü teĢkil etmektedir. Kumul alanlarından sarp 

kayalıklara, nehir yataklarından doğal koylara kadar çeĢitlenen peyzaj elemanlarını bir 

arada barındıran alan, ormanları ve pseudomakileri içeren farklı vejetasyonları ile de 

dikkat çekmektedir. Bartın Nehri‟nin Karadeniz‟e döküldüğü kıyı mekanının da 

araĢtırma alanı içerisinde olması, morfolojik ve biyolojik açıdan, alanın karakteristik 

yapısını etkileyen bir unsur olarak görülmektedir. Ayrıca alanda, Amasra ve yakın 

çevresine ait tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra Karadeniz‟e özgü kırsal peyzaj 

özellikleri ve bunlarla bütünleĢen kırsal yerleĢim alanları da önemli kültürel mekanlar 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Bartın kent merkezine ve dolayısıyla ana ulaĢım bağlantılarına yakın olan araĢtırma 

alanı Karadeniz kıyısında olması ve Bartın Limanı‟nı da içinde bulundurması nedeniyle 

deniz ulaĢım ağının da bağlantı noktasındadır. Sözü edilen bütün bu özellikleri 

nedeniyle araĢtırma alanı ve yakın çevresi il geneline göre turizm, rekreasyon, endüstri, 
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ticaret ve tarım faaliyetleri bakımından yoğun olarak kullanılan bir mekan olma 

özelliğine sahiptir. Ġlin en önemli turizm merkezlerinden olan Amasra ve Ġnkum 

yerleĢimlerinde kıyı kullanımına yönelik turizm faaliyetleri ve dolayısıyla rekreasyonel 

talepler giderek artmaktadır. AraĢtırma alanı içerisindeki gerek tarımsal kullanımlar 

gerekse yerleĢime ait diğer kullanımlar, doğal alanlar ve dolayısıyla biyotoplar üzerinde 

giderek artan olumsuz etkilere neden olmaktadır. Biyotoplar üzerinde baskı oluĢturan 

unsurlar baĢlıca Ģunlardır: 

 Konut yerleĢimlerinin yaygınlaĢması, 

 Maden ve taĢ ocakları, 

 Termik santral yapılma giriĢimleri (Amasra-Tarlaağzı), 

 Orman alanları açılarak elde edilen tarım alanları,  

 Çöp depolama alanı, 

 Bartın-Amasra arasına yapılan yeni yol bağlantısı, 

 Turizm ve rekreasyona dayalı taleplerin artması (özellikle ikinci konuta dayalı 

yerleĢimin geniĢlemesi). 

Bu nedenle araĢtırmada; 

 Bartın ilinin iki önemli turistik kıyı yerleĢimleri olan Amasra-Ġnkum arasında 

var olan, yoğun insan etkisi altındaki doğal değerlerinin korunması ve 

iyileĢtirilmesi için alandaki ekolojik ve biyolojik açıdan önemli biyotopların 

belirlenmesi ve haritalanması, 

 kentsel ve kırsal peyzaj mekanlarında bulunan türlerin ve bağlı oldukları biyotop 

çeĢitliliğinin floristik ve ekolojik özelliklerinin detaylı olarak ortaya konulması,  

 alanda türleri ve ekosistemleri etkileyen olumsuz faktörlerin tespit edilmesi, 

 bölgede bu olumsuz etkiler karĢısında peyzajın geliĢimi için biyotopların 

korunması, bakımı ve geliĢtirilmesine yönelik sürdürülebilirlik ilkesi ıĢığında 

öneriler oluĢturulması ve doğa koruma konusunda alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında kentsel, kırsal ve doğala yakın alanlara ait odunsu ve otsu türler, 

alana özgü önemli orman ve pseudomaki toplumları, geleneksel plantasyonlar, doğal ve 

kültürel peyzaj karakteristikleri ön plana çıkarılmıĢtır. Bu tez çalıĢmasında hassas 

ekosistemlerin yer aldığı Amasra-Ġnkum arasındaki peyzaj mekanında biyotopların 

haritalanması ile korunmaya değer elemanlar ve biyotoplar tespit edilmiĢtir. Bu 
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araĢtırma sonucunda oluĢturulan biyotop haritası ile araĢtırma amaçlarına ilave olarak 

bölgesel, yerel ve araĢtırma alanı boyutunda, 

 doğa koruma çalıĢmalarında, biyolojik çeĢitliliğinin farkına varılmasına ve 

korunmasına hizmet etmek, 

 kentsel peyzajda ekolojik açıdan önemli olan yaĢam alanlarının korunmasını 

sağlamak, 

 kırsal peyzaja ait biyolojik, ekolojik ve kültürel değerlerin sürdürülebilir bir 

anlayıĢla planlanması ve yönetimi için gerekli olan konuyla ilgili bölgeye ait 

envanter bilginin temin edilmesini sağlamak. Bu vasıtayla, kentsel, kırsal ve 

doğala yakın alanlarda, peyzaj mimarlığının önemli çalıĢma sahalarından birini 

oluĢturan „Doğa Koruma ve Peyzaj Planlama‟ çalıĢmalarına katkıda bulunmak 

hedeflenmiĢtir. 

 

AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler, bölge için geliĢtirilecek ekolojik temele dayalı 

peyzaj planlarına, kent planlarına, çevre düzeni planlarına, ormancılıkta silvikültürel 

çalıĢmalara temel bir altlık oluĢturacaktır. Söz konusu verilerin bölgesel ve yerel 

düzeyde yürütülecek doğa koruma programlarına ve planlarına dayanak oluĢturmasının 

yanında, kalkınma ve geliĢme politikalarına da yön vereceği düĢünülmektedir. Aynı 

zamanda tek yönlü oluĢturulan kullanım kararlarının ya da politikalarının biyolojik 

çeĢitlilik üzerinde oluĢturduğu veya oluĢturabileceği önemli baskı unsurlarına da 

(Amasra‟ya termik santral yapılma giriĢimleri gibi) bir yanıt niteliği taĢıyacaktır. 

 

Türlerin ve biyotopların korunmasına yönelik bu tür çalıĢmaların, ülke genelinde 

yaygınlaĢması ile, geliĢmiĢ diğer ülkelerde olduğu gibi doğa yönetimi ve politikaları ile 

bütünleĢtirilecek veriler sağlanmıĢ olacaktır. Zira bu veriler, ülkelerin sosyal, kültürel, 

ekonomik olarak geliĢmesinde ve aynı zamanda halkın yaĢam kalitesinin ve refahının 

yükseltilmesinde etkin bir rol oynayan doğal alanların devamlılığının sağlanabilmesi 

için oldukça önemlidir. 

 

Yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda tezin ikinci bölümünde biyotop kavramı 

açıklanmıĢ, peyzaj mimarlığında biyotop haritalamanın öneminden bahsedilmiĢtir. 

Ayrıca uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleĢtirilen biyotop haritalama çalıĢmalarına 
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değinilerek bu konudaki geliĢmelere, kullanılan yöntemlere ve planlamaya yönelik 

uygulamalara yer verilmiĢtir. 

 

Üçüncü bölümde, araĢtırmada yararlanılan materyal ve araĢtırma alanı doğal özellikleri 

ile alan kullanım bilgileri detaylı olarak açıklanmıĢtır. AraĢtırma yönteminin aĢamaları 

da bu bölümde belirtilmiĢtir. Dördüncü bölümde, araĢtırma alanının flora, aktüel 

vejetasyonunun, güncel alan kullanımlarının ve abiyotik özelliklerinin bir arada 

değerlendirildiği ana ve alt biyotop tipleri sınıflandırması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Biyotopların ayrılmasında, fauna değerleri göz önüne alınmamıĢ, flora ve vejetasyona 

dayalı çalıĢmalara ağırlık verilmiĢtir. Orman alanları, çalılıklar ve ağaçlandırma 

alanlarının ana ve alt biyotoplarına ait bilgiler, vejetasyon tabloları ile birlikte 

verilmiĢtir. Tanımlanan tüm biyotop tipleri SPOT, IKONOS ve GoogleEarth‟den elde 

edilen uydu verilerine dayanarak, 1/25 000 ölçekli olarak haritalanmıĢtır.  

 

TartıĢma ve sonuç bölümünde ise; bulgular değerlendirilerek araĢtırma alanının 

korunmaya değer önemli biyotop alanları vurgulanmıĢ, biyotop alanlarına yönelik 

baskıların neler olduğu belirtilerek biyotopların korunmasına, iyileĢtirilmesine ve 

geliĢimine yönelik öneriler sunulmuĢtur. 
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2. GENEL KISIMLAR 

YaĢadığımız çevrenin doğal ve kültürel değerlerinin bugünkü ve gelecek kuĢaklar için 

güvence altına alınabilmesi, ekosferde cereyan eden ekolojik ve biyolojik iliĢkiler ile 

süreçlerin doğru bir Ģekilde analizini ve yorumlanmasını gerektirmektedir. Bu iliĢki ve 

süreçlere ait veriler, ekosistemin en küçük mekan birimleri olan ekotop ve/veya 

biyotopların tanımlanmasıyla ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu bölümde, biyotop haritalama ile ilgili geçerli olan yöntemlere ve uygulamalara 

değinilmeden evvel, biyotop ve ekotop‟a temel oluĢturan bazı temel ekoloji 

kavramlarının açıklanması uygun olacaktır.  

2.1 BĠYOTOP VE EKOTOP KAVRAMLARI 

Ekoloji, ilk defa Alman zoolog Haeckel (1866) tarafından kullanılmıĢ, organizma ile 

çevresi arasındaki iliĢkileri inceleyen bir bilim dalı olarak açıklanmıĢtır (Bastian and 

Steinhardt, 2002).  

 

Odum ve Barrett (2005)‟e göre modern ekolojinin sınırlarını tanımlamak için 

organizasyon düzeyinde kavramları ele almanın en iyi yol olduğu belirtilmektedir. Bunu 

baĢarabilmek için ġekil 2.1‟deki ekolojik görünümü ve ġekil 2.2‟deki ekolojik 

hiyerarĢiyi göz önüne alan bir bakıĢ açısıyla olaylara yaklaĢmanın önemi 

vurgulanmaktadır. Her düzeyde fiziksel çevre ile olan etkileĢim, karakteristik olarak 

fonksiyonel sistemler oluĢturmaktadır. Sistem; düzenli, birbiriyle etkileĢimli ayrı 

parçaların oluĢturduğu bir bütün olarak düĢünülmektedir. 
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ġekil 2.1: Biyotik ve abiyotik parçaların etkileĢimini içeren ekolojik düzeydeki organizasyonun 

görünümü (Odum ve Barrett, 2005). 

 

ġekil 2.2: Ekolojik düzeydeki birbirini tamamlayan organizasyon hiyerarĢisi (Barrett et. al., 

1997‟e atfen; Odum ve Barrett, 2005). 

Uygulamalı ekoloji ve çevre bilimlerinde giderek önem kazanan sistem yaklaĢımında, 

en küçük birimi organizma oluĢturmaktadır. Organizmayı populasyonlar, canlı 

toplumları veya tür toplulukları, ekosistem ve ekosfer izlemektedir. Yerkürenin canlılar 

tarafından iĢgal edilen bölümüne ise biyosfer denilmektedir (AyaĢlıgil, 2008). 

 

Her düzeydeki sistemin bir üst düzeye bağımlı olması biyolojik sistemlerde en önemli 

noktalardan biridir. Küçük genetik birimlerden, büyük ekolojik sistemlere kadar uzanan 

biyolojik sistemler, biyotik ve abiyotik parçaları içerirler. Ekoloji, ġekil 2.2‟de görülen 

organizmadan sonraki üst düzeyler ile ilgilenmektedir. Bu düzeyler içinde 

organizmadan sonra ilk sırada, aynı türe ait organizma bireylerini içeren grubu temsil 

eden populasyon kavramı gelmektedir. Bunu ekolojik açıdan belirli bir alanı iĢgal eden 
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tüm populasyonları kapsayan toplum veya biyotik toplum kavramları izlemektedir. 

Toplum ve abiyotik çevre, fonksiyonları ile beraber bir bütün biçiminde ekolojik sistemi 

kısaca ekosistemi oluĢturmaktadır (Odum and Barrett, 2005). 

 

Coğrafya disiplininin temel bir birimi olarak kabul edilen ve bu disiplin içinde önemli 

role sahip olan peyzaj kavramı, ekolojik hiyerarĢide ekosistemin bir üst düzeyini 

oluĢturmaktadır (AyaĢlıgil, 2008). Forman and Godron (1986) peyzaj kavramını, 

birbiriyle etkileĢim halinde bulunan ve sürekli olarak benzer Ģekilde tekrarlanan 

ekosistem kümelerinden oluĢan heterojen araziler olarak tanımlamaktadır. Zonneveld 

(1979) ise yeryüzünde anakaya, su, toprak, hava, bitki, hayvan ve insan faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkan karmaĢık sistemlerin biçimlendirdiği, fizyonomisi sayesinde 

kolaylıkla bir bütün olarak algılanabilen bir mekan parçasını peyzaj olarak 

yorumlamaktadır. 

 

Peyzajdan daha geniĢ bir anlam içeren biyom ise, büyük yaĢam mekanlarını ifade 

etmektedir. Çok geniĢ bölgeleri ve alt kıtasal sistemleri, iklim özellikleri ve ana 

vejetasyon tiplerini karakterize etmek için kullanılan bir kavramdır (Odum and Barrett, 

2005). Walter, yeryüzünde dokuz büyük iklim zonuna uyum sağlamıĢ büyük yaĢam 

mekanlarının varlığından sözetmektedir. Walter, yaĢam mekanlarını zonobiyom olarak 

adlandırmakta, her biri için zonal vejetasyon kavramını kullanmaktadır. Bu Ģekilde tüm 

dünya üzerindeki büyük yaĢam mekanları, farklı iklim özellikleri ve farklı vejetasyon 

zonları ile açıklanabilmektedir. Örneğin; ılıman iklim zonunu, yazın yeĢil geniĢ yapraklı 

ormanlar ve kahverengi topraklar temsil etmektedir (AyaĢlıgil, 2008). Son olarak 

ekosfer kavramı ise, fiziksel çevre ile birlikte onunla etkileĢim halinde olan yeryüzünde 

yaĢayan tüm organizmaları içermektedir (Odum and Barrett, 2005). 

 

Biyotop kavramı ile iliĢkili olan, Avrupa ve Rusya literatüründe sıklıkla kullanılan 

biyosönoz kavramı, toplum kavramına denk gelmekte, ekosistemde yaĢayan canlı 

toplumlar olarak ifade edilmektedir. Bir baĢka deyiĢle mevcut tüm canlı türlerinin 

hepsine birden verilen addır (Odum and Barrett, 2005; AyaĢlıgil, 2008). Möbius (1877), 

biyosönoz kavramını biyolojik topluluklar içinde bitki ve hayvanların birbirine bağlı 

olarak beraber yaĢadıkları „Süperorganizma‟ kompleksi olarak tanımlamıĢtır (Olenin 

and Ducrotoy, 2006). Biyotop kavramı ise, Möbius (1877) tarafından ortaya atılan 
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biyosönoz kavramına ek olarak Alman bilim adamı Dahl‟ın 1908‟de geliĢtirdiği bir 

kavramdır.  

 

Dahl (1908) biyotopu, „Ġçinde bitkilerin ve hayvanların yaĢayabileceği sınırlandırılabilir 

her türlü mekan‟ olarak ifade etmiĢtir (AyaĢlıgil, 1997). Tansley (1935) ekosistem 

kavramını açıkladığında, ekosistemin biyotop ve biyosönozden oluĢtuğunu belirtmiĢtir 

(Olenin and Ducrotoy, 2006). 

 

1990‟ların baĢlarına gelindiğinde ise Ġngiltere Doğa Koruma Birliği tarafından, kıyı 

habitatlarının sınıflandırılması üzerine yapılan çalıĢmada, uzun yıllardır bilinen biyotop 

tanımı gündeme getirilmiĢtir. Biomar-Life Avrupa Programı‟nın taslağında da 

kullanılan bu tanım, habitat ve biyotop kavramları arasındaki farklılığı tekrar 

vurgulamıĢtır. Burada bütün türlerin belli bir çevre içinde yaĢama eğilimi gösterdikleri 

ve çeĢitli çevresel faktörlere uyum sağlamıĢ türlerin içinde yaĢayabildikleri özel mekan, 

habitat olarak tanımlanmıĢtır. Özel bir habitat tipinde bir araya gelen türlerin, uyum 

içinde bir birlik (assosiasyon) oluĢturarak toplumu oluĢturdukları ifade edilerek, biyotop 

için, bu özel habitatın (abiyotik elemanların) ve onun içerdiği tür toplumunun (biyotik 

elemanların) bileĢimi Ģeklinde bir tanım yapılmıĢtır (Connor, 1995; Hiscock and Tyler-

Walters, 2003; Connor et. al., 2004). Bu tanımın, uluslararası çevre dokümanlarında da 

(European Communities, 1991; Davies et. al., 2004; Connor et. al., 2004 vb) sıklıkla 

kullanıldığı görülmektedir. 

 

Biyotop kavramı, çoğunlukla uluslararası literatürlerde ekotop ile benzer biçimde 

kullanılsa da, birbirinden farklı kavramlardır. Forman (1995)‟a göre biyotop, özel bitki 

ve hayvan topluluğu için gerekli yaĢam alanı olarak, ekotop ise ekosistemin en küçük 

homojen ünitesi olarak ifade edilmektedir. Biyotop, ekotoptan farklı olarak biyosönoz 

kavramından ileri gelmekte, biyolojik araĢtırmalar sonucu ortaya çıkmaktadır 

(AyaĢlıgil, 2008).  

 

Biyotop ekolojinin en alt uğraĢı düzeyleri olan organizma, populasyon ve toplum ile 

yakından ilgilidir. Ekotop ise sadece organizmalarla değil, çevre Ģartları tarafından da 

belirlenir. Yeryüzünde litosferin (karasal kütlelerin) durumuna göre ekotoplar ortaya 

çıkar. Ekotop terimi, Troll (1950) tarafından bütün karasal ekosistemler için peyzaj 
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ekolojisinde ortaya atılmıĢtır. Biyotop, biyolojik bir süreci anlatırken ekotop peyzaj 

ekolojisi ve ekosistem ile ilgili bir kavramdır. Devrilen bir ağacın üzerindeki liken 

grubu, biyolojik bir strüktür olarak biyotopa bir örnektir (AyaĢlıgil, 2008). Sonuçta her 

biyotop, bir ekotop olamamakta ancak ekotopun bir parçası veya birden fazla parçası 

olabilmektedir. 

2.2 PEYZAJ EKOLOJĠSĠ KAPSAMINDA BĠYOTOPLAR 

Ekolojinin bütünlük içinde anlaĢılmasında, temel birim olarak ekosistemler ön plana 

çıkmaktadır. Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunun daha iyi anlaĢılması için, alt 

düzeyleri olan organizma, populasyon ve toplum özellikleri kadar, üst düzeyleri olan 

peyzaj, biyom ve ekosfer özelliklerine de odaklanılması gerekmektedir. Bu sistem 

organizasyonu içinde peyzaj ekolojisi, peyzaj ölçeğini ve peyzaj mekanlarındaki 

değiĢen iliĢkileri vurgulayan ekolojinin önemli bir dalını oluĢturmaktadır (Odum and 

Barrett, 2005). 

 

Peyzaj ekolojisi kavramının kökeni, Troll (1939)‟a kadar uzanmaktadır. Troll, peyzaj 

ekolojisini Tansley (1935)‟in ekosistem kavramı ile iliĢkilendirerek „Peyzajın belirli bir 

bölümünde hakim olan canlı toplumlarının, çevresi ile olan kompleks iliĢkiler ağını 

çalıĢan bir bilim dalı‟ olarak tanımlamıĢtır (Odum and Barrett, 2005).  

 

Peyzaj ekolojisi, konulara bütüncül bir bakıĢ açısı ile yaklaĢan ve peyzaj içindeki 

ekosistemlerin veya bir ekosistemin belirli bir kısmının yapı ve fonksiyonlarını coğrafik 

ve ekolojik açıdan inceleyip araĢtıran disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Konusu ve amacı, 

karmaĢık doğal ekosistemlerin yapı ve fonksiyonlarını inceleyerek; doğa korumaya, 

doğal potansiyeli değerlendirmeye, mekan planlamasına vb konularda gerekli bulguları 

elde etmeye çalıĢmaktır (Forman and Godron, 1986). Günümüzde insanların hem doğal 

hem de insan yapımı teknopeyzajlar ile olan iliĢkileri ile ilgilenen modern ekolojinin bir 

dalı olarak kabul edilmektedir. Peyzaj ekolojisi, tasarım, planlama, yönetim, koruma ve 

restorasyon gibi alanlar için bilimsel bir dayanak oluĢturmakta, bölgesel ölçekte doğal 

ve kültürel alan yönetimi için gerekli verileri sağlamaktadır (Hersperger, 1994‟e atfen; 

Odum and Barrett, 2005). Bu nedenle peyzaj ekolojisi, doğa koruma için de önemlidir. 
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Çünkü, biyotopların mekansal düzenini, farklı türler vasıtasıyla algılanan yapıları ve 

süreçleri göz önüne almaktadır (Farina, 2000). 

 

Peyzaj ekolojisi disiplini, peyzaj ölçeğinde üç özelliğe odaklanmaktadır. Birincisi 

peyzajın yapısıdır ve birbirinden ayırt edilebilen ekosistemler ya da peyzaj elemanları 

arasındaki mekansal iliĢkileri içerir. Ekosistemleri; boyutlarına, Ģekillerine, sayılarına ve 

çeĢitlerine göre ifade etmektedir. Ġkincisi peyzajın fonksiyonudur. Ekosistemler 

arasındaki enerji, materyal ve tür akıĢı vb konular peyzajın fonksiyonu hakkında bilgiler 

vermektedir. Üçüncüsü ise değiĢimdir. Peyzajın değiĢimi, zaman içinde ekolojik 

mozayiğin yapı ve fonksiyonundaki farklılaĢmayı ifade etmektedir (Dramstad et. al., 

1996; Forman and Godron, 1986). 

 

1960‟larda ilk olarak Merkezi Avrupa‟da geniĢ yer tutan ve daha ileriki yıllarda giderek 

geliĢen alan çalıĢmasına dayalı ekoloji araĢtırmalarına bakıldığında, kompleks bir 

sistem içindeki peyzaj elemanlarının belirlenmesinde, sistem analizi çalıĢmalarına 

ağırlık verildiği görülmektedir (Forman and Godron, 1986). Karasal, denizsel, suya 

dayalı ve kültürel tüm ekolojik sistemlerin yapı ve fonksiyonun anlaĢılması için, ekoloji 

prensipleri ile ekosistem bütününde, peyzaj elemanlarının analizine odaklanılmıĢtır 

(Odum and Barrett, 2005). Birçok peyzaj ekoloğuna göre, ekotop ve biyotop kavramları 

temel peyzaj elemanı veya birimi olarak kullanılmakta, bir bütünü temsil eden en küçük 

birimler olarak kabul edilmektedirler (AyaĢlıgil, 2008).  

 

Modern peyzaj ekolojisinin temelini oluĢturan bu en küçük homojen birimlerin 

araĢtırılması, tanımlanması ve farklı karakteristiklerine göre sınıflandırılması, peyzajın 

analizi, değerlendirilmesi ve planlanması çalıĢmaları için önemli bir veri kaynağıdır 

(Bastian and Steinhardt, 2005).  

 

Kentsel ve kırsal peyzaja, ekolojik bir perspektiften bakıldığında, her biri ekosistem 

olarak ifade edilen farklı karaktere sahip mekanlar görülebilmektedir. Buradaki farklı 

ekosistem kümelerinden her biri bir peyzaj elemanını, diğer bir deyiĢle ekotop ya da 

biyotopu ifade etmektedir. Bu mekanlarda her bir biyotop; parçalar, koridorlar ve 

matriks biçiminde görünebilmektedir. Peyzaj ekolojisi açısından kırsal ve kentsel 
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biyotop sistemini oluĢturan leke, koridor ve matriks elemanlarının yapı, fonksiyon ve 

değiĢim açısından özelliklerinin güncel ve kapsamlı olarak tanımlanması gerekmektedir. 

 

Peyzaj elemanlarının fonksiyonelliği büyük oranda, benzer parçalar arasındaki bağlılığa 

da dayanmaktadır. Birbirine bağlı biyotop sistemi, dört belirleyici özelliği göz önüne 

almak zorundadır. Bunlar: 

 

 Türler için sığınak vazifesi gören doğal ve doğala yakın vejetasyonu temsil eden 

büyük rezervler (Orman ile kaplı alanlar vb), 

 ParçalanmıĢ biyotoplar arasında kalmıĢ küçük parçalar (Basamak taĢları olarak 

anılan tek kalıntılar, korunmuĢ orman ekosistemlerinin yakınlarında yer alan 

soliter ağaçlar, orman parçaları ve ağaç toplulukları vb), 

 Bitki türlerinin çoğalmasına olanak sağlayan koridorlar (Sınır çitleri, kendine 

özgü vejetasyonu da kapsayan büyük nehir yatakları, yol güzergahları vb), 

 Peyzaj matriks düzeni içindeki alan kullanım yoğunlunun azaltılması olarak 

sıralanabilmektedir (Jedicke, 1994‟e atfen; Bastian and Steinhardt, 2002; 

Forman, 1995‟e atfen; Pirnat, 2000). 

 

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğü kırsal peyzaj alanlarında korunması 

gereken peyzaj elemanları yukarıda bahsedilen özellikler ile benzerlik taĢımaktadır. 

Etkili bir kırsal peyzaj planlamasının temelinde, bu dört modelin baĢarılı bir Ģekilde 

bütünleĢmesi yatmaktadır.  

 

Peyzaj, insan etkisiyle devamlı değiĢime uğramaktadır. Alan kullanımlarının 

yoğunlaĢtığı bölümlerde biyotoplar zarar görmekte farklı peyzaj elemanlarına 

parçalanmaktadır. Yoğun tarım faaliyetleri ve ormanlardaki açılmalar ile geniĢleyen 

kentleĢme alanları biyotop dağılımı üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluĢturmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, bağımsız parçaların sayısında artıĢlar görülürken; peyzajın 

heterojenliğini sağlayan biyotoplar ile birbirinden farklı iki yaĢam ortamı arasındaki 

geçiĢ zonlarında (ekotonlarda) azalmalar görülmektedir (Bastian and Steinhardt, 2002). 

Biyotopların büyüklükleri azaldıkça çeĢitlilikte azalma eğilimine girmektedir (Dramstad 

et. al., 1996). Biyotoplarda meydana gelen bu değiĢimler, ekolojik sistemin en üst 
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düzeyindeki küresel biyoçeĢitlilik üzerinde de büyük bir baskı unsurunu 

oluĢturmaktadır.  

 

Tahrip olmuĢ, ancak önemli biyoçeĢitliliğe sahip küçük biyotopların çizgisel elemanları 

bir su kanalı, bir taĢ duvarı, bir yol kenarı ya da sık ağaç ve çalılardan oluĢan sınır çiti 

ile; nokta elemanlar ise gölet, taĢ yığını ve soliter yaĢlı bir ağaç ile 

tanımlanabilmektedir. ParçalanmıĢ peyzaj mekanı içinde hayati bir öneme sahip bu 

biyotoplar, türler için sığınak ortamı sunarlar (Cousins and Ihse, 1998). 

 

Kırsal peyzaj içinde genellikle tarım alanlarının sınırlarında görülen ağaç ve çalılardan 

oluĢan çitler, parçalanmıĢ peyzaj mekanı içinde biyoçeĢitliliğin devamlılığında önemli 

görevleri üstlenirler. Geleneksel kırsal peyzajda bu elemanlar; hayvan ve bitki türleri 

için yaĢam ortamı oluĢturmaları yanında, tarım alanlarının birbirinden ayrılmasında, 

çiftlik hayvanlarının baĢka arazilere geçiĢini engelleyen perde oluĢturmada, yakacak 

temin etmede, rüzgar perdesi oluĢturmada, toprak korumada ve kırsal peyzajın görsel 

kalitesini artırmada önemli rollere sahiptirler. Ayrıca peyzaj mekanlarında su akıĢını 

düzenlemede etkilidirler (Farina, 2000). 

2.3 PEYZAJ MĠMARLIĞINDA BĠYOTOP HARĠTALAMANIN ÖNEMĠ 

Buchwald (1980)‟e göre kapsamlı çevre korumanın çalıĢma alanları içerisinde yer alan 

biyolojik ve ekolojik çevre koruma, aynı zamanda peyzaj mimarlığının çalıĢma 

konusunu oluĢturmaktadır. Buna göre peyzaj mimarlığı disiplini “doğa koruma”, 

“peyzaj bakım-onarım-planlama ve düzenleme”, “peyzajla bağlantılı rekreasyon” ve 

“kentsel yeĢil alan planlama ve tasarımı” gibi çalıĢma alanları ile ilgilenmektedir. 

Peyzaj mimarlığı disiplini içinde geliĢtirilen peyzaj planlama, en etkin doğa koruma 

araçlarından birini oluĢturmaktadır (AyaĢlıgil, 1997). 

 

Peyzaj mimarlığında biyotop haritalama çalıĢmaları; yerel yönetimlerin hazırladığı doğa 

koruma programları ve önlemler paketinin hazırlanmasında da en uygun ve gerekli 

araçlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġçerdikleri verilerin doğruluğu çeĢitli ölçeklerdeki 

plan, program ve önlemler ile kolaylıkla bütünleĢtirilebilmektedir. Örneğin bir nazım 
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imar planına peyzaj planı ya da kent planı aracılığıyla ekolojik yönden katkıda 

bulunulabilmektedir (AyaĢlıgil, 2006). 

 

Peyzaj planlamanın doğayı korumaya yönelik en önemli görevi; korunmaya değer 

ekosistemleri, peyzaj elemanlarını içerdikleri bitki ve hayvan türleri ile birlikte güvence 

altına almaktır (Yılmaz, 2001). Peyzaj planlamada biyotop kavramı, bu noktada önem 

kazanmaktadır. BaĢarılı bir peyzaj planlama için, peyzajı oluĢturan temel bileĢenlerin 

yani biyotopların belirlenmesi ve biyotoplar arasındaki iliĢkilerin optimum durumda 

olmasını sağlamak gerekmektedir.  Biyotoplar ile yakından ilgili doğa koruma planları 

hazırlanırken, 

 tehlike altındaki bitki ve hayvan populasyonlarının korunması, 

 toplumları ve ekolojik süreçleri içeren biyotopların korunması, 

 biyolojik ve/veya ekolojik açıdan zengin çeĢitliliğe sahip alanların korunması 

olarak 3 ana yaklaĢım benimsenmektedir (Farina, 2000). 

 

Forman (1995) da, ekolojik açıdan fonksiyonel bir peyzaj için biyotopların, içerdiği tür 

ve genetik çeĢitlilik ile beraber korunmasını sağlamak gerektiğini ifade etmektedir. 

Ekolojik açıdan önemli biyotopların haritalanması ile doğa koruma için gerekli hassas 

ekosistemler ortaya çıkarılmakta, korunan alan yöntemiyle ekolojik altyapının geliĢimi, 

yönetimi ve devamlılığı sağlanabilmektedir. 

2.4 BĠYOTOP HARĠTALAMAYA YÖNELĠK GELĠġMELER 

Yeryüzündeki farklı coğrafik ve biyolojik özelliklerinin sonucu olarak ortaya çıkan 

biyolojik çeĢitlilik, uluslararası düzeydeki habitat sınıflandırmalarına, biyotop 

haritalama çalıĢmalarına temel oluĢturmaktadır. Bu çeĢitliliği temsil eden ana biyomlar, 

ekosistem ve habitat tipleri Tablo 2.1‟de görülmektedir.  

 

Denizsel ekosistemler yapı ve fonksiyonuna göre birbirinden ayrılmaktadırlar. Karasal 

ekosistemlerde, doğal vejetasyona veya vejetasyonun etkileĢimde bulunduğu abiyotik 

çevre Ģartlarına dayalı bir sınıflandırma söz konusudur. Suya dayalı ekosistemlerde ise 

bitkiler küçük olduğu için jeoloji ve morfoloji gibi fiziksel özelliklere dayalı bir ayırım 
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yapılmaktadır. Yerel ekosistemler ise alan kullanım tiplerine göre farklılaĢmaktadır 

(Odum and Barrett, 2005). 

Tablo 2.1: Biyosferin ana biyomları, ekosistem tipleri ve habitat tipleri (Odum and Barrett, 

2005) 

Denizsel Ekosistemler  

 Açık Denizler 

 Kıyıya Yakın Sular 

 Balıkçılığa Uygun Deniz Suyu AkıĢının Olduğu Verimli 

Alanlar 

 Derin Denizlerde Yer alan Sıcak Sular 

 Nehir Ağızları, Körfezler, Koylar, Tuzlu Bataklıklar 

Tatlı Su Ekosistemleri  

 Göller ve Küçük Su Birikintilerinden OluĢan Durgun Sular 

 Nehir ve Derelerden OluĢan Hareketli Sular 

 Bataklıklar ve Subasar Ormanlarından OluĢan Islak Alanlar 

Karasal Ekosistemler  

 Kuzey Kutbu ve Yüksek Dağlarda Yer Alan Tundralar 

 Kuzey Bölgesi Ġğne Yapraklı Ormanlar 

 Ilıman Yaprağını Döken Ormanlar 

 Ilıman Çayırlar 

 Tropikal GeniĢ Çayırlar (Savanlar) 

 Gür Çalılıklar (KıĢın Yağmurlu, Yazın Kurak Bölgeler) 

 Çöller 

 Yarı HerdemyeĢil Tropikal Ormanlar (Belirgin Nemli ve Kuru 

Mevsimler) 

 HerdemyeĢil Tropikal Yağmur Ormanları 

Yerel Ekosistemler  

 Tarımsal Ekosistemler 

 Plantasyon Ormanı ve Tarımsal Orman Sistemleri  

 Kırsal Teknoekosistemler (UlaĢım Koridorları, Küçük Kentler, 

Küçük Sanayiler) 

 Kentsel-EndüstriyelTeknoekosistemler (Büyük Kentler) 

Habitat Tipleri  

 Dağlar 

 Mağaralar 

 Sarp Kayalıklar 

 Orman Sınırı Habitatlar 

 Su Kenarı Habitatları 

 

Tablo 2.1‟de görülen biyosferdeki bu çeĢitlilik, üst düzeyde biyom ve ana ekosistem 

tiplerinden en alt düzeyde biyotop tiplerine kadar uzanan geniĢ bir tür ve yaĢam ortamı 

zenginliği sunar. Ancak tüm bunlara rağmen günümüzde insana dayalı müdahaleler, 

plansız alan kullanımları en alt organizma düzeyinden baĢlayarak canlı yaĢamını tehdit 

etmekte, türlerin ve biyotopların kaybına sebep olmakta, peyzajları, biyomları ve tüm 

ekosferi olumsuz etkilemektedir. 
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YaĢanan bu olumsuz süreç dünya ülkelerini birtakım uygulamalar çerçevesinde, çevre 

konusunda önlem almaya yöneltmiĢtir. Uluslararası düzeyde çevre ile ilgili en önemli 

proje, UNESCO‟ya bağlı MAB (Man and Biosphere) programıdır. Bu program 

kapsamında 1971 yılında baĢlanılan ve tüm dünyada gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan 

biyosfer rezerv araĢtırmaları, doğa koruma çalıĢmaları için büyük bir öneme sahiptir. 

Ġnsan ve çevre arasındaki iliĢkileri iyileĢtirmeyi ve sorunları çözmeyi hedefleyen MAB 

programı aracılığıyla, biyosferin korunması ve rasyonel kullanılması için politikacılara 

ve planlayıcılara kararlarında yararlanabilecekleri bilimsel temele dayalı veriler 

sağlanmaktadır. 1970‟li yıllar özellikle Avrupa ülkelerinde doğa koruma konusunda bir 

gözden geçirme dönemi olmuĢtur. Çevre koruma kavramı ilk defa, 1972 yılında 

BirleĢmiĢ Milletler tarafından Stockholm‟de yapılan „Ġnsan ve Çevre Konferansı‟nda 

kullanılmıĢtır. Doğa koruma konusunda uzun bir geçmiĢe sahip Almanya, bu 

konferansdan sonra en kapsamlı çalıĢmaları yürüten ülkelerden biri olmuĢtur (AyaĢlıgil, 

2008). 

 

1970‟li yıllarda ilk defa Prof. Dr. Haber ve arkadaĢları tarafından Almanya Münih 

Teknik Üniversitesi Peyzaj Ekolojisi Kürsüsünde gerçekleĢtirilen biyotop haritalama 

çalıĢmaları, doğa koruma konusundaki uygulamaların temelini teĢkil etmektedir. Bu ilk 

çalıĢmada Alp Dağları‟nın Bavyera Eyaleti içinde kalan korunmaya değer biyotoplar 

haritalanmıĢtır. Bu çalıĢmayı benzer kırsal alanlarda biyolojik ve ekolojik açıdan değerli 

biyotopların belirlenmesi takip etmiĢtir. Özellikle Prof. Kaule‟nin çalıĢmaları önemlidir. 

Almanya‟nın tümünde geçerli olan Doğa Koruma Yasası, biyotop haritalama 

çalıĢmalarını sadece açık alanlarda değil, kentlerde ve daha küçük yerleĢik alanlarda 

yapılmasını gerekli kılmıĢtır. Önceleri yaygın olarak kırsal alanlarda uygulanan biyotop 

haritalama çalıĢmaları, yine Almanya‟da ilk olarak kentsel alanlarda araĢtırılmaya ve 

uygulanmaya baĢlamıĢtır (AyaĢlıgil, 2006).  

 

Biyotop haritalama, 1970‟li yılların sonlarında birkaç büyük Alman kentinde 

uygulanmıĢtır. Berlin, Munich ve Augsburg, kentsel ekolojik araĢtırmaların yürütüldüğü 

ilk Ģehirlerdir (Environmental Atlas, 2009). Federal Almanya‟da kentsel alanlarda 

biyotop haritalama ve doğa koruma üzerine çalıĢan Sukopp ve Weiler, yerleĢime ait 

biyotopların belirlenmesinde kullanılan çok sayıda metodu 3 grupta toplamıĢlardır. 

Bunlar selektif haritalama, temsili haritalama ve tüm alanı kapsayan haritalama 
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yöntemleridir. Selektif haritalama yöntemi, sadece tehlike altındaki korunmaya değer 

biyotopların belirlenmesini hedeflemektedir. Çok kısa zamanda ve az harcama ile 

çalıĢma gerçekleĢtirilmekte, ancak bazı önemli biyotoplar gözden kaçabilmektedir. 

Temsili haritalama yönteminde, tüm alan kullanım tiplerini temsil amacıyla seçilen 

örnek alanlarda yapılan araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar, aynı karakteri gösteren 

diğer benzer alanlarla iliĢkilendirilmektedir. Son olarak tüm alanı kapsayan haritalama 

yönteminde ise farklı kullanım tipine sahip alanların tümü incelenmektedir (Sukopp ve 

Weiler, 1988). 

 

Yerel yönetimler düzeyinde hazırlanan „Tür ve Biyotop Koruma Programı‟ sayesinde 

kentsel alanlarda yürütülen yoğun ekolojik araĢtırmalar değerlendirerek, Batı 

Berlin‟deki biyotop tiplerini tanımlanmıĢtır. 1984‟de temsili haritalama projesi, Batı 

Berlin‟in Tür ve Biyotop Koruma Programı için temel oluĢturmuĢtur. 1986‟da ise Batı 

Berlin‟in ekolojik açıdan önemli kentsel biyotoplarına ait harita „Çevresel Atlas‟ adıyla 

yayınlanmıĢtır (Environmental Atlas, 2009). 

 

Doğal kaynakların rasyonel biçimde kullanılmasını sağlayan biyotopların 

haritalanmasına ve korunmasına yönelik çalıĢmalar, yurtdıĢında doğa koruma ve peyzaj 

planlama çalıĢmalarında geniĢ yer tutarken, Stockholm‟den sonra devan eden çevre ile 

ilgili zirve toplantılarında ve sözleĢmelerde uluslararası bir çaba sarf edilmeden 

biyolojik çeĢitlilikteki azalmanın önlenemeyeceği kabul edilmiĢtir. Avrupa ülkelerinin 

sahip olduğu ekosistemler üzerindeki çevresel baskıların artması, Avrupa Birliği 

kapsamında bir çevresel veritabanının oluĢturulmasını zorunlu kılmıĢtır. Bu 

gereksinimler, 1985-1990 yılları arasında Avrupa Birliği CORINE (Coordination of 

Information on the Environment) Programı ile sonuçlanmıĢtır. 

CORINE Programı  

CORINE Programı‟nın ana amacı; „Avrupa Birliği içindeki çevresel ve doğal 

kaynakların durumu üzerinde düzenli bilgi toplama, birbiriyle bağlantı kurma ve veri 

sağlama‟ olarak belirtilmiĢtir (European Communities, 1991). CORINE Programı 

kapsamında yapılan ilk çalıĢmalar, ülkelerin çevre ve doğal kaynaklarının yönetiminde 

arazi örtü sınıflandırmasının gerekliliğini ortaya koymuĢtur. Son yıllarda yeryüzünde 

belli bölgelerin giderek çölleĢmesi, geniĢ orman alanlarının hızlı yok olması, tarım 

arazilerinin toplu satıĢı, ıslak alanların giderek kuruması, kıyı alanlarında devamlı 
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geliĢen kentleĢme gibi arazi kullanımına ait değiĢimler, arazi örtüsüne ait güncel veri 

ihtiyacını artırmıĢtır. Bu yüzden 12 Avrupa ülkesinde coğrafi bilgi sistemi aracılığıyla, 

arazi örtüsüne ait 1/100 000 ölçekli sınıflandırmalar yapılmıĢtır. Bu veriler sürekli 

olarak güncellenmekte, CORINE veritabanına bağlı diğer projeler için bir kaynak 

vazifesi görmektedir. Bu kapsamda uydu verilerinin etkin olarak kullanımını gerektiren, 

arazi örtüsünün güncel durumuna ve değiĢimine ait olan veriler, ülkesel çevre 

politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında yararlı olmuĢtur (EEA, 2010). 

Günümüzde artık çevre problemleri karĢısında topografik haritalar yerine, güncel uydu 

verilerini yansıtan arazi örtü sınıflandırmasına ait bulgulara güvenilmektedir.  

 

CORINE Programının bir diğer önemli aĢaması biyotop projesidir. Projenin amacı; 

„Avrupa Topluluğu içinde doğa koruma açısından büyük öneme sahip biyotopların 

belirlenmesi ve tanımlanması‟ olarak açıklanmıĢtır. Proje kapsamında, biyotop ve 

habitata dayalı Avrupa düzeyinde bir sınıflandırma sistemi oluĢturulmuĢ, habitat ve 

türler hakkında bilgi sağlayan bir veri tabanı ile de iliĢkilendirilmiĢtir (European 

Communities, 1991). CORINE Biyotop projesi, ġekil 2.3‟de görüldüğü üzere daha 

önceki yıllarda kabul edilen sözleĢmelerin etkisiyle ĢekillendirilmiĢtir.  

 

EUNIS: European Nature Information System 

EIONET: European Environmental Information Observation Network 

EECONET: European Ecological Network 

PEEN: Pan-European Ecological Network  

 

ġekil 2.3: CORINE Biyotop Projesi‟nin etkileri (Oudheusden, 2005) 

CORINE Biyotop Projesi 

Habitat 

sınıflandırmaları 

Politika 

Bilgi sistemleri 

Ekolojik ağ 

sistemi 

-Natura 2000 

-Emerald 

-EECONET 

-PEEN 

-KuĢ direktifleri 

-Habitat direktifleri 

-Natura 2000 

-EUNIS 

-EIONET 

-PHYSIS 

-Paleoarktik habitat 

sınıflandırması 

Ramsar SözleĢmesi, KuĢ Direktifi, Bern SözleĢmesi, 

Bonn SözleĢmesi, 

CITES 
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Bu projenin Avrupa Topluluğu‟nun çevresel politikasındaki en önemli etkisi, KuĢ 

Direktifleri, Habitat Direktifleri ve Natura 2000‟in oluĢturulmasıdır. Natura 2000‟in 

yapılanma sürecinde hem CORINE Biyotopları veritabanından hem de habitat 

sınıflandırmasından yararlanılmıĢtır. Bu nedenle CORINE Biyotopları ile Habitat 

Direktifleri‟nin Ek 1‟de yer alan habitat sınıfları arasında güçlü benzerlikler yer 

almaktadır. CORINE biyotop projesinin politikadaki etkisinin yanı sıra, PHYSIS habitat 

sınıflandırması ile EUNIS ve EIONET bilgi sistemlerinin oluĢumunda etkisi olmuĢtur. 

Ayrıca Natura 2000, Emerald, EECONET ve PEEN, CORINE Biyotop projesini temel 

alan önemli ekolojik ağ sistemleri olarak görülmektedir (Oudheusden, 2005). 

 

CORINE Biyotop sınıflandırmasının ana tipolojisi, flora, fauna ve abiyotik çevre 

arasındaki etkileĢimler sonucu oluĢan ayırt edilebilir önemli toplumların tanımlanmasını 

gerektirmektedir (Oudheusden, 2005). Sınıflandırmanın temeli, vejetasyon alımlarına 

odaklanmaktadır. Vejetasyon alımına göre sınıflandırma, aslında yeni bir kavram 

değildir. Avrupa tarihinde uzun bir yere sahiptir. Farklı kullanıcılar arasında kolay 

algılanabilir ve dil birliği sağlayan bir sistem sunar (European Communities, 1991). 

 

CORINE Biyotopları birinci aĢamada yedi sınıf altında incelenmiĢtir. Bunlar: 

 Deniz kıyısına özgü ve tuzcul bitkiler,  

 Denize kıyısı olmayan sular,  

 Çalılık ve çayırlık alanlar,  

 Ormanlar,  

 Bataklıklar ve sazlıklar,  

 Kaya habitatları  

 Tarım alanları ve yüksek derecede yapay peyzaj alanlarından oluĢmaktadır.  

Ġkinci aĢamasında, alt biyotop tiplerine inilerek detaylı tanımlama yapılmıĢtır. Örneğin 

ormanlar; 

 GeniĢ yapraklı yaprak döken ormanlar,  

 Doğal ibreli ormanlar,  

 KarıĢık ormanlar,  

 Alüviyal, nemli ormanlar ve çalılar ile  

 GeniĢ yapraklı herdemyeĢil ormanlar olarak ayrılmaktadır.  
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Üçüncü aĢamada ise her bir grubun detaylı alt tiplere ayrımı sözkonusudur. Örneğin 

geniĢ yapraklı yaprak döken ormanlar; 

 Kayın ormanları,  

 MeĢe ve Gürgen ormanları,  

 DiĢbudak ormanları,  

 Kızılağaç ormanları ve  

 Diğer geniĢ yapraklı yaprak döken ormanlar olarak ayrılmaktadır (Oudheusden, 

2005).  

Natura 2000 Ağ Sistemi ve Habitat Direktifleri 

CORINE Biyotopları Projesine bağlı oluĢturulan Natura 2000, Avrupa biyotopları 

birleĢik ağ sistemidir.  

 1979 yılında benimsenen „KuĢlar Direktifi‟ ve buna bağlı barınak alanları ve 

özel koruma alanları ile 

 1992 yılında kabul edilen „Habitat Direktifi‟ ve buna bağlı olarak ayrılmıĢ 

korunacak özel alanlar olmak üzere iki ana bölümden oluĢmaktadır (Guth and 

Kucera, 2005). 

KuĢ ve Habitat Direktifleri, tehlike altındaki türler ve onların doğal habitatlarının 

korunmasına yönelik benimsenmiĢtir. Natura 2000 Sistemi‟nin özellikle yerel 

(endemik) habitatlar üzerinde odaklandığı görülmektedir (European Commission, 

2003). Habitatların sınıflandırması, CORINE Biyotopları tipolojisine dayalı olarak 

oluĢturulmuĢtur (Devillers et al., 1991‟e atfen; Guth and Kucera, 2005). Ayrıca PHYSIS 

habitat sınıflandırması ve Paleoarktik sınıflandırmanın da Habitat Direktif‟lerinde 

önemli rol oynadığı görülmektedir. Natura 2000 ekolojik ağ sisteminin oluĢumu 1992-

2004 yılları arasında tamamlanmıĢtır. Natura 2000 habitat tipleri, CORINE Biyotop‟ları 

ile benzerlik göstermektedir. Ancak detaya girildiğinde CORINE Biyotop‟larından 

farklı olduğu ve daha kapsamlı iĢlendiği görülmektedir. Bunlar: 

 Deniz kıyısına özgü ve tuzcul habitatlar,  

 Deniz kıyısına özgü ve kıyıdan içerideki kumlu alanlar,  

 Tatlı su habitatları,  

 Ilıman fundalık ve çalılıklar,  

 HerdemyeĢil sert yapraklı çalılıklar,  

 Doğal ve yarı doğal çayırlık formasyonlar,  
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 Bataklıklar ve çamurluk alanlar, 

 Kayalık alanlar ve mağaralar ile  

 Ormanlar olarak dokuz baĢlıkta sınıflandırılmıĢtır (Oudheusden, 2005). 

EUNIS Bilgi Sistemi 

EUNIS (European Nature Information System) habitat sınıflandırmasını kapsayan bilgi 

sistemi, Avrupa Çevre Ajansı adına habitat tanımlama kriterlerini, kullanarak denizsel 

ve karasal Avrupa habitatlarını tanımlamayı kolaylaĢtırmak için geliĢtirilmiĢtir. 

Habitatlar için kolay anlaĢılır, geniĢ kapsamlı ve hiyerarĢik bir sınıflandırma 

kullanılmıĢtır. Temel özellikleri, CORINE Biyotop projesi ve Paleoarktik habitat 

sınıflandırması üzerine yapılandırılmıĢtır. Ayrıca Avrupa Marine SözleĢmeleri ve 

Avrupa Birliği fonlu BioMar projesi tarafından kullanılan mevcut sınıflandırmalar ile 

iliĢkilendirilmiĢtir (EUNIS, 2005; Davies and Moss, 2000). EUNIS habitat 

sınıflandırmasının mevcut taslağı, 1999 yılında tamamlanmıĢtır. Sınıflandırmaya ait 

lejand ise 2004 yılında güncellenmiĢtir (Davies et. al., 2004). Avrupa Çevre Ajansı 

kapsamındaki EUNIS bilgi sistemi, Avrupa‟daki 275 000‟den fazla tür, habitat ve 

bunlara ait mekan bilgisinden oluĢmaktadır (EUNIS, 2009). 

EUNIS habitat sınıflarına bakıldığında; 

 Denize özgü habitatlar, 

 Kıyıya özgü habitatlar, 

 Denizden uzak iç bölümdeki yüzey suları, 

 Bataklıklar, çayırlık alanlar ile yosun ve likenlerin dominat olduğu alanlar, 

 Fundalık, çalılık, makilik ve tundra alanları, 

 Orman ve diğer ağaçlık alanlar, 

 Ġç kısımlarda yer alan bitkisiz ve seyrek bitkili habitatlar, 

 Düzenli olarak veya son zamanlarda iĢlenmiĢ tarım, süs bitkileri yetiĢtiriciliği 

yapılan alanlar ve konutlara ait bahçe habitatları, 

 Yapısal, endüstriyel ve diğer yapay habitatlar olmak üzere onbir baĢlık halinde 

sınıflandırıldığı görülmektedir. 

Habitatlar ikinci aĢamada, alt biyotop tiplerine ayrılarak detaylı olarak 

tanımlanmaktadır. Örneğin çalılıklar; 

 Tundralar, 

 Kuzey kutbu, alpin ve yarı alpin bölgelere özgü çalılıklar, 
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 Akdeniz‟in ılıman dağlık bölgesine özgü çalılıklar, 

 Ilıman bölgelerdeki çalılıklar, 

 Makiler, Akdeniz iklimine uygun çalılıklar, 

 Garigler, 

 Akdeniz‟e özgü dikenli fundalıklar, 

 Sıcak denizsel bölgenin kurakçıl çalılıkları, 

 Nehir ve akarsu yatağı çalılıkları, 

 Tarım alanlarındaki canlı çitler ve 

 Plantasyonlar olarak detaylandırılmıĢtır (Davies et. al., 2004). 

 

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber, biyotopların sınıflandırılması ve izlenmesinde 

çoğunlukla uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerine dayalı yöntemlerin 

kullanıldığı görülmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları, 

biyotopların tespitinde ve izlenmesinde en etkili ve güvenilir materyalleri 

oluĢturmaktadır. Bu teknik ve yöntemlere dayalı biyotop haritalama ve vejetasyon 

çalıĢması örnekleri aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

Cousins and Ihse (1998), Ġsveç kırsal peyzajında yer alan tarım alanı biyotoplarının 

haritalanmasını içeren araĢtırmalarında, yöntem olarak 1/30 000 ölçekli renkli hava 

fotoğraflarının yorumlanmasını ve alan kontrolünü içeren bir sınıflandırma sistemi 

geliĢtirmiĢlerdir. Bu sınıflandırma sistemi, seçilen örnek alanlardaki peyzaj 

elemanlarının haritalanması ile test edilmiĢ ve yorumlama doğruluğu açısından 

değerlendirilmiĢtir. Büyük bir bölümü ibreli ormanlar ile kaplı bir ülke olan Ġsveç‟e ait 

kırsal peyzaj, geniĢ biyotopları ve tehlike altındaki birçok türü barındıran zengin bir tür 

çeĢitliliğini içinde barındırmaktadır. Bu zengin flora ve fauna çeĢitliliğine sahip tarımsal 

peyzaj alanlarındaki çayırlık alanlar, yaprak döken ormanlar ve sulak alanlara ait ana 

biyotopların daha önce tanımlanmıĢ olması çalıĢmaya kolaylık sağlamıĢtır. Ġlk aĢamada 

güncel hava fotoğrafları üzerinde biyoçeĢitlilik için önemli olan peyzaj elemanlarını 

içeren örnek alanlar belirlenmiĢ, heterojenliği yüksek peyzaj alanlarında ise daha detaylı 

ve çok sayıda örnek alan seçilmiĢtir. AraĢtırma yöntemine göre her örnek alana ait 

peyzaj elemanları, biyolojik çeĢitlilik açısından önemli ve değiĢime karĢı duyarlı olan 

parçalar, çizgiler ve noktalar olarak birbirinden ayrılmıĢ ve haritalanmıĢtır. 
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Sınıflandırma sistemi, alan kullanımı ve yönetimi, doğal mekan tipi, nem, fizyonomi ve 

vejetasyon olmak üzere 5 parametreye dayandırılmıĢtır.  

 

Danimarka‟da Münier et. al. (2001) tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada ise, tarımsal 

alan kullanımının doğala yakın biyotoplar üzerindeki etkisini tanımlamak için, 

mekansal bir model geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu nedenle Danimarka‟daki doğala 

yakın alanlarda yer alan bitki toplumlarının sınıflandırılmasına dayalı „Biyotop Peyzaj 

Modeli‟ adı altında bir yöntem geliĢtirilmiĢ ve coğrafi bilgi sistemi ile beraber 

uygulanmıĢtır. Bitki toplumlarının sınıflandırılmasında iki yönlü gösterge türler analizi 

olan TWINSPAN programı kullanılmıĢtır. DANVEG adı verilen sistemde Danimarka 

bitki toplumlarının sınıflandırılması ile ekolojik Ģartlara ait bilgiler bir araya 

getirilmiĢtir. Biyotop peyzaj modelinde de bitki toplumlarının dağılımı, abiyotik 

özellikler ve alan kullanımı, devamlı etkileĢim halinde düĢünülmüĢtür. AraĢtırmada 

ekotop haritalamaya dayanak oluĢturan bitki toplumlarının belirlenmesini içeren bir 

yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yöntemine ait aĢamalar; 

 Danimarka bitki toplumlarının floristik sınıflandırılması ve toplumlara ait tür 

komposizyonlarının, ekolojik Ģartlar, alan kullanımı ve diğer insan aktivitelerine 

bağlı bilgilerin istatistiksel bir özetinin oluĢturulması, 

 biyotop veri tabanı modelinde (DANVEG) bitki toplumlarının ve ekolojik 

Ģartların iliĢkilendirilmesi, 

 ekotop sınıflandırmasının temelini oluĢturan. DANVEG‟den elde edilen 

sonuçların uzman görüĢleri de alınarak değerlendirilmesi ve ekotop haritasının 

oluĢturulması,  

 bitki toplumlarının dağılımını göstermek için Biyotop Peyzaj Modeli‟nin 

DANVEG veri tabanı ve GIS‟e dayalı olarak ekotop haritası ile 

bütünleĢtirilmesi,  

 ve en sonunda örnek alanlardaki bitki toplumlarının test edilmesiyle modelin 

değerlendirilmesi olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Löfvenhaft et. al. (2002) yaptıkları çalıĢmada, Stockholm kent planlamasında 

biyoçeĢitliliği mekansal açıdan göz önüne alan bir bir model sunmaktadırlar. Bu 

çalıĢmada, kentsel alana ait biyotop haritası oluĢturmak için 1/30 000 ölçekli renkli hava 

fotoğraflarına dayalı bir sınıflandırma sistemi geliĢtirmiĢlerdir. Orman ve tarım 
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alanlarında kullanılan hava fotoğraflarına ait yorumlama yöntemlerini bir araya 

getirerek, bunları mevcut kentsel alan tipine göre değiĢtirmiĢlerdir. Yaptıkları 

çalıĢmada, ekolojik açıdan değerli biyotoplar, açık ve yapılaĢmıĢ alanlarda tespit 

edilmiĢtir. 0,25 ha‟dan daha büyük homojen parçalarda yer alan peyzaj mekanları 

vejetasyon örtüsüne, güncel ve geçmiĢ alan kullanımlarına göre ayrılmıĢtır. 

Sınıflandırma sistemi, 5 bölümden oluĢmaktadır. Birinci aĢamada kentsel peyzaj 

mekanı; geliĢmiĢ alanlar, ormanlar ve ağaçlık alanlar, yarı açık alanlar, açık alanlar, 

sulak alanlar, su yüzeyleri ve boĢ alanlar olmak üzere 7 gruba ayrılmıĢtır. Buna ek 

olarak çizgisel özellikler ve 0,25 ha‟dan daha az nokta elemanları içeren küçük 

biyotoplar tanımlanmıĢtır. Çizgisel elemanlar suyolları, kanallar ve yollar olarak, nokta 

elemanlar ise soliter geniĢ yapraklı yaĢlı ağaçlar, ölü ağaçlar, dağlık arazilerdeki kuru 

çayırlıklar, nadir görülen anakaya türleri, sulak alanlar ve küçük göller olarak peyzaj 

elemanlarına ayrılmıĢtır. Ġkinci aĢamada biyotoplar ve matriksler; toprağın nem 

derecesine, vejetasyon tipine ve örtü miktarına göre sınıflandırılmıĢtır. Üçüncü ve 

beĢinci düzeylerde ise biyotop kalitesi, mevcut idare yöntemleri ve ekolojik açıdan 

önemli özellikler dikkate alınmıĢtır.  

 

Çek Cumhuriyeti‟nde yer alan doğal habitatlar, Guth and Kucera (2005) tarafından 

Natura 2000 kapsamında haritalanmıĢtır. Habitatların sınıflandırılması, CORINE 

Biyotop tipolojisi temelinde oluĢturulmuĢtur. Coğrafi bilgi sistemlerine dayalı teknikler 

biyotopların alansal olarak haritalanmasında etkili olarak kullanılmıĢtır. Biyotoplara ait 

alanların dağılımları, mekansal boyutları ve kaliteleri hakkında detaylı bilgiler 

toplanmıĢ, doğal biyotop sistemine ait geniĢ ve güncel bir veri tabanı oluĢturulmuĢtur. 

Ayrıca her bir biyotopun çevre ile iliĢkisi, tehlike altında olma değeri ve üzerinde yer 

alan bitki ve hayvan türleri liste biçiminde verilmiĢtir. Biyotopların belirlenmesi için 

öncelikle vejetasyon, fizyonomik açıdan incelenmiĢ, ikinci detay aĢamasında ise 

ekolojik ve floristik bir yaklaĢım kullanılmıĢtır. Biyotop haritalamada izlenen yöntemde 

aĢağıda belirtilen aĢamalar izlenmiĢtir (Guth and Kucera, 2005): 

 Ana hatları ile biyotopların belirlenmesi, 

 Alanda herhangi bir biyotop tipini temsil ettiği düĢünülen parçaların ayrılması 

ve çizilmesi, 

 Nokta ve çizgilerin boyutlarının belirlenmesi, tüm parçaların belli bir biyotopu 

temsil etme düzeyi, koruma statüsü, yaĢ gibi özelliklerinin belirlenmesi, 
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 Parçalarda biyotopları temsil eden karakter ve endemik bitki türlerinin 

kaydedilmesi, 

 Vejetasyon alımı rölevelerinin yapılması ve fotoğrafların çekilmesi. 

ÇalıĢmada biyotopların ayrılmasında en büyük vurgu önce karakter türler, daha sonra 

dominant türler üzerinde olmuĢtur. Chytry et. al. (2001), biyotopu karakterize eden 

vejetasyonun belirlenmesinde, bütün bir bölümü diğer birimden ayıran karakter türlerin 

varlığının dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir. Sonuçta çalıĢmada benzer 

türlere ait vejetasyon sınıflandırılmıĢ, temsil etme düzeyinin azaldığı durumlarda ise 

vejetasyonun belirlenmesinde, habitat özelliklerinin ve ayırıcı türlerin oranının göz 

önüne alınmasının gerekli olduğu vurgulanmıĢtır (Guth and Kucera, 2005). 

 

Jarvis and Young (2005), UNESCO‟nun MAB programı kapsamında Ġngiltere‟de 

oluĢturulacak bir kent forumu için, bölgede son zamanlarda biyotop haritalama ile ilgili 

yapılan çalıĢmaları içeren “kentsel habitat haritalaması ve değerlendirilmesi” baĢlıklı bir 

araĢtırma hazırlamıĢlardır. Burada bitki toplumlarının ve türlerin haritalanması ile ilgili 

olarak, Ġngiltere Plymouth‟da yapılan bir araĢtırmada tespit edilen 829 bitki türüne ait 

bulunma durumu, paket bir program ile kayıt edilerek floristik bir veritabanı 

oluĢturulmuĢtur. Ġki yönlü gösterge türler analizi (TWINSPAN) ve kümelerarası 

korelasyon analizi (Canonical Correspondence analizi), benzer ana türlerin bulunması 

ve kent bütününde mekansal dağılımı elde etmek için kullanılmıĢtır. Ayrıca kentsel 

yeĢil alan planlama ve yönetiminde, mevcut alanlarda yer alan tür komposizyonu, ağaç 

yüksekliği, gövde çapı, sağlık durumu gibi bilgilerin toplanmasının büyük fayda 

sağlayacağı belirtilmiĢtir.  

 

Nowak et. al. (1996)‟e göre kentsel mekanlarda ağaçlarla örtülü alanlar belirlenirken 

dört yöntem kullanılmıĢtır. Bunlar: 

 Ağaçların tepe taçlarına ait örtme derecelerinin belirlenmesi: Hava fotoğrafları 

üzerine, saydam poligon sistemi yerleĢtirilmekte, ağaçların görünen tepe 

taçlarının kapladıkları yüzeyler iĢaretlenmektedir. Bu Ģekilde poligonların 

üzerinde belirli bir alan kullanımı ve biyotopun kapladığı yüzde oranı 

belirlenebilmektedir. 

 Transekt yöntemi: Kentsel alanda uzun bir eksen boyunca dik olarak alınan kesit 

boyunca incelemeler yapılmaktadır. 
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 Nokta yöntemi: Birinci yönteme alternatif olarak geliĢtirilmiĢtir. Her poligonun 

altındaki alanı hesaplamak yerine, her poligonun kesiĢtiği noktadaki alan 

kullanımı veya biyotopun kaydedilmesi ve diğerlerine eklenmesi olarak 

gerçekleĢmektedir. 

 Tarama yöntemi: Kentsel mekana ait yeĢil örtü, sayısal uydu görüntüleri 

üzerinde incelenmektedir. Coğrafi bilgi sistemi tekniklerinin kullanıldığı bu 

yöntem, günümüzde kentsel mekanlardaki ağaçların kapladıkları alanları doğru 

ve detaylı olarak ölçmek, analiz etmek için kullanılmaktadır. 

 

Zerbe et. al. (2003) çalıĢmasında Berlin‟de belli habitatları, flora çeĢitliliğine ve alan 

kullanımına odaklanarak incelemektedir. Bitki türlerinin sayıları ve çeĢitli alan 

kullanımları arasındaki iliĢki, Berlin‟in kenar mahallelerinden merkezine kadar uzanan 

transekt boyunca gösterilmektedir. Transekt, Berlin‟in flora araĢtırmaları sırasında elde 

edilen gridlere dayalı olarak oluĢturulmuĢtur. Özellikle büyük parklar, kent ormanları ve 

sulak alanlar ile iliĢkide olan kentsel yapıların olduğu bölüm seçilmiĢtir. Alan kullanım 

deseni ve habitatlar, yerleĢim alanları içinde ve bir transekt boyunca kaydedilmiĢtir. 

YerleĢim alanları içindeki habitatlara ait olarak toplanan veriler, bir program aracılığıyla 

farklı sınıflara ayrılmıĢtır. Tür listeleri, fitososyolojik açıdan benzer tür gruplarının elde 

edilmesiyle değerlendirilmiĢtir. Sonuçta transekt zonu üzerinde km² baĢına düĢen 

ekolojik açıdan en fazla çeĢitliliğe sahip alan kullanım tipi ve en fazla sayıda bulunan 

bitki türleri belirlenmiĢtir. 

 

Avrupa ülkeleri ve diğer geliĢmiĢ ülkelerde yaygın olarak yürütülen biyotop haritalama 

çalıĢmaları, ülkemiz için yeni bir araĢtırma sahasını oluĢturmaktadır. Ülkesel, bölgesel 

ve yerel düzeyde doğa koruma, planlama ve yönetim politikalarında henüz hak ettiği 

yerini alamamıĢtır. Bu zamana kadar yapılan akademik çalıĢmalara bakıldığında, 

biyotop haritalama çalıĢmaları ilk olarak kentsel alanlarda, sonra doğal ve doğala yakın 

alanlarda gerçekleĢtirildiği görülmektedir.  

 

Kentsel biyotopların haritalanması çalıĢmaları; Köseoğlu (1981, 1983) tarafından Ege 

Bölgesi ve Bornova yerleĢimi örneğinde baĢlatılmıĢ, daha sonra Buca için Yılmaz 

(1986), Adana Kenti için Atik (1997), Bartın ve çevresi için Yılmaz (2001) ve Antalya 

Kenti için Mansuroğlu ve diğ. (2003)‟nın çalıĢmaları ile devam etmiĢtir. Doğal 
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biyotopların haritalanması ile ilgili olarak ise Uzun ve diğ. (1995), Altan ve diğ. (2002), 

Altan ve diğ. (2004) tarafından Çukurova Deltası örneğinde ekolojik yönden önemli 

doğal biyotoplar belirlenmiĢtir. Atik (2003) ile Atik ve Altan (2004) ise Güney Antalya 

bölgesinde biyotop haritalama çalıĢmaları yapmıĢlardır.  

 

Ülkemizde üniversitelerdeki çalıĢmaların dıĢında doğa korumaya yönelik araĢtırmalar 

da yürütülmektedir. En önemlilerinden biri, 2000-2007 yılları arasında Dünya 

Bankasının Çevre Fonu GEF tarafından desteklenen „Biyolojik çeĢitlilik ve doğal 

kaynak yönetimi projesi‟dir. Proje, üç önemli bitki coğrafyasını temsil eden Artvin-

Camili Bölgesi, Kırklareli-Ġğneada Longos Ormanları, Antalya-Köprülü Kanyon Milli 

Parkı ve Kayseri-Sultan Sazlığı olmak üzere 4 uygulama alanını ve 9 adet 

yaygınlaĢtırma alanını kapsamaktadır. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı, 

yaygınlaĢtırma alanları içindedir. Proje sayesinde 2005 yılında Artvin-Camili Bölgesi, 

UNESCO tarafından Biyosfer Rezerv alanı olarak ilan edilmiĢtir (Çevre ve Orman 

Bakanlığı, 2010; AyaĢlıgil, 2008). En son Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 

gerçekleĢtirilen „Türkiye için çevre alanında kapasite geliĢtirilmesi projesi-Doğa 

bileĢeni‟ projesinin sonucunda yapılan açıklama, ülkemizin doğa koruma konusundaki 

durumunu açıkça ortaya koymaktadır. Burada; „ÇalıĢmaların sadece baĢlangıç niteliği 

taĢımakta olduğu, NATURA 2000 direktiflerinin gereklerinin yerine getirilebilmesi için 

ülkemizde uzun vadeli bilimsel çalıĢmalar yapılması gerektiği‟ vurgulanmaktadır 

(Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010).  
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

AraĢtırma alanına ait doğal ve kültürel peyzaj karakteristiklerinin ortaya çıkarılması ile 

güncel alan kullanımlarının tespiti ve analizi biyotop haritalama için gerekli 

aĢamalardır. Bu aĢamalarda ve araĢtırmanın genelinde kullanılan veriler aĢağıda dört 

grup altında açıklanmıĢtır: 

 

Literatür Taraması ile Elde Edilen Veriler: 

AraĢtırmada kullanılan literatür bilgileri, hem araĢtırma konusuna hem de araĢtırma 

alanına ait veri sunan en temel kaynaklardan birisi olmuĢtur ve araĢtırmanın her 

aĢamasında kullanılmıĢtır. Sözkonusu literatür kaynakları tez, makale, bildiri, araĢtırma 

raporu, geliĢme planları, brifing raporları gibi yazılı dokümanlardır. 

 

Arazi Çalışmalarından Elde Edilen Veriler: 

AraĢtırma kapsamında yürütülen arazi çalıĢmaları, envanterin toplandığı çalıĢmalardır. 

Arazi çalıĢmalarından elde edilen veriler: 

 GPS verileri, 

 vejetasyon alım formlarına ait veriler,  

 alanda yapılan tespit ve gözlemlere ait veriler, 

 alandan toplanan bitki örneklerine ait veriler, 

 araziye ve bitki materyaline ait fotoğraflar vb olarak sıralanabilir. 

 

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Veriler: 

Analizde kullanılan en önemli veri kaynaklarından birini oluĢturan malzemeler: 

 1984 yılına ait 1/25 000 ölçekli Zonguldak E28-d2, E28-c1, E28-c2, E28-b3 

renkli topografik haritaları, 

 1/100 000 ölçekli jeoloji haritası, 

 1/25 000 ölçekli toprak haritası, 
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 2001-2010 yılları 1/25 000 ölçekli Bartın ili orman amenajman planı, 

 2008 yılına ait SPOT ve IKONOS, 2010 yılına ait Google Earth uydu 

görüntüleri, 

 Ġnkum yerleĢimine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı, 

 Amasra kent merkezine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma imar planı, 

 1/25 000 ölçekli Karasu-Cide arası çevre düzeni planı, 

 1/100 000 ölçekli Zonguldak-Karabük-Bartın çevre düzeni planı, 

 Bartın iline ait 1950-2005 yılları arası uzun yıllar Meteoroloji Ġstasyonu iklim 

verileridir. 

Büro Çalışmaları İle Elde Edilen Veriler: 

Bunlar, hazır olarak elde edilemeyen, ancak analizler için gerekli olan diğer önemli 

verilerdir. Söz konusu bu veriler yukarıda bahsedilen 3 gruptaki verilerin de yardımıyla, 

bilgisayar ortamında çeĢitli paket programlar vasıtasıyla oluĢturulan harita altlıklarını ve 

uydu görüntülerini kapsamaktadır. Bu veriler ile bunların elde edilmesinde kullanılan 

programlar ve yapılan iĢlemler Ģu Ģekildedir: 

 ArcGIS ortamında, topografik haritalar ve uydu verileri kullanılarak oluĢturulan 

eĢyükselti, hidroloji, ulaĢım ve tepe noktalarına ait harita katmanları, 

 Google Earth programı ile elde edilip, Photoshop CS4 programı ile 

birleĢtirilerek, ERDAS 8.6 programı ile geometrik düzeltmesi (rektifikasyon) 

yapılan uydu görüntüsü (Kaya ve diğ., 2007; Anonim, 2009), 

 ArcGIS ortamında, eĢyükselti haritası kullanılarak elde edilen üç boyutlu 

yükseklik, eğim ve bakı haritaları, 

 MapSource 6.11.5, Global Mapper 10 ve ArcGIS aracılığıyla GPS verilerinin 

bilgisayar ortamına aktarılmasıyla elde edilen örnek alan noktalarına ve diğer 

arazi bilgilerine ait verilerin bulunduğu harita altlıkları, 

 Son olarak yukarıda bahsedilen ve bilgisayar destekli çalıĢmaların en önemli 

yardımcısını oluĢturan paket programların diğer önemli malzemeler olduğunu 

belirtmek gerekir. AraĢtırmada kullanılan programlar dıĢında haritaların format 

ve projeksiyon dönüĢümlerinde NetCAD 5.0 ile tür ve örnek alanlara ait 

veritabanlarının oluĢturulmasında Ms ACCESS 2007 paket programları 

kullanılmıĢtır. 
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3.1 ARAġTIRMA ALANI 

AraĢtırma alanı, Bartın kentinin kuzeyinde Amasra ve Ġnkum yerleĢimleri arasında yer 

alan kıyı dağlarının, Karadenize uzanan kesimini kapsamaktadır. 

