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YÜKSEK DA⁄
ORMANLARI VE
ÇÖLLEﬁME

Antartika gibi, suyun yeterli ancak kullan›lamaz oldu¤u so¤uk yerlerle Sahra gibi, suyun yeterli olmad›¤› s›cak ve kurak
yerler, çöl olarak nitelendirilebilir. Bu iki
alanda da yüzlerce, hatta binlerce y›ld›r
ölmüﬂ fakat çürümemiﬂ canl› kal›nt›lar›na
kolayl›kla rastlanabilir. Çölleﬂme ve orman kavramlar› birbirine z›t gibi gözükebilir. Asl›nda çöl ve çölleﬂme koﬂullar› “biyolojik ortam›n geriledi¤i” alanlar olarak
tan›mlanabilir. Ne yaz›k ki günümüzde,
uç iklim de¤erlerinde yaﬂayan yüksek da¤
ormanlar›, yo¤un insan bask›s›na maruz
kalm›ﬂ, biyolojik etkinlik en aza inmiﬂ ve
buralarda çölleﬂme koﬂullar› hakim olmaya baﬂlam›ﬂ bulunuyor. Bu durum, yar›kurak iklim koﬂullar›na sahip ülkemizde
daha da belirgin.
Ormanlar, birer ekosistem olup içlerindeki egemen yaﬂam formu a¤açlard›r.
A¤açlar s›k bükler (belli büyüklükteki
topluluk) oluﬂturarak geliﬂim ve büyümeleriyle önemli derecede etkileﬂimler yarat›r, özel bir orman içi iklim ve kendine özgü toprak yap›s› ortaya ç›kar›rlar. Bir orman ortam›ndaki yaﬂama uyum sa¤lam›ﬂ
bitkiler ve hayvanlar, özel bir “biyotop”
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oluﬂtururlar.
Yüksek da¤ ormanlar› do¤al orman s›n›r›n›n hemen alt›nda, var olmayla yok olman›n s›n›r de¤erlerinde varl›klar›n› sürdürürler. Turizm hareketlerinin, hayvan
otlatmas›n›n, endüstriyel odun üretiminin
bask›s› alt›ndad›rlar. Bu bask›lar sonucunda, Avrupa k›tas›nda bu tür orman
varl›¤›n›n % 75’i yok olmuﬂ durumda. Oysa ormanlar, yaﬂamsal öneme sahip yüksek kalitede suyun da ana kayna¤› konumundalar ve büyük miktarlarda suyu
bünyelerinde depolayabilirler. Mevsimlere
göre düzeni de¤iﬂen ya¤›ﬂlar› denegeler,
filtreler ve düzenli akan kaynak sular› haline getirirler. Düzenli akan sular alt ovalardaki tar›m ve yerleﬂim alanlar›n› su
bask›nlar›ndan korur, onlara uzun süreli
sulama, kullanma ve içme suyu kayna¤›
oluﬂturur. Yüksek kalitede suyun ana
kayna¤› olarak orman, bugün artan derecede önem kazanmaya baﬂlad›. Çünkü
yeryüzündeki insan nüfusunun art›ﬂ›na,
yaﬂam düzeyinin yükselmesine paralel
olarak, kaliteli su da art›k yetersiz yetersiz hale gelmiﬂ durumda.
Yüksek da¤ ormanlar›, yaﬂamsal öne-

