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YAﬁLI VE ÖLÜ
A⁄AÇLAR

A¤açlar, baltaya yenik düﬂmez ise
çok yüksek boylara ulaﬂabildi¤i gibi,
baz› türler 2000 y›l›n üzerinde yaﬂayabilirler. Ülkemizin do¤al a¤aç türlerinden olan kay›n (Fagus) 40 metreden,
göknar (Abies) ve ladin (Picea) 60 metreden fazla boya, 1.5 metrenin üzerinde çapa ulaﬂabilirler. Dolay›s›yla böyle
görkemli ve yaﬂl› a¤açlar›n ölümü ile
orman içerisinde yüksek miktarda ölü
a¤aç oluﬂur. Ormanlarda yaﬂayan çanl›lar›n üçte birine yak›n›, yaﬂamlar›n›
sürdürebilmek için ölü ve yaﬂl› a¤açlara ba¤›ml›d›r. Ölü ve yaﬂl› a¤açlar, orman› dengede tutup, verimlili¤in devam›n› sa¤lad›¤› gibi, özel istekleri olan
binlerce tür için bar›nma ve beslenme
ortam› sa¤larlar. Örne¤in, bir meﬂe
a¤ac›, d›ﬂ müdahale olmad›¤› takdirde,
900 farkl› çanl›ya ev sahipli¤i yapar.
Ölmüﬂ a¤açlar üzerinde küçük ve özel
yaﬂam alan› oluﬂur. Bir çok canl› türüB‹L‹M ve TEKN‹K 66 ﬁubat 2008

nün süksesyonu, ölmüﬂ a¤açlar üzerinde gerçekleﬂir.
Son birkaç y›la kadar ölü, ölmekte
olan ve yaﬂl› a¤açlar, ormanc›lar›n yanl›ﬂ bir inanc› olarak hastal›k kayna¤›
olarak alg›lanmakta, ormanlarda onlar›n bulunmas› orman idaresinin bir yeteneksizli¤i olarak görülmekte, orman-

Ölmüﬂ bir
Toros
göknar›
üzerinde
katran
fideci¤i

lar, ekonomik kayg›lar›n ön planda tutuldu¤u “temiz iﬂletmecilik’’ anlay›ﬂ›
ile iﬂletilmekteydi.
Modern yada temiz orman iﬂletmecili¤inde her a¤aç türü için ekonomik
olarak art›m›n (hacim art›m›) azald›¤›
bir yaﬂ s›n›r› (idare süresi) belirlenir ve
a¤açlar bu yaﬂa ulaﬂt›klar›nda ço¤unlukla topluca kesilir. Örne¤in, ülkemizin kozalakl› a¤açlar› içerisinde en
fazla orman› bulunan a¤aç türü k›z›lçamd›r (Pinus brutia). Saf k›z›lçam bükünün idare süresi yetiﬂti¤i ekolojik
ortama göre 40 ile 80 y›l aras›ndad›r.
Ülkemizdeki k›z›lçam ormanlar› amenajman (Orman iﬂletme planlar›) planlar›nda idare süresi kadar eﬂit parçaya
(has›lalar› eﬂit) bölünür. Bu eﬂit parçalardan her biri bir y›l içerisinde t›raﬂlama kesilir. Olay› daha basit anlatabilmek için ortalama bir de¤er olan 60
yaﬂ› tek bir idare süresi olarak kabul
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Yaﬂl› a¤açlar
bir çok hayvan›n
bar›nma ortam›d›r.