3.1.1 AraĢtırma Alanının Doğal Özellikleri 

Alanın doğal peyzaj karakteristiklerini; coğrafik konumu, topografyası, morfolojisi, 

jeolojisi, toprak ve hidrolojik özellikleri ile beraber floristik ve faunistik değerleri 

oluĢturmaktadır. 

3.1.1.1 Coğrafi Konum 

AraĢtırma alanının yer aldığı Bartın ili, Türkiye‟nin kuzeyinde bulunan Karadeniz 

Bölgesi‟nin Batı Karadeniz Bölümü‟nde yer almaktadır. Konumu nedeniyle birçok 

farklı özellik içeren bu bölge, Avrupa için büyük bir öneme sahiptir. Avrupa Çevre 

Ajansı‟nın (EEA) Türkiye‟yi Karadeniz, Akdeniz ve Anadolu olmak üzere 3 

biyocoğrafik bölge bazında ele alması da bölgenin, Avrupa kıtası içindeki coğrafik ve 

biyolojik açıdan değerini göstermektedir (European Commission, 2001) (ġekil 3.1). 

 

ġekil 3.1: Avrupa kıtasının önemli biyocoğrafik bölgeleri (European Commission, 2001) 

Batı Karadeniz, bölge içinde Ġstanbul ve Ankara gibi büyükĢehirlere en yakın olan 

kesimdir. Bölümde yer alan 8 ilden birini Bartın yerleĢimi oluĢturmaktadır (Harita 3.1). 



 
3
5
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Ġl kuzeyde 59 km uzunluğundaki kıyı Ģeridi ile Karadeniz‟e, doğuda Kastamonu‟ya, 

batıda Zonguldak‟a, güneydoğu ve güneyde Karabük illerine komĢudur. 1991 yılında 

Zonguldak ilinden ayrılarak, il statüsüne kavuĢan Bartın‟da; Merkez, Amasra, 

KurucaĢile ve Ulus olmak üzere dört ilçe bulunmaktadır (Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü, 

1998). 

 

Bartın ili, peyzaj ölçeğinde çevresel ve kültürel peyzaj karakteristikleri açısından 

bölgedeki diğer yerlerden belirgin bir Ģekilde ayrılmaktadır. Bartın Limanı‟nın konumu 

ile Bartın ve Amasra‟da yer alan Hava ve Deniz Komutanlığına bağlı üsler, bu 

noktaların bölge içindeki önemini göstermektedir. Ayrıca il, zengin ormanları, doğal 

kıyıları, gemilerin ulaĢımına olanak veren nehri, savunma ve ticari liman üssü olması 

nedeniyle 3000 yıllık tarihi bir geçmiĢi yansıtmaktadır. Bartın ili konumu itibariyle 

turizm faaliyetleri açısından da oldukça geliĢmiĢtir. Özellikle Amasra ve Ġnkum, ilin 

önemli turizm mekanlarını oluĢturur. Amasra ilçe merkezi, il merkezinin 17 km 

kuzeydoğusunda yer alan tarihi, turistik bir Ģehirdir. Ġlçe kuzeyden Karadeniz, güney ve 

batıdan Bartın merkezi, doğuda ise KurucaĢile ilçesi ile çevrilidir. Amasra, Karadeniz 

kıyılarının batı bölümünde Zonguldak ile Ġnebolu arasında küçük bir ara liman kentidir 

(Sarı, 2001). Tarihi boyunca coğrafi konumu ve orman kaynaklarının zenginliği 

sayesinde, Karadeniz‟in sayılı sığınma ve ticaret merkezlerinden biri olmuĢtur 

(Sakaoğlu, 1999). Ġnkum ise, Bartın kent merkezine en yakın konumda olan, 15 km 

kuzeyinde bulunan turistik bir beldedir. Bartın Limanı‟nın batısında yer alan bu 

yerleĢim, dik kayalık yamaçların eteğinde 3 km uzunluğunda ve 180 m geniĢliğinde bir 

kıyı Ģeridi üzerinde kurulmuĢtur. 

 

AraĢtırma alanı, batıda Ġnkum-Deliklikaya Burnu‟ndan, doğuda Amasra-Felangit 

Burnu‟na kadar olan uzunluğu yaklaĢık 20 km, geniĢliği 3 km‟yi bulan araziden 

oluĢmaktadır (Harita 3.2). Amasra ve Ġnkum yerleĢimleri arasında uzanan bu 4715 

hektarlık alan, Bartın kent merkezini kuzeyden saran Karadeniz‟e açık kıyı dağlarını ve 

Bartın nehir yatağının denize bağlandığı bölümü kapsamaktadır. AraĢtırma alanı, 

413846-414521 Kuzey enlemleri ile 321144-322429 doğu boylamları 

arasında yer almaktadır. Alanda batıdan doğuya doğru sırayla Kapaklı, Karasu, 

Esenpınar, Tarlaağzı ve Gömü kırsal yerleĢimleri bulunmaktadır.
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3.1.1.2 Topografik ve Morfolojik Özellikler  

Karadeniz Bölgesi‟nin denize paralel doğu-batı yönünde uzanan Kuzey Anadolu 

dağları, peyzaj karakteristiği açısından ilgi çekici bir yapı sergilemektedirler (ġekil 3.2). 

 

 

ġekil 3.2: Türkiye‟nin önemli sıradağları (Walter, 1956‟a atfen; Mayer ve Aksoy, 1998) 

Sıradağ özelliği göstermeyen bu dağlar, bazı bölümlerde akarsular ve bunlara bağlı 

vadilerle enine ve boyuna bölünebilmektedir. Batı Karadeniz Bölümü‟nde de buna 

benzer arazi formlarına rastlanır (Mayer ve Aksoy, 1998). Karadeniz kıyısına yakın 

Küre Dağları‟nın batı kesimi, bölgenin önemli korunan alanlarından Kastamonu-Bartın 

Küre Dağları Milli Parkı‟nın sınırları içindedir (Bartın Valiliği, 2009). Bartın ilinin 

Milli Park‟ın batı bölümünü içine alan güneydoğu sınırına yakın kesimlerinde yükseklik 

1700 m‟ye ulaĢmaktadır. 

 

Batı Karadeniz Bölümü‟nde yer alan Bartın, kuzeyde Karadeniz kıyı dağları ile güneyde 

Çaycuma-Devrek düzlüğünün kenarında, bir çanak içerisinde yer alır (Harita 3.2). 

Çanağın batı bölümü, düĢük yükseltili bir yapı sergiler. Bartın çanağının güneyi ise 

oldukça yayvan bir morfoloji ile sınırlanır. Doğu- batı uzanımlı alçak sırtlar, dereler ve 

ana dereleri dik kesen vadiler görülür. Bartın düzlüğünün güneydoğusunda ise doğu-batı 

yönlü sırtlar giderek, kuzeydoğuya döner. Ġlin çoğunluğunun yayılıĢ gösterdiği dalgalı 

bir yapıya sahip çanak arazi, farklı morfolojik özelliklere sahip dağ sıraları ile 

sınırlanmaktadır. Bartın ili kuzeyde, kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı bir dağ sırasına 

yaslanır. Güneyde Bartın çanağı ile sınırlanan bu dağ sırası, Boğaz mahallesinin 

doğusundan baĢlayarak kuzeybatıya doğru uzanan sırt çizgisine sahiptir. Doğuda 

Amasra-Bartın yolu üzerinde radar istasyonunun bulunduğu MeĢelik Tepe‟ye kadar 

devam eden bu sırt çizgisi, Amasra kent merkezinin güneyinde bir kavis çizerek önce 
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güneybatıya daha sonra tekrar kuzeybatıya dönerek Bartın çanağının kuzeydeki su 

bölümü çizgisini belirler. Bu su bölüm çizgisinin güneyinde bulunan dereler doğrudan 

ya da dolaylı olarak Bartın Nehri‟ne, kuzeyindeki dereler ise Karadeniz‟e 

dökülmektedir. ġekil 3.3 ve ġekil 3.4‟de gösterilen su bölümü çizgisinin güneyinde 

kalan bölüm, kuzeye oranla daha geniĢ bir alan kaplamaktadır (Tüysüz ve diğ., 2001).  

 

 

ġekil 3.3: Boğaz ile Tarlaağzı arasındaki arazinin su bölümü çizgisi (Tüysüz ve diğ., 2001)  

 

ġekil 3.4: Tarlaağzı ile Amasra‟nın güneyindeki bölgenin arazi yapısı (Tüysüz ve diğ., 2001) 

orfoloji 
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AraĢtırma alanı, Bartın kent merkezini Karadeniz‟den ayıran bu su bölümü çizgisinin 

kuzeye bakan bölümünde yer almaktadır. Harita Genel Komutanlığı (1984, 2001) 

tarafından hazırlanan 1/25 000 ve 1/100 000 topografik haritalara göre oluĢturulan alana 

ait yükseklik grupları haritası Harita 3.3‟de, üç boyutlu arazi modeli Harita 3.4‟de 

görülmektedir. AraĢtırma alanında kıyı dağlarının yüksekliği, Ġnkum‟dan Amasra 

ilçesine ilerledikçe artmaktadır. Denizden iç kısımlara doğru gidildikçe topografik yapı, 

girintili-çıkıntılı bir arazi görünümüne sahip olmakta, tepelik bir yeryüzü Ģekli özelliği 

göstermektedir. Bu yapı, deniz kıyısında çok yüksek olmamakla birlikte sarp kayalıklar 

Ģeklini almaktadır. Alanın batı bölümünde bulunan Ġnkum yerleĢimini çevreleyen 150-

200 m yüksekliğindeki dik kayalıklar; Güney Tepe (222 m), Avtepe (299,9 m), Kuba 

Tepe (309,3 m) ve Harmancık Tepe (174 m) gibi belirgin noktaların hafif ve orta eğimli 

yamaçları ile sonlanmaktadır.  

 

Ġnkum yerleĢiminden doğuya doğru gidildiğinde sırasıyla Bartın nehir yatağı havzası ve 

orman ile kaplı peyzaj mekanı yer almaktadır. Bartın nehri, derin bir vadi biçiminde 

alanı ikiye ayırmaktadır. Nehir ve yakın çevresindeki düzlük alanlar, dik eğimli kayalık 

yamaçların bağlandığı Yılan Tepe (134 m), Harmancık Tepe (174 m), Balkaya Tepe 

(150,1 m) ve GölbaĢı Tepe (228 m), Süleyman Tepe (168 m)‟ler ile sınırlanmaktadır. 

Kıyıdan iç kısımlara gidildikçe tepelik araziler yanında Dinlence, Kömüryanı, Fındık 

Çukuru gibi çöküntü alanlar dikkati çekmektedir. Kıyıya yakın alçak tepelik arazi 

yüzeyi, Akçaotluk Tepe (165,2 m), Kirengöl Tepe (186 m), Sarıgöl Tepe (218 m), 

Karakovuz Tepe (152 m), Domuz Tepe (241 m) ve Büyükilit Tepe (225,3 m) gibi 

yüksekliklerle sınırlı iken, batıya doğru uzandıkça arazinin topografyası değiĢmekte, 

yükseklikler artmaktadır. Alanın en yüksek tepesini 489 m ile Dinlence Tepe 

oluĢturmaktadır. Bu mekanı, Tarlaağzı ve Gömü köylerini içine alan Amasra ve yakın 

çevresi izlemektedir. Amasra ilçe merkezi ile Gömü ve Tarlaağzı köylerini çevreleyen 

Yaylacık Tepe (440,5 m), MeĢelik Tepe (421 m), KuĢkaya Tepe (443 m), Tavacık Tepe 

(399,6 m) ve bunlara bağlı dik kayalık yamaçlar, kıyı kesim ile iç kesimi birbirinden 

ayıran dağlık arazinin önemli yüksek kısımlarını oluĢturmaktadır. Harita 3.5 ile Harita 

3.6‟da çalıĢma alanına ait eğim ve bakı grupları haritası görülmektedir. 
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3.1.1.3 Jeolojik Özellikler 

Batı Karadeniz bölgesi, jeolojik açıdan Türkiye‟nin ana tektonik birliklerinden 

Pontidlerin, Batı Pontid ya da Ġstanbul Zonu olarak bilinen bölümüne denk gelir. 

Ġstanbul Zonu, Ġstanbul ile Kastamonu arasındaki kesimi oluĢturur. Bu zonu 

diğerlerinden ayıran baĢlıca özellik, temelindeki Paleozoyik yaĢlı çökel istiftir. 

Zonguldak Paleozoyik istifi, Devoniyen yaĢlı sığ denizsel karbonatlar ile Karbonifer 

yaĢlı, kömürlü karasal çökellerle temsil edilmektedir (Tüysüz ve diğ., 2001). 

 

AkbaĢ ve diğ. (2002)‟ne göre Bartın iline ait 1/100 000 ölçekli jeoloji haritası ve 

raporuna göre yukarıda belirtilen Paleozoyik istifi oluĢturan karbonat çökeller olan 

Ereğli formasyonu (ODe) ve Yılanlı formasyonu (DCy), araĢtırma alanı içinde 

Ġnkum‟un batısından Tarlaağzı Köyü‟ne kadar olan bölümde görülebilmektedir. Sadece 

Ġnkum ve yakın çevresinde görülen Ģeyl, kumtaĢı ve kireçtaĢlarından oluĢan Ereğli 

formasyonu, Tokay (1952)‟ın belirttiği gibi Bartın bölgesinin en yaĢlı bölümüdür ve 

eski kırmızı killi Ģistini içinde barındırmaktadır. Diğer kireçtaĢı, dolomitik kireçtaĢı ve 

dolomitten oluĢan Yılanlı formasyonu ise, Ġnkum çevresindeki Yılanlı ve Deliklikaya 

burunlarında belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır (Harita 3.7).  

 

Karbonifer dönemi kömür damarları ile kaplı çökellerin en iyi örneklerinin ise Amasra-

Tarlaağzı Köyü dolaylarında görüldüğü Tokay (1952) ile AkbaĢ ve diğ. (2002) 

tarafından ifade edilmektedir. Bunlar, kömür damarlı Ģeyl, çamurtaĢı ve kumtaĢlarını 

içeren Namuriyen yaĢlı Alacaağzı formasyonu (Ca) ile konglomera, kumtaĢı, kiltaĢı ve 

diyatomit içeren Karadon formasyonlarından (Cka) oluĢmaktadır. 

 

Zamanla Bartın çevresinde Paleozoyik istif, Triyas yaĢlı karasal çökeller tarafından 

örtülmüĢtür. Üst Jura-Alt Kretase dönemlerinde Ġnaltı formasyonu adı ile bilinen kalın 

bir karbonat istif geliĢmiĢtir. Tarlaağzı, Gömü köyleri ve Amasra kentsel yerleĢimini 

içine alan tüm kıyı boyunca tabanı kumtaĢı, kumlu kireçtaĢı, dolomitik kireçtaĢı ve 

dolomitten, orta ve üst bölümü ise monoton karbonatlardan oluĢan kireçtaĢı Ġnaltı 

Formasyonu (JKi), bu karbonat istife örnek oluĢturur.  

 

Bu karbonat çökelimi Bartın‟ın güneyindeki Ulus Havzasının açılmaya baĢlaması ile 

son bulmaktadır. Ulus havzasının açılma sürecinde, araĢtırma alanın da içerisinde 
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bulunduğu Karadeniz kıyısındaki bölüm, havzanın kuzey kenarını oluĢturmuĢtur. Ġnaltı 

formasyonu ile aynı dönemde temeli kırıntılı karbonatlardan oluĢan kumtaĢı ve Ģeyl 

içeren Ulus ve Kilimli formasyonları çökelmiĢtir (Tüysüz ve diğ., 2001). Kilimli 

formasyonu (Kk), Amasra ilçesi çevresinde en iyi örneklerini vermektedir. ġeyl, marn, 

kumtaĢı ve kumlu-killi kireçtaĢı sıralanmasından oluĢmaktadır. 

 

Alt Kretase sonu-Üst Kretase baĢında ise bölgede volkanik kayalar geliĢmeye baĢlamıĢ, 

bu dönemde YemiĢliçay formasyonu ile Kapanboğazı üyesi volkanik ve volkanojenik 

kırıntılıların çökelimi gerçekleĢmiĢtir. Amasra, Gömü ve Tarlaağzı yerleĢimlerini 

çevreleyen yüksek dağlık kesim ve Amasra kıyı dağlarının Bartın havzasına bakan iç 

bölümlerinde YemiĢliçay ve Kapanboğazı üyeleri görülmektedir. YemiĢliçay 

formasyonu (Ky) volkanojenik kumtaĢı, Ģeyl ve piroklastik kayalar ile pelajik-yarı 

pelajik kireçtaĢından; Kapanboğazı üyesi (Kyk) pelajik-yarı pelajik kireçtaĢı ve 

karbonatlı Ģeylerden oluĢmaktadır. Kapanboğazı formasyonu, KuĢkayası Yol Anıtı‟nın 

bulunduğu bölümde belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Batı Pontidleri diğerlerinden 

ayıran önemli özelliklerden biri de, Bartın ilinin kuzeyde üzerine oturduğu bu yukarıda 

bahsedilen Üst Kretase yaĢlı magmatik kuĢaktır. Bu kuĢak batıda Bulgaristan‟dan 

baĢlayarak Ġstanbul‟a, Marmara Ereğlisi‟ne, Amasra‟ya, doğuya doğru Sinop ve 

Hopa‟ya kadar tüm Karadeniz bölgesini kaplamaktadır (Tüysüz ve diğ., 2001; AkbaĢ ve 

diğ., 2002). 

 

Buraya kadar bahsedilen Üst Kretase ve daha yaĢlı kayalardan oluĢan Bartın ilinin 

kuzeyindeki dağ sırasını oluĢturan bu birimlerin tamamı, yukarıda verilen örneklerden 

de anlaĢılacağı üzere Amasra ile Ġnkum arasında görülebilmektedir (Harita 3.7).  

 

Ayrıca araĢtırma alanında Kuvaterner yaĢlı alüvyon (Qal) birimler, Bartın nehri ve 

Karasu Deresi çevresindeki geniĢ tarım alanlarının yayılıĢ gösterdiği alanlarda ve Ġnkum 

ve Amasra yerleĢimlerinin bulunduğu düzlüklerde ortaya çıkmaktadır. 

 

Boğaz ile Tarlaağzı arasındaki alanda karstik Devoniyen kireçtaĢları, farklı morfolojik 

elemanların geliĢimine neden olmuĢtur. Dinlence, Karakavuz ve Öküzgölü çukurları 

gibi düdenler görülmektedir. Bu karstik yapı nedeniyle bu birim üzerinde uzun ve 

devamlı bir akarsu ağı geliĢememiĢtir. 
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Uzunluğu 1 kilometreyi bulan bazı dereler, Esenpınar Mahallesi kuzeyindeki Fındık 

Çukuru gibi çöküntülerle sona ermiĢtir (Tüysüz ve diğ., 2001). AraĢtırma alanının 

kıyıları, tipik olarak Karadeniz kıyıları gibi çoğunlukla denize diktir. Dağların kıyıya 

paralel uzanması nedeniyle kıyılar, küçük koylar haricinde fazla girintili-çıkıntılı 

değildir.  

 

Kıyıya yakın kayaların oldukça dik olmasında Alt Kretase kalkerlerinin önemli etkileri 

oluĢmuĢtur. Erimesi zor olan bu kalkerler dik kayalıklı kıyıları meydana getirirken, 

kumsalların oluĢmasını engellemiĢtir (ATĠ, 2001‟e atfen; Sarı, 2001). AraĢtırma 

alanında, Ġnkum, Tarlaağzı, Gömü, Amasra‟daki Büyük ve Küçük Liman kıyıları gibi 

genellikle sarp kayalıkların eteklerinde meydana gelmiĢ dar kumsala sahip doğal koylar 

görülmektedir (ġekil 3.5). Bartın ilinin kıyı kesimi dağlık bir yapıya sahip olduğu için 

denize uzanan farklı büyüklük ve yüksekliklerde karasal çıkıntılar da söz konusudur. 

Ġnkum Koyu‟nu çevreleyen Deliklikaya ve Yılanlı burunları ile Boğaz ve Amasra 

arasında yer alan Heybecik, Poyraz, Delikli ve Tekke burunları bu bölümün belirgin 

kıyı uzantıları olarak dikkat çekmektedir.  

 

 

ġekil 3.5: Amasra‟da Küçük Liman olarak bilinen doğal koy (Sarı, 2001) 
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3.1.1.4 Toprak Özellikleri 

Topraksu Genel Müdürlüğü (2005) tarafından hazırlanmıĢ olan 1/100 000 toprak 

haritalarına göre araĢtırma alanı üç büyük ana toprak grubunu içermektedir. Ġnkum ve 

yakın çevresi ile Bartın nehir ağzını çevreleyen tepeler, gri kahverengi podzolik toprak 

karakteri taĢırken, Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresindeki düzlük alanlar, alüviyal 

toprak yapısına sahiptir. Bartın Limanı‟ndan baĢlayarak, Amasra ilçesini de içine alan 

büyük bir bölüm ise kahverengi orman toprağına sahip alanlardır (Harita 3.8). 

 

Topraksu Genel Müdürlüğü (2005)‟e göre, araĢtırma alanında Bartın Nehri ve Karasu 

Deresi‟nin bulunduğu düzlük alanlar, I. sınıf toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler 

kapsamındadır. Ancak araĢtırma alanının büyük çoğunluğu dik eğimli kayalık alanları 

içermesi nedeniyle, Ģiddetli ölçüde su erozyonuna uğramaktadır. Bu alanlar, toprak 

iĢlemeli tarıma elveriĢsiz VII. sınıf arazi yapısına sahiptirler. Ancak kuru derelerin 

beslediği Tarlaağzı ve Gömü köyleri, Amasra kent merkezini ve Ġnkum yerleĢiminin üst 

bölümündeki dik yamaçların alt etekleri ile Bartın Nehri‟ni sınırlayan Balkaya Tepe ve 

çevresindeki az ve orta eğimli alanlar, su erozyonunun orta derecede yaĢandığı alanlar 

olup, IV. sınıf toprak iĢlemeli tarıma elveriĢli araziler kapsamına girmektedirler. 

Ġnkum‟un güneybatısında yeralan Kapaklı Mahallesi ve yakın çevresindeki alanlar ile 

batı bölümündeki Yılan ve Harmancık tepeleri civarı VI. sınıf toprak iĢlemeli tarıma 

elveriĢsiz arazi yapısına sahiptirler (Harita 3.8). 

 

Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresi dıĢında kalan tüm alanlarda hem taĢlılık, tuzluluk 

ve alkalilik nedenleriyle toprak yetersizliği hem de eğime bağlı erozyon yaĢanmaktadır. 

Tarlaağzı ve Gömü kırsal yerleĢimleri ile Amasra kent merkezini çevreleyen dik 

yamaçların alt eteklerinde sadece eğime dayalı erozyon yaĢandığı görülmektedir. 

Topraksu Genel Müdürlüğü (2005)‟ndeki güncel arazi kullanım verilerine göre, Bartın 

Nehri ve Karasu Deresi çevresi sulu tarım, Kapaklı Mahallesi ve Harmancık Tepe 

çevresi ise nadassız kuru tarım bölgesidir. Amasra kent merkezindeki kentsel tarım 

alanları, kuru bahçe tarımı kapsamındadır.  
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3.1.1.5 Hidrolojik Özellikler 

Karadeniz Bölgesi‟nin dağ sıralarının denize paralel uzanması, denizdeki derinleĢme, 

yükseltilerin hemen kıyı çizgisinde baĢlaması ve yüksek dağ sıraları arasında, dar ve 

derin akarsu vadilerinin var olması, Batı Karadeniz‟in karakteristik özellikleri 

arasındadır. Bartın ve Filyos nehirlerinin bulunduğu havzalar, bu karakteristik yapıya 

örnektir. Yenice ve Devrek nehirlerinin birleĢmesi ile oluĢan ve Hisarönü‟nde 

Karadenize ulaĢan Filyos Nehri‟ne ait vadi, Batı Karadeniz‟in en önemli ve geniĢ vadi 

tabanına sahip kesimdir. Bartın Nehri ise daha çok Bartın kent merkezi ve çevresinde 

kısmen geniĢ bir vadi tabanında akmaktadır. Genel olarak Filyos ve Bartın nehirleri, 

peyzaj ölçeğinde bölgedeki iki havzanın su yükünü taĢıyan ana akarsulardır (Ġsmailoğlu 

ve diğ., 1999).  

 

Bartın‟a adını veren ve eski dönemlerde „Parthenios‟ yani „Sular Ġlahı‟ adı ile anılan 

Bartın Nehri ve kolları, bölge ve Bartın için önemli yerüstü su kaynaklarıdır. Nehrin iki 

ana kolunu oluĢturan Kocaçay ve Kocanazçayı, Bartın kent merkezinde Gazhane 

Burnu‟nda birleĢip, araĢtırma alanı içinde bulunan Boğaz Mevkii‟nde Karadeniz‟e 

ulaĢır. Bartın Nehri 500 tonluk gemilerin, denizden 10 km kadar içeride bulunan kent 

merkezine ulaĢımına olanak vermesi nedeniyle, ülkemizin bu özellikteki tek düzenli 

akarsuyu olma niteliğini taĢır. AkıĢ hızı saatte 720 m‟dir. AkıĢ hızının az oluĢu ve derin 

olması nedeniyle kolay ulaĢım sağlanabilmektedir (Bartın Valiliği, 2008b). Nehir ağzına 

yakın Boğaz Mahallesi‟nde yeralan açılır kapanır köprü, ticari gemilerin kent merkezine 

geçiĢini sağlamak amacıyla yapılmıĢtır. (Bartın Valiliği, 2004). Harita Genel 

Komutanlığı (1984)‟e göre hazırlanan hidroloji haritası Harita 3.9‟da görülmektedir.  

 

Kent merkezinden, nehir ağzına kadar uzanan ve nehir yatağının her iki yanında kalan 

50 m‟lik alan, I. Derece Doğal Sit alanı kapsamındadır (Bartın Valiliği, 2008a). Nehir 

ağzının doğal yapısı, 1960 yılında liman ve denizaltı sığınaklarının inĢaatına baĢlanması 

ile bozulmuĢtur. Turoğlu (2005) tarafından alanda yapılan araĢtırmada, 1944 ve 2001 

tarihli hava fotoğraflarına dayalı olarak, nehrin Karadenize bağlanan noktasındaki kıyı 

çizgisinin, nehir yatağının ve ağzının değiĢtirildiği, mendirek yapımı ile akıĢ yönünün 

kaydırıldığı ifade edilmiĢtir.  

 

 



 
5
2
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Bartın havzasında 1975-1998 yılları arasında 14 adet sel ve taĢkın olayı yaĢanmıĢtır. 19-

21 Mayıs 1998 tarihleri arasında yaĢanan sel, Bartın Nehri‟nde yaĢanan en büyük sel 

olma özelliğine sahiptir (Ġsmailoğlu ve diğ., 1999). 1998 sel felaketinde Bartın 

Nehri‟nin suları yaklaĢık 5 m olağan kotundan 13 m yükselerek toplam 18 m yüksekliğe 

ulaĢmıĢtır (Tüysüz ve diğ., 2001). Bartın ilinin yaklaĢık % 80‟inini sular altında 

bırakmıĢtır. Ġlde yaĢanan sel felaketlerinin önemli nedenleri olarak; nehir çevresindeki 

yukarı havzalarda toprağın su tutma kapasitesinin düĢük olması, orman alanlarındaki 

tahribat, nehir yataklarının ıslah edilmemiĢ olması, nehir yatağının doğal akıĢ yönünün 

değiĢtirilmesi ve akıĢı engelleyen mühendislik çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmiĢ olması 

olarak sayılabilir (Anonim, 1999‟a atfen; Bartın Valiliği, 2008). 1998 sel ve taĢkın olayı 

esnasında sular, Bartın Limanı‟ndaki yol ve diğer yapıları yıkmıĢ, 1960 yılı öncesindeki 

doğal akıĢ yönünü bulduktan sonra ancak çekilebilmiĢtir (Turoğlu, 2005).  

 

Türkiye Acil Sel ve Deprem ĠyileĢtirme Projesi kapsamında Bartın‟da sel ve taĢkın 

olaylarını engellemek için nehir yatağı ıslah çalıĢmalarını içeren Bartın 1 ve Bartın 2 

projeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġki projenin devamı ve bütünleyicisi niteliğinde olan 

Bartın 3 rehabilitasyon projesi ise ihale aĢamasındadır (Bartın Valiliği, 2008a). DSĠ 

tarafından yürütülen ıslah çalıĢmaları kapsamında nehir yatağı geniĢletilmeye çalıĢılmıĢ 

fakat nehir yatağının doğal yapısı ve alana özgü vejetasyon üzerinde tahribat meydana 

gelmiĢtir. 

 

AraĢtırma alanının ikinci önemli su kaynağını, Karasu Köyü‟nden geçerek, Bartın 

Nehri‟ne bağlanan Karasu Deresi oluĢturmaktadır. Amasra ilçe merkezinde yer alan 

Hisarönü Deresi, kentsel yerleĢime yakın bir yerde Kestaneli Kuru Deresi ile birleĢerek 

Küçük Liman‟a dökülmektedir. Alanın diğer önemli su kaynakları ise yazın kuruyan 

fakat sonbahar ve kıĢın etkili olan kuru dere niteliğindeki kaynaklardır. Arazinin dik 

eğimli yapısı nedeniyle üst bölümlerdeki birçok madde bu su kaynaklarıyla aĢağı 

bölümlere ve denize taĢınmaktadır. Diğer yandan, Ġnkum yerleĢimini çevreleyen üst 

yamaçlarda ise verimli tarım topraklarını besleyen ve yılın yağıĢlı dönemlerinde 

Ġnkum‟a desarj olan üç kuru dere bulunmaktadır. Tarlaağzı kırsal yerleĢimi çevresindeki 

Tarlaağzı ve Çapak kuru dereleri ile Gömü köyü çevresini besleyen Gömü Kuru Deresi 

yörenin baĢlıca su kaynaklarıdır (Harita 3.9).  
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3.1.1.6 İklim Özellikleri 

Karadeniz Bölgesi‟nin kıyıya yakın kesimi, Walter et. al. (1975) tarafından 

oluĢturulmuĢ dünya iklim haritasına göre dünyadaki dokuz büyük iklim zonundan 

beĢinci iklim zonu içine girmektedir. Bu, sıcak ılıman ve nemli iklim zonu olarak ifade 

edilmektedir. Soğuk kıĢların yaĢanmadığı sıcak ve ılıman bir iklimin hüküm sürdüğü 

zonun tipik özelliği, yaz aylarında yüksek nemin görülmesidir. Walter yöntemine göre 

oluĢturulan Bartın iline ait iklim diyagramı ġekil 3.6‟da verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.6: Walter Yöntemi‟ne gore Bartın ili sıcaklık ve yağıĢ iliĢkisini gösteren iklim diyagramı  

 

Bartın Ġl Meteoroloji Müdürlüğü (2006) verilerine göre 1950 ve 2005 yılları arasındaki 

uzun yıllar iklim değerleri Tablo 3.1‟de görülmektedir. Yöreye ait sıcaklık, yağıĢ, nem 

ve rüzgar gibi iklim özelliklerine ait değerler kısaca Ģu Ģekildedir: Bartın iline ait yıllık 

ortalama sıcaklık 12,9 
o
C‟dir. Ortalama düĢük sıcaklık 4,1 

o
C ile Ocak ayında, ortalama 

yüksek sıcaklık 21,9 
o
C ile Temmuz ayında görülmektedir. Yörede en yüksek sıcaklığa 

2000 yılı Temmuz ayında 42,8 
o
C ile, en düĢük sıcaklığa ise 1985 yılı ġubat ayında -

18,6
 o

C ile ulaĢılmıĢtır. 38 yılın ortalamasına bakıldığında sıcaklığın 0,1 
o
C‟nin altına 

düĢtüğü günlerin sayısı 49,5 gündür. En fazla donlu günlerin yaĢandığı aylar sırasıyla 

Ocak, ġubat, Aralık, Mart ve Kasım aylarıdır. Yıllık ortalama yüksek sıcaklığın 18,7 
o
C 

ve ortalama düĢük sıcaklığın 7,4 
o
C olması, yörede doğal yaĢamı zorlayacak ekstrem 

derecelerin yaĢanmadığını göstermektedir. Yıllık ortalama bağıl nem ise % 78‟dir. 

Yıllık ortalama rüzgar hızı 1,4 m/sn‟dir. Ġlin hakim rüzgar yönü kuzeybatı‟dır.  

 

 



 
5
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Tablo 3.1: Bartın iline ait 1950-2005 yılları arası uzun yıllar iklim değerleri (Bartın Ġl Meteoroloji Müdürlüğü, 2006) 

METEOROLOJĠK ELEMANLAR 

  

 

Rasat 

Süresi 

(Yıl) 

 

AYLAR 

 

 

 

 

Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık YILLIK 

Ortalama Sıcaklık 55 4,1 4,7 7,1 11,4 17,7 19,7 21,9 21,4 17,7 13,5 9,3 6,9 12,9 

Ortalama Yüksek Sıcaklık 28 8,9 10,3 12,9 17,8 21,9 25,7 27,7 27,6 24,6 20,2 15,5 10,8 18,7 

Ortalama DüĢük Sıcaklık 38 0,2 0,4 2,3 6,1 9,8 12,9 15,4 15,2 11,7 8,6 4,5 2,0 7,4 

En Yüksek Sıcaklık Günü 38 1 14 19 1 27 13 2 2 9 16 7 8 2 

En Yüksek Sıcaklık Yılı 38 1971 1977 1987 1998 1990 1978 2000 1977 1994 1974 1993 1976 2000 

En Yüksek Sıcaklık  38 23,3 27,2 31,2 34,1 36,0 36,7 42,8 41,3 37,5 34,7 29,0 26,7 42,8 

En DüĢük Sıcaklık Günü 38 17 23 7 1 2 6 2 30 30 3 28 7 23 

En DüĢük Sıcaklık Yılı 38 1972 1985 1987 1981 1985 1967 1985 1984 1985 1973 1967 1977 1985 

En DüĢük Sıcaklık 38 -15,4 -18,6 -10,5 -4,5 -1,3 5,4 8,0 6,7 1,5 -3,2 -5,6 -10,6 -18,6 

DüĢük Sıcaklık <= -0,1 C 38 14,7 11,9 7,9 1,0 0,2 
    

0,4 4,0 9,4 49,5 

Ortalama Bağıl Nen 53 82 79 77 76 76 75 76 77 81 82 79 82 78 

Ortalama Bulutluluk 46 7,2 7,2 6,6 6,2 5,1 3,9 3,1 3,1 4,0 5,4 6,3 7,1 5,4 

Ortalama Açık Günler Sayısı 46 3,3 2,4 4,0 4,0 6,3 9,8 13,8 13,3 10,0 6,2 3,5 2,4 79,0 

Ortalama Bulutlu Günler Sayısı 46 117,0 121,0 138,0 153,0 172,0 168,0 145,0 144,0 159,0 158,0 152,0 137,0 176,4 

Ortalama Kapalı Günler Sayısı 46 16,3 13,8 13,2 10,7 7,2 3,4 2,7 3,0 4,2 9,0 11,3 14,9 109,7 

Ortalama Toplam YağıĢ Miktarı 55 109,0 86,5 73,2 57,5 53,1 77,6 64,8 88,1 91,9 107,7 118,8 125,8 1054,0 

Günlük En Çok YağıĢ Miktarı 40 53,5 56,6 51,8 40,0 91,8 107,2 120,4 181,1 82,2 98,8 78,2 60,3 181,1 

Ortalama Kar YağıĢlı Günler Sayısı 47 3,0 2,5 1,8 0,1 
     

0,0 0,8 0,7 10,0 

Ortalama Karla Örtülü Gün Sayısı 51 6,9 5,8 1,8 0,0 
      

1,3 2,3 18,1 

Ortalama Dolulu Günler Sayısı 29 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,6 3,2 

Ortalama Rüzgar Hızı (m/sn) 29 1,0 1,2 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7 1,5 1,2 1,0 1,0 1,4 

En Hızlı Esen Rüzgar Yönü 29 WNW NNE W WSW WSW WSW WSW WNW WSW WNW SW WSW SW 

En Hızlı Esen Rüzgar Hızı (m/sn) 29 20,6 19,5 20,5 20,8 18,3 5,1 18,5 20,3 13,8 17,8 22,6 20,5 22,8 
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3.3.1.7 Doğal Bitki Örtüsü 

Bartın iline ait olan 2001-2010 yılları arasını kapsayan 10 yıllık orman amenajman 

meĢcere planına göre Amasra-Ġnkum arasındaki çalıĢma alanında yayılıĢ gösteren ana 

türler, Fagus orientalis, Carpinus betulus, Quercus spp., Castanea sativa, Pinus 

pinaster, Pinus brutia, Pinus nigra ve Laurus nobilis’dir (Bartın Ġl Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü, 2001). Söz konusu amenajman meĢcere planı Harita 3.10‟da görülmektedir. 

 

Karadeniz Bölgesi, Zohary (1973)‟e göre Türkiye‟deki üç büyük floristik bölgeden 

Avrupa-Sibirya Bölgesi‟ne girmektedir. AraĢtırma alanının yer aldığı Batı Karadeniz 

Bölümü ise Avrupa-Sibirya Bölgesi içinde öksin provens kapsamındadır (ġekil 3.7). 

Öksin provens, Karadeniz kıyısındaki dağlık kesimde kolinden submontana kadar 

bulunan yapraklı karıĢık ormanları ifade etmektedir. Bölgenin denize paralel tüm 

kesimini, öksin yapraklı karıĢık ormanlar oluĢturur (Zohary, 1973‟e atfen; Mayer and 

Aksoy, 1998). AraĢtırma alanı, öksin provensin denize yakın bölümlerini oluĢturan ve 

en nemli kuĢağı olan „Eu-Euxine‟ bölümünde yer almaktadır. Bu bölümde kayın 

ormanları egemendir (Zohary 1973‟e atfen; Yaltırık ve Efe, 1996).  

 

 

ġekil 3.7: Ülkemize ait vejetasyon haritası (Zohary, 1973‟e atfen; Mayer and Aksoy, 1998) 

Yazları nemli Kuzey Anadolu‟nun klimazonal vejetasyon karakteri; Karadeniz kıyısında 

heterojen, mezofilden higrofile kadar değiĢen, zengin tür çeĢitliliğine sahip, gür 

büyüyen yapraklı ormanlardır. 



 
5
7
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Karadeniz‟de Orta Avrupa karakterine sahip iğne yapraklı ağaçların karıĢtığı montan 

kayın ormanları, karakteristik olarak görülmektedir. Ayrıca alt örtüde herdemyeĢil 

Rhododendron ponticum, Laurocerasus officinalis, Ilex colchica, Daphne pontica, 

Smilax excelsa türleri yer almaktadır. Derin topraklar üzerinde ise mezofil, Orta 

Avrupa‟yı hatırlatan MeĢe-Gürgen ormanları yayılıĢ göstermektedir. Eski sıcak 

periyodun mediteran kalıntıları, örneğin Phillyrea-Laurus sert yapraklı çalı ormanı, 

Karadeniz kıyısında koruntulu yetiĢme ortamlarında günümüze kadar gelebilmiĢtir. Batı 

ve orta bölümdeki suböksin özellikteki vadilerde ekstrazonal Pinus brutia ormanları yer 

almaktadır. Kuzeybatı öksin yapraklı ormanları, Sinop, Zonguldak, Ġstanbul ve Istranca 

dağlarını içine alan hat boyunca devam eder. Trakya‟daki dağlık kesim ile Ġstanbul‟un 

kuzeyinde yer alan Belgrad Ormanı bu kuĢağın etkisi altındadır. Kuzeybatı 

Anadolu‟nun bitki örtüsü;  

 deniz seviyesinden itibaren, öksin türlerin de içinde bulunduğu pseudomaki çalı 

topluluklarını,  

 kolin MeĢe karıĢık orman bölgesini,  

 alçak-yarı dağlık Buxus sempervirens-Laurocerasus officinalis karbonat 

ormanını,  

 kolin-submontan silikat kayın karıĢık ormanlarını ve  

 özellikle Kuzey Anadolu‟nun dağ ormanını karakterize eden, ana yayılıĢını kolin 

ile alçak dağlık bölge arasında yapan Rhododendron ponticum-Fagus orientalis 

orman toplumlarını içermektedir (Mayer and Aksoy, 1998). 

Batı Karadeniz‟in önemli korunan alanlarından olan Karabük-Yenice ormanları, Bolu-

Yedigöller Milli Parkı ve Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı, Bartın iline yakın 

alanlardır (ġekil 3.8).  

 

ġekil 3.8: Sonbahar mevsiminde Yedigöller Milli Parkı‟ndan bir görünüm (Foto: B.Niyami 

Nayim, 2005) 
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Küre Dağları Milli Parkı‟nın 37 000 ha‟lık çekirdek zonunun yaklaĢık % 45‟i Bartın il 

sınırları içinde yer almaktadır. ġekil 3.9‟da görüldüğü gibi Amasra yerleĢimi, Milli 

Park‟ın tampon zonuna komĢu yerleĢimlerden biridir (Arıt Belediyesi, 2010). 

 

ġekil 3.9: Küre Dağları Milli Parkı‟nın Bartın ve Amasra yerleĢimlerine olan yakınlığı (KDMP, 

2010). 

Küre Dağları, WWF‟nin doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik 

bölgesinden biri olan „Kuzey Anadolu ve Kafkasya Ilıman KuĢak Ormanları‟nın içinde 

yer almaktadır. Bu özelliği nedeniyle Milli Park Alanı, WWF tarafından 1998 yılında 

Avrupa‟daki önemli orman alanları içindeki 100 sıcak noktadan biri olarak seçilmiĢtir. 

Bunu takiben 2000 yılında milli park statüsünde korunan alanlar içine dahil edilmiĢtir. 

Ayrıca Türkiye‟nin önemli 311 doğa alanından birini oluĢturmaktadır (KDMP, 2010; 

Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010). Milli Park‟ın orman ekosistemi, genellikle öksin 

bölgenin karıĢık yapraklı türleri ile iğne yapraklı türlerin homojen karıĢımını içerir 

(ġekil 3.10). 

  

ġekil 3.10: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı‟nın sonbahar mevsiminde renklenen 

ormanları ve karstik kanyonları (KDMP, 2010; Anon 2010) 

http://www.kesfetmekicinbak.com/fotograf/doga/06126/index.php?shpcmt=11
http://www.sogutlukoyu.com/wp-content/uploads/kure-daglari-01.jpg
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Alan, içinde barındırdığı kanyonlar, boğazlar, mağaralar, Ģelaleler ve düdenler gibi 

ilginç karstik oluĢumlar, 1200 yıllık zengin floristik yapı ve endemik tür zenginliği gibi 

doğal peyzaj özellikleri nedeniyle uluslararası bir öneme sahitir (Bartın Ġl Sanayi ve 

Ticaret Raporu, 2008).  

 

Evliya Çelebi‟nin 1648‟de „Ağaç denizi‟ olarak nitelendirdiği Kuzeybatı Anadolu,  tarih 

boyunca birçok türü içinde barındıran bol koru ormanları yanında gemi ve ev yapımı 

için uygun kaliteli odunu ile tanınmıĢtır (Mayer and Aksoy, 1998). Bartın ve Amasra, 

zengin ormanları ve denize yakın konumu nedeniyle tarih boyunca orman ve deniz 

ürünlerine dayalı ticari liman özellikleri ile ön plana çıkmıĢlardır. Ünlü tarihçi ve 

coğrafyacı olan Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası kitabında; Amasra ve Gideros 

arasındaki yalıların önemini vurgulamakta, „ġimĢir ağacının en kalitelisi Amastrist‟te 

(Amasra‟da) ve özellikle Kytoros‟ta (Gideros‟da) çok yetiĢir‟ demektedir. Bir öksin 

karakter tür olan Buxus sempervirens (ġimĢir)‟in bölgeden dıĢarıya ihracı, MÖ 3. yy 

baĢına kadar Amasra‟nın baĢlıca ekonomik gücünü oluĢturmuĢtur (Sakaoğlu, 1999).  

 

Son yıllarda Bartın ili ve yakın çevresinde gerçekleĢtirilen, flora ve vejetasyona dayalı 

bilimsel çalıĢmalar, yörenin doğal bitki örtüsüne yönelik temel bilgiler sunmaktadır. 

Yatgın (1996) tarafından, Amasra ve yakın çevresinin floristik komposizyonuna yönelik 

olarak gerçekleĢtirilen flora çalıĢmasında 68 familyaya ait 265 bitki taksonu tespit 

edilmiĢtir. Bu çalıĢmada Bartın-Amasra karayolu üzerinde ve Amasra‟yı güney ve 

güneydoğu yönden çevreleyen tepelerin denize bakan yamaçlarında floristik 

komposizyonlar incelenmiĢtir. Bu araĢtırmada ayrıca yörede dominant ve karakteristik 

türler olarak; Carpinus betulus, Castanea sativa, Fagus orientalis, Ostrya carpinifolia 

ve Tilia argentea türleri belirlenmiĢtir. Bunlara ilave olarak Akdeniz maki topluluğunda 

görülen çalı türlerinden; Arbutus unedo, Cistus creticus, Cistus salviifolius, Erica 

arborea, Juniperus oxycedrus, Laurus nobilis, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, 

Rosa canina ve Spartium junceum türlerine rastlanmıĢtır. 

 

Kaya ve diğ. (1999)‟nin Bartın yöresinin florasına yönelik yaptıkları araĢtırmada ise, 

629 bitki taksonu belirlenmiĢ ve çalıĢmada 3 endemik tür bulunmuĢtur. 179 takson ise, 

A4 karesi için yeni kayıttır. SarıbaĢ ve diğ. (1999) tarafından Bartın, Karabük ve 

Zonguldak yörelerini kapsayan Batı Karadeniz Bölgesinde gerçekleĢtirilen proje 
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araĢtırmasında, peyzaj uygulamalarında kullanılabilecek doğal olarak yetiĢebilen 101 

adet odunsu, 417 adet otsu olmak üzere toplam 518 bitki türü tespit edilmiĢ ve peyzaj 

özellikleri açısından değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada Dianthus setisquamosus, Dianthus 

kastambeluensis, Centaurea cadmea, Dianthus kilaea, Dianthus inexpectata baĢta 

olmak üzere 11 adet endemik takson belirlenmiĢtir. 

 

Kaya ve BaĢaran (2006) tarafından Bartın yöresinde yapılan flora çalıĢmasında, toplam 

672 adet bitki taksonu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonunda, tehlike altında olan 7 adet 

endemik ve 13 adet ender tür tespit edilmiĢtir. Bunlar; Seseli resinosum, Athyrium 

distentifolium, Lobularia maritima, Rumex hydrolapathum, Tetragonolobus requienii, 

Centaurea cadmea, Centaurea kilaea, Inula helenium ssp. turcoracemosa, Tanacetum 

corymbosum ssp. cinereum, Tripleurospermum elongatum, Serratula tinctoria, 

Scolymus grandiflorus, Euonymus latifolius ssp. cauconis, Plantago argentea, 

Pterocarya fraxinifolia, Galanthus plicatus ssp. byzantinus, Ruscus aculeatus, Ruscus 

hypoglossum, Lilium martagon ve Orchis laxiflora türleridir. 

 

Yılmaz (2001) tarafından Bartın kenti ve yakın çevresinde ekolojik faktörler açısından 

farklılık gösteren yaĢam ortamlarını belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen flora ve 

vejetasyon çalıĢmalarında 390‟u otsu, 166‟sı odunsu olmak üzere 556 bitki taksonu 

teĢhis edilmiĢtir. Bunlar içinde endemik 8 türe rastlanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında 

Bartın kentsel yerleĢimine ait biyotoplar dıĢında, ulaĢım alanları, akarsu ve kıyı zonları, 

tarım alanları, ormanlar, ağaçlık alanlar ve çalılık alanlar ile kırsal yerleĢim biyotopları 

tanımlanmıĢ, biyotopları karakterize eden otsu ve odunsu türler belirlenerek, 1/25 000 

ölçeğinde haritalanmıĢtır. 

 

Aydın (2005)‟ın, Bartın iline bağlı Ġnkum, Güzelcehisar ve Mugada kıyılarında yetiĢen 

kumul bitkilerine yönelik çalıĢmasında, Euphorbia paralias, Medicago marina, 

Polygonum maritimum, Tribulus terrestris, Juncus acutus, Stachys maritima, Cyperus 

capitatus ve Cakile maritima türleri baĢta olmak üzere 37 kumul bitkisi belirlenmiĢtir. 

Bunlardan endemik olan Centaurea kilaea ve Seseli resinosum türleri ile Karadeniz 

kumullarının nadir türlerinden olan Jurinea kilaea, Pancratium maritimum ve 

Peucedanum obtusifolium türlerine dikkat çekilmiĢtir.  
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3.3.1.8 Fauna  

Bartın ilindeki envanter çalıĢmalarında 16‟dan fazla memeli ve 80‟den fazla kuĢ türü 

belirlenmiĢtir. Küre Dağları Milli Parkı‟nda yaĢayan 40 memeli ve 129 kuĢ türü de ilin 

faunasına önemli katkı sağlamaktadır (Bartın Valiliği, 2008a; Bartın Ġl Sanayi ve 

Ticaret Müdürlüğü, 2008). Ġlin baĢlıca fauna türleri Tablo 3.2‟de verilmiĢtir: 

Tablo 3.2: Bartın ilinde yaĢayan memeli hayvan, sürüngen ve kuĢ türleri (ZECO, 2006; 

Özkazanç, 2000‟e atfen; Çelikyay, 2005; Kiziroğlu, 1989) 

*Bern SözleĢmesi ve IUCN kriterlerine göre nesli tükenen veya nesli tükenme riski düĢük olan türler. 

Memeli hayvanlar: 

Apodemus sylvaticus L.* Orman Sıçanı Muscardinus avellanarius L. Fındık Faresi 

Canis aureus L.* Çakal Mustela nivalis L.* Gelincik 

Canis lupus L.* Kurt Phocoena phocoena* Bayağı Musur 

Capreolus capreolus L.* Karaca Sciurus vulgaris L.* Sincap 

Cervus elaphus L.* Geyik Spermophilopsis sp.* Gelengi 

Chiroptera sp.* Yarasa Türleri Sus scrofa L.* Yaban Domuzu 

Erinaceus euroaeus L.* Kirpi Talpa europaea L. Köstebek 

Felix silvestris* Yaban Kedisi Tursiops truncatus Montagu* ġiĢe Burunlu Yunus 

Lepus europaeus L.* TavĢan Ursus arctos L.* Boz ayı 

Martes martes L.* Ağaç Sansarı Vulpes vulpes L.* Tilki 

Sürüngenler:    

Coluber jugularis L.* Kara Yılan Rana ridibunda Pallas Ova Kurbağası 

Lacerta praticola Eversmann Çayır Kertenkelesi Typhlops vermicularis 

Merrem* 

Kör Yılan 

Lacerta sicula Rafinesque * Kaya Kertenkelesi Testudo graeca L. * Adi Tosbağa 

KuĢlar:    

Accipiter nisus L. * Doğu Atmacası Egretta garzetta L.* Küçük Akbalıkçıl 

Aquila chrysaetos L. * Kaya Kartalı Falco tinnunculus L. * Kerkenez 

Alcedo atthis L* Yalı Çapkını Falcon sp. Doğan Türleri 

Alectoris graeca Meis* TaĢ Kekliği Fringilla coelebs L. * Ġspinoz 

Anas platyrhynchos L. * YeĢilbaĢ Ördek Fulica atra L.* Sutavuğu 

Anas querquedula L. * Bağırtlak Gavia arctica L.* Karagerdanlı dalgıçlar 

Anser anser L. * Boz kaz Haliaetus albicilla L. * Akkuyruk 

Apus apus L. * Ebabil Lanius collurio L.* Kızılsırtlı Örümcek KuĢu 

Ardea cinerea L. * Gri Balıkçıl Larus melanocephalus 

Temminck* 

Karakafa Martı 

Athene noctua Scopoli* Kukumav KuĢu Larus cachinnans Pallas* GümüĢ Martı 

Asio otus L. Kulaklı Orman BaykuĢu Merops apiaster L. * Arı KuĢu 

Bubo bubo L. * Puhu Milvus migrans Emelin* Karaçaylak 

Buteo buteo L. * ġahin Motacilla cinerea Tunstall* Dağ Kuyruksallayanı 

Caprimulgus europaeus L. * Çobanaldatan Motacilla alba L.* Ak Kuyruksallayan 

Carduelis carduelis (L.) * Saka Parus palustris L. * Bataklık BaĢtankarası 

Carduelis chloris L.* Florya Passer domesticus L.* Bayağı Serçe 

Carpodacus erythrinus Pallas* Bayağı Çütre Perdix perdix L. * Çil Keklik 

Certhia familiaris L. * Orman TırmaĢığı Phalacrocoracidae türleri Karabatakgiller 

Charadrius sp. Yağmurcun Türleri Phalacrocorax aristotelis L.* Tepeli Karabatak 

Ciconia ciconia L. * Akleylek Phalaropus sp. KumkuĢları 

Circus aeruginosus L. * Saz Delicesi Pica pica L.* Saksağan 

Columba livia Gmelin* Kaya Güvercini Picus viridis L. * YeĢil Ağaçkakan 

Coracias garrulus L. Kuzgun Pluvialis apricaria L. * Altınrenkli YağmurkuĢu 

Corvus corone cornix L.* LeĢ Kargası Scolopax rusticola L. * Çulluk 

Corvus corax L.* Kara Karga Steptopelia decaocta (Friv.) * Kumru 

Corvus monedula L.* Küçük Karga Streptopelia turtur L. * Üveyik 

Coturnix coturnix L. * Bıldırcın Sturnus vulgaris L.* Sığırcık 

Cuculus canorus L.* GugukkuĢu Turdus merula L.* Karatavuk 

Cygnus cygnus L.* Ebabil Upupo epops L.* Hüthüt 

Delichon urbica L. * Kırlanğıç Vanellus vanellus L.* KızkuĢu 

Dendrocopus sp. * Alaca Ağaçkakan   

Dryocopus martius L. * Kara Ağaçkakan   
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3.3.2 AraĢtırma Alanına Ait Güncel Alan Kullanımları 

Amasra ve Ġnkum arasındaki peyzaj mekanında tespit edilen baĢlıca alan kullanımları, 

 kentsel yerleĢim alanları, 

 kırsal yerleĢim alanları, 

 tarım alanları, 

 orman alanları, 

 katı ve sıvı atık depolama alanı, 

 maden alanları, 

 askeri alanlar, 

 Bartın Limanı, Amasra Limanı, Tarlaağzı Balıkçı Barınağı ve 

 ulaĢım sistemi olarak tanımlanmıĢtır.  

Bunlara ait güncel alan kullanımı haritası Harita 3.11‟de oluĢturulmuĢtur. 

 

3.3.2.1 Kentsel Yerleşim 

AraĢtırma alanındaki kentsel yerleĢim mekanlarının baĢında, Amasra gelmektedir. 

Turizm açısından baĢta büyükĢehirler olmak üzere birçok ziyaretçiyi kendine çeken bu 

yerleĢim, tarihi ve turistik bir liman Ģehridir. 

 

Amasra kent merkezi, Karadeniz kıyı dağlarının dik yamaçlarının eteğinde beĢ küçük 

adanın dördünün zamanla birleĢmesiyle meydana gelmiĢ olan geniĢ bir düzlük ile bu 

düzlüğün devamı olan tepeler ve eteklerinde kurulmuĢtur (ġekil 3.11). Amasra 

yerleĢiminin büyük bir bölümünü içeren yarımada, Boztepe Yarımadası‟na tarihi bir 

köprü ile bağlanmaktadır. TavĢan Adası ise Boztepe‟nin yakınında ayrı bir mekanda yer 

almaktadır (Sakaoğlu, 1998‟e atfen; Sarı, 2001). 

 

Amasra ülkemizde, küçük doğal ve tarihi yörelere örnek oluĢturmaktadır. 3000 yıllık bir 

geçmiĢi olan bu tarihi ilçe, tarihi ve kültürel değerleri, koyları, plajları, doğal bitki 

örtüsü, deniz ürünleri, ağaç oymacılığına dayalı el sanatları ile ziyaretçileri kendine 

çekmektedir. Amasra, Türkiye‟de „Ev pansiyonculuğu‟ geleneğini de ilk baĢlatan turizm 

yörelerinden biridir (Sarı, 2001).  
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ġekil 3.11: Ġki koya sahip yarımada üzerinde yer alan Amasra ilçe merkezinin Boztepe‟den görünümü (Sarı, 2001) 
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Amasra‟nın Karadeniz Bölgesi içinde denize yakın stratejik konumu, tarih boyunca 

birçok medeniyetin bu bölgeyi tercih etmesine sebep olmuĢtur. Eski çağlarda özellikle 

Amasra, Karadeniz ticaretinde Ereğli ve Sinop gibi diğer kıyı üsleriyle beraber 

anılmıĢtır. Yörenin denizyolu güzergahında stratejik bir konumda olmasının yanı sıra 

Safranbolu üzerinden tarihi ipek yolu ile olan karayolu bağlantısı da büyük önem arz 

etmektedir. Roma Ġmparatoru Claudius döneminde Amasra kenti, Roma yol ağına ve 

Anadolu‟nun tek yol anıtı olan ġekil 3.12‟de görülen KuĢkayası Yol Anıtı‟na 

kavuĢmuĢtur. Bu Ģekilde Amasra, tarihi ipek yolunun Karadeniz‟e olan çıkıĢ 

noktalarından biri olmuĢtur. Bu tarihi yol, Tekkeönü üzerinden Sinop‟a, Bartın 

üzerinden de Filyos‟a bağlanan bir hattı izlemektedir (Sakaoğlu, 1999). 

       

ġekil 3.12: Amasra‟da Tarihi Roma Yolu üzerinde bulunan KuĢkayası Yol Anıtı  (Sarı, 2001) 

Amasra kent merkezi; Amasra Kalesi, Bedesten, Antik Tiyatro, Hamam, Antik 

Mezarlık (Nekropol), Kemere ve Kemerdere köprüleri, Ġçkale Mescidi, Fatih Cami, 

Direklikaya Kalıntısı, Müze Binası, Yeraltı Galerileri gibi zengin tarihi ve kültürel 

mirasa ev sahipliği yapmaktadır (Anonim, 2001‟e atfen; Sarı, 2001) (ġekil 3.13). 

Amasra ilçe merkezinde TavĢan Adası‟nın tamamı I. Derece ve Boztepe‟nin üst kesimi 

II. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı, eski eserlerin yer aldığı kent merkezinin 

tamamına yakını III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Akropol (eski yerleĢim) ve Nekropol 

(eski kent mezarlığı) ile bulunduğu bölüm ise II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içindedir 

(Sarı, 2001). 
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ġekil 3.13: Amasra‟da yer alan Direklikaya ve Bedesten tarihi yapıları (Sarı, 2001) 

Amasra yöresinin geleneksel el sanatı olan ahĢap el oymacılığı, ilçenin önemli geçim 

kaynaklarından birini oluĢturmaktadır. Buraya gelen ziyaretçilerin de büyük ilgisini 

çeken bu ahĢap ürünler, kent merkezindeki Çekiciler ÇarĢısı‟nda satıĢa sunulmaktadır 

(ġekil 3.14). El yapımı ĢimĢir kaĢıklarıyla ünlü bu çarĢıda, günümüzde nadir bulunan 

Buxus sempervirens (ġimĢir)‟in yerine, yakın çevrede doğal yayılıĢ yapan farklı odunsu 

türlerden yapılan eĢyalar görülmektedir. BaĢta Ostrya carpinifolia (Kayacık) olmak 

üzere, SarıbaĢ (2007)‟ın belirttiği diğer Taxus baccata (Porsuk), Cerasus avium (Kiraz), 

Platanus orientalis (Doğu çınarı), Castanea sativa (Kestane), Tilia sp. (Ihlamur), 

Carpinus betulus (Gürgen), Corylus colurna (Ağaç fındık), Juglans regia (Ceviz), 

Sorbus torminalis (Üvez), Acer campestre (Akçaağaç) ve Cornus mas (Kızılcık) odunsu 

türleri bu eĢyaların üretiminde kullanılmaktadır. 

 

 

ġekil 3.14: Amasra‟da geleneksel ahĢap eĢyaların satıldığı Çekiciler ÇarĢısı (Sarı, 2001) 

Bölgenin kültürel karakterini yansıtan özelliklerden biri de gemi tersaneleridir. 

Amasra‟dan Gideros‟a kadar olan kıyı kesiminde gemi ve tekne yapımcılığı, ilk 

çağlarda baĢlayarak, 20. yy‟a kadar sürmüĢtür. Bartın Antik Limanı‟nda da uzun yıllar 
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gemi tersaneleri iĢletilmiĢtir (Sakaoğlu, 1999). 2500 yıllık ahĢap gemi ve tekne yapımı, 

günümüzde Amasra yakınındaki Tekkeönü tersanelerinde sürdürülmektedir. 

 

Günümüzde Amasra kent merkezinde genellikle yoğun yapıların bulunduğu bir 

yerleĢim gözlenmektedir. Ġlçe merkezi Boztepe, Kaleiçi, Kum, Fatih ve KaleĢah 

mahalleleri olmak üzere beĢ yerleĢimden oluĢmaktadır (Amasra Belediyesi, 1986). 

YerleĢim birimleri iki Ģekilde geliĢmiĢtir. Birinci tip yerleĢim, mevcut yerleĢim dokusu 

içindeki evlerin restore edilmesi veya boĢ arsalara yeni konutların yapılması sonucu 

oluĢmuĢtur. Özellikle Kaleiçi, Boztepe ve Kum mahallelerinde bulunan bu yapılar 2-5 

kat arası değiĢen yüksekliklerde bahçeli ya da bitiĢik nizam konut tipindedir. Ġçinde az 

sayıda geleneksel Türk mimarisi ürünü ahĢap evlerden örneklere rastlamak mümkündür. 

Ġkinci yerleĢim Ģekli ise, ilçe merkezinin etrafındaki Fatih ve KaleĢah mahalleleri 

çevresindeki orman ve maki ile örtülü eğimli yamaçlarda çok katlı kooperatif 

konutlarının çoğalmasıyla meydana gelmiĢtir (Sarı, 2001) (ġekil 3.15). 

 

  

ġekil 3.15: Amasra kent merkezi çevresindeki orman ve çalılık ile örtülü yamaçlarda yer alan 

çok katlı kooperatif yapıları 

Kentsel mekan içindeki ana ulaĢım bağlantılarını, Büyük Liman ve Küçük Liman kıyı 

Ģeridi boyunca uzanan yol sistemi oluĢturmaktadır. TaĢıt yoluna paralel düzenlenmiĢ yol 

kenarı yeĢil alanlar, yaya yolları, parklar, çocuk oyun alanları, seyir terasları ve çeĢitli 

dinlenme alanları mevcuttur. Büyük Liman‟ın bir parçasını oluĢturan mendirek ve 

rıhtım bölümü, yöre halkı ve ziyaretçiler açısından rekreasyonel açıdan yürüyüĢ, yeme-

içme, manzara seyretme, dinlenme ve eğlence mekanı olarak kullanılmaktadır. Tarihi 

kale duvarlarının kenarlarında yeĢil alanlara yer verilmiĢtir. Kent merkezinin güney 

bölümünde Kum Mahallesi‟ndeki Hisarönü Deresi çevresindeki düzlükler ile KaleĢah 
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ve Fatih mahallelerindeki yamaçlarda kentsel tarım alanları yer almaktadır. Yoğun 

yapıların bulunduğu KaleĢah ve Boztepe mahallelerinde de bazı konutlara ait tarım 

alanları bulunmaktadır. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre Amasra`nın Ģehir nüfusu 

6.338, köylerin nüfusu 9.784, toplam 16.122 dir. 2008 yılı verilerine göre Amasra ilçesi 

kent nüfusunun 6.862‟e yükseldiği, köy nüfusunun 8.955‟e gerilediği görülmektedir 

(TÜĠK 2008; Bartın Valiliği, 2009) (Tablo 3.3). 

Tablo 3.3: Amasra ilçesine ait 1990, 2000 ve 2008 nüfus değerleri (DĠE, 2000; TÜĠK, 2008) 

Amasra 1990 2000 2008 

ġehir 6.510 6.338 6.686 

Köy 13.347 9.784 8.955 

Toplam 19.857 16.122 15.641 

 

Ġlin ikinci önemli turistik kıyı mekanı, Ġnkum yerleĢimidir. Orman ve pseudomaki 

çalılıkları ile örtülü dik kayalık alanların eteğinde kurulan yerleĢim, 3 km uzunluğunda 

kumsala, 180 m geniĢlikte kıyı Ģeridine sahiptir (ġekil 3.16 ve ġekil 3.17). Ġkinci 

konutların yoğun olarak bulunduğu alanda, turizm mevsimi olan yaz aylarında yoğunluk 

artmaktadır.  

 

ġekil 3.16: Bartın kent merkezine bağlı Ġnkum turistik yerleĢimi 

Yüksekliği 200 m‟yi bulan sarp kayalıklarla çevrili Ġnkum‟da, yerleĢimi sınırlayan dar 

bir arazi yapısı vardır. Bu durum, 4-6 katlı yapıların yoğunlaĢtığı bir yapılaĢmaya neden 

olmuĢtur. Bunların arasında 1-3 kat arası değiĢen yüksekliklerde müstakil konutlara ve 

genellikle denize bakan ön bölümde, bahçeli çok katlı apartman tipi evlere rastlamak 

mümkündür. 
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ġekil 3.17: Ġnkum yerleĢimine ait arazinin enine kesiti 

1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 imar planlarına göre alan kullanımı açısından Ġnkum 

kentsel yerleĢimi;  

 yüksek yoğunlukta yerleĢik konut alanları, 

 turizm tesis alanı, 

 sosyal ve kültürel tesis alanı, 

 sağlık tesis alanı, 

 doğal karakteri korunacak alan, 

 yönetim merkezleri, 

 spor alanları, 

 kentiçi yollar, 

 kumsal, 

 orman alanları, 

 parklar ve dinlenme alanlarından oluĢmaktadır (Bartın Belediyesi, 1980;1988). 

Kentsel alanda yüksek yoğunluktaki yerleĢik konutların yanı sıra özel ve kamuya ait 

turistik tesisler ile yönetim binalarına ait bahçeler yer almaktadır. Ana caddeye bakan 

konutların giriĢ katları, alıĢveriĢ, yeme-içme, kafetarya, eğlence mekanları olarak 

hizmet vermektedir. Sahil boyunca uzanan otoparklı çift yönlü ana taĢıt yoluna, yaklaĢık 

6-7 m geniĢliğinde 18 adet ara sokak bağlanmaktadır. Ana taĢıt yoluna paralel olarak 

yol kenarı yeĢil alanlar, bisiklet ve yaya yolları, açık ve kapalı dinlenme alanları, spor 

ve çocuk oyun alanları düzenlenmiĢtir.  

Ġnkum yerleĢim alanı 

Karadeniz 

Orman ve pseudomaki ile 

örtülü dik kayalıklar 

Kumul Alan 
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3.3.2.2 Kırsal Yerleşim Alanları 

Bartın ilinin kırsal yerleĢimi, Karadeniz‟e özgü dağınık, seyrek ancak birbirine yakın 

köy ve köylere bağlı mahallelerden oluĢmaktadır. Ġlin toplam nüfusunun % 74‟lük 

büyük bir bölümü kırsal kesimde yaĢamaktadır (Bartın Tarım Ġl Müdürlüğü, 2003). 

1990-2000 dönemindeki köy toplamında yıllık nüfus artıĢ hızı, % -17,47‟lik bir düĢüĢ 

yaĢamıĢtır (DĠE, 2000). TÜĠK (2008) veri bankasına bakıldığında belde ve köy nüfusu 

toplamındaki azalmanın devam ettiği görülmektedir.  

 

Bartın ili Merkez ilçeye bağlı 135 köyden Karasu Köyü, Topluca Köyü‟ne bağlı 

Esenpınar Mahallesi ve Güzelcehisar Köyü‟ne ait Kapaklı Mahallesi araĢtırma alanı 

içinde yer almaktadır. Bartın ili Amasra ilçesine ait 30 köyden ise kıyıya yakın Gömü 

ve Tarlaağzı köyleri çalıĢma kapsamındadır (Harita 3.11). 

 

AraĢtırma alanındaki kırsal yerleĢimler, orman içinde veya bitiĢiğinde yer almaktadır. 

AraĢtırma alanına giren Bartın Merkez ilçeye ve Amasra ilçe merkezine bağlı köylere 

ait nüfus değerleri Tablo 3.4‟de verilmiĢtir. 

Tablo 3.4: AraĢtırma alanı kapsamındaki kırsal yerleĢimlere ait nüfus değerleri (TÜĠK, 2008) 

Bartın ili Merkez ilçeye bağlı köyler Kadın Erkek Toplam 

Güzelcehisar 479 452 931 

Karasu 343 351 694 

Topluca 347 348 695 

Amasra ilçe merkezine bağlı köyler 

Gömü  267 264 531 

Tarlaağzı 188 161 349 

 

3.3.2.3 Tarım Alanları 

Bartın ilinin toplam yüzölçümünün % 32,7‟si tarım, % 6,6‟sı çayır ve mera olarak 

kullanılmaktadır (Bartın Valiliği, 2008a). Dağlık ve engebeli arazi yüzeyine sahip 

Amasra ilçesinin yüzölçümü 115 kilometrekare olup, % 51,2 orman arazisi, % 12,6 

tarıma uygun olmayan, % 36,2 tarım ve hayvancılığa uygun kültür arazisidir (Bartın 

Valiliği, 2009). 
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Ġl genelinde kuru ve sulu tarım koĢullarında yetiĢtirilen en önemli ürünler baĢta hububat 

olmak üzere sırası ile yem bitkileri, sebze, meyve, yumru bitkiler ve baklagillerdir 

(Bartın Tarım Ġl Müdürlüğü, 2008). Ekim yapılmayan tarla alanları, tarımsal il arazi 

varlığının % 25,5‟i gibi önemli bir payını oluĢturmaktadır (Tablo 3.5). 

Tablo 3.5: Bartın ili tarımsal alan kullanımları (Bartın Tarım Ġl Müdürlüğü, 2008) 

Tarımsal Araziler (ha) Ġlçeler Toplam 

Merkez Amasra KurucaĢile Ulus 

Hububat Alanı 19.500 1.057 1.300 10.412 32.269 

Nadas Alanı 2.570 - 140 - 2.710 

Ekimi Yapılmayan Tarla Alanı 1.761,9 1.917,2 93,5 15.254,4 19.027 

Sebze Alanı 947 74 51,5 351,5 1.424 

Örtü Altı Alanı 110,1 2,8 3 4,1 120 

Meyve Alanı 2.694 918 700 779 5.091 

Sanayi Bitkileri Alanı 829 15,5 85 86 1.015,5 

Baklagiller Ekim Alanı 350 85 - 56 491 

Yem Bitkileri Ekim Alanı 11.600 98,5 82 480 12.260,5 

Toplam 40.362 4.168 2.455 27.423 74.408 

 

ĠĢlemeli tarımın yapılma zorluğuna karĢın il arazisinin % 50,6‟lık bölümü tarımsal 

araziler olarak VI ve VII. sınıf arazilerde yoğunluk kazanmaktadır. I-IV. sınıf arazi 

kapsamındaki tarım alanları il topraklarının ancak % 17,1‟ni teĢkil etmektedir (Bartın 

Valiliği, 2008a). Ġlde ekonomik açıdan yetiĢtirilen ana ürünler buğday, mısır, arpa ve 

yulaftır. 

