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Alaçam Dağları’nda (Balıkesir, Kütahya) 
Bulunan Saf Karaçam (Pinus nigra, Pinaceae)

Meşcerelerinde Liken Ölü Örtü Miktarının Mekansal Tahmini
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Amaç: Alaçam Dağları’nda saf karaçam (Pinus nigra J.F. Arnold) ormanlarının toplam liken ölü 
örtü miktarının tahmin edilmesidir.

Özdek ve Yöntem: Çalışma alanı Balıkesir-Kütahya ili sınırları içinde bulunan Alaçam Dağları 
olup, 29°15’30”–28°15’00” boylamları ile 39°38’00”–39°07’30” enlemleri arasında kalmaktadır. 
Karaçam ormanları saf olarak Alaçam Dağları’nda geniş alanları kaplamaktadır. Analize konu 
olan alan toplamı 163904,84 ha olup, karaçamın diğer türlerle karışıma girdiği veya kızılçam ve 
meşeyle kaplı alanlar ile boş alanların toplamı 91871,95 ha’dır. Saf karaçam alanı ise 72032,89 
ha.’dır. Liken ölü örtü miktarına belirlemek için toplam 113 alanda arazide alınan örneklerden 
hektardaki miktar hesaplamıştır. Coğrafi bilgi sistemi ile yapılacak mekansal tahmin hatasını 
düşürmek amacıyla GRASS GIS yazılımının “v.surf.rst” modülündeki tahmin parametrelerinin 
(tension, smoothing) daha az hata verecek olanlarını belirlemek için öncelikle değişik parametreler 
test edilmiştir. Belirlenen tahmin parametreleri ile “v.surf.rst” modülü ile 10 adet farklı (1 tanesi 
113 nokta, diğerleri rastgele seçilen 79 nokta olan) veri setinden “regularized spline with tension” 
mekansal ara değer kestirimi yöntemi ile sürekli yüzey (raster) haritaları üretilmiştir. Bu haritalar 
içerisinde rastgele seçim ile oluşturulanlardan en düşük hatayı veren harita kullanılarak söz konusu 
alandaki toplam liken ölü örtü miktarı belirlenmiştir.

Bulgular: Saf karaçam ormanlarında liken ölü örtü miktarları mekansal dağılımını gösteren on 
adet harita oluşturulmuştur. Haritalardan elde edilen liken ölü örtü miktarları en düşük 4725,85 ton, 
en yüksek 6038,77 ton bulunmuştur. Bu farklılıkların en önemli sebebi hata payının hesaplandığı 
verilerin %30’unu teşkil eden değerlerin her seferinde değişmesidir. 

Sonuç: Saf karaçam ormanlarında on ayrı liken ölü örtü miktarı haritası üretilmiştir. Hata payı en 
düşük haritadan hesaplanan 5450,97 ton çalışma alanındaki toplam olarak tahmin edilmektedir. 
Bununla birlikte hata paylarına rağmen en yüksek değer olarak 6038,77 ton olarak tespit edilmiştir. 
Ayrıca liken ölü örtüsüyle liken canlı kütlesi arasında doğrusal ilişki bulunduğundan liken canlı 
kütlesini tahmin etmekte mümkündür.
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