Yaﬂl› bir ya¤ ard›c›

edelim. Bu durumda, ülkemizde iﬂletmecili¤e uygun k›z›lçam ormanlar›n›n
60 yaﬂ›ndakilerin tamam› kesilir ve yerine do¤al yada yapay yolla yeni orman
kurulur. Bu uygulamaya silvikültür
tekni¤inde “gençleﬂtirme’’ denir. Yani
k›z›lçam ormanlar›, 1 ile 60 yaﬂ aras›nda olmak zorundad›r. Ayr›ca 1-60 yaﬂ
aral›¤›ndaki iﬂletme ormanlar›na gençlik bak›m›, s›kl›k bak›m› ve aralama kesimleri ad› alt›nda, 5-10 y›lda bir girilerek zay›f a¤açlar, e¤ri a¤açlar, ölmekte
olan a¤açlar, dikili kurular, rekabette
geri kalanlar ve devrikler ormandan ç›kar›l›r. Buda yetmezmiﬂ gibi, arazi e¤imi nedeniyle gençleﬂtirilmesi mümkün
olmayan koruma karakterli ormanlara
da bak›m kesimleri uygulan›r. Bir çam
bükünü gezerseniz hemen hemen hep-

si ayn› boyda, ayn› yaﬂta, benzer geliﬂim özelliklerinde, alt› ter temiz, odun
tarlas›n› and›ran bir orman görürsünüz. Karﬂ›dan bak›ld›¤›nda baz› insanlarca çok hoﬂ karﬂ›lanan, alt›nda kolayca gezilmesi mümkün olan bu manzara, bir orman için biyolojik çeﬂitlili¤in
en alt düzeyde seyretti¤i, kuﬂlar›n yuva yapacak tek delik dahi bulamad›¤›,
çölü and›ran alanlard›r. Unutmayal›m
ki, “biyolojik ortam›n geriledi¤i’’ alanlar çöl olarak tan›mlanabilir. Asl›nda
buralar orman tan›m›na dahi girmez,
dense dense kereste tarlas› denebilir.
Genelde, orman iﬂletmecili¤i uygulamalar›nda “süreklilik prensibi’’ do¤al
dengenin süreklili¤inden daha çok
odun hammaddesinin sürekli üretimi
olarak alg›lan›r.

Ülkemizde bu süreç son 40-50 y›ld›r devam ederken, bat› ülkelerinde
300-400 y›ld›r uygulanmaktad›r. Bat›
ülkeleri, buda yetmezmiﬂ gibi, do¤al
ormanlar›n› bir çok alanda köklemiﬂ,
k›sa ömürlü fakat daha h›zl› geliﬂen,
genelde yabanc› kökenli türleri kullanarak a¤açland›rm›ﬂt›r. Yanl›ﬂ oldu¤u
bilimsel olarak anlaﬂ›lan bu mant›k süreci, tüm dünyada ve ülkemizde halen
devam etmektedir. Örne¤in, hiçbir do¤al a¤aç türümüz için özel bir araﬂt›rma enstitüsü kurulmazken, yabanc›
kökenli h›zl› geliﬂen türleri ülkemizde
yayg›nlaﬂt›rmak için birisi ‹zmit’te, bugün ismi de¤iﬂtirilmiﬂ olsa da di¤eri
Tarsus’ta orman bakanl›¤›na ba¤l› iki
adet özel amaçl› araﬂt›rma müdürlü¤ü
kurulmuﬂtur. Bu çal›ﬂmalar›n sonunKorunan alanlarda
do¤al ormanlar
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devrik bir
kasnak meﬂesi