 

Ġlde 50.908 da alanda „Kapama Meyvecilik Üretimi‟ yapılmaktadır. Bu kapama alanının 

yaklaĢık 38.077 da bölümü fındık plantasyon alanıdır. Son yıllarda uygulanan projeler 

kapsamında dağıtılan ceviz fidanları sayesinde yaklaĢık 5.035 da ceviz bahçesi tesis 

edilmiĢtir. Fındık üretimi genel olarak Güzelcehisar, Karasu ve Saraylı kırsal 

yerleĢimlerinde yoğunlaĢmaktadır (Bartın Tarım Ġl Müdürlüğü, 2008). En fazla ağaç 

sayısına sahip meyveler sırasıyla; elma, armut, kestane, erik, ceviz, kızılcık, kiraz, 

Ģeftali, viĢne, ayva, dut‟dur. Bunların dıĢında muĢmula, çilek, Trabzon hurması, incir, 

üzüm, kivi de yetiĢtirilmektedir. 

 

Ġlin her köyünde sebzecilik yaygın olarak yapılmaktadır. Ġlde en fazla yetiĢtirilen 

sebzeler; domates, lahana (kara yaprak), biber (sivri çarliston), hıyar, fasulye, lahana 

(beyaz), bakla, ıspanak, patlıcan, soğan, pırasa, marul ve kabak‟dır. Toplam 1.424 ha 
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alanda açıkta sebze tarımı yapılmaktır. Ayrıca plastik sera ve tünellerde son yıllarda 

artan bir oranda sebze yetiĢtiriciliği yapılmaktadır (Bartın Tarım Ġl Müdürlüğü, 2008).  

 

Bartın kırsalında tarım sektöründe çalıĢanların % 92‟lik büyük bir bölümü kadın 

üreticiler oluĢturmaktadır. Kadınlar, tarımsal faaliyetleri ile sadece kendi evlerinin 

ihtiyaçlarını karĢılamakla yetinmeyip, tarla ya da bahçelerinde yetiĢtirdikleri ürünleri 

belirli günlerde Bartın Ģehir merkezine getirip pazarlayarak, yöre ekonomisine büyük 

katkı sağlamaktadırlar. Salı ve Cuma günleri kent merkezinde kurulan 200 yıllık bir 

geleneği yansıtan „Kadınlar Pazarı‟, geleneksel açıdan yöresel ürünlerin pazarlandığı bir 

mekandır (Nayim, 2004) (ġekil 3.18). Tarım ve hayvancılığa dayalı ürünlerin satıldığı 

bu pazarda, geleneksel sebze ve meyve ürünlerini (Ihlamur, kestane, kuĢburnu, kızılcık, 

muĢmula, çilek, kırmızı erik, domates, sivri biber, mısır vb) görmek mümkündür. 

SarıbaĢ (2007) tarafından yapılan bir araĢtırmada kadınlar pazarında etnobotanik açıdan 

97 bitki türünün halka sunulduğu belirlenmiĢtir.  

 

 

ġekil 3.18: Bartın‟ın geleneksel „Kadınlar Pazarı‟ (Nayim, 2004) 

Amasra ve Ġnkum‟da da çevre yakın köylerden gelen kadınlar, kendi yetiĢtirdikleri 

çeĢitli sebze, meyve, kurutulmuĢ ot, reçel, turĢu, ev ekmeği gibi yöreye özgü 

malzemeleri kent merkezine getirerek yol kenarlarında ziyaretçilere sergilemekte ve 

satıĢa sunmaktadırlar. 

 

Bartın ilinin genel olarak engebeli bir arazi yapısına sahip olması; makineli tarım 

yapılmasını engellemekte, coğrafi yapı özellikleri nedeniyle küçük, parçalı, dağınık ve 

sınırlı olan tarla tarımı alanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Köysel yerleĢimlerin % 

95‟inin orman içi ve orman bitiĢiği alanlarda yayılıĢ gösternesi, tarım alanlarının da 
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büyük oranlarda ormanlık alanların sınırında veya içinde bulunmasına sebep olmuĢtur. 

Maden iĢçiliğine bağımlılık, genç nüfusun dıĢarıya göçü, alanda kullanılmayan tarım 

arazilerinin artmasına neden olmuĢtur (Bartın Tarım Ġl Müdürlüğü, 2008). 

 

Karasu ve Kapaklı kırsal yerleĢimleri, il geneline göre tarımsal faaliyetin en yoğun 

yürütüldüğü köylerdir. Buralarda fındık üretimi baĢta olmak üzere çilek yetiĢtiriciliği, 

tarla tarımı ve seracılık ağırlıktadır. Gömü ve Tarlaağzı köylerinde, fındık ve tarıma 

dayalı üretimin yanı sıra Tarlaağzı‟nda yapılan balıkçı barınağı sayesinde balıkçılık 

faaliyetleri de yoğun olarak sürdürülmektedir. Ağaçlandırma ormanı içinde bulunan 

Esenpınar Mahallesi ise daha çok ormancılık çalıĢmalarına katılmaktadır. AraĢtırma 

alanındaki köylere ait 2008 yılı tarımsal üretim değerleri Tablo 3.6‟da verilmiĢtir (Tarım 

ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2008). 

Tablo 3.6: Güzelcehisar, Karasu, Topluca ve Gömü köylerine ait tarımsal üretim değerleri 

(Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 2008) 

 

Tablo 3.6‟ya göre araĢtırma alanındaki köylerde en fazla fındık üretimi yapılmaktadır. 

Bunu karıĢık sebzelik, Bartın‟ın geleneksel ürünlerinden olan mısır, özellikle Kapaklı 

ve Karasu köylerinde yetiĢtirilen çilek izlemektedir. 

Güzelcehisar 

Köyü 

Üretim 

(ha) 

Karasu 

Köyü 

Üretim 

(ha) 

Topluca 

Köyü 

Üretim 

(ha) 

Gömü 

Köyü 

Üretim 

(ha) 

Fındık 1.365,802 Fındık 192.927 Fındık 81 897 Fındık 28 360 

Buğday  204.617 Mısır  43.832 Yonca 6.000 Mısır  8.354 

Mısır (Dane) 101.585 KarıĢık 

Sebzelik 

10.584 KarıĢık 

Meyvelik 

4.887 KarıĢık 

Sebzelik 

0,963 

KarıĢık 

Sebzelik 

60.622 Ayçiçeği  9.487 Fiğ 4.500   

Çilek  39.455 Buğday 4.639 KarıĢık 

Sebzelik 

4.000   

Yulaf 18.428 Çilek  2.570 Mısır  27 021   

Patates 10.950   Buğday 24 321   

Mısır  6.426   Mısır  23 412   

KarıĢık 

Meyvelik 

4.100       

Ceviz 3.560       

Fasulye  1.863       

Mandalina  1.540       

Fasulye 0,799       

Kiraz 0,430       

Kavaklık 0,385       

Toplam Ekili 

Alan 

1.820,542 Toplam 

Ekili Alan 

264.039 Toplam 

Ekili Alan 

176.038 Toplam 

Ekili Alan 

36.714,963 



75 

 3.3.2.4 Orman Alanları 

Ġlin arazi varlığı 227.020,6 ha‟dır. Bu alanın % 56,6‟lık önemli bir bölümünü oluĢturan 

128.710,2 ha alan orman ile örtülüdür. Orman alanlarının % 92‟si normal, % 9‟u bozuk 

ormandır (Bartın Valiliği, 2009). Bartın ili genelinde alt ve orta yükseklik 

kademelerinde yağıĢın fazla olması nedeniyle, kıĢın yaprağını döken bitki türlerine 

sahip orman alanları yayılıĢ göstermektedir (Bartın Valiliği, 2008a). 

 

AraĢtırma alanının % 70‟lik büyük bir bölümü karıĢık yapraklı ormanlar, pseudomaki 

toplumları ve ağaçlandırma alanları oluĢturmaktadır. KarıĢık yapraklı orman varlığı, 

Fagus orientalis, Quercus spp. türleri, Carpinus betulus, Castanea sativa, Ostrya 

carpinifolia ve Tilia argentea gibi yaprak döken ağaçlar ile yaprak döken ve dökmeyen 

çalılardan oluĢan toplumlardan oluĢur. Ağaçlandırma alanları ise Pinus pinaster, Pinus 

brutia, Pinus nigra ssp. pallasiana ağaçlarından oluĢmaktadır. Pseudomaki 

çalılıklarında ise çoğunlukla Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Arbutus andrachne, 

Arbutus unedo, Erica arborea, Myrtus communis s.str., Juniperus oxycedrus s.str. türleri 

yayılıĢ göstermektedir 

 

Koruma amaçlı hazırlanmıĢ amenajman planında çalıĢma alanına giren orman alanları; 

silvikültürel iĢlem ünitesi tiplerine göre yetiĢme yeri kötü ormanlar, sosyal baskılı 

ormanlar, Kayın, Kestane ve Sahilçamı devamlı ormanları, Sahilçamı maktalı 

ormanları, plantasyon alanları ve Kestane meyvesi üretim ormanları olarak 

sınıflandırılmıĢtır (Bartın Ġl Orman ĠĢletme Müdürlüğü, 2001). Orman alanları; kentsel 

yerleĢim alanları, kırsal yerleĢimler, tarım alanları, maden alanları, ulaĢım bağlantıları 

gibi alan kullanımları ile devamlı etkileĢim halindedir. 

 

3.3.2.5 Katı ve Sıvı Atık Depolama Alanı  

Bartın Belediyesi, katı atık depolama alanı olarak, Ġnkum yerleĢimine yakın Harita 

3.11‟de görülmekte olan Yılan ve Harmancık tepeler arasındaki eski taĢ ocağını 

kullanmaktadır. Ġnkum yerleĢimi ve Amasra ilçesinde toplanan atıklar da bu katı atık 

tesisine getirilmektedir. Kanalizasyon altyapısı olmayan Ġnkum yerleĢiminde, 

fosseptiklerde toplanan evsel sıvı atıklar vidanjörlerle alınıp, Yılan Tepe civarındaki sıvı 

katı atık alanına dökülmektedir. 



76 

3.3.2.6 Maden Alanları 

Amasra ve Tarlaağzı, tarihi ve turistik değerleri yanında Türkiye taĢ kömürü rezervinin 

% 30‟luk önemli bir bölümünü de içinde barındırması nedeniyle ülke ve bölge için 

önemli mekanlardır (TMMOB, 2010). Bartın ilinin kıyı kesiminde Tarlaağzı, Amasra, 

KurucaĢile ve Arıt yöreleri geniĢ kömür damarları ile kaplıdır (Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü, 

1998). Amasra ilçe merkezindeki Amasra-A sahası ile Tarlaağzı ve Gömü kömür 

ocaklarını kapsayan Amasra-B sahasında taĢ kömürünün iĢletilmesi özel bir firmaya 

devredilmiĢtir (Bartın Valiliği, 2008a). Ancak firmanın, elde ettiği kömürü enerjiye 

dönüĢtürmek için, Amasra ilçesi Tarlaağzı Köyü‟nde termik santral tesisi kurma 

tehlikesi halen bölgede devam etmektedir. 

 

Tarlaağzı ve Gömü köyleri arasında Tarlaağzı Balıkçı Barınağı yapımı için açılan, 

günümüzde faaliyette olmayan bir taĢ ocağı bulunmaktadır.  

 

Bartın Nehri çevresindeki kayalık yamaçlar, dolomit ve kalker yatağı açısından 

zengindir. Bu nedenle Süleyman Tepe kenarında faaliyetini sürdüren bir taĢ ocağı yer 

almaktadır. Esenpınar kırsal yerleĢimi yakınında IĢıklar Tuğla Fabrikası‟na malzeme 

temini için açılan, ancak daha sonra kullanılmayan bir kil yatağı bulunmaktadır. 

 

3.3.2.7 Askeri Alanlar 

Bartın Limanı ile bitiĢik konumda Deniz Komutanlığı‟na bağlı askeri bir alan 

bulunmaktadır. Burada, mendirek ve denizaltı sığınakları mevcuttur. Amasra‟da ise 

Büyük Liman‟ın güneydoğu bölümünde Deniz Komutanlığı‟na bağlı askeri bir alan ile 

Tarlaağzı Köyü‟nün üst bölümündeki orman alanı içinde, Hava Komutanlığı‟na bağlı 

bir askeri alan yer almaktadır. AraĢtırma alanının en yüksek noktasını oluĢturan 

Dinlence Tepe (489 m)‟yi kapsayan bu noktada Askeri Radar Tesisi kurulmuĢtur. 

 

3.3.2.8 Bartın Limanı, Amasra Limanı ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağı 

Bartın Limanı, yük ve yolcu taĢımacılığında uluslararası niteliğinin yanında aynı 

zamanda yük ve yolcu giriĢ-çıkıĢ gümrük kapısı vazifesi görmektedir. Amasra Limanı 

ulusal ticari liman statüsündedir. Amasra Büyük Liman‟dan çoğunlukla balıkçı 

gemileri, yaz sezonunda çalıĢan yolcu motorları ve ticari yatlar yararlanmaktadır. 1999 
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yılından itibaren limanda yükleme ve boĢaltma yapılmamaktadır. Tarlaağzı Koyu‟nda 

yer alan balıkçı barınağı 2005 yılında tamamlanmıĢtır. Barınak; balıkçı gemisi, yat ve 

küçük tonajlı deniz araçlarının kullanımına hizmet etmektedir (Bartın Valiliği, 2008a). 

 

3.3.2.9 Ulaşım Sistemi 

Bartın ili, Ġstanbul‟a 441 km, Ankara‟ya 278 km, Kastamonu‟ya 181 km, Bolu‟ya 170 

km, Zonguldak‟a 84 km ve Karabük‟e 83 km uzaklıktadır (Bartın Valiliği, 2008a). 

Harita Genel Komutanlığı (2001) verilerine dayanarak hazırlanan araĢtırma alanı 

içindeki yol bağlantıları Harita 3.12‟de verilmiĢtir. 

 

Ġl merkezinden Amasra ilçesine ulaĢım, eski ve yeni yol olmak üzere iki türlü 

sağlanmaktadır. Eski yol, arazinin çok eğimli olması nedeniyle dar ve virajlı olan 17 

km‟lik karayolu bağlantısıdır. Birçok manzara seyir noktasına sahip yol hattı, farklı 

yüksekliklerde değiĢik biyotop tiplerini görme olanağı sunmaktadır. Amasra‟yı tüm 

güzellikleriyle görme imkanı sunan ÇeĢmi Cihan Seyir noktası, bu yol üzerindedir. Eski 

yolun yerleĢim birimlerinden geçmesi, Amasra kent merkezindeki arkeolojik sit alanı 

içinde olması ve Askeri Radar Tesisleri‟nin bu güzergahta bulunması nedeniyle 

geniĢletme veya iyileĢtirme çalıĢmaları yapılamamıĢtır. Amasra‟ya ikinci ulaĢım 

bağlantısını ise, Zonguldak-Bartın-Amasra-Cide-Ġnebolu-Çatalzeytin-Ayancık-Sinop 

devlet yolunun 25 km‟lik bölümünü oluĢturan Bartın-Amasra-Çakraz yolu 

oluĢturmaktadır. 2001 yılında bitirilen, bölünmüĢ çift Ģeritli çevre yolu niteliği taĢıyan 

yeni yol, Bartın-Amasra arasını 17 km‟den 13 km‟ye düĢürmüĢ, yol kalitesini de 

yükseltmiĢtir (Sarı, 2001). 

 

Bartın kent merkezinden Liman‟a giden geniĢ çift yönlü asfalt yol, Kuba Tepe civarında 

dar ve virajlı asfalt bir yol ile Ġnkum ve Güzelcehisar‟a bağlanmaktadır. Kapaklı 

Mahallesi‟ne ulaĢım, Güzelcehisar yolu üzerinden sağlanmaktadır. 

 

Ağaçlandırma ormanı içerisinde yer alan Esenpınar Mahallesi, alandaki köy yolları 

içinde kalitesi en düĢük olandır. Tarlaağzı Limanı‟nın açılıĢından sonra Gömü ve 

Tarlaağzı köylerine ait yollar iyileĢtirilmiĢtir. Alandaki tüm orman içi yollar ise stabilize 

toprak yoldur. 

 



 
7
8
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3.2 YÖNTEM 

AraĢtırmada, kentsel ve kırsal alanlarda yer alan biyolojik ve ekolojik açıdan önemli 

biyotopların belirlenmesi, buna iliĢkin envanterin çıkarılması ile biyotop ve türlerin 

korunmasına yönelik önerilerin oluĢturulması amaçlanmıĢtır. AraĢtırma alanına ait 

biyotopların belirlenmesi ve sınıflandırılmasında flora, abiyotik yapı, aktüel vejetasyon 

yapısı ve arazi kullanımındaki farklılıklar göz önüne alınmıĢtır. Bu kapsamda 

araĢtırmada izlenen aĢamalar aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Alanda arazi gözlemlerinin yapılmasına ve floristik yapının belirlenmesine 

yönelik ön çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesi, 

 AraĢtırma alanı ve çevresine ait abiyotik özelliklerin belirlenmesi, 

 Farklı alan kullanımlarının güncel olarak ortaya konulması,  

 Kentsel ve kırsal peyzaj mekanlarında bitki örtüsünün, abiyotik özelliklerin ve 

alan kullanımlarının farklılaĢtığı mekanları temsil eden röleve alanlarının 

belirlenmesi, 

 Röleve alanlarında vejetasyon alımlarının ve diğer envantere dayalı tespitlerin 

gerçekleĢtirilmesi, 

 Röleve çalıĢmalarına dayalı analizler sonucunda ortaya konulan kentsel ve kırsal 

alanlardaki farklı biyotik, abiyotik ve kültürel peyzaj özelliklerinden 

yararlanarak ana ve alt biyotop tiplerinin sınıflandırılması ve haritalanması. 

 

AraĢtırma alanı, kentsel ve kırsal alanlar olmak üzere iki kısımda incelenmiĢtir. Kırsal 

alanlara ait biyotopların sınıflandırılması amacıyla izlenilen yöntemde; Sukopp ve 

Weiler (1988)‟in „Temsili haritalama‟ yöntemi baĢta olmak üzere CORINE Biyotop 

projesi (European Communities, 1991), Natura 2000, EUNIS (Davies et.al., 2004) ile 

Guth ve Kucera (2005)‟e ait biyotop sınıflandırma modellerinden faydalanılmıĢtır. 

CORINE Biyotop sınıflandırmasının ana tipolojisinde olduğu gibi bu araĢtırmada da 

biyotopların ayrılmasında vejetasyonun sınıflandırılmasına odaklanılmıĢ, flora ve 

abiyotik çevre arasındaki etkileĢim sonucu oluĢan ayırt edilebilir toplumlar 

tanımlanmıĢtır. 
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Kentsel alanlardaki biyotop haritalamada ise Sukopp ve Weiler (1988)‟in „Tüm alanı 

kapsayan haritalama‟ ve „Temsili haritalama‟ yöntemi Yılmaz (2001)‟in çalıĢması da 

göz önüne alınarak kullanılmıĢtır. Bu amaçla, Amasra ve Ġnkum kentsel yerleĢimlerinde 

yapılan biyotop sınıflandırmasında, güncel alan kullanımı ve bitki örtüsündeki 

farklılıklar dikkate alınmıĢtır. GerçekleĢtirilen arazi çalıĢmaları esnasında farklı 

kullanım alanlarında yayılıĢ gösteren egzotik odunsu ve otsu türler ile kentsel mekana 

uyum sağlamıĢ otsu türler tespit edilmiĢtir. Odunsu türler boy, geliĢme durumu (genç, 

orta ve yaĢlı), sağlık durumu, yoğunluk ve kullanım Ģekillerine göre kayıt edilmiĢtir. 

Kent içindeki otsu türler de ise yayılıĢ gösterdikleri alanlar, yetiĢme ortamı özellikleri 

ve yoğunlukları belirlenmiĢtir.  

 

Bu araĢtırmada kullanılan biyotop sınıflandırma yöntemine ait temel aĢamalar ġekil 

3.19‟da verilmiĢtir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.19: AraĢtırma yöntemine ait temel aĢamalar 

Güncel Alan Kullanımlarının 

Belirlenmesi 

Aktüel Vejetasyona Ait Biyolojik Veri Tabanının OluĢturulması 

Abiyotik Özelliklere Ait Veri 

Tabanı OluĢturulması 

Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ile Farklı Floristik ve Ekolojik Özelliğe 

Sahip Ana ve Alt Biyotop Tiplerinin Sınıflandırılması ve Haritalanması 

AraĢtırma Konusuna ve Alana Yönelik Ön ÇalıĢmalar 

Bitki Örtüsünün, Abiyotik Özelliklerin ve Alan Kullanımlarının ÇeĢitlilik Gösterdiği Farklı 

Peyzaj Elemanlarını Temsil Eden Röleve Alanlarının Belirlenmesi 

Kentsel ve Kırsal Peyzaj Mekanlarında Belirlenen Röleve Alanlarında Vejetasyon 

Alımlarının ve Diğer Tespit ÇalıĢmalarının Yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS Ortamında Flora, Aktüel Vejetasyon, Abiyotik Yapı ve Alan Kullanımı Verilerinin 

Bir araya Getirilmesi ve Analizi 

Literatür Taramaları Arazi Gözlemleri Floristik AraĢtırmalar 
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Biyotopların sınıflandırılması ve haritalanmasında kullanılan araĢtırma yöntemi, iki 

temel iĢleme dayanmaktadır. Bunlar, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesidir. 

3.2.1 Verilerin Elde Edilmesi 

Biyotop haritalama yönteminde, verilerin toplanması safhası ġekil 3.19‟da görüldüğü 

gibi 3 temel aĢamada gerçekleĢmektedir: 

3.2.1.1 Abiyotik özelliklere ait veri tabanı oluşturulması 

Biyotop haritalamada ön hazırlık çalıĢmalarından biri olarak; abiyotik özelliklerin 

ortaya konulması gerekmektedir. Peyzaj ölçeğinde yörenin genel özellikleri 

belirlendikten sonra, araĢtırma alanı ve yakın çevresine ait abiyotik özelliklere ait veriler 

bir araya getirilmiĢtir. Bu amaçla, konum, eĢyükselti eğrileri, hakim tepe noktaları, 

jeoloji, toprak ve hidroloji özelliklerine ait sayısal harita katmanları ArcGIS ortamında 

bir araya getirilmiĢ ve bu özelliklere ait bilgiler her katmana ait tablolara iĢlenerek veri 

tabanları oluĢturulmuĢtur. Ayrıca alan ve çevresine ait yükseklik, eğim, bakı grupları 

belirlenmiĢ, üç boyutlu arazi modeli oluĢturularak, topografik açıdan farklı peyzaj 

mekanlarının algılanması sağlanmıĢtır. Bunların dıĢında, Bartın iline ait iklim 

özellikleri, Walter yöntemine göre oluĢturulan iklim diyagramında gösterilmiĢtir.  

 

3.2.1.2 Aktüel vejetasyona ait biyolojik veri tabanının oluşturulması 

AraĢtırmada korunmaya değer ve önemli biyotopların sınıflandırılmasında, alanın sahip 

olduğu farklı abiyotik ve alan kullanımı özelliklerinin yanı sıra bitki örtüsündeki 

çeĢitlilik önemli bir unsur olarak göz önüne alınmıĢtır. Bu nedenle araĢtırmada, 

biyotopları karakterize eden bitki tür ve komposizyonları ortaya çıkarmak için, flora ve 

vejetasyona dayalı çalıĢmalara büyük önem verilmiĢtir.  

 

2006-2009 yılları arasında kentsel ve kırsal peyzajda floristik ve ekolojik açıdan 

çeĢitlilik gösteren mekanları temsil eden toplam 156 adet röleve alanında, bitki 

örtüsünün tespitine yönelik arazi çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Kentsel peyzaja ait 

biyolojik veri; Amasra ve Ġnkum‟da farklı alan kullanımı ve bitki örtüsüne sahip 17 adet 

röleve alanında bulunan odunsu ve otsu türler kaydedilerek sağlanmıĢtır. Kırsal peyzaja 

ait olarak ise abiyotik özelliklerin, bitki örtüsünün tür bileĢiminin ve alan 

kullanımlarının çeĢitlilik gösterdiği farklı peyzaj elemanlarını temsil eden 139 adet 

röleve alanında vejetasyon alımları ve envanter çalıĢmaları yürütülmüĢtür (Harita 3.13).



 
8
2
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Kırsal peyzajda seçilen 139 adet röleve alanının 92 adedi, kırsal kesiminin büyük bir 

bölümünü oluĢturan yaprağını döken orman alanları, çalılıklar ve ağaçlandırma 

alanlarına aittir. Bu alanlarda farklı tür bileĢimine ve abiyotik özelliğe sahip her bir 

biyotopu temsil eden 2 ile 14 arasında değiĢen sayıda referans alanı seçilmiĢtir. Arazi 

çalıĢmalarında örnek alan büyüklüğü orman alanlarında 400 m
2
, çalılıklarda ise 100 m

2
 

olarak kabul edilmiĢtir.  

 

Geriye kalan 47 adet röleve alanın da ise kırsal kesimdeki diğer farklı biyotopları 

ayırmak için vejetasyona dayalı tespit çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle dik 

kayalık, tarım, kırsal yerleĢim, nehir yatağı, kumul, yol kenarı ve tahrip edilmiĢ alanları 

temsil eden 2-10 arasında değiĢen sayıda referans alanı seçilmiĢtir. 

 

Arazi çalıĢmalarında, toplanan bitkilere numara verilirken, toplandığı tarih ve örnek 

alan numarası içinde ayrı bir sayı sırası izlenmiĢtir. Röleve alanlarına ait tarih, numara, 

koordinat bilgisi, yükseklik, bakı, eğim, morfolojik yapı, anakaya ve toprak özellikleri, 

alanın boyutları, vejetasyon tipi, dominant tür, alan kullanımı vb özellikler vejetasyon 

alım formlarına kaydedilmiĢtir. Ayrıca biyotopu etkileyen olumsuz etkiler, gözlem 

notları olarak forma iĢlenmiĢtir (maden ocakları, yapılaĢma, otlatma, kesim, geliĢimin 

düĢük olması, erozyon vb).  

 

Orman ve çalılık alanlarda uygulanan vejetasyon alımları, Braun-Blanquet (1964) 

yöntemine göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Farklı habitat ve tür çeĢitliliğine sahip biyotoplarda 

yapılan röleve çalıĢmalarında, bitki türlerinin tabaka özellikleri, bulunma durumu ve 

örtme dereceleri vejetasyon alım formlarına kaydedilmiĢtir. Vejetasyonun yüksekliğine 

göre tabakalar, Ağaç (A), çalı (Ç) ve otsu tabaka (O) olarak incelenmiĢtir. Ağaç ve çalı 

tabakası birden fazla yapı içeriyorsa A1, A2, Ç1 ve Ç2 Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır. 

Ayrıca Scamoni (1963) tarafından kabul edilen sınır değerleri çalıĢmada kullanılmıĢtır 

(Aksoy, 1978) (Tablo 3.7). Bu sınır değerleri, ağaç türlerinin hangi kata yazılacağı 

konusunda yararlı olmaktadır. Röleve alanlarında katların ve türlerin kapalılık durumu, 

Tablo 3.8‟de verilen değerlere dayalı olarak ölçülmüĢtür.  
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Tablo 3.7: Scamoni (1963)‟ye göre katların sınır değerleri (Aksoy, 1978) 

5 m „den büyük olanlar A1 ve A2 Ağaç katına 

50 cm- 5 m arasındaki gençlikler Ç1 ve Ç2 Çalı katına 

50 cm‟ye kadar olan gençlikler O-Ot katına yazılmıĢtır. 

 

Tablo 3.8: Braun-Blanquet (1964)‟e göre bitki örtüsünün kapalılık özelliklerine ait değerler 

r Çok seyrek, (1-5 birey) az bir alanı örten 

+ Seyrek, az bir alanı örten 

1 % 5‟den küçük alanı örten, ya da oldukça kıt fakat daha büyük örtme değeri olan 

2 % 5-25‟ini örten, zayıf örtü 

3 % 25-50‟sini örten, yarı kapalı örtü 

4 % 50-75‟ini örten, boĢluklu örtü 

5 % 75‟den fazlasını örten, kapalı örtü 

 

AraĢtırmada flora ve vejetasyon çalıĢmaları, 2006-2009 yılları arasında vejetasyon 

döneminin baĢladığı Mart ayından, vejetasyonun sona erdiği Ekim ayına kadar düzenli 

bir Ģekilde araziye gidilerek yürütülmüĢtür. Arazi çalıĢmaları esnasında röleve 

alanlarından toplam 3332 adet bitki örneği toplanmıĢtır. Tüm bitki örnekleri, 

preslenerek tekniğine uygun olarak kurutulmuĢtur. Daha sonra Ġstanbul Üniversitesi 

Orman Fakültesi Herbaryumu‟nda yer alan derin dondurucularda, zararlılardan korumak 

amaçlı en az 2 gün süreyle ĢoklanmıĢtır. Herbaryum örnekleri Ģeklinde etiketlenen 

bitkiler, cins adlarına ve familyalarına göre gruplandırılarak teĢhise hazır hale 

getirilmiĢtir. 

 

Bitki örnekleri, Ġ.Ü. Orman Fakültesi Herbaryumu (ĠSTO)‟nun olanaklarından 

yararlanılarak teĢhis edilmiĢtir. Davis (1965-1985) tarafından hazırlanan Flora of 

Turkey‟e göre teĢhisleri ve adlandırılmaları gerçekleĢtirilen doğal türler, familya ve cins 

adı bazında alfabetik sıraya göre listelenmiĢtir. Her bir türün teĢhisinde, herbaryumda 

yer alan eĢ örnekler göz önüne alınmıĢtır. Doğal bitki türlerinin teĢhisinde ayrıca 

Bonnier (1934), Polunin and Huxley (1966), Polunin (1969), Zohary (1966, 1972), 

Tutin et. al. (1964, 1968, 1972), Fiori and Paoletti (1974), Schauer and Caspari (1978), 

Sezik (1984), Yaltırık (1984, 1988a, 1988b, 1991), Mitchell and Wilkinson (1991), Aas 

and Riedmiller (1991), Hay and Synge (1992), Coombes (1992), Yaltırık ve Efe (1996, 

2000), Blamey (1997), Baytop (1998), Garrard and Streeter (1998), Kreutz ve Çolak 
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(2009) vb çeĢitli eserlerden yararlanılmıĢtır. Yatgın (1996), Kaya ve diğ. (1999), SarıbaĢ 

ve diğ. (1999), Yılmaz (2001) ile Kaya ve BaĢaran (2006) tarafından Amasra ve Bartın 

yörelerinde yapılan çalıĢmalara ait floristik listeler de göz önüne alınmıĢtır. Ayrıca 

internet ortamında yer alan ve özellikle Avrupa‟ya özgü bitki türlerinin herbaryum 

örneklerini sunan sayfalar da incelenmiĢtir (Bergfeld et. al., 2004; Morse, 2006; Anon 

2006a,b; Anon 2007a,b,c,d,e,f; Anon 2008). TeĢhis edilen doğal bitki türlerinden 

endemik olanlar, Davis (1965-1985)‟e göre ayrılmıĢtır. Endemik olmayan diğer 

taksonlar için tehlike kategorileri açısından Ekim ve diğ. (2000) ile Özhatay ve diğ. 

(2005) incelenmiĢtir. Bitkilerin türkçe adlarının yazımında ise Baytop (1994) 

kullanılmıĢtır.  

 

Kentsel alanda tespit edilen egzotik süs bitkilerinin adlandırılmaları ve familya isimleri 

ise Royal Horticulture Society‟e ait bitki veri tabanından sağlanmıĢ, familya ve cins 

adları alfabetik olarak sıralanmıĢtır (Royal Horticulture Society, 2009). Kentsel 

yerleĢim alanlarında yer alan egzotik süs bitkilerinin teĢhisi; Brickell (1992, 1999), 

Ferguson (1992), Yücel (2002) ve Acartürk (2001)‟e ait olmak üzere çeĢitli yerli ve 

yabancı eserlerden yararlanılarak yapılmıĢtır.  

 

TeĢhisi tamamlanan bitki türlerinden birer örnek, ĠSTO numarası alınarak ĠÜ Orman 

Fakültesi Herbaryumu‟na bırakılmıĢtır. Diğer örnekler ise Bartın Orman Fakültesi 

Herbaryumu ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü‟nde bulundurulmak üzere saklanmaktadır.  

 

TeĢhis edilen veya arazide kaydedilen bitki türlerine ait listelerin hazırlanmasında, 

aĢağıda belirtilen Ms ACCESS programında oluĢturulmuĢ biyolojik sözel veri 

tabanından ve EXCEL veri sayfalarından faydalanılmıĢtır: 

 156 adet röleve alanına ait alım tarihleri, GPS koordinat verileri, mevki adları, 

biyotop tipleri; yükseklik, eğim, bakı, jeoloji, toprak ve amenajman özellikleri 

ile beraber aynı tabloda birleĢtirilerek EK-1‟de verilmiĢtir. 

 Alandan toplanarak, teĢhisi yapılan 3332 adet bitki türü; EXCELL‟de referans 

numarası, familya, alım tarihi ve röleve alan numarasına göre listelenmiĢtir. 

 EK-2‟de verilen kırsal ve kentsel alanlardaki biyotoplardan toplanarak, teĢhis 

edilen bitki türleri; familya, referans numarası, ĠSTO numarası ve röleve alan 

numarasına göre sıralanmıĢtır. Ayrıca her bir bitkinin; endemik ve element 
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özellikleri yanı sıra odunsu ve otsu olma durumları, ömürleri, çiçeklenme 

zamanları, habitatları, Türkiye‟deki ve genel yayılıĢları veri tabanına girilmiĢtir.  

 Özellikle kentsel alanda yer alan bazı odunsu ve otsu türler örnek alınmadan 

tespit edilmiĢtir. Bunun için EK-3‟deki ayrı bir liste oluĢturulmuĢ, alfabetik 

sıraya göre familyalarına göre sıralanmıĢtır. 

 

3.2.1.3 Güncel alan kullanımlarının belirlenmesi 

AraĢtırma kapsamında güncel alan kullanımlarına ve bu kullanımların araĢtırma 

alanındaki dağılımına karar verilirken aĢağıda yer alan kaynaklardan yararlanılmıĢtır: 

 AraĢtırma alanında gerçekleĢtirilen arazi gözlemleri,  

 Güncel uydu görüntüleri,  

 1/25000 ölçekli topografik haritalar,  

 1/25000 ölçekli amenajman planı, 

 Kentsel alana ait 1/5000 ölçekli imar planları. 

Bu kaynaklardan faydalanılarak her Ģeyden önce araĢtırma alanında güncel alan 

kullanım tiplerine karar verilmiĢtir. Bu alan kullanımları; 

 kentsel yerleĢim alanları,  

 kırsal yerleĢim alanları,  

 tarım alanları,  

 orman alanları,  

 katı ve sıvı atık depolama alanı,  

 maden alanları,  

 askeri alanlar,  

 liman alanları ile  

 ulaĢım sistemi olarak sınıflandırılmıĢtır. 

Daha sonra, belirlenen bu kullanımların araĢtırma alanındaki dağılımlarının tespit 

edilmesi aĢamasına geçilmiĢtir. Ġlk olarak güncel uydu görüntüleri kullanılarak, ERDAS 

programında kontrolsüz sınıflandırma yapılmıĢtır. Yukarıda belirtilen kaynaklar 

yardımıyla, bu sınıflandırmada ortaya çıkan alan kullanımları yeniden değerlendirilerek, 

ERDAS ortamında bu kez kontrollü sınıflandırma yapılmıĢtır. Özellikle arazi 

gözlemlerine ve uydu görüntülerine ait bilgiler de kullanılarak güncel alan 

kullanımlarına ait vektör tabanlı harita katmanı ArcGIS ortamında elde edilmiĢtir. 
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Böylelikle alan kullanımlarının nereleri, hangi büyüklükte kapladığını ve alanlar 

arasındaki komĢuluk iliĢkilerini gösteren güncel alan kullanım haritası elde edilmiĢtir. 

3.2.2 Verilerin Analiz ve Değerlendirilmesi 

Yöntem akıĢ diyagramında gösterilen, veri tabanları oluĢturularak analize hazır hale 

getirilen abiyotik özelliklere, flora ve vejetasyona ait veritabanları ile belirlenen alan 

kullanımlarına ait bilgiler birlikte analiz edilerek, sonuçlar değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırma amaçlarına uygun olarak gerçekleĢtirilen bu analizlere ait detaylar Ģu 

Ģekildedir: 

 

Toplam 156 adet röleve alanında gerçekleĢtirilen flora ve vejetasyon çalıĢmalarından 

elde edilen sonuçlar iki bölümde değerlendirilmiĢtir. 

 

 Orman alanları ve çalılıklarda gerçekleĢtirilen 92 adet vejetasyon alımından elde 

edilen veriler, vejetasyon tabloları biçiminde düzenlenerek analiz edilmiĢtir. 

Hakim bitki türlerine göre benzer röleve alanları bir araya getirilerek her 

topluma ait vejetasyon tablosu oluĢturulmuĢtur. Tablolarda yer alan türler, 

bulunma durumlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıĢ, türlerin her 

kattaki örtme dereceleri ve alanlarda tekrarlanma özelliklerine göre toplumlara 

özgü dominant ve karakteristik türler bulunmuĢtur. Vejetasyon tabloları 

sayesinde her toplumun yetiĢme ortamına ait abiyotik özellikler, alan içindeki 

yayılıĢ, floristik strüktür, fizyonomik yapı ve diğer toplumlar ile olan iliĢkisi bir 

arada değerlendirilebilmiĢtir. Bunların dıĢında biyotoplar üzerinde insan 

kullanımlarına bağlı oluĢan olumsuz etkiler de değerlendirmeye dahil edilmiĢtir. 

 Diğer dik kayalık, kumul, nehir yatağı, tarım, yol kenarları, tahrip edilmiĢ 

alanlar ile kentsel ve kırsal yerleĢimlerde gerçekleĢtirilen 64 adet örnek alanda 

gerçekleĢtirilen arazi gözlemleri, flora ve vejetasyona yönelik elde edilen 

bilgiler, aĢağıda belirtilen programlar aracılığıyla alanın diğer abiyotik 

özellikleri ve alan kullanım verileri ile birlikte iliĢkilendirilerek 

değerlendirilmiĢtir. Bu Ģekilde her bir biyotop, alan içindeki dağılımı, yetiĢme 

ortamı özellikleri, karakteristik tür bileĢimleri ve alan kullanımları sonucu 

oluĢan değiĢimler değerlendirilebilmiĢtir.  
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Yukarıda belirtilen her iki analiz ve değerlendirme aĢamasında uzaktan algılama ve 

coğrafi bilgi sistemlerine dayalı teknikler baĢta olmak üzere çeĢitli bilgisayar 

programlarındaki analiz yöntemleri kullanılmıĢtır. Bunlar: 

 ArcGIS ortamında yapılan tüm iĢlemler, genel olarak analiz için gerekli verilerin 

hazırlanmasını ve analizlerin gerçekleĢtirilmesini kapsamaktadır. Analizlerde 

kullanılacak harita altlıkları ve uydu görüntüleri bu programda bir araya 

getirilmiĢ, birbirleri ile olan konumsal iliĢkileri ortaya konulmuĢtur.  

 Verilerin analiz aĢamasında, Ms ACCESS ortamında oluĢturulan veri tabanları 

sayesinde daha önce oluĢturulan tablolara ait çok detaylı bilgiler elde edilebilmiĢ 

ve çeĢitli sorgulamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Örneğin; bir örnek alandaki bütün 

türler sorgulanmıĢ ya da bir türün bulunduğu örnek alanlar hatasız bir Ģekilde 

ortaya konulmuĢtur.  

 Ms ACCESS‟e ait veri tabanları; ArcGIS programı içinde açılarak, haritalara ait 

tablolar ile birleĢtirilmiĢtir. Bu Ģekilde örnek alanlara ve türlere ait bigilerin 

sayısal haritalarla iliĢkisi kurulmuĢtur. Örneğin; bir türe, örnek alana ait 

yükseklik, eğim, bakı, jeoloji, alan kullanımı vb bilgiler aynı anda 

sorgulanabilmiĢtir. 

 

Değerlendirme aĢamasında yukarıda belirtilen tablolar ve haritalar yardımıyla abiyotik 

özelliklerin, vejetasyonun ve alan kullanımı özelliklerinin çeĢitlilik gösterdiği, farklı 

biyotop tipleri sınıflandırılmıĢ, röleve alanları ve ERDAS programında hazırlanan uydu 

verileri rehberliğinde biyotop haritalama çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. 

 

Sonuç bölümünde ana ve alt biyotop tipleri; tür çeĢitliliği, estetik değeri, insan etkisi, 

peyzaj içinde ender bir yapı sergilemesi, tehlike altındaki türlerin varlığı ve biyotop ağı 

için önemli bir eleman oluĢturması gibi özellikleri açısından, hassasiyetlerine göre 

değerlendirilmiĢtir. Doğa koruma ve peyzaj planlama açısından alandaki biyotopların 

korunması, onarımı ve geliĢtirilmesi için peyzaj ve yerel ölçekte öneriler geliĢtirilmiĢtir. 
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4. BULGULAR 

Bartın ilinin büyük bir bölümünü içine alan çanak biçimli arazi yapısı, kuzeyde bir dağ 

sırasına yaslanmaktadır. Bu dağ sırası, Ġnkum‟un doğusundan baĢlayarak kuzeybatıya 

doğru Amasra‟ya kadar uzanan bir sırt çizgisine sahiptir. Bartın ilinin kuzeyinde ve 

batısında yer alan, araĢtırma alanı kapsamında olan bu dağ sıraları, Üst Kretase ve daha 

yaĢlı kayalardan oluĢmaktadır. AraĢtırma alanın önemli bir bölümünü, yaĢlı karbonat 

çökeller oluĢturur. Bunun yanında Tarlaağzı doğusunda yer alan Karbonifer yaĢlı 

kömürlü karasal çökeller ile Amasra dağlarının sırt çizgilerini oluĢturan volkanik 

kayalar belirgin arazi formlarının oluĢmasına neden olmuĢtur. Volkanik kayalar, 

KuĢkaya Tepe‟de belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Deniz seviyesinden 

yüksekliği 489 m‟yi bulan araĢtırma alanı, Bartın ilinin yukarıda belirtilen Karadenize 

bakan kıyı sıradağlarının tipik bir kesitini sunmaktadır. Alanın doğal yapısına ait farklı 

karakteristikler: 

1. Denize yakın dik kayalık alanlar, alçak tepelik araziler, düdenler ve eğimli 

yamaçlardan oluĢan kalkerli mekanlar, 

2. Bartın Nehri ve Karasu Deresi‟ne ait akarsu yatağı ile buna bağlı alüviyal 

düzlükler, 

3. Ġnkum kumul alanı ve  

4. Tarlaağzı, Gömü ve Amasra yerleĢimlerinde görülen çöküntü vadilerdir. 

Alanı karakterize eden bu doğal mekanlar Harita 4.1‟de ana hatları ile görülmektedir. 

Karadenize bakan dağlık yamaçların karakteristik örtüsünü, öksin kesimin yapraklı 

karıĢık ormanları oluĢturmaktadır. Yüksekliğin azaldığı kıyıya yakın kurak, kireçtaĢı 

ortamlarda ve dik kayalık alanlarda ise yaprak döken orman türlerinin rekabet yeteneği 

azalmakta ve insan müdahalelerinin de etkili olduğu pseudomaki çalılıkları ön plana 

çıkmaktadır. AraĢtırma alanındaki biyotopları, alana özgü doğal değerlerin yanı sıra 

kültürel özellikler de (kentsel ve kırsal yerleĢimler, tarım alanları, maden ocakları, 

ağaçlandırmalar vb) farklılaĢtırmıĢtır. 
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4.1 ARAġTIRMA ALANINA AĠT BĠYOTOP TĠPLERĠ 

„Ana Biyotop Tipleri‟, araĢtırma alanının aktüel vejetasyon yapısının, abiyotik 

özelliklerinin ve güncel alan kullanımlarının genel kapsamda değerlendirilmesiyle 

aĢağıdaki 11 adet baĢlık altında sınıflandırılmıĢtır: 

 Yaprağını Döken Orman Alanları 

 Çalılıklar 

 Dik Kayalık Alanlar 

 Ağaçlandırma Alanları 

 Tarım Alanları 

 Ġnkum Kumul Alanı 

 Bartın Nehir Yatağı 

 Yol Kenarları 

 Tahrip EdilmiĢ Alanlar 

 Kentsel YerleĢim Alanları 

 Kırsal YerleĢim Alanları 

 

Ana biyotop tipleri doğala yakın ve kırsal alanlarda yürütülen röleve çalıĢmaları ile 

kentsel alanlarda gerçekleĢtirilen arazi çalıĢmaları sonucunda elde edilen flora ve 

vejetasyona dayalı bilgiler, büro çalıĢmaları esnasında elde edilen araĢtırma alanının 

abiyotik özellikleri ve alan kullanımı verileri ile bütünleĢtirilerek 30 adet „Alt Biyotop 

Tip‟ine ayrılmıĢtır. AraĢtırma alanına ait ana ve alt biyotop tipleri haritası Harita 4.2 ve 

Harita 4.3‟de görülmektedir. 

4.1.1 Yaprağını Döken Orman Alanları 

Karadenize bakan kıyı kesimi, Zohary (1973)‟e göre öksin yapraklı karıĢık ormanının 

yaĢam ortamı olarak ifade edilmektedir. Bartın ilinin Karadeniz‟e bakan kıyı sıradağları 

ve yamaçları yaprağını döken orman varlığı açısından oldukça zengindir. Orman 

vejetasyonu yükseklik, eğim, bakı, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklere bağlı olarak 

farklılaĢmaktadır. Sıcaklık, nem ve rüzgar gibi iklimsel özellikler de vejetasyonda 

belirgin değiĢimlere sebep olmuĢtur. 
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Yaprağını döken orman alanlarında gerçekleĢtirilen vejetasyon alımlarında, ağaç 

tabakasında en fazla örtme derecesine sahip olan hakim türe göre toplumlar ayrılmıĢtır. 

Kayın, Gürgen, MeĢe, Kayacık ağaç türleri % 25-75 arası değiĢen örtme dereceleri ile, 

Kestane ve Ihlamur ağaçları % 25-50 arası değiĢen örtme dereceleri ile diğer türlerden 

hakim duruma geçmiĢtir. Orman toplumlarının floristik ve ekolojik yapısı ortaya 

konulduktan sonra, orman biyotopları üzerinde belirlenen insan faaliyetleri ve 

etkilerinden de bahsedilmiĢtir: 

 

4.1.1.1 Fagus orientalis Lipsky. (Doğu Kayını)’nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 

AraĢtırma alanında Kayın toplumları, nemli yaĢam ortamlarında yayılıĢ 

göstermektedirler. Genellikle yüksek kesimlerde gerekli nemin bulunduğu alanlarda 

görülen kayın toplumları, rüzgar ve soğuk hava Ģartlarından korunaklı nem bakımından 

zengin vadi ve boğazlardaki orta ve çok eğimli kayalık yamaçlar üzerinde alt 

yüksekliklerde görülebilmektedir. Alanda jeolojik ve topografik özellikler nedeniyle 

arazi yapısının farklılaĢtığı, kıyıya yakın bölgelerdeki yarıntılar, kuru derelerin 

bağlandığı nemli vadiler ile nehir yatağı çevresindeki nemli boğazlarda Kayın 

toplumları yayılıĢ göstermektedir. 

 

Yayılışı: Fagus orientalis‟in hakim olduğu orman toplumlarının, Ġnkum ve yakın 

çevresinde dolomit kireçtaĢları, Ģeyl, kumtaĢları üzerindeki gri-kahverengi podzolik 

topraklar üzerinde yayılıĢ yaptığı, özellikle kuzeybatı, kuzeydoğu ve doğu bakılı 

ortamları tercih ettiği görülmektedir. Toplumlar, Ģeyl, kumtaĢı ve kalkerli yapıdaki 

Kuba Tepe‟nin kuzey yamaçlarında deniz seviyesinden 200 m yükseklikte yayılıĢ 

yapmaktadır. Bartın nehir yatağı çevresinde ise Kuba ve Harmacık tepelerinin 

kuzeydoğuya bakan üst yamaçlarında görülmektedir. Genellikle kuzey bakılı alçak 

kesimlerde yayılıĢ gösteren Gürgen toplumları, üst bölümlerde yerini Kayın 

toplumlarına bırakmaktadır. 

 

Amasra kıyı dağlarının üst yamaçlarında kuzeybatı ve kuzeydoğu bakılarındaki eğimli 

alanlarda yayılıĢ göstermektedir. Amasra yerleĢimi güneyinde kalker ve karbonatlı 

Ģeyllerden oluĢan KuĢkayası Tepe‟nin kuzey ve kuzeybatı sarp yamaçları ile Dinlence 

Tepe‟nin kuzeydoğu bakılı eğimli yamaçlarının nemli yüksek bölümlerinde Fagus 

orientalis toplumları bulunmaktadır (ġekil 4.1a ve ġekil 4.1b).  
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ġekil 4.1a: Amasra yerleĢimi çevresinde KuĢkaya Tepe‟nin eğimli üst kayalık yamaçlarında 

Kayın‟ın hakim olduğu orman alanları 

 

 

ġekil 4.1b: Kayın toplumlarından yakın görünümler 
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Ayrıca Amasra çevresinde Gölyanı Tepe‟nin kuzeye bakan vadi yamacında Kayın 

toplumlarına rastlanmıĢtır. Tarlaağzı Kuru Deresi‟nin geçtiği kömür damarlı Ģeyl, 

çamurtaĢı ve kumtaĢı ana kayaya sahip nemli vadi etkisindeki kuzeydoğu bakılı 

yamaçlarda da yayılıĢ yapmaktadırlar. Kayın ormanlarına ait vejetasyon tablosu EK-

4.1‟de verilmiĢtir. 

 

Fizyonomisi: Ağaç katı (A1) 13-15 m, (A2) 7-10 m; çalı tabakası ise (Ç1) 4 m, (Ç2) 1-2 

m boya sahiptir. Katların kapalılığına göre ağaç tabakası % 80, çalı tabakası % 70, otsu 

tabaka % 90 oranında alanı örtmektedir. 

 

Floristik strüktürü: Ağaç tabakası; Fagus orientalis, Castanea sativa, Carpinus betulus, 

Ostrya carpinifolia, Cerasus avium, Quercus petraea ssp. iberica, Tilia argentea, 

Corylus avellana s.str., Sophora jaubertii, Populus tremula.  

 

Çalı tabakası; Laurocerasus officinalis, Rhododendron ponticum s.str., Ilex colchica, 

Cornus sanguinea s.str., Rubus ideaus, Ilex colchica, Corylus avellana s.str., Vaccinium 

arctostaphylos. 

 

Otsu tabaka; Hedera colchica, Primula vulgaris ssp. sibthorpii, Trachystemon 

orientalis, Polystichum setiferum, Astragalus glycyphyllos s.str., Fragaria vesca, 

Dryopteris filix-mas, Cardamine quinquefolia, Hypericum calycinum, Phyllitis 

scolopendrium, Chelidonium majus, Arum italicum, Potentilla micrantha, Euphorbia 

amygdaloides s.str., Gentiana asphodeloides, Sedum stoloniferum, Viola odorata, Ajuga 

reptans, Cardamine impatiens var. pectinata, Asperula involucrata, Ornithogalum 

wiedemannii, Lamium maculatum s.str., Lamium purpureum var. aznavourii, 

Campanula olympica, Hypericum androsaemum türleri ile karakterize edilmektedir.  

 

Diğerleri ile ilişkisi: Alandaki Kayın toplumlarının öksin orman toplumlarından 

Rhododendron ponticum-Fagus orientalis ormanı ile benzerlikler taĢıdığı 

görülmektedir. Bu toplumlar ana yayılıĢı kolin ile yarı dağlık bölümde yapmaktadır. 

Ayrıca kolin MeĢe karıĢık ormanı bölgesindeki Sophora jaubertii-Fagus orientalis-

Ostrya carpinifolia-Castanea sativa ormanına da yakın bir karakter göstermektedir 

(Uslu, 1962; Mayer ve Aksoy, 1998). 
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İnsan faaliyetleri ve etkileri: Derin ve nemli balçıklı toprakları seven Kayın 

toplumlarının yayılıĢ alanlarında, özellikle az eğimli verimli alanlarda tarımsal 

faaliyetler yoğunlaĢmaktadır. AraĢtırma alanında Kayın ormanları üzerindeki en büyük 

tahribe, Pinus pinaster ağaçlandırma çalıĢmaları neden olmuĢtur. 

 

4.1.1.2 Castanea sativa Miller (Anadolu Kestanesi)’nin Hakim Olduğu Orman 

Toplumları 

Yarı mediteran bir tür olan Kestane, Kuzey Anadolu‟nun kolin kıyı kuĢağında büyük ve 

kapalı meĢcereler oluĢturur (Mayer ve Aksoy, 1998). Kumlu balçıklı topraklarda en iyi 

geliĢimi gösteren tür, kuvvetli kazık kök yapan yarı gölge ağacıdır (Yaltırık, 1988b). 

Odununun dayanıklı olması nedeniyle Kestane ağacı, Bartın‟da geleneksel ahĢap tekne 

ve ev yapımında yıllardan beri kullanılmıĢtır. Ġlin önemli yöresel ürünlerinden biri olan 

meyvesi, özellikle kırsal yerleĢimlerdeki yerel halkın önemli bir geçim kaynağını 

oluĢturmaktadır. Kestane toplumları, Bartın yöresinin özellikle kıyı kesiminde geniĢ 

alanlarda yayılıĢ yapmaktadır. 

 

Yayılışı: AraĢtırma alanında Dinlence Tepe‟nin güney ve batıya açık yamaçlarını 

oluĢturan kolin basamakta, geniĢ yayılıĢ alanı sunmaktadırlar. Tarlaağzı Koyu‟nun batı 

bölümündeki denizden yüksekliği 250 m‟yi bulan kuzey rüzgarlarına açık dolomit 

kireçtaĢı ortamlarda Castanea sativa toplumları yayılıĢ göstermektedir. Gömü ve 

Tarlaağzı köylerini çevreleyen KuĢkaya Tepe‟nin kumlu-killi kireçtaĢı yapıdaki kuzey 

ve kuzeybatı bakılı, eğimli orta ve üst yamaçlarında yer almaktadır. Kayın toplumları ile 

beraber yayılıĢ gösterirler (ġekil 4.2a, ġekil 4.2b, ġekil 4.2c). Ayrıca Amasra ilçe 

merkezinin güneydoğusundaki volkanik kireçtaĢları üzerinde Gölyanı Tepe‟nin 

kuzeybatı, Çingen Tepe‟nin de kuzeye bakan eğimli üst yamaçlarında Kestane 

toplumları ile karĢılaĢılmaktadır (ġekil 4.3a, ġekil 4.3b, ġekil 4.3c). Ġnkum çevresinde 

KavĢak Tepe kuzeybatı yamaçlarında ve Avtepe‟nin Karasu Deresi‟ne bakan 

güneydoğu yamaçlarında Kestane‟nin yoğunlaĢtığı toplumlar görülmektedir. 
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ġekil 4.2a: Amasra çevresindeki Gölyanı Tepe‟de yer alan Kestane toplumları 

 

ġekil 4.2b: Kestane ağaçlarının altında yoğun yer alan Laurocerasus officinalis ve 

Rhododendron ponticum s.str. türleri 

 

ġekil 4.2c: Kestane meĢceresinin alt örtüsünde görülen sarılıcı Physalis alkekengi sarılıcı türü 
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ġekil 4.3a: Amasra yerleĢiminin güneydoğusunda yer alan Çingen Tepe‟deki Kestane 

toplumları  

 

ġekil 4.3b: Castanea sativa toplumuna genellikle katılan Carpinus betulus ağaçları 

    

ġekil 4.3c: Kestane toplumları ile örtülü Amasra kıyı dağlarının yaz ve sonbahar mevsimindeki 

görünümü 
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Fizyonomisi: Ağaç tabakasında (A1) katı 15 m ve (A2) katı 5-8 m boy yapmaktadır. 

Çalı tabakasında, (Ç1) katı 4 m ve (Ç2) katı 1-3 m boyundadır. Katların kapalılığına 

bakıldığında; ağaç tabakası % 90, çalı tabakası % 80 ve otsu tabaka % 90 alanı 

örtmektedir. Kestane toplumlarına ait vejetasyon tablosu EK-4.2‟de görülmektedir. 

 

Floristik strüktürü: Ağaç katında Castanea sativa, Carpinus betulus, Tilia argentea, 

Fagus orientalis, Ostrya carpinifolia, Quercus cerris s.str., Corylus avellana s.str., 

Staphylea pinnata, Mespilus germanica, Prunus spinosa ssp. dasphylla. 

 

Çalı katında Rhododendron ponticum s.str., Cornus sanguinea ssp. australis, 

Laurocerasus officinalis, Corylus avellana s.str., Rosa canina, Ilex colchica, Ligustrum 

vulgare, Rubus ideaus. 

 

Otsu tabakada Hedera colchica, Trachystemon orientalis, Euphorbia amygdaloides 

s.str., Brachypodium sylvaticum, Lapsana communis ssp. intermedia, Salvia forskahlei, 

Fragaria vesca, Polystichum setiferum, Primula vulgaris ssp. sibthorpii, Smilax 

excelsa, Polystichum aculeatum, Geum urbanum, Sanicula europaea, Mycelis muralis, 

Physalis alkekengi, Circaea lutetiana, Polygala supina, Luzula forsteri, Alliaria 

petiolata, Campanula rapunculoides s.str. türleri yayılıĢ göstermektedir. 

 

Diğerleri ile ilişkisi: Öksin orman toplumları içinde kolin MeĢe karıĢık ormanı 

bölgesinde Sophora jaubertii, Fagus orientalis, Ostrya carpinifolia, Castanea sativa 

ormanları yer almaktadır. Castanea sativae-Carpinion birliğini Carpinus betulus, 

Castanea sativa, Quercus petraea subsp. iberica‟lı kolin öksin ormanlar karakterize 

etmektedir. Tanıtıcı türleri Carpinus betulus, Castanea sativa, Ostrya carpinifolia, 

Hedera colchica, Smilax excelsa‟dır. Zayıf bir mediteran özellik taĢıyan bu toplumlar, 

Rhododendron-Fagetalia türlerince zengindir. Genellikle Ģistler, ender olarak da 

kalkerler üzerinde orta eğimli kuzeydoğu bakılarda yer almaktadır (Mayer ve Aksoy, 

1998). Bu orman toplumları ile araĢtırma alanında tespit edilen Kestane ormanı arasında 

benzerlikler görülmektedir. 

 

İnsan faaliyetleri ve etkileri: Odunu kıymetli ve dayanıklı olduğu için uzun yıllardır 

bölgede ahĢap tekne ve ev yapımında kullanılmıĢtır. Bu nedenle kaçak kesimler ve buna 
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bağlı meĢcerelerde bozulmalar söz konusudur. Kestane odunu, Amasra‟daki hediyelik 

ahĢap eĢyaların yapımında da kullanılmaktadır. Diğer yandan meyvesi, yerel halkın 

önemli bir geçim kaynağını oluĢturduğu için bu meĢcereler insan müdahalesine de açık 

alanlardır. Kırsal yerleĢimlere yakın olan kestane toplumlarında, genellikle fındık 

bahçesi oluĢturma amaçlı açmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

4.1.1.3 Carpinus betulus L. (Adi Gürgen)’in Hakim Olduğu Orman Toplumları 

Gürgen, yüksek nem ve gölge isteği olan bir türdür. Kayın, Kestane ve MeĢe gibi diğer 

yapraklı türler için önemli bir dolgu ağacıdır. AraĢtırma alanında kolin basamakta ve 

dağlık kesimin nemli alt kademelerinde Ihlamur ve Akçaağaç baĢta olmak üzere 

yaprağını döken türler ile karıĢık meĢcereler oluĢtururlar. Alçak kesimlerde bu 

toplumlar, yüksek kesimdeki Kayın ormanlarının yedek toplumları olarak da 

görülmektedir. Özellikle nemli boğazlarda, kuzeye bakan çöküntü vadilerde ve dere 

kenarlarında yer almaktadır. 

 

Yayılışı: Bartın nehir yatağı vadisinde dolomit kireçtaĢı ihtiva eden Süleyman Tepe‟nin 

tamamında ve Harmancık Tepe‟nin kuzeydoğu eteklerinde yayılıĢ yaparlar (ġekil 4.4). 

Yaylacık Tepe civarındaki kalkerli çöküntü vadilerin güney bakılarında MeĢe, kuzey 

bakılarda ise Gürgen‟in hakim olduğu orman toplumları yer almaktadır. Tarlaağzı Dere 

vadisinin konglomera, diyatomit ve kömür içeren derin yetiĢme ortamlarında da Gürgen 

toplumları görülmektedir. Amasra yerleĢimi çevresinde ise Kayın ve Kestane ile kaplı 

Gölyanı Tepe ve Çingen Tepe‟nin nemli alçak kesimleri yoğun Carpinus betulus ve 

Tilia argentea karıĢımı karıĢık orman alanları ile örtülüdür (ġekil 4.5). Bu yamaçlar 

volkanik kumtaĢı, Ģeyl, marn ve kalker içermektedir. Yükseklik arttıkça Gürgen, 

Kestane ve Kayın gibi yaprağını döken orman türlerinin dolgu ağacı durumuna 

geçmektedir. 

 

Fizyonomisi: Ağaç tabakasının (A1) katı 8-10 m, (A2) katı 5-7 m; çalı tabakasının (Ç1) 

katı 3-4 m, (Ç2) katı 1-2 m boy yaptığı görülmüĢtür. Bartın nehir yatağı kenarındaki 

kalkerli kayalık yetiĢme ortamlarındaki toplumlarda ağaç katı 7-8 m‟dir. Ağaç tabakası 

% 70, çalı tabakası % 80, otsu tabaka % 80 alanı örtmektedir. 
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ġekil 4.4: Bartın Nehri çevresinde yer alan Süleyman Tepe‟de Carpinus betulus ve Tilia 

argentea karıĢımı toplumlar 

 

 

ġekil 4.5: Amasra yerleĢimi çevresindeki Carpinus betulus ve Tilia argentea‟nın karıĢım 

yaptığı toplumların kıĢ ve sonbahar görünümleri 
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Floristik strüktürü: Ağaç katında Carpinus betulus, Acer campestre s.str., Quercus 

cerris s.str., Tilia argentea, Staphylea pinnata, Ostrya carpinifolia, Quercus infectoria 

s.str., Quercus petraea ssp. iberica, Quercus pubescens, Ulmus minor s.str..  

 

Çalı katında; Ligustrum vulgare, Cornus mas, Cornus sanguinea ssp. australis, 

Euonymus latifolius ssp. cauconis, Rosa canina, Corylus avellana s.str., Laurus nobilis, 

Crataegus monogyna ssp. azarella, Epimedium pubigerum, Crataegus monogyna s.str., 

Sorbus torminalis s.str., Ilex colchica. 

 

Ot katında ise Helleborus orientalis, Hedera helix, Salvia forskahlei, Trachystemon 

orientalis, Tamus communis ssp. cretica, Smilax excelsa, Clinopodium vulgare s.str., 

Cirsium hypoleucum, Rubia peregrina, Clematis vitalba, Hypericum bithynicum, 

Brachypodium sylvaticum, Primula vulgaris ssp. sibthorpii, Cyclamen coum s.str., Viola 

odorata, Veronica officinalis, Luzula multiflora, Geranium robertianum, Geranium 

asphodeloides s.str. ve Polygala anatolica türleri ön plana çıkmaktadır. EK-4.3‟de 

vejetasyon alım tablosu görülmektedir. 

 

Diğerleri ile ilişkisi: Kolin Fagus orientalis orman toplumlarının, denize yakın alçak 

kesimlerinde Rubus sanctus, Smilax excelsa, Ilex colchica, Crataegus monogyna, 

Corylus avellana, Ruscus aculeatus türleri ile temsil edilen Carpinus betulus toplumları 

yer almaktadır (Mayer ve Aksoy, 1998). Özellikle nem bakımından zengin vadilere 

yerleĢen, yarı dağlık Rhododendron ponticum-Fagus orientalis toplumlarının devamını 

oluĢturan boğaz ormanı toplumlarında Carpinus betulus, Tilia argentea, Tilia 

platyphyllos, Acer sp., Ulmus sp., Sorbus torminalis karakter türleri yer almaktadır. 

Ayrıca Querco-Carpinetalia takımının sadece Batı Karadeniz Bölgesi‟nde görülen 

Carpino-Acerion birliği bulunmaktadır. (Mayer ve Aksoy, 1998). Bu üç öksin orman 

toplumu, araĢtırma alanındaki Gürgen toplumları ile benzer özellikler taĢımaktadır.  

 

İnsan faaliyetleri ve etkileri: Bartın Nehri kenarında yer alan taĢ ocağı üretim sahası, 

dolomit kireçtaĢı yamaçlardaki Gürgen toplumlarını olumsuz etkilemektedir. Amasra 

çevresinde, Bartın Nehir yatağı ve Esenpınar Mahallesi çevresindeki vadilerde ise 

toplumlar, yerleĢim ve tarım alanlarının baskısı altındadır. Genellikle dağlık arazilerin 

alçak kesimlerinde yayılıĢ gösteren meĢcereler, kırsal ve kentsel yerleĢim alanlarına 
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daha yakın bir konumdadır. Bu nedenle Gürgen meĢcereleri üzerinde kaçak kesime 

dayalı tahribatlar söz konusudur. Amasra taĢ kömürü üretim sahasının yakınında yer 

alan orman alanlarında da açmalar yapılmıĢtır.  

 

4.1.1.4 Quercus spp. (MeĢe)’nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 

AraĢtırma alanında 3 adet MeĢe türünün ön plana çıktığı görülmektedir. Deniz 

etkisindeki kurak ortamlarda Quercus pubescens ve Quercus cerris s.str. türlerinin 

hakim olduğu orman toplumları yayılıĢ göstermektedir. Nemli vadilerde ve yükseltinin 

arttığı bölümlerde ise Quercus petraea ssp. iberica‟nin hakim olduğu MeĢe toplumları 

bulunmaktadır. Quercus robur s.str, nehir yatağı çevresinde ve kuru derelerin 

kenarlarında vejetasyona katılmaktadır. Quercus infectoria s.str. ise, genellikle Quercus 

pubescens ve Quercus cerris s.str.‟in bulunduğu toplumlarda yer almaktadır. 

 

Yayılışı: Amasra-Ġnkum arasında denizden yüksekliği 80-200 m arası değiĢen batı, 

güney ve güneydoğu bakılı, az ve orta eğimli yamaçlar üzerinde Quercus pubescens, 

Quercus cerris s.str., Quercus infectoria s.str., Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia ve 

Tilia argentea kısa boylu ağaçlarından oluĢan orman toplumları yayılıĢ göstermektedir. 

Ġnkum yerleĢimi çevresinde Güney Tepe‟de, Bartın Nehri kenarında Harmancık 

Tepe‟nin güneĢli yamaçlarında, Balkaya Tepe‟nin güneydoğu ile güney bakılı dolomit 

kireçtaĢı yamaçlarında (ġekil 4.6a ve ġekil 4.6b) ve Kuba Tepe‟nin Karasu Köyü‟ne 

bağlanan Ģeyl, kumtaĢı ve kireçtaĢı anakaya yapısına sahip güneydoğu yamaçlarında 

MeĢe toplumları görülmektedir. 

 

ġekil 4.6a: Bartın Nehri‟ni sınırlayan güney bakılı tepelik arazilerdeki MeĢe ve Gürgen 

toplumları (Balkaya Tepe) 
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ġekil 4.6b: Bartın Nehri kenarında Balkaya Tepe‟de yayılıĢ gösteren MeĢe ve Gürgen 

toplumları 

Bartın Limanı ile Tarlaağzı Köyü arasındaki peyzaj mekanının ağaçlandırma çalıĢması 

yapılmayan deniz kıyısına yakın kireçtaĢı ortamlarında MeĢe toplumları yayılıĢ gösterir. 

Gömü ve Çapak derelerine ait kumlu-killi kireçtaĢı vadilerin güneĢli yamaçlarında MeĢe 

toplumları yer almaktadır. Tarlaağzı Köyü‟nün bulunduğu konglomera, kumtaĢı, kiltaĢı 

ve diyatomitten oluĢan yamaçların denize yakın eteklerinde de benzer toplumları 

görmek mümkündür. 

 

Amasra ilçe merkezi‟nin güneydoğu bölümündeki Çingen Tepe‟nin batıya bakan kurak 

orta ve üst yamaçlarında, MeĢe ormanları yayılıĢ göstermektedir. MeĢe toplumlarını 

temsil eden vejetasyon alımları EK-4.4‟de görülmektedir. AraĢtırma alanında denizden 

iç kısımlara doğru gidildikçe arazi yüzeyi girintili-çıkıntılı bir görünüme sahip olmakta, 

tepelik bir yeryüzü Ģekli özelliği göstermektedir. Dağlık arazilerin alt etekleri, çukur 

alanları ve geniĢ düzlüklere bakan yamaçlarda derin toprak özelliği nedeniyle kıyı 

kesime göre daha boylu, kapalı bir vejetasyon geliĢmiĢtir. YağıĢın yoğun olarak 

görüldüğü bölgede eğimli üst yamaçların verimli toprakları, aĢağılara taĢınmaktadır. 

Denizden yükseklikleri 150-300 m arasında değiĢen kuzey bakılarda Gürgen toplumları, 

güney ve batı bakılarında MeĢe türlerince zengin toplumlar görülmektedir. Yüksek 

kesimlerdeki Kayın ormanı ile iliĢki halinde olan Quercus petraea subsp. iberica‟nın 

hakim olduğu toplumlar, kireçtaĢı ve dolomit kireçtaĢı yapı üzerindeki kahverengi 

orman toprağında yayılıĢ göstermektedirler. Kuzey ve güney bakılara sahip orta ve dik 

eğimli yamaçlar veya verimli düz alanlarda görülmektedir. Esenpınar Mahallesi‟ne 

yakın dolomitik kireçtaĢı yapıdaki Fındıkçukuru‟nun kuzey ve güney bakılara bakan az 
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ve orta eğimli yamaçlarında (ġekil 4.7a ve ġekil 4.7b), Gömü Köyü‟nün yakınında 

kumtaĢı ve Ģeyl içeren Çapak Dere vadisinin kuzeybatıya bakan eğimli yamaçlarında 

MeĢe toplumları yayılıĢ göstermektedir (ġekil 4.8). 

 

ġekil 4.7a: Denizden iç kesimdeki vadilerde yayılıĢ gösteren MeĢe ve Gürgen toplumları 

 

ġekil 4.7b: Esenpınar Köyü yakınlarındaki Fındıkçukuru‟nda yer alan Quercus petraea ssp. 

iberica ve Carpinus betulus toplumundan görünüm 

 

ġekil 4.8: Tarlaağzı ve Gömü Köyü arasından geçen Çapak Dere vadisini kaplayan MeĢe ve 

Gürgen toplumları 
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Fizyonomisi: AraĢtırma alanının klimazonal vejetasyonunu oluĢturan MeĢe ve Gürgen 

ormanları, kolin basamakta, dolomit kireçtaĢı ve kireçtaĢı anakayaya sahip, kayalık ve 

deniz etkisindeki azonal yetiĢme ortamlarında farklılaĢmaktadır. Ağaç türlerinde boyun 

azaldığı, geliĢimlerinin zayıfladığı ve çalılıkların katıldığı toplumlara dönüĢtüğü tespit 

edilmiĢtir. Bu geliĢimde insan müdahaleleri de önemli rol oynamaktadır. Katlar ağaç 

katında (A2) 7-8 m; çalı katında (Ç1) 4-5 m, (Ç2) 1-2 m boy yapmaktadır. Katların 

kapalılığı, ağaç tabakasında % 60, çalı tabakasında % 80, otsu tabakada ise % 60‟dır. 

Düz veya az eğimli olan olgunlaĢmıĢ topraklar üzerinde iyi geliĢen MeĢe toplumlarında 

ise ağaç katı (A1) 15 m, (A2) 8-9 m; çalı katı (Ç1) 4-5 m, (Ç2) 1-3 m boy yapmaktadır. 

Katların kapalılığına bakıldığında ise ağaç tabakası (A1) % 90, (A2) % 60; çalı tabakası 

(Ç1) % 80, (Ç2) % 80; otsu tabaka % 70 oranda alanı örtmektedir. 