me sahip birçok faktörü (güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n
ﬂiddeti, s›cakl›k de¤erleri, ya¤›ﬂ çeﬂidi ve
miktar›, rüzgarlar, toprak faunas› ve floras›, tohumlar›n yay›l›ﬂ› gibi) belirli bir denge içinde bünyelerinde saklarlar. Bunlardan en önemlisi biyolojik toprak etkinli¤i.
“Toprak etkinli¤i” küçük canl›larla, ölü
örtünün (ölü dal, kozalak, yaprak vb.) biyolojik yolla ayr›ﬂmas›n› içerir. Küçük
canl›lar (mikroorganizma) toprak, su ve
sedimentler içinde ölü organik maddelerin y›k›m›n› gerçekleﬂtirerek, besin maddelerini bitkilerce al›nabilecek biçime sokarlar. Toprak içinde etkili olan flora ve
fauna öyle ideal bir duruma sahiptir ki,
ölü materyalin ayr›ﬂmas› baﬂar›yla gerçekleﬂtirilir. Toprak canl›lar› taraf›ndan k›r›nt› bünyesi korunur ve topra¤›n havaland›rmas› sa¤lan›r.
Aﬂ›r› koﬂullarda yetiﬂen yüksek da¤ ormanlar›n›n ortadan kalmas›yla humus
serveti de kaybolur, biyolojik etkinlik belirgin biçimde geriler, humus içinde yaﬂayan organizmalar da yaﬂamlar›n›n kaybeder. “Mikoriza” olarak adland›r›lan ve bitki kökleriyle mantarlar aras›nda sürdürülen ortakyaﬂam, bu organizmalar için ol-
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dukça önemlidir. Bu özellik, yüksek alanlarda süren zor çevre koﬂullar›nda a¤açlar›n yaﬂayabilmesi aç›s›ndan önemli bir yere sahiptir. San›lan›n aksine su dengesini
sa¤layan, erozyonu engelleyen a¤açlar de¤il, onun alt›nda bulunan ölü örtü ve humus tabakas› olup, a¤açlar bu tabakan›n
devaml›l›¤›n› sa¤lama iﬂlevini görürler.
Mikoriza, yüksek da¤ ormanlar›nda
yaﬂamsal iﬂlevler üstlenir. Vejetasyon süresinin k›sa oldu¤u bu alanlarda, a¤açlar›n gerekli madde al›mlar›n› güvence alt›na al›r ve ﬂiddetli don gibi kritik evrelerin
atlat›lmas›n› sa¤lar; a¤açlar› topraktaki
hastal›k yap›c›lardan koruyarak stres tolerans›n› art›r›r; a¤açlar›n di¤er çal› ve otsu
bitkilerle besin maddesi rekabetine yard›mc› olur; kökleri, bünyelerindeki gazlar›n zararl› etkilerinden koruyarak daha iyi
bir kök/gövde oran› oluﬂturur. Mantarl›
kökler, mantars›z köklere göre 2-4 kat daha fazla solunum gerçekleﬂtirir. Farkl› bitkiler, “misel ipleri” veya mantar hüfleri
arac›l›¤›yla toprak alt›nda birbirleriyle
ba¤lant› kurarak besin maddeleri için taﬂ›ma yolu oluﬂtururlar. Tüm bunlar›n sonucu olarak, özellikle fakir topraklar üzerinde mikorizal› a¤açlar, mikoriza içermeyen a¤açlara göre daha iyi geliﬂim gösterirler. Mikorizal mantarlar›n di¤er bir önemi de hayvanlar ve insanlar için do¤rudan besin kayna¤› oluﬂturmalar›.
Ülkemizde yüksek da¤ ormanlar›n›n
üst s›n›r› bölgelere göre de¤iﬂkendir. Yüksek da¤ ormanlar›, iklim karasallaﬂt›kça
daha yükseklere ç›kar. Üst s›n›r Akdeniz,
Karadeniz, Ege, Güneydo¤u Bölgelerinde
2000 m, Marmara’da 2100 m, Akdeniz ard›nda 2200 m, Do¤u Karadeniz ard›nda
ve Do¤u Anadolu’da 2700 m, ‹ç Anadolu’da 2400 metredir. Bu yükseltilerin üzerinde, önce baz› çal› gruplar›yla birlikte
bodurlaﬂmaya baﬂlam›ﬂ tek tek a¤açlar›n
bulundu¤u a¤aç s›n›r› ve ard›ndan da¤ çay›rl›klar› gözükür.

Avrupa’ya göre daha az ya¤›ﬂ alan, yar› kurak iklime sahip ülkemizde, bu ormanlar çok daha önemli iﬂlevlere sahip.
Anadolu’daki dereler hakk›nda yaﬂl› insanlarla konuﬂursan›z, size söyleyecekleri
ilk söz “ﬂu gördü¤ün dereden yaz›n bile
geçmemiz zordu, oysa ﬂimdi hiç su yok,
hatta geçmiﬂe göre dere yata¤›n›n çok daha aﬂa¤›lar›na indi” olacakt›r. Heyelanlar›n, ç›¤lar›n, f›rt›nalar›n, sellerin artt›¤›n›,
derelerde bol olarak bulunan alabal›klar›n yok oldu¤unu, kar›n eskiye göre daha
çabuk eridi¤ini ve otlaklar›n yaz kurakl›-

