VEJETASYON İÇİN STRÜKTÜRAL VE
FONKSİYONAL KLASİFİKASYON
Doç. Dr. A yhan SÜ R
Vejetasyona ait tasniflerin am açları, özellikle klim atik ve morfo
lojik çevrelerin coğrafi bakım dan farklı vejetasyon tiplerini ve kıs
m en de bu tiplerin ortak yönlerini dikkate alarak ölçülü bir genelleme
yapıp, karşılaştırm a im kânı yaratabilm ek ve referans kolaylığı sağ
layabilm ek için de sistematik bir çatı kurabilm ektir.
Ayrıca, vejetasyon h aritalarının yapılabilm esi de klasifikasyonun
göz önünde bulundurulm ası ile m üm kün olabilir, referans atlasları
nın çoğunda, dünya jeoloji h aritaları ile aynı ölçekte ve kısmen de
klasifikasyonu benimsemiş vejestasyon haritaları bulunursa da, b u n 
lar ölçek tahdidi nedeniyle detaya im lem ediğinden, bazan da vejetasyonal bir kriterin eksikliğinden dolayı ve bilhassa iklim özelliklerinden
gereğince yararlanılam adığı için yetersiz sayılırlar (1).
Bugüne kadar, botanik ve bitki coğrafyası konusunda çalışan araş
tırıcıların bir kısmı vejetasyona ait klasifikasyon problem i üzerinde
d u rarak bu hususta görüşlerini bildirip, bazı teklifler ileri sürm üşler
dir.
Bazı m üelliflere, örneğin D ansereau’ya göre, vejetasyonda klasifi
kasyonun tatm inkâr olabilmesi için, karakteristik bitkiler ele alınm alı
bu n lard a yapı, fonksiyon ve tertip gibi ayırdedici, önemli hususlara
öncelikle yer verilm eli, çevresel ve yerel faktörlere bağlılıkları ise pek
söz konusu olm am alıdır (2).
Böylece, D ansereau, kapsam ı, geniş olan on tip bitki formasyonu
ayırdetm iştir. B unlar: 1. O rm an, 2. Park, 3. Savan, 4. Çalı, 5. Çayır,
6. M er’a, 7. Step, 8. Çöl, 9. T u n d ra, 10. Genellikle çıplak yerler.
1 Gerçek bir vejetasyon haritası, bakı, eğim, toprak derinliği ve drenaj gibi, zemin
koşullarındaki değişmelere olan bağlılığını aksettirebilmelidir. Yine, ekseri vejetasyon h ari
taları her çevrenin orijinal vejetasyon tipini belirtici nitelikte hazırlanm aktadır. Buna karşın,
antropojen etkiler sonucu hasıl olan ve bugün çok yaygın halde bulunan vejetasyona ait
haritalara pek nadir rastlanır.
2 Seddon, B. (1971) Biogeography, Sayfa: 117.
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Bu, on formasyon tipini belirtirken, bitkilerin sadece strüktüral
özelliklerini ve boylarım göz önüne aldığı, b u rad a klim atik, edafik
ve floristik etkilere ise yer verm ediği anlaşılır. Ayrıca, doğada bir tip
ile diğeri arasında bariz kesintiler bulunm adığını, her yükselti katı
içinde de geçiş alanlarının olduğunu, ancak belli sınırlar arasında,
ayni stratifikasyon ve yükseltide, esas olarak her formasyona ait strük
türal profiller dizisi bulunduğunu, sıklık vesaire gibi diğer hususlar
da ise değişmelerin olabileceğini de belirtm iştir (3).
Bir diğer klasifikasyon, F.R . Fosberg tarafından yapılm ıştır (4).
Strüktüre önem veren, genel am aca yönelik bu tasnif “In te rn ati
onal Biological Program m e” , ca da benim senm iştir. D ansereau klasifikasyonundan biraz farklıdır. Şöyle ki, bunda bitkilerin yatay d a 
ğılışları ön plâna alınm ıştır ve üç esas strüktüral grup m eydana geti
rilm iştir. Böylece, alan ilgisi ve yükselti katm a da yer verilm iştir:
1. K apalı Vejetasyon (Devamlı ya da sürekli vejetasyon):
Bu gruptaki bitkiler kesintisiz uzanırlar, herhangi bir kat, ya da
her k a tta devam lı bir örtü halindedirler,
2. Açık Vejetasyon (Süreksiz veya kesintili vejetasyon) :
Bitki örtüleri belli aralıklarla birbirlerini izler.
3. Seyrek Vejetasyon:
Bitkiler arasındaki mesafe açık vejetasyonda olduğundan daha
fazladır, yani b u rad a geniş boşluklar m evcuttur.
Fosberg’in formasyon sınıflarına a it tablosunun özeti:
K apalı Vejetasyon

Açık Vejetasyon (Step)

Seyrek vejetasyon(çöl)