 

Floristik komposizyonu: Quercus pubescens (Tüylü meĢe) orman toplumunun ağaç 

katında; Quercus pubescens, Quercus cerris s.str., Carpinus betulus, Ostrya 

carpinifolia, Ulmus minor s.str., Quercus infectoria s.str., Acer campestre s.str., 

Quercus robur s.str., Pistacia terebinthus s.str. yer almaktadır. Bu toplumda Fagus 

orientalis, Quercus petraea ssp. iberica, Castanea sativa, Populus tremula, Cerasus 

avium taksonları görülmektedir. 

 

Çalı katında, Ligustrum vulgare, Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Cornus mas, 

Cornus sanguinea ssp. australis, Crataegus monogyna s.str., Crataegus microphylla, 

Asparagus acutifolius, Epimedium pubigerum, Cotinus coggygria, Pyracantha 

coccinea, Myrtus communis s.str., Rosa canina, Rosa horrida, Osyris alba, Crataegus 

curvisepala. 

 

Ot katında ise, Helleborus orientalis, Hypericum perforatum, Asplenium adiantum-

nigrum, Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum, Psoralea bituminosa, Scutellaria 

albida s.str., Rubia peregrina, Crepis foetida ssp. rhoedifolia, Pallenis spinosa, Ruscus 

hypoglossum, Silene alba ssp. divaricata türleri ön plana çıkmaktadır. 

 

Quercus cerris s.str. (Saçlı meĢe) orman toplumunda ağaç katı, Quercus cerris s.str., 

Carpinus betulus, Quercus pubescens, Tilia argentea, Ostrya carpinifolia, Populus 
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tremula, Castanea sativa, Staphylea pinnata, Quercus petraea ssp. iberica, Mespilus 

germanica, Ficus carica, Acer campestre s.str.. 

 

Çalı katı; Ruscus aculeatus s.str., Laurus nobilis, Epimedium pubigerum, Ligustrum 

vulgare, Cornus sanguinea ssp. australis, Erica arborea, Corylus avellana s.str., Sorbus 

torminalis s.str., Arbutus unedo, Cotinus coggygria, Pistacia terebinthus s.str., 

Euonymus latifolius ssp. cauconis, Cistus creticus. 

 

Ot katı ise Helleborus orientalis, Cirsium hypoleucum, Primula vulgaris ssp. sibthorpii, 

Salvia forskahlei, Clinopodium vulgare s.str., Euphorbia amygdaloides s.str., Vinca 

major ssp. hirsuta, Clematis vitalba, Trachystemon orientalis, Viola sieheana, Hedera 

colchica, Hypericum bithynicum, Muscari neglectum, Origanum vulgare s.str., 

Periploca graeca s.str., Scutellaria rubicunda ssp. subvelutina, Teucrium chamaedrys 

s.str., Viola odorata, Vitis sylvestris türleri ile ifade edilebilmektedir. 

 

Quercus petraea ssp. iberica (Sapsız meĢe)‟nin hakim olduğu toplumlarda diğer iki 

MeĢe toplumunda görülmeyen Fagus orientalis, Cerasus avium ağaç türleri karıĢıma 

katılmaktadır. Ağaç katını Quercus petraea ssp. iberica, Carpinus betulus, Fagus 

orientalis, Quercus cerris s.str., Tilia argentea, Quercus infectoria s.str., Cerasus avium 

türleri oluĢturmaktadır. 

 

Çalı katında yoğun olarak görülen Rhododendron ponticum s.str. türlerine diğer MeĢe 

toplumlarında rastlanmayan Ilex colchica, Vaccinium arctostaphylos, Daphne pontica 

türleri de katılmaktadır. 

 

Ot katında diğer MeĢe toplumlarına göre daha fazla oranda bulunan Cardamine 

quinquefolia ve Scilla bithynica türleri yanında sadece bu MeĢe toplumunda görülen 

Brachypodium sylvaticum, Euphorbia stricta, Hieracium sabaudum, Lathyrus venetus, 

Polypodium vulgare s.str., Silene italica, Stellaria holostea karakter türler olarak yayılıĢ 

yapmaktadır. 

 

Diğerleri ile ilişkisi: Denize yakın alçak kesimlerde yayılıĢ gösteren MeĢe ormanları, 

Tüylü MeĢe ormanı (Quercetea pubescentis) ile benzerlik göstermektedir. Alandaki 
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diğer iki MeĢe toplumu ise tüylü MeĢe ormanı ile bağlantılıdır. AraĢtırma alanında 

yüksek kesimlerde yer alan MeĢe ormanları, öksin ormanlar içinde kolin MeĢe karıĢık 

ormanı bölgesinin Quercus petraea ssp. iberica-Carpinus betulus ormanı ile 

benzerlikler taĢımaktadır. Alanın alçak kesimlerindeki MeĢe toplumları ise, Quercus 

petraea ormanı ile iliĢki içinde olan yetiĢme ortamı yetersiz, kumlu dik yamaçlar 

üzerinde yayılıĢ gösteren Quercus cerris s.str.-Carpinus betulus orman toplumları ile 

uyumludur.  

 

İnsan faaliyetleri ve etkileri: Pinus brutia, Pinus pinaster, Pinus nigra ssp. pallasiana 

ağaçlandırma alanları, alandaki MeĢe ormanlarının önemli bir bölümünü tahrip etmiĢtir. 

Bunun dıĢında MeĢe ormanları üzerinde en büyük tehdidi yerleĢim ve buna bağlı tarım 

alanları oluĢturmaktadır. Kırsal yerleĢimlerin genellikle MeĢe ormanlarının yayılıĢ 

gösterdiği alanlarda oluĢturulduğu, kalıntı ağaç topluluklarından anlaĢılmaktadır. MeĢe 

odununun yakacak olarak kıymetli olması, kaçak kesimleri beraberinde getirmiĢtir. 

Tarlaağzı Koyu yakınına kurulması düĢünülen termik santral tesisi yapıldığı takdirde, 

deniz kıyısı ve gerisindeki tüm MeĢe toplumlarının tamamen ortadan kalkmasına neden 

olacaktır. 

 

4.1.1.5 Tilia argentea Desf. (GümüĢi Ihlamur)’un Hakim Olduğu Orman Toplumları 

AraĢtırma alanı içinde Ihlamur ağaçları, yaprak döken orman türlerine gruplar halinde 

katılmaktadır. Ancak Ġnkum ve Amasra örneğinde olduğu gibi kıyıya yakın rüzgardan 

koruntulu, nemli ve sıcaklık koĢullarının elveriĢli olduğu yamaçlarda hakim duruma 

geçebilmektedir. 

 

Yayılışı: Kuba Tepe‟nin Ġnkum yerleĢimine kadar uzanan kuzeybatı bakılı yamaçlarının 

etekleri, Tilia argentea (GümüĢi ıhlamur)‟un hakim olduğu orman toplumları ile 

örtülüdür. Deniz kıyısına yakın, 150-200 m yüksekliğe kadar olan bölüm, 20-45 

derecelik eğime sahiptir. ġeyl, kumtaĢı ve kireçtaĢı kayaç özelliklerine sahip kayalık bir 

alandır. Ayrıca Amasra çevresindeki dağlarda, Kestane ve Gürgen toplumları arasında, 

Ihlamur hakimiyetinde toplumlar tespit edilmiĢtir. Tarlaağzı Limanı‟na giden yol 

kenarında tespit edilen iyi geliĢime sahip, 15-16 m boylarındaki Tilia argentea ağaçları, 

kırsal yerleĢime bağlı açmalardan önce bu alanların yoğun Ihlamur ağaçlarını içeren 
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karıĢık orman toplumları ile kaplı olduğunu göstermektedir. Röleve alımlarına ait 

veriler EK-4.5‟de verilmiĢtir. 

 

Fizyonomisi: Kuba Tepe‟nin eteklerinde Ihlamur toplumları iki tip geliĢme 

göstermiĢlerdir. Birincisi blok kaya ortamlarında orta derece geliĢim gösteren Tilia 

argentea toplumları (ġekil 4.9a), ikincisi kayalıklar arasındaki yarıklarda iyi geliĢim 

gösteren Tilia argentea toplumlarıdır (ġekil 4.9b). Birincisinde ağaç tabakası 8-10 m 

arasında, çalı tabakası 1-5 m‟dir. Ağaç katı % 70, çalı % 70 ve otsu tabaka % 80 

kapalılığa sahiptir. Ġyi geliĢim gösteren toplumlarda Ihlamur ağaçları 20 m 

boylanmaktadır. Ağaç katı % 100, çalı tabakası % 40, otsu tabaka % 70 kapalılıktadır. 

 

Floristik strüktürü: Ağaç katında Tilia argentea, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, 

Staphylea pinnata, Ficus carica, Quercus cerris s.str., Castanea sativa yer almaktadır. 

Çalı katı Euonymus latifolius ssp. cauconis, Cornus sanguinea ssp. australis, 

Laurocerasus officinalis, Ligustrum vulgare, Rhododendron ponticum s.str., Corylus 

avellana s.str., Ilex colchica, Laurus nobilis türleri; ot katı ise Polystichum setiferum, 

Hedera helix, Orobanche hederae, Cardamine quinquefolia, Ruscus hypoglossum, 

Phyllitis scolopendrium, Scilla bithynica, Cyclamen coum s.str., Primula vulgaris ssp. 

sibthorpii, Stachys sylvatica, Vitis sylvestris, Hedera colchica, Orobanche minor türleri 

ile karakterize edilmektedir. 

 

Diğerleri ile ilişkisi: Mayer and Aksoy (1998)‟e göre öksin ormanların kolin MeĢe 

karıĢık ormanı bölgesinde silikat blok kaya yetiĢme ortamı üstünde bulunan Tilia 

argentea toplumundan bahsedilmektedir. Karadeniz Bölgesi‟nde kıyıya yakın korunaklı 

yerlerin sürekli bir toplumu olan bu blok kaya-Ihlamur toplumları, araĢtırma alanında 

kayalık yamaçlarda belirlenen toplumlarla benzerlik göstermektedir. 

 

İnsan faaliyetleri ve etkileri: Ihlamur toplumlarının Ġnkum yerleĢimi çevresinde eğimli, 

kayalık bir arazide yayılıĢ göstermesi, yerleĢim ve tarım amaçlı açmaları engellemiĢtir. 

Ancak yine de bu toplumlarda yakacak için kesimler yapılmakta, alt örtü tahrip 

edilmektedir. Çiçeklerinin toplandığı dönemlerde ağaçlara, dalları kesilerek veya 

kırılarak büyük zarar verilmektedir. YağıĢlı dönemlerde yaĢanan su ve toprak erozyonu 

da, bu toplumları olumsuz yönde etkilemektedir. 
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ġekil 4.9a: Ġnkum yolunun üst yamacında yer alan orta geliĢimli Ihlamur toplumları 

  

 

ġekil 4.9b: Ġnkum yerleĢiminin arka yamaçlarında yer alan boylu Ihlamur toplumları 
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4.1.1.6 Ostrya carpinifolia Scop. (Kayacık)’ın Hakim Olduğu Orman Toplumları 

Ostrya carpinifolia (Kayacık)‟ın ekolojik bakımından sıcaklık isteği Carpinus betulus 

(Gürgen)‟e göre daha fazladır. Genellikle tepelik bölgelerde kalkerli ve sıcak yamaçları 

tercih ederler. Kuzey Anadolu‟da yapraklı ormanlarda küçük gruplar halinde karıĢıma 

girerler. Sert, ince tekstürlü, dayanıklı ve koyu renkli odunu, tornadan geçirilerek 

hediyelik süs eĢyaları yapımında kullanılmaktadır (Yaltırık, 1988b). Amasra yöresine 

özgü geleneksel ahĢap el oymacılığı sanatında ürünlerin yapımında eskiden yaygın 

olarak ġimĢir kullanılmakta idi. Günümüzde nadir bulunması nedeniyle ġimĢir‟in yerini 

Kayacık ağacı almıĢtır. Bu durum Amasra çevresindeki Kayacık türü üzerinde büyük bir 

baskı unsuru oluĢturmaktadır. 

 

Kayacık, araĢtırma alanında Kayın, Kestane ve MeĢe toplumlarında ve kıyıya yakın 

çalılıklarda genellikle yer almaktadır. Ancak bazı nemli ve gölgeli vadilerde boyu 13-15 

m‟ye varan, 40-50 cm gövde çapına sahip Kayacık‟ın hakim olduğu toplumlar yayılıĢ 

göstermektedir. Bu topluma ait vejetasyon alımı verileri EK-4.6‟da verilmiĢtir. 

 

Yayılışı: AraĢtırma alanında Tarlaağzı Koyu‟na bağlanan Çapak Deresi‟nin kuzeydoğu 

bakılı nemli vadi yamaçlarında iyi geliĢmiĢ Ostrya carpinifiolia ağaçlarının hakim 

olduğu toplumlar görülmektedir. Tabanı kumtaĢı, kumlu kireçtaĢı, dolomit kireçtaĢı üst 

bölümü karbonat anakayasından oluĢan, alçak kesimlerde yayılıĢ gösteren bu toplumlar, 

yüksek kesimlerdeki nemli Kayın ve Kestane toplumlarının yerine geçerler. 

 

Fizyonomisi: Ağaç tabakası 13-15 m, çalı tabakası 1-5 m arasında değiĢmektedir. Ağaç 

katı % 80, çalı katı % 70, ot katı % 80 kapalılığa sahiptir. 

 

Floristik strüktürü: Ağaç katı Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Castanea sativa, 

Staphylea pinnata türlerinden oluĢmaktadır. Çalı katında nemli Kayın ve Kestane orman 

toplumlarına ait Laurocerasus officinalis, Rhododendron ponticum s.str., Ilex 

colchica‟nın yanı sıra Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea ssp. australis türleri yayılıĢ 

göstermektedir. Ayrıca çalı katında orman kenarlarına yakın güneĢli ortamlarda Erica 

arborea, Laurus nobilis, Arbutus unedo, Phillyrea latifolia gibi pseudomaki türleri az 

oranda bulunmaktadır. Toplumun ot katında Hedera colchica, Primula vulgaris ssp. 

sibthorpii, Viola odorata, Viola sieheana türleri ön plana çıkmaktadır (ġekil 4.10). 
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ġekil 4.10: Gömü ve Çapak Deresi kenarındaki Kayacık toplumunun alt örtüsünü yoğun olarak 

kaplayan Rhododendron ponticum s.str. ile Hedera colchica türleri 

Diğerleri ile ilişkisi: Mayer ve Aksoy (1998) tarafından öksin ormanlar içinde kıyıya 

yakın yerlerde ve dağların karbonat anakayaya sahip kuzey yamaçlarında yarı dağlık 

Ostrya carpinifolia toplumlarının bulunduğu ve silikat-kestane toplumunun yerine 

geçtiği belirtilmektedir. Kayacık toplumları, araĢtırma alanında belirlenen toplumlarla 

benzerlik göstermektedir. 

 

İnsan faaliyetleri ve etkileri: Bu toplum, Gömü Köyü‟nde yer alan taĢ kömürü üretim 

sahasının yakınında yer almaktadır. Ayrıca Gömü-Tarlaağzı yolu üzerinde bulunuĢu 

nedeniyle kesim vb insan müdahalelerine maruz kalmaktadır.  

4.1.2 Çalılıklar 

AraĢtırma alanındaki çalılıklar, boyu 7-8 m‟ye varan ağaçcık katı ve 3-4 m‟ye varan 

yoğun çalı topluluklarından oluĢmaktadır. Kıyıya yakın kuru ve kalkerli kayalık 

ortamlarda, Karadeniz‟e özgü yaprağını döken öksin orman toplumlarının rekabet 

yeteneğinin azaldığı çalılıklar ortaya çıkmaktadır. Genellikle denize yakın yüksekliğe 

sahip güneĢli kayalık mekanlarda ve düz tepelerde yayılıĢ göstermektedirler. 

 

Yayılışı: Amasra ve Ġnkum arasındaki 0-200 m arası değiĢen yüksekliklerdeki az ve orta 

eğimli kayalık yamaçlar, çalılıkların yayılıĢ alanlarını oluĢturmaktadır. Yükseltinin 

azaldığı kalkerli kuru tepe ve yamaçlarda, herdemyeĢil çalı türleri yaprağını döken öksin 

türler ile birlikte yer alır. Amasra, Tarlaağzı, Gömü yerleĢimlerini içine alan tüm kıyı 
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boyunca, denize yakın kalkerler üzerinde belirgin bir yayılıĢ göstermektedirler (ġekil 

4.11). 

 

  

ġekil 4.11: Tarlaağzı Köyü çevresindeki çalılıklar  

Amasra çevresinde Pürnelli ve Zeytin tepeleri ile Fatih Mahallesi gibi alçak tepelik 

arazilerin karakteristik bitki örtüsünü oluĢtururlar (ġekil 4.12a). Scutellaria albida s.str. 

taksonu, çalılıklara özgü karakter bir türdür (ġekil 4.12b). 

 

 

 

ġekil 4.12a: Amasra yerleĢimi çevresindeki alçak tepelik arazilerin karakteristik çalılıkları 
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ġekil 4.12b: Çalılıkları karakterize eden Scutellaria albida s.str. otsu türü 

Ġnkum çevresinde Yılan Tepe‟nin güneybatı yamaçları ve Güney Tepe‟nin batı 

yamaçları, pseudomaki elemanları ile karıĢık çalılıklara yaĢam ortamı sunmaktadır. 

Bartın nehir yatağını sınırlayan Balkaya Tepe‟nin dolomit kireçtaĢı özellikteki 

güneybatıya bakan kayalık yamaçları da çalılıklar ile örtülüdür.  

 

Fizyonomisi: Genellikle öksin türlerin bulunduğu ağaç tabakası 6-7 m boya sahiptir. 

Bunun içinde boyu 8-9 m‟ye varan az sayıda Ihlamur ağaçları yer alamaktadır. Çalı katı 

(Ç1) 3-4 m, (Ç2) 1-2 m boya sahiptir. Katların kapalılığı; (A2) katında % 70, çalı 

katında % 70 ve otsu tabakada % 60‟dır. EK-4.7‟de vejetasyon tablosu verilmiĢtir. 

 

Floristik strüktürü: Ağaçcık katında Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Quercus 

cerris s.str., Carpinus betulus, Quercus infectoria s.str., Laurus nobilis, Phillyrea 

latifolia, Ulmus minor s.str., Ficus carica, Erica arborea; çalı katında Laurus nobilis, 

Phillyrea latifolia, Myrtus communis s.str., Osyris alba, Asparagus acutifolius, Arbutus 

unedo, Ligustrum vulgare, Pistacia terebinthus s.str., Cornus mas, Cistus salviifolius, 

Erica arborea, Spartium junceum, Juniperus oxycedrus s.str., Asparagus aphyllus ssp. 

orientalis, Pyracantha coccinea, Cistus creticus, Crataegus microphylla, Crataegus 

pentagyna; ot katında Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum, Anthemis tinctoria var. 

pallida, Helleborus orientalis, Clematis vitalba, Asperula tenella, Periploca graeca 

s.str., Clinopodium vulgare s.str., Rubia peregrina, Teucrium chamaedrys s.str., 

Scutellaria albida s.str., Origanum vulgare ssp. viride, Trifolium angustifolium s.str., 

Bupleurum setaceum (endemik), Clematis viticella, Convolvulus cantabrica, Teucrium 
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polium, Fumana thymifolia var. viridis, Lithospermum purpurocaeruleum, Antirrhinum 

majus ssp. tortuosum ön plana çıkmaktadır (ġekil 4.13). Çalılıklarda rastlanılan 

karakteristik türlerin baĢında Scilla autumnalis, Allium flavum ssp. tauricum s.str., 

Muscari armeniacum, Spiranthes spiralis geofitleri gelmektedir (ġekil 4.14). 

 

 

ġekil 4.13: Ġnkum çevresinde alçak kesimlerdeki çalılıklarda rastlanılan endemik Bupleurum 

setaceum türü 

   

ġekil 4.14: Amasra ve Ġnkum çevresindeki çalılıklarda yoğun olarak görülen Scilla autumnalis, 

Muscari armeniacum ve Spiranthes spiralis geofitleri 

Diğerleri ile ilişkisi: Mayer ve Aksoy (1998)‟e göre öksin orman toplumlarının yer 

aldığı Karadeniz kıyısındaki dar bir Ģeritte pseudomaki çalılıklarının yayılıĢ gösterdiği 

belirtilmektedir. AraĢtırma alanındaki çalılık biyotopları, Phillyrea-Laurus-Myrtus 

çalılıkları, Arbutus andrachne-Phillyrea latifolia çalılıkları ve mediteran Pinus brutia 

ormanı ile benzer özellikler taĢımaktadır. 

 

İnsan faaliyetleri ve etkileri: Düz alanlarda yayılıĢ gösteren çalılıklar, yerleĢim ve tarım 

baĢta olmak üzere katı ve sıvı atık depolama alanı, ulaĢım vb alan kullanımlarının etkisi 

altındadır. Özellikle Amasra kent merkezi çevresinde kentsel yerleĢim alanlarının 
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geniĢlemesi, alçak kesimlerde yayılıĢ gösteren çalılık biyotopları üzerinde baskı 

oluĢturmaktadır. Tarlaağzı çevresindeki çalılıklar, bölgeye yapılması düĢünülen termik 

santral alanının yapımı esnasındaki açmalardan ve yapıldıktan sonra ortaya çıkacak 

çevre kirliliğinden olumsuz etkilenecektir. 

4.1.3 Dik Kayalık Alanlar 

Denize yakın dik kayalık alanlar, Karadeniz kıyı Ģeridinin karakteristik bir özelliğidir. 

Dik kayalık ortamlarda yayılıĢ gösteren çalılıklara insan etkisi daha az olmuĢtur. Ġnkum 

yerleĢimini sınırlayan Deliklikaya, Demirli ve Yılanlı Burnu uzantıları, Bartın Nehri 

çevresindeki dik kayalık yamaçlar ile Tarlaağzı Koyu‟na kadar olan kalkerli dik kıyılar 

kayalık biyotoplarını oluĢturmaktadır. Amasra ilçe merkezi, Tarlaağzı ve Gömü köyleri 

çevresindeki kıyıya yakın, kireçtaĢı kayaç özelliğine sahip sarp kayalık alanlar da bu 

kapsamdadır.  

 

Dik kayalık alanlarda yer alan biyotopların en önemli elemanları odunsu olarak; 

Arbutus andrachne, Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Pinus brutia, Quercus 

cerris s.str., Quercus infectoria s.str., Carpinus betulus, Rhus coriaria; çalı katı 

Phillyrea latifolia, Laurus nobilis, Arbutus unedo, Osyris alba, Erica arborea, Myrtus 

communis s.str., Asparagus acutifolius, Asparagus aphyllus ssp. orientalis, Pistacia 

terebinthus s.str., Juniperus oxycedrus s.str., Ruscus aculeatus s.str., Spartium junceum, 

Paliurus spina-christi, Arbutus andrachne, Crataegus microphylla‟dır. Bunların çoğu 

boylu çalı veya kısa boylu ağaçlar Ģeklinde geliĢim göstermektedirler. 

 

Ot katı Centaurium erythraea s.str., Blackstonia perfoliata s.str., Clematis viticella, 

Galium album ssp. prusense, Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum, Asyneuma 

limoniifolium ssp. pestalozzae (endemik), Anthyllis vulneraria ssp. boisseri, 

Argyrolobium biebersteinii, Brassica cretica, Centaurium pulchellum, Crocus 

ancyrensis (endemik), Ferulago plathycarpa (endemik), Helianthemum nummularium 

s.str., Hypericum origanifolium, Jurinea sanguinea, Leontodon crispus ssp. asper, 

Linum aroanium, Ornithogalum fimbriatum, Orobanche minor, Origanum vulgare ssp. 

viride, Periploca graeca s.str., Seseli resinosum (endemik), Stachys cretica ssp. 

anatolica (endemik), Tanacetum poterifolium, Teucrium polium, Teucrium chamaedrys 

ve Vitis sylvestris türlerinden oluĢmaktadır. 
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ġekil 4.15a: Ġnkum yerleĢiminin kuzey ucundaki Yılanlı Burnu dik kayalıkları 

Ġnkum yerleĢiminin kuzeyinde Yılanlı Burnu dik kayalıklarında, Seseli resinosum, 

Ferulago plathycarpa, Crocus ancyrensis vb endemik otsu türleri içinde barındıran 

floristik bakımdan zengin pseudomaki çalılıkları yayılıĢ gösterir. Hypericum 

origanifolium, Jurinea sanguinea gibi güneĢli kayalık ortamları seven türler de tespit 

edilmiĢtir (ġekil 4.15a, ġekil 4.15b, ġekil 4.15c).  

  

ġekil 4.15b: Yılanlı Burnu kayalık ortamlarında görülen Ferulago plathycarpa ve Crocus 

ancyrensis endemik türleri 

      

ġekil 4.15c: Yılanlı Burnu kayalık ortamlarında görülen Hypericum origanifolium ve Jurinea 

consanguinea türleri  
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Yılanlı kayalıklarının alt bölümünde sadece denizden ulaĢımı mümkün olan bir mağara 

bulunmaktadır. Ġnkum yerleĢiminin güneyi, yüksekliği 180 m‟ye varan dik kayalık 

alanlar ile çevrilidir (ġekil 4.16a). Bartın yöresinin en yaĢlı kayaçları olan Ordovisiyen-

Alt Devoniyen dönemine ait kumtaĢı, kiltaĢı ve kireçtaĢı kayaçları temsil ederler. 

Sarıkaya Tepe‟nin dik kayalıkları pseudomaki elemanları ile karıĢık MeĢe-Kayacık 

çalılıklarıyla kaplıdır. 

  

ġekil 4.16a: Ġnkum dik kayalıkları 

 

ġekil 4.16b: Ġnkum dik kayalık mekanlarındaki nemli koyaklarda yoğun yayılıĢ yapan 

Scutellaria rubicunda ssp. subvelutina türü 

Dik kayalıkların bazı bölümlerinde içeriye doğru derin çatlaklar, dıĢarıya doğru 

çıkıntılar görülmektedir. Kayalıkların çatlaklarındaki nemli-ıslak koyaklarda Scutellaria 

rubicunda ssp. subvelutina türü yoğun olarak yer almaktadır (ġekil 4.16b). Dik kayalık 

alanların eteklerindeki Ģeyl ve kumtaĢı zemin üzerinde Ostrya carpinifolia hakim 

olduğu karıĢık yapraklı topluluklar yayılıĢ göstermektedir. Staphylea pinnata, Ulmus 
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minor s.str., Carpinus betulus, Quercus cerris s.str., Ficus carica ağaçlarına, Arbutus 

unedo, Erica arborea, Paliurus spina-christi, Laurus nobilis, Phillyrea latifolia 

pseudomaki çalıları ile beraber yoğun olarak Ligustrum vulgare, Rubus sanctus, 

Euonymus latifolius ssp. latifolius, Cornus mas, Rosa canina Periploca graeca s.str., 

Vitis sylvestris, Hedera helix, Smilax excelsa, Clematis vitalba, Rubia peregrina gibi 

çalı ve sarılıcı türler katılmaktadır. 

 

Ġnkum‟da kireçtaĢı dik kayalıklarını karakterize eden baĢka bir tür ise bodur formlu 

doğal Pinus brutia ağaçlarıdır (ġekil 4.17). Kayalar üzerinde dağınık yayılıĢ yapan bu 

topluluklar, estetik açıdan ilgi çekici görünümler oluĢturur.  

 

  

ġekil 4.17: Ġnkum kayalıklarındaki bodur Pinus brutia ağaçları 

Ġnkum‟un doğu ve batı ucundaki dik kayalık biyotoplarda ise, boyu 4-6 m‟ye ulaĢan 

Arbutus andrachne‟lerin yoğunlaĢtığı çalılıklar yer almaktadır (ġekil 4.18). 

  

ġekil 4.18: Ġnkum yerleĢimi çevresindeki dik kayalık alanlarda Arbutus andrachne‟nin yoğun 

olduğu çalılıklar 
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Bartın Limanı ile Tarlaağzı Köyü arasındaki denize yakın kıyı mekanının, yüksekliği 

120 m‟yi bulan dik kayalıklarında Quercus pubescens‟in hakim olduğu MeĢe çalılıkları 

devam eder. Tarlaağzı Köyü‟nün batı bölümünde yer alan Domuz Tepe‟de dik 

kayalıkların yüksekliği 250 m‟ye varmaktadır (ġekil 4.19). 

 

ġekil 4.19: Tarlaağzı Köyü‟nün batısında yer alan Domuz Tepe‟nin denize yakın kayalıkları 

Amasra kent merkezi, Tarlaağzı ve Gömü köyleri çevresindeki 80-150 m arası değiĢen 

kireçtaĢı dik kayalık alanlarda, pseudomaki çalılıkları yayılıĢ gösterir. Tarlaağzı 

Koyu‟nun doğusunda yer alan Pürnelli Tepe çevresindeki kireçtaĢı kayalıklarda, 

Ġnkum‟a benzer 6-7 m boya ulaĢan Arbutus andrachne türünün yoğunlaĢtığı çalılıklar 

tespit edilmiĢtir (ġekil 4.20). 

 

  

ġekil 4.20: Tarlaağzı Koyu‟ndaki Arbutus andrachne‟lerin yoğunlaĢtığı dik kayalık biyotoplar 
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Ġnkum ve Amasra çevresinde bodur Pinus brutia ağaçlarının yer aldığı kaya blokları yer 

almaktadır (ġekil 4.21). Bunlardan en dikkat çekeni, Ġnkum kumul alanını ikiye ayıran 

Ġntepe kaya bloğudur. Deniz kenarındaki Ġntepe kayalığının kalkerli kayalık 

ortamlarında Seseli resinosum endemik türü, çok sık olarak görülmektedir (ġekil 4.21). 

Deniz kıyısında veya kumsal alan üzerinde bulunan kaya blokları, ilginç görünümleri ve 

bitki örtüsü ile karakteristik bir yapı sergilerler. Pinus brutia‟lı kaya blokları, Bartın 

denilince ilk akla gelen görüntülerden birini oluĢturmaktadır (ġekil 4.22).  

 

  

ġekil 4.21: Ġnkum kıyı kesiminde yer alan bodur Pinus brutia‟lı Ġntepe kaya bloğu ve üzerinde 

yer alan endemik Seseli resinosum türü 

 

ġekil 4.22: Bartın‟ın simgesi haline gelen Ġnkum kaya blokları 

Ġntepe kaya bloğunun üst bölümlerinde 4-5 m boylanan Pinus brutia, Ficus carica 

ağaçları yer alırken, kayalıklarda Asparagus acutifolius, Tanacetum poterifolium, 

Arabis caucasica s.str., Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum, Clematis vitalba, 

Antirrhinum majus s.str., Centranthus ruber, Teucrium chamaedrys s.str., Veronica 

cymbalaria gibi kuru kayalık ortamları seven türler yayılıĢ göstermektedir. Blok 

kayalıkların gölgeli eteklerinde Ostrya carpinifolia, Ulmus minor s.str., Arum orientale 
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s.str., Mercurialis perennis, Geranium robertianum, Scilla bithynica, Lamium 

purpureum s.str., Coronilla varia s.str. gibi karıĢık yaprak döken ormanlara ait türler yer 

almaktadır. 

 

Ġntepe Kayalığı‟nın alt bölümünde yer alan mağara, yaz dönemlerinde ziyaretçilerin 

ilgisini çeken doğal bir mekandır. Mağara giriĢindeki alanlarda Senecio vulgaris, 

Sonchus oleraceus, Stellaria media s.str., Raphanus raphanistrum, Euphorbia 

helioscopia, Euphorbia peplus s.str. ve Mercurialis annua ruderal türleri 

yaygınlaĢmaktadır. 

4.1.4 Ağaçlandırma Alanları 

Plantasyonlar, araĢtırma alanında büyük bir bölümde yayılıĢ yaparlar. En geniĢ dağılımı, 

Bartın Limanı ile Tarlaağzı Köyü arasında Pinus pinaster (Sahilçamı) ve Pinus brutia 

(Kızılçam) ağaçlandırmaları oluĢturur. Bunu Pinus nigra subsp. pallasiana (Karaçam) 

ağaçlandırma alanları ile küçük alanlarda uygulanan Pinus pinea (Fıstıkçamı) ve Cedrus 

libani (Lübnan sediri) ağaçlandırmaları izlemektedir. Ġnkum çevresinde Kuba Tepe‟nin 

güney ve batıya açık yamaçlarında Pinus brutia ve Pinus nigra ssp. pallasiana 

ağaçlandırma alanları ile Amasra çevresinde deniz seviyesine yakın güney, batı ve 

kuzeybatı bakılı yamaçlarda parçalı olarak Pinus brutia, Pinus nigra ssp. pallasiana ve 

Pinus pinaster ağaçlandırma alanlarını görmek mümkündür.  

4.1.4.1 Pinus pinaster Ait. (Sahilçamı) Ağaçlandırma Alanları 

Bartın ilinde 1980‟li yıllarda ormancılık çalıĢmaları kapsamında Pinus pinaster Ait. 

(Sahilçamı) ağaçlandırmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Çevrede yer alan maden ocaklarına 

malzeme sağlamak amacıyla baĢlatılan uygulama, alanın mevcut vejetasyonu tamamen 

kesilerek gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 4.23). 

 

Zamanla sahilçamı odunu, ekonomik olmaması ve kıĢ aylarında dallarının zarar görmesi 

nedeniyle bölgede giderek önemini kaybetmiĢtir. Bunun sonucunda son yıllarda yapılan 

aralama çalıĢmaları, alanın potansiyel vejetasyonun ortaya çıkmasına katkı sağlamıĢtır. 

Sahilçamı ağaçlandırmaları, Ġnkum ve Amasra yerleĢimleri çevresinde Pinus brutia ile 

beraber küçük gruplar halinde görülse de, asıl büyük ağaçlandırma alanı Bartın Limanı 

ve Tarlaağzı arasında kalan Yaylacık Tepe ve Dinlence Tepe‟nin üst yamaçlarıdır. 

Ġnkum yerleĢimi çevresinde Sarıkaya Tepe‟nin batı ve güneye açık yamaçlarında, 
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Amasra ilçe merkezi‟nde Deniz Komutanlığı‟na bağlı askeri alan içinde, Zeytin Tepe ile 

denize yakın alt yamaçlarda ve Amasra-Bartın yolu üzerindeki Büyük Tepe‟nin güneye 

bakan üst yamaçlarında yer almaktadır. Karbonat, kömür damarlı ve volkanik kayaların 

bulunduğu Yaylacık ve Dinlence tepeleri çevresindeki 150-400 m arasındaki 

yüksekliklerde eğimli ve düz alanlarda yapraklı türler ile birlikte yayılıĢ gösterirler 

(ġekil 4.24).  

 

ġekil 4.23: Ağaçlandırma alanındaki tepelik arazilerin yüksek bölümlerine uygulanan Pinus 

pinaster ağaçlandırma alanları 

Fizyonomik açıdan ağaçlandırma alanlarının ağaç katında (A1) 15-20 m, (A2) 5-8 m; 

çalı katında (Ç1) 3-4 m, (Ç2) 1-2 m boylanma gözlemlenmiĢtir. (A1) katı % 70, (A2) % 

40, (Ç1) % 40, (Ç2) % 40, otsu tabaka ise % 30 alanı örtmektedir.  

 

ġekil 4.24: Amasra Dinlence Tepe‟nin üst yamaçlarında yer alan sahilçamlarının Kayın ile 

karıĢım yaptığı ağaçlandırma alanları 

Pinus pinaster ağaçlandırma alanlarında yapılan röleve çalıĢmaları EK-4.8‟de 

verilmiĢtir. Pinus pinaster ağaçlandırmaları, genellikle potansiyel Kayın ve Kestane 
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toplumlarının yayılıĢ gösterdiği alanlarda gerçekleĢtirilmiĢtir. Aralarda az sayıda yaĢlı 

Fagus orientalis ağaçlarına da rastlanmıĢtır. Pinus pinaster ile örtülü alanların alt örtüsü 

tahrip edildiğinden Kayın ve Kestane‟den oluĢan potansiyel vejetasyonun geliĢimi zayıf 

olmuĢtur. Alt örtü yoğun Rubus spp. ve Hedera helix ile kaplıdır. Aralama çalıĢmaları 

ile Fagus orientalis, Castanea sativa, Carpinus betulus, Cerasus avium, Populus 

tremula ile Corylus avellana s.str., Laurocerasus officinalis, Ilex colchica, 

Rhododendron ponticum s.str. genç bireyleri yetiĢmeye baĢlamıĢtır. Orman kenarlarında 

genellikle Erica arborea yaygındır. Tahribat nedeniyle nemli ortamı seven Laurus 

nobilis türünün de alanda yoğun olduğu göze çarpmaktadır (ġekil 4.25). 

 
 

 

ġekil 4.25: Yaylacık Tepe üst yamaçlarında Pinus pinaster‟lerin alandan uzaklaĢtırılması ile 

alanın potansiyel vejetasyonu olan Kayın toplumunun gelmesi 

Bazı alanlarda ise Pinus pinaster aralaması sonucu Quercus petraea ssp. iberica, 

Quercus cerris s.str., Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Acer campestre s.str., Tilia 

argentea, Laurus nobilis, Cornus mas, Crataegus monogyna s.str., Ligustrum vulgare, 

Sorbus torminalis s.str. türleri ile alt otsu tabakada Helleborus orientalis, Clematis 
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vitalba, Hedera helix yer almaktadır. Ruscus aculeatus s.str., Pteridium aquilinum ve 

Centaurea iberica tahrip edilmiĢ alanlarda sıklıkla karĢılaĢılan istilacı türler olarak 

kaydedilmiĢtir. 

4.1.4.2 Pinus brutia Ten. (Kızılçam) Ağaçlandırma Alanları 

Pinus brutia (Kızılçam) ağaçlandırma alanları, farklı geliĢim sergilemiĢlerdir. Birincisi, 

kapalı bir vejetasyon yapısı gösteren, ağaç boyu 15 m‟yi bulan alanlardır. Bunlar, 

Amasra ilçesi Büyükilit Tepe‟nin denize bakan, 200 m yüksekliğe sahip batı 

yamaçlarında en iyi örneklerini gösterirler. Denize yakın eğimli bu yamaçlar, rüzgardan 

korunaklı ve güneĢli bir yetiĢme ortamı koĢullarına sahiptirler. Gömü Koyu‟na bakan alt 

yamaçlarda ise potansiyel vejetasyonu olan orta geliĢimli MeĢe ve Ihlamur toplulukları 

yayılıĢ göstermektedir (ġekil 4.26a ve ġekil 4.26b). 

 

ġekil 4.26a: Amasra Büyükilit Tepe‟deki Kızılçam ormanları ile Gömü Koyu‟na yakın 

bölümlerdeki orta geliĢimli Ihlamur toplulukları 

 

ġekil 4.26b: Büyükilit Tepe‟nin batıya bakan üst yamaçlarındaki boylu Pinus brutia ağaçları 
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Ġkincisi, yarı kapalı bir örtü oluĢturan, ağaç boyu 5-8 m arası değiĢen Pinus brutia 

ağaçlandırma alanlarıdır. Büyükilit Tepe‟nin Amasra kent merkezine bakan güneydoğu 

ve doğu yamaçlarında, Büyük Liman‟ın güneydoğusundaki denize yakın yamaçlarda 

yarı kapalı Pinus brutia ağaçlandırmaları yer almaktadır. Bu alanlar Ģeyl, marn, kumtaĢı 

ile killi ve kumlu kireçtaĢı sıralaması içeren anakaya tabanına sahiptirler. Gömü 

Koyu‟na yakın kalkerli alt yamaçlarda Pinus brutia ağaçlandırmaları yer almaktadır. 

Ġnkum yerleĢiminin üst bölümündeki Ģeyl, kumtaĢı ve kireçtaĢı ihtiva eden Sarıkaya 

Tepe‟nin az eğimli güney yamaçlarında, dolomit kireçtaĢı kayaç özelliğindeki 

Harmancık Tepe‟nin batıya açık kurak yamaçlarında Kızılçam ağaçlandırma alanları 

bulunmaktadır. Amasra ve Ġnkum çevresinde parçalı Pinus brutia ağaçlandırma alanları 

yer alırken, geniĢ alanları örten Kızılçam ağaçlandırma alanı, Pinus pinaster 

ağaçlandırmalarının da bulunduğu Bartın Limanı ile Tarlaağzı kırsal yerleĢimi 

arasındaki bölümde yayılıĢ gösterir. Bu mekanın özellikle denize yakın alçak 

yükseltilerinde sıcaklık nedeniyle Pinus brutia ağaçlandırması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Alanın daha yüksek nemli bölümlerinde ise Pinus pinaster ağaçlandırma alanları yer 

almaktadır. Yaylacık Tepe‟nin girintili-çıkıntılı kireçtaĢı arazi alanı, güneĢli alt ve orta 

yamaçları geniĢ Pinus brutia ağaçlandırma alanları ile örtülüdür. Yapılan aralama 

çalıĢmaları sonucunda Pinus brutia türüne genellikle orta geliĢimli Quercus cerris s.str., 

Quercus pubescens, Quercus petraea ssp. iberica, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia 

katılmaktadır (ġekil 4.27).  

  

ġekil 4.27: Yaylacık Tepe‟nin alt yamaçlarında aralama çalıĢmaları yapılan Pinus brutia 

ağaçlandırma alanları 

Güneydoğu bakıya sahip alanlardaki yarı kapalı topluluklarda, çalı olarak Laurus 

nobilis, Phillyrea latifolia, Cistus creticus, Cistus salviifolius, Buxus sempervirens, 

Chamaecytisus hirsutus, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna s. str., Crataegus 
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microphylla, Osyris alba, Pyracantha coccinea ve Spartium junceum görülmektedir. 

Otsu tabakada Teucrium chamaedrys s.str., Clinopodium vulgare s.str., Dorycnium 

graecum, Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum, Muscari neglectum, Arabis caucasica 

s.str., Teucrium polium, Echium vulgare, Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum, 

Vicia lathyroides gibi çok kuru ve yarı kuru ortamları seven türler yer almaktadır. Ağaç 

ve çalı altındaki gölgeli ortamlarda ise Helleborus orientalis, Lithospermum officinalis, 

Lepidium campestre, Lathyrus venetus, Crepis sancta, Vinca major ssp. hirsuta, Viola 

sieheana, Viola odorata, Viola canina, Lathyrus laxiflorus s.str., Leontodon tuberosus, 

Polygala pruinosa s.str., Hypericum bithynicum ve Fritillaria pontica gibi alanın 

potansiyel vejetasyona özgü türleri görmek mümkündür (ġekil 4.28). 

 

  

ġekil 4.28: Kızılçam ağaçlandırma alanında kesim çalıĢmalarına rağmen yaĢamını 

sürdürülebilmiĢ Fritillaria pontica geofiti 

Tam kapalı gölgeli ortamlarda ise Euphorbia amygdaloides s.str., Trachystemon 

orientalis, Ajuga reptans, Cardamine bulbifera, Prunella vulgaris, Salvia forskahlei, 

Viola sieheana, Hedera helix, Vinca herbacea, Mercurialis perennis, Veronica 

chamaedrys, Lapsana communis ssp. intermedia gibi orman toplumlarına özgü türler 

görülebilmektedir. Pinus brutia ağaçlandırma alanlarına ait röleve alanlarından yapılan 

vejetasyon alımları EK-4.9‟da görülmektedir.  

 

4.1.4.3 Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe (Karaçam) Ağaçlandırma 

Alanları 

Amasra ve Ġnkum çevresinde Kızılçam ile beraber Karaçam ağaçlandırmaları da 

görülmektedir. Karaçam, Amasra ilçe merkezi çevresinde Gölyanı ve Çingen Tepe‟nin 

alt yamaçlarındaki Gürgen ve Ihlamur karıĢımı orman toplumları içinde gruplar halinde 
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yer almaktadır. Büyük Liman‟ın güneydoğusunda Deniz Komutanlığı‟na bağlı askeri 

alan içinde deniz yakın yamaçlarda Pinus brutia ile beraber görülmektedir. Bu alanlar 

Ģeyl, marn, kumtaĢı ve kumlu-killi kireçtaĢı sıralanmasından oluĢan kayaç yapısına 

sahiptirler. 

 

Ayrıca Ġnkum yerleĢimi çevresinde Sarıkaya Tepe‟nin Ģeyl, kumtaĢı ve kireçtaĢı içeren 

güneĢli yamaçlarında Pinus brutia ve pseudomaki çalılıkları ile karıĢık halde 

bulunmaktadır. Kuba Tepe‟nin Karasu Köyü‟ne bağlanan güney ve doğu bakılı 

yamaçlarında Quercus cerris s.str., Quercus infectoria s.str. ve Carpinus betulus ile 

karıĢım yapmaktadır. Bartın-Ġnkum karayolu üzerinde görülebilen Kuba Tepe‟nin 

doğuya bakan Ören Sırtı‟nda kapalı bir vejetasyon oluĢturan Pinus nigra ssp. pallasiana 

ağaçlarının boyu yetiĢme ortamı koĢulları nedeniyle en fazla 4-7 m‟ye ulaĢabilmiĢtir 

(ġekil 4.29). 

 

ġekil 4.29: Ġnkum yolu üzerinde Ören Sırtı‟nda yer alan Pinus nigra ssp. pallasiana 

ağaçlandırma alanı 

Ören Sırtı‟nda kapalı karaçam meĢcerelerinde alt örtünün çoğunluğunu gölge nedeniyle 

Hedera helix ve Pteridium aquilinum oluĢturmaktadır. Otsu tabakada Rubia peregrina, 

Clematis vitalba, Smilax excelsa gibi sarılıcıların yanı sıra Ruscus aculeatus s.str., 

Asparagus acutifolius, Quercus cerris s.str., Quercus infectoria s.str., Laurus nobilis, 

Ostrya carpinifolia, Cornus mas genç bireyleri görülmektedir. Ġnkum karayolu 

kenarlarındaki karaçam açıklıklarında Reichardia glauca ve Pilosella piloselloides s.str. 

türleri yaygın olarak yer almaktadır. 
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Karaçam ağaçlarının seyrekleĢtiği güneĢli ortamlarda Cotinus coggygria, Phillyrea 

latifolia, Laurus nobilis, Ostrya carpinifolia, Juniperus oxycedrus s.str., Erica arborea, 

Pistacia terebinthus s.str., Ligustrum vulgare, Asparagus acutifolius, Osyris alba, 

Myrtus communis s.str. çalıları yer almaktadır. GüneĢli otsu tabakada Scabiosa 

atropurpurea ssp. maritima, Agrimonia eupatoria, Clinopodium vulgare s.str., Polygala 

anatolica, Polygala pruinosa s.str., Oxalis acetosella, Vinca major ssp. hirsuta, 

Asperula tenella, Calamintha nepeta ssp. glandulosa, Melissa officinalis s.str., Scabiosa 

columbaria s.str., Rubia peregrina, Clematis vitalba türleri görülmektedir. Karasu 

Deresi vadisinde yer alan Kestane toplumları içinde az sayıda boyların 20-25 m‟ye 

varan Karaçam bireyleri görülmüĢtür. 

 

Fizyonomik açıdan Karaçam meĢcerelerinde ağaç tabakası 8-10 m, çalı tabakası 1-2 m 

boy yapmaktadır. Katların kapalılığı ağaç tabakasında % 70, çalı tabakasında % 40, otsu 

tabaka ise % 70 oranda alanı örtmektedir. Ağaçların boyunun 4-7 m‟ye düĢtüğü 

alanlarda, çalı katının boyu 1-2 m arasında değiĢmektedir. Ağaç katı % 60, çalı katı % 

40, otsu tabaka % 50 kapalılığa sahiptir. Pinus nigra ssp. pallasiana ağaçlandırma 

alanlarına ait vejetasyon tablosu EK-4.10‟da verilmiĢtir. 

 

4.1.4.4 Pinus pinea L. (Fıstıkçamı) Ağaçlandırma Alanı 

Fıstıkçamı ağaçlandırmaları, Kızılçam ağaçlandırma sahası içindeki Kömüryanı 

Çukuru‟ndaki verimli çukurluk alanlara uygulanmıĢtır ve iyi geliĢim göstermiĢlerdir. 

Ağaç katı 5-8 m, çalı tabakası 1 m boylanmaktadır. Tabaka yapısı incelendiğinde ağaç 

tabakası % 90, çalı tabakası % 60 ve otsu tabaka ise % 60 oranında alanı örtmektedir. 

 

Yerel halkın geçim kaynağı haline gelen Fıstıkçamı kozalakları her yıl düzenli olarak 

toplanmakta, bakım için alt örtüdeki otsu ve çalı tabaka devamlı temizlenmektedir. Bu 

uygulama alt örtüdeki alana özgü vejetasyonun geliĢmesini engellemektedir. Kenarlarda 

ve orta bölümlerde kesilmeden kalmıĢ boylu çalı formunda az sayıda Fagus orientalis 

ve Carpinus betulus ağaçları ile Laurus nobilis, Ilex colchica, Sorbus torminalis var. 

torminalis, Cornus sanguinea subsp. australis çalıları görülmektedir.  

 

Otsu tabakada Hedera helix‟in orta yoğunlukta yayılıĢ gösterdiği alanda güneĢli ve yarı 

gölge ortamlarda Galega officinalis baĢta olmak üzere Apium nodiflorum, Daucus 



131 

carota, Smilax excelsa, Potentilla reptans, Plantago lanceolata, Vinca major ssp. 

hirsuta, Scilla bifolia, Cyclamen coum s.str., Lathyrus laxiflorus s.str., Geranium 

robertianum, Veronica chamaedrys, Lamium purpureum s.str. türleri yer alırken güneĢli 

açık alanlarda yoğun Cruciata laevipes yayılıĢ göstermektedir. 

 

Pinus pinea ağaçlarının arasında kesilmeden kalmıĢ boylu tek Tilia argentea bireyi 

görülmektedir. Alt örtüde otsu tabaka devamlı temizlendiği için sadece Rhododendron 

ponticum s.str. ve Laurus nobilis çalılıkları ön plana çıkmaktadır (ġekil 4.30).  

 

  

 

ġekil 4.30: Pinus pinea ağaçlandırma alanı ve alt örtüsündeki Rhododendron ponticum s.str. 

çalıları 

Bazı gölgeli bölümlerde Trachystemon orientalis yayılıĢ yapmaktadır. Kenarlardaki 

boĢluk alanlarda Carpinus betulus, Quercus cerris s.str., Ostrya carpinifolia ve Fagus 

orientalis karıĢımı boylu çalı grupları yer almaktadır. Alanın batı ve güney yönlerinde 

yapraklı türler ile karıĢık Pinus brutia ağaçlandırma alanları görülmektedir. 
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4.1.5 Tarım Alanları 

Kırsal yerleĢimler karakteristik olarak genellikle nehir ve dere kenarlarında, eğimi az 

tepelik arazilerde ve orman alanlarının yakınlarında kurulmuĢlardır. Tarım alanları da 

genellikle kırsal yerleĢimlerin yakın çevresindeki orman alanlarında açmalar yaparak 

elde edilmiĢtir. Tarım alanlarının aralarında kalmıĢ doğala yakın ağaç toplulukları, sınır 

çitleri veya kalıntı tek bireylerin ortaya çıkması bu açılmaların bir sonucudur. 

 

Bartın ilinde en fazla kullanılan tarım alanları, Güzelcehisar Köyü‟nde bulunmaktadır. 

Köyde geleneksel olarak fındık, buğday, mısır, karıĢık sebzelik yetiĢtirilen tarım 

alanlarının yanında mandalina ve çilek yetiĢtiriciliği denemelerinden iyi sonuçlar 

alınmıĢtır. AraĢtırma alanı kapsamında ise tarımın en fazla yapıldığı alanlar, Ġnkum‟u 

yerleĢimine yakın olan Güzelcehisar Köyü‟ne bağlı Kapaklı Mahallesi ile Karasu Köyü 

çevresidir. Bu alanlarda yöresel ürünler olan fındık ve çilek yetiĢtiriciliğine dayalı 

tarımsal faaliyetlerin ağırlık kazandığı görülmektedir. Deniz etkisindeki güneĢli 

yamaçlar, tarla tarımı alanları ve fındık plantasyon alanları ile örtülüdür. Özellikle 

geleneksel fındık plantasyonları, genellikle orman içinde veya kenarında 

oluĢturulmuĢtur.  

 

Amasra‟ya yakın köyler olan Gömü ve Tarlaağzı ile Esenpınar Mahallesi‟nde tarım 

alanları ve fındık plantasyonları bulunsa da madenciliğin öne çıkması, bunun yanında 

balıkçılık, ormancılık çalıĢmaları ile genç nüfusun dıĢ ülkelere ve büyükĢehirlere 

gitmesi gibi sosyoekonomik nedenler tarım alanlarının kullanılmamasına yol açmıĢtır. 

Bu nedenle kırsal yerleĢim alanları çevrelerinde ve orman alanları içlerinde kuru ve yarı 

kuru çimenliklerle kaplı tarım alanları ile sıkça karĢılaĢılmaktadır. 

 

Bartın Nehri, Karasu Deresi çevresindeki nemli düzlük alanlarda, çöküntü vadilerinin 

dere kenarlarında kavak plantasyonları ve çayırlıklar yayılıĢ göstermektedir. Nehir 

yatağını sınırlayan tepelerin eteklerindeki verimli araziler, genellikle tarla tarımı ve 

fındık plantasyonu için kullanılmaktadır. Tarım biyotopları; tarlalar, nemli çayırlıklar, 

kuru ve yarı kuru çimenlikler, fındık ve kavak plantasyonları ile tarla sınırlarındaki ağaç 

toplulukları ve çitler baĢlıkları altında incelenmiĢtir.  
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4.1.5.1 Tarla Tarımı Alanları 

Tarla tarımı biyotoplarını, bulundukları arazinin yapısına, eğim ve toprak nemine göre 

iki gruba ayırmak mümkündür: Birinci grup, kırsal yerleĢimler çevresindeki hafif ve 

orta eğimli dağlık yamaçlarda, ikinci grup Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresindeki 

nemli alüviyal düzlük alanlarda yayılıĢ gösterirler. 

 

Hafif ve Orta Eğimli Kayalık Yamaçlardaki Kuru/Yarı Nemli Tarla Tarımı Alanları: 

Tarla tarımı alanları, Kapaklı Mahallesi ve Karasu Köyü çevresindeki gri kahverengi 

podzolik toprağa sahip orta yamaçlar ile Esenpınar, Gömü ve Tarlaağzı köyleri 

çevresindeki kahverengi orman toprağına sahip hafif ve orta eğimli yamaçlarda 

genellikle yer almaktadır (ġekil 4.31). 

  

ġekil 4.31: Ġnkum-Kapaklı Mahallesi ve Amasra-Gömü Köyü çevresindeki tarla tarımı alanları 

Tarlaağzı ve Gömü köyleri çevresi, Kapaklı Mahallesi‟nin alt etekleri, Bartın Nehri‟ni 

sınırlayan Balkaya Tepe çevresindeki az ve orta eğimli yamaçlar, IV. sınıf toprak 

iĢlemeli tarıma elveriĢli arazilerdir. Kapaklı Mahallesi çevresindeki üst yamaçlar, Yılan 

ve Harmancık tepelerinin çevresi, VI. sınıf toprak iĢlemeli tarıma elveriĢsiz arazilerdir. 

Bu alanlarda taĢlılık, tuzluluk ve alkalilik nedenleriyle toprak yetersizliği ile eğime bağlı 

erozyon yaĢanmaktadır. 

 

Tarım KöyiĢleri Bakanlığı‟na 2008 yılında yapılan tarımsal destek baĢvurularına göre, 

Güzelcehisar Köyü‟nde fındık, buğday, mısır, karıĢık sebze ve çilek; Gömü Köyü‟nde 

fındık, mısır ve karıĢık sebze, Esenpınar Mahallesi‟nde fındık, yonca, karıĢık meyvelik, 

fiğ ve karıĢık sebze yetiĢtirmek için destek alındığı görülmektedir. Amasra-Ġnkum 

arasında inceleme yapılan tarla tarımı alanlarının karakteristik türleri aĢağıda 

açıklanmıĢtır: 
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Kuru tarım biyotoplarını karakterize eden türler; Heliotropium europaeum türü baĢta 

olmak üzere Daucus carota, Chondrilla juncea s.str., Ajuga chamaepitys s.str., Setaria 

viridis, Conyza canadensis, Pulicaria dysenterica, Cirsium vulgare, Mentha  longifolia 

s.str., Plantago major s.str., Plantago lanceolata, Rumex pulcher, Trifolium pratense 

s.str., Cichorium intybus, Lotus corniculatus s.str., Verbena officinalis, Cirsium arvense 

ssp. vestitum, Cirsium ligulare, Helminthotheca echioides, Sisymbrium loselii, Setaria 

glauca, Kickxia elatine ssp. crinata‟dır. 

 

Tarlalar arasındaki patika yol kenarlarında ruderal türler; Campanula rapunculoides 

ssp. cordifolia, Anthemis tinctoria var. pallida, Eupatorium cannabinum, Lapsana 

communis ssp. intermedia, Raphanus raphanistrum, Hypericum perforatum, Ballota 

nigra ssp. anatolica (endemik), Prunella vulgaris, Teucrium chamaedrys s.str., 

Polygonum persicaria, Vicia cracca s.str., Sambucus ebulus yaygın olarak 

görülmektedir. 

 

Kalkerli kayalık yamaçlardaki tarım alanlarının kenarlarındaki sınır çitlerinde; Quercus 

pubescens, Quercus cerris s.str., Ostrya carpinifolia, Rosa canina, R. horrida, 

Crataegus monogyna s.str., C. microphylla, C. curvisepale gibi yaprağını döken türler 

ile Laurus nobilis, Pistacia terebinthus s.str., Pyracantha coccinea, Ligustrum vulgare, 

Asparagus acutifolius, Myrtus communis s.str., Erica arborea, Phillyrea latifolia ve 

Cotinus coggygria gibi herdemyeĢil pseudomaki çalı türleri ile beraber yer almaktadır. 

 

Terk edilmiĢ tarım alanlarını karakterize eden türlerin baĢında Anthemis tinctoria var. 

pallida, Echium vulgare, Trifolium angustifolium s.str., Hypericum perforatum, 

Clinopodium vulgare s.str., Scabiosa atropurpurea ssp. maritima, Calamintha nepeta 

ssp. glandulosa, Xanthium spinosum gelmektedir. 

 

Düzlük Alanlardaki Nemli Tarla Tarımı Alanları: 

Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresindeki nemli tarla tarımı alanları, I. sınıf toprak 

iĢlemeli tarıma uygun arazilerdir. Alüviyal yapıdaki düzlük mekanlarda, taban suyu 

yüksek olduğu için sulu tarım alanları yer almaktadır (ġekil 4.32).  
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ġekil 4.32: Bartın Nehri çevresindeki alüviyal düzlüklerde yayılıĢ gösteren tarla tarımı alanları 

Karasu Köyü‟ndeki çitfçilerin, 2008 yılında Tarım KöyiĢleri Bakanlığı‟na yaptıkları 

tarımsal destek baĢvurularına göre fındık, mısır, karıĢık sebze çeĢitleri, ayçiçeği, 

buğday, çilek yetiĢtirmek için destek aldıkları görülmektedir. 

 

Nemli tarım alanı biyotoplarını karakterize eden bitkiler; Cardaria draba s.str., 

Sisymbrium officinale, Cynosurus echinatus, Coronilla varia s.str., Melilotus officinalis, 

Trifolium campestre, Trifolium fragiferum s.str., Trifolium repens s.str., Rumex 

obtusifolius ssp. subalpinus ve Potentilla reptans gibi nemli ortamları seven türlerdir. 

 

4.1.5.2 Nemli ve Yarı Nemli Çayırlık Alanlar 

Çayır biyotopları, iki farklı biçimde yayılıĢ göstermiĢlerdir. Birincisi Bartın Nehri ve 

Karasu Deresi yatağı çevresindeki düzlüklerde ve sulu tarım alanları arasında kalan boĢ 

yerlerde dağılım gösteren çayırlık alanlardır. Ġkincisi ise dağlık arazilerde kuru derelerin 

dik yamaçlara bağlandığı çöküntü vadilerde ve düzlüklerinde görülen yarı nemli 

çayırlardır. 

 

Bartın Nehri kenarında görülen nemli çayırlık alanlarını; baĢta Iris pseudacorus, Typha 

latifolia türleri olmak üzere Juncus inflexus, Carex flacca ssp. serrulata, Matricaria 

chamomilla s.l., Cyperus longus, Bromus japonicus s.str., Bromus sterilis, Cynosurus 

echinatus, Lolium perenne, Poa trivialis, Lotus corniculatus s.str., Medicago lupulina, 

Trifolium repens s.str., Rumex crispus çayır otsuları karakterize etmektedir (ġekil 4.33). 

Taban suyunun yüksek olduğu çayırlık alanlarda, Leujocum aestivum türü 

yaygınlaĢmaktadır. 
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ġekil 4.33: Bartın nehir yatağı kenarındaki nemli çayırlıklar ve bu alanlarda yoğun yayılıĢ 

gösteren Iris pseudacorus otsu taksonu 

Dağlık arazilerde, örneğin Amasra kent merkezinin güneyinde yer alan Tavacık 

Tepe‟nin dar ve derin nemli vadi tabanlarında, MeĢelik Tepe‟nin volkanik yapıdaki 

yamaçlarında ve Fındıkçukuru‟nda çayırlık alanlar tespit edilmiĢtir. Dağlık arazileri 

drene eden genellikle dere yataklarının kenarında karakteristik bir tür olan Alnus 

glutinosa s.str. ağaçları ile karĢılaĢılmaktadır. Salix alba, Rubus sanctus, Equisetum 

telmateia türleri de yoğun olarak yer almaktadır. Ayrıca Humulus lupulus, Smilax 

excelsa, Calystegia sepium s.str., Tamus communis ssp. cretica, Periploca graeca s.str. 

gibi sarılıcı türler yaygın olarak görülmektedir. Dere yataklarındaki nemli ve yarı nemli 

çayırlık biyotopları karakterize eden türler; Juncus inflexus, Poa pratensis, Poa trivialis, 

Trifolium pratense s.str., Rumex conglomeratus, Mentha pulegium, Trifolium repens 

s.str., Anagallis arvensis s.str., Ranunculus ficaria ssp. ficariiformis‟dir. Ayrıca çayırlık 

alanlarda Ophrys oestrifera s.str. görülmektedir (ġekil 4.34). 

   

ġekil 4.34: Amasra Tavacık Vadisi‟ndeki yarı nemli çayırlık alanlarda yayılıĢ gösteren Ophrys 

oestrifera s.str. geofit türü 
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Kalkerli dağlık arazilerin yarı nemli çayırlık alanlarında Cardaria draba s.str.‟nin 

hakim olduğu görülmektedir. En yaygın olan diğer türler ise, Erodium cicutarium s.str., 

Crepis sancta, Stellaria media ssp. pallida, Stellaria media s.str., Euphorbia 

helioscopia, Lamium purpureum s.str., Veronica persica, Conyza canadensis, Galega 

officinalis, Euphorbia stricta, Mentha pulegium, Salvia forskahlei, Lotus corniculatus 

s.str., Poa trivialis ve Agrimonia eupatoria gibi nemli ortamları seven türlerdir. 

 

4.1.5.3 Kuru ve Yarı Kuru Çimenlikler 

Kuru ve yarı kuru çimenlikler, kalkerli kıyıya yakın dik yamaçlardaki açıklıklarda 

görülmektedir. Bu biyotoplar, yakın oldukları çalılıklara ve orman alanlarına ait türleri 

de içine alan deniz seviyesine yakın kuru yetiĢme ortamlarını temsil ederler. Ġnkum 

yerleĢimi çevresinde Yılan Tepe, TaĢlıilit Tepe ve Harmancık Tepe yakınında, Kuba 

Tepe‟nin Ören Sırtı civarındaki güneydoğuya bakan yamaçlarında, Esenpınar Mahallesi 

çevresindeki ormaniçi boĢluklarda görülmektedir. Dolomitik kireçtaĢı özelliğine sahip 

bölgelerdir. Amasra ilçesi çevresinde ise Tarlaağzı ve Gömü koyları arasında denize 

yakın Ġnağzı ve Pürnelli tepelerin kurak yamaçlarında, ilçe merkezinin batısında denize 

yakın tepelerdeki çalılıkların açıklıklarında tespit edilmiĢtir. Bu alanlar, Gömü ve 

Amasra‟yı içine alan tüm kıyı boyunca uzanan kireçtaĢı kayalar üzerinde yayılıĢ 

yaparlar. Kuru ve yarı kuru çimenlik alanlar; kayalık kireçtaĢı yamaçlarda yayılıĢ 

gösteren pseudomaki çalılıkları, Kızılçam ve Karaçam ağaçlandırma alanları ile MeĢe 

ve Gürgen ormanı kenarında ve içinde oluĢturulmuĢ açıklıklarda ortaya çıkmaktadır. 

 

Alanda kireçtaĢı kayalık zemin üzerinde yayılıĢ gösteren kullanılmayan tarım alanları, 

kuru ve yarı kuru çimenlik biyotopu karakteri göstermektedir. Bu açık alanların 

kenarlarında Quercus cerris s.str., Quercus pubescens, Quercus infectoria s.str., 

Phillyrea latifolia, Laurus nobilis, Erica arborea, Crataegus monogyna ssp. azarella, 

Cistus salviifolius gibi kuru yetiĢme ortamlarına uyum gösteren ağaçcık ve çalıları 

görmek mümkündür. Bu mekanlarda Serapias vomeracea ssp. orientalis, Iris sintenisii, 

Anacamptis pyramidalis, Muscari neglectum ve Muscari armeniacum geofitleri tespit 

edilmiĢtir (ġekil 4.35).  
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ġekil 4.35: Kuru çimenlik biyotoplarında bulunan Serapias vomeracea ssp. orientalis, Iris 

sintenisii, Anacamptis pyramidalis geofit türleri 

Çimenlik biyotoplarını karakterize eden türler; Helianthemum nummularium s.str., 

Anthemis tinctoria ssp. pallida, Teucrium chamaedrys s.str., Thymus longicaulis s.str., 

Polygala pruinosa s.str., Sanguisorba minor ssp. muricata, Echium vulgare, Jurinea 

sanguinea, Onopordum tauricum, Pallenis spinosa, Scabiosa atropurpurea ssp. 

maritima, Blackstonia perfoliata s.str., Geranium columbinum, Cynosurus echinatus, 

Dactylis glomerata ssp. hispanica, Hypericum perforatum, Calamintha nepeta ssp. 

glandulosa, Teucrium polium, Anthyllis vulneraria ssp. boisseri, Argyrolobium 

biebersteinii, Coronilla parviflora, Coronilla scorpioides, Psoralea bituminosa, 

Trifolium angustifolium s.str., Bellardia trixago, Papaver lacerum, Misopates orontium, 

Convolvulus cantabrica, Lotus ornithopodioides, Vicia lathyroides, Anthoxanthum 

odoratum s.str. ve Clematis viticella gibi kurak kayalık ortamları seven otsulardan 

oluĢmaktadır. 

 

4.1.5.4 Fındık ve Kavak Plantasyon Alanları 

Fındık plantasyon alanları, araĢtırma alanı içinde tarım alanlarının önemli bir bölümünü 

kaplamaktadır. Kırsal yerleĢim alanları çevresinde az ve orta eğimli yamaçlarda, dik 

yamaçların verimli eteklerinde, deniz etkisindeki ılıman vadilerde ve çukurluk alanlarda 

yayılıĢ gösterirler. Plantasyonlar genellikle kırsal yerleĢim alanları çevresindeki orman 

alanlarının içinde veya kenarlarında açmalar yapılarak oluĢturulmuĢtur. 2008 yılı 

tarımsal destek verileri incelendiğinde, bu bölgedeki çiftçilerin çoğunlukla fındık 

üretimi için baĢvuru yaptığı görülmektedir. AraĢtırma alanı içinde en fazla fındık 

plantasyonu, Kapaklı ve Karasu kırsal yerleĢimleri çevresindeki tarım arazilerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Tarlaağzı ve Gömü kırsal yerleĢimleri çevresindeki MeĢelik Tepe, 



139 

KuĢkaya Tepe ve Dinlence Tepe‟nin ve Ġnkum çevresindeki Kuba Tepe‟nin orman 

alanları ile kaplı yamaçlarının verimli eteklerinde boyu 4-5 m‟yi bulan fındık 

plantasyon alanları yer almaktadır. Yer seçiminde genellikle kuru dere kenarlarındaki 

verimli alanlar tercih edilmiĢtir.  

 

Yarı kapalı örtüye sahip fındık bahçelerinde Primula vulgaris ssp. sibthorpii türü yoğun 

olarak toprak yüzeyini kaplamaktadır (ġekil 4.36).  

 

 

ġekil 4.36: Gömü kırsal yerleĢimindeki fındık bahçelerinde yoğun olarak yayılıĢ gösteren 

Primula vulgaris ssp. sibthorpii türü  

Bunun dıĢında Trachystemon orientalis, Geranium asphodeloides s.str., Brachypodium 

sylvaticum, Prunella vulgaris, Ajuga reptans, Lamium purpureum s.str., Cyclamen 

coum s.str., Arum orientale s.str., Mercuralis annua, Salvia forskahlei ve Muscari 

armeniacum gibi orman vejetasyonuna ait otsuların yayılıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. 

Özellikle çalıların diplerindeki gölgeli ortamlarda nemli ortamı seven Scilla bithynica, 

Ornithogalum narbonense ve Viola odorata türleri yoğun olarak yer almaktadır.  

 

Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresinde tesis edilen fındık bahçelerinde; dağlık yamaç 

eteklerindeki taban suyu çok yüksek olmayan nemli, az eğimli alanlar tercih edilmiĢtir. 

Bu alanlarda, Hordeum bulbosum hakimiyetinde Ranunculus constantinopolitanus, 

Ranunculus ficaria ssp. ficariiformis, Carex flacca ssp. serrulata, Veronica officinalis, 

Geranium molle s.str., Potentilla reptans, Mentha longifolia s.str., Trifolium pratense 

s.str., Galega officinalis, Medicago lupulina, Bellis perennis, Thlaspi arvensis, Viola 

sieheana, Euphorbia helioscopia, Oenanthe pimpinelloides, Convolvulus arvensis, 
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Agrimonia eupatoria, Cirsium arvense ssp. vestitum, Daucus carota, Galium verum 

s.str., Cruciata laevipes, Lathyrus hirsutus yer almaktadır.  

 

Kavak plantasyon alanları ise genellikle, Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresindeki 

alüviyal düzlüklerde yayılıĢ göstermektedir (ġekil 4.37). Gömü, Çapak, Tarlaağzı kuru 

dereleri ve Amasra‟da Hisarönü Deresi çevresinde parçalı kavak plantasyon alanları 

mevcuttur.  

 

ġekil 4.37: Bartın Nehri kenarındaki Boğaz Mahallesi‟nde yer alan kavak plantasyonları 

Kavak plantasyon alanlarında Equisetum telmateia baĢta olmak üzere Juncus inflexus, 

Trifolium pratense s.str., Mentha pulegium, Euphorbia stricta, Trifolium repens s.str., 

Rumex obtusifolius ssp. subalpinus, Potentilla reptans, Rumex conglomeratus, Lapsana 

communis ssp. intermedia, Plantago major s.str. yer alırken, genç bireylerin olduğu yarı 

kapalı alanlarda Medicago lupulina, Mentha longifolia s.str., Galega officinalis, Lotus 

corniculatus s.str., Lythrum salicaria, Epilobium parviflorum, Galium verum s.str., 

Convolvulus arvensis, Hordeum bulbosum, Agrimonia eupatoria ve Verbena officinalis 

türleri yer almaktadır. 

 

4.1.5.5 Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 

AraĢtırma alanının büyük bir kısmı orman alanları ve pseudomaki çalılıkları ile kaplıdır. 

Kırsal yerleĢimlerin genellikle orman alanları içinde yer alması, zaman içinde yakın 

çevrelerindeki orman alanlarında tarım ve yerleĢim amacıyla açmalara sebep olmuĢtur. 

Tarım alanları arasında kalan çeĢitli ağaç toplulukları ve çitler, fonksiyonel peyzaj 

açısından biyotop ağının önemli bir parçasını oluĢtururlar. Türlere yaĢam ortamı 
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sunarken, birbirinden ayrılan önemli biyotoplar arasında da bağlantı kurmayı sağlayarak 

biyolojik ve ekolojik yaĢamın devamlılığını desteklemektedirler.  