¤›ndan daha çok etkilendi¤ini belirtecek,
k›raçlaﬂmaya baﬂlam›ﬂ yaylalar› gösterip
“ﬁuralar› görüyor musun? Çocuklu¤umda buradaki ormanlardan geçmekten korkard›m” diyecektir. Bu sürecin bir insan
ömrü içinde gerçekleﬂmesi, çölleﬂme koﬂullar›n›n ne kadar h›zla artt›¤›n› gösterir.
Anadolu insan›n›n yaﬂam tarz›nda yaylac›l›k çok önemli bir yere sahip ve sisteme d›ﬂar›dan müdahaleyi zorunlu hale getirmiﬂ durumda. ‹nsan›n her müdahalesi,
sistem içinde de¤iﬂiklikler oluﬂturur.
Önemli olan, bu de¤iﬂimi olumlu yönde
gerçekleﬂtirmek, mümkün oldu¤unca s›n›rland›rmak ve var olan do¤al sistemi
y›kmamak. Oysa Anadolu yaylalar› yüzlerce y›ld›r bencilce kullan›lm›ﬂ, sistem y›k›lm›ﬂ, biyolojik çeﬂitlilik en aza inmiﬂ. Bugün Anadolu’da bakir yüksek da¤ orman›
kalmam›ﬂ durumda. Nüfus art›ﬂ›yla buralara bask› da artm›ﬂ, yüksek da¤ ormanlar› yer yer yok olmuﬂ, baz› alanlardaysa
400 metre gibi inan›lmas› güç oranda aﬂa¤›lara do¤ru inmiﬂ bulunuyor. Bu durum,
ekolojik bir felakettir ve bu alanlar›n h›zla onar›larak eski iﬂlevlerine kavuﬂmas›,
ülkemiz aç›s›ndan yaﬂamsal öneme sahipﬁubat 2006

53 B‹L‹M ve TEKN‹K

ormanCollesme

1/25/06

10:16 AM

Page 54

tir. Gelinen aﬂamadan sonra ormanlar›
kendi hallerine b›raksak bile, kendilerini
yeterince onaramayacak durumdalar. Sonuçta kendi bozdu¤umuzu onarmak, yine
bizlere düﬂmekte. En canal›c› nokta da,
toplumumuzun, bunun ne kadar önemli
oldu¤unu kavramas›.
Orman Bakanl›¤› çölleﬂmenin fark›nda
ve yo¤un a¤açland›rma çal›ﬂmalar› yürütmekte. Oysa ülkemizde yeniden orman
kurma çal›ﬂmalar›, geçmiﬂten bu yana endüstriyel kayg›larla sahilden yukar› do¤ru
yap›lmakta. Bu, yanl›ﬂ bir uygulama. Yüksek da¤ ormanlar›ndan baﬂlamayarak aﬂa¤› do¤ru çal›ﬂmak gerekiyor. Bu, k›sa dönemli piyasa hesaplar›na pek uymasa da,
uzun dönemde getirece¤i toplam toplumsal ve ekolojik yarar daha fazla. Günümüzde kaliteli suyun stratejik öneminin
artmas›, biyolojik çeﬂitlili¤in dikkate al›nmas›, bunun bir kan›t›.
Yüksek da¤ ormanlar›n›n onar›m›nda;
k›t olan kal›nt› tohum kaynaklar›n›n korunmas›, en az on y›lda bir gerçekleﬂen
bol tohum y›llar›nda tohumlar›n depolanmas›, fidan üretimi, ç›¤lar›, kar bask›s›n›,
rüzgar etkisini önleyici birçok mekanik
önlem al›nmas› gibi öncü çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekir. Bundan sonra uygun toprak iﬂleme yöntemleriyle orman kurma
çal›ﬂmalar›na baﬂlan›r.
Çok uzun zamandan beri ormans›zlaﬂm›ﬂ bölgelerde a¤açland›rma oldukça zordur. Bunun nedenini daha çok, de¤iﬂmiﬂ
topra¤›n biyolojik durumu ve fiziksel de¤iﬂiminde aramak gerekir. Fiziksel de¤iﬂimi, geçici de olsa mekanik yöntemlerde
gidermek mümkün, ancak biyolojik etkinli¤in yeniden kurulmas› büyük zorluklar
içeriyor.
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Söz konusu alanlarsa ço¤unlukla bozuk alanlar ve ormanlar buralarda ya çok
seyrelmiﬂ ya da hiç kalmam›ﬂ, topra¤›n biyolojik etkinli¤i de sekteye u¤ram›ﬂ durumda. Yaﬂl› bir a¤açtan 50 m uza¤a gitti¤inizde mikoriza oran›n›n önemli ölçüde
düﬂtü¤ü düﬂünülürse, durum daha da iyi
anlaﬂ›labilir. Orman kurma aﬂamas›n›n en
önemli aya¤›, sahan›n biyolojik etkinli¤inin yeniden tesisi. Bunun için de mikorizalar›n çal›ﬂma alanlar›na geri dönmesinin sa¤lanmas›, yani sahaya yapay mikoriza aﬂ›lanmas› ve dikilecek fidanlar›n mikorizal› olmas› çok önemli.
Bu tür alanlarda çal›ﬂmaya baﬂlamadan
önce uygun fidanl›klar›n tesisi gerekir. Halen ülkemizdeki fidanl›klar›n ço¤unlu¤u
yüksek da¤ a¤açland›rmalar› düﬂünülmeden, genelde yerleﬂim yerlerine yak›n düﬂük kotlarda, endüstriyel a¤açland›rma
amaçl› olarak kurulmuﬂ durumda. Fidanl›klar›m›zda mikoriza aﬂ›lamas› uygulanmakta. Bu uygulama, fidanl›¤›n ekolojik
koﬂullar›na uygun alanlar için yeterli olabilir; ancak yüksek da¤ a¤açland›rmalar›nda sonuç vermez. Yüksek alan a¤açland›rmalar› için her mikoriza türü uygun olmad›¤› gibi, uygun mikorizalar a¤açlara göre