A. O rm an
B. Çalı
C. Bodur çalı
I. U zun boylu savan
J . Bodur savan

A.
B.
C.
D.

A. Çöl ormanı
B. Çöl çalısı
C. Çöl ot formasyonu

Süreksiz O rm an (step ormanı)
Step çalısı
Bodur step çalısı
Step savanı

Ayrıca, bu kategoriler de, daim a yeşil kalm a, yaprak dökme gibi
fonksiyonlar nedeniyle, tekrar formasyon g ru p la n haline getirilmiş,
son bölüm lem e de, esas yaşam şekli, yaprak büyüklüğü, biçimi ve tekstü rü gözönüne alınarak yapılm ıştır.
(3) Dansereau, P. (1957) Biogeography ...
Dansereau, P. et Arros, J . (1959) Essais d ’application de la dimension structurale en
phytosociologie......
(4) Fosberg, F.R . (1967) A Classification of végétation for general purposes....
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Seddon’a göre, b u rad a stratifikasyonun yol açtığı karışıklıklar
kolayca düzeltilemez. Çünkü, “devam lı zemin örtüsü ile birlikte ke
sintili bodur çalı” ve “dağınık ağaçlı devamlı çalı” v.s. gibi, isim len
dirilmiş m uhtelif sınıflar kabuletm e zorunluluğu ortaya çıkm akta
dır, böylece Fosberg’in ilk tablosundan farklı ve O n a göre belli am aç
tan uzak bir sonuç elde edilir.
Yine, “çöl” kavram ının birbirlerinden uzak mesafeli alanlar ve
steple hem en eş anlam da kullanılm ası da bazı yadırganacak terim
kom binelerinin hasıl olm asına yol açar, örneğin, “çöl orm anı” , “çalı
step savan...” v.s. gibi.
H er ne kadar, m ikrofil, mezofil, m egafil gibi yaprak boyutları
ile ilgili teknik terim ler bir klasifikasyona dahil edilmişlerse de bunlar,
R aunkiaer ve diğer m üelliflerin açıklam alarına ve ölçülerine uym a
m aktadır. Ö rneğin, bu üç terim den bir tanesinin sıfat olarak “ağaç,
çalı, bodur çalı” kavram larının her biri için kullanılm ası halinde yine
çelişkiye düşülebilir.
A. W. K üchler ise, vejetasyon tiplerine ait büyük grupların tesbiti hususunda, fonksiyon ve yaprak şekillerini ön plana alarak bir
şema hazırlam ıştır(5). B urada on kategori ayırdetm iştir, b u n lar:
1. D aim a yeşil kalan geniş yapraklılar.
2. Geniş yapraklı olup, yaprakları dökülenler.
3. D aim a yeşil kalan iğne yapraklılar.
4. İğne yapraklı olup, yapraklarını dökenler.
5. Y arı dökülen yapraklılar (daim a yeşil kalan geniş yapraklılarla,
dökülen geniş yapraklılar karışımı).
6. Karışık yapraklılar (daim a yeşil kalan iğne yapraklılarla dö
külen geniş yapraklılar karışım ı).
7. Yapraksız bitkiler.
8. Çayır benzeri bitkiler (G ram inoid).
9. O tsu bitkiler.
10. Likenler ve yosunlar’dır.
K üchler, kısa açıklam alar yapm a ya da form üle etm e am acıyla,
terim lere ait şifre harfler de kullanm ıştır. A na terim lerin birleştiril
m eleri ile, genellikle birbirlerinden farklı katlarla, onların yaşam tarz
larına uygun hususlar da belirtm iştir. Burada, her kattaki vejetasyon(5) A.W. K üchler (1964) Potantial N atural Vegetation.