 

Tarla sınırlarındaki ağaç toplulukları ve çitlerin içerdiği tür çeĢitliliği, bulundukları 

mekan tipine göre değiĢmektedir (ġekil 4.38). Denize yakın kalkerli ortamlarda çalı 

toplulukları ortaya çıkarken, yüksek kesimlerdeki gölgeli ve güneĢli yamaçlarda 

yaprağını döken ormanlara ait ağaç toplulukları ve sınır çitleri oluĢmuĢtur. Gölgeli 

bakılarda Kayın, Kestane, Kayacık ve Gürgen toplulukları, güneĢli yamaçlarda MeĢe ve 

Gürgen toplulukları göze çarpmaktadır. Bartın Nehri ve Karasu Deresi yakınlarındaki 

ağaç toplulukları ve sınır çitleri ise su kenarı yetiĢme ortamlarını seven yapraklı ağaç, 

çalı ve otsu bireylerin oluĢturduğu gruplardan oluĢmuĢtur.  

 

ġekil 4.38: Gömü‟ye ait dağlık yamaçlarda ve Bartın nehir yatağı çevresindeki arazilerde farklı 

türleri barındıran ağaç toplulukları ve sınır çitleri 

Gömü, Tarlaağzı ve Kapaklı kırsal yerleĢimleri çevresinde kurak kesimlerde yayılıĢ 

gösteren tarım alanlarında çalılıkların hakim olduğu topluluklar ve sınır çitleri 

bulunmaktadır. HerdemyeĢil, 4-7 m‟ye varan boylardaki Laurus nobilis çalıları, hayvan 

geçiĢlerini perdeleme amaçlı tarla sınırları boyunca çit biçiminde kullanılmıĢtır. Bu 

gruplara Phillyrea latifolia, Myrtus communis s.str., Arbutus unedo, Ligustrum vulgare, 

Osyris alba, Ruscus aculeatus s.str., Paliurus spina-christi, Asparagus acutifolius, 

Pyracantha coccinea, Cotinus coggygria, Pistacia terebinthus s.str. çalıları eĢlik 

etmektedir. Çalılık kenarlarında otsu taksonlar olarak Helleborus orientalis, Secale 

cereale s.str. ve Nigella damascena dağılım göstermektedir. Ġnkum çevresindeki 

kalkerli yapıdaki Harmancık Tepe‟nin güney ve batı bakılara açık tarla kenarlarında ve 

yol kenarlarındaki sınır çitlerinde boyu 10‟yi bulan Quercus pubescens, Pinus brutia, 

Ulmus minor s.str. ile 7-8 m boylarında Ostrya carpinifolia ağaçları tespit edilmiĢtir. 
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Kırsal yerleĢimler çevresinde tarlalar arasında bulunan yaprağını döken ağaç ve çalı 

topluluklarından oluĢan sınır çitlerinde yapılan incelemelerde; Quercus cerris s.str., 

Quercus infectoria s.str., Quercus petraea ssp. iberica, Quercus robur s.str., Quercus 

pubescens, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Acer campestre s.str., Tilia argentea, 

Ulmus minor s.str. ağaçları, Laurus nobilis, Cornus sanguinea ssp. australis, Ruscus 

aculeatus s.str., Phillyrea latifolia, Osyris alba çalıları ve Lithospermum 

purpurocaeruleum, Anthemis tinctoria ssp. pallida, Crepis sancta, Lactuca serriola, 

Lapsana communis ssp. intermedia, Carex flacca ssp. serrulata, Blackstonia perfoliata 

s.str., Brachypodium sylvaticum, Bromus hordeaceus s.str., Cynosurus echinatus, 

Dactylis glomerata ssp. hispanica, Melica uniflora, Hypericum bithynicum, Calamintha 

nepeta ssp. glandulosa, Melissa officinalis s.str., Mentha pulegium, Prunella vulgaris, 

Salvia forskahlei, Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum, Lathyrus laxiflorus s.str., 

Oxalis corniculata, Polygala supina, Rubia peregrina, Veronica chamaedrys, Veronica 

persica, Viola canina, Viola sieheana otsuları olmak üzere farklı tür çeĢitliliği ile 

karĢılaĢılmıĢtır. Ayrıca endemik Bupleurum setaceum otsu taksonun da bu alanlarda 

yayılıĢ yaptığı belirlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.39: Amasra-Gömü Köyü tarım alanlarında dal zararlanmalarına maruz kalmıĢ Ihlamur 

toplulukları 

Yöre halkının meyve ve çiçeklerinden faydalandığı Castanea sativa, Tilia argentea ve 

Sorbus domestica ağaçları, ormanlık alanlara yakın tarlalarda kesilmeden tek bireyler 

halinde bırakılmıĢtır. Ancak bu ağaç türleri yoğun dal zararlanmalarına maruz 

kalmaktadır. ġekil 4.39‟da görüldüğü gibi Gömü Köyü çevresindeki tarım alanlarında 

yayılıĢ gösteren kısa boylu Ihlamur ağaçları, yapılan tahribata iyi bir örnek 

oluĢturmaktadır. 
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Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresindeki tarım alanlarının sınırlarında nehir kıyısı 

vejetasyonunu temsil eden 10-15 m boylanan Salix alba, Fraxinus angustifolia ssp. 

oxycarpa, Alnus glutinosa s.str. ağaçlarından oluĢan koridorlar yer almaktadır. Sınır 

çitlerinde, nehir kenarı nemli ortamlarda yayılıĢ gösteren Rubus sanctus çalısı 

yaygınlaĢmaktadır. Düzlük alanlardaki tarım alanlarının, dağlık yamaç eteklerindeki 

karıĢık yapraklı orman örtüsüne yakın bölümlerinde Fraxinus excelsior ağaçlarına, baĢta 

Ulmus minor s.str. olmak üzere Acer campestre s.str., Carpinus betulus, Quercus robur 

s.str., Quercus pubescens, Quercus cerris s.str., Populus tremula ve Ostrya carpinifolia 

ağaçları katılmaktadır. Bu ağaç topluluklarında 5-6 m boylanan Cornus mas ile birlikte 

Cornus sanguinea ssp. australis, Prunus spinosa ssp. dasphylla, Ligustrum vulgare gibi 

çalılar yeralmaktadır. 

 

Kapaklı Mahallesi‟nde kuzey ve doğuya bakan üst yamaçlarda, tarım alanları arasında 

yaprağını döken orman alanlarından kalan ağaç toplulukları yer almaktadır. Fagus 

orientalis, Castanea sativa ve Carpinus betulus ana türleri ile karakterize edilen ağaç 

topluluklarında Tilia argentea, Quercus petraea ssp. iberica, Populus tremula türleri de 

karıĢıma katılmaktadır. Çalı örtüsünü Laurocerasus officinalis ve Rhododendron 

ponticum s.str. oluĢturmaktadır. Ayrıca Ilex colchica, Corylus avellana s.str., Cornus 

sanguinea ssp. orientalis, Ruscus hypoglossum, Daphne pontica, Polystichum setiferum 

ve Rubus ideaus oluĢturmaktadır. Otsu katman da Hedera colchica, Euphorbia stricta, 

Clinopodium vulgare s.str. türleri görülebilmektedir. 

 

Kapaklı Mahallesi ve Gömü Köyü çevresinde MeĢe‟nin hakim olduğu ağaç toplulukları 

tespit edilmiĢtir. Bu gruplar, 12-15 m boy yapan Quercus petraea ssp. iberica, Quercus 

cerris s.str., Carpinus betulus, Tilia argentea ve Fagus orientalis ağaçlarından oluĢan 

kalıntı ağaç topluluklarıdır. Bu topluluklarda ağaçcık katında; 7-8 m boy yapan Acer 

campestre s.str., Ostrya carpinifolia, Staphylea pinnata, çalı katında Rosa canina, 

Phillyrea latifolia, Ruscus aculeatus s.str., Cornus sanguinea ssp. australis, otsu 

tabakada ise Helleborus orientalis, Smilax excelsa, Hedera helix ve Clematis vitalba 

türleri tespit edilmiĢtir. 
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4.1.6 Ġnkum Kumul Alanı 

Kumul alanlar, Bartın ili kıyı Ģeridinin batı bölümünde yer almaktadırlar. Bartın 

Limanı‟ndan itibaren batıya doğru sırayla Ġnkum, Güzelcehisar, Mugada ve Kızılkum 

kıyı yerleĢimlerine ait kumul alanlar bulunmaktadır. Mugada ve Kızılkum kumulları 

diğerlerine göre daha fazla çeĢitlilikte kumul bitkilerini kapsamakta, geniĢ kumul 

alanları ve nehir kıyısı vejetasyonu ile farklılaĢmaktadırlar. Kumullar üzerindeki insan 

etkisi, Bartın il merkezinden olan uzaklık arttıkça azalmaktadır. En az insan etkisi 

Kızılkum ve Mugada kumul alanlarında görülürken, en yoğun baskı Ġnkum ve 

Güzelcehisar kıyı yerleĢimlerinde yaĢanmaktadır. AraĢtırma alanı kapsamındaki kumul 

biyotopu, Ġnkum yerleĢiminde yer almaktadır. Ġnkum, ilin önemli turizm merkezlerinin 

baĢında gelmektedir. Bu nedenle yoğun turizm ve ikinci konut yapılaĢmalarına maruz 

kalmıĢtır.  

 

Dik kayalık yamaçların eteğinde yayılıĢ gösteren Ġnkum yerleĢimi, 3 km uzunlukta 

kumul alana sahiptir (ġekil 4.40a). Yaya ve taĢıt yolu ile sınırlandırılan kumul alan 

üzerinde, özellikle yaz aylarında denize dayalı turizm aktivitelerinin artmasıyla yoğun 

bir kullanım sözkonusudur. Yoğun baskı altındaki kumul vejetasyonunu oluĢturan 

türler, yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıyadır ve türlerin korunmasına yönelik herhangi 

bir önlem alınmamaktadır. Kumul alan üzerinde insan etkisinden uzak bölümlerde 

rüzgar etkisiyle yüksek kum basamakları oluĢmuĢtur (ġekil 4.40b). Bu mekanlar 

üzerinde ve kumsala giriĢ alanlarından uzak yola yakın alanlarda kumul biyotopuna 

özgü türlerin yoğunlaĢtığı gözlemlenmiĢtir. Bu yetiĢme ortamları, türler için bir sığınak 

vazifesi görmüĢtür. 

 

ġekil 4.40a: Ġnkum kumul alanı 
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ġekil 4.40b: Ġnkum kumul alan üzerinde oluĢmuĢ kum basamaklarında yaĢamını sürdüren 

Pancratium maritimum türü  

Alanda yaygın olarak Pancratium maritimum, Medicago littoralis s.str., Medicago 

marina, Anagallis minima, Eryngium maritimum, Salsola tragus, Cakile maritima, 

Caucalis platycarpos, Euphorbia paralias kumul bitkileri tespit edilmiĢtir. Bunlardan 

Pancratium maritimum, Karadeniz kumullarının nadir türlerindendir (ġekil 4.40b). Bu 

kumul bitkisinin çiçekleri yerel halk veya gelen ziyaretçiler tarafından toplanmakta ya 

da kökünden sökülerek farklı yerlere taĢınmaktadır. Kumul alan kenarındaki 

kayalıklarda endemik Seseli resinosum türünün yayılıĢ yaptığı tespit edilmiĢtir. Ġnsan 

etkisinin yoğun hissedildiği bölgelerde ve yola yakın duvar diplerinde Hedypnois 

cretica, Silene dichotoma s.str., Sonchus oleraceus, Xanthium strumarium s.str., 

Raphanus raphanistrum, Erodium cicutarium s.str., Avena wiestii, Bromus madritensis, 

Hordeum murinum ssp. glaucum, Anagallis arvensis s.str., Eryngium maritimum ve 

Datura stramonium gibi kumlu toprakları seven otsu türler yer almaktadır.  

 

Yoğun baskı altındaki ön kumul gerisindeki alanlarda Cionura erecta hakimiyeti dikkat 

çekmektedir. Ayrıca Tussilago farfara, Senecio vulgaris, Melilotus officinalis yayılıĢ 

göstermektedir. Ön kumul gerisinde taĢıt yolu ile kayalıklar arasındaki kumlu 

ortamlarda Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Paliurus spina-christi, Spartium junceum, 

Asparagus acutifolius, Myrtus communis s.str., Osyris alba gibi çalı türleri dağılım 

göstermektedir. Çalılıkların kenarlarındaki boĢ kumlu alanlarda Glaucium flavum, 

Silene alba ssp. divaricata, Tussilago farfara, Cynosurus echinatus, Salvia tomentosa, 

Teucrium polium, Clematis vitalba otsuları tespit edilmiĢtir. Kayalık vadinin alüviyal 

birikintileri ile kumun birleĢtiği yetiĢme ortamlarında Muscari neglectum, Allium 

flavum ssp. tauricum s.str., Cyclamen coum s.str. gibi geofitler yoğun olarak alanı 
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kaplamaktadır. Fritillaria pontica ve endemik Tragopogon aureus gibi türlere tek 

bireyler halinde rastlanmıĢtır. 

 

Aydın (2005) tarafından Ġnkum, Güzelcehisar ve Mugada kıyı yerleĢimlerindeki kumul 

alanlar üzerinde yapılan çalıĢmada 37 adet kumul bitkisi saptanmıĢtır. Bunlar içinde 

araĢtırma alanında tespit edilenlerin dıĢında Centaurea kilaea endemik türü ile Jurinea 

kilaea ve Peucedanum obtusifolium nadir türleri dikkat çekmektedir. Ġnkum‟da tespit 

edilen baĢlıca kumul bitkilerinin baĢında ise Peucedanum obtusifolium, Polygonum 

maritimum, Tribulus terris, Juncus acutus, Cyperus capitatus taksonları gelmektedir.  

4.1.7 Bartın Nehir Yatağı 

Bartın Nehri‟ne ait derin vadi, araĢtırma alanını iki parçaya ayırmaktadır. 8 km 

uzunluktaki nehir yatağı ve Karadeniz‟e döküldüğü nehir ağzı, araĢtırma alanı içinde yer 

almaktadır. Bartın Nehri vadisi, yüksekliği 130-230 m arası değiĢen dolomitik 

kireçtaĢından oluĢan tepeler ile sınırlıdır. Anakaya özelliği nedeniyle taĢ ocağı 

iĢletmeleri yer almaktadır. Nehir çevresindeki alüviyal düzlüklerin büyük bölümünde 

sulu tarım alanları ile kavak ve fındık plantasyonları görülmektedir. Boğaz giriĢinde 

rüzgarın etkisiyle ağaçların boyları 4-5 m‟ye kadar azalmakta, çalılıkların hakim olduğu 

bitki toplumlarına dönüĢmektedir. Ancak iç kesimlere gidildikçe korunaklı vadilerde 

ağaç boyları artmakta ve yapraklı karıĢık ormanlar yamaçlarda hakim olmaktadır. Nehir 

vadisindeki yamaçlar, genellikle gölgeli bakılarda Kayın ve Gürgen, güneĢli bakılarda 

MeĢe ve Gürgen toplumları ile örtülüdür. Harmancık Tepe örneğinde olduğu gibi 

kuzeye bakan yamaçlar ve koruntulu vadiler, genellikle nehir seviyesinden itibaren 

Gürgen‟in hakim olduğu toplumlar ile baĢlamakta; üst kesimlerde Kayın‟ın 

hakimiyetine girmektedir. Bartın Nehir vadisini sınırlayan kireçtaĢı alçak tepelik 

arazilerde Ihlamur ağaçları dikkati çeker. Bu tür, korunaklı ve güneĢli yamaçlarda MeĢe 

toplumlarına; kuzeybatıya bakan yamaçlarda ise Gürgen toplumlarına katılır. 

 

Nehir yatağının Karadeniz‟e bağlandığı kısımda, nehir ağzının doğal yapısı 1960 yılında 

Bartın Limanı ve Deniz Komutanlığı‟na bağlı denizaltı sığınaklarının yapılmaya 

baĢlanması ile bozulmuĢtur. Yatak özelliği değiĢen bölüm, Boğaz Mahallesi‟nde yer 

alan açılır kapanır köprü‟ye kadar devam etmektedir. 1998 yılında yaĢanan büyük 

selden sonra DSĠ tarafından yürütülen Bartın 1-2 projeleri kapsamında nehir yatağının 
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ağıza yakın yatak kenarlarında geniĢletme çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢ, taĢ yığınları ile 

dolgu çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu uygulama sonucunda ortalama geniĢliği 40-50 m olan 

nehir yatağı, köprüden sonra 110 m‟ye varan geniĢliğe ulaĢmıĢtır. Yatak ve nehir 

ağzının değiĢen bölümlerindeki doğal kıyı karakteri tamamen değiĢmiĢ, nehir kıyısına 

özgü vejetasyon büyük tahribe uğramıĢtır (ġekil 4.41a ve ġekil 4.41b). Yörede yaĢanan 

sel felaketinde nehir suları 18 m‟ye kadar yükselmiĢtir (Tüysüz ve diğ., 2001). Nehir 

ağzının kayalık dar yapısı, suların denize akıĢını engellemektedir. Özellikle araĢtırma 

alanda yer alan nehir kenarındaki tüm yerleĢimler, tarım alanları ve doğal vejetasyon 

tamamen sular altında kalarak, selden büyük zarara uğramıĢtır. 

 

  

ġekil 4.41a: Bartın nehir yatağının değiĢime uğrayan bölümü 

  

ġekil 4.41b: Bartın nehir yatağının bozulmamıĢ doğala yakın kıyıları 

YerleĢime yakın nehir kenarlarında yat ve teknelerin bağlandığı ahĢap iskeleler ile gemi 

bakım ve onarım atölyeleri, kıyıya özgü vejetasyon ve özellikle sazlık alanlar üzerinde 

yoğun bir insan müdahalesi oluĢturmuĢtur (ġekil 4.42). 
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ġekil 4.42: Bartın Nehri kenarındaki tekne bakım yerleri ile insan müdahalelerinden zarar 

görmüĢ parça sazlıklar 

Genel olarak nehir kenarlarında Phragmites australis ile kaplı parça sazlıklar yayılıĢ 

gösterir (ġekil 4.42). Denizden iç kesime yöneldikçe nehir kıyısı boyunca Salix alba 

hakimiyetinde Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa ve Alnus glutinosa s.str. ağaçları 

yeĢil bir koridor sistemi oluĢturmaktadır. Boylu ağaçların gölgeli alt örtüsünü tamamen 

Rubus sanctus çalıları kaplamaktadır.  

 

Su kenarındaki nemli çimenlikler; Juncus inflexus, Equisetum telmateia, Epilobium 

hirsutum, Silene gallica, Silene vulgaris s.str., Matricaria chamomilla s.l., Avena sterilis 

s.str., Bromus sterilis, Lolium perenne, Poa pratensis, Poa trivialis, Rorippa sylvestre, 

Mentha longifolia s.str., Galega officinalis, Lotus corniculatus s.str., Medicago 

polymorpha var. vulgaris türleri ile karakterize edilmektedir. 

 

GüneĢli açıklıklarda ise Scabiosa atropurpurea ssp. maritima, Centaurea iberica,  

Hypericum perforatum, Anagallis arvensis s.str., Trifolium campestre ve Trfifolium 

fragiferum s.str. yaygın olarak yer almaktadır. 

4.1.8 Yol Kenarları 

Yol kenarlarına ait bitki türleri; dağlık kesim ile düz alüviyal alanlardaki yetiĢme ortamı 

özelliklerine bağlı olarak farklılaĢmaktadır. Yol kenarlarındaki nemli hendekler, birçok 

türün yetiĢmesine olanak sağlamaları açısından önemlidirler. Amasra ve Ġnkum 

çevresindeki orman ve çalılık biyotoplarına yakın geçen yol kenarları, ruderal türlerin 

yanı sıra bu biyotoplara ait birçok ağaç, çalı ve otsu taksonu da içerirler. 
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AraĢtırmada, Amasra ve Ġnkum‟a ait karayolu çevrelerinde tespit çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Buna göre yol kenarlarına özgü karakteristik türler; Echium angustifolium, 

Echium vulgare, Euphorbia seguieriana s.str., Anthemis tinctoria ssp. pallida, 

Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum, Inula viscosa, Pallenis spinosa, Conyza 

canadensis, Helminthotheca echioides, Inula graveolens, Xanthium strumarium s.str., 

Convolvulus cantabrica, Scabiosa atropurpurea ssp. maritima, Blackstonia perfoliata 

s.str., Centaurium erythraea s.str., Avena wiestii, Bromus japonicus s.str., Bromus 

madritensis, Cynosurus echinatus, Holcus lanatus, Paspalum paspalodes, Poa 

pratensis, Calamintha nepeta ssp. glandulosa, Teucrium chamaedrys s.str., Silene alba 

ssp. divaricata, Melilotus officinalis, Psoralea bituminosa, Trifolium angustifolium 

s.str., Trifolium lappaceum, Trifolium pratense s.str., Smilax excelsa, Plantago 

lanceolata, Plantago major s.str., Clematis vitalba, Potentilla reptans, Galium verum 

s.str., Daucus carota, Hieracium sabaudum, Sonchus oleraceus, Scabiosa columbaria 

s.str., Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum, Setaria viridis, Hypericum perforatum, 

Origanum vulgare s.str., Teucrium polium, Sanguisorba minor ssp. muricata, Asperula 

tenella, Galium album ssp. prusense, Galium paschale oldukça yaygındır. 

 

Yaprağını döken orman alanları ile örtülü Kuba Tepe‟nin kuzey ve kuzeybatı 

yamaçlarından geçen karayolu kenarlarında Fagus orientalis, Carpinus betulus, Ostrya 

carpinifolia, Quercus cerris s.str. gibi orman vejetasyonuna ait türler, insan etkisi 

altında oldukları için budama ve kesim nedeniyle ağaçcık ve çalı formundadır. Bunlara 

Ligustrum vulgare, Euonymus latifolius ssp. cauconis, Cornus sanguinea ssp. australis, 

Crataegus microphylla, Rosa canina çalılarının yanı sıra Arbutus unedo, Erica arborea, 

Asparagus acutifolius, Asparagus aphyllus ssp. orientalis pseudomaki türleri 

katılmaktadır. Gölgeli yol kenarlarında Tamus communis ssp. cretica, Senecio aquaticus 

ssp. erraticus, Carex flacca ssp. serrulata, Dorycnium graecum, Clinopodium vulgare 

s.str., Prunella laciniata, Prunella vulgaris, Fragaria vesca, Rubia peregrina, Clematis 

viticella ve Vitis sylvestris taksonları yer almaktadır.  

 

Amasra ve Güzelcehisar yerleĢimlerine giden karayolu kenarındaki hendeklerde yapılan 

tespitlerde; Eupatorium cannabinum, Mentha longifolia s.str., Pulicaria dysenterica, 

Epilobium parviflorum, Lythrum salicaria, Polygonum persicaria, Agrimonia 

eupatoria, Euphorbia helioscopia, Euphorbia peplus s.str., Brachypodium pinnatum, 
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Dactylis glomerata ssp. hispanica, Setaria glauca, Lycopus europaeus, Lotus 

corniculatus s.str., Medicago lupulina, Trifolium pratense s.str., Prunella vulgaris, 

Plantago major ssp. intermedia, Echinochla crus-galli, Anthemis cotula, Taraxacum 

spp., Brachypodium sylvaticum, Mercurialis perennis, Geum urbanum otsu taksonlarına 

rastlanılmıĢtır. ġekil 4.43‟de Amasra yolu kenarındaki nemli hendeklerde yayılıĢ 

gösteren türler görülmektedir. 

 

 

ġekil 4.43: Amasra-Bartın karayolu kenarındaki nemli hendeklerde yayılıĢ gösteren tür 

komposizyonları 

Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresindeki alüviyal düzlüklerden geçen yol 

kenarlarında tespit edilen türler diğer alanlardakilerden farklıdır. Bu ortamlarda yetiĢen 

türler; Matricaria chamomilla s.l., Cardaria draba s.str., Sisymbrium officinale, 

Euphorbia stricta, Bromus madritensis, Coronilla varia s.str., Galega officinalis, 

Psoralea bituminosa, Trifolium campestre, Trifolium fragiferum s.str., Trifolium repens 

s.str., Plantago lanceolata, Rumex obtusifolius ssp. subalpinus, Potentilla reptans 

taksonlarından oluĢmaktadır. 

 

Yol kenarlarında birçok manzara seyir noktası bulunmaktadır. Yoğun insan etkisi 

altındaki bu tür kuru ve yarı kuru ruderal alanlarda; Datura stramonium, Conyza 

canadensis, Cichorium intybus, Alcea rosea türleri yaygınlaĢmaktadır. Ġnkum ve 

Amasra çevresindeki yaprak döken orman alanlarına yakın yol kenarlarında genellikle 

Sambucus ebulus ve Galega officinalis türleri yoğun olarak görülmektedir. Ġnkum yolu 

örneğinde olduğu gibi kayalık dağlık yamaçların yola yakın açıklıklarında çoğunlukla 

Tussilago farfara, Reichardia glauca, Pilosella piloselloides s.str., Digitalis ferruginea 

s.str., Tanacetum parthenium, Campanula rapunculus s.str. türleri ile karĢılaĢılmaktadır. 
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Bu mekanlar aynı zamanda; Spiranthes spiralis, Allium flavum ssp. tauricum s.str. 

Anacamptis pyramidalis, Orobanche ramosa gibi geofit türlerinin yanı sıra Knautia 

degenii ve Tragopogon aureus gibi endemik türleri içinde barındırmaktadırlar. 

4.1.9 Tahrip EdilmiĢ Alanlar 

4.1.9.1 Maden Alanları 

AraĢtırma alanı içinde yer alan Amasra, Tarlaağzı ve Gömü‟de yer alan taĢ kömürü 

ocakları, Batı Karadeniz için önemli kömür rezerv alanlarıdır. Günümüzde bölgede 

faaliyet gösteren taĢkömürü ocak iĢletmeleri, daha önceki yıllarda TTK tarafından 

iĢletilmekteydi. Günümüzde ise özel bir Ģirket tarafından uzun yıllığına kiralanmıĢ,  

Amasra ve Tarlaağzı çevresindeki 2 kömür ocağında üretim faaliyetlerine devam 

etmektedir. ĠĢletme sahipleri, ocak giriĢlerine yakın olan Tarlaağzı Koyu‟nun 

doğusundaki Pürnelli Tepe civarında kömüre dayalı bir termik santral kurmayı 

planlamaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ÇED raporu ve imar planlarında 

değiĢiklik yapılmasını kapsayan onay belgelerini sağlamak kaydıyla Ģirkete, termik 

santral üretim lisansını vermiĢtir. Ancak yerel halk, idari birimler, sivil toplum 

kuruluĢları ve üniversitenin yoğun baskısı karĢısında Ģirket, henüz ÇED raporuna ve 

çevre düzeni planı değiĢikliğine dair onayı alamamıĢtır. Proje uygulandığı takdirde 

yakın çevresindeki tüm doğal ve doğala yakın yaĢam ortamları olumsuz etkilenecek, bu 

mekanlarda yaĢayan insanlar da dahil olmak üzere tüm canlı türlerinin yaĢamı büyük bir 

tehlike altına girecektir.  

 

Tarlaağzı taĢkömürü maden ocağı çevresindeki orman alanları, ilk iĢletmenin açıldığı 

tarihten bu yana tahrip altındadır. Çevrede Quercus cerris s.str., Carpinus betulus, 

Castanea sativa, Populus tremula, Salix caprea, Ulmus minor s.str., Ilex colchica, 

Ligustrum vulgare ve Rosa canina gibi orman toplumlarına ait bireyler alanda dağınık 

ve genç bireyler olarak yer almaktadır. Bitki örtüsünün tahrip edildiği, insan 

müdahalesinin etkili olduğu bu alanlarda otsu türler tamamen farklılaĢmaktadır. 

Bozulan orman açıklıklarında Verbena officinalis, Plantago major ssp. intermedia, 

Solanum alatum, Galium verum s.str., Agrimonia eupatoria, Anagallis arvensis s.str., 

Cynosurus echinatus, Briza maxima, Plantago lanceolata, Epilobium hirsutum, 

Epilobium parviflorum, Lythrum salicaria, Prunella vulgaris, Mentha pulegium, 

Equisetum telmateia, Eupatorium cannabinum, Conyza canadensis, Helminthotheca 
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echioides, Tussilago farfara, Daucus carota, Trifolium pratense s.str., Medicago 

lupulina, Lotus corniculatus s.str., Knautia orientalis ve Odontites verna ssp. serotina 

türleri belirlenmiĢtir. 

 

Kömür ocağının yakınında Tarlaağzı Limanı‟nın yapımı esnasında malzeme sağlamak 

amacıyla açılan, inĢaat bitince kapatılan bir taĢ ocağı bulunmaktadır. Alanı ekolojik, 

biyolojik ve estetik anlamda olumsuz etkileyen bu iĢletme alanında, faaliyet sona 

erdikten sonra herhangi bir iyileĢtirme çalıĢması yapılmamıĢtır. Bu uygulama, yakın 

çevresindeki MeĢe‟nin hakim olduğu ağaç toplulukları üzerinde ve doğal arazi 

yapısında tahribata neden olmuĢtur.  

 

Esenpınar Mahallesi yakınında tuğla fabrikasına malzeme temin etmek için açılan kil 

ocağı, yakın çevresinde geniĢ yayılıĢ gösteren MeĢe ve Gürgen toplumları açılarak 

oluĢturulmuĢtur.  

 

Amasra ilçe merkezindeki taĢ kömürü üretim sahası ve Bartın Nehir kenarındaki taĢ 

ocağı tesisleri ise, yakın çevrelerinde yayılıĢ gösteren Gürgen ve Ihlamur toplumları 

üzerinde çevre baskısı oluĢturmaktadır (ġekil 4.44a ve ġekil 4.44b). Bartın Nehir 

kenarındaki taĢ ocağı çevresindeki vejetasyon, üretim esnasında oluĢan kireçtozlarından 

etkilenmektedir. Amasra kent merkezindeki taĢ kömürü üretim alanından geçen kuru 

dere, tüm kömür tozlarını, Hisarönü Deresi aracılığıyla Küçük Liman‟a ulaĢtırmaktadır. 

Uzun yıllar kömür tozları ile kaplı Küçük Liman kıyı Ģeridi, günümüzde alınan önlemler 

sonucunda kendini bir ölçüde yenileyebilmiĢtir.  

 

 

ġekil 4.44a: Amasra kentsel yerleĢiminin güneybatısında yer alan taĢkömürü üretim sahası 
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ġekil 4.44b: Bartın nehir yatağı kenarındaki taĢ ocağı 

4.1.9.2 Katı ve Sıvı Atık Depolama Alanı 

Bartın Limanı ve Ġnkum arasında bulunan Yılanlı Burnu‟nda, 1960‟lı yıllarda Bartın 

Limanı yapımı esnasında malzeme temini için açılan taĢ ocağı, günümüzde Bartın, 

Amasra ve Ġnkum yerleĢimlerine ait katı atık depolama alanı olarak kullanılmaktadır 

(ġekil 4.45). Sıvı atık depolama alanı ise birçok endemik türü içinde barındıran Yılanlı 

Burnu‟ndaki dik kayalık ve çalılık biyotoplarının bulunduğu mekanda bir çukura desarj 

edilmektedir. Yaz aylarında sıcağında etkisiyle çöp deposunda oluĢan patlama sesleri, 

yanık kokuları Ġnkum yerleĢimine kadar yayılmaktadır. Katı ve sıvı atıkları taĢıyan 

büyük tonajlı tankerlerin çevredeki doğala yakın alanlara tahrip edici etkisi olmaktadır. 

 

 

ġekil 4.45: Yılanlı Burnu‟ndaki katı atık depolama alanı 

Çalılık vejetasyonu içindeki boĢluklara bazı inĢaat, toprak ve sağlık atıklarının 

bırakıldığı gözlemlenmiĢtir. ĠnĢaat ve toprak atıklarının üzerinde Datura stramonium, 

Silymum marianum ve Tussilago farfara yaygın olarak yer alırken Setaria glauca, 

Cardamine hirsuta, Xanthium strumarium s.str., Sonchus oleraceus, Veronica persica, 

Lamium purpureum s.str., Euphorbia helioscopia, Ranunculus ficaria ssp. ficariiformis 
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gibi otsuların yayılıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. Katı atık depolama alanı, Bartın nehri 

kenarında yer alan pseudomaki çalılıklarına, dik kayalık alanlara, MeĢe ve Gürgen 

toplumlarına büyük zarar vermektedir.  

 

4.1.9.3 Liman Alanı 

Bartın Limanı yapımı esnasında nehir ağzının doğal morfolojik yapısı bozulmuĢtur. Sel 

önleme çalıĢmaları kapsamında, taĢ yığınları ile yatak kenarında setler oluĢturulmuĢtur. 

Liman alanına yakın bölümlerde nehir kıyısı vejetasyonu seyrekleĢmekte ya da taĢ 

yığınları nedeniyle tamamen ortadan kalkmıĢtır. Bartın Limanı giriĢinde nehir yatağı 

kenarındaki taĢ yığınları arasında Alnus glutinosa s.str., Salix alba ağaçları 4-5 m 

arasında boyda yayılıĢ yapmaktadır. Alanda seyrek gruplar halinde rastlanılan 

Phragmites australis taksonunun hakim olduğu suya yakın kumlu ortamlarda Angelica 

sylvestris s.str., Atriplex halimus, Juncus articulatus, Alyssum sp., Epilobium hirsutum, 

Digitaria sabulosa, Daucus carota, Cirsium vulgare, Conyza bonariensis, Conyza 

canadensis, Carthamus glaucus s.str., Lotus corniculatus s.str., Plantago lanceolata ve 

Avena wiestii türleri kaydedilmiĢtir. Limana giden yol çevresindeki dağlık yamaçlara 

yakın taĢlık alanlarda yapılan incelemelerde, Quercus cerris s.str., Laurus nobilis, 

Cistus creticus çalıları ile Helianthemum nummularium s.str., Crepis foetida ssp. 

rhoeadifolia, Lithospermum officinale, Hypericum origanifolium, Clinopodium vulgare 

s.str., Clematis vitalba, Asperula tenella, Galium album ssp. prusense türlerine 

rastlanılmıĢtır.  

 

4.1.9.4 Nehir Kenarı Tahrip Edilmiş Alanlar 

Ġlde yaĢanan sel felaketlerinden sonra, son yıllarda nehir yatağı kenarlarında bir takım 

çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bu kapsamda nehrin Karadeniz‟e boĢaldığı bölümde yatağın 

akıĢ istikameti değiĢtirilerek, kumlu dolgu alanlar oluĢturulmuĢtur. Nehir kenarındaki 

bu kumlu açıklıklar, kıyıya özgü doğal vejetasyona ait türlerden tamamen uzak, çok 

sayıda yabancı otsu türün bu alanları istila etmesine neden olmuĢtur. Balkaya Tepe‟nin 

eteklerindeki nehir kenarında oluĢturulan dolgu alanlarda yapılan incelemelerde; 

Amaranthus retroflexus, Heliotropium dolosum, Heliotropium europaeum, 

Chenopodium album s.str., Chenopodium botrys, Anthemis cotula, Artemisia 

absinthium, Centaurea iberica, Conyza canadensis, Crepis foetida ssp. rhoeadifolia, 
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Helminthotheca echioides, Pulicaria dysenterica, Scolymus hispanicus, Senecio 

vulgaris, Taraxacum serotinum, Xanthium spinosum, Barbarea vulgaris, Cardaria 

draba s.str., Lepidium sativum s.str., Sinapis arvensis, Ecballium elaterium, Scabiosa 

atropurpurea ssp. maritima, Chrozophora tinctoria, Euphorbia chamaesyce, Geranium 

molle s.str., Alopecurus myosuroides s.str., Eragrostis minor, Cynodon dactylon s.str., 

Digitaria sabulosa, Setaria glauca, Juncus inflexus, Calamintha nepeta ssp. glandulosa, 

Lycopus europaeus, Mentha longifolia s.str., Mentha pulegium, Prunella vulgaris, 

Galega officinalis, Trifolium fragiferum s.str., Lythrum salicaria, Malva cretica, 

Plantago lanceolata, Plantago major ssp. intermedia, Polygonum persicaria, Anagallis 

arvensis s.str., Kickxia elatine ssp. crinita, Datura stramonium, Solanum nigrum ssp. 

schultesii, Verbena officinalis gibi çok çeĢitli ruderal ve nemli ortamları seven bitkiler 

ile karĢılaĢılmıĢtır. 

 

Yılan Tepe‟nin doğu eteğinde insan kullanımları sonucu tahrip edilmiĢ düzlükler, yazın 

kuruyan kumlu nehir yatağı özelliklerine sahiptir. Kullanılmayan bu güneĢli alanlarda; 

Satureja hortensis ve Polygonum aviculare türleri geniĢ bir yayılıĢ yapmaktadır. 

AĢınmıĢ kayalık yamaçların kumlu eteklerine Crepis foetida ssp. rhoeadifolia, 

Helminthotheca echioides, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus s.str., Plantago 

major s.str., Asperula tenella, Solanum alatum, Daucus carota gibi yarı kuru ortamları 

seven türler yerleĢmiĢtir. 
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4.1.10 Kentsel YerleĢim Alanları 

3000 yıllık tarihi geçmiĢe sahip Amasra ve Bartın kentsel yerleĢimleri; denize yakın 

olan konumları, gemilerin iç bölümlere kadar ilerlemesine olanak sağlayan derin nehir 

yatağı, gemi yapımı için uygun suya dayanıklı ağaç türlerini içeren zengin ormanları ve 

doğal koyları sayesinde tarih boyunca Karadenizin gözbebeği konumunda kalmıĢtır. Bu 

dönemde Amasra ve Bartın Antik Limanları, Karadeniz ticaretinin önemli durak 

noktalarını oluĢturmuĢtur (Sakaoğlu, 1999). Birçok medeniyete ev sahipliği yaptıkları 

için bu kentsel yerleĢimler korunması gerekli birçok kültürel mirasa sahiptirler.  

 

Amasra ve Bartın çevresi günümüzde sadece kültürel değerleri ile değil, doğal 

özellikleri ile de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Amasra ve Ġnkum, Batı 

Karadeniz turizminin önemli kıyı mekanlarıdır. Amasra eĢsiz doğası, tarihi değerleri ve 

balık restoranları ile; Ġnkum uzun kumsalı, denizi, dik kayalıkları ve doğal bitki örtüsü 

ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bu alanlardaki kültürel ve doğal mirasın 

devamlılığı, bölgenin turizm faaliyetlerinin geleceği için önemli bir konudur. Amasra ve 

Ġnkum yerleĢimine ait biyotoplar belirlenirken, kentsel alan kullanımı ve bitki 

örtüsündeki farklılıklar göz önüne alınmıĢtır. AraĢtırmada farklı biyotop alanlarının 

kapsadığı odunsu ve otsu süs bitkilerin yanı sıra kentsel mekana uyum sağlamıĢ farklı 

yetiĢme ortamlarındaki doğal otsu taksonlar da tespit edilmiĢtir.  

Bu kapsamda kentsel biyotoplar; 

yüksek yoğunlukta yerleĢik konut alanları, 

özel ve kamuya ait bahçeler, 

kalkerli kayalıklar ve tarihi kale duvarları, 

kullanılmayan boĢ alanlar, 

kentsel tarım alanları,  

parklar ve meydanlar, 

mezarlık alanı, 

yol kenarı yeĢil alanlar, 

Bedesten Tarihi Alanı, 

Askeri alanlar, 

Boztepe Yarımadası ve TavĢan Adası kuru çimenlikleri olmak üzere 11 baĢlık 

altında sınıflandırılmıĢtır. Amasra ve Ġnkum yerleĢimlerine ait biyotop haritaları Harita 

4.4 ile Harita 4.5‟de görülmektedir. 
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4.1.10.1 Yüksek Yoğunluktaki Yerleşik Konut Alanları 

Turizm nedeniyle yaz aylarında hareketliliği artan Ġnkum kentsel yerleĢiminin büyük bir 

çoğunluğunu kat sayısı altıya kadar varan, yoğun ikinci konut alanları oluĢturmaktadır 

(ġekil 4.46). 

 

 

ġekil 4.46: Ġnkum yoğun yerleĢim dokusu içinde yaĢam imkanı bulmuĢ Quercus cerris s.str. 

ağacı 

Nadiren de olsa ana cadde veya ara sokaklar üzerinde 1-3 katlı bahçeli konutlar da yer 

almaktadır. Denize dik olarak bölümlenmiĢ ara sokaklardaki bahçeli yazlık konutlarda 

veya kıyıya paralel ana caddeye bakan ön sıradaki evlerin bahçelerinde farklı bitki 

örneklerine rastlamak mümkündür. Bunun yanı sıra yol kenarlarında, yapılar ve ara 

sokaklarda yer alan ev bahçelerinde, doğal bitki örtüsüne ait bazı taksonlar da yer 

almaktadır. YaklaĢık 12-13 m boylarında iyi bir geliĢim göstermiĢ Quercus cerris s.str. 

türü, yoğun yapılaĢmanın arasında günümüze ulaĢabilmiĢ nadir örneklerden birini 

oluĢturmaktadır (ġekil 4.46). 

 

YerleĢik konut alanlarında, Abies bornmülleriana gibi bazı ibreli türler iyi bir geliĢme 

gösteremezken, Phoenix canariensis, Trachycarpus fortunei uygun yaĢam ortamı 

koĢullarını buldukları için sağlıklı bir geliĢim sergilemiĢlerdir. Alanda yaygın olarak 

kullanılan Nerium oleander boylu çalısına, Philadelphus coronarius, Chaenomeles 

japonica, Weigelia florida, Hydrangea hortensis ve Yucca filamentosa gibi çiçekleri ile 

gösteriĢli çalılar eĢlik etmektedir. Alanda kaydedilen diğer herdemyeĢil ve yaprağını 

döken ağaçlar, çalılar ile sarılıcı türler Tablo 4.1‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.1: Ġnkum ve Amasra kentsel yerleĢiminde yerleĢik konut alanlarında rastlanılan ağaçlar, 

çalılar ve sarılıcılar 

HerdemyeĢil Ağaç ve Boylu 

Çalılar 

Yaprağını Döken Ağaç 

ve Çalılar 

Sarılıcı Türler 

Abies bornmülleriana Tilia argentea Campsis radicans 

Abies nordmanniana Populus nigra Parthenocissus quinquefolia 

Picea abies Robinia pseudoacacia Vitis labrusca 

Pinus brutia Philadelphus coronarius Wisteria sinensis 

Pinus nigra ssp. pallasiana Ligustrum ovalifolium Calystegia silvatica 

Pinus pinaster Rosa spp. Clematis vitalba 

Thuja orientalis Chaenomeles japonica Hedera helix 

Phoenix canariensis Weigelia florida Passiflora caerulea 

Trachycarpus fortunei Hydrangea hortensis Lonicera japonica 

Nerium oleander   

Laurus nobilis   

Yucca filamentosa   

 

Yoğun yapılaĢma arasında yazlık konutların bahçelerinde çoğunlukla meyve ağaçlarına 

da yer verilmiĢtir (Tablo 4.2). Deniz kenarındaki Amasra ve Ġnkum‟da bahçelerde yer 

alan meyve ağaçları, istedikleri ılıman ve nemli ortamı bulmaktadırlar. Bartın kent 

merkezine göre Citrus x nobilis (Mandalina), Citrus x paradisi (Greyfurt), Citrus limon 

(Limon), Prunus persica (ġeftali), Olea europaea (Zeytin) ve Eriobotrya japonica 

(Yeni dünya) gibi meyve ağaçları iyi geliĢme göstermiĢlerdir. Özellikle Ġnkum ve 

Amasra‟da konut bahçelerinde, merdiven korkuluklarında ve balkonlarda Karadeniz‟in 

geleneksel kültür bitkisi olan, kokulu Vitis labrusca türü sarılıcı olarak kullanılmıĢtır. 

Aromatik siyah üzümleri ve yaprakları, yörenin geleneksel ürünleri arasındadır. Yaz 

aylarında ev balkonlarını veya bahçelerdeki çardakları saran bitkinin gölgesinden 

çoğunlukla faydalanılmaktadır. 

Tablo 4.2: Ġnkum ve Amasra kentsel yerleĢiminde yer alan meyve ağaçları ve boylu çalılar 

Bitki Türü Boylu Ağaç Ağaç Boylu Çalı 

Juglans regia (Ceviz) x   

Citrus x nobilis (Mandalina)  x  

Citrus x paradisi (Greyfurt)  x  

Citrus limon (Limon)  x  

Corylus avellana (Fındık)   x 

Eriobotrya japonica (Yeni dünya)  x  

Ficus carica (Ġncir)  x  

Olea europaea (Zeytin)  x  

Prunus avium (Kiraz)  x  

Prunus cerasus (ViĢne)  x  

Prunus persica (ġeftali)  x  

Prunus domestica (Erik)  x  

Prunus spinosa (Çakal eriği)  x  

Pyrus communis (Armut)  x  
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Ġnkum‟da yoğun yapılaĢmıĢ konutların olduğu bölümde, yol ve duvar kenarlarında, 

ayrıca yapılar arasındaki boĢluklarda bazı otsu taksonların yayılıĢ gösterdiği 

belirlenmiĢtir. Duvar ve bordür kenarlarında Anthemis tinctoria var. pallida, 

Helminthotheca echioides, Urospermum picroides, Hirschfeldia incana ve Parietaria 

judaica gibi kuru ve taĢlık ortamları seven türler yer almaktadır (ġekil 4.47).  

 

 

ġekil 4.47: Ġnkum konut yerleĢimleri arasında geliĢmiĢ Anthemis tinctoria ssp. pallida türü 

Yapılar arasındaki boĢluklarda Laurus nobilis, Asparagus acutifolius ve Cornus 

sanguinea ssp. australis gibi doğal çalı türlerinin yanı sıra Alcea rosea, Alcea pallida, 

Malva sylvestris otsu taksonlarına sıkça rastlanmaktadır. Bahçe kenarlarında yer alan 

sınır çitlerinde, çoğunlukla Campsis radicans, Rosa spp., Wisteria sinensis, Lonicera 

japonica, Passiflora caerulea egzotik sarılıcı türlerin yanı sıra Calystegia silvatica, 

Convolvulus arvensis, Clematis vitalba ve Hedera helix gibi doğal türlerde yer 

almaktadır.  

 

Ġnkum yerleĢiminin arka sokaklarındaki boĢ alanlarda ve yol kenarlarında Daucus 

carota, Raphanus raphanistrum, Scabiosa atropurpurea ssp. maritima, Dorycnium 

graecum, Trifolium campestre, Trifolium pratense s.str., Silene alba ssp. divaricata, 

Geranium molle s.str., Geranium robertianum, Hypericum perforatum, Malva 

sylvestris, Rumex crispus, Rumex pulcher, Potentilla recta, Galium album ssp. 

prusense, Salvia verbenaca otsu taksonlarına, Avena wiestii, Bromus hordeaceus s.str., 

Bromus sterilis, Cynosurus echinatus, Dactylis glomerata ssp. hispanica, Hordeum 

bulbosum, Hordeum murinum s.l., Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis ve 

Melica ciliata s.str. gramine türleri eĢlik etmektedir.  
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Amasra ilçe merkezi çoğunlukla 3 veya 5 katlı bitiĢik nizam konutların oluĢturduğu 

yeni yerleĢim dokusundan ve kentin eski yerleĢiminde yer alan az miktardaki bahçeli 

konutdan oluĢmaktadır (ġekil 4.48a ve ġekil 4.48b). 

 

ġekil 4.48a: Amasra kentine ait eski yerleĢim dokusu 

 

ġekil 4.48b: Amasra ilçe merkezinin güneyine yayılan yeni yerleĢim dokusu 

Boztepe ve Kaleiçi mahallelerindeki bahçeli konutlarda Pelargonium peltatum, 

Pelargonium zonale, Lilium sp., Hemerocallis fulva, Oxalis acetosella, Calendula 

officinalis türleri yoğun olarak bulunmaktadır. Bahçelerde bot, çaydanlık ve mangal gibi 

objeler üzerinde dizayn edilen Sedum sp., Sempervivum sp. gibi sukkulent bitkiler tarihi 

kaleyi gezen ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Denize yakın bahçe duvarlarında 

ve kayalık ortamlarda kurak ortamı seven Mesembryanthemum hispidum ve 

Carpobrotus edulis türleri geniĢ alanları kaplamaktadır ve iyi geliĢim sağlamıĢlardır. 

 

Amasra‟da deniz kıyısına yakın kurak ve kireçtaĢı yetiĢme ortamlarındaki yerleĢim 

dokusu içinde kısa boylu yetiĢen Olea europaea, Ficus carica, Ulmus minor s.str. ve 

Celtis australis ağaçlarına rastlanmıĢtır. Ayrıca kıyıya yakın kayalık ortamlarda yoğun 
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olarak görülen endemik Heracleum platytaenium ve Seseli resinosum türleri Boztepe ve 

Kaleiçi mahallelerindeki konutlar arasındaki kayalık ortamlarda da yayılıĢ 

göstermektedir. 

 

Konut bahçelerinde kapı giriĢlerinde yaygın olarak Campsis radicans (Acem borusu), 

Wisteria sinensis (Mor salkım) ve Vitis labrusca yer almaktadır. Sınır duvarlarında ve 

kenarlarda Antirrhinum majus ssp. tortuosum, Antirrhinum majus s.str., Vinca major 

s.str., Calendula arvensis, Ruta chalepensis, Malva sylvestris, Parietaria judaica, 

Hyoscyamus albus, Ecballium elaterium yayılıĢ yapmaktadır. Bahçelerde bulunan Celtis 

australis (Adi çitlenbik), Eriobortya japonica (Yeni dünya), Olea europaea (Zeytin) 

taksonları da iyi geliĢme göstermiĢlerdir. Bunlar içinde en iyi örneği; Fatih 

Mahallesi‟nde konut bahçelerinin arasında yer alan boyu 10-12 m‟ye varan Olea 

europaea (Zeytin) ağacı ve Kaleiçi Mahallesi‟nde soliter olarak yer alan 8 m boyundaki 

Tilia argentea (GümüĢi ıhlamur) ağacı oluĢturmaktadır (ġekil 4.49). 

 

ġekil 4.49: Amasra konut yerleĢimi içinde boyu ile dikkat çeken Olea europaea ağacı 

Boztepe Mahallesi yol kenarlarında ve boĢ alanlarda Sisymbrium loeselii baĢta olmak 

üzere Festuca gigantea ve Dactylis glomerata ssp. hispanica yoğun olarak bulunurken, 

bahçelerin sınır çitlerinde Calystegia silvatica, Convolvulus arvensis ve Clematis 

vitalba gibi sarılıcı türler göze çarpmaktadır. Bahçeli konutlarda Prunus x domestica 

(Erik), Prunus avium (Kiraz), Ficus carica (Ġncir), Prunus persica (ġeftali), Prunus 

armeniaca (Kayısı) gibi meyve ağaçları yer alırken, bahçelerde yaygın olarak Senecio 

vulgaris, Sonchus oleraceus, Stellaria media s.str., Capsella bursa-pastoris, Raphanus 
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raphanistrum, Taraxacum serotinum, Euphorbia peplus s.str., Mercurialis annua, 

Melilotus officinalis türleri yayılıĢ göstermektedir. 

 

4.1.10.2 Özel ve Kamuya Ait Bahçeler 

Amasra ve Ġnkum turistik yerleĢimlerinde konut alanları dıĢında, özel ve kamuya ait 

sosyal ve kültürel tesis alanları, yönetim merkezleri, turizm tesis alanları, günübirlik 

tesis alanları, spor alanlarını kapsayan biyotoplar da bulunmaktadır. Bu alanlarda 

kaydedilen türler Tablo 4.3‟de verilmiĢtir. 

Tablo 4.3: Amasra ve Ġnkum‟unda özel ve kamuya ait bahçelerde yer alan türler 

Boylu Ağaçlar Ağaçlar 

Cupressus sempervirens Acer negundo 

Pinus nigra ssp. pallasiana Cedrus deodara 

Pinus pinaster Citrus limon 

Platanus orientalis Ficus carica 

Populus nigra  Lagerstroemia indica 

Tilia argentea Laurus nobilis 

Aesculus hippocastanum Olea europaea 

 Picea pungens 

 Prunus avium 

 Prunus cerasifera var. pisardii 

 Prunus cerasus 

 Prunus x domestica 

 Pinus pinea 

 Robinia pseudoacacia 

 Salix babylonica 

 Trachycarpus fortunei 

 Aesculus x carnea 

Boylu Çalılar Çalılar 

Buxus sempervirens Agave americana 

Berberis thunbergii „Atropurpurea‟ Calluna vulgaris 

Eriobotrya japonica Clerodendrum bungei 

Hibiscus syriacus Hydrangea macrophylla 

Laurocerasus officinalis Ligustrum ovalifolium 

Nerium oleander Ligustrum vulgare 

Philadelphus coronarius Lonicera nitida 

Phoenix canariensis Pyracantha coccinea 

Rhus typhina Rosa spp. 

Thuja orientalis 'Aurea' Rosmarinus officinalis 

Thuja orientalis Yucca filamentosa 

Cornus sanguinea  

 

Bahçelerdeki düzenlemelerde Tablo 4.3‟de verilen ağaç ve çalıların yanı sıra Campsis 

radicans, Parthenocissus quinquefolia, Vitis vinifera, Wisteria sinensis gibi sarılıcı 

türler ile Canna indica, Gazania rigens, Hemerocallis fulva, Hosta plantaginea, Iris 

germanica, Matthiola incana, Mirabilis jalapa gibi çiçekli otsulara yer verilmiĢtir. 
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Alanda kuruluĢu eski yıllara dayanan özel ve kamuya ait turizm tesislerinin 

bahçelerinde yer alan odunsu süs bitkileri, tür çeĢitliliğinin yanı sıra geliĢimleri ile de 

dikkat çekmektedir. Ġnkum‟da bulunan Hacettepe Üniversitesi Hidroloji AraĢtırma ve 

Uygulama Laboratuvarı Tesisleri bahçesi, buna en iyi örneği oluĢturmaktadır (ġekil 

4.50). Tesisin ön bahçesi, otopark, dinlenme alanı ve Populus nigra (Karakavak) 

ağaçlandırma alanı olmak üzere üç bölümden oluĢmaktadır. Otopark alanında Platanus 

orientalis (Doğu çınarı) ağaçları bulunurken, bahçenin bitiĢik olduğu yaya yolunda 7-8 

m boyunda Aesculus hippocastanum (Beyaz çiçekli at kestanesi) ağaçları yer 

almaktadır.  

 

 

ġekil 4.50: Ġnkum‟da yer alan Hacettepe Üniversitesi Hidroloji AraĢtırma ve Uygulama 

Laboratuvarı Tesisleri bahçesi 

Bina ve yakın çevresinde yakın zamanda yenileme çalıĢmaları yapılmıĢ, daha once 

alana dikilen bitki türlerine herhangi bir müdahalede bulunulmamıĢtır. Orta bölüme 

dikilen 8-9 m boydaki Tilia argentea (GümüĢi ıhlamur) ve 5-6 m boydaki Prunus 

cerasifera var. pisardii (Kırmızı yapraklı süs eriği) ağaçları, yaz günlerinde gölgeli 

ortamlar oluĢturmaktadır. Soliter olarak kullanılan Agave americana büyüklüğü ve 

rengi ile mekanda hemen algılanmaktadır. Bunun yanı sıra, sıcak ortamı seven Calluna 

vulgaris çalısına, geliĢimleri iyi Nerium oleander, Yucca filamentosa, Berberis 

thunbergii „Atropurpurea‟, Pyracantha coccinea, Thuja orientalis „Aurea‟ çalıları eĢlik 

etmektedir. Duvar kenarlarında ve yol kenarlarında sınırlayıcı olarak yörede yaygın 

olarak kullanılan ve sağlıklı geliĢmiĢ Hosta plantaginea, Iris germanica, Canna indica 

ve Hemoracallis fulva türleri kullanılmıĢtır.  
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Hacettepe Üniversitesi Tesisleri, kayalık yamaçların eteğinde düzlük bir alanda yer 

almaktadır. Bahçede güneĢli kumlu topraklar üzerinde endemik Tragopogon aureus 

türü ile Urospermum picroides, Silene alba ssp. divaricata, Anthemis tinctoria ssp. 

pallida, Avena wiestii, Cynosurus echinatus, Hordeum murinum s.l., Lolium perenne, 

Poa trivialis, Rumex crispus, Galium aparine türleri ile beraber Orobanche nana geofiti 

tespit edilmiĢtir. Ağaç ve çalıların üzerinde genellikle Clematis vitalba ve Calystegia 

silvatica türleri sarılı durumdadır. 

 

Ağaçlandırma alanını oluĢturan Populus nigra (karakavak) ağaçları boyları sayesinde 

Ġnkum yerleĢiminin her noktasından görülebilmektedir (ġekil 4.50). Bahçedeki alüviyal 

düzlükte yer alan boyu 25 m‟ye varan Populus nigra ağaçlarının gölgeli alt bölümünde 

yoğun olarak kavak gençlikleri, Rubus sp., Stachys sylvatica ve Scrophularia scopolii 

s.str. türleri yayılıĢ göstermektedir. Ayrıca alanda Sanguisorba minor ssp. muricata, 

Geum urbanum, Galega officinalis nemli ve gölgeli ortamı seven türler yer almaktadır.  

 

Ġnkum yerleĢiminin orta bölümünde yeralan Ġntepe kayalığının denize bakan bölümünde 

Ġl Özel Ġdare Misafirhanesi ve Jandarma Komutanlığına bağlı binalara ait bahçeler yer 

almaktadır. Kayalığın batı bölümünde yer alan Özel Ġdare bahçesinde, çim alanlar yol 

bağlantıları ile bölünmektedir. Çim alanın orta bölümünde Eriobotria japonica (Yeni 

dünya) soliter olarak kullanılmıĢtır. Ġnkum‟da bol çiçeklenmesi ile etkili bir görünüme 

sahip Nerium oleander (Zakkum) boylu çalısı gruplar halinde kullanılırken, denize 

yakın konumda olan bahçede Pinus nigra ssp. pallasiana (Karaçam) zayıf bir geliĢim 

göstermiĢtir. Alanda bulunan 15 m boyunda, üç adet Populus nigra (Karakavak) ve bir 

adet Cupressus sempervirens (Adi servi) türünün bitki komposizyonuna herhangi bir 

katkısı olmamıĢtır. Ġntepe Kayalığına bakan cephelerde Ģelale görünümünde su oyunu 

ve ıĢıklandırma yapılmıĢ, kayalıkların arasında geliĢmiĢ orta boylu doğal Ficus carica 

(Ġncir) ağaçları bulunduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

Kayalığın doğu bölümüne bakan Jandarmaya ait bahçenin kumsala yakın bölümü 

kafetarya ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiĢ, çim alanlar üzerinde Pinus nigra ssp. 

pallasiana, Tilia argentea, Salix babylonica (Salkım söğüt), Yucca filamentosa soliter 

olarak kullanılmıĢtır. Alanda bulunan kameriye üzerinde iyi geliĢim göstermiĢ Vitis 

labrusca türü sarılıcı olarak kullanılmıĢtır. 
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ÖzelleĢtirme kapsamına alınan Postahane Kamp Tesisi ve lojman binaları Ģu an 

kullanılmamaktadır. Kamp tesisine gelen misafirlerin dinlenmesi için düzenlenen 

bahçenin giriĢ bölümü tamamen sert zeminle kaplanmıĢ, kenarlarda 30 cm geniĢliğinde 

yeĢil serit bırakılmıĢtır. Bu bölümlerde karıĢık olarak Clerodendron bungei baĢta olmak 

üzere Mirabilis jalapa, Canna indica, Iris germanica, Hydrangea hortensis gibi çiçekli 

türlere öncelik verilmiĢtir. Yan duvarlarda sarılıcı olarak Parthenocissus quinquefolia 

ve Campsis radicans kullanılmıĢtır. Dar bir alana sahip arka bahçe, orman alanına kadar 

devam etmektedir. YürüyüĢ yolları ile parçalara ayrılan yeĢil alanlarda orta boylu 

Prunus avium (kiraz) meyve ağacı ile Prunus cerasifera var. pisardii ve Buxus 

sempervirens (ġimĢir) gibi odunsu süs bitkileri yer almaktadır. Nemli çimenlik 

alanlarda Carex otrubae, Mentha longifolia s.str., Bromus sterilis, Hordeum bulbosum, 

Potentilla reptans, Avena wiestii, Rumex pulcher,  Rumex conglomeratus türlerinin yanı 

sıra bordürlere yakın alanlarda Parietaria judaica bulunmaktadır. Arka bölümdeki 

orman alanına yakın çim alanlar üzerinde ise Rubia peregrina, Trachystemon orientalis, 

Clematis vitalba, Lithospermum purpurocaeruleum, Brachypodium sylvaticum, Hedera 

helix gibi orman alt örtüsüne ait bazı doğal türler yayılıĢ göstermektedir. 

 

Bartın Belediyesi Dinlenme Tesisleri‟ne ait peyzaj düzenlemesi, Amasra ve Ġnkum 

genelinde pek rastlanılmayan bazı odunsu süs bitkilerini içermektedir. Bunların baĢında 

Rhus typhina, Lagerstroemia indica, Picea pungens, Phoenix canariensis, Rosmarinus 

officinalis gelmektedir. Tesisin denize açık ön bahçesindeki çimenlik alanlar, Lotus 

corniculatus s.str., Medicago lupulina, Trifolium pratense s.str., Trifolium repens s.str., 

Vicia sativa s.str., Lolium perenne, Poa pratensis, Poa trivialis, Ranunculus 

constantinopolitanus, Potentilla reptans gibi çayır otsularının yanı sıra nemli çayırlık 

alanlara özgü geofitlerden Orchis coriophora‟da görülmektedir. 

 

Sunset Oteli ile Ġl Özel Ġdaresi‟ne bağlı tek katlı yazlık konutların yer aldığı turizm tesis 

alanı yapılaĢma baskısına maruz kalmadan korunabilmiĢ Ġnkum‟un nadir açık 

mekanlarından biridir. Alanın denize yakın düzlük bölümünde yer alan spor alanı ve 

yakın çevresi yaz aylarında gençler tarafından yoğun kullanılsa da birçok kumlu ortamı 

seven doğal bitki türüne sığınak ortamı oluĢturmuĢtur. Spor alanının çevresindeki 

güneĢli boĢ kumlu alanlarda Echium angustifolium, Echium italicum, Silene alba ssp. 

divaricata, Silene gallica, Matricaria chamomilla s.l., Agrostis stolonifera, Cynosurus 
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echinatus, Phleum pratense, Calamintha nepeta ssp. glandulosa, Mentha longifolia 

s.str., Solanum alatum, Daucus carota, Oenanthe pimpinelloides otsu taksonları ile 

Pancratium maritimum ve Lagurus ovatus gibi kumul bitkilerine de rastlanmıĢtır. 

 

Spor alanın yola yakın kenarları, 3-4 m boya sahip doğal Laurus nobilis ağaç grupları 

ile çevrilidir. Ġnsan müdahalesinden uzak kenarlarda Paliurus spina-christi, Myrtus 

communis s.str., Spartium junceum ve Osyris alba gibi odunsular ile Allium flavum ssp. 

tauricum s.str., Muscari neglectum, Cyclamen coum s.str., Fritillaria pontica geofitleri 

ile endemik Tragapogon aureus türü yer almaktadır. 

 

Sunset Oteli‟nin arka bahçesindeki çalılar ile kaplı dik kayalıkların eteklerindeki 

çimenliklerde ise, Medicago sativa s.str., Trifolium fragiferum s.str., Plantago 

lanceolata, Rumex crispus, Anagallis arvensis s.str., Medicago littoralis s.str., 

Parentucellia viscosa, Malva cretica ve Verbena officinalis türleri yetiĢmektedir.  

 

Amasra kent merkezinde, yoğun yerleĢim dokusu içinde, özel ve kamuya ait yapıların 

bazıları bahçelidir. Bahçelerde yapısal düzenlemenin ağırlıkta olduğu, yeĢil alanların 

bordürlerle sınırlı kaldığı görülmüĢtür. Büyük Liman‟ın güney bölümünde yer alan 

Amastrist otelinin havuz baĢında bulunan sağlıklı geliĢime sahip, yaĢlı palmiye ağaçları 

(Trachycarpus fortunei) kent merkezinin gösteriĢli türlerinden birini oluĢturmaktadır. 

Bordürlerdeki çim alanlarda Geum urbanum, Scrophularia scopolii s.str., Papaver 

rhoeas, Convolvulus arvensis, Vicia lathyroides, Lapsana communis ssp. intermedia, 

Lolium perenne, Plantago major s.str., Hordeum murinum ssp. glaucum, Oenanthe 

pimpinelloides, Parietaria judaica otsu taksonları ile Amasra‟da konut bahçelerinde de 

sıklıkla görülen Calendula arvensis türü kaydedilmiĢtir.  

 

Büyük Liman‟da yer alan Amasra Orman ĠĢletme Müdürlüğü‟nün giriĢ mekanı dar bir 

yeĢil bordür ile vurgulanmıĢtır. Büyük Liman yol ağaçlandırmasını oluĢturan Platanus 

orientalis ağaçları bu bölümde de devam etmektedir. Bordüre dikilen Cedrus 

deodara‟nın geliĢim durumuna bakıldığında deniz kenarı için uygun bir tür seçimi 

yapılmadığı anlaĢılmaktadır. Buna karĢılık Lonicera nitida çalısı, iyi geliĢim 

göstermiĢtir. 
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Küçük Liman‟daki ana cadde üzerinde yer alan Amasra Kaymakamlık Binası‟nın 

bahçesini çevreleyen ferforjelerde Lonicera japonica sarılıcı türü yer almaktadır. 

Binanın ön giriĢ yolunun iki tarafına Cedrus deodara ağaçları dikilmiĢtir. Gölgeli bir 

alana dikilen Eriobotria japonica ise iyi bir geliĢme gösterememiĢtir. Orta boylu Malus 

sylvestris ve Thuja orientalis de bahçede tek olarak bulunmaktadır. Arka bahçede 

gruplar halinde Canna incana, Hemoracallis fulva, Rosa spp. yeralmaktadır. Genç 

Trachycarpus fortunei, Olea europaea ve Laurocerasus officinalis bulunduğu alanda 

gölgeli kenar bölümlere dikilen Hydrangea macrophylla iyi geliĢme göstermiĢtir. 

Çimenlik alanlarda, Plantago major s.str., Malva sylvestris, Raphanus raphanistrum, 

Fragaria vesca gibi otsu türler yayılıĢ yapmaktadır. 

 

Amasra Müzesi‟ne ait bahçenin ana kapısında soliter olarak kullanılan Salix babylonica 

ağacı boyu, gösteriĢli dal yapısı ile mekanı vurgulamaktadır. Bahçesinde boylu Tilia 

argentea, Platanus orientalis ağaçları bulunurken, çalı olarak çeĢitli Rosa spp. türleri 

görülmektedir. 

 

Kentsel alanın güney bölümündeki düzlük alanda Amasra Lisesi, Fatih Sultan Mehmet 

Ġlköğretim Okulu, Amasra Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turizm Meslek Lisesi‟ne 

eğitim binaları yer almaktadır. Amasra Lisesi‟nin bahçesinin % 80‟i sert zeminle 

kaplıdır. Bahçenin kenarlarında yer alan yeĢil alanlarda Pinus nigra ssp. pallasiana, 

Platanus orientalis, Acer negundo ve Prunus x domestica gibi boylu ağaç ve 

ağaçcıklara Laurus nobilis ve Eriobotrya japonica gibi herdemyeĢil boylu çalılar eĢlik 

etmektedir. Bordür kenarlarında, Gazania rigens ve Matthiola incana çiçekli türlerine 

yer verilmiĢtir. Atatürk büstünün yanında soliter olarak kullanılan orta boylu Buxus 

sempervirens sağlıklı bir geliĢime sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Ġlköğretim Okulu‟nun 

arka bahçesinin büyük bir bölümü sert zemin ile kaplıdır. Bahçe duvarlarının 

kenarlarında yer alan yeĢil alanlarda sağlıklı Pinus nigra ssp. pallasiana ve Cupressus 

sempervirens boylu ağaçları ile beraber Ficus carica bulunmaktadır. Amasra Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Turizm Meslek Lisesi‟ne ait bahçede diğer eğitim alanlarında da 

Pinus nigra ssp. pallasiana‟nın hakimiyeti görülmektedir. Robinia pseudoacacia, Ficus 

carica, Thuja orientalis, Pyracantha coccinea, Ligustrum vulgare gibi ağaçcık ve boylu 

çalılar dağınık olarak alana dikilmiĢtir. GüneĢli ve yarı nemli çimenlik alanlarda ise 

Salvia verbeneca, Plantago major s.str., Oenanthe pimpinelloides, Trifolium repens 
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s.str. Potentilla reptans, Urtica dioica, Lotus corniculatus s.str., Trifolium pratense, 

Vicia lathyroides gibi çayır otsuları ile Hordeum bulbosum, Millium effusum, Avena 

sterilis, Holcus lanatus gramine türleri yayılıĢ göstermektedir. Ağaçlara sarılı Clematis 

vitalba‟nın yanı sıra Amasra yakın çevresindeki yaprak döken orman türlerini temsil 

eden Lapsana communis ssp. intermedia, Galega officinalis, Scrophularia scopolii s.str. 

gibi otsu türler ise alanın nemli bölümlerinde yer almaktadır. 

 

4.1.10.3 Kalkerli Kayalıklar ve Tarihi Kale Duvarları 

Amasra ilçe merkezindeki Boztepe Yarımadası ve Kaleiçi Mahallesi yerleĢiminin 

denize yakın kalkerli kayalıkları ile tarihi kale duvarları farklı bitki türlerine yaĢam 

ortamı sağlamaktadır. Eğim nedeniyle insan müdahalesinden uzak kalan bu alanlarda, 

endemik türleri de kapsayan çeĢitli odunsu ve otsu türler yayılıĢ göstermektedir. 

Kayalık yetiĢme ortamı nedeniyle boylu çalı formunda çok dallı geliĢim gösteren Ficus 

carica çalısı, kıyıya yakın kayalık ve tarihi kale duvarlarında yaygın olarak 

görülmektedir. Boztepe Yarımadası‟nda ve Kaleiçi Mahallesi‟nin Büyük Liman‟a 

uzanan kıyıya yakın kayalık yamaçlarında çok yıllık endemik Heracleum platytaenium 

türü, Ģemsiye formundaki iri çiçekleri ile geniĢ alanları kaplamaktadır. Görkemli 

Ģemsiye biçimindeki çiçek yapısı, Büyük Limanı ve Boztepe‟yi gezen ziyaretçilere 

estetik görünümler sunmaktadır. Boztepe Mahallesi‟nin denize bakan tarihi kale 

duvarlarında, yaygın olarak endemik Seseli resinosum türünün yanı sıra Laser trilobum, 

Antirrhinum majus ssp. tortuosum, Oxalis corniculata, Hyoscyamus albus gibi kurak 

kayalık ve duvar ortamlarını seven türler yayılıĢ göstermektedir (ġekil 4.51).  

 

 

ġekil 4.51: Amasra tarihi kalenin güneĢli duvarlarında yoğun yayılıĢ gösteren Hyoscyamus 

albus otsu türü 
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Kaleiçi Mahallesi‟ni çevreleyen kalkerli kayalıklarda veya tarihi kale duvarlarında 

Calendula arvensis, Antirrhinum majus s.str. gibi kuru kayalık alanları seven türlerle 

Sisymbrium loeselii, Malva sylvestris, Malva nicaeensis, Parietaria judaica gibi ruderal 

türler bir arada bulunmaktadır. Tanacetum parthenium türü kale duvarlarının güneĢli ve 

nemli eteklerinde yoğun olarak olarak bulunmakta ve etkili bir görüntü sumaktadır. 

Ayrıca Büyük Liman‟a bakan kale duvarlarının aralarında beyaz ve pembe renkli çiçekli 

Nerium oleander çalıları ile Calendula arvensis, Iris germanica (beyaz çiçekli), 

Matthiola incana ve Antirrhinum majus ssp. tortuosum çok yıllık çiçekli türleri renkli 

komposizyonlar oluĢturmaktadır. 

 

Kaleiçi Mahallesi yol kenarlarındaki alanlarda ve kale duvarlarının arasındaki 

boĢluklarda Festuca gigantea türü baĢta olmak üzere Catapodium rigidum ssp. rigidum 

var. majus, Scolymus hispanicus, Sonchus oleraceus, Sambucus ebulus, Chenopodium 

album s.str., Sisymbrium loeselii, Scabiosa columbaria s.str., Melilotus officinalis, Vicia 

sativa s.str., Dactylis glomerata ssp. hispanica, Lolium perenne, Convolvulus arvensis, 

Phalaris canariensis, Rumex pulcher, Clematis vitalba, Galium aparine, Ruta 

chalepensis türleri yayılıĢ göstermektedir.  