de farkl›l›klar gösterir. Yüksek alan mantarlar›, düﬂük s›cakl›k de¤erlerine özel bir
uyum yetene¤i gösterir. Mantarlar, yüksek
alanlarda ancak uygun kökenli olanlar›n›n
seçimiyle uzun süre tutunabilir ve farkl›
ekolojilerde geliﬂmeleri ço¤u zaman güçtür. Fidanl›k, orta yükseklikte a¤açland›r›lacak alan›n ekolojisini içeren ve ondan en
fazla 500 metre aﬂa¤›da olacak biçimde seçilmeli ve tüplü fidan yetiﬂtirilmesi esas olmal›. Fidanlar›n tüpleme iﬂleminin, yeterli
suyun olmas› halinde; onar›lacak sahan›n
içinde yap›lmas›, baﬂar›y› art›racak önemli
bir etken. Bunun ana nedeni, iklime k›sa
sürede uyum ve mikorizal› fidan yetiﬂtirme kolayl›¤›. Yani fidanlar, biyolojik olarak etkin topraklarda yetiﬂtirilmeli. Bu koﬂullarda yetiﬂtirilmiﬂ ve mikoriza aﬂ›lanm›ﬂ
fidanlar›n hayatta kalma oran›, aﬂ›lanmam›ﬂlara göre 5 kat; büyüme oranlar›ysa 2
kat fazla. Biyolojik olarak etkin toprak
içinde küçük çanl›lar›n a¤›rl›¤›, hektarda
2 tona ulaﬂabiliyor. Mul tipi humusta,
gram baﬂ›na 35 milyon adet mikroorganizma saptanm›ﬂ durumda.
Fidanl›k aﬂamas›ndaki mikoriza aﬂ›lamas›nda, yapay yöntemler de dahil olmak
üzere birçok yöntem kullan›labilir. En basit yöntem, a¤açland›r›lacak sahan›n ekolojik özelliklerine sahip, humusla kar›ﬂ›k
orman üst topra¤› getirilip fidanl›¤a ya da
tüplere aﬂ›lanmas›. Aﬂ›lama tüp topra¤›na
veya ekim yast›klar›na mikorizal› humusun kar›ﬂt›r›lmas›yla gerçekleﬂtirilir. Aﬂ›laman›n yan›nda baz› teknik önlemler de gerekir. Bunlar, parsellere dinlenme sürecinde yeﬂil gübre uygulanmas› ve gerekirse
yapay gübre takviyesi yap›lmas›; topra¤a
organik madde vererek pH de¤erinin 6-6,5
aras›nda olmas›n›n sa¤lanmas›; otlarla mücadelede bitki öldürücü, hastal›klarla mücadelede mantar öldürücü ilaçlar›n kullan›lmamas›d›r. Bunlar›n yan›nda tüp topra¤›n›n ya da yast›klar›n nemini kaybetmemesi, yani uzun süreyle kuru b›rak›lmamas› gerekir. Daha fidanl›k aﬂamas›nda
mikorizal› fidan kolayl›kla tan›n›r, çünkü

Baz› Kavramlar ve Tan›mlar›
.