V E JE T A S Y O N

93

da en yaygın topluluk o kata hakim dir. Bitki sıklığı veya dağılım alanı
ise, D asereau’n u n birim ine uym aktadır, yani devam lı, kesintili, serpili
bitkiler v.s.... gibi. B unlar için de kod harfler kullanılm ıştır. Ö rneğin,
Brezilya Llanos’u (GSp) olarak ifade edilmiştir (G = Geniş yapraklı
daim a yeşil ve yaprak döken türlerden müteşekkil bitkilerin hakim i
yetini ifade eder). Bu klasifikasyon b ü tü n vejetasyon şekillerine değin
m ektedir.
Yine, belli katta, aynı yaşam tarzına sahip vejetasyon tiplerinin
gruplandırılm alarıyla da değişik bir sınıflandırılm a yapılması m üm 
kündür. Ö rneğin, araların d a çayırların çok bulunduğu bir vejetas
yonda, preri, step, savan bir halka teşkil edebilirler, ancak, bir harita
üzerinde aynı tem el rengin değişik tonları ya da taram a yoluyla ifade
edilm eleri halinde birbirlerinden ayırd edilebilirler.
K üchler klasifikasyonunun im kânları geniş olduğu için, yükselti
katları dikkate alınarak büyük kategorilerde yeni bölüm lem eler ya
pılabilirdi. Ö rneğin, “geniş yapraklı, daim a yeşil orm an vejetasyonu” ,
ayrı ayrı, yüksek, o rta ve alçak boylu ağaçlardan müteşekkil orm an
lar, çalı ve bodur çalılar olarak tasnif edilip, her biri küçük harflerle
şifrelendirilebilirdi. H a tta , gerektiğinde floristik tertip esas tutulm ak
üzere, d a h a da detaya inilerek yeni yeni ayırım lara yer verilebilir.
Vejetasyona ait strüktüral ve fonksiyonal klasifikasyonlar coğrafi
yönden düşünülürse pek tatm in edici değildir. Şöyle ki, vejetasyon,
klim atik, edafik, biotik ve fizyografik faktörlerle insanın da etkisi al
tındadır. Y ani, sıcaklık, nem , rüzgâr, ışık, toprak ve su koşullan ile,
rölief, drenaj, organizm alar ve insan, vejetasyon üzerinde, yerine ve
zam ana göre farklı etkilerde bulunabilecekleri için bu hususları, bil
hassa iklim faktörlerini ve çevre şartlarını dikkate alan bir klasifikas
yon gereklidir.
Bütün bu faktörlerden bir ya da bir kaç tanesi göz önünde bu
lundurularak sunulm uş klasifikasyonlar da vardır. Ö rneğin, R aunkiaer analizi bun lard an biridir. Değişik bir örnek teşkil etmesi bakım ın
d an ona b u ra d a kısaca tem as etm ek yerinde olur kanaatindeyiz.
C. R aunkiaer, belli bir yerde ya da klim atik çevredeki vejetasyon
üyelerini tanıtm ak am acıyla, değişik bir klasifikasyon örneği verm iştir.
Benzer h ay at şekillerine sahip vejetasyon tipleri ile ilgili bu ayrım da,
bitkilerin genel görünüm lerinde olduğu kadar fonksiyonal işleyişle
rinde de birbirlerine benzem eyen kategoriler m evcuttur. R aunkiaer,
büyük gruplar tesbit ederken, bitkilerin bazı esas özelliklerini de dik
kate alarak, grupları, “Phanerophytes” , “Cham aephytes” , “He-
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m icryptophytes” , “Geophytes” , “Therophytes” , “H ydrophytes” ve
“H ygrophytes” olarak isim lendirm iştir.
Phanerophytes: Bir yıldan fazla yaşayan, gövde ve tom urcukları

yemlenen, ağaç ve çalıları ihtiva eder. B unların toprak üstü kısımları
25 cm ’den d ah a yüksek boydadır.
Chamaephytes : Yine, bir yıldan fazla yaşayan, zem in seviyesinden
itibaren en fazla 25 cm yükseklikte olabilen bodur çalılar ve otları
içine alır. Ö rneğin, “kekik” (Thymus) ve “taşkıran” (Saxifraga)
gibi bitkiler bu g rupta yer alırlar.
Hem icryptophytes : Zem in seviyesinde veya yüzey toprağı içinde

gelişen otlar ve çayırlar grubudur. Ö rneğin “karah in d ib a” (T araxa
cum officinale) ve “ısırgan otu” (nettles) buraya girer.
Geophytes : Y eraltı tüpleri, rizom ları ve soğanları bulunan, toprak
içine iyice gömülmüş “süm bül” (Hyacinths) ve “çiğdem ” (Crocuses)
gibi bitkiler grubudur.
Therophytes: Uygun koşullar altında tam bir hayat devresi olan
bitkileri ihtiva eder ki, bunların tohum ya da sporları daha sert şart
lara, örneğin kurak bir çevre koşullarına uyabilirse nisbeten uzun
süre yaşayabilirler.
Hydrophytes ve Hygrophytes: Bu gruplarda su ve bataklık bitkileri

yer alırlar.
M oney’e göre, basit olan bu sistem, daha başka kategorilerin de
eklenmesi ile geliştirilebilir (6).
İklim koşullarını ön p lân a alarak, yaşam şekli, strüktür ve foksiyona da karşılaştırm alı olarak yer veren vejetasyon tipleri tesbiti m üm 
kün olm uştur. Aynı zam anda bu karakterlerle coğrafi dağılış arasında
da ilgi kurulabilm iştir(7). Bunlar, örneğin “nem li ılım an iklim ler ve
orm an tipleri” , “çöl iklim leri ve vejetasyon tipleri” adı altında açık
lanm ıştır. D etaya inilirse, klim atik yönden benzer, fakat coğrafi b a 
kım dan farklı vejetasyon alanlarının belirdiği de anlaşılır. Bunlar
ancak ayrı bir konu içinde incelenebilirler.

(6) D.C. M oney (1972) Climate, Soils and V egetation... sayfa: 189.
(7) A.A. M iller (1957) C lim atology..........
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