 

4.1.10.4 Kullanılmayan Boş Alanlar 

Kentsel mekanlarda kullanılmayan boĢ alanlar, biyoçeĢitlilik için önemli olabilecek 

birçok türe sığınak ortamı oluĢtururlar. Amasra TaĢ Kömürü ĠĢletmesi‟ne giden yol 

üzerindeki boĢluklarda, tek bireyler halinde Ulmus minor s.str., Diospyros lotus 

ağaçları, Laurus nobilis gibi doğal boylu çalı türleri ile beraber çeĢitli otsu türler yayılıĢ 

yapmaktadır. BoĢ alanlarda çoğunlukla tek kalmıĢ bu ağaçların gövde ve dalları ile sınır 

çitleri, geliĢimleri iyi Humulus lupulus, Periploca graeca s.str., Hedera helix, Clematis 

vitalba ve Vitis sylvestris gibi doğal sarılıcı türlere uygun yaĢam ortamı 

sağlamaktadırlar. Bu doğal türler, kentsel peyzaja ekolojik fayda sağlarken, ilginç 

meyve ve yaprak Ģekilleri ile estetik anlamda katkıda bulunurlar. 

 

Amasra kent merkezi giriĢindeki kayalık yamaçların eteklerinde yer alan gölgeli ve yarı 

gölgeli kullanılmayan boĢ alanlarda, nemli ortamları seven Amaranthus retroflexus, 

Amaranthus albus, Arctium minus ssp. pubens, Conyza canadensis, Senecio aquaticus 

ssp. erraticus, Taraxacum serotinum, Chenopodium album s.str., Chenopodium botrys, 
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Raphanus raphanistrum, Mentha longifolia s.str., Malva sylvestris, Phytolacca 

americana, Paspalum paspalodes, Setaria glauca, Polygonum persicaria, Pulicaria 

dysenterica, Urtica dioica ve Solanum nigrum ssp. schultesii otsu türleri yayılıĢ 

göstermektedir. Ayrıca doğala yakın ormanlık alanlara özgü Chelidonium majus, bu 

alanlarda rastlanan türlerdendir. Kurak boĢ alanlarda Xanthium spinosum türü yer 

alırken, Amasra kentsel yerleĢiminde yol kenarlarındaki boĢ alanlarda ve nemli dere 

kenarlarındaki ruderal alanlarda Sambucus ebulus‟un yoğunluğu dikkat çekmektedir.  

 

Ġnsan etkisi altındaki yol veya boĢ alanların güneĢli kenarlarında doğal çitler 

oluĢmuĢtur. Bu alanlarda yaygın olarak Milium effusum, Sisymbrium loeselii, Lepidium 

sativum s.str., Cynodon dactylon s.str., Melilotus alba, Calamintha nepeta ssp. 

glandulosa ve Verbena officinalis gibi tahrip edilmiĢ kurak alanlarda görülen türler 

tespit edilmiĢtir. 

 

4.1.10.5 Kentsel Tarım Alanları 

Amasra ilçesinin güneyinde orman alanları ile örtülü kayalık yamaçların eteklerindeki 

alüviyal verimli topraklarda kentsel tarım faaliyetleri yürütülmektedir (ġekil 4.52). 

Tarım alanlarında yaĢlı Platanus orientalis, Ulmus minor s.str., Diospyrus lotus 

türlerine rastlanırken, ağaç üzerlerinde ve bahçe kenarlarındaki çitlere sarılmıĢ Humulus 

lupulus türü beyaz renkli salkım meyveleri ile dikkati çekmektedir. Bahçe sınırlardaki 

taĢ duvarların aralarında kireçtaĢı ortamları seven Cymbalaria longipes ve Parietaria 

judaica yayılıĢ göstermektedir.  

 

 

ġekil 4.52: Amasra kent merkezinin güneyinde dağılım gösteren kentsel tarım alanları 
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ġekil 4.53: Amasra ilçe merkezinde Hisarönü Dere kenarlarında yayılıĢ gösteren mısır tarlaları 

ve kullanılmayan tarım alanları 

Kentsel yerleĢimin içinden geçen Hisarönü Dere boyunca uzanan nemli tarım 

alanlarında genellikle mısır üretimi yapıldığı gözlemlenmiĢtir Sambucus ebulus ve 

Carex pendula ile kaplı dere kenarındaki tarım yapılmayan diğer çayırlık alanlarda 

nemli ortamları seven Galega officinalis ve Holcus lanatus otsu türünün hakimiyeti 

görülmektedir (ġekil 4.53). Ayrıca yerleĢime yakın bölümlerde çalılıklar arasında iyi 

geliĢim yapmıĢ Allium flavum ssp. tauricum s.str. soğanlı türü ile Clematis vitalba 

yoğun yayılıĢ yapmaktadır. 

 

Nemli ve kumlu kentsel tarım biyotoplarında yaygın olarak Lamium maculatum s.str., 

Euphorbia stricta, Capsella bursa-pastoris, Mercurialis annua, Trifolium repens s.str, 

Galium aparine türlerine Bromus sterilis, Hordeum murinum s.l. gramineleri 

çoğunlukla eĢlik etmektedir. Bahçelerde ve bahçe sınırlarında Tilia argentea, Laurus 

nobilis ve Ruscus aculeatus s.str. gibi doğal vejetasyona ait türlere rastlamak 

mümkündür. Tarım alanlarını birbirine bağlayan yol kenarlarında veya bahçe 

köĢelerinde Periploca graeca s.str., Humulus lupulus, Smilax excelsa, Clematis vitalba 

ve Hedera helix sarılıcı türleri ile birlikte Arum orientale s.str., Chelidonium majus, 

Viola odorata gibi yaprak döken orman alanlarına ait türler görülmektedir. 

 

Amasra ilçe merkezinin güney eteğinde yer alan Zeytin Tepe ve yakın çevresindeki 

kentsel tarım biyotoplarının kenarlarında Prunus domestica (Erik), Malus sylvestris 

(Elma), Prunus cerasus (ViĢne), Prunus avium (Kiraz), Prunus persica (ġeftali), Ficus 

carica (Ġncir), Juglans regia (Ceviz), Diospyros lotus, Diospyros kaki gibi meyve 

ağaçları bulunmaktadır.  
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Amasra ve Ġnkum‟da yer alan yeĢil alanlar; parklar ve meydanlar, yol kenarı yeĢil 

alanlar, mezarlık alanı ve tarihi alanlar kapsamında incelenmiĢtir. 

 

4.1.10.6 Parklar ve Meydanlar 

Amasra yerleĢiminde park ve meydanlardan oluĢan yeĢil alanların büyük bir çoğunluğu 

Küçük ve Büyük Liman kıyı Ģeridinde yer almaktadır. Küçük Liman‟daki park ve 

meydanlarda yer alan iyi geliĢim göstermiĢ odunsu süs bitkilerinin baĢında Ribes 

nigrum, Deutzia scabra, Buddleia x davidii, Spiraea x vanhouttei gelmektedir. Sınır 

çitlerinin tesisinde kullanılan Euonymus japonicus „Elegantissima-Aureus‟ türleri 

sağlıklı geliĢim gösterememiĢtir. Kıyıya yakın bölümde düzenlenen çay bahçelerinde 

Pinus nigra ssp. pallasiana ve Platanus orientalis boylu ağaçları, yürüyüĢ yoluna ait 

yeĢil bordür alanlarında Ligustrum japonicum, Robinia pseudoacacia ve Prunus 

cerasifera „Pisardii‟ ağaçları bulunmaktadır (ġekil 4.54a). Bunun yanı sıra yöreye ait 

doğal türlerden Mespilus germanica, Salix caprea gibi odunsulara da yer verilmiĢtir. 

 

Alt örtüde ise Trifolium pratense s.str., Lotus corniculatus s.str., Raphanus 

raphanistrum, Oenanthe pimpinelloides gibi çayır otsuları ile Campanula olympica ve 

Anthemis tinctoria var. pallida gibi orman ve çalılık alanlara ait otsu taksonlara da 

rastlanmıĢtır. Açık, güneĢli yeĢil alanlarda Malva neglecta türü yaygın olarak 

görülmektedir. Küçük Liman‟a akan Hisarönü Deresi kenarlarında da, çakıllı kıyıları 

seven Avena sterilis s.str. yayılıĢ göstermektedir. Amasra kent merkezinde park 

alanlarındaki gölgeli çimenlik alanlarda Agrostis capillaris s.str., Lolium perenne gibi 

gramineler yer alırken yeĢil alan ve yollara ait bordür kenarlarındaki kuru yaĢam 

ortamlarında Helminthotheca echioides yoğun yayılıĢ göstermektedir.  

 

Çocuk oyun alanı ve spor sahasını oluĢturan park alanının yola komĢu olan sınırlarında 

yeĢil alanlar oluĢturulmuĢ, farklı boy ve çeĢitlilikte ağaç, ağaçcık ve çalı grupları ile 

düzenleme yapılmıĢtır. Alan boylu Pinus nigra ssp. pallasiana ağaçları ve Ligustrum 

ovalifolium çit bitkisi ile çevrilmiĢtir. Çocuk oyun alanında, gölge sağlayan iyi geliĢimli 

Platanus orientalis boylu ağaçları, yoğun sert zeminle kaplı alanda yetersiz yaĢam 

koĢulları olmasına rağmen iyi geliĢme gösteren Robinia pseudoacacia türleri ile birlikte 

düzenlenmiĢtir (ġekil 4.54b).  
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ġekil 4.54a: Amasra Küçük Liman kıyı Ģeridinde yer alan çay bahçesi  

 

ġekil 4.54b: Amasra Küçük Liman kıyı Ģeridinde düzenlenmiĢ çocuk oyun alanı ve spor 

sahasından oluĢan park alanı 

Deniz kenarındaki park alanında Trachycarpus fortunei sağlıklı geliĢmiĢtir. Parkın yola 

bakan sınırında gösteriĢli yaprak ve çiçek yapısına sahip, Catalpa bignonoides ağacı 

soliter olarak kullanılmıĢ, iyi bir geliĢim göstermiĢtir. Ayrıca Salix babylonica, Acer 

negundo, Viburnum opulus, Philadelphus coronarius boylu çalılar ile Berberis 

thunbergii „Atropurpurea‟, Spiraea x vanhouttei, Spiraea bumalda, Hydrangea 

macrophylla ve değiĢik renk tonlarında Rosa spp. yaprağını döken çalı türleri 

kaydedilmiĢtir. Nerium oleander, Ligustrum japonicum gibi herdemyeĢil boylu çalılar 

ile Euonymus japonicus, Euonymus japonicus „Albomarginata‟, Viburnum tinus, 

Ligustrum ovalifolium „Aurea‟ çalıları park alanlarında sıklıkla rastlanılan türlerdendir. 

 

Amasra ilçe merkezinde Atatürk büstünün yeraldığı meydan, geleneksel törenlerin 

düzenlendiği tek alan olma özelliğine sahiptir.  Meydanın, % 80‟i sert zemin ile 

kaplıdır. Çevresindeki yeĢil bordürler, Amasra kentsel peyzajında çoğunlukla görülen 



176 

ve yörenin doğal Ģartları karĢısında iyi geliĢim sergileyen boylu Tilia argentea ve Pinus 

nigra ssp. pallasiana ağaçları ile çevrelenmiĢtir.  

 

Büyük Liman‟ın kıyı Ģeridi yürüyüĢ, taĢıt yolu, çay bahçesi, dinlenme alanları ile bir 

arada düĢünülmüĢ, yeĢil bir koridor biçiminde düzenlenmiĢtir (ġekil 4.55). Yol 

ağaçlandırması olarak boylu Platanus orientalis ağaçlarının hakimiyeti görülmektedir. 

Çay bahçelerinin sınırlarında yarı herdemyeĢil Ligustrum ovalifolium türü ile çit 

oluĢturulmuĢtur. Deniz kenarı yeĢil alanlardaki ilgi çekici türlerin baĢında Laburnum x 

watereri „Vossii‟, Abelia x grandiflora ve Hibiscus syriacus gibi çiçekli ağaçcık ve 

boylu çalılar gelmektedir. Deniz etkisine açık yeĢil alanlarda Phoenix canariensis iyi 

geliĢim göstermiĢ, estetik bir görünüm oluĢturmuĢtur. Genellikle alanda çit tesisinde 

tercih edilen Ligustrum ovalifolium „Aureum‟, yaprak rengi özellikleri nedeniyle 

gruplar halinde yeĢil alanlarda yerini almıĢtır. 

 

 

ġekil 4.55: Büyük Liman sahilinde taĢıt yolu kenarındaki yeĢil alanlar 

Çekiciler ÇarĢısı‟na giriĢte yer alan küçük dinlenme alanında, kent içinde sıklıkla 

rastlanılan boylu üç adet Pinus nigra ssp. pallasiana ve tek Tilia argentea ağacı 

bulunmaktadır. Eriobotria japonica ise ağaçların gölgesinde kalarak iyi bir geliĢme 

gösterememiĢtir. Trachycarpus fortunei ve Prunus avium (Kiraz) ağaçlarına Ligustrum 

japonicum, Ligustrum japonicum ‘Variegatum’, Berberis thunbergii „Atropurpurea‟, 

Syringa vulgaris gibi boylu çalılar eĢlik etmektedir. YeĢil bordürlerde Hemerocallis 

fulva, Matthiola incana, Cerastium tomentosum çok yıllık çiçekli otsularla Mirabilis 

jalapa (AkĢam sefası), Gazania rigens gibi tek yıllık otsular bir arada düzenlenmiĢtir. 
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Ġnsan etkisinin yoğun olduğu çim alanlarda Alcea roseum türü baĢta olmak üzere 

Lolium perenne, Hordeum murinum ssp. glaucum, Plantago major s.str., Hordeum 

bulbosum, Oenanthe pimpinelloides, Poa pratensis ve Poa trivialis çayır otsuları yer 

almaktadır. 

 

4.1.10.7 Mezarlık Alanı 

Amasra kent merkezindeki mezarlık alanında yoğun olarak boyu 15 m‟yi bulan Pinus 

nigra ssp. pallasiana ağaçları yer almaktadır. Alanda Juglans regia, Platanus orientalis, 

Tilia argentea, Cerasus avium, Malus sylvestris gibi yaprağını döken ağaç türleri, 10 m 

boyunda Cupressus sempervirens ve Cupressus arizonica ibreli ağaçları ile beraber 

görülmektedir. Thuja orientalis ve Rosa spp. çalıları yaygın olarak dağılım 

göstermektedir. Amasra kent mezarlığı, doğala yakın ormanlık alanlara yakın konumda 

olduğu için doğal odunsu ve otsu taksonları içinde barındırmaktadır. Üst bölümdeki 

güneĢli bozuk orman açıklıklarında Laurus nobilis, Cornus sanguinea ssp. australis, 

Crepis sancta, Lapsana communis ssp. intermedia, Geranium asphodeloides s.str. ve 

Viola canina türleri tespit edilmiĢtir. Tarihi anfitiyatro‟nun günümüze ulaĢmıĢ sahne 

kapılarından birinin olduğu bölüm mezarlık alanı içinde yer almaktadır. Ġnsanların fazla 

ulaĢamadığı bu gölgeli kayalık biyotoplarda endemik tek yıllık bir tür olan Lamium 

purpureum var. aznavourii türünün de yaygın olarak bulunduğu tespit edilmiĢtir (ġekil 

4.56). 

 

ġekil 4.56: Amasra kent mezarlığında yayılıĢ gösteren endemik Lamium purpureum var. 

aznavourii taksonu 

Bu bölümde yaprağını döken orman türlerini temsil eden Laurocerasus officinalis boylu 

çalısı ile beraber Polystichum setiferum, Phylltis scolopendrium, Trachystemon 
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orientalis, Arum orientale s.str., Primula vulgaris ssp. sibthorpii, Helleborus orientalis, 

Hedera helix Symphytum tuberosum ssp. nodosum, Alliaria petiolata, Chelidonium 

majus, Milium effusum ve Scrophularia scopolii s.str., Geranium robertianum ve Urtica 

dioica gibi nemli ortamları seven türler yayılıĢ göstermektedir.  

 

Mezarlık kenarlarında, insan etkisinin yoğun hissedildiği alanlarda Lamium purpureum 

s.str., Stellaria media ssp. pallida, Capsella bursa-pastoris, Veronica persica, 

Ranunculus constantinapolitanus, Medicago arabica, Potentilla reptans türleri yer 

almaktadır. Mezarlıklarda tespit edilen dikkat çekici egzotik otsu türler arasında Iris 

germanica (beyaz çiçekli), Escheveria agavoides, Mathiola incana, Vinca major s.str., 

ve Calendula arvensis gelmektedir.  

 

4.1.10.8 Yol Kenarı Yeşil Alanlar 

Ġnkum yerleĢiminde yeĢil alanların çoğunluğunu, taĢıt ve yaya yolunu paralel izleyen 

yol kenarı yeĢil alanlar oluĢturmaktadır. Kumsal boyunca uzanan bu yeĢil sisteme, 

caddeye bakan yazlık konutların ön bahçeleri de büyük katkı sağlamaktadır (ġekil 4.57). 

 

 

ġekil 4.57: Ġnkum yerleĢimindeki yol kenarı yeĢil alanlar 

Yol kenarı yeĢil alanlarda en çok kullanılan ve sağlıklı geliĢim gösteren Pinus pinea, 

Eleagnus angustifolia, Aesculus hippocastanum, Acer negundo, Robinia pseudoacacia, 

Ligustrum japonicum ağaçlarının aralarında, yoğun olarak sağlıklı geliĢime sahip çeĢitli 

renklerde Nerium oleander, Buddleia x davidii, Hibiscus syriacus, Syringa vulgaris 

boylu çalıları yer almaktadır (ġekil 4.58).  
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ġekil 4.58: Ġnkum yol kenarı yeĢil alanlarda yoğun bulunan Acer negundo, Eleagnus 

angustifolia ve Nerium oleander türleri 

Amasra ve Ġnkum‟da yol kenarlarında tespit edilen ağaç ve çalılar Tablo 4.4‟de 

verilmiĢtir. Yol kenarı yeĢil alanlarda Pyracantha coccinea, Cotoneaster salicifolius ve 

Euonymus japonicus „Albomarginatus‟ herdemyeĢil çalıları, yaprağını döken Berberis 

thunbergii „Atropurpurea‟ ve Berberis thunbergii türler ile birlikte Olea europaea, 

Ficus carica, Prunus persica, Prunus x domestica gib meyve ağaçları da yer almaktadır. 

Bunun dıĢında Laurocerasus officinalis, Salix caprea ve Ligustrum japonicum 

„Variegatum‟ ağaçları da bulunmaktadır.  

Tablo 4.4: Amasra ve Ġnkum‟da yol kenarlarında yer alan ağaç ve çalılar 

Boylu Ağaçlar Ağaçlar 

Tilia argentea Pinus pinea 

Platanus orientalis Eleagnus angustiolia 

Pinus nigra subsp. pallasiana Acer negundo 

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa Robinia pseudoacacia  'Umbraculifera' 

Aesculus hippocastanum Ligustrum japonicum 

 Olea europaea 

 Ficus carica 

 Prunus persica 

 Prunus domestica 

 Salix caprea 

 Ligustrum japonicum „Variegatum‟ 

Boylu Çalılar Çalılar 

Nerium oleander Cotoneaster salicifolius 

Buddleia x davidii Berberis thunbergii 

Hibiscus syriacus Berberis thunbergii ‘Atropurpurea‟ 

Syringa vulgaris Euonymus japonicus „Albomarginatus‟ 

Laurocerasus officinalis Chaenomeles japonica 

Pyracantha coccinea Weigelia florida 

Philadelphus coronarius Spiraea x bumalda 

 Spiraea x vanhouttei 

 Rosa spp. 

 Forsythia x intermedia 

 Yucca flamentosa 

 Hydrangea macrophylla 
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Ġnkum yerleĢiminde yol kenarlarındaki yeĢil alanlarda, çiçekli yaprağını döken 

çalılardan Chaenomeles japonica, Weigelia florida, Philadelphus coronarius, Spiraea x 

bumalda, Spiraea x vanhouttei, Rosa spp., Forsythia x intermedia gibi odunsu taksonlar 

ile birlikte dinlenme alanlarındaki ahĢap konstrüksiyonlarda Lonicera japonica sarılıcı 

odunsu süs bitkisi sağlıklı geliĢmiĢlerdir (ġekil 4.59). 

 

 

ġekil 4.59: Ġnkum yol kenarı yeĢil alanlarında iyi geliĢim gösteren Forsythia x intermedia (Altın 

çanı) çalısı 

Yol kenarlarındaki deniz etkisine açık çimenlik sahalarda kumlu ortamları seven 

Aristolochia clematitis, Salvia verbenaca, Scabiosa atropurpurea ssp. maritima, 

Daucus carota, Hordeum murinum ssp. glaucum, Hordeum bulbosum, Lolium perenne, 

Raphanus raphanistrum, Geranium molle s.str., Avena wiestii, Cynosurus echinatus 

otsu taksonlarına rastlanmıĢtır.  

 

Ġnkum yerleĢimine giriĢ bölümünde, çift yönlü taĢıt yolunu birbirinden ayıran yeĢil orta 

refüj düzenlemesi bulunmaktadır. DanıĢma merkezinin de bulunduğu bu bölümde 

düzgün bir geliĢime sahip 5 m boyunda Pinus pinea ağacı ve orta büyüklükte Yucca 

filamentosa çalısı yer almaktadır. Bordür kenarlarında Iris germanica, Gazania rigens 

ve Canna incana çiçekli otsularının yanı sıra kuru çimenlik alanda Hypericum 

perforatum türü yoğun olarak yer almaktadır.  

 

Amasra kent merkezinde ise Büyük Liman ve Küçük Liman kıyı Ģeridi boyunca uzanan 

yol kenarı ağaçlandırmaları ağırlıktadır. Büyük Liman sahilindeki düzenlemelerde 

Platanus orientalis ve Robinia pseudoacacica ağaçları ağırlıklı iken, Küçük Liman‟da 

sağlıklı 10-12 m boy yapan Tilia argentea, Platanus orientalis, Pinus nigra ssp. 
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pallasinana ve Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa ağaçları ile 6-7 m boylanan Robinia 

pseudoacacia, Acer negundo ağaçları yer almaktadır (ġekil 4.60a ve ġekil 4.60b). 

 

  

ġekil 4.60a: Amasra kent merkezinde yüksek boya sahip yol kenarı ağaçları 

 

ġekil 4.60b: Küçük Liman yaya yolu boyunca yer alan Robinia pseudoacacia ağaçları 

Küçük Liman‟da Amasra Müzesi‟ne giden yaya yolu düzenlemesinde çoğunlukla 

Platanus orientalis, Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera', Acer negundo ağaçları ile 

beraber Hydrangea macrophylla, Berberis thunbergii „Atropurpurea‟ çalıları 

kullanılmıĢtır. YeĢil refüjlerin kenarları sıcak ortamları seven çeĢitli renklerde Gazania 

rigens yerörtücüsü ile kaplıdır. Küçük Liman sahilindeki yaya yolu üzerinde soliter 

olarak kullanılan Lagerstroemia indica ve Trachycarpus fortunei türleri estetik 

görünümleri yanı sıra iyi geliĢimleri ile de dikkat çekmektedir. 
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Kıyıya yakın yol kenarı yeĢil alanlarda genellikle Calendula arvensis, Lapsana 

communis ssp. intermedia, Convolvulus arvensis, Euphorbia peplus s.str., Agrostis 

stolonifera, Festuca gigantea, Hordeum murinum ssp. glaucum, Lolium perenne, Poa 

pratensis, Poa trivialis, Vicia lathyroides, Oxalis corniculata, Papaver rhoeas, 

Plantago major s.str., Geum urbanum, Scrophularia scopolii s.str., Oenanthe 

pimpinelloides, Parietaria judaica otsu taksonları yayılıĢ yapmaktadır. 

 

4.1.10.9 Bedesten Tarihi Alanı 

Amasra kent merkezinin güney bölümündeki düzlükte yer alan tarihi Bedesten, 

arkeolojik sit alanı içindedir. Tarihi yapı ile birlikte çevresinin Koruma imar planında 

açık hava müzesi olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Yapının tuğla duvarlarının 

aralarında kurak kayalık ortamları seven türler ile duvar diplerindeki nemli bölümlerde 

ise yakın çevredeki orman vejetasyonuna ait türler yayılıĢ yapmaktadır. 

 

Bedesten yapısının güneĢli tuğla duvarlarında Arabis caucasica s.str., Antirrhinum 

majus ssp. tortuosum, Hedera helix ve Anthemis tinctoria var. pallida yoğun olarak 

yayılıĢ göstermektedir (ġekil 4.61). Nemli köĢelerde Juncus inflexus, Lamium 

maculatum s.str., Lamium purpureum s.str., Rubus sanctus, Ranunculus ficaria ssp. 

ficariiformis, Trifolium repens s.str., Geranium dissectum bulunurken, gölgeli 

kenarlarda Chelidonium majus, Viola odorata, Trachystemon orientalis, Primula 

vulgaris gibi yakın doğal çevreye ait örnekler yer almaktadır. 

 

 

ġekil 4.61: Tarihi Bedesten‟in tuğla duvarları arasında yer alan Arabis caucasica s.str. türü 
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Yol kenarlarındaki boĢ alanlarda Cardamine hirsuta, Senecio vulgaris, Capsella bursa-

pastoris, Euphorbia peplus s.str., Euphorbia stricta, Mercurialis annua, Melissa 

officinalis s.str., Anagallis arvensis s.str., Veronica persica türleri tespit edilmiĢtir. 

 

4.1.10.10 Askeri Alanlar 

AraĢtırma alanındaki 3 adet askeri alanın 2 tanesi Amasra‟da, 1‟i Bartın Limanı yanında 

yer almaktadır. Boğaz Mevkii‟nde yer alan Deniz Komutanlığı‟na bağlı alan, Bartın 

Nehri‟nin Karadeniz çıkıĢındaki kireçtaĢı, güneĢli dik kayalık ortamlar ile mendirek ve 

denizaltı tersanelerinin olduğu doğal koyu içerir. Yamaçların çoğunluğu çalılıklar ile 

kaplıdır. YetiĢme ortamı Ģartlarının iyileĢtiği güneĢli üst kesimlerde MeĢe, Gürgen ve 

Kayacık karıĢımı toplumlar yayılıĢ göstermektedir. 

 

Amasra ilçe merkezinde yer alan askeri alan da Deniz Komutanlığı‟na bağlıdır. Kent 

merkezinin alçak tepelerinden biri olan Zeytin Tepe‟nin yarısını ve Büyük Liman‟ın 

doğusundaki denize yakın bölümü içerir. Alana özgü vejetasyon ortadan kaldırılarak, 

Pinus brutia, Pinus nigra ssp. pallasiana ve Pinus pinaster ağaçlandırmaları 

yapılmıĢtır.  

 

AraĢtırma alanının en yüksek noktası olan Dinlence Tepe‟sinde yer alan Hava 

Komutanlığı‟na bağlı askeri alan, Amasra çevresinde geniĢ yayılıĢ yapan Kestane 

ormanlarının bir bölümü içine alır. Bazı alanlarda Pinus pinaster ağaçlandırma alanları 

da yayılıĢ göstermektedir. 

 

4.1.10.11 Boztepe Yarımadası ve Tavşan Adası Kuru Çimenlikleri 

Amasra kent sınırları içinde yer alan Boztepe Yarımadası ve TavĢan Adası, farklı arazi 

yapısı ve vejetasyonu ile kent peyzajının karakteristik mekanları olarak görülmektedir. 

Boztepe Mahallesi‟nin içinde bulunduğu yarımada, tarihi Kemerdere Köprüsü ile 

Amasra kent merkezine bağlanmaktadır. Yarımadayı kıyı boyunca çevreleyen kale 

duvarları ve kapı kemerleri mekanın tarihi değerini ortaya koymaktadır. Boztepe 

Yarımadası‟nın üst bölümü II. Derece ve TavĢan Adası‟nın tamamı I. Derece 

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı içindedir. Amasra ilçesine ait meteoroloji istasyonu, 

Boztepe‟de bulunmaktadır.  
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ġekil 4.62: Boztepe Yarımadası ve TavĢan Adası 

KireçtaĢlarından oluĢan Boztepe Yarımadası ve TavĢan Adası, sarp kayalık kıyılara 

sahiptir. Pseudomakiye özgü çalıların bulunduğu peyzaj mekanının üst bölümü kuru ve 

yarı kuru çimenlik özelliği taĢır. TavĢan Adası da, Boztepe‟ye benzer bir peyzaj 

karakterine sahiptir (ġekil 4.62). 

 

Boztepe, endemik Heracleum platytaenium türünün yaygın olarak yer aldığı sarp 

kayalıkları ve kuru çimenlikleri ile dikkat çeker Kuru taĢlı yamaçlarını karakterize eden 

baĢlıca türler; endemik Seseli resinosum ve Sideritis dichotoma türünün yanı sıra 

Tanacetum poterifolium, Anthemis tinctoria var. pallida, Convolvulus cantabrica, 

Sedum hispanicum s.str., Sedum sediforme, Arabis caucasica s.str., Brassica cretica, 

Teucrium chamaedrys s.str., Allium flavum ssp. tauricum s.str., Muscari neglectum, 

Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum, Clematis viticella, Lotus ornithopodioides, 

Calendula suffruticosa ve Calendula arvensis taksonlarıdır (ġekil 4.63). 

 

 

ġekil 4.63: Boztepe Yarımadası‟nın kuru çimenliklerinde ve kayalıklarında yayılıĢ gösteren 

endemik Heracleum platytaenium türü 
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Boztepe‟nin orta eğimli güneĢli yamaçlarında ise Spartium junceum çok yaygındır 

(ġekil 4.64). Buna ilaveten Pistacia terebinthus s.str., Laurus nobilis, Asparagus 

acutifolius, Asparagus aphyllus ssp. orientalis, Ligustrum vulgare, Olea europaea, 

Phillyrea latifolia, Mespilus germanica, Prunus x domestica, Rosa canina, Rosa 

horrida, Osyris alba, Celtis australis gibi ağaç ve çalılar bulunmaktadır. 

 

 

ġekil 4.64: Boztepe Yarımadası‟nın güneĢli yamaçlarını kaplayan Spartium junceum ve Pallenis 

spinosa türleri 

Yarımadanın çoğunluğunu kaplayan çimenlik alanlarda yoğun Bothriochloa ischaemum 

türüne Pallenis spinosa, Coronilla varia s.str., Calamintha nepeta ssp. glandulosa, 

Prunella laciniata, Rubia peregrina, Galium album ssp. prusense, Galium paschale, 

Crepis sancta, Lapsana communis ssp. intermedia, Vicia lathyroides türleri eĢlik 

etmektedir. Kuzeye bakan nemli kayalıkları Hedera helix kaplamaktadır (ġekil 4.64). 

 

Ġnsan etkisi altındaki çimenlik alanlarda Ruta chalepensis taksonu yaygın olarak yer 

almaktadır. Bu alanlarda ayrıca Eryngium campestre s.str., Cionura erecta, Senecio 

vulgaris, Sonchus oleraceus, Sisymbrium loeselii, Scabiosa columbaria s.str., Medicago 

arabica, Vicia lutea s.str., Erodium malacoides, Lamium purpureum s.str., Plantago 

lanceolata ve Bellardia trixago ile Cynodon dactylon s.str. Avena wiestii, Dactylis 

glomerata ssp. hispanica, Hordeum bulbosum ve Milium effusum gramineleri tespit 

edilmiĢtir.  
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4.1.11 Kırsal YerleĢim Alanları 

AraĢtırma alanı içindeki Kapaklı Mahallesi dıĢındaki tüm kırsal yerleĢim alanları, 

morfolojik açıdan çöküntü vadilerin verimli alanlarında kurulmuĢlardır. Kapaklı 

Mahallesi‟nde köy sakinleri ile yapılan görüĢmelerde, köyde özellikle yaz aylarında 

büyük su sıkıntısı yaĢandığı belirtilmiĢtir. AraĢtırma alanında suya yakınlık kırsal 

yerleĢimlerin kurulmasında önemli bir faktör olmuĢtur. Karasu Deresi kenarındaki 

Karasu Köyü, Bartın Nehri kenarındaki Boğaz Mahallesi, Fındıkçukuru Mevkii‟ndeki 

Esenpınar Mahallesi, doğal koylara yakın olan Tarlaağzı ve Gömü köy yerleĢimleri, 

suya yakın çöküntü vadilerde kurulan kırsal yerleĢimlerdir. Kırsal yerleĢimler içinde en 

yüksek rakımda bulunanlar, Ġnkum‟un güneybatısındaki Kapaklı Mahallesi ve Bartın 

Limanı batısındaki Esenpınar Mahallesi‟dir. Boğaz Mahallesi, Karasu, Tarlaağzı ve 

Gömü köyleri deniz seviyesine yakın yüksekliklerde kurulan yerleĢimlerdir. 

 

AraĢtırma alanındaki kırsal yerleĢimler, denize yakın konumları nedeniyle Bartın ilinin 

iç kesimindeki köylere oranla daha ılıman bir iklimin etkisi altındadır. Tarlaağzı ve 

Gömü köylerinde konut yerleĢimleri arasında kalan boĢluklarda kurak ortamları seven 

Quercus pubescens, Quercus cerris s.str., Quercus infectoria s.str. ağaçlarının tek 

bireylerine ve Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Myrtus communis s.str., Arbutus 

unedo, Erica arborea, Cistus creticus ve Cistus salviifolius gibi yoğun pseudomaki 

elemanlarına rastlanılmıĢtır. Daha yüksek alanda bulunan Kapaklı ve Esenpınar 

mahallelerinde konut yerleĢimleri ile tarım alanları arasında kalan bitki topluluklarında 

ise nemli karıĢık yapraklı orman türleri ile karĢılaĢılmıĢtır. Bu topluluklarda Fagus 

orientalis, Castanea sativa, Quercus petraea ssp. iberica, Carpinus betulus ağaçları 

ağırlıklı olarak yer almaktadır. 

 

Köylerin çoğunluğu kayalık, hafif ve orta eğimli dağlık yamaçlar üzerinde yayılıĢ 

göstermektedir. Kırsal yerleĢim alanlarında eğim nedeniyle bahçe tarımına olanak 

sağlayacak düzlükler oluĢturmak için setler yapılmıĢtır. Bu nedenle bahçe sınırlarında 

yöreye özgü doğal taĢlar ile örülü duvarlara rastlanmaktadır. TaĢ duvarların nemli 

derzleri ve bahçelerin kenarlara yakın bölümleri, çevredeki nemli orman biyotoplarında 

yayılıĢ gösteren otsu türlere bir sığınak ortamı oluĢturmuĢtur. Gölgeli ve nemli ortamları 

seven bu türlerden baĢlıcaları, Vinca major ssp. hirsuta, Primula vulgaris ssp. 

sibthorpii, Viola odorata, Scilla bithynica, Trachystemon orientalis, Erysimum cheiri, 
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Hedera helix ve Geranium robertianum‟dur. Gölgeli taĢ duvarların aralarında ayrıca, 

Asplenium trichomanes, Asplenium onopteris, Asplenium adiantum-nigrum eğreltileri 

ile Viola canina, Viola sieheana gibi otsular yaĢam ortamı bulmuĢtur. 

 

Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresinde dağılım gösteren Boğaz Mahallesi ve Karasu 

Köyü‟nde özellikle taban suyu yüksek düzlüklerde, bahçe sınırlarında kültür bitkisi olan 

Populus nigra ile doğal nehir kıyısı vejetasyonuna ait Salix alba, Fraxinus angustifolia 

subsp. oxycarpa, Fraxinus excelsior ve Alnus glutinosa s.str. ağaçları yayılıĢ 

göstermektedir. Karasu Deresi‟nin geçtiği dar bir vadide yayılıĢ gösteren Karasu 

Köyü‟nde dere tabanının ormanlık alanlarla örtülü yamaçlara yakın alanlarında Ulmus 

minor s.str., Populus tremula, Acer campestre s.str., Quercus pubescens, Quercus robur 

s.str., Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Cornus mas ve Sorbus torminalis s.str. gibi 

ağaç ve çalılar yer almaktadır. 

 

Orman içi kırsal yerleĢimlerdeki bahçelerde yaprak döken orman türlerinden olan bazı 

ağaç ve çalılar, yöre halkının geçim kaynağını oluĢturduğu için kesilmeden bahçelerde 

bırakılmıĢtır. Bunların baĢında Tilia argentea, Castanea sativa, Prunus spinosa, 

Cerasus avium, Sorbus domestica, Mespilus germanica ağaçları gelmektedir. Çalılardan 

ise Cornus mas, Rosa canina, Rosa horrida ve Rosa gallica türleri yaygın olarak göze 

çarpmaktadır. Kırsal kesimin diğer karakteristik türü, kırsal çevrede yoğun yayılıĢ 

gösteren böğürtlen çalısıdır. Köylerde genellikle bahçe ve yol kenarlarında sınır çiti 

olarak en yaygın kullanılan türler Rubus sanctus, Rubus ideaus, Rubus hirtus çalılarıdır. 

 

Kayın ormanının önemli elemanlarından Trachystemon orientalis otsu taksonu, kırsal 

yerleĢimlerde bahçelerin nemli yerlerinde yoğun olarak karĢılaĢılan bir türdür. Yöresel 

adı „Isput‟ olan Trachystemon orientalis türünün kök sürgünleri, yaprak ve çiçekleri 

toplanarak yemeği yapılmaktadır. KarıĢık sebze üretimi yapılan bahçelerin sınırları 

meyve ağaçları ile çevrilidir. Bahçelerde Malus sylvestris (Elma), Prunus x domestica 

(Erik), Prunus avium (Kiraz), Prunus cerasus (ViĢne), Prunus persica (ġeftali), Prunus 

armeniaca (Kayısı), Pyrus communis (Armut), Cydonia oblonga (Ayva), Mespilus 

germanica (MuĢmula), Diospyros kaki (Trabzon hurması), Diospyros lotus, Ficus 

carica (Ġncir), Juglans regia (Ceviz), Corylus avellana (Fındık) yaygın meyve 

ağaçlarının yanı sıra Tarlaağzı Köyü‟nde Actinidia sinensis (Kivi), Güzelcehisar 
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Köyü‟nde Citrus x nobilis (Mandalina) türleri tespit edilmiĢtir. AraĢtırma alanında 5-6 

m boya sahip Prunus divaricata s.str. (Dağ eriği) meyve ağacı türüne ise sadece Gömü 

kırsal yerleĢimi çevresinde rastlanılmıĢtır.  

 

Geleneksel köy evlerinin bahçelerinde basit ahĢap malzemeden yapılmıĢ „bağ‟ olarak 

adlandırılan gölgeli dinlenme alanları oluĢturulmaktadır. Evlerin balkon ve merdiven 

kenarları ile ahĢaptan yapılmıĢ bağlar, çoğunlukla Vitis labrusca sarılıcı bitkisi ile 

örtülüdür. Yerel halk tarafından pekmez ve Ģurubu yapılan kokulu siyah üzümleri ve 

sarma yapılan ince yaprakları ile tanınan tür, Bartın‟ın geleneksel bahçe kültürünün bir 

parçasını oluĢturur.  Bu üzüm türü Flora of Turkey‟de Karadeniz kıyısının kültürel bir 

bitki türü olarak ifade edilmektedir. Vitis labrusca diğer üzüm türlerinden, tüylü 

yaprakları, hoĢ kokusu, morumsu rengi, meyveyi saran kalın zarımsı kabuğu ile 

ayrılmaktadır (Davis, 1965-1985). Yörede doğal olarak yetiĢen Vitis sylvestris‟e de 

bahçelerde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu türün, sonbahar renklenmesi Vitis labrusca‟ya 

göre daha kırmızı olmakta ve kırsal çevreye estetik bir görünüm kazandırmaktadır.  

 

Kırsal yerleĢimlerde yer alan mezarlık alanları, doğal çevreye ait kalıntı bitki 

topluluklarının korunmasına yardım etmektedir. Örneğin Kapaklı Mahallesi‟ndeki 

mezarlık alanı, yoğun kırsal yerleĢim ve tarım alanı içinde nadir kalmıĢ doğala yakın 

ağaç topluluklarına bir örnek oluĢturmaktadır. Bu mezarlık alanının çoğunluğunu yaĢlı 

Quercus petraea ssp. iberica ağaçları oluĢturur. Ayrıca alanda Carpinus betulus, Fagus 

orientalis, Euphorbia amygdaloides s.str., Ruscus aculeatus s.str., Daphne pontica gibi 

ağaç ve çalılar ile Cirsium hypoleucum, Potentilla micrantha, Helleborus orientalis, 

Viola odorata, Cyclamen coum s.str. ve Hedera helix gibi MeĢe ve Gürgen ormanlarına 

ait türler tespit edilmiĢtir. 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 

Amasra ve Ġnkum arasında yer alan önemli biyotopların belirlenmesini ve gelecek 

nesillere devamlılığının sağlanmasına yönelik öneriler geliĢtirmeyi hedefleyen bu 

araĢtırmada; kentsel ve kırsal peyzaj mekanlarında biyotopların tespitine yönelik 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 

Biyotopların tespiti ve haritalanmasına yönelik çalıĢmalarda flora ve vejetasyon 

çalıĢmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle 2006-2009 yılları arasındaki 

vejetasyon dönemlerinde kentsel ve kırsal peyzaj mekanlarında flora ve vejetasyon 

çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda kentsel ve kırsal alana ait toplam 620 adet bitki 

taksonu tespit edilmiĢtir. Bunlardan 521 adedi doğal, 99 adedi egzotik bitki taksonudur. 

Doğal taksonların 435‟i otsu, 86‟sı odunsudur. Kentsel mekanlarda tespit edilen egzotik 

taksonların 85 adedi odunsu ve 14 adedi otsu taksonu içermektedir. Biyotoplarda tespit 

edilen 309 taksonun hangi flora bölgesinin elemanı olduğu bilinmemektedir. Bunların 

dıĢındaki türlerin 133 adedi Avrupa-Sibirya, 69‟u Akdeniz, 5 adedi ise Iran-Turan 

bölgesine ait flora elemanıdır. Akdeniz flora elemanlarının alanda yoğun yayılıĢ 

göstermesi, deniz kıyısına yakın ılıman iklimin ve kıyı morfolojisinin bir sonucudur. Bu 

türlere genellikle denize yakın kalkerli kayalık alanlarda, Karadeniz‟e özgü yapraklı 

ormanın yetiĢme ortamı Ģartlarının kısıtlandığı kuru tepelik arazilerde rastlanılmıĢtır. 

Alanda tespit edilen Quercus cerris s.str., Pistacia terebinthus s.str., Phillyrea latifolia, 

Spartium junceum, Asparagus aphyllus ssp. orientalis, Scilla autumnalis, Echium 

italicum, Hyoscyamus albus taksonları Akdeniz flora bölgesini temsil etmektedir. 

 

AraĢtırma alannda 13 adet endemik bitki tespit edilmiĢtir. Euonymus latifolius ssp. 

cauconis, tek bölgede yetiĢen yegane endemik taksondur (Davis, 1965-1985). Diğer 

endemik türler ise Asyneuma limoniifolium ssp. pestalozzae, Tragopogon aureus, 

Knautia degenii, Crocus ancyrensis, Ballota nigra ssp. anatolica, Lamium purpureum 

var. aznavourii, Sideritis dichotoma, Stachys cretica ssp. anatolica, Bupleurum 
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setaceum, Heracleum platytaenium, Seseli resinosum ve Ferulago plathycarpa 

taksonlarından oluĢmaktadır. Endemik olmayan diğer bitkiler içinde ise Ilex aquifolium, 

Leucojum aestivum, Symphytum tuberosum ssp. nodosum, Brassica cretica taksonları 

Türkiye‟deki tehlike altındaki türler listesinde „Zarar Görebilir‟ kategorisine 

girmektedir. Ġnkum‟da bulunan Pancratium maritimum kumul bitkisi „Tehlikede‟ 

kategorisinde iken, Vicia lutea s.str. yetersiz veriye sahip nadir bitkiler kapsamında yer 

almaktadır. 

 

Alanda soğanlı ve yumrulu otsu türler olarak Leucojum aestivum, Arum italicum, Arum 

orientale s.str., Allium flavum ssp. tauricum s.str., Fritillaria pontica, Muscari 

armeniacum, Muscari neglectum, Ornithogalum fimbriatum, Ornithogalum 

wiedemannii, Scilla autumnalis, Scilla bifolia, Scilla bithynica, Anacamptis 

pyramidalis, Ophrys oestrifera s.str., Orchis coriophora, Serapias vomeracea ssp. 

orientalis, Spiranthes spiralis, Orobanche hederae, Orobanche minor, Orobanche 

nana, Orobanche ramosa, Cyclamen coum s.str., Crocus ancyrensis, Iris germanica, 

Iris pseudacorus ve Iris sintenisii geofitleri tespit edilmiĢtir. AraĢtırma alanında bulunan 

geofit türlerinden Cyclamen coum s.str., Leucojum aestivum ve Scilla bifolia Tarım ve 

KöyiĢleri Bakanlığı‟nın raporuna göre ihracatı kotayla sınırlandırılan çiçek soğanları 

sınıfına girmektedir. Bunların dıĢındaki diğer geofit türleri ise, doğadan toplanarak 

satılan ve ihracatı yasak olan türler kapsamında yer almaktadır (Resmi Gazete, 2008). 

 

Doğa korumada önceliklerin belirlenmesi ve gerekli koruma stratejilerinin 

oluĢturulmasında flora ve faunaya ait veriler önemlidir. Nadir ve tehlike altındaki türler, 

koruma için birer gösterge niteliği taĢımaktadır. OluĢturulan biyotop haritasının bitki 

örtüsü ile ilgili olan bölümü bu çalıĢma sonucunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġleride faunistik 

özelliklerin de eklenmesiyle haritalama iĢlemi tam anlamıyla bitirilmiĢ olacaktır.  

 

Peyzaj ölçeğinde planlama ve yönetim çalıĢmalarında, doğa koruma için öncelikli 

öneme sahip biyotopların belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. AraĢtırma alanı ve 

çevresinin, Bartın ili kıyı kesiminin doğal, kültürel, rekreasyon ve turizm değerleri 

açısından önemli bir bölümünde yer alması, alan kullanım kararları alınırken; 

 Koruma önceliği olan biyotopların göz önüne alınmasını ve  

 Koruma amaçları ile uyumlu hareket edilmesini gerektirmektedir.  
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5.1 DOĞA KORUMA ĠÇĠN ÖNEMLĠ BĠYOTOPLARIN VARLIĞI 

Biyotopların büyüklüğü, tür çeĢitliliği, özel bir ekolojik karakteristiğe veya estetik 

değere sahip olması, insan kullanımlarına yakınlığı, peyzaj içinde fizyonomik açıdan 

ender bir yapı sergilemesi, tehlike altındaki türlerin varlığı ve biyotop ağı içinde önemli 

bir peyzaj elemanı oluĢturması gibi nedenler, biyotopların hassasiyetini etkileyen 

unsurlardır (Oudheusden, 2005). Bu araĢtırma sonucunda elde edilen ana ve alt 

kategoriler ile birlikte 41 adet  biyotop tipi, doğa koruma hassasiyetlerine göre 

değerlendirilmiĢtir. 

 

GeçekleĢtirilen biyotop haritasının, bölgede ileride gerçekleĢtirilecek planlama ve 

yönetim çalıĢmalarına kolay ve anlaĢılır bir Ģekilde yön verebilmesi için alanda tespit 

edilen biyotoplar, EPA (2005) göz önüne alınarak 4 kategori içinde özetlenmiĢtir:  

5.1.1 Hassas Biyotoplar 

Endemik ve tehlike altındaki türleri barındırması açısından kritik düzeyde korumanın 

düĢünülmesinin gerekli olduğu biyotoplardır. Floristik strüktürü, tür içeriği ve fiziksel 

değerleri ile flora ve vejetasyon özellikleri açısından yüksek öneme sahip mekanlardır. 

Farklı peyzaj karakterleri ile çevrelerinden ekolojik, biyolojik ve estetik açıdan 

ayrılırlar. 

Alanda en fazla tehlikede olan iki takson, hassas biyotopları ön plana çıkarmaktadır: 

 Bunlardan ilki yakın bir gelecekte populasyonu yok olma riski taĢıyan „Çok 

tehlikede‟ sınıfı içinde yer alan Lamium purpureum var. aznavourii endemik 

tekyıllık otsu türün yayılıĢ gösterdiği Kayın hakimiyetindeki orman 

toplumlarıdır. 

Alanın % 8‟ini örten Kayın ormanları, 98 adet türü içinde barındırmaktadır. Endemik 

taksonlardan, tehlike kategorisine yakın statüdeki Euonymus latifolius ssp. cauconis 

odunsu türünün yayılıĢ alanını oluĢturur. Endemik olmayan nadir türlerden Ilex 

colchica, Bern SözleĢmesi‟nde yer alan, korunması gerekli Vaccinium arctostaphylos ve 

Cyclamen coum s.str. ile alanda sadece bu toplum altında tespit edilen Gentiana 

asphodeloides taksonları, biyotopun hassasiyet derecesini artırmaktadır. 
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Amasra‟da yer alan tarihi KuĢkayası Yol Anıtı, Kayın toplumunun önemini artıran bir 

diğer unsurdur. Kayın ormanları, Amasra dağlarının kuzey rüzgarlarına açık, 300-400 m 

üzerindeki, 10-45 derecelik eğime sahip, volkanik kumtaĢı, Ģeyl, kireçtaĢı kayalar 

üzerinde belirgin yayılıĢ yaparlar. Ekstrem durumlarda, Ġnkum Kuba Tepe örneğinde 

olduğu gibi dağlık arazilerin gerekli nemli ortamın bulunduğu boğazlarda 200 m 

yüksekliğe kadar indikleri tespit edilmiĢtir. Dağlık arazilerin yüksek kesimlerinde 

manzara değerine sahip Kayın koridorları, özellikle sonbahar renklenmeleri açısından 

da özel mekanlardır. 

 Diğeri, yüksek risk altındaki „Tehlikede‟ sınıfına giren Pancratium maritimum 

taksonunun tespit edildiği Ġnkum Kumul Alanı‟dır. Biyotop, ekolojik ve 

biyolojik açıdan özel bir niteliğe sahiptir ve farklı floristik özellikler içermesi ile 

diğerlerinden oldukça hassas bir yapıya sahiptir.  

Ġnkum‟da dik kayalık yamaçların eteğinde yayılıĢ gösteren 3 km uzunluğa sahip kumul 

alan, kentsel yerleĢim ile sınırlanmıĢtır. Özellikle yaz aylarında denize dayalı turizm 

aktivitelerinin artmasıyla yoğun bir kullanım altında kalan kumul alanda, vejetasyonu 

oluĢturan türler yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıyadır. Zira, Ġnkum kumulunda az 

kullanılan bölgelerde ve kum tepeleri üzerinde kumul bitkilerinin yoğunlaĢması, yoğun 

tahribatın bir göstergesidir. 

 

Tehlike kategorileri içinde en alt düzeyi oluĢturan „Zarar görebilir‟ sınıfındaki türlerden 

endemik olan Seseli resinosum taksonu, 

 Ġnkum ve Amasra çevresindeki denize yakın kalkerli dik kayalık alanlarda,  

 Ġnkum ve Amasra çevresindeki alt yüksekliklerdeki çalılıklarda, 

 Amasra‟daki Boztepe Yarımadası-TavĢan Adası çimenlik ve kayalıklarında, 

 Ġnkum Ġntepe Kaya Bloğu üzerinde yayılıĢ göstermektedir. 

 

Dik kayalık biyotoplarda, 98 adet bitki türü tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada en fazla 

endemik ve nadir tür, kayalık biyotoplarında rastlanmıĢtır. Akdeniz elementi türlerce 

zengin Ġnkum Yılanlı Burnu ve Sarıkaya Tepe kayalıkları, bu biyotoplara en iyi 

örnekleri oluĢturur. Alanın % 5‟ini dik kayalık alanlar örtmektedir. Biyotop için önemli 

endemik türler; Seseli resinosum, Asyneuma limoniifolium ssp. pestalozzae, Crocus 

ancyrensis, Stachys cretica ssp. anatolica, Ferulago plathycarpa‟dır.  
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Ġnkum ve Amasra‟da deniz kıyısına yakın bölümlerdeki bodur Pinus brutia, Arbutus 

andrachne ve Quercus pubescens‟in hakim olduğu toplumlar ile örtülü dik kayalıklar, 

doğa koruma açısından yüksek önem derecesine sahip kayalık biyotoplardır.  

 

Dik kayalık biyotoplar, araĢtırma alanının denize yakın veya denizden iç kesimde yer 

alan eğimli kayalıklarını ve bu ortamlarda yaĢayan tür gruplarını içerir. Arazi yapısı 

nedeniyle doğal karakterini günümüze kadar koruyabilmiĢ hassas biyotoplardır. Bu 

biyotoplar içinde en karakteristik olanı, Ġnkum kayalıklarıdır. Diğer kayalıklardan farklı 

olarak denizden iç kesimdedirler. 180-200 m‟ye varan sarp kayalık yetiĢme ortamları, 

Bartın yöresinin en yaĢlı kayaç türlerini (Ordovisiyen-Alt Devoniyen dönemine ait 

kumtaĢı, kiltaĢı ve kireçtaĢı kayaçları) yansıtır. Bartın Limanı ve Tarlaağzı Köyü 

arasında yüksekliği 120-250 m‟yi bulan denize yakın kalkerli dik kayalıklar ile Amasra, 

Tarlaağzı ve Gömü yerleĢimleri çevresinde yükseklikleri 80-150 m arası değiĢen 

kalkerli kayalık alanlar, peyzaj içinde görsel ve ekolojik açıdan farklı yetiĢme 

ortamlarını oluĢtururlar. 

 

AraĢtırma alanının % 6‟sını çalılıklar oluĢturmaktadır. Çalılıklar, kıyıdan 200 m 

yüksekliğe kadar olan 10-50 derecelik eğime sahip arazilerin kuru kireçtaĢı yetiĢme 

ortamlarında görülmektedir. Öksin türlerin yetiĢme ortamı Ģartlarının kısıtlı olduğu düz 

tepelik alanlar ile batı ve güney bakıya sahip kalkerli yamaçlar, çalılık biyotoplarının 

genel karakterini temsil ederler. Sınıflandırılan toplumlar içinde en fazla tür çeĢitliliğine 

sahip biyotopu oluĢtururlar. Yaprağını döken MeĢe, Gürgen ve Kayacık ağaçcık türleri 

ile beraber Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Pistacia terebinthus 

s.str., Arbutus unedo gibi herdemyeĢil çalılar yer almaktadır. Toplam 115 adet bitki 

türünü içinde barındırmaktadır. Euonymus latifolius ssp. cauconis, Seseli resinosum, 

Bupleurum setaceum endemik türleri ve Scilla autumnalis, Muscari armeniacum, 

Spiranthes spiralis ve Allium flavum ssp. tauricum s.str. geofitleri içerdiği otsulardan 

bazılarıdır. 

 

Boztepe Yarımadası ve TavĢan Adası çimenlikleri ile dik kayalıkları, Amasra 

yerleĢiminin en önemli doğal mekanlarını karakterize etmektedir. Kalkerli yapıları, 

bodur ağaç ve çalıları, birçok otsu türe yaĢam ortamı sağlayan kayalık yetiĢme ortamları 

ve üst bölümlerinde yer alan çimenlikleri ile farklı ve zengin bir yapı sergilerler. 
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AraĢtırma kapsamında, Boztepe‟de yapılan çalıĢmalarda toplam 64 bitki taksonu tespit 

edilmiĢtir.  

 

Biyotopda yer alan endemik Heracleum platytaenium türü, deniz kıyısında yer alan 

kalkerli ortamların karakter bitkisidir. Bu tür yetiĢme ortamlarında; Seseli resinosum, 

Sideritis dichotoma endemik türleri ile Allium flavum ssp. tauricum s.str., Muscari 

neglectum geofitleri yetiĢmektedir. Tehdit altında olduğu düĢünülen Brassica cretica, az 

tehdit altında olan Calendula suffruticosa ve Vicia lutea s.str. biyotop için önemli 

türlerdir. 

 

Ġnkum ve Amasra‟da deniz kıyısı ve gerisinde yer alan kaya blokları, biçimleri ve 

üzerlerinde bodur formda geliĢmiĢ Pinus brutia ağaçları ile ilgi çeken objelerdir. 

5.1.2 Nadir Biyotoplar 

Yüksek tür zenginliği, nadir türlerin varlığı, peyzaj içinde fizyonomik açıdan ender bir 

yapı sergilemesi ve biyotop ağı içinde önemli bir peyzaj elemanı oluĢturması nadir 

biyotopların temel göstergeleridir. Hassas biyotoplar kadar endemik ve tehlike altında 

olan türleri içermeseler de, tür çeĢitliliği ve sayısı nadir biyotopları yaygın 

biyotoplardan ayırmaktadır. 

 

Alandaki yaprağını döken orman alanları nadir biyotoplar olarak değerlendirilmiĢtir. 

Tür çeĢitliliği açısından en fazla olan 108 adet tür ile MeĢe toplumlarıdır. Onu 95 adet 

ile Kestane, 92 adet ile Gürgen, 59 adet ile Ihlamur ve 21 adet ile Kayacık toplumları 

izlemektedir. 

 

Nadir endemiklerden olan Euonymus latifolius ssp. cauconis ile endemik olmayan diğer 

nadir türlerden Ruscus aculeatus s.str., Ruscus hypoglossum, Scilla bithynica tüm orman 

toplumlarında yayılıĢ göstermektedir. Gürgen ve MeĢe toplumlarında, „Zarar 

görebilir‟ kategorisinde yer alan Ilex colchica türü bulunmaktadır. Gürgen toplumları, 

kuzey ve batı bakılı, 100-200 m arası yüksekliklerde, genellikle 5-45 derecelik eğime 

sahip kalkerli yamaçlarda yayılıĢ göstermektedir. Amasra dağlarının alt yamaçlarında ve 

Bartın Nehri çevresindeki tepelik arazilerde en iyi örnekleri verirler. Dere kenarlarının 

karakteristik örtüsünü oluĢtururlar.  
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Kuzey rüzgarını geçiren homojen alçak tepelik araziler ve nemli vadilerin güney ve 

batıya bakan yamaçları, MeĢe toplumlarının yaĢam ortamını oluĢturmuĢtur. 10-35 

derecelik eğime sahip kalkerli, kumtaĢı ve Ģeyl içeren mekanlar yetiĢme ortamının ana 

özellikleridir.  

 

Kestane toplumlarının en yoğun, Tarlaağzı ve Amasra arasındaki kıyı dağlarında 

bulunduğu belirlenmiĢtir. Genellikle 100-350 m arasındaki kum ve kil içeren kalkerli 

ortamlarda yayılıĢ gösterirler. Araziler, kuzey ve batı yönlerine açık 10-45 derecelik 

eğime sahip mekanlardır. AhĢap gemilerin, teknelerin ve yöreye özgü ahĢap evlerin 

yapımında kullanılan kestane odunu, Antik Amasra ve Bartın limanlarında uzun yıllar 

dıĢarıdan gelen tüccarlara satılmıĢtır. Günümüzde meyveleri, ticari amaçlı toplanarak 

pazarlanmaktadır. 

 

GüneĢli kuzey yamaçları tercih eden Kestane toplumunun yerini, kuzey ve doğuya 

bakan nemli vadilerin 100-200 m arasındaki alt yamaçlarda Kayacık toplumu 

almaktadır. Genellikle 25-35 derecelik eğime sahip kum ve kil içeren kalkerli 

yamaçlarda yetiĢen Kayacık, Amasra‟da ahĢap el oymacılığına dayalı hediyelik 

malzemelerin üretiminde yoğun olarak kullanılmaktadır. 

 

Ihlamur toplumlarında diğerlerinden farklı olarak Orobanche hederae, Orobanche 

minor, Scilla bifolia geofitleri önemlidir. Bern SözleĢmesi‟ne göre ülkemizde 

korunması gereken nadir türlerden Vaccinium arctostaphylos meĢe toplumunu, 

Cyclamen coum s.str. ise Gürgen ve Ihlamur toplumlarının önemini artırmaktadır. 

Ihlamur toplumlarının yaĢam ortamı, yüksekliği 30-300 m arası değiĢen, 10-45 

derecelik eğime sahip kireçtaĢı, kumtaĢı, Ģeyl içeren kayalık yamaçlardan ibarettir. 

 

Bartın Nehri‟ne ait koridoru, nehir yatağı ve nehir kıyısı vejetasyonu oluĢturmaktadır. 

Bartın nehir yatağının değiĢime uğramayan alüviyal alanlarının kenarlarında 

yayılıĢ gösteren Salix alba, Alnus glutinosa s.str., Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa 

galerileri, vejetasyonun farklılaĢtığı özel biyotop alanlarıdır. Alnus glutinosa s.str., 

IUCN kategorilerine göre nadir türler listesinde yer alan bir taksondur (Özhatay ve diğ., 

2005). 
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Nehir etrafındaki taban suyu yüksek düzlüklerde insan etkisinden dolayı az rastlanılan 

nemli çayırlık alanlar, endemik olmayan Leujocum aestivum, Carex flacca ssp. 

serrulata nadir türlerinin varlığı nedeniyle nadir biyotoplar kapsamına alınmıĢtır. 

Ayrıca Iris pseudacorus geofit türünün de geniĢ yayılıĢ yaptığı biyotoplardır. Çayırlık 

alanlar, düze yakın alüviyal arazi yapısı ve buna bağlı içerdikleri nemcil türler itibariyle 

farklı bir yetiĢme ortamı karakteri göstererek, alanın biyoçeĢitliliğine önemli katkı 

sağlamaktadırlar. 

5.1.3 Yaygın Biyotoplar 

Hassas ve nadir biyotoplardan ayrı olarak, alan kullanımı değiĢimlerinden ve insan 

müdahalelerinden etkilenen biyotoplar bulunmaktadır. Tehlike altında olan ve nadir 

bulunan türlere sığınak oluĢtursalar da, çevrede sık rastlandıkları için yaygın biyotoplar 

olarak ifade edilmiĢlerdir. 

 

Ağaçlandırma alanları, alanın % 27‟sinde yayılıĢ gösteren yaygın biyotoplardır. 

Alanın % 14‟ü Kızılçam, % 11‟i Sahilçamı, % 2‟sini ise eĢit oranda Karaçam ve 

Fıstıkçamı ağaçlandırmaları örtmektedir. Ağaçlandırma faaliyetlerinin önemli bir 

bölümünün, Bartın Limanı ile Tarlaağzı arasındaki tepelik ve eğimli yamaçlardaki tüm 

doğal vejetasyonun ortadan kaldırılması ile gerçekleĢtirildiği belirlenmiĢtir. 

 

Sahilçamı ağaçlandırma alanları, Yaylacık ve Dinlence tepelerinin yüksek 

kesimlerindeki Kayın ve Kestane toplumları üzerinde oluĢturulmuĢtur. Aralama yapılan 

alanlarda karĢılaĢılan türler çoğunlukla Fagus orientalis, Castanea sativa, Carpinus 

betulus, Ostrya carpinifolia, Quercus petraea ssp. iberica‟dır. Sahilçamı 

ağaçlandırmalarının, yüksekliği 150-400 m arasındaki kuzey ve batı bakılı, 10-45 

derecelik eğime sahip kireçtaĢı, Ģeyl, kumtaĢı ve kömür kayaçlarını içeren verimli 

arazilerde uygulandığı belirlenmiĢtir. 

 

Kızılçam ağaçlandırma alanları, Sahilçamı‟na göre denize daha yakın sıcak 

yükseltilerde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ağaçlandırma için 5-35 derecelik eğime sahip kuru, 

kalkerli kayalık alanlar tercih edilmiĢtir. Kızılçam ağaçlandırmaları, 100-250 m 

yükseklikler arasındaki Quercus pubescens ve Quercus cerris s.str. MeĢe toplumları ile 

Çalılık biyotopları üzerine uygulanmıĢtır. Aralama yapılan bölümlerde Quercus 
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pubescens, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Quercus cerris s.str. gibi yaprağını 

döken türler ile Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, Arbustus unedo, Arbutus andrachne 

gibi herdemyeĢil çalı türlerinin ortaya çıktığı tespit edilmiĢtir. Amasra çevresinde yok 

olma sürecine giren Buxus sempervirens odunsu taksonuna, araĢtırmada sadece Amasra 

giriĢine yakın Pinus brutia ağaçlandırma alanı içinde rastlanılmıĢtır.  

 

Karaçam ağaçlandırmaları, Ġnkum Kuba Tepe örneğinde olduğu gibi genellikle güneye 

bakan, 15-25 derecelik eğime sahip MeĢe toplumları ile örtülü kalkerli yamaçlarda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Bartın Limanı ile Tarlaağzı arasındaki kalkerli çukur arazi yapıları, su toplama 

özellikleri nedeniyle kapalı ve boylu bitki türlerinden oluĢan vejetasyonu ile dikkat 

çekmektedir. Fıstıkçamı ağaçlandırmaları fiziksel ve biyolojik açıdan değerli 

Kömüryanı Çukuru‟nda uygulanmıĢtır. Alt örtüsünde geliĢen,  

 yoğun Rhododendron ponticum s.str. çalı örtüsü ve Trachystemon orientalis otsu 

taksonları, 

 kenarlarda ve orta bölümlerde boylu çalı formunda az sayıda Fagus orientalis ve 

Carpinus betulus ağaçları ile Laurus nobilis, Ilex colchica, Sorbus torminalis 

s.str., Cornus sanguinea subsp. australis çalıları, daha önce bu alanın Kayın 

toplumu ile kaplı olduğunu iĢaret etmektedir.  

 

Tarım alanları, alanın % 16‟sını örtmektedir. Toplam 69 tür tespit edilen tarla tarımı 

alanlarında Heliotropium europaeum çoğunlukla karĢılaĢılan türdür. Ġnkum Kapaklı 

kırsalında tarlalar arasındaki patika yol kenarlarında, tehdit altında olmayan ancak 

endemik bir tür olan Ballota nigra ssp. anatolica taksonunun yayılıĢ yaptığı tespit 

edilmiĢtir. 

 

Tarım alanları, kırsal yerleĢimlere yakın orman alanları içinde veya bitiĢiğinde açmalar 

sonucu oluĢturulmuĢtur. Bu biyotoplar, genellikle 11-20 derecelik orta eğime veya 6-10 

derecelik az eğime sahip alanlarda görülmektedir. Deniz kıyısına yakın bu mekanlar, 

ılıman iklimi ve verimli toprak özellikleri nedeniyle organik ürün yetiĢtirmeye 

uygundur. Tarım alanlarının en fazla değerlendirildiği kırsal yerleĢimler, Kapaklı ve 

Karasu köyleridir. Tarım biyotoplarında baĢta fındık üretimi olmak üzere çilek, karıĢık 
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sebze, mısır, buğday ve çeĢitli meyve ağaçları yetiĢtirilmektedir. Kullanılmayan tarım 

alanlarının, ağaçlandırma alanı, Tarlaağzı ve Gömü köyleri etrafında yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. 

 

Kuru ve yarı kuru çimenliklerin, kalkerli yamaçlarda, özellikle çalılıkların, MeĢe, 

Gürgen toplumları ile Karaçam ve Kızılçam ağaçlandırma alanlarının tarım amaçlı 

açılmasıyla oluĢturulmuĢ, sonradan terkedilmiĢ boĢ alanlarda yayılıĢ gösterdikleri 

görülmüĢtür. Bu alanlar Serapias vomeracea ssp. orientalis, Iris sintenisii, Anacamptis 

pyramidalis gibi orkide türlerinin yaĢam alanını oluĢturmaktadır. Genellikle 11-20 

derecelik orta eğime sahip, kalkerli yapıdaki geçirgen yetiĢme ortamlarını temsil 

ederler. 

 

Kavak ve fındık plantasyonları, kırsal kesimde sık rastlanılan biyotop tipleridir. 

Özellikle fındık plantasyonları, orman alanlarına yakın yamaçlarda geniĢ alanları 

kaplamaktadır., nadir türler olan Scilla bithynica, Carex flacca ssp. serrulata, Cyclamen 

coum s.str. ile Ornithogalum narbonense, Muscari armeniacum ve Arum orientale s.str. 

geofitlerine sığınak ortamı oluĢturan fındık plantasyonları, yaygın biyotoplar 

kategorisinde değerlendirilmiĢtir. Fındık plantasyonları, özellikle kumtaĢı-Ģeyl içeren 

dağlık arazilerdeki 11-20 derecelik orta eğime sahip kahverengi orman toprağı üzerinde 

tesis edilmiĢlerdir. Kavak uygulamaları için ise, 0-5 gibi düze yakın eğimlerde Bartın 

Nehri kenarındaki veya dağlık yamaçlardaki dere kenarlarındaki alüvyon sahalar tercih 

edilmiĢtir. 

 

AraĢtırma alanın da özellikle kırsal yerleĢimler çevresinde, büyük orman parçalarının 

zamanla yerleĢim ve tarım amacıyla açılması sonucunda farklı büyüklüklerde ağaç 

topluluklarının ve sınır çitlerinin ortaya çıktığı belirlenmiĢtir. Bu kapsamda, büyük 

biyotoplar ile bağlantı için basamak vazifesi görebilecek korunması gerekli 20 adet ağaç 

topluluğu tespit edilmiĢtir. Bunlardan 11 adedi Gömü Köyü çevresinde tarım ve maden 

amaçlı açmalar sonucunda ortaya çıkmıĢ, MeĢe topluluğudur. Bu tespit, Gömü 

çevresinin parçalanmadan önce geniĢ MeĢe ormanları ile örtülü olduğunun bir 

göstergesidir. Daha yüksek bir konumda yer alan Kapaklı Mahallesi‟nde ise 6 adet 

Kayın topluluğu, 1 adet Kestane ve 1 adet Kızılçam topluluğu belirlenmiĢtir. Esenpınar 

Mahallesi çevresi‟nde de 1 adet Gürgen topluluğu önemli ağaç topluluğu olarak 
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kaydedilmiĢtir. Yaygın olan ağaç toplulukları ve sınır çitleri, az tehdit altındaki 

Bupleurum setaceum endemik türü, tehlike kategorisindeki Ilex colchica ve Viola 

canina, Carex flacca ssp. serrulata, Ruscus aculeatus s.str., Ruscus hypoglossum nadir 

türlerini içinde barındırması açısından önemli biyotoplardır. Gömü Köyü‟nde örnek bir 

sınır çitinde, 44 adet odunsu ve otsu tür belirlenmesi, bu biyotoplarda tür çeĢitliliğinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

Yol kenarı biyotopları, genellikle yaygın türlerin yer aldığı alanlardır. Ancak bazı 

önemli türlerin yayılıĢ yaptığı özel bölgelerde biyotop hassasiyeti artmaktadır. Özellikle 

Ġnkum turistik yerleĢimine giden karayolu kenarındaki farklı noktalarda çeĢitli endemik, 

nadir ve geofit türleri tespit edilmiĢtir. Ġnkum yolu kenarında en fazla tehdit altına 

girebilecek endemik tür Euonymus latifolius ssp. cauconis odunsu taksonudur. Ayrıca 

Ġnkum yolu üzerinde Kayın, Gürgen ve MeĢe toplumlarının yayılıĢ gösterdiği alanların 

kenarları Knautia degenii ve Tragopogon aureus endemikleri ile Anacamptis 

pyramidalis, Orobanche ramosa, Spiranthes spiralis, Allium flavum ssp. tauricum s.str. 

orkide türlerinin bulunduğu lokaliteler, yol kenarı biyotopunun önem derecesinin arttığı 

alanlardır. Bartın-Amasra eski yolunun kente yakın bölümleri, önemli türlerin yayılıĢı 

açısından dikkati çekmektedir. Özellikle KuĢkayası Yol Anıtı çevresindeki Kayın 

toplumlarına yakın yol kenarlarında, yakın bir gelecekte yol olma riski taĢıyan Lamium 

purpureum var. aznavourii otsu taksonunun yayılıĢ yaptığı alanlar hassas noktalar 

olarak kabul edilmiĢtir. 

 

Amasra, Ġnkum ve Güzelcehisar yol güzergahları, her mevsim renk çeĢitliliği sunan 

zengin bitki komposizyonları ve eğimli arazi yapısı nedeniyle manzara değeri yüksek 

seyir noktaları ile ön plana çıkmaktadır. 