Biyotop: Belli bir canl› toplulu¤unun s›n›rl› yaﬂam alan›.
Ekosistem: Herhangi bir ortamda iklim, topografya, jeolojik yap› gibi cans›z ö¤elerle bitki, toprak, hayvan, insan gibi canl› ö¤eler aras›ndaki iliﬂkileri belirtir.
Flora: Yeryüzünün belli bir bölgesindeki do¤al bitki türlerinin
bütünü.

Fauna: Yeryüzünün belli bir bölgesindeki do¤al hayvan dünyas›.
Bakir orman: Do¤al olarak oluﬂmuﬂ, insan taraf›ndan do¤rudan
veya dolayl› olarak de¤iﬂtirilmemiﬂ orman.
Biyolojik çeﬂitlilik: Bu kavram
“tür çeﬂitlili¤i”, “ekosistem çeﬂitlili¤i” ve “genetik çeﬂitlilik” kapsar ve pratikte, yaﬂayan dünya-

n›n tümünü içine al›r.
Kal›nt›: Ço¤unlukla önceleri geniﬂ bir yay›l›ﬂ alan›na sahipken
bugün belli bir alan içinde, s›n›rl› bir yay›l›ﬂ› olan bitki türü.
Orman s›n›r›: Gruptan kümeye
kadar yeterli en küçük alana sahip, orman iklimi yaratacak derecede s›k (kapal›) ormanlar.
Simbiyotik iliﬂki: Canl›lar aras›nda karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂmaya dayanan iliﬂki.
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mikoriza onlar›n kök sistemini tümüyle
kaplar ve beyaz bir renk almas›n› sa¤lar.
Dünyadaki birçok ülkenin aksine, ülkemizde bu alanlar›n onar›m› daha kolay.
Çünkü di¤er ülkelerde bu tür faaliyetleri
engelleyen ana neden, mülkiyet sorunu.
Örne¤in Avrupa k›tas›nda da¤lar taﬂlar
özel mülkiyetin eline geçmiﬂ durumda.
Bizdeyse büyük oranda kamu mülkiyeti
sözkonusu. Yüksek da¤ ormanlar›n›n
onar›m› 20-60 y›l gibi uzun bir zaman sürecinde gerçekleﬂtirilir ve bu süreç oldukça yo¤un bir iﬂgücü gerektirir. Bu durum
asl›nda çözümün de bir parças›. Bu alanlarda yaﬂayan, e¤itim düzeyi düﬂük ve iﬂ
bulma olas›l›klar› az, düﬂük gelire sahip
insanlar›n bu amaçla çal›ﬂt›r›lmas›. Tohum toplama, fidan yetiﬂtirme, a¤açland›rma ve orman bak›m çal›ﬂmalar›, özel bir

yasayla bu köylülere birim ederleriyle
do¤rudan verilebilir. Zaten bu yöntem, ormanc›l›k çal›ﬂmalar›nda kullan›lmakta.
Bunun yan›nda ekolojik tar›m faaliyetleri
için kaynak aktar›m› yap›l›p gerekli e¤itimler verilebilir. Bu uygulamalar san›ld›¤›ndan kolay ve basit olacakt›r. Çünkü bu
köylüler zaten konunun yabanc›s› de¤il.
Ço¤unlu¤u daha önceden ormanc›l›k faaliyetlerinde çal›ﬂm›ﬂ durumdalar.
Elbette insan eliyle tahrip edilmiﬂ da¤
ormanlar›m›z›n ve yaylalar›m›z›n onar›m›
yeterli de¤il. Bu alanlardaki yaﬂam ve turizm hareketlerinin de ekolojik bak›mdan
uygun olmas› gerekir. Buralardaki yap›laﬂma ve di¤er insan etkinlikleri kat› kurallarla s›n›rland›r›lmal›d›r. Lüks bir da¤
otelinde ya da da¤ evinde kullan›lan deterjan›n ya içme suyu ile ya da yedi¤imiz

sebze, meyvelerle hatta hayvansal ürünlerle bize ulaﬂt›¤›n› bilmemiz gerekir. Zaman geçirmeden bu konuda yasal düzenlemeler yap›lmal› ve halk›m›z bu konuda
bilgilenmeli. Aksi taktirde hasta ölecek ve
gelirimizin önemli bir k›sm›n› tüketerek
rafine su içmek zorunda kalaca¤›z; hatta
kalmaya baﬂlad›k bile.
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