5.1.4 Kentsel-Endüstriyel Çevrede Yer Alan Biyotoplar 

AraĢtırma alanı içinde alan kullanımları nedeniyle tamamen flora ve fauna kaybının 

yaĢandığı, toprak örtüsünün ortadan kaldırılmasıyla oluĢturulan aĢınmıĢ alanlar, sert 

yüzeyler ile kentsel ve kırsal yerleĢimler içinde kalan açık ve yeĢil alanlar bu kategori 

içinde değerlendirilmiĢtir. Biyolojik yaĢam için gerekli koĢulların olmaması nedeniyle 

ancak uzun bir zaman içinde kendini yenileyebilecek, Ģiddetli insan etkisi altında kalmıĢ 
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biyotopları temsil etmektedir. Kentsel, kırsal yerleĢim alanları ile tahrip edilmiĢ alanlar 

bu kapsamda irdelenmiĢtir.  

 

Kentsel yerleĢim alanları içinde Amasra kent biyotopunun doğa koruma açısından en 

önemli biyotopu, mezarlık alanıdır. Tarihi anfitiyatronun bugüne ulaĢmıĢ sahne kapısı 

da bu mekanda bulunmaktadır. Orman alanına yakın kesimlerde IUCN‟in yakın 

gelecekte „Çok tehlikede‟ kategorisi içinde yer alan endemik Lamium purpureum ssp. 

aznavourii ile orta vadede „Zarar görebilir‟ niteliği taĢıyan Symphytum tuberosum ssp. 

nodosum taksonlarının yayılıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. Ayrıca Arum orientale s.str. 

geofiti ile Viola canina nadir türü için de bir muhafaza alanı oluĢturmaktadır.  

 

Kent merkezinin diğer önemli biyotopları, endemik Heracleum platytaenium ve Seseli 

resinosum türlerinin bulunduğu,  

 Boztepe ve Kaleiçi mahallelerindeki yerleĢik konut alanları ile 

 Kaleiçi Mahallesi‟ndeki kalkerli kayalıklar ve tarihi kale duvarlarıdır. 

 

Amasra tarihi kale duvarları, ayrıca tehlike kategorisindeki Catapodium rigidum s.str. 

var. majus ve Scolymus hispanicus türlerini içermesi nedeniyle değerli biyotoplardır. 

Akdeniz elementi Hyoscyamus albus taksonunun sadece bu alanda bulunması da farklı 

ekolojik bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Tarihi Bedesten alanı, kale 

duvarlarına benzer Arabis caucasica s.str. ve Antirrhinum majus ssp. tortuosum 

türlerinin hakim olduğu duvar biyotopları ile ön plana çıkmaktadır. 

 

Kentsel yeĢil alan sisteminin önemli parçalarını, Küçük ve Büyük Liman koylarını 

çevreleyen parklar ve meydan alanı oluĢturmaktadır. Kentsel mekanın diğer önemli 

yeĢil alanları, yol kenarı ağaçlandırmalarıdır.  

 

Amasra kent merkezinin içinden geçerek Küçük Liman‟a dökülen Hisarönü Deresi ve 

kentin güneyinde dere çevresinde yayılıĢ gösteren kentsel tarım alanları, kent 

biyotopunun önemli elemanlarıdır. Bahçelerin sınırlarındaki taĢ duvarların derzlerinde 

nadir türlerden Cymbalaria longipes yer almaktadır. Dere çevresindeki tarım alanları 

arasındaki boĢluklarda Allium flavum ssp. tauricum s.str., Arum orientale s.str. geofitleri 

ile Ruscus aculeatus s.str. gibi „Zarar görebilir‟ kategorisindeki taksonlar tespit 
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edilmiĢtir. Bu türler tarım alanlarının, yerleĢim baskısı karĢısında önemini ortaya 

koymaktadır. Tarihi geçmiĢin izlerini taĢıyan geleneksel meyve bahçeleri ise, yöresel 

karakterin bir parçasıdır.  

Ġnkum kent biyotopları; 

 yerleĢiminin çoğunluğunu oluĢturan yüksek yoğunlukta yerleĢik konut 

alanları,  

 meyve ağaçlarının çoğunlukta olduğu geleneksel bahçeli konutlar, 

 yapı blokları arasında nadir kalmıĢ doğal bitki türleri (YaĢlı Quercus cerris 

s.str., Laurus nobilis vb türleri)  

 yoğun yapılar arasında günümüze ulaĢmıĢ özel ve kamuya ait bahçeler, 

 „Tehlikede‟ olan Pancratium maritimum kumul bitkisinin ve Tragopogon 

aureus endemik türü ile birçok geofit türünün sığındığı Ġl Özel Ġdaresi Kamp 

bahçesi,  

 Tragopogon aureus ile Orobanche nana türleri için sığınak oluĢturan Hacettepe 

Üniversitesi Hidroloji AraĢtırma ve Uygulama Laboratuvarı Tesisleri bahçesi, 

 Orchis coriophora orkidesinin yetiĢtiği Belediye Dinlenme Tesisleri bahçesi,  

 yol kenarı yeĢil alanlar ile  

 dik kayalık alanlar ile yapı blokları arasında kalan Stachys cretica ssp. anatolica 

ve Malva cretica gibi nadir ve endemik türlerin bulunduğu boĢluklardan 

oluĢmaktadır. 

 

Kırsal yerleĢim alanları orman alanları içinde kuruldukları için, köy içinde yapısal 

alanlar dıĢındaki mekanlarda doğal vejetasyona ait türler görülmektedir. Bahçe 

sınırlarındaki taĢ derzlerde dahi, Scilla bithynica ve Viola canina gibi nadir türlere 

rastlanmıĢtır. Köy mezarlıkları, kırsal yerleĢimden önceki gerçek vejetasyonun izlerini 

taĢımaktadır. Ġnkum Kapaklı köy mezarlığı, Quercus petraea ssp. iberica-Carpinus 

betulus ormanının bir kalıntısıdır. Kırsal yerleĢimler, 0-20 derece, eğimin az olduğu 

yamaçlarda, tepe düzlüklerinde, anakaya ve toprak özellikleri açısından verimli, suya 

yakın mekanlarda kurulmuĢlardır. Sadece Tarlaağzı Köyü, 21-30 derece çok eğimli bir 

mekanda bulunmaktadır. Denizden yüksekliği en fazla olan Kapaklı kırsal yerleĢimidir. 

AraĢtırma alanındaki köyler, geleneksel konutları, bahçeleri, köy içindeki doğal bitki 

toplulukları ve bireyleri, deniz ve orman manzarasına açık yüksek manzara kaliteleri ile 

turizm değerleri açısından ilin iç kesimindeki köylere göre daha avantajlı durumdadır. 
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Tahrip edilmiĢ alanlar, Bartın nehir yatağının değiĢen bölümleri, liman alanı ile 

maden alanlarından ibarettir. Biyolojik ve ekolojik açıdan önemli fonksiyona sahip 

Bartın Nehri‟nin Karadeniz‟e yakın kesimi 1960‟lı yıllardan bu yana köklü değiĢimlere 

uğramıĢtır. Bartın Limanı‟nın yapılması, yaĢanan sel felaketleri sonrasında nehir ağzına 

yakın olan bölümlerde yapılan rehabilitasyon çalıĢmaları ve karayolu bağlantıları nehir 

biyotopunu değiĢtirmiĢtir.  

 

Bartın Limanı, doğal yapısının bozulmasına rağmen, nehir kenarındaki kumlu 

ortamlarda  diğer biyotoplarda rastlanmayan Atriplex halimus, Alyssum sp., Angelica 

sylvestris s.str. gibi otsu taksonların sığındığı belirlenmiĢtir. Bu türler, değiĢimden önce 

nehir ağzı biyotopunun kendine özgü yapısı ile peyzaj içinde ender özelliğe sahip bir 

mekan olduğunun göstergesidir. Nehir kenarı tahrip edilmiş kumlu ortamlarda, tehlike 

kategorisinde olan Scolymus hispanicus ve Malva cretica otsularının yayılıĢ yaptığı 

belirlenmiĢtir. 

 

AraĢtırma alanı içinde taĢkömürü, taĢ ve kil temini amaçlı kurulan maden alanları, 

nadir biyotoplar kapsamında ele alınan MeĢe ve Gürgen hakimiyetindeki orman 

toplumlarında tahribe, arazi yapısında ise büyük ölçüde değiĢime neden olmuĢtur. 

Dolayısıyla bu toplumlarda yaĢayan Euoymus latifolius ssp. cauconis ve Ilex colchica 

baĢta olmak üzere Ruscus aculetaus s.str., Ruscus hypoglossum, Scilla bithynica ve 

Cyclamen coum s.str. nadir türlerin varlığı, maden ocakları ve çevresindeki önemli 

biyotoplara dikkati çekmektedir. 

5.2 BĠYOTOPLARIN KORUNMASI VE GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN ÖNERĠLER 

AraĢtırmada sonuç olarak, baĢta Amasra ve Ġnkum kentsel yerleĢimleri olmak üzere, 

Bartın Limanı çevresindeki biyotoplarda yapısal olarak önemli bir değiĢim yaĢandığı 

görülmektedir. Tüm alan içinde kentsel ve kırsal peyzaj alanlarındaki biyotopları 

olumsuz yönde etkileyen faktörler; 

 konut yerleĢimlerinin yaygınlaĢması, 

 maden ve taĢ ocaklarının varlığı, 

 termik santral yapılma giriĢimleri (Amasra-Tarlaağzı), 

 limanlar (Bartın, Amasra ve Tarlaağzı Limanları) 
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 tarım amacıyla orman alanlarında yapılan açmalar,  

 çöp depolama alanının varlığı, 

 turizm ve rekreasyona dayalı taleplerdeki artıĢ (özellikle ikinci konuta dayalı 

yerleĢimin geniĢlemesi, kumul alanının yoğun kullanımı), 

 kaçak kesimler, 

 nehir kenarı ıslah çalıĢmaları  

 yol geniĢletme çalıĢmaları (Amasra çevresindeki) olarak belirlenmiĢtir. 

Tüm bu olumsuz faktörler göz önüne alındığında;  

 Bartın için önemli bir koruma alanı olan Küre Dağları Milli Parkı‟nın tampon 

zonuna yakın olan,  

 Amasra ve Ġnkum gibi önemli turizm merkezlerini kapsayan,  

 aynı zamanda hassas tür ve yetiĢme ortamı çeĢitliliği sunan araĢtırma alanında, 

doğa korumaya dayanan bir planlama anlayıĢına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

ÇeĢitli alan kullanımları karĢısında biyotop ve türlerin, devamlılıklarının sağlanması, 

korunması ve geliĢtirilebilmesi ülke, bölge ve yerel düzeyde yasal açıdan 

yönetilmelerini ve periyodik olarak izlenmelerini gerektirmektedir. Özel öneme sahip 

flora-fauna türlerini ve bu türleri kapsayan biyotopların, peyzaj ve yerel düzeyde 

koruma statülerinin ve amaçlarının oluĢturulmasına yön verecek öneriler aĢağıda ifade 

edilmiĢtir: 

5.3.1 Peyzaj Ölçeğinde Biyotopların Korunması ve GeliĢtirilmesi Ġçin Öneriler 

AraĢtırma alanında yer alan doğala yakın biyotoplar ve türler, Uluslararası ölçekte 

hazırlanan EUNIS habitat sınıfları, NATURA 2000 Habitat Direktifleri EK I-II‟de 

belirtilen korunması gerekli habitat tipleri ve türler ile Karadeniz biyocoğrafik bölgesine 

özel oluĢturulan NATURA 2000 habitat listeleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır (EUNIS, 2005; 

European Commission, 2003; EIONET, 2008). Listeler ile uyumlu olan biyotoplar 

aĢağıda belirtilmiĢtir:  

 Deniz kıyısına özgü habitatlar,  

o Akdeniz kıyılarının vejetasyonlu deniz kenarı sarp kayalıkları 

(EUNIS‟in habitat tiplerine ait açıklama notlarında, Karadeniz 

bölgesi‟ndeki kalıntı Akdeniz vejetasyonu ile uyumlu olduğu ifade 

edilmektedir.) 
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 Deniz kıyısına özgü ve kıyıdan içerideki kumul alanlar,  

o Otsu vejetasyona sahip kıyı kumulları 

 Ilıman fundalık ve çalılıklar,  

o Akdeniz tipi ağaca benzeyen çalılıklar  

 Kayalık alanlar ve mağaralar  

o Kozmofit vejetasyona sahip kalkerli dik kayalıklar 

 Ormanlar  

o Ilıman Avrupa Ormanları 

 Quercus petraea-Carpinus betulus ormanları 

 Quercus spp.’nin yer aldığı Avrupa-Sibirya  step ormanları 

 Quercus pubescens karışık ormanları 

 Batı Karadeniz Kayın ormanları 

 Castanea sativa ormanları 

 Sub-Atlantik ve Orta Avrupa Carpinus betulus-Meşe veya Meşe-Gürgen 

ormanları 

 Dar ve derin vadilerde taşlık, kayalık alanlarda yer alan Tilio-Acerion 

ormanları, 

 Alnus glutinosa-Fraxinus excelsior alüviyal ormanları (Salicion albae), 

 Nehir kıyısında yetişen Quercus robur, Ulmus laevis ve U. minor, Fraxinus 

excelsior veya F. angustifolia karışık ormanları (Ulmenion minoris). 

Uluslararası habitat sınıflandırmaları ile örtüĢen, araĢtırma alanındaki doğala yakın 

biyotop ve türlerin korunmaları, sadece ülkemiz açısından değil küresel ölçekte de doğa 

korumaya büyük katkı sağlayacaktır. Bartın ilinin kuzeyinde, Karadeniz‟e paralel 59 

km‟lik kıyı Ģeridinin batıda Ġnkum‟dan, doğuda Amasra‟ya kadar olan yaklaĢık 20 

km‟lik bölümünü kapsayan, toplam 4715 hektarlık araĢtırma alanında;  

 Avrupa, Türkiye ve Bölge ölçeğinde, korunması gerekli farklı bitki türleri 

yaĢamakta, 

 farklı türlere yaĢam ortamı sunan önemli biyotop tipleri bulunmaktadır.  

Aynı zamanda alan, kökeni 3000 yıla dayanan tarihi ve kültürel bir geçmiĢin de izlerini 

yansıtmaktadır. Amasra ve Ġnkum turizm merkezleri, Bartın Limanı, Askeri Liman ile 5 

adet kırsal yerleĢimin bulunduğu mekanda, yüzyıllarca insan ve doğa devamlı etkileĢim 
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halinde bulunmuĢtur. Geleneksel alan kullanımları, doğal çevre üzerinde bu süreçte 

değiĢime neden olmuĢ ve günümüzde de etkisini halen devam ettirmektedir. 

 

Yüksek biyolojik ve ekolojik çeĢitliliğin yanı sıra alanın tarihi, kültürel yapısı ile kıyı ve 

deniz iliĢkisinin ortaya koyduğu manzara değeri, peyzajın korunarak yönetilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Bilindiği gibi peyzaj, birbiriyle devamlı etkileĢim halinde olan 

ekosistemler bütününden oluĢmaktadır. Bu kapsamda düĢünüldüğünde Milli Park 

tampon zonuna komĢu olan bölgede sadece araĢtırma alanı sınırları içindeki biyotop ve 

türlerin korunması yeterli olmayacaktır. Bu nedenle; 

 Bartın-Amasra-Ġnkum kentsel yerleĢimlerini içine alan peyzaj içinde, çalıĢma 

alanındaki  biyotoplar ve onları etkileyebilecek tüm karasal, tatlı su ve denizsel 

ekosistemlerin korunması, bakımı ve geliĢtirilmesini hedefleyen bir ‘Peyzaj 

Koruma Alanı’ oluĢturulmalıdır.  

 Koruma alanı, doğa koruma ve rekreasyon odaklı yönetilmelidir. Yönetimin ana 

amaçları; 

o doğa korumayı alan kullanımının tüm biçimlerine uygulayarak tür ve 

biyotop çeĢitliliğinin devamlılığını sağlamak, 

o sürdürülebilir bölgesel geliĢmede tüm dünyada ilgi gören doğa turizmi 

aktivitelerini desteklemek olmalıdır. 

 ‘Bartın-Amasra-Ġnkum (BAĠ) Peyzaj Koruma Alanı’, Dudley (2008)‟e göre 

IUCN‟in 6 adet korunan alan yönetim kategorilerinden 5. cisi olan „Deniz/kara 

peyzaj koruma alanı‟ ile BfN (2010a)‟a göre Almanya‟daki korunan alan 

tiplerinden „Peyzaj koruma alanı‟ kapsamında düĢünülerek önerilmiĢtir. Her 

ikisi de koruma önlemlerinin çok sıkı uygulanmadığı, doğal flora ve fauna 

özellikleri ile beraber tarihi ve kültürel değerlerin de korunmasına ve 

rekreasyona önem veren korunan alan türleridir. Peyzajın yönetiminde, bu tür 

korunan alanlarda uygulanan yönetim amaçları ve kriterleri benimsenmelidir. 

 Önemli türlerin ve biyotopların korunmasını hedefleyen NATURA 2000 Habitat 

Direktiflerinin uygulanabilmesi için Avrupa‟da önemli koruma alanları ile 

rekreasyon ve turizmin iliĢkilendirildiği birçok uygulamayı görmek mümkündür 

(BfN, 2010b). ‘BAĠ Peyzaj Koruma Alanı’nın doğal ve kültürel karakteri ile 

uyumlu yurtdıĢındaki uygulamalar örnek alınmalıdır. Özellikle planlama ve 

yönetim aĢamasında biyotop ve türler için gerekli olan koruma amaçları ile 
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rekreasyon ihtiyaçları arasındaki dengenin nasıl sağlandığına dikkat etmek 

gerekmektedir. Bu aĢamada taĢıma kapasitesi çalıĢmaları devreye girmelidir.  

TaĢıma kapasitesi, doğa korumada ve sürdürülebilir geliĢmede temel teĢkil etmektedir. 

Kavram; değerli tür ve biyotoplarına olumsuz etki yapmadan, sosyal, ekonomik ve 

kültürel yapıya zarar vermeden, ziyaretçi memnuniyetini azaltmadan alanın maksimum 

kullanımından bahsetmektedir (Mclntyre et. al., 1993). 

 AraĢtırma alanını oluĢturan Amasra-Ġnkum arasındaki mekanın planlanması ve 

yönetiminde birinci koruma önceliği, kendilerine özgü floristik, ekolojik ve 

estetik özellikleri nedeniyle çalıĢmada belirtilen hassas ve nadir biyotoplara ait 

olmalıdır. Genellikle doğala yakın biyotopları kapsayan bu kategoriler;  

Hassas biyotoplar olan;  

Kayın hakimiyetindeki orman toplumları, 

Ġnkum kumul alanı, 

 dik kayalık alanlar, 

 çalılıklar, 

 Amasra-Boztepe Yarımadası ve TavĢan Adası çimenlik ve kayalıkları, 

 Ġnkum-Ġntepe kaya bloğu ve deniz kenarındaki diğer kaya parçaları ile 

Nadir biyotoplar olan; 

 yaprağını döken orman alanlarını oluĢturan MeĢe, Gürgen, Ihlamur ve 

Kayacık hakimiyetindeki orman toplumları, 

 Bartın nehir yatağının değiĢime uğramayan bölümleri, alüviyal sahalar 

ve nehir kıyısına özgü vejetasyon, 

 nemli çayırlık alanlar‟dan oluĢmaktadır. 

 Ġkinci derece koruma önceliği ise, alandaki yaygın biyotopları oluĢturan 

ağaçlandırma alanları ve tarım alanlarına ait olmalıdır. 

 ‘BAĠ Peyzaj Koruma Alanı’nın yönetim planı için yukarıda belirtilen 

biyotopların hassasiyet derecelerine ve özelliklerine göre koruma ve rekreasyon 

amaçları belirlenmelidir. Bu amaçlar, yönetim için uygulanması gereken 

zonlama sisteminin temelini oluĢturacaktır. 

 Hassas ve nadir biyotopların alanın heryerinde korunması desteklenmelidir. 

Yaygın özelliklere sahip alanlar ile flora ve fauna kaybının yaĢandığı, arazi ve 

toprak yüzeyinin aĢındığı, sert yüzeylerin bulunduğu mekanlara doğru geliĢme 

alanları yönlendirilmelidir. 
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 ‘BAĠ Peyzaj Koruma Alanı’nda geleneksel alan kullanımlarının, yöresel 

kültürün, ahĢap ve taĢ malzemelerden yapılmıĢ sivil mimari örneklerinin, tarihi 

mekan ve eserlerin gelecek nesillere aktarılması için gerekli koruma 

düzenlemeleri gözden geçirilmelidir.  

 Doğala yakın büyük biyotopların geliĢmeye bağlı olarak parçalanması 

engellenmeli, devamlılıkları sağlanmalıdır. 

 Tür hareketleri için önemli olan Bartın nehir kıyısı vejetasyonu, tarla 

sınırlarındaki ağaç toplulukları ve çitler biyotop koridorları olarak korunmalıdır. 

 GeliĢme potansiyeli olan Bartın, Amasra ve Ġnkum kentsel kullanım alanları ve 

bunların etkileĢim içindeki oldukları biyotopları dikkate alan peyzaj planları 

oluĢturulmalıdır. 

 ‘BAĠ Peyzaj Koruma Alanı’nda araĢtırma alanı dıĢında, eksik olan Bartın kenti 

ve yakın çevresi için Yılmaz (2001) tarafından yapılan biyotop haritası 

güncellenmelidir. 

 Temel ilke olarak alanda önemli bozulmaya, tahribe neden olacak tüm 

aktiviteler ve alan kullanımları yasaklanmalıdır. ÇED değerlendirmelerinde 

doğal yaĢamın zarar göreceği hiçbir uygulamaya yer verilmemelidir. Amasra-

Tarlaağzı‟nda yapılması düĢünülen, kurulması için ÇED onayı bekleyen, büyük 

bir çevre felaketine sebep olacak termik santralin yapımına kesinlikle müsaade 

edilmemelidir. 

 ‘BAĠ Peyzaj Koruma Alanı’nda koruma ve doğa turizmi ön planda tutulduğu 

için, endüstriyel geliĢmelere, üretim ormanlarına ve ağaçlandırma faaliyetlerine 

bu bölgede yer verilmemesi gerekmektedir. 

 Tür ve biyotoplar ile direk etkileĢim halinde olan yerel halkın, peyzaj koruma 

alanındaki yönetim planlamasına aktif katılımı sağlanmalıdır.  

 Koruma konusunda halkın desteğini artıran bilimsel ve eğitim amaçlı 

uygulamaların yapılmasına olanak yaratılmalıdır. 

 Doğal ve kültürel peyzaja saygılı rekreasyon ve turizm türlerinin seçilmesi 

hususunda hassasiyet gösterilmelidir. 
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5.3.2 Yerel Ölçekte Biyotopların Korunması ve GeliĢtirilmesi Ġçin Öneriler 

2025 yılını hedefleyerek Zonguldak, Bartın, Karabük Ġlleri Planlama Bölgesi için 

yapılan 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planında, araĢtırma alanının sınırlarına denk 

gelen Amasra ve Ġnkum arasındaki kıyı kesimi, ‘1/25 000 ölçekli Kıyı Yönetimi Alt 

Bölge’ proje uygulama alanı olarak seçilmiĢtir (Harita 5.1) (Çevre ve Orman Bakanlığı, 

2009).  

Dolayısıyla ‘BAĠ Peyzaj Koruma Alanı’nın da kıyı kesimini temsil eden alt proje 

alanında;  

 sürdürülebilir kalkınma için doğayı koruyan arazi kullanım kararlarının 

belirlenmesi,  

 kentsel ve kırsal geliĢmelerin değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi 

hedeflenmiĢtir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009).  

Hedefe ulaĢılabilmesi için ekolojik açıdan önemli alanların belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu tez çalıĢması ile gerçekleĢtirilen biyotop haritası, Amasra-Ġnkum arasındaki önemli 

tür ve yaĢam alanlarının ortaya çıkarılmasını sağlamıĢtır. Yerel ölçekte önemli doğala 

yakın ve kültürel biyotopların korunması ve geliĢtirilmesi için alınması gerekli önlemler 

aĢağıda açıklanmıĢtır: 

 Bartın Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde 

üniversitelerden uzman kiĢilerin oluĢturduğu „Peyzaj planlama ve doğa koruma‟ 

biriminin yapılandırılması zorunlu görülmektedir. ‘BAĠ Peyzaj Koruma 

Alanı’nın planlama, yönetim ve özellikle biyotopların periyodik olarak 

izlenmesinde bu birimin katkıları gerekecektir. 

 Koruma ve turizm-rekreasyon eksenli önerilen ‘BAĠ Peyzaj Koruma Alanı’nın 

araĢtırma alanını oluĢturan Amasra ve Ġnkum arasını kapsayan kıyı kesiminde 

oluĢturulan biyotop haritalama çalıĢmasına göre; 

o Hassas ve nadir biyotopların dağılım gösterdiği, doğala yakın alanların 

ağırlık kazandığı Amasra, Ġnkum, Bartın Boğazı çevresinde 

‘Koruma’nın ağırlıkta olduğu,  

o Bartın Limanı ve Tarlaağzı Koyu arasında çoğunluğunu ağaçlandırma 

alanı gibi yaygın biyotoplardan oluĢan bölümün ise ‘Turizm ve 

rekreasyon‟un ağırlıkta olduğu bir planlama modeli ile yönetilmesi 

sonucuna varılmıĢtır. 
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 Doğal arazi yapısı gereği insan kullanımlarından en az etkilenen biyotoplar, dik 

kayalık alanlardır. Doğallık derecesi yüksek endemik tür açısından alanın en 

zengin kesimini oluĢturan, tahribin ise en az olduğu hassas kayalık 

biyotopların, mutlaka gelecek nesillere devamlılığının sağlanması 

gerekmektedir. Ġnkum ve Tarlaağzı Koyu‟nda yayılıĢ gösteren Quercus 

pubescens, Arbutus andrachne ve Pinus brutia‟lı dik kayalıklar ‘BAĠ Peyzaj 

Koruma Alanı’nda önemle korunması gereken biyotoplar olarak göz önüne 

alınmalıdır. 

 Alanda kıyıya yakın bölümlerde ortaya çıkan Akdeniz tipi çalılıklar, Amasra 

kenti çevresinde konut yerleĢimlerinin baskısı altındadır. Ġnkum, Tarlaağzı ve 

Gömü çevresinde ise çeĢitli atıkların bırakıldığı tespit edilmiĢtir. Çalılıklar tür 

çeĢitliliği ve ender yapıları gereği korunmalı, sadece eğitim, bilimsel ve görsel 

amaçlı doğa gezileri için kullanılmalıdır. 

 Çevrelerindeki yerleĢimler tarafından yoğun sosyal baskı altındaki doğala yakın 

orman alanlarında üretim dıĢı koruma, bakım ve geliĢtirme çalıĢmalarına 

ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

 Yaprağını döken orman alanları içinde en değerli toplum, Amasra, Gömü ve 

Tarlaağzı‟na bakan KuĢkaya Tepe‟nin üst eğimli yamaçlarında yayılıĢ gösteren 

Kayın toplumlarıdır. Bu toplumlar, yüksek eğimli alanlarda bulundukları için 

tarım ve yerleĢime bağlı tahripten etkilenmeseler de, Bartın-Amasra eski yol 

kenarı boyunca yayılıĢ gösterdikleri için turizm aktivitelerinden ve kaçak 

kesimden olumsuz etkilenmektedir. Eğitim ve koruma ormanı olarak 

değerlendirilmeleri ve kaçak kesim konusunda yerel halkın bilinçlendirilmesi  

gerekmektedir. 

 Kestane toplumları, yöresel kültür ve kırsal ekonomi için önemli biyotoplardır. 

Tarih boyunca ahĢap ev ve gemi yapımı için tahribe uğrayan toplumlardan, 

günümüze ulaĢanlar, tarım amaçlı açmaların özellikle fındık plantasyon 

alanlarının tehdidi altındadır. Derin geçirgen toprakları seven Kestane ağacının 

yetiĢtiği alanlarda fındık türünün iyi geliĢmesi, yerel halkı kestane alanlarına 

yöneltmektedir. Amasra ve Tarlaağzı çevresindeki Kestane toplumlarında; 

o yerel halkın da desteğini alarak Kestane meyvesi üretim amaçlı 

kullanımlar ile koruma arasında denge sağlanmalı, 
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o toplumda yetiĢen Mespilus germanica, Prunus spinosa, Prunus 

domestica, Sorbus domestica gibi diğer meyve ağaçları ile tıbbi amaçlı 

kullanılabilecek, ekonomik açıdan değerli Physalis alkekengi (Altın 

çilek) gibi türler üretim amaçlı değerlendirilmelidir. 

 Gürgen ve MeĢe toplumları, yerleĢimlere yakınlıkları nedeniyle daha çok insan 

baskısı altındaki biyotoplardır. BaĢlıca insan etkisi kentsel ve kırsal konut 

yerleĢimleri, kaçak kesim, maden ve taĢ ocakları Ģeklinde kendini 

göstermektedir. Alanda yaprağını döken orman alanları içinde en fazla Gürgen 

olması, % 8‟i MeĢe toplumunun Gürgen‟den az çıkması, aslında alanın 

klimazonal vejetasyonunu oluĢturan MeĢe toplumlarının, ciddi zarar gördüğünün 

bir göstergesidir. NATURA 2000 Habitat Direktifleri EK I‟de korunması gerekli 

habitat türleri arasında yer alan MeĢe ve Gürgen toplumlarının,  

o Yoğun yararlanma nedeniyle özellikle Amasra-Gömü ve Tarlaağzı ile 

Ġnkum-Kapaklı kırsal yerleĢimleri çevresinde koruma va bakım 

önlemlerine tabi tutulması zorunludur.  

o Amasra Vadisi, Karasu Deresi, Bartın Nehri‟nin çevresinde sahip 

oldukları floristik değerin yanı sıra manzara değeri nedeniyle de 

rekreasyonel ve turizm faaliyetleri açısından devamlılıkları 

sağlanmalıdır.  

 Ġnkum yerleĢimi çevresinde 20-25 m boya sahip ıhlamur ağaçlarının yayılıĢ 

göstediği, alt örtüsünde yoğun bir Ģekilde Orobanche hederae‟nin yetiĢtiği 

Ihlamur toplumlarında, kaçak kesime ve kontrolsüz ıhlamur çiçeği 

toplanmasına müsaade edilmemelidir. Ayrıca Amasra Vadisi‟nde kayalık 

yamaçlarda belirlenen toplumlar da aynı tedbirler gereklidir. Gömü Köyü 

çevresinde orman alanlarının kenarlarında dal zararlanmasına uğramıĢ toplumlar 

da da bakım çalıĢmaları uygulanmalıdır. 

 Kayacık toplumu, kaçak kesim nedeniyle nadir biyotoplardan biridir. Amasra ve 

çevresinde ahĢap hediyelik eĢyaların yapımında kullanılan Kayacık ağacı, büyük 

tehdit altındadır. Özellikle Amasra çevresindeki kırsal yerleĢimler çevresinde 

kontrolsüz kesimlerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Kırsal yerleĢimlere yakın 

doğal yaĢam mekanlarında, üretim amaçlı ormancılık uygulamalarına ihtiyaç 

vardır. 
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Amasra ve Ġnkum çevresinde yayılıĢ gösteren baĢta Kayın olmak üzere, diğer yaprağını 

döken orman biyotopları, ormana dayalı üretimden ziyade manzara koridorları olarak 

değerlendirilmelidir. Biyotoplar sınırlı sayıda, doğa ile uyumlu dinlenme ve seyir 

amaçlı doğa eğitim parkurları gibi rekreasyonel düzenlemelerle bütünleĢtirilerek 

korunmalıdır. Özellikle sonbahar renklenmeleri açısından estetik değere sahip bu 

ortamlar, bölgedeki doğa turizmi çalıĢmalarına gerekli görsel materyali sağlayacaktır. 

Örneğin; 

 Amasra dağlarından geçen KuĢkayası Yol Anıtı‟nın da bulunduğu tarihi Roma 

yolu ve Amasra Bedesten tarihi mekanına varan patika yol Kayın, Kestane, 

Gürgen ve Ihlamur toplumlarını sergileyen doğal park özelliğine sahiptir. Bu 

mekanlar yeniden rehabilite edilerek, doğa ve kültür eğitim programlarıyla ile 

bütünleĢtirilmiĢ yürüyüĢ koridorları olarak planlamalarda göz önüne alınmalıdır. 

Yol düzenlemelerinde; 

o Mevcut doğal taĢ döĢemeler korunmalı, korkuluklarda ve basamaklarda 

ahĢap malzeme kullanılmalı, 

o Manzara değerine sahip noktalarda yapılabilecek seyir terasları dıĢında 

yol geniĢletmesi yapılmamalı, yakın çevredeki doğal vejetasyona zarar 

verilmemelidir. 

 Ġnkum kayalıklar-Kapaklı Mahallesi-Karasu Köyü-Bartın Nehri güzergahında 

oluĢturulacak yürüyüĢ parkurları, doğa turizmi faaliyetlerine önemli katkı 

sağlayacaktır. Kırsal turizm kapsamında düzenlemelerde; 

o tarlalar arasındaki geleneksel doğal taĢ yollar kullanılmalı, 

o doğal çevreye ait tırmanma, doğa izleme ve fotoğrafçılık, bilimsel ve 

eğitsel geziler gibi aktiviteler, yöresel özelliklerin ön plana çıkarıldığı 

geleneksel kırsal yerleĢim düzenlemeleri ile iliĢkilendirilmeli, 

o Ġnkum dik kayalıklar, çalılıklar, MeĢe toplumlarına ait türlerin 

oluĢturduğu doğal komposizyonlardan güzergah boyunca görsel ve 

eğitsel olarak yararlanılmalı, 

o yol kenarlarında doğal olarak bulunan Cornus mas, Arbutus andrachne, 

Mespilus germanica, Rubus ideaus, Rubus hirtus gibi meyveli çalılar 

korunmalı, ziyaretçilere geleneksel ürünlerin tanıtımında fayda 

sağlamalıdır.  
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 Planlama ve yönetimde, ikinci derece koruma önceliği olan yaygın biyotoplar 

olan tarım alanları, kentsel ve endüstriyel geliĢme alanları olarak 

düĢünülmemelidir. Bu biyotopların, ekosistem içindeki ekolojik fonksiyon ve 

iĢlevleri devam ettirilmeli, pastoral görünümleri ile estetik açıdan kırsal peyzaja 

olan önemli katkıları da planlamalarda göz önüne alınmalıdır. 

 Tarım biyotoplarında özellikle; 

o En fazla 15 derecelik eğime sahip organik tarıma elveriĢli tarla tarımı 

alanlarının, 

o tarlalar arasından geçen geleneksel patika yollar ile çok sayıda otsu ve 

odunsu türü barındıran kenarların korunması gerekmektedir. 

 Ayrıca Bartın Nehri ve Karasu Deresi çevresindeki 0-5 derecelik düze yakın 

eğime sahip alüviyon yapıdaki tarım alanlarında; 

o nadir rastlanılan nemli çayırlıkların,  

o kavak plantasyonlarının, 

 Genellikle 5-20 derecelik eğime sahip, kireçtaĢı, kumtaĢı ve Ģeyl anakaya 

tabanına sahip mekanlar üzerinde yayılıĢ gösteren; 

o orkide türlerince zengin kuru ve yarı kuru çimenliklerin,  

o Karadeniz‟e özgü fındık bahçelerinin devamlılığı önemlidir. 

AraĢtırma alanındaki tarım alanları, organik ürün yetiĢtiriciliğine uygun mekanlardır. 

Günümüzde köylerde üretilen tarım ve hayvancılığa dayalı ürünler, Amasra ve 

Ġnkum‟daki pazarlarda yerel halka ve ziyaretçilere satıĢa sunulmakta, büyük ilgi 

görmektedir. Bu nedenle yerel tarım politikalarında, biyotop ve türlerin devamlılığına 

katkı sağlayacak organik tarım uygulaması tercih edilmelidir. Bu kapsamda tarımsal 

biyolojik çeĢitliliğin korunması için; 

 kırsal kesimde doğa dostu küçük aile çiftçiliğinin devamlılığı, 

 Bartın, Amasra ve Ġnkum kentsel yerleĢimlerinde ekolojik pazarların kurulması, 

 kimyasal gübre ve ilaç kullanılmaması, 

 kendi ürettiği tohumdan yetiĢtirme, bu Ģekilde yerel tohumların korunması ve  

çoğaltılması konusunda yerel halka destek ve eğitim verilmesi gerekmektedir. 

Genellikle orman alanları içinde ve bitiĢiğinde yer alan tarım alanlarında, arazi eğiminin 

15 derecenin üzerine çıktığı bölümlerde, kademeli teraslama biçiminde organik tarıma 

uygun üretim parselleri düzenlenmelidir. 
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 Kullanılmayan boĢ tarım alanlarında; etnobotanik açıdan yöreye özgü meyve 

türlerinin üretimine ağırlık verilmelidir. Yörenin doğal ürün çeĢitlerinden; 

o Böğürtlen, KuĢburnu, Kızılcık, Ceviz, MuĢmula, Erik, Elma, Kiraz, 

Armut, KocayemiĢ, kokulu dağ çileği ve siyah üzüm gibi meyve üretimi, 

o Amasra ve Ġnkum çevresindeki fındık bahçelerinde doğal fındık üretimi, 

o Tablo 5.1‟de araĢtırma alanında tespit edilen tıbbi ve aromatik bitkilerin 

üretimi ve  

o orkide üretimi konusunda yerel halk bilgilendirilmeli ve 

desteklenmelidir.  

Tablo 5.1 AraĢtırma alanında doğal olarak bulunan tıbbi amaçlarla kullanılabilecek cinsler 

Allium Gentiana Orchis Scolymus Digitalis Matricaria 

Angelica Helleborus Origanum Sideritis Equisetum Melilotus 

Artemisia Hyoscyamus Papaver Symphytum Ferulago Mentha 

Asparagus Lamium Primula Tanacetum Fragaria Nigella 

Asperula Leucojum Quercus Teucrium Ruscus Verbascum 

Brassica Linum Rosa Thymus Salvia Viola 

Crataegus Malva Rubia Vaccinium Saponaria Satureja 

 

AraĢtırma alanında tarım alanları içinde belirlenen, 20 adet ağaç topluluğunu oluĢturan; 

o Amasra-Gömü Köyü çevresindeki 11 adet MeĢe topluluğu,  

o Ġnkum Kapaklı Mahallesi çevresindeki 6 adet Kayın topluluğu, 1 adet 

Kestane ve 1 adet Kızılçam, 

o Esenpınar Köyü çevresindeki 1 adet Gürgen topluluğu ile  

tarım alanları kenarlarındaki zengin tür çeĢitliliğine sahip sınır çitleri, tür hareketleri ve 

biyotop ağı açısından önemli peyzaj elemanları olarak mutlaka korunmalı ve 

geliĢtirilmelidir. 

 Alanda özellikle Bartın Limanı ve Tarlaağzı arasında geniĢ alanları kaplayan, 

çevredeki doğal peyzaj ile uyumlu olmayan Sahilçamı, Kızılçam, Karaçam ve 

Fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarının, arazi çalıĢmaları sonucunda belirtilmiĢ 

olan potansiyel vejetasyonuna dönüĢtürümesi için gerekli rehabilitasyon 

çalıĢmalarına ağırlık verilmelidir. Yeni ağaçlandırma çalıĢmalarına ise kesinlikle 

izin verilmemelidir. 

o MeĢe ve Gürgen toplumları ile çalılıkların büyük bir bölümünü tahrip 

eden Karaçam ve Kızılçam, 

o Kayın ve Kestane toplumlarını tahrip eden Sahilçamı, 
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o Kayın toplumunu tahrip eden Fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarında 

yok olan yaprağını döken orman biyotoplarının uzun süreçte yeniden oluĢumu için 

kademeli biyolojik onarım önlemlerinin ve koruma tedbirlerinin alınması 

gerekmektedir. 

 Önemli biyolojik ve ekolojik fonksiyona sahip Bartın nehir koridorunun 

Karadeniz‟e yakın kesimi 1960‟lı yıllardan bu yana köklü değiĢimlere 

uğramıĢtır. Avrupa düzeyinde korunması gerekli habitatlar arasında sayılan 

doğala yakın nehir kıyısı vejetasyonunun bozulan yerlerinde gerçekleĢtirilecek 

bakım çalıĢmaları ile bitki örtüsünün doğal yollardan onarımına olanak 

sağlanmalıdır. Özellikle anayol ile nehir arasında kalan alüviyal bölümlerin 

insan kullanımlarından arındırılması vejetasyonun geliĢimi açısından önemlidir. 

Tür geçiĢleri açısından ise tepelik araziler ile nehir vejetasyonun yakınlaĢtığı 

hassas noktalarda mutlaka düzenlemeler yapılmalıdır.  

 Bartın Valiliği (2008b)‟e göre yakın zamanda ihalesi tamamlanan Bartın kenti 

atık su tesisinin, yerel yönetimler tarafından bir an önce uygulamaya geçmesi, 

doğal yaĢama büyük katkı sağlayacaktır. 

 En fazla endemik türün tespit edildiği Ġnkum Yılan Tepe, katı ve sıvı atık 

depolama alanı olarak uygun bir yer değildir. En kısa sürede Bartın kenti için 

uygun bir alan tespit edilmelidir. 

 Koruma ve turizme dayalı geliĢimlerin hedeflendiği Amasra-Ġnkum arasındaki 

kıyı Ģeridinde, alanın fiziksel ve biyolojik özelliklerine zarar veren, ekolojik ve 

estetik anlamda çevre kalitesini azaltan açık maden ocağı iĢletmelerine ruhsat 

verilmemelidir.  

 Kırsal mekanda yenilenmesi zor olan biyotopların onarımı ve geliĢtirilmesi için 

1/1000 ve/veya 1/500 ölçekli özel projelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu 

kapsamda; 

o Bartın nehri, Esenpınar ve Tarlaağzı köyleri çevresindeki faaliyeti sona 

ermiĢ taĢ ve kil ocaklarının, yeniden MeĢe ve Gürgen toplumlarına 

dönüĢümü için rehabilitasyon projeleri,  

o Bartın Limanı ve çevresinde bozulmuĢ bölümlerde nehir ağzı biyotopuna 

özgü türlerin kendi yetiĢme ortamında çoğalabilmesi için yol ve nehir 

kıyısına ait koruma ve biyolojik onarım projeleri hazırlanmalıdır.  
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 Yol kenarı biyotoplarında, en hassas alanlar Ġnkum ve Amasra yolu üzerinde 

ortaya çıkmaktadır. Rekreasyon ve ulaĢım planlamasında; 

o Ġnkum yolu üzerinde Kayın, Gürgen ve MeĢe toplumlarına yakın 

bölümlerdeki, 

o  Amasra yolu üzerinde Kayın toplumunun olduğu KuĢkaya Tepe 

Mevki‟ndeki, 

o Amasra kent merkezine yakın olan kesimlerdeki önemli türleri içeren yol 

kenarı biyotoplarına dikkat edilmelidir.  

Yol güzergahları, farklı bitki örtüsü, arazi yapısı ve deniz manzarası nedeniyle görsel 

kalitesi yüksek seyir noktalarına sahiptir. Gelen ziyaretçilerin, geliĢigüzel yol 

kenarlarında arabalarını park etmeleri, fotoğraf çekmeleri, piknik yapmaları vb nedenler 

yol kenarı tür ve biyotoplarını olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda; 

 Amasra ÇeĢmi Cihan ve KuĢkayası Yol Anıtı manzara seyir noktalarının bakım 

ve geliĢtirme projelerinin gerçekleĢtirilmesi, 

 Amasra, Ġnkum ve Güzelcehisar yolu üzerinde belirli noktalarda seyir 

teraslarının düzenlenmesi, yol kenarı biyotopları üzerindeki baskıyı azaltacaktır. 

 

Alandaki kırsal yerleĢimlerin tamamı turizm kapsamında değerlendirilmelidir. Her köy 

için 1/1000 ve/veya 1/500 ölçekli kırsal turizmi hedefleyen iyileĢtirme projeleri 

hazırlanmalıdır. Bu kapsamda; 

o turizm için, kırsal mekanlarda geleneksel yapı bozulmadan bakım ve 

onarım çalıĢmaları gerçekleĢtirilmeli, 

o doğa ve deniz manzarası açısından iyi bir konuma sahip köylerde, ev ve 

bahçe düzenlemeleri ile görünüm iyileĢtirilmeli, 

o kırsal yerleĢim alanlarında tespit edilen doğal türler değerlendirilmeli, 

kültürel ve doğal kimliğe uyumlu tasarımlar gerçekleĢtirilmeli ve  

o köy çevresindeki su kaynakları peyzaj düzenlemeleri kapsamında ele 

alınmalıdır. 

Bu düzenlemeler sayesinde köylerde mezarlıklar, doğal kalıntı ağaç ve çalılar, kuyu, 

bağ ve değirmen gibi geleneksel yapılar, meyve bahçeleri, bahçe tarımı alanları, doğal 

taĢ duvarlar, ahĢap çitler, konut tipleri, patika yollar ile köy içi yollar ön plana 

çıkarılabilecek, devamlılıkları sağlanabilecektir. 
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Ġnkum kent biyotopunda; 

 Yoğun yapıdaki yerleĢik konut alanlarının oluĢturduğu aĢırı sert yüzeyler çatı, 

teras ve balkon bitkilendirmeleriyle yumuĢatılmalıdır.  

 Yol kenarı yeĢil alanlar ile bu biyotoplarda bulunan ağaç ve çalılar korunmalıdır. 

GeliĢtirilecek bölümlerin peyzaj düzenlemelerinde doğal bitki türlerinin tercih 

edilmesine özen gösterilmelidir. 

 Az sayıda bulunan bahçeli konutlar, özel ve kamu bahçeleri ile denize bakan 

evlerin ön bahçeleri, yoğun yapıların hakim olduğu Ġnkum‟da kent içi yeĢil 

alanlara büyük katkı sağlamaktadır. Çok katlı yapılara terk edilmemeleri, 

korunmaları gerekir. 

 YapılaĢma nedeniyle kent içinde yol kenarlarında ve boĢ parsellerde tespit 

edilmiĢ, nadir kalmıĢ doğal ağaç, çalı ve otsu türlerinin, yok edilmesine izin 

verilmemelidir. Yerel yönetimler tarafından inĢaat çalıĢmalarına baĢlamadan 

evvel alanlar kontrol edilmelidir.  

 Kentsel planlamada, alan kullanım kararları ile aĢağıda belirtilen hassas kent 

biyotoplarının mutlaka beraber değerlendirilmesi gerekmektedir. Hassasiyeti 

yüksek alanlarda önemli türlerin geliĢimi için gerekli koĢulları sağlayan 

düzenlemeler yapılmalıdır. Ġnkum kentinde öncelik sırasına göre göz önüne 

alınması gerekli önemli alanlar aĢağıda verilmiĢtir:  

o Ġnkum kumul alanı, 

o Ġntepe kaya bloğu ve diğer kaya parçaları, 

o Ġl Özel Ġdare‟ye bağlı kamp bahçesi, 

o Dik kayalık alanlar ile yapılar arasındaki boĢluklar, 

o Hacettepe Üniversitesi Hidroloji AraĢtırma ve Uygulama Laboratuvarı 

Tesisleri bahçesi ve Belediye Dinlenme Tesisleri bahçesi. 

Amasra kent biyotopunda; 

 Kentsel yeĢil alanların önemli bir bölümünü oluĢturan, Küçük Liman ve Büyük 

Liman kıyısındaki parkların, yol kenarı yeĢil alanların ve yol 

ağaçlandırmalarının korunması ve bakıma alınması gerekmektedir. Yapısal ve 

bitkisel tasarımlar tekrar gözden geçirilmeli, mevcut bitkiler iyileĢtirilmelidir.  

 Kent içinde az görülen çocuk oyun alanlarına yerleĢim içinde daha fazla yer 

verilmelidir. 
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 Buxus sempervirens (ġimĢir) türüne, Amasra‟da kent içindeki düzenlemelerde 

pek rastlanmamaktadır. Bölgede doğal yayılıĢını yapan, tarihsel sürecin ve ahĢap 

el sanatlarının önemli bir simgesi olan ġimĢir‟e, kent içindeki park ve 

bahçelerde özellikle yer verilmesi gerekmektedir. 

 Tarihi süreçte meyveleri ile ünlü Amasra kentinde, geleneksel meyve ağaçları 

mutlaka korunmalıdır.  

 Tarihi kentteki arkeolojik sit alanları ve tarihi kalıntıların koruma ve bakım 

çalıĢmalarında çevrelerindeki doğal türlerin de dikkate alınması, korunmaları 

gerekmektedir. Buna göre kent içinde;  

o Yöresel mimarisi ve geleneksel dokusu ile korunması gerekli „Kentsel 

sit‟ niteliği taĢıyan yoğun yerleĢik konut dokusunun bulunduğu Kaleiçi 

ve Boztepe mahallelerinde, 

o Kale duvarları ve yakın çevresindeki yeĢil alanlarda, 

o Kale duvarlarının deniz ve kalkerli kayalar ile iliĢkili bölümlerde, 

o Kaleiçi‟nde yer alan kamu mülkiyetindeki boĢ alanlarda, 

o Küçük Liman (Antik Liman) Kıyısı ve çevresinde, 

o Kentin güney bölümünde imar planında „Açık Hava Müzesi‟ olarak 

belirtilen, Bedesten alanının yer aldığı tarihi mekanda, 

o Kent mezarlığı içindeki Antik Tiyatro kalıntısı ve çevresinde, 

o Kentin içinden geçerek Küçük Limana akan, tarihi kalıntıların da 

bulunduğu Hisarönü Deresi ve çevresindeki çayırlık alanlarda, 

o Kentin güneyinde yer alan, nadir kalmıĢ bahçe kültürünü yansıtan ve 

yerleĢim baskısı altındaki kentsel tarım alanlarında ve 

o KuĢkayası Yol Anıtı ve Bedesten ile bağlantılı Amasra dağlarından 

geçen tarihi yolun çevresinde 1/500 ölçekli biyotop  koruma, düzenleme, 

geliĢtirme planları hazırlanmalı ve yerel yönetimlerce uygulamaya 

konulmalıdır. Bu düzenlemelerde alanda tespit edilen doğal türlerin 

devamlılıkları kent ekolojisi açısından oldukça önemlidir.  

 

Ġçerdikleri önemli türler nedeniyle özellikle Antik Tiyatro, Kaleiçi ve Boztepe çevresi, 

kentin en hassas noktaları olarak, kentsel planlamada göz önüne alınmalıdır.  
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 Amasra ve Ġnkum kentsel alanında turizm nedeniyle yoğun insan etkisi altında 

kalan bazı biyotopların korunması için aktif tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Floristik açıdan önemli türlerin yaĢadığı bu biyotoplara ait 1/500 ölçekli özel 

koruma ve bakım projelerinin hazırlanması zorunludur. Projelerde yoğun insan 

kullanımları bazı bölümlerde azaltılarak, önemli türlerin hayatta kalmaları için 

gereksinim duydukları yetiĢme ortamı yaratılmalıdır. Önemli biyotop ve tür 

koruma alanları;  

o Ġnkum kumul alanı, 

o Amasra-Boztepe Yarımadası-TavĢan Adası çimenlik ve kayalıkları, 

o Ġnkum-Ġntepe kaya bloğu ve mağarası, 

o Amasra-KuĢkayası Yol Anıtı ve çevresi‟dir. 

Ġnkum kumul biyotopunda alınması gerekli baĢlıca bakım ve onarım önerileri Ģunlardır: 

 Yoğun insan kullanımının tüm alana yayılmaması için özellikle kumul alana 

giriĢ noktaları azaltılmalı, 

 Kumul üzerinde yüksek basamaklar oluĢturarak, türlerin çoğalmasına olanak 

tanınmalı, 

 Kum zambakları gibi önemli nadir türlerin yerinden sökülmesi, çiçeklerinin 

toplanması gibi yanlıĢ uygulamalar ile türlerin önemi konusunda yerel halkı ve 

ziyaretçileri aydınlatacak broĢür, bilgi panoları hazırlanmalı, zarar azaltılmaya 

çalıĢılmalı, 

 Kumul alanın belli noktalarında türlerin kendi doğasında üretim olanakları 

araĢtırılmalı, 

 Üretimi konusunda akademik düzeyde yürütülecek bilimsel çalıĢmalara yerel ve 

idari birimlerin desteği sağlanmalıdır. 

Amasra ilçe merkezinde TavĢan Adası‟nın tamamı I. Derece ve Boztepe‟nin üst kesimi 

II. Derece arkeolojik ve doğal sit alanıdır. Askeri açıdan TavĢan Adası‟na ziyaretçi 

geçiĢinin yasak oluĢu, Ada‟nın doğal yapısının devamlılığına katkı sağlamıĢtır. 

Amasra‟ya gelen ziyaretçilerin yoğun uğradıkları bir mekan olan Boztepe Yarımadası 

için ise birtakım önlemlerin alınması zorunludur. Bunlar; 

 hassas tür çeĢitliliği ve taĢıma kapasitesi göz önüne alınarak, ziyaretçi 

kullanımlarının alanın her noktasına ulaĢımı engellenmeli, bu Ģekilde önemli 

türlerin yaĢam ortamlarının zarar görmesine yol açabilecek uygulamalardan 

kaçınılmalı, 
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 yerel yönetimler, yerel halka ve ziyaretçilere tarihi ve kültürel değerler kadar, 

Boztepe gibi ender doğal mekanların da içerdikleri tür çeĢitliliği ile birlikte 

tanıtmaya çalıĢmalıdırlar. Düzenlenecek toplantılarla veya basılacak broĢür, 

poster ve kitapçıklarla doğa koruma bilinci oluĢturulmaya çalıĢılmalıdır.  

 Boztepe‟nin doğal ve kültürel dokusuyla bağdaĢmayan hayvan otlatma 

uygulamalarına ise alanda kesinlikle izin verilmemelidir. 

Amasra ve Ġnkum çevresinde tarım ve orman alanlarındaki mevcut patika yollar, turizm 

ve rekreasyona dayalı aktiviteler için kullanılmalıdır. Bu uygulama rekreasyonel 

kullanım ile koruma amaçları arasındaki uyuĢmazlıkları azaltacaktır. Rekreasyon ve 

turizm etkinlikleri bazında alan ile uyumlu olabilecek aktiviteler;  

 doğa koruma bilincini artıracak eğitim amaçlı ve bilimsel inceleme gezileri, 

 doğa ve kuĢ gözleme, fotoğrafçılık, 

 tırmanma (Ġnkum kayalıkları) 

 kano (Bartın nehri) 

 atla gezinti 

 bisiklete binme,  

 yüzme 

 koĢma ve doğa yürüyüĢü olarak önerilmektedir. 

 

Amasra kent biyotopları ile yakın çevresindeki doğala yakın biyotoplar göz önüne 

alındığında; kentin batısındaki çalılıklar, güney ve doğu yönlerindeki orman alanları 

kentsel geliĢimi büyük ölçüde sınırlamaktadır. Mevcut imar planı sınırı içinde kalınması 

gerekmektedir. Amasra kentine ait nüfus artıĢ eğilimleri göz önüne alındığında ise, 

kentsel nüfusun 2025 yılı için imar planında belirlenmiĢ olan değere ulaĢmayacağı 

görülmektedir. Çevre düzeni planında, Amasra kenti imar planına, kentsel alan 

eklenmesi gerekmediği de belirtilmektedir. Sadece Amasra „Revizyon Yapılacak 

YerleĢmeler‟ kapsamında bırakılmıĢtır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009). Bu 

geliĢmeler, Amasra ve çevresindeki biyotopların devamlılığı ve geliĢimi için büyük 

öneme sahiptir.  

 

Bartın kent merkezinin mücavir alanı içinde yer alan Ġnkum yerleĢimi için oluĢturulan 

nazım imar planında ise çevredeki önemli doğala yakın biyotopların, (Bartın Belediyesi, 

1980)‟e göre korunması gerekli orman alanları olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
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Özellikle araĢtırmada tespit edilen dik kayalık alanlar, çalılıklar ve yaprağını döken 

orman toplumlarına ait biyotopların koruma kapsamında ele alınması önemlidir. Ayrıca 

Ġnkum yerleĢimi için en büyük tehditi oluĢturan çöp depolama alanının, mutlaka bu 

bölgeden kaldırılması gerekmektedir. 

 

Bartın ili kıyı kesiminde hedeflenen sürdürülebilir turizm için doğal çevrenin önemli bir 

unsur olduğu unutulmamalı, doğa koruma ön planda tutulmalıdır (Sarı, 2001). Amasra 

Tarlaağzı‟na yapılması düĢünülen termik santral tesisinin, değerli biyotopların olduğu 

bu bölgede canlı yaĢamını ne derece tehlikeye sokacağı ortadadır. Koruma, turizm ve 

rekreasyon konseptinin benimsendiği alanda sürdürülebilir geliĢme için endüstriyel 

tesise gerek yoktur. Bu konuda yerel yönetimlerin, halkın, sivil toplum örgütlerinin ve 

bilim adamlarının doğal çevrenin korunması konusundaki ortak kararlılıklarını 

sürdürmeleri gerekmektedir. 

 

AraĢtırmada belirlenen önemli biyotoplar ile bu biyotoplara ait önerilerin, 

gerçekleĢtirilecek planlamalarda ve düzenlemelerde yerel yönetimlerce göz alınması, 

yörede yaĢayan insanların sosyal, ekonomik ve doğal çevreye olan ihtiyaçlarının 

devamlılığı için uygun bir yaklaĢım olacaktır. Bu kapsamda araĢtırma, kentsel ve kırsal 

peyzaj planlamaya yön verecek önemli biyolojik ve ekolojik alanların belirlenmesini 

kapsayan, doğa ile uyumlu alan kullanım planlamasına, iyileĢtirme ve düzenleme 

çalıĢmalarına öneriler sunan bir altlık olarak göz önüne alınmalıdır. 
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EKLER 

EK-1: Flora ve vejetasyon çalıĢmalarının gerçekleĢtirildiği örnek alanlar 
               

Örnek 

Alan 

No 

Mevkii Biyotop Tarih 1 Tarih 2 Tarih 3 Tarih 4 Yükseklik 

(m) 

Eğim 

(Derece) 

Eğim Grupları 

(Derece) 

Bakı BTG Simge Formasyon Kaya Türü Ozellikleri ĠĢlem 

Ünitesi Tipi 

Kodu 

Koordin

at X 

Koordinat 

Y 

1 Büyükilit T. batı yamacı Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 25.03.2006 07.06.2006 22.09.2006   200 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 447616 4620746 

2 Büyükilit T. doğu yamacı Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 25.03.2006       161 21 21 - 30 (Çok Eğimli) Güneydoğu M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 447741,25 4620802,68 

3 Köprüboğazı dere Çalılıklar 25.03.2006 07.06.2006     110 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   449666,22 4621346,72 

4 Amasra/Zeytin T. güney eteği Kentsel YerleĢim Alanları/Kentsel Tarım Alanları 25.03.2006       63 39 31 - 45 (Dik Eğimli) Güneybatı M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 449049,54 4621485 

5 Bedesten Kentsel YerleĢim Alanları/Bedesten Tarihi Alanı 25.03.2006 28.02.2007     10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M Qal Alüvyon     448851,98 4621240,97 

6 Büyükilit T. kuzeydoğu yamacı Çalılıklar 25.03.2006       133 31 31 - 45 (Dik Eğimli) Güneydoğu M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   448256,1 4621551,16 

7 Büyükilit T. güneydoğu yamacı Yol Kenarları 25.03.2006 22.09.2006     85 18 11 - 20 (Orta Eğimli) Güneydoğu M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   448093 4621416 

8 MeĢelik T. Kuzeydoğu eteği Tahrip EdilmiĢ Alanlar/Maden Alanları 25.03.2006 23.09.2006     115 8 6 - 10 (Az Eğimli) Kuzey M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 446047 4619009 

9 Çömlekkıran T. kuzey eteği Ostrya carpinifolia'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 25.03.2006       99 20 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu M JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı AA 445721,77 4619254,23 

10 Çömlekkıran T. batı eteği Çalılıklar 25.03.2006 23.09.2006 14.04.2007   95 8 6 - 10 (Az Eğimli) Kuzeybatı M JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı AA 445550 4619330 

11 Çömlekkıran T. kuzeybatı eteği Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 25.03.2006 23.09.2006     81 7 6 - 10 (Az Eğimli) Batı M JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı AA 445450 4619259 

12 Tarlaağzı köy yerleĢimi Kırsal YerleĢim Alanları 25.03.2006       93 21 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzeybatı   Cka Karadon Konglomera, kumtaĢı, kiltaĢı, diyatomit kömür   444886,7 4618765,14 

13 Kuba T. batı eteği Tilia argentea'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 26.03.2006 02.06.2007     10 3 0 - 5 (Düz) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435346,37 4612940,61 

14 Ġnkum Ġntepe Kaya Bloğu Dik Kayalık Alanlar 26.03.2006 10.06.2006 02.03.2007   10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük   ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı   435142,74 4612854,11 

15 Ġnkum çimento bahçesi Ġnkum Kumul Alanı 26.03.2006 10.06.2006 02.03.2007   10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük   Qal Alüvyon     435122 4612799 

16 Ġnkum merkez Kentsel YerleĢim Alanları/ Yüksek Yoğunlukta YerleĢik Konut Alanları 26.03.2006 31.05.2007 02.06.2007   5 3 0 - 5 (Düz) Batı   Qal Alüvyon     435734,39 4613572,05 

17 Amasra/Amastrist bahçesi Kentsel YerleĢim Alanları/Yol Kenarı YeĢil Alanlar 05.06.2006       5 2 0 - 5 (Düz) Kuzey   JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı   449074,91 4621903,68 

18 Küçük Liman Park Kentsel YerleĢim Alanları/Parklar ve Meydanlar 05.06.2006       10 37 31 - 45 (Dik Eğimli) Batı   JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı   448913,13 4622300,93 

19 Amasra/Horhor deresi Kentsel YerleĢim Alanları/Parklar ve Meydanlar 05.06.2006       9 20 11 - 20 (Orta Eğimli) Batı   JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı   448916,33 4622268,89 

20 Amasra/Boztepe Kentsel YerleĢim Alanları/ Boztepe Yarımadası ve TavĢan Adası Kuru Çimenlikleri 06.06.2006 28.02.2007 11.04.2007   52 17 11 - 20 (Orta Eğimli) Güneydoğu   JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı   448730,52 4622584,45 

21 Boztepe M. Kentsel YerleĢim Alanları/Yük. Yoğ. Yer. Konut Alanları/Kalkerli Kayalıklar ve Tarihi Kale Duvarları 06.06.2006 28.02.2007     25 12 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu   JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı   448821,83 4622520,38 

22 Amasra/Kaleiçi M. Kentsel YerleĢim Alanları/Yüksek Yoğunlukta YerleĢik Konut Alanları 06.06.2006       23 32 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzey   JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı   449030,06 4622384,22 

23 Çingen T. kuzey yamacı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 07.06.2006       255 42 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzeybatı M Kyk Kapanboğazı Üyesi Pelajik ve Yarı Pelajik  kireçtaĢı HA 450233,42 4620604,18 

24 Doruk T. kuzey yamacı Fagus orientalis'in Hakim Olduğu Orman Toplumları 07.06.2006       336 23 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzey M Ky YemiĢliçay Volkonajenik kumtaĢı Ģeyl,  kireçtaĢı AA 450428,91 4620491,38 

25 Kum M. Kuzebatı yamacı Çalılıklar 07.06.2006 14.04.2007     70 20 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu M JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı   448444,81 4621977,86 

26 Kemerdere mevkii Nemli ve Yarı Nemli Çayırlık Alanlar 07.06.2006       43 19 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeydoğu M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 448906,13 4620484,98 

27 KuĢkaya T. kuzeybatı yamacı Fagus orientalis'in Hakim Olduğu Orman Toplumları 07.06.2006 25.02.2007 14.04.2007 23.06.2007 366 35 31 - 45 (Dik Eğimli) Batı M Kyk Kapanboğazı Üyesi Pelajik ve Yarı Pelajik  kireçtaĢı AA 447094,22 4618905 

28 Kuba T. kuzey eteği Yol Kenarları 10.06.2006 28.09.2006 02.03.2007   135 12 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 436169 4613440 

29 Ġnkum kumul Ġnkum Kumul Alanı 10.06.2006 31.05.2007 02.06.2007   1 3 0 - 5 (Düz) Kuzeybatı   Qal Alüvyon     435248,29 4613105,14 

30 Sarıkaya T. batı yamacı Dik Kayalık Alanlar 10.06.2006       53 35 31 - 45 (Dik Eğimli) Batı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435186,36 4612623,12 

31 Sarıkaya T. batı yamacı Çalılıklar 10.06.2006       82 44 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435221,5 4612594,28 

32 Ġnkum çimento-Sunset arka bahçe Kentsel YerleĢim Alanları/Özel ve Kamuya Ait Bahçeler 10.06.2006       14 8 6 - 10 (Az Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435087,25 4612687,99 

33 Güney T. Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 14.09.2006       192 14 11 - 20 (Orta Eğimli) Güneydoğu G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 433861 4611705 

34 Güney T. batı yamacı Tarla Tarımı Alanları 14.09.2006       199 14 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzey G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   433791 4611632 

35 KavĢak T. tarım alanı Tarla Tarımı Alanları 14.09.2006       252 15 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzey G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   433986 4611183 

36 KavĢak T. kuzeydoğu yamacı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 14.09.2006       226 14 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeydoğu G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 433843 4611334 

37 Domuz T. batısı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 15.09.2006       201 11 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit HA 443370,28 4618954,5 

38 Avtepe kuzey yamacı Pinus nigra subsp.pallasiana Ağaçlandırma Alanları 15.09.2006       167 16 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AA 434442 4611632 

39 Avtepe eteği Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 15.09.2006       120 0 0 - 5 (Düz) Düzlük G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AB 434763 4612118 

40 Kuba T. güney eteği Tarla Tarımı Alanı 15.09.2006       177 12 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı   435924,99 4612478,55 

41 Kuba T. güneydoğu eteği Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 15.09.2006       151 16 11 - 20 (Orta Eğimli) Güneydoğu G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AB 436254,41 4612467,5 

42 Kuba T. güney eteği Pinus nigra subsp. pallasiana Ağaçlandırma Alanları 15.09.2006       180 28 21 - 30 (Çok Eğimli) Güneybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı   435989 4612489 

43 Kayılık T. batı yamacı Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 16.09.2006       306 12 11 - 20 (Orta Eğimli)   M Ca Alacaağzı ġeyl, çamurtaĢı, kumtaĢı, kömür BĠ 442857,38 4616184,09 

44 Tonton T. güneydoğusu, Çınarlı ġiferton Ocağı Fındık Plantasyon Alanları 16.09.2006       153 13 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzey M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   446385,25 4618958,6 

45 Kayılık T. kuzeydoğu yamacı Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 16.09.2006       383 10 6 - 10 (Az Eğimli)   M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit BĠ 443424 4616700 

46 Dinlence T. kuzeybatı eteği Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 16.09.2006       380 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit BĠ 443324 4616907 

47 Zebani Sırtı batısı Carpinus betulus'un Hakim Olduğu Orman Toplumları 16.09.2006       237 36 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzeybatı M Ca Alacaağzı ġeyl, çamurtaĢı, kumtaĢı, kömür AA 443984,51 4617911,44 

48 Sarıgül T. kuzeyi Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 16.09.2006       115 26 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzeydoğu M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit GC 440589,07 4618107,61 

49 Kapangöl T. kuzeybatı yamacı Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 16.09.2006       161 11 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 439550 4616586 

50 BoyundurukyokuĢ Sırtı alt bölümü Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 16.09.2006       163 33 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzey M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit BĠ 439774 4616617 

51 Ġncir T. yakınlarında çukur alan Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 16.09.2006       265 13 11 - 20 (Orta Eğimli) Güneybatı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 440525 4615901 

52 Yaylacık T. kuzey yamacı Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 16.09.2006       369 34 31 - 45 (Dik Eğimli) Batı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit BĠ 440982 4616224 

53 Ören Sırtı-Kuba T. güneydoğu eteği Yol Kenarları 18.09.2006       55 30 21 - 30 (Çok Eğimli) Güneydoğu A DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 437512 4613219 

54 Ören Sırtı kuzey bölümü Pinus nigra subsp. pallasiana Ağaçlandırma Alanları 18.09.2006       83 37 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzey G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AA 437374 4613242 

55 Kuba T. kuzeydoğu yamacı Fagus orientalis'in Hakim Olduğu Orman Toplumları 18.09.2006       142 15 11 - 20 (Orta Eğimli) Güneydoğu G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı   436571 4613429 

56 Kuba T. kuzey yamacı Fagus orientalis'in Hakim Olduğu Orman Toplumları 18.09.2006 02.03.2007     185 22 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 436157 4613237 

57 Kuba T. kuzeybatı yamacı Yol Kenarları 18.09.2006       177 36 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435721 4612946 

58 Bartın nehri-Balkaya T. eteği Tahrip EdilmiĢ Alanlar/Nehir Kenarı Tahrip EdilmiĢ Alanlar 19.09.2006 02.03.2007     10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük A Qal Alüvyon     437524 4614062 

59 Bartın nehri-liman giriĢi Tahrip EdilmiĢ Alanlar /Liman Alanı 19.09.2006       9 4 0 - 5 (Düz) Kuzeybatı   Qal Alüvyon     436509 4614922 

60 Yılan T. doğu eteği Tahrip EdilmiĢ Alanlar/Nehir Kenarı Tahrip EdilmiĢ Alanlar 19.09.2006       10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük A DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 436470 4614716 

61 Fındıkçukuru kuzeydoğu bölümü Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 19.09.2006       160 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 439583 4616367 

62 Kökluk T. kuzeybatı bölümü Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 19.09.2006       157 16 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit BĠ 439667 4616641 

63 Kömüryanı çukuru ve üst bölümü Pinus pinea Ağaçlandırma Alanları 19.09.2006       134 13 11 - 20 (Orta Eğimli) Batı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit GC 439069 4616121 

64 Katırizi bölümü Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 19.09.2006       130 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit GC 438598 4616228 

65 MeĢelik T. doğu yamacı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 22.09.2006       321 11 11 - 20 (Orta Eğimli)   M Ky YemiĢliçay Volkonajenik kumtaĢı Ģeyl,  kireçtaĢı AA 447090 4618024 

66 Büyükilit T. doğu yamacı Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 22.09.2006       220 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   447610 4620521 

67 Amasra TTK giriĢ Kentsel YerleĢim Alanları/Kullanılmayan BoĢ Alanlar 22.09.2006       14 17 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu M Qal Alüvyon     448576 4621586 

68 Büyükilit T. güneydoğu yamacı Yol Kenarları 22.09.2006       132 11 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   447899 4621397 

69 MeĢelik T. kuzey yamacı Fagus orientalis'in Hakim Olduğu Orman Toplumları 22.09.2006 25.02.2007     335 39 31 - 45 (Dik Eğimli)   M Ky YemiĢliçay Volkonajenik kumtaĢı Ģeyl,  kireçtaĢı AA 446963,11 4618092,2 

70 KuĢkaya T. batı yamacı Çalılıklar 23.09.2006       146 9 6 - 10 (Az Eğimli) Batı M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   446573 4619560 

71 Tonton T. Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 23.09.2006 14.04.2007 29.09.2007   147 11 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzey M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   446386 4619335 

72 Büyükilit T. doğu yamacı Tarla Tarımı Alanları 27.09.2006       237 17 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   447695 4620270 

73 KuĢkaya T. doğu yamacı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 27.09.2006 14.04.2007     252 31 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzeydoğu M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   447704 4620156 

74 KuĢkaya T. kuzeydoğu yamacı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 27.09.2006       262 32 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzey M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   447809 4620073 

75 KuĢkaya T. kuzey yamacı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 27.09.2006       351 42 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzey M Kyk Kapanboğazı Üyesi Pelajik ve Yarı Pelajik  kireçtaĢı HA 447926 4619732 

76 TaĢlıilit T. kuzeybatı yamacı Çalılıklar 28.09.2006       113 18 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzey G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 435958 4614745 

77 TaĢlıilit T. batı yamacı Dik Kayalık Alanlar 28.09.2006 02.03.2007 02.06.2007 29.09.2007 130 0 0 - 5 (Düz) Düzlük G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AB 436138 4614144 
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78 Kuba T. kuzeybatı eteği (inkum giriĢ) Yol Kenarları 28.09.2006 02.03.2007     8 3 0 - 5 (Düz) Kuzeybatı   ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı   434830 4612506 

79 MeĢelik T. kuzeydoğu yamacı Fagus orientalis'in Hakim Olduğu Orman Toplumları 25.02.2007       262 33 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzey M Kyk Kapanboğazı Üyesi Pelajik ve Yarı Pelajik  kireçtaĢı AA 446749,45 4618519,67 

80 Askeri radar altı- çeĢme yanı Nemli ve Yarı Nemli Çayırlık Alanlar 28.02.2007 14.04.2007     282 40 31 - 45 (Dik Eğimli)   M Ky YemiĢliçay Volkonajenik kumtaĢı Ģeyl,  kireçtaĢı AB 447405,23 4618106,41 

81 Bartın nehri-Harmancık T. kuzeydoğu eteği Carpinus betulus'un Hakim Olduğu Orman Toplumları 02.03.2007       33 31 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzey G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 437058,11 4613924,27 

82 TaĢlıilit T. Çalılıklar 02.03.2007       130 9 6 - 10 (Az Eğimli) Kuzeybatı G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 435922 4614653 

83 Ġnkum merkez (özel idare bahçesi) Kentsel YerleĢim Alanları/Özel ve Kamuya Ait Bahçeler 02.03.2007       2 3 0 - 5 (Düz) Kuzeybatı   Qal Alüvyon     434977,45 4612831,67 

84 Kapaklı Mah. Mezarlık Kırsal YerleĢim Alanları 02.03.2007       270 0 0 - 5 (Düz) Düzlük   DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   434104 4611115 

85 Amasra merkez- mezarlık Kentsel YerleĢim Alanları/Mezarlık Alanı 12.04.2007       38 19 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeydoğu M Qal Alüvyon     448486,45 4621489,67 

86 Amasra merkez-tarım alanı-ttk Kentsel YerleĢim Alanları/Kentsel Tarım Alanları 12.04.2007       10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük   Qal Alüvyon     448681 4621756 

87 Gökçeağaçlıkdere mevkii Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.04.2007       87 11 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 438220 4614497 

88 Akçaotluk T. batı yamacı Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 13.04.2007       135 8 6 - 10 (Az Eğimli) Kuzeybatı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 437226 4615850 

89 Öküzgölü mevkii Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 13.04.2007       110 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit GC 438213 4615430 

90 Kömüryanı çukuru Pinus pinea Ağaçlandırma Alanları 13.04.2007       125 12 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 438468 4615956 

91 Fındık çukuru güney yamacı Nemli ve Yarı Nemli Çayırlık Alanlar 13.04.2007       156 19 11 - 20 (Orta Eğimli) Güney M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   439624 4616351 

92 Fındık çukuru kuzey yamacı Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.04.2007       150 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 439735 4616261 

93 Fındık çukuru kuzey üst yamacı Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.04.2007       266 19 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzey M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 440303 4615995 

94 Yaylacık T. kuzeybatı yamacı Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 13.04.2007       292 21 21 - 30 (Çok Eğimli) Batı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit BĠ 440757 4616084 

95 Yaylacık T. kuzeybatı yamacı Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 13.04.2007       304 31 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzey M Ca Alacaağzı ġeyl, çamurtaĢı, kumtaĢı, kömür CH 440832 4616519 

96 Yaylacık T. kuzey yamacı Pinus pinaster Ağaçlandırma Alanları 13.04.2007       357 13 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı M Ca Alacaağzı ġeyl, çamurtaĢı, kumtaĢı, kömür AB 442167 4616694 

97 MeĢelik T. güneydoğu yamacı Yol Kenarları 14.04.2007       330 22 21 - 30 (Çok Eğimli)   M Ky YemiĢliçay Volkonajenik kumtaĢı Ģeyl,  kireçtaĢı AA 447025,6 4618003,44 

98 Büyükilit T. kuzeybatı yamacı Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 14.04.2007       187 25 21 - 30 (Çok Eğimli) Batı M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   447573 4621190 

99 KuĢkaya T. batı yamacı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 14.04.2007       321 25 21 - 30 (Çok Eğimli) Batı M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 447067,55 4619104,6 

100 Bartın nehri Bartın Nehir Yatağı 30.05.2007       10 0 0 - 5 (Düz)   A Qal Alüvyon     438223,49 4613600,96 

101 GölbaĢı T. kuzeybatı eteği Carpinus betulus'un Hakim Olduğu Orman Toplumları 30.05.2007       29 22 21 - 30 (Çok Eğimli)   G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   437919,51 4613116,15 

102 GölbaĢı T. kuzey yamacı Kuru ve Yarı Kuru Çimenlik Alanlar 30.05.2007       81 28 21 - 30 (Çok Eğimli)   G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 437849,03 4612938,88 

103 Karasu yol kenarı Yol Kenarları 30.05.2007       10 0 0 - 5 (Düz)   A Qal Alüvyon     437547,89 4612868,4 

104 Konak gazinosu bahçesi Nemli ve Yarı Nemli Çayırlık Alanlar 31.05.2007       10 0 0 - 5 (Düz)   A Qal Alüvyon     438130,94 4613528,34 

105 Kuba T. kuzeydoğu yamacı Carpinus betulus'un Hakim Olduğu Orman Toplumları 31.05.2007       122 24 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzeydoğu G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 436979,78 4613336,13 

106 Kuba T. kuzeybatı eteği-belediye tesisleri arkası Tilia argentea'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 31.05.2007 02.06.2007     29 30 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435641,01 4613285,58 

107 Kuba T. kuzeybatı eteği-Hacettepe bahçesi Tilia argentea'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 31.05.2007       10 3 0 - 5 (Düz) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435518,68 4613152,91 

108 Sarıkaya T. kuzeybatı yamacı Dik Kayalık Alanlar 02.06.2007       21 33 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 434968,34 4612499,79 

109 Yılan T. batı yamacı Çalılıklar 02.06.2007       105 22 21 - 30 (Çok Eğimli) Güneybatı G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 436128,05 4614801,58 

110 Ġnkum postane bahçesi Kentsel YerleĢim Alanları/Özel ve Kamuya Ait Bahçeler 02.06.2007       7 3 0 - 5 (Düz) Kuzey   Qal Alüvyon     435233,37 4612944,89 

111 Harmancık T. batı yamacı Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 02.06.2007       139 7 6 - 10 (Az Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı   436339,49 4614043,93 

112 Harmancık T. güneybatı yamacı Kuru ve Yarı Kuru Çimenlik Alanlar 02.06.2007       154 10 6 - 10 (Az Eğimli) Güneybatı G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   436509,28 4613906,17 

113 Bartın nehri-Harmancık T. doğu eteği Bartın Nehir Yatağı 02.06.2007       10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük   DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   437201,79 4613878,07 

114 Amasra kent merkezi Kentsel YerleĢim Alanları/Parklar ve Meydanlar 23.06.2007       3 2 0 - 5 (Düz) Kuzey   JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı   448986,48 4621984,55 

115 Amasra turizm lisesi Kentsel YerleĢim Alanları/Özel ve Kamuya Ait Bahçeler 23.06.2007       10 2 0 - 5 (Düz) Kuzeybatı M Qal Alüvyon     448963,95 4621795,34 

116 Balkaya T. güneyi Çalılıklar 06.08.2009       10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 437374 4614278 

117 Balkaya T. güneyi, Bartın Nehri kenarı Tahrip EdilmiĢ Alanlar/Nehir Kenarı Tahrip EdilmiĢ Alanlar 06.08.2009       10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük A DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 437712 4614161 

118 Boğaz M. Süleyman T. batısı Carpinus betulus'un Hakim Olduğu Orman Toplumları 06.08.2009       14 18 11 - 20 (Orta Eğimli) Batı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 438258 4614033 

119 Süleyman T. kuzeybatısı Carpinus betulus'un Hakim Olduğu Orman Toplumları 06.08.2009       17 11 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzey M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 438387 4614199 

120 Karakovuz T. doğusu, Sarnıçdere mevkii Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 06.08.2009       161 17 11 - 20 (Orta Eğimli) Güneybatı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AA 442895,98 4618804,55 

121 Kereste Fabrikası güneybatısı, Bartın-Ġnkum yol kenarı Pinus nigra subsp. pallasiana Ağaçlandırma Alanları 07.08.2009       13 19 11 - 20 (Orta Eğimli) Güneydoğu G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 437505 4613081 

122 Kereste Fabrikası batısı Carpinus betulus'un Hakim Olduğu Orman Toplumları 07.08.2009       10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   437437 4613365 

123 TaĢlıilit T. batı yamacı Çalılıklar 07.08.2009       129 9 6 - 10 (Az Eğimli) Batı G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 435908 4614616 

124 TaĢlıilit T. batı güneyi Dik Kayalık Alanlar 07.08.2009       126 34 31 - 45 (Dik Eğimli) Güneybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AB 435986 4614352 

125 TaĢlıilit T. batı güney doğusu Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 07.08.2009       130 0 0 - 5 (Düz) Düzlük G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AB 436122 4614181 

126 Harmancık T. kuzeybatısı Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 07.08.2009       137 11 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı   436306 4614023 

127 Kapaklı M. Avtepe kuzeybatısı Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 07.08.2009       200 0 0 - 5 (Düz) Düzlük G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   434352 4611488 

128 Kapaklı M. Avtepe kuzeybatısı Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 07.08.2009       187 21 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzeybatı G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   434359 4611545 

129 Kapaklı M. Avtepe kuzey yamacı Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 07.08.2009       236 9 6 - 10 (Az Eğimli) Kuzey G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AA 434828 4611424 

130 Kapaklı M. Avtepe kuzeydoğusu, Küçük T. Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 07.08.2009       224 23 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzey G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit   435162 4611575 

131 Sarıkaya T. doğusu, KıraçbaĢı t: yamacı Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 07.08.2009       195 6 6 - 10 (Az Eğimli) Güney G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435763 4612202 

132 Sarıkaya T. doğusu, KıraçbaĢı t: yamacı Pinus brutia Ağaçlandırma Alanları 07.08.2009       195 11 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435757 4612297 

133 Sarıkaya T. doğusu, KıraçbaĢı t: doğusu Pinus nigra subsp. pallasiana Ağaçlandırma Alanları 07.08.2009       177 12 11 - 20 (Orta Eğimli) Doğu G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435960 4612395 

134 Kuba T. güneybatı yamacı Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 07.08.2009       180 0 0 - 5 (Düz) Düzlük G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı AA 435912,61 4612532,24 

135 Bedesten güneyi Çalılıklar 07.08.2009       36 32 31 - 45 (Dik Eğimli) Güneybatı M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   449060,83 4620795,42 

136 Tarlaağzı Balıkçı Barınağı güneyi Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 10.08.2009       67 17 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeydoğu M Cka Karadon Konglomera, kumtaĢı, kiltaĢı, diyatomit kömür   444885 4618992 

137 Ġnağzı T. güneybatı yamacı Dik Kayalık Alanlar 10.08.2009       63 34 31 - 45 (Dik Eğimli) Güney M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 445665,14 4619727,98 

138 Ġnağzı T. batısı Dik Kayalık Alanlar 10.08.2009       60 0 0 - 5 (Düz) Düzlük M JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı AA 445485,86 4619929,58 

139 Tonton T. güneybatısı, Çınarlı ocak giriĢi batısı Ostrya carpinifolia'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 10.08.2009       110 25 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzeydoğu M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 445927 4619110 

140 Tonton T. doğusu yol kenarı Tarla Sınırlarındaki Ağaç Toplulukları ve Çitler 10.08.2009       157 11 11 - 20 (Orta Eğimli) Batı M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   446441 4619203 

141 KuĢkaya T. güneybatısı Fagus orientalis'in Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       344 43 31 - 45 (Dik Eğimli) Batı M Kyk Kapanboğazı Üyesi Pelajik ve Yarı Pelajik  kireçtaĢı AA 447033,21 4618839,33 

142 KuĢkaya T. güneybatısı Fagus orientalis'in Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       359 33 31 - 45 (Dik Eğimli) Batı M Kyk Kapanboğazı Üyesi Pelajik ve Yarı Pelajik  kireçtaĢı AA 447136,96 4619065,75 

143 KuĢkaya T. batısı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       317 25 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzeybatı M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl HA 447120,34 4619299,45 

144 KuĢkaya T. batısı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       289 15 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   447032,38 4619299,34 

145 Bakacak seyir terası güneyi Fagus orientalis'in Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       311 20 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzey M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 447719 4619871 

146 Bakacak seyir terası doğusu Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       200 17 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzey M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl   447984,12 4620186,16 

147 Dökük Koyu güneyi Çalılıklar 13.08.2009       120 0 11 - 20 (Orta Eğimli) Güneybatı M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl AA 448082 4621530 

148 Karasu Köyü, Kuba T. güneydoğusu Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       30 0 0 - 5 (Düz) Düzlük G ODe Ereğli ġeyl, KumtaĢı, KireçtaĢı   436659 4612193 

149 Karasu Köyü güneybatısı, Avtepe doğu eteği Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       111 24 21 - 30 (Çok Eğimli) Kuzey G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AA 435709,75 4611105,21 

150 Avtepe doğu yamacı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       160 19 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeydoğu G DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AA 435309,08 4611110,38 

151 Ahatlar Köyü ve DöĢeme Deresi batısı Castanea sativa'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       144 28 21 - 30 (Çok Eğimli)   M Kk Kilimli KumtaĢı, Ģeyl HA 451218 4620946 

152 Poyraz Burnu güney yamacı Quercus sp.'nin Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       112 31 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzey M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 441458,26 4619261,12 

153 Boğaz M. Kereste Fabrikası batısı Kavak Plantasyon Alanları 13.08.2009       10 0 0 - 5 (Düz) Düzlük A Qal Alüvyon     437373,42 4613773,84 

154 Çingen T. kuzey yamacı Tilia argentea'nın Hakim Olduğu Orman Toplumları 13.08.2009       267 37 31 - 45 (Dik Eğimli) Kuzeybatı M Kyk Kapanboğazı Üyesi Pelajik ve Yarı Pelajik  kireçtaĢı AA 449889,62 4620467,25 

155 Kum M. Küçük Liman batısı Çalılıklar 05.08.2009       60 0 0 - 5 (Düz) Düzlük   JKi Ġnaltı Neritik kireçtaĢı   448613,02 4622063,17 

156 Karakovuz T. güneyi Carpinus betulus'un Hakim Olduğu Orman Toplumları 07.08.2009       153 18 11 - 20 (Orta Eğimli) Kuzeybatı M DCy Yılanlı KireçtaĢı, Dolomitik KireçtaĢı, Dolomit AB 441910,3 4618236,55 
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EK-4: Vejetasyon tabloları 

 

EK-4.1: Fagus orientalis (Doğu Kayını) toplumlarına ait vejetasyon tablosu 

Röleve Alan No  24 27 55 56 69 79 99 141 142 145 
 

Alanın Boyutu  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
 

Yükseklik (m)  336 366 142 185 335 262 321 344 359 311 
 

Bakı  K B GD KB - K B B B K 
 

Eğim (Derece)  23 35 15 22 39 33 25 43 33 20 
 

Büyük Toprak Grubu  M M G G M M M M M M 
 

Jeolojik Yapı  Ky Kyk ODe ODe Ky Kyk Kk Kyk Kyk Kk 
 

Katların Kapalılığı (%) A1+A2 100 100 70 100 90 90 100 90 80 70 
 

  Ç1+Ç2 70 90 80 90 70 60 80 80 80 70 
 

  O 70 90 80 90 90 70 80 90 80 80 
 

Ağaç Tabakası   
  

 
    

  Bulunma 

Fagus orientalis A1 3 
 

3 4 4 3 4 3 4 3 10 

 
A2  4 

 
 

    
  

 
Castanea sativa A1 2 3 1 3 3 3 2 3 2 3 10 

 
A2  

  
 

   
2   

 
Carpinus betulus A1  

 
3  2 2 2 1 2 2 8 

 
A2 2 

  
 

  
2 2 2  

 
Cerasus avium A1 + + 

 
 

  
1 

 
1 1 6 

 
A2  

  
 

   
1   

 
Tilia argentea A1 2 

 
1 1 

    
 + 4 

Quercus petraea ssp. iberica A1  
  

1 1 1 
 

1   4 

Alnus glutinosa s.str. A1  + 
 

 
  

1 
 

1  3 

Corylus avellana s.str. A2  
  

 
   

3 4 2 3 

Ostrya carpinifolia A2 1 
  

+ 
    

  2 

Ulmus minor s.str. A2 2 
 

1  
    

  2 

Populus tremula A2  
 

1  
   

+   2 

Sophora jaubertii A2  
  

 
 

+ 
 

1   2 

Quercus cerris s.str. A2  
  

 
  

1 
 

1  2 

Çalı Tabakası   
  

 
    

  
 

Laurocerasus officinalis Ç1 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 10 

Rhododendron ponticum s.str. Ç1 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 10 

Cornus sanguinea ssp. australis Ç1 2 
 

1 2 
    

2 2 7 

 
Ç2  

  
 

  
2 2   

 
Corylus avellana s.str. Ç1 3 3 

 
 

 
2 3 

 
2  6 

 
Ç2  

  
 

  
2 2   

 
Rubus ideaus Ç2  

 
2  

  
2 3 2  4 

Ilex colchica Ç1  
 

3 3 
    

 1 
 

Laurus nobilis Ç1  
  

 1 1 
  

  3 

 
Ç2  

  
1 

    
  

 
Euonymus latifolius ssp. cauconis Ç1 2 

 
2  

    
  2 

Rosa canina Ç2 1 
 

+  
    

  2 

Vaccinium arctostaphylos Ç1  
  

 
    

3  2 

 
Ç2  

  
 

  
3 

 
  

 

Ot Tabakası   
  

 
    

  
 

Hedera colchica  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 

Dorycnium graecum  + 1 
 

r 
 

+ 
 

1   5 

Primula vulgaris ssp. sibthorpii   4 
 

2 2 3 
 

3   5 

Trachystemon orientalis   
  

 4 
 

3 3 3 2 5 

Lapsana communis ssp. intermedia  1 1 2  
    

 2 4 

Polystichum setiferum   
 

3  
   

2 3 3 4 

Vitis sylvestris   
  

+ 
  

1 
 

1 1 4 

Cirsium hypoleucum  2 2 
 

 
   

1   3 
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Röleve Alan No  24 27 55 56 69 79 99 141 142 145 
 

Ot Tabakası (devamı)   
  

 
    

  Bulunma 

Campanula olympica  + + 
 

 
   

r   3 

Phyllitis scolopendrium  1 
  

 
  

1 
 

1  3 

Astragalus glycyphyllos s.str.  2 2 
 

 
 

1 
  

  3 

Lathyrus laxiflorus s.str.  1 2 
 

 
  

1 
 

  3 

Fragaria vesca  2 3 
 

 
 

2 
  

  3 

Clinopodium vulgare s.str.   + 1  
   

r   3 

Salvia forskahlei   + 1  
   

2   3 

Smilax excelsa   
  

1 
   

1  1 3 

Clematis vitalba  1 
 

1  
   

1   3 

Helloborus orientalis  + 
 

+  1 
   

  3 

Galega officinalis  1 1 
 

 
    

  2 

Geranium robertianum  + 1 
 

 
    

  2 

Sanguisorba minor ssp. muricata  r 
  

+ 
    

  2 

Ruscus hypoglossum  1 
  

 1 
   

  2 

Cardamine quinquefolia   2 
 

 
  

2 
 

  2 

Dryopteris filix-mas   3 
 

 
  

3 
 

  2 

Hypericum bithynicum   1 
 

+ 
    

  2 

Hypericum calycinum   2 1  
    

  2 

Dactylis glomerata ssp. hispanica   
 

+ + 
    

  2 

Potentilla micrantha   
 

2  
 

2 
  

  2 

Euphorbia amygdaloides s.str.   
  

 
 

2 
 

2   2 

Arum italicum   
  

 
  

+ 
 

+  2 

Chelidonium majus   
  

 
  

2 
 

2  2 

 

24 Nolu Alan: A2: Prunus spinosa ssp. dasphylla (1); Ç2: Rubus hirtus  (1), Crataegus microphylla (1); O: Stellaria holostea (1), 

Sedum stoloniferum (r), Asplenium trichomanes (+), Gentiana asphodeloides (r), Prunella laciniata (r), Polygala supina (1), 

Trifolium scabrum (r). 27 Nolu Alan: 0: Campanula rapunculus s.str. (+), Crepis sancta (+), Cardamine impatiens var. pectinata 

(2), Carex sylvatica s.str. (1), Ajuga reptans (2), Brachypodium sylvaticum (1), Lysimachia verticillaris (+), Galium paschale (1) 

Lamium purpureum var. aznavourii (1), Festuca drymeja (+), Asperula involucrata (2). 55 Nolu Alan: A2: Mespilus germanica (+); 

Ç1: Crataegus monogyna ssp. azarella (2), Crataegus monogyna s.str. (2); Ç2: Ligustrum vulgare (1), Pyracantha coccinea (r); O: 

Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum (+), Hypericum androsaemum (1). 56 Nolu Alan: Ç1: Cornus mas (2). 69 Nolu Alan: 

Ç2: Phillyrea latifolia (r), Erica arborea (+), Daphne pontica (2); O: Cyclamen coum s.str. (1). 79 Nolu Alan: O: Stachys annua 

s.str. (r), Viola odorata (2). 99 Nolu Alan: Cardamine bulbifera (1), Viola canina (+), Lamium maculatum s.str. (+), Ornithogalum 

wiedemannii (2), Veronica hederifolia (+). 141 Nolu Alan: Ç1: Castanea sativa (1); O: Euphorbia stricta (2). 145 Nolu Alan: A2: 

Staphylea pinnata (1). 

 

 

 

 



 
2
7
8
 

EK-4.2: Castanea sativa (Kestane)‟nin dominant olduğu toplumlara ait vejetasyon tablosu 

Röleve Alan No  23 36 65 73 74 75 143 144 146 149 150 151 37 
 

Alanın Boyutu  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
 

Yükseklik (m)  255 226 321 252 262 351 317 289 200 111 160 144 201 
 

Bakı  KB KD - KD K K KB KB K K KD - KB 
 

Eğim (Derece)  42 14 11 31 32 42 25 15 17 24 19 28 11 
 

Büyük Toprak Grubu  M G M M M M M M M G G M M 
 

Jeolojik Yapı  Kyk DCy Ky Kk Kk Kyk Kk Kk Kk DCy DCy Kk DCy 
 

Katların Kapalılığı (%) A1+A2 90 100 100 100 100 90 90 80 70 90 90 70 90 
 

 
Ç1+Ç2 40 70 70 80 80 50 80 70 60 70 80 80 60 

 

 
O 80 70 80 100 80 70 90 70 80 90 90 80 90 

 
Ağaç Tabakası  

             
Bulunma 

Castanea sativa A1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 

 
A2 

        
1 

     
Carpinus betulus A1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 

  
2 13 

 
A2 

  
1 

   
4 

   
2 3 

  
Tilia argentea A1 2 

  
3 2 

  
1 3 

  
2 2 8 

 
A2 

      
1 

       
Fagus orientalis A1 

 
2 3 

  
2 3 

 
1 2 2 

  
7 

Ostrya carpinifolia A1 1 2 
           

6 

 
A2 

    
1 

   
1 

  
1 2 

 
Mespilus germanica A2 1 1 

   
1 

   
1 

  
1 5 

Staphylea pinnata A2 1 
  

1 
 

2 
      

2 4 

Quercus cerris s.str. A1 
   

3 
         

4 

 
A2 

 
1 

  
3 

       
2 

 
Populus tremula A2 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

      
2 4 

Acer campestre s.str. A2 + 
 

+ 
  

1 
       

3 

Prunus spinosa ssp. dasphylla A2 1 
       

2 
   

1 3 

Ulmus minor s.str. A2 
  

2 
      

1 1 
  

3 

Quercus pubescens A2 
        

+ 1 
  

1 3 

Corylus avellana s.str. A2 2 
       

2 
   

3 2 

Quercus petraea ssp. iberica A1 
          

1 
 

1 2 

Çalı Tabakası  
              

Rhododendron ponticum s.str. Ç1 
 

3 2 3 
 

3 
 

3 
  

3 
 

1 9 

 



 
2
7
9
 

Röleve Alan No  23 36 65 73 74 75 143 144 146 149 150 151 37 
 

Çalı Tabakası (devamı)  
             

Bulunma 

 
Ç2 

      
4 

    
3 

  
Corylus avellana s.str. Ç1 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 3 3 

 
7 

Cornus sanguinea ssp. australis Ç1 2 2 
  

1 1 4 2 
   

1 1 7 

 
Ç2 

        
2 

     
Laurocerasus officinalis Ç1 3 

 
4 2 

 
2 

  
2 

  
2 

 
6 

Ligustrum vulgare Ç2 
  

r 
 

1 
  

2 1 
  

1 2 6 

Rosa canina Ç2 1 2 
 

1 1 1 2 2 
     

5 

Ilex colchica Ç1 
 

2 
      

2 
 

1 
  

4 

 
Ç2 

   
2 

          
Cornus mas Ç1 

    
2 

   
1 

  
2 1 4 

Rubus ideaus Ç1 
          

2 
  

3 

 
Ç2 

      
2 

  
2 

    
Crataegus microphylla Ç2 2 2 

           
2 

Ot Tabakası  
              

Clinopodium vulgare s.str.  r 1 + + + + 
 

1 1 
    

8 

Trachystemon orientalis  
  

4 
 

3 
 

4 
 

3 3 3 3 
 

7 

Smilax excelsa  
  

1 
 

2 
 

1 1 1 
  

2 + 7 

Salvia forskahlei  
 

2 1 + 
  

2 
  

2 2 
 

2 7 

Hedera colchica  3 
 

3 2 
  

3 
 

3 3 4 
 

2 7 

Lapsana communis ssp. intermedia  
  

3 1 2 2 
  

1 
  

2 
 

6 

Helleborus orientalis  
  

1 + 
   

3 
 

1 1 
 

2 6 

Brachypodium sylvaticum  
  

3 
 

1 2 1 
 

2 
  

1 
 

6 

Ruscus hypoglosssum  + 1 3 1 
         

4 

Phyllitis scolopendrium  
   

1 
    

+ + + 
  

4 

Euphorbia amygdaloides s.str.  2 
 

2 
     

2 
   

3 4 

Dorycnium graecum  
  

r 1 1 
   

1 
    

4 

Cirsium hypoleucum  
  

+ + 
    

1 
   

3 4 

Vitis sylvestris  
     

1 
 

2 1 
   

1 4 

Primula vulgaris ssp. sibthorpii  
      

2 
 

2 
  

3 2 4 

Polystichum setiferum  
  

3 
  

3 3 
      

3 

Lathyrus laxiflorus s.str.  + 
 

+ 
  

+ 
       

3 

Fragaria vesca  
  

3 3 
        

1 3 

Cynosurus echinatus  + 
 

r 
  

r 
       

3 

Geum urbanum  
   

1 
 

1 1 
      

3 

5
6
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Röleve Alan No  23 36 65 73 74 75 143 144 146 149 150 151 37 
 

Ot Tabakası (devamı)  
             

Bulunma 

Clematis vitalba  
    

+ 1 
   

+ 
   

3 

Polystichum aculeatum  
 

3 
 

3 
         

2 

Mycelis muralis  
  

1 1 
         

2 

Inula vulgaris  
   

r 1 
        

2 

Hieracium sabaudum  
   

1 + 
        

2 

Galega officinalis  2 
  

+ 
         

2 

Epilobium lanceolatum  
  

+ 1 
         

2 

Cardamine quinquefolia  
   

2 
         

2 

Campanula rapunculoides s.str.  
  

2 + 
         

2 

Campanula olympica  + 
       

+ 
    

2 

Viola odorata  
   

1 
        

2 2 

Tamus communis ssp. cretica  
        

1 
   

+ 2 

 

23 Nolu Alan: Ç1: Sorbus torminalis s.str. (2); O: Polypodium vulgare s.str. (1), Hypericum calycinum (1), Hypericum androsaemum (1), Geranium asphodeloides s.str. (1), Galium paschale (+),  Alliaria petiolata (1). 

36 Nolu Alan: Ç2: Rubus sanctus (3). 37 Nolu Alan: A2: Ficus carica (1); Ç1: Crataegus monogyna s.str. (2), Euonymus latifolius ssp. cauconis (2); Ç2: Epimedium pubigerum (2). 65 Nolu Alan: Ç2: Daphne pontica 

(2), Ruscus aculeatus s.str. (r); O: Veronica chamaedrys (1), Sanicula europaea (1), Sanguisorba minor ssp. muricata (+), Hypericum bithynicum (+), Digitalis ferruginea s.str. (r), Carex sylvatica s.str. (1), Campanula 

rapunculus s.str. (+). 73 Nolu Alan: Ç2: Rosa gallica (1); O: Senecio aquaticus ssp. erraticus (r); Euphorbia stricta (r), Luzula forsteri (1), Scutellaria rubicunda ssp. subvelutina (+), Polygala supina (1), Viola 

sieheana (+), Asplenium adiantum-nigrum (+). 74 Nolu Alan: O: Saponaria officinalis (r). 75 Nolu Alan: O: Prunella vulgaris (1), Physalis alkekengi (2). 143 Nolu Alan: A1: Cerasus avium (1); Ç2: Cerasus avium 

(1), Prunus spinosa ssp. daspyhylla (1); O: Hedera helix (1), Circaea lutetiana (3). 144 Nolu Alan: Ç1: Quercus cerris s.str. (1). 146 Nolu Alan: O: Scutellaria albida s.str. (+). 149 Nolu Alan: A1: Pinus nigra ssp. 

pallasiana (+). 151 Nolu Alan: Ç1: Laurus nobilis (+). 
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EK-4.3: Carpinus betulus (Gürgen) toplumlarına ait vejetasyon tablosu 

Röleve Alan No  81 101 105 118 119 120 122 156 47 
 

Alanın Boyutu  400 400 400 400 400 400 400 400 400 
 

Yükseklik (m)  33 29 122 14 17 161 10 153 237 
 

Bakı  K - KD B K GB - KB KB 
 

Eğim (Derece)  31 22 24 18 11 17 - 18 36 
 

Büyük Toprak Grubu  G G G M M M G M M 
 

Jeolojik Yapı  DCy DCy DCy DCy DCy DCy DCy DCy Ca 
 

Katların Kapalılığı (%) A1+A2 80 80 70 70 70 50 70 60 90 
 

 
Ç1+Ç2 80 60 50 70 60 70 80 80 80 

 

 
O 90 90 60 60 80 60 80 70 70 

 

Ağaç Tabakası  
       

  Bulunma 

Carpinus betulus A1 
 

3 3 3 4 
 

4  3 9 

 
A2 2 

   
2 3 

 
3  

 
Acer campestre s.str. A1 

    
2 

  
 2 6 

 
A2 

 
1 

 
3 2 2 

 
1  

 
Quercus cerris s.str. A2 

 
1 1 3 4 3 

 
 3 6 

Ostrya carpinifolia A1 
      

1   5 

 
A2 1 

 
1 

  
2 

 
2  

 
Tilia argentea A1 

 
2 

 
2 3 2 

 
 2 5 

Staphylea pinnata A2 
   

2 
 

1 2 3 2 5 

Ulmus minor s.str. A2 
 

1 
     

1 1 3 

Quercus infectoria s.str. A2 
 

+ 
     

 2 2 

Quercus petraea ssp. iberica A1 
  

2 
    

  2 

 
A2 

     
1 

 
  

 

Çalı Tabakası  
       

  
 

Ligustrum vulgare Ç2 3 1 1 3 3 1 2 2 3 9 

Cornus mas Ç1 + 2 
  

3 3 3 2 2 7 

Cornus sanguinea ssp. australis Ç1 1 1 
 

2 2 1 
 

 2 7 

 
Ç2 

  
2 

    
  

 
Euonymus latifolius ssp. cauconis Ç2 2 1 

 
1 1 1 

 
1 1 7 

Rosa canina Ç1 
 

1 
  

1 
  

  6 

 
Ç2 + 

 
+ 3 

   
 3 

 
Laurus nobilis Ç1 2 

  
1 r 

  
1  5 

 
Ç2 

     
3 

 
  

 
Ruscus aculeatus s.str. Ç2 1 

  
1 2 + 

 
1  5 

Corylus avellana s.str. Ç1 
 

1 
  

3 + 3 2  5 

Crataegus monogyna ssp. azarella Ç2 
 

1 
 

3 
 

3 
 

1  4 

Phillyrea latifolia Ç1 
   

1 r 
  

+  4 

 
Ç2 

     
3 

 
  4 

Ilex colchica Ç2 r 
     

1 3  3 

Asparagus acutifolius Ç2 1 
  

r 
 

r 
 

  3 

Sorbus torminalis s.str. Ç1 
   

1 
 

3 
 

 1 3 

Pyracantha coccinea Ç2 1 
      

+  2 

Epimedium pubigerum Ç2 2 
     

3 2  2 

Crataegus monogyna s.str. Ç1 
      

3  3 2 

Ot Tabakası  
       

  
 

Smilax excelsa  
  

1 2 1 1 1 1 2 7 

Helleborus orientalis  3 2 
 

2 3 3 3  2 7 

Hedera helix  
   

1 2 2 2 3 3 6 

Clinopodium vulgare s.str.  1 
 

1 
 

2 2 1 2  6 

Trachystemon orientalis  1 2 
  

3 
 

2 3  5 

Tamus communis ssp. cretica  
   

2 3 2 
 

1 2 5 

Salvia forskahlei  
   

2 3 
 

3 1 2 5 

Vinca major ssp. hirsuta  
 

+ + 
  

2 
 

1  4 

Rubia peregrina  2 1 
    

1 2  4 
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Röleve Alan No  81 101 105 118 119 120 122 156 47 
 

Ot Tabakası (devamı)  
       

  Bulunma 

Clematis vitalba  
   

1 1 2 
 

 1 4 

Ruscus hypoglossum  + 
  

1 
   

 1 3 

Primula vulgaris ssp. sibthorpii  1 
  

1 
   

 1 3 

Polygala pruinosa s.str.  
  

1 
  

1 +   3 

Phyllitis scolopendrium  1 2 
     

1  3 

Hypericum bithynicum  
 

2 2 
    

1  3 

Cirsium hypoleucum  
  

2 
 

3 
 

3   3 

Brachypodium sylvaticum  
 

2 2 
   

1   3 

Viola odorata  1 
     

2   2 

Origanum vulgare ssp. viride  
  

+ 
  

1 
 

  2 

Lapsana communis ssp. intermedia  
 

+ + 
    

  2 

Dactylis glomerata ssp. hispanica  
 

+ 1 
    

  2 

Asplenium adiantum-nigrum  
    

+ 
  

+  2 

 
81 Nolu Alan: O: Scilla bithynica (1), Inula vulgaris (+), Cyclamen coum s.str. (3), Crepis foetida ssp. rhoeadifolia (+), Cardamine 

quinquefolia (1), Campanula rapunculoides s.str. (+). 101 Nolu Alan: O: Veronica officinalis (+), Veronica chamaedrys (+), 

Polystichum setiferum (3), Luzula multiflora (1), Lathyrus laxiflorus s.str. (1), Geum urbanum (1), Geranium robertianum (1), 

Geranium asphodeloides s.str. (+), Galium album ssp. prusense (1), Galega officinalis (1), Fragaria vesca (2), Dorycnium graecum 

(+), Cynosurus echinatus (r), Campanula rapunculus s.str. (+), Campanula olympica (r), Asperula involucrata (1), Anthoxanthum 

odoratum s.str. (+), Alopecurus myosuroides s.str. (r). 105 Nolu Alan: A1: Fagus orientalis (2); A2: Populus tremula (+); Ç1: 

Laurocerasus officinalis (+); Ç2: Rhododendron ponticum s.str. (+); O: Vicia cracca s.str. (+), Sanguisorba minor ssp. muricata (1), 

Prunella laciniata (r), Polygala anatolica (+), Periploca graeca s.str. (+), Hedera colchica (2), Coronilla varia s.str. (1), Festuca 

drymeja (+). 118 Nolu Alan: Ç1: Rubus ideaus (1), Rubus sanctus (1), Rubus hirtus (1). 120 Nolu Alan: A2: Quercus pubescens 

(2); Ç1: Pyrus sp. (1). 122 Nolu Alan: A1: Pinus nigra ssp. pallasiana (r); Ç2: Daphne pontica (2); O: Euphorbia stricta (+), 

Castanea sativa (1). 
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EK-4.4: Quercus spp. (MeĢe)‟nin hakim olduğu toplumlara ait vejetasyon tablosu 

Röleve  Alan No  11 41 87 136 33 148 152 51 61 92 93 134 
 

Alanın Boyutu  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
 

Yükseklik (m)  81 151 87 67 192 30 112 265 160 150 266 180 
 

Bakı  B GD D KD GD - K GB - - K - 
 

Eğim (Derece)  7 16 11 17 14 - 31 13 - - 19 - 
 

Büyük Toprak Grubu  M G M M G G M M M M M G 
 

Jeolojik Yapı  JKi ODe DCy Cka DCy ODe DCy DCy DCy DCy DCy ODe 
 

Katların Kapalılığı (%) A1+A2 70 60 60 90 70 70 70 70 60 60 60 80 
 

 
Ç1+Ç2 60 40 90 60 60 60 60 60 70 80 70 70 

 

 
O 60 70 70 50 80 50 70 50 70 80 80 60 

 

Ağaç Tabakası  
            

Bulunma 

Carpinus betulus A1 2 2 
 

2 
 

2 
 

2 1 2 2 2 11 

 
A2 

  
2 

   
2 

      
Quercus cerris s.str. A1 2 3 

 
3 

    
2 2 

  
8 

 
A2 

  
2 

  
3 3 

      
Quercus petraea ssp. iberica A1 1 

      
3 2 3 3 3 7 

 
A2 

  
1 

          
Ostrya carpinifolia A1 2 

  
2 

        
7 

 
A2 

 
1 1 

 
3 

 
1 

 
1 

    
Quercus pubescens A1 2 2 

 
3 

 
3 

      
6 

 
A2 

    
3 

 
3 

      
Fagus orientalis A1 

        
+ 1 1 3 4 

Tilia argentea A1 2 
 

3 2 
    

2 
   

3 

Acer campestre s.str. A2 
 

1 
   

2 
  

1 
   

3 

Quercus infectoria s.str. A2 
      

2 
 

1 1 
  

3 

Castanea sativa A1 1 
  

1 
        

2 

Populus tremula A2 1 
  

2 
        

2 

Ulmus minor s.str. A2 
     

2 1 
     

2 

Çalı Tabakası  
             

Laurus nobilis Ç1 
 

2 1 
 

2 
 

2 
   

2 
 

9 

 
Ç2 2 

    
1 

  
+ 

  
+ 

 
Phillyrea latifolia Ç1 

 
1 

  
2 

 
+ 

     
6 

 
Ç2 + 

    
1 

  
r 

    
Rhododendron ponticum s.str. Ç1 2 

  
2 

    
3 

  
3 6 

 
Ç2 

       
2 

 
4 

   
Ligustrum vulgare Ç2 

 
1 3 

 
2 2 3 

 
1 

   
6 

Cornus sanguinea ssp. 

australis 
Ç1 1 2 

   
2 2 

     
5 

 
Ç2 

  
1 

          
Cornus mas Ç1 

 
2 

 
1 

 
3 1 

     
5 

 
Ç2 

         
+ 

   
Crataegus monogyna s.str. Ç1 

 
1 

   
2 

  
2 

   
5 

 
Ç2 

   
2 2 

        
Ruscus aculeatus s.str. Ç2 

 
1 3 2 

  
2 3 

    
5 

Erica arborea Ç1 
    

1 
  

+ 
    

4 

 
Ç2 2 

 
2 

          
Sorbus torminalis s.str. Ç1 2 

     
2 

 
+ 

   
3 

Arbutus unedo Ç1 
 

1 
    

1 
     

3 

 
Ç2 1 

            
Corylus avellana s.str. Ç1 1 

  
3 

       
2 3 

Epimedium pubigerum Ç2 
 

3 
 

2 
  

3 
     

3 

Cotinus coggygria Ç1 
 

2 
  

1 
 

2 
     

3 

Rosa canina Ç1 
      

1 
     

3 

 
Ç2 

    
+ 

   
+ 

    
Crataegus microphylla Ç2 

    
2 

 
2 

  
+ 

  
3 

Ilex colchica Ç1 
        

3 
  

2 3 
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Röleve  Alan No  11 41 87 136 33 148 152 51 61 92 93 134 
 

Çalı Tabakası (devamı)  
            

Bulunma 

 
Ç2 

         
2 

   
Pistacia terebinthus s.str. Ç1 

  
1 

 
1 

       
2 

Juniperus oxycedrus s.str. Ç1 
 

+ 
    

+ 
     

2 

Euonymus latifolius ssp. 

cauconis 
Ç1 

   
2 

        
2 

 
Ç2 

           
2 

 
Asparagus acutifolius Ç2 

    
2 

 
2 

     
2 

Pyracantha coccinea Ç1 
      

+ 
     

2 

 
Ç2 

    
2 

        
Osyris alba Ç2 

     
+ 1 

     
2 

Daphne pontica Ç2 
         

1 
 

1 2 

Ot Tabakası  
             

Helleborus orientalis  
 

3 
 

2 
  

3 
  

+ 2 
 

5 

Smilax excelsa  1 
  

+ 
    

1 1 
 

1 5 

Clematis vitalba  2 
  

+ 
  

1 
 

1 
   

4 

Lapsana communis ssp. 

intermedia 
 2 

   
r 

 
2 + 

    
4 

Calamintha nepeta ssp. 

glandulosa 
 

    
+ 

  
2 r 

   
3 

Cardamine quinquefolia  
  

+ 
     

3 2 
  

3 

Cirsium hypoleucum  
 

2 
 

3 
 

3 
      

3 

Dorycnium graecum  
 

1 
 

1 
   

2 
    

3 

Hedera helix  
   

2 
 

2 
 

2 
    

3 

Hypericum perforatum  
 

1 
  

2 
 

1 
     

3 

Primula vulgaris ssp. sibthorpii  
 

3 
 

2 
  

2 
     

3 

Salvia forskahlei  
 

2 
 

2 
    

1 
   

3 

Anthoxanthum odoratum ssp. 

alpinum 
 

 
1 

     
1 

    
2 

Clinopodium vulgare s.str.  
 

3 
      

+ 
   

2 

Dactylis glomerata ssp. 

hispanica 
 

    
1 

  
+ 

    
2 

Euphorbia amygdaloides s.str.  
   

3 
     

+ 
  

2 

Galium paschale  
  

1 
    

+ 
    

2 

Lathyrus laxiflorus s.str.  
  

+ 
       

1 
 

2 

Scilla bithynica  
  

1 
      

4 
  

2 

Trachystemon orientalis  
   

2 
     

1 
  

2 

Viola sieheana  
  

1 
      

1 
  

2 

 

33 Nolu Alan: Ç2: Myrtus communis s.str. (3), Crataegus curvisepala (1), Rosa horrida (+); O: Crepis foetida ssp. rhoeadifolia (+), 

Pallenis spinosa (1), Psoralea bituminosa (1), Scutellaria albida s.str. (1), Silene alba ssp. divaricata (+). 41 Nolu Alan: Ç2: Cistus 

creticus (2); O: Muscari neglectum (2), Origanum vulgare s.str. (1), Teucrium chamaedrys s.str. (2). 51 Nolu Alan: O: Hieracium 

sabaudum (1), Silene italica (2). 61 Nolu Alan: Ç2: Asparagus aphyllus ssp. orientalis (1); O: Euphorbia stricta (+), Galega 

officinalis (1). 87 Nolu Alan: O: Coronilla parviflora (r), Veronica chamaedrys (+), Vinca major ssp. hirsuta (3). 92 Nolu Alan: O: 

Lathyrus venetus (+), Pteridium aquilinum (+). 93 Nolu Alan: O: Polypodium vulgare s.str. (+), Sedum hispanicum s.str. (r), 

Stellaria holostea (3). 134 Nolu Alan: A1: Cerasus avium (1); Ç1: Vaccinium arctostaphylos (3); O: Brachypodium sylvaticum (3), 

Stachys annua s.str. (+), Castanea sativa (1). 136 Nolu Alan: A1: Alnus glutinosa s.str. (1); A2: Ficus carica (1), Staphylea pinnata 

(2), Mespilus germanica (1); O: Blackstonia perfoliata s.str. (+), Fragaria vesca (1), Hedera colchica (2), Hypericum bithynicum 

(1), Periploca graeca s.str. (2), Phyllitis scolopendrium (1), Scrophularia scopolii s.str. (+), Scutellaria rubicunda ssp. subvelutina 

(1), Viola odorata (2), Vitis sylvestris (1). 148 Nolu Alan: A1: Quercus robur s.str. (1), Fraxinus excelsior (1); Ç1: Prunus spinosa 

ssp. dasphylla (1); O: Asplenium adiantum-nigrum (+), Rubia peregrina (2), Ruscus hypoglossum (1). 152 Nolu Alan: A2: Pistacia 

terebinthus s.str. (+); O: Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum (1). 
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EK-4.5: Tilia argentea (GümüĢi ıhlamur)‟un hakim olduğu toplumlara ait vejetasyon tablosu 

Röleve Alan No  13 106 107 154 
 

Alanın Boyutu  400 400 400 400 
 

Yükseklik (m)  10 29 10 267 
 

Bakı  KB KB KB KB 
 

Eğim (Derece)  3 30 3 37 
 

Büyük Toprak Grubu  G G G M 
 

Jeolojik Yapı  ODe ODe ODe Kyk 
 

Katların Kapalılığı (%) A1+A2 70 100 100 90 
 

 
Ç1+Ç2 70 50 30 90 

 

 
O 80 70 60 80 

 

Ağaç Tabakası   
  

 Bulunma 

Tilia argentea A1  3 3 3 4 

 
A2 3 

  
 4 

Carpinus betulus A1  2 2 3 5 

 
A2 2 

 
2  5 

Ostrya carpinifolia A1  
 

2  3 

 
A2 1 

  
1 3 

Staphylea pinnata A2 2 1 
 

1 3 

Ficus carica A2 1 
 

1  2 

Quercus cerris s.str. A1  
  

+ 2 

 
A2  + 

 
 2 

Çalı Tabakası   
  

 
 

Cornus sanguinea ssp. australis Ç2 1 
 

2 1 3 

Euonymus latifolius ssp. cauconis Ç2 2 2 
 

 2 

Ligustrum vulgare Ç2 1 
  

2 2 

Ruscus aculeatus s.str. Ç2 + + 
 

 2 

Laurocerasus officinalis Ç1  2 
 

2 2 

Ot Tabakası   
  

 
 

Polystichum setiferum  2 2 
 

3 3 

Geum urbanum  1 1 +  3 

Lapsana communis ssp. intermedia  r 2 
 

 2 

Cardamine quinquefolia  1 
  

2 2 

Hedera helix  2 
 

3  2 

Rubia peregrina  1 + 
 

 2 

Cirsium hypoleucum   + 
 

+ 2 

Ruscus hypoglossum   1 
 

1 2 

Helleborus orientalis   + 
 

+ 2 

Trachystemon orientalis  1 1 
 

 2 

 

13 Nolu Alan: Ç1: Laurus nobilis (3), Phillyrea latifolia (2), Asparagus acutifolius (+); O: Lithospermum purpurocaeruleum (1), 

Campanula olympica (+), Carex sylvatica s.str. (1), Arum italicum (1), Phyllitis scolopendrium (2), Muscari armeniacum (+), Scilla 

bifolia (+), Scilla bithynica (2), Smilax excelsa (1), Cyclamen coum s.str. (3), Primula vulgaris ssp. sibthorpii (2). 106 Nolu Alan: 

Ç2: Rosa canina (1); O: Tamus communis ssp. cretica (1), Lathyrus laxiflorus s.str. (r), Geranium robertianum (+), Scutellaria 

rubicunda ssp. subvelutina (1), Campanula rapunculus s.str. (+), Orobanche hederae (4). 107 Nolu Alan: A1: Ulmus minor s.str. 

(1); O: Orobanche minor (1), Stachys sylvatica (2), Scrophularia scopolii s.str. (1), Vitis sylvestris (2). 154 Nolu Alan: A1: 

Castanea sativa (3); A2: Acer campestre s.str. (2), Populus tremula (+), Prunus spinosa ssp. dasphylla (1); Ç1: Corylus avellana 

s.str. (3), Rhododendron ponticum s.str. (3), Cornus mas (1); Ç2: Rosa gallica (1), Ilex colchica (2); O: Hedera colchica (2), 

Fragaria vesca (3).  
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EK-4.6: Ostrya carpinifolia (Kayacık)‟ın dominant olduğu toplumlar 

Röleve Alan No  Ky1 Ky2 
 

 
 9 139 

 
Alanın Boyutu  400 400 

 
Yükseklik (m)  99 110 

 
Bakı  D KD 

 
Eğim (Derece)  20 25 

 
Büyük Toprak Grubu  M M 

 
Jeolojik Yapı  JKi Kk 

 

Katların Kapalılığı (%) A1+A2 70 80 
 

 
Ç1+Ç2 60 80 

 

 
O 80 80 

 
Ağaç Tabakası  

  
Bulunma 

Ostrya carpinifolia A1 4 3 2 

Carpinus betulus A1 2 2 2 

Tilia argentea A1 
 

1 1 

Staphylea pinnata A2 
 

3 1 

Castanea sativa A1 2 
 

1 

Çalı Tabakası  
   

Laurocerasus officinalis Ç1 2 4 2 

Rhododendron ponticum s.str. Ç1 3 2 2 

Arbutus unedo Ç1 + 
 

1 

Erica arborea Ç2 1 
 

1 

Laurus nobilis Ç1 1 
 

1 

Phillyrea latifolia Ç2 + 
 

1 

Ligustrum vulgare Ç2 
 

3 1 

Cornus sanguinea ssp. australis Ç2 
 

2 1 

Ot Tabakası  
   

Hedera colchica  3 4 7 

Viola odorata  2 
 

1 

Viola sieheana  2 
 

1 

Dorycnium graecum  
 

+ 1 

Digitalis ferruginea s.str.  
 

1 1 

Hypericum bithynicum  
 

1 1 

Primula vulgaris ssp. sibthorpii  
 

3 1 

Smilax excelsa  
 

1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2
8
7
 

EK-4.7: Çalılıklara ait vejetasyon tablosu 

Röleve Alan No  3 6 10 25 31 70 76 82 109 123 135 147 155 116 
 

Alanın Boyutu  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Yükseklik (m)  110 133 95 70 82 146 113 130 105 129 36 120 60 10 
 

Bakı  - GD KB D KB B K KB GB B GB GB - - 
 

Eğim (Derece)  - 31 8 20 44 9 18 9 22 9 32 - - 12 
 

Büyük Toprak Grubu  M M M M G M G G G G M M M G 
 

Jeolojik Yapı  Kk Kk JKi JKi ODe Kk DCy DCy DCy DCy Kk Kk JKi DCy 
 

Katların Kapalılığı (%) A2 60 50 30 50 70 30 60 50 70 70 60 70 40 60 
 

 
Ç1+Ç2 90 90 80 80 80 80 70 70 80 70 70 70 70 60 

 

 
O 50 60 60 50 70 60 50 60 80 80 60 60 60 60 

 
Ağaç Tabakası  

             
 Bulunma 

Ostrya carpinifolia A2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 14 

Quercus pubescens A2 2 1 2 2 2 
 

3 3 3 3 3 3 2 1 13 

Quercus cerris s.str. A2 1 
  

1 
 

2 2 
 

2 2 
  

1  7 

Carpinus betulus A2 1 1 2 
      

2 
 

1 
 

2 6 

Ulmus minor s.str. A2 
  

1 
   

1 
 

+ 
 

r 
 

+ + 6 

Quercus infectoria s.str. A2 
  

1 
   

1 2 1 2 
   

 5 

Ficus carica A2 
    

2 
        

+ 2 

Laurus nobilis A2 
        

2 
 

2 
  

 2 

Phillyrea latifolia A2 
          

2 2 
 

 2 

Tilia argentea A2 
           

r 1  2 

Çalı Tabakası  
             

 
 

Laurus nobilis Ç1 3 3 3 2 3 3 2 2 
 

3 
 

1 3 3 12 

Phillyrea latifolia Ç1 3 3 3 2 
 

3 2 2 2 2 
 

1 3 3 12 

Myrtus communis s.str. Ç2 2 1 3 3 
 

3 
 

2 
 

+ 2 2 2  10 

Ligustrum vulgare Ç2 1 1 1 
  

+ 2 
  

2 
 

2 
 

2 8 

Osyris alba Ç2 2 
  

2 
 

1 
  

2 2 
 

3 2 3 8 

Asparagus acutifolius Ç2 
  

2 
 

2 1 
 

2 
 

1 
 

2 1 1 8 

Arbutus unedo Ç1 2 
 

2 2 
   

2 1 
  

2 1  7 

Rosa canina Ç2 + 1 + 
  

+ 1 
    

+ 
 

r 7 

Cornus mas Ç1 
 

1 
  

1 
     

2 2 2 1 6 

Cistus salviifolius Ç2 2 
 

2 
  

1 
    

2 1 
 

 5 



 
2
8
8
 

Röleve Alan No  3 6 10 25 31 70 76 82 109 123 135 147 155 116 
 

Çalı Tabakası (devamı)  
             

 Bulunma 

Spartium junceum Ç2 2 1 1 
       

1 
 

1  5 

Pistacia terebinthus s.str. Ç1 
   

2 
 

1 
     

2 3 2 5 

Erica arborea Ç1 2 
 

2 
          

 4 

 
Ç2 

     
2 1 

      
 

 
Juniperus oxycedrus s.str. Ç2 1 

 
2 

  
1 

    
1 

  
 4 

Pyracantha coccinea Ç2 1 
     

1 
   

1 
  

+ 4 

Chamaecytisus hirsutus Ç2 1 
 

1 
  

+ 
       

 3 

Rubus sanctus Ç2 1 2 
           

1 3 

Euonymus latifolius ssp. cauconis Ç1 
    

1 
      

r 
 

 3 

 
Ç2 

         
1 

   
 

 
Ruscus aculeatus s.str. Ç2 

     
2 

     
2 +  3 

Arbutus andrachne Ç1 
  

1 
  

1 
       

 2 

Prunus spinosa ssp. dasphylla Ç1 + 
            

+ 2 

Cistus creticus Ç2 2 
 

2 
          

 2 

Asparagus aphyllus ssp. orientalis Ç2 
  

2 
 

1 
        

 2 

Crataegus monogyna s.str. Ç2 
     

+ 
   

+ 
   

 2 

Ot Tabakası  
             

  

Helleborus orientalis  
  

+ 1 1 1 
 

3 2 
  

r 2 r 9 

Clematis vitalba  
 

1 
 

1 1 
   

1 1 1 
  

2 7 

Dorycnium pentaphyllum ssp. 

herbaceum 
 

 
2 

   
1 1 1 

 
2 3 

 
3  7 

Anthemis tinctoria var. pallida  2 
     

2 2 2 
  

2 
 

1 6 

Rubia peregrina  1 
   

1 
 

1 2 
 

2 
   

1 6 

Clinopodium vulgare s.str.  
  

1 
  

1 1 
  

3 
  

+  5 

Teucrium chamaedrys s.str.  
  

1 
  

1 1 
  

+ 
   

+ 5 

Asperula tenella  
  

2 
   

1 
  

2 1 
  

 4 

Hedera helix  1 
   

2 
  

2 
 

1 
   

 4 

Smilax excelsa  
         

+ + 
 

2 + 4 

Blackstonia perfoliata s.str.  
      

1 
   

+ 
  

+ 3 

Periploca graeca s.str.  
         

3 
  

2 1 3 

Primula vulgaris ssp. sibthorpii  r 
   

2 
  

1 
     

 3 

Scutellaria albida s.str.  
           

2 1 1 3 

Trifolium angustifolium s.str.  
     

1 
    

+ 
 

2  3 

Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum  
  

+ 
  

+ 
       

 2 

5
6
 



 
2
8
9
 

Röleve Alan No  3 6 10 25 31 70 76 82 109 123 135 147 155 116 
 

Ot Tabakası (devamı)  
             

 Bulunma 

Asplenium adiantum-nigrum  
           

1 
 

+ 2 

Bupleurum setaceum  
      

2 
      

 2 

Carex flacca ssp. serrulata  
      

+ 1 
     

 2 

Calamintha nepeta ssp. glandulosa  
     

1 
       

1 2 

Clematis viticella  
        

+ 
  

2 
 

 2 

Convolvulus cantabrica  
  

1 1 
         

 2 

Galium album ssp. prusense  
   

+ 
    

1 
    

 2 

Galium paschale  
 

+ 
 

+ 
         

 2 

Hypericum perforatum  
     

+ 
       

+ 2 

Lapsana communis ssp. intermedia  1 
       

r 
    

 2 

Origanum vulgare ssp. viride  
          

2 
  

2 2 

Scilla autumnalis  
  

3 
   

3 
      

 2 

Seseli resinosum  
         

r 
  

1  2 

Teucrium polium  
  

2 
          

+ 2 

Vitis sylvestris  
    

1 
        

1 2 

 
3 Nolu Alan: O: Anacamptis pyramidalis (1), Psoralea bituminosa (1). 6 Nolu Alan: A2: Pinus brutia (1); O: Crepis foetida ssp. rhoeadifolia (2), Euphorbia amygdaloides s.str. (+). 10 Nolu Alan: O: Acinos 

rotundifolius (r), Bothriochloa ischaemum (1), Fumana thymifolia var. viridis (2), Muscari neglectum (1), Plantago lanceolata (+). 25 Nolu Alan: O: Anthoxanthum odoratum s.str. (+), Doronicum orientale (1), 

Echium vulgare (1), Leontodon hispidus s.str. (+), Polypodium vulgare ssp. prionodes (1), Veronica chamaedrys (+), Viola sieheana (+). 31 Nolu Alan: A2: Staphylea pinnata (1); Ç1: Ilex colchica (r); O: Ruscus 

hypoglossum (r), Scutellaria rubicunda ssp. subvelutina (2), Vinca major ssp. hirsuta (r). 70 Nolu Alan: A2: Quercus petraea ssp. iberica (1); Ç2: Rosa gallica (+); O: Allium flavum ssp. tauricum s.str. (2), Muscari 

armeniacum (2), Tanacetum poterifolium (+), Thymus longicaulis s.str. (+). 76 Nolu Alan: Ç2: Crataegus microphylla (2); O: Leontodon tuberosus (+), Polygala anatolica (1), Polygala supina (1), Prunella laciniata 

(r), Spiranthes spiralis (2). 82 Nolu Alan: O: Lithospermum purpurocaeruleum (2), Sanguisorba minor ssp. muricata (1). 135 Nolu Alan: A2: Arbutus unedo (1), Erica arborea (2). 109 Nolu Alan: Ç1: Crataegus 

pentagyna (2); O: Antirrhinum majus s.str. (+), Hedypnois cretica (+). 116 Nolu Alan: O: Centaurium erytharea s.str. (1), Polygala pruinosa s.str. (+). 123 Nolu Alan: O: Trachystemon orientalis (1), Viola odorata 

(1). 147 Nolu Alan: O: Carlina vulgaris (1), Cirsium hypoleucum (+), Salvia forskahlei (r). 155 Nolu Alan: O: Antirrhinum majus ssp. tortuosum (2), Coronilla varia s.str. (1). 

 

5
6
 

5
6
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EK-4.8: Pinus pinaster (Sahilçamı) ağaçlandırma alanlarına ait vejetasyon tablosu 

Röleve Alan No 
 

43 45 46 49 50 52 62 94 95 96 
 

Alanın Boyutu 
 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
 

Yükseklik (m) 
 

306 383 380 161 163 369 157 292 304 357 
 

Bakı 
 

- - - KB K B KB B K KB 
 

Eğim (Derece) 
 

12 10 - 11 33 34 16 21 31 13 
 

Büyük Toprak Grubu 
 

M M M M M M M M M M 
 

Jeolojik Yapı 
 

Ca DCy DCy DCy DCy DCy DCy DCy Ca Ca 
 

Katların Kapalılığı (%) A1+A2 90 90 80 90 90 100 90 100 100 100 
 

 
Ç1+Ç2 80 60 40 50 70 30 50 80 80 80 

 

 
O 50 10 30 60 30 20 30 70 70 70 

 

Ağaç tabakası 
         

  Bulunma 

Pinus pinaster A1 2 3 3 4 3 5 3 4 4 4 10 

Fagus orientalis A2 3 + 2 
    

2 + 2 6 

Castanea sativa A2 1 
 

1 
     

  2 

Carpinus betulus A2 
  

1 
     

2  2 

Quercus petraea ssp. iberica A2 
       

1 1  2 

Cerasus avium A2 r 
       

+  2 

Çalı tabakası 
         

  
 

Rhododendron ponticum s.str. Ç1 
  

2 
     

  7 

 
Ç2 3 

   
+ 

 
+ 2 2 2 

 
Ilex colchica Ç1 

  
+ 

     
  4 

 
Ç2 1 

   
+ 

 
+ 

 
  

 
Laurus nobilis Ç1 

   
3 

  
3 

 
  4 

 
Ç2 

 
1 

  
2 

   
  

 
Ostrya carpinifolia Ç1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
  3 

Castanea sativa Ç1 
 

2 
  

+ 
 

+ 
 

  3 

Laurocerasus officinalis Ç1 
  

+ 
 

+ 
   

  3 

 
Ç2 

        
1  

 
Corylus avellana s.str. Ç1 

    
1 

 
1 

 
  3 

 
Ç2 1 

       
  

 
Fagus orientalis Ç1 

 
2 

    
1 

 
  2 

Quercus petraea ssp. iberica Ç1 
   

1 
  

2 
 

  2 

Phillyrea latifolia Ç1 
   

+ + 
   

  2 

Sorbus torminalis s.str. Ç1 
   

r 
  

+ 
 

  2 

Ruscus aculeatus s.str. Ç2 
   

2 2 
   

  2 

Carpinus betulus Ç1 
    

1 
 

2 
 

  2 

Quercus cerris s.str. Ç1 
    

1 
 

2 
 

  2 

Quercus pubescens Ç1 
    

+ 
 

+ 
 

  2 

Chamaecytisus hirsutus Ç2 
       

1 1  2 

Erica arborea Ç1 
       

1 1  2 

Otsu tabaka 
         

  
 

Hedera helix 
 

3 1 2 2 2 
 

2 3 2 3 9 

Helleborus orientalis 
   

+ 3 
    

  2 

Sedum hispanicum s.str. 
        

+ +  2 

Veronica chamaedrys 
        

+  + 2 

Lamium purpureum s.str. 
        

+  + 2 

Primula vulgaris ssp. 

sibthorpii          
2 2 2 

 
45 Nolu Alan: Ç2: Crataegus monogyna s.str. (1). 46 Nolu Alan: A2: Populus tremula (+). 49 Nolu Alan: Ç1: Tilia argentea (+), 

Acer campestre s.str. (1); Ç2: Crataegus microphylla (2); O: Clematis vitalba (1). 50 Nolu Alan: Ç1: Cerasus avium (+), Crataegus 

monogyna ssp. azarella (1); Ç2: Cornus mas (1); O: Centaurea iberica (+), Pteridium aquilinum (1). 52 Nolu Alan: Ç2: Ligustrum 

vulgare (+); O: Cichorium intybus (1). 62 Nolu Alan: O: Smilax excelsa (1). 94 Nolu Alan: O: Hedera colchica (1), Stellaria 

holostea (1), Trachystemon orientalis (2), Lathyrus laxiflorus s.str. (1), Euphorbia amygdaloides s.str. (r), Fragaria vesca (1). 95 

Nolu Alan: Ç1: Ostrya carpinifolia (1). 96 Nolu Alan: O: Viola sieheana (1), Viola odorata (1). 
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EK-4.9: Pinus brutia (Kızılçam) ağaçlandırma alanlarına ait vejetasyon tablosu 

Röleve Alan No  1 2 39 64 66 88 89 98 132 48 
 

Alanın Boyutu  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
 

Yükseklik (m)  200 161 120 130 220 135 110 187 195 115 
 

Bakı  - GD - - - KB - B KB KD 
 

Eğim (Derece)  - 21 - - - 8 - 25 11 26 
 

Büyük Toprak Grubu  M M G M M M M M G M 
 

Jeolojik Yapı  Kk Kk 
OD

e 

DC

y 
Kk 

DC

y 

DC

y 
Kk 

OD

e 

DC

y  

Katların KapalılığI (%) 

 

A1+A2 

Ç1+Ç2 

O 

100 

40 

40 

50 

30 

50 

60 

80 

70 

50 

70 

40 

80 

60 

60 

90 

80 

60 

80 

30 

70 

100 

40 

50 

60 

50 

30 

40 

70 

20 
 

Ağaç tabakası  Bulunma 

Pinus brutia A1 4 
      

4   10 

 
A2 

 
4 3 3 4 4 4 

 
3 3 

 
Ostrya carpinifolia A2 

  
2 

  
2 

 
2 1  4 

Quercus cerris s.str. A2 
  

1 
  

1 
  

  2 

Çalı tabakası  

Laurus nobilis Ç1 
  

2 2 
 

4 
 

2 2 2 8 

 
Ç2 2 

   
3 

   
  

 
Erica arborea Ç1 

  
3 2 

    
 2 5 

 
Ç2 

    
2 

  
2   

 
Quercus cerris s.str. Ç1 1 

  
2 1 

   
 2 4 

Arbutus unedo Ç1 
  

2 1 
    

2 1 4 

Cistus salviifolius Ç2 1 
 

2 
 

2 
   

  3 

Crataegus pentagyna Ç1 
  

1 1 
    

 1 3 

Cornus sanguinea ssp. australis Ç1 
  

1 
     

  3 

 
Ç2 

   
+ 

    
 + 

 
Phillyrea latifolia Ç1 

   
1 

    
2 1 3 

Quercus petraea ssp. iberica Ç1 
   

2 
    

 2 2 

Mespilus germanica Ç1 
   

1 
    

 1 2 

Euonymus latifolius ssp. cauconis Ç2 1 
    

1 
  

  2 

Osyris alba Ç2 
  

2 
 

1 
   

  2 

Ligustrum vulgare Ç2 
   

2 
    

 2 2 

Ostrya carpinifolia Ç1 
    

1 
   

 1 2 

Otsu tabaka  

Daucus carota  + 
 

1 
 

+ 
   

  3 

Oxalis corniculata  
  

+ 
  

1 r 
 

  3 

Helleborus orientalis  
  

1 2 
    

 2 3 

Carex flacca ssp. serrulata  
   

1 
   

+  1 3 

Teucrium chamaedrys s.str.  1 
   

2 
   

  2 

Smilax excelsa  + 
 

2 
     

  2 

Clinopodium vulgare s.str.  2 
   

1 
   

  2 

Teucrium polium  
  

2 
     

2  2 

Rubia peregrina  
  

2 
    

2   2 

Dorycnium graecum  
   

1 
   

+   2 

Viola canina  
     

+ + 
 

  2 

Viola odorata  
     

+ + 
 

  2 

Viola sieheana  
     

+ 
 

1   2 

 
1 Nolu Alan: Ç2: Spartium junceum (1), Pyracantha coccinea (1); O: Leontodon tuberosus (r), Chondrilla juncea s.str. (+), 

Coronilla varia s.str. (+), Melilotus officinalis s.str. (1), Salvia forskahlei (+), Poa pratensis (+), Carthamus glaucus s.str. (+), 

Clematis vitalba (1). 2 Nolu Alan: Ç2: Buxus sempervirens (+); O: Senecio vulgaris (2), Arabis caucasica s.str. (1), Cardamine 

hirsuta (2), Muscari neglectum (1). 39 Nolu Alan: A2: Quercus petraea ssp. iberica (+), Arbutus andrachne (3); Ç1: Cotinus 

coggygria (2), Sorbus torminalis s.str. (r); Ç2: Ruscus aculeatus s.str. (+), Rosa canina (r), Myrtus communis s.str. (3); O: Cirsium 

ligulare (r), Pastinaca sativa ssp. urens (1), Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum (2), Calamintha nepeta ssp. glandulosa (1), 

Dactylis glomerata ssp. hispanica (1), Galium verum s.str. (1), Solanum alatum (+), Echinochla crus-galli (1). 48 Nolu Alan: O: 

Hedera helix (1). 64 Nolu Alan: O: Hypericum bithynicum (1). 66 Nolu Alan: Ç2: Cistus creticus (1); O: Echium vulgare (2), 

Euphorbia stricta (+), Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum (1). 88 Nolu Alan: A2: Carpinus betulus (2); Ç2: Crataegus 

microphylla (2), Epimedium pubigerum (1); O: Crepis sancta (+), Lithospermum officinalis (1), Lepidium campestre (+), Lathyrus 

laxiflorus s.str. (1), Lathyrus venetus (+), Fritillaria pontica (r), Polygala pruinosa s.str. (1), Euphorbia amygdaloides s.str. (1). 89 

Nolu Alan: Ç1: Crataegus monogyna s.str. (1); O: Cardamine bulbifera (r); Vinca major ssp. hirsuta (3), Mercurialis perennis (r), 

Medicago polymorpha var. vulgaris (+), Geranium molle s.str. (+), Sanguisorba minor ssp. muricata (1). 98 Nolu Alan: Ç2: 

Chamaecytisus hirsutus (1); O: Medicago lupulina (+), Lapsana communis ssp. intermedia (r), Vicia lathyroides (+), Ajuga reptans 

(1), Veronica chamaedrys (+), Trachystemon orientalis (2). 132 Nolu Alan: A2: Quercus pubescens (1); Ç2: Pinus brutia (2). 
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EK-4.10: Pinus nigra ssp. pallasiana (Karaçam) ağaçlandırma alanlarına ait vejetasyon tablosu 

Röleve Alan No  38 42 54 121 133  

Alanın Boyutu  400 400 400 400 400  

Denizden Yükseklik (m)  167 180 83 13 177  

Bakı  KB GB K GD D  

Eğim (Derece)  16 28 37 19 12  

Büyük Toprak Grubu  G G G G G  

Jeolojik Yapı  DCy ODe DCy DCy ODe  

Katların Kapalılığı (%) 

 

A1+A2 

Ç1+Ç2 

O 

40 

50 

30 

40 

30 

20 

70 

30 

70 

50 

60 
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Ağaç Tabakası  Bulunma 

Pinus nigra ssp. pallasiana A1 
    

3 5 

 
A2 3 3 4 2   

Ostrya carpinifolia A2 
   

3 1 2 

Quercus cerris s.str. A2 
   

2 2 2 

Çalı Tabakası  

Laurus nobilis Ç1 2 r 
 

2 1 5 

 
Ç2 

  
1 

 
  

Phillyrea latifolia Ç1 2 1 
 

3 2 4 

Ostrya carpinifolia Ç1 2 1 1 
 

 3 

Cotinus coggygria Ç1 1 1 
  

3 3 

Crataegus monogyna s.str. Ç2 2 
  

+  2 

Erica arborea Ç1 
 

+ 
  

  

 
Ç2 

  
+ 

 
 2 

Juniperus oxycedrus s.str. Ç1 
 

+ 
  

1 2 

Pistacia terebinthus s.str. Ç1 
 

r 
 

1  2 

Osyris alba Ç2 
   

1 3 2 

Asparagus acutifolius Ç2 
   

+ 1 2 

Otsu Tabaka  

Helleborus orientalis  2 
  

1 1 3 

Calamintha nepeta ssp. glandulosa  2 
   

1 2 

Polygala anatolica  
   

3 + 2 

Teucrium polium  
   

1 3 2 

Thymus longicaulis s.str.  
   

2 3 2 

Asperula tenella  
   

1 2 2 

Rubia peregrina  
  

3 1  2 

 
38 Nolu Alan: Ç1: Quercus cerris s.str. (1); Ç2: Daphne pontica (2), Myrtus communis s.str. (2); O: Cirsium hypoleucum (+), 

Helminthotheca echioides (+), Polystichum setiferum (+), Lotus corniculatus s.str. (1), Clinopodium vulgare s.str. (+), Mentha 

pulegium (+). 42 Nolu Alan: O: Scabiosa atropurpurea ssp. maritima (1), Scabiosa columbaria s.str. (1), Bupleurum setaceum (1), 

Melissa officinalis s.str. (+), Setaria glauca (1), Agrimonia eupatoria (1). 54 Nolu Alan: O: Clematis vitalba (1), Hedera helix (4). 

121 Nolu Alan: A2: Carpinus betulus (1); Ç1: Prunus spinosa ssp. dasyphylla (1); Ç2: Cornus sanguinea ssp. australis (2), Ruscus 

aculeatus s.str. (+); O: Lithospermum purpurocaeruleum (2), Vinca major ssp. hirsuta (1), Salvia forskahlei (3), Polygala pruinosa 

s.str. (1), Oxalis acetosella (1), Prunella laciniata (1), Convolvulus cantabrica (1), Reichardia glauca (1). 133 Nolu Alan: A2: 

Quercus infectoria s.str. (1); Ç2: Cistus creticus (1), Cistus salviifolius (1); O: Teucrium chamaedrys s.str. (1). 
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