da, yabanc› bir tür olan radiata (Pinus
radiata) çam› a¤açland›rmas› h›zla baﬂlam›ﬂ ancak günümüze pek ço¤u ulaﬂamam›ﬂ, kendili¤inden yok olup gitmiﬂtir. Buna Mu¤la yöresinde gerçekleﬂtirilen okaliptüs a¤açland›rmalar›n›
da ilave etmek gerekir. Asl›nda bu
a¤açland›rmalar boﬂ alanlarda yap›lsa
beklide hoﬂ görülebilir. Unutmayal›m
ki ço¤u uygulama do¤al ormanlar›m›z
köklenerek yap›lmaktayd›.
Son y›llarda h›zl› geliﬂen türlerle
gerçekleﬂtirilen a¤açland›rma çal›ﬂmalar›na küresel ›s›nmaya karﬂ› karbon depolama k›l›f› uydurulup, toplumun kafas› kar›ﬂt›r›l›yor. Oysa bu tür plantasyonlar karbonu h›zl› bir ﬂekilde depolarken
k›sa ömürleri sonucu, karbonu bünyelerinde tutma süreleri de k›sad›r. Yani
karbon depolamada önemli bir unsurda
a¤açlar›n uzun ömürlü olmas›d›r. Kanada’n›n Biritiﬂ Colombia eyaletinde yap›lan bir araﬂt›rma, idare süresi (son kesim yaﬂ›) 80 y›l olan iﬂletme ormanlar›nda tutulan karbon miktar›n›n, komﬂu
alandaki yaﬂl› do¤al orman›n yar›s› kadar oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Bu durum yaﬂl› do¤al ormanlar›n h›zla gençleﬂtirilmesi uygulamalar›n›n, havaya
yaﬂl› bir meﬂe a¤ac›nda
kav mantar›

önemli ölçüde net karbon sal›nmas›na
neden oldu¤unu gösterir.
Havadaki karbonun tutulup ba¤lanmas› yoluyla ekosistemde karbon
depolanmas›, karbondioksit gibi sera
gazlar›n›n azalmas›n›n bir yolu olarak
gözükmektedir. Ormanda karbon birikimini sa¤layan unsurlar; a¤açlar, diri
örtü, ölü örtü, toprak ve ölü a¤açlard›r. Ölü a¤açlar hem karbon aç›¤a ç›karma, hem de karbon depolama aç›s›ndan önemlidir. Geliﬂmiﬂ bat›l› ülkeler, daha az geliﬂmiﬂ ülkelerdeki tropik ormanlar›n karbon depolamas›nda
kritik rol oynad›¤› inanc›n› tüm dünyaya bilinçli olarak yaymaktad›rlar. Burada amaç, küresel ›s›nman›n önüne geçilmesinden daha çok, kendi hoyratça
uygulamalar›n› gizlemektir. Oysa tropik ormanlarda ayr›ﬂma o kadar h›zl›d›r ki, net karbon depolamas›ndan söz
edilemez. As›l karbonu depolayan ormanlar geliﬂmiﬂ ülkelerin bulundu¤u
serin ve so¤uk bölge ormanlar›d›r. Her
ﬂeyin ekonomik getirisi ile ölçüldü¤ü
geliﬂmiﬂ ülkelerde ormanlar›n ço¤unlu¤u özel sektör elinde, yüzlerce y›ldan bu yana ac›mas›zca kesilmeye devam ediliyor. Örne¤in, Kanada orman-

c›lar› helikopterler kullanarak yaﬂl›
a¤açlar› ormanlardan tek tek ay›klay›p
yüksek ederlere sat›yor. Ormanlar›n
vahﬂice iﬂletilmesi yetmezmiﬂ gibi, binlerce y›ldan bu yana birikmiﬂ organik
maddeler torf ad› alt›nda bulunduklar›
yerden ç›kart›l›p ayn› ülkelerce dünyaya pazarlan›yor. Geliﬂmiﬂ ülkelerin bulundu¤u serin ve so¤uk iklime sahip
bölgelerdeki ekosistemlerde, mikrobiyal etkinlik s›n›rl› ve ayr›ﬂma çok yavaﬂt›r. Bu nedenle bu bölgelerdeki ölü
a¤açlar ve ayr›ﬂmadan biriken ölü örtü
uzun ömürlü bir depo iﬂlevi görür.
Uzun ömürlü ve yavaﬂ çürüyen a¤açlardaki karbonun ço¤u yüzlerce y›l tutulmuﬂ olarak kalabilir. Örne¤in, sar›çamda (Pinus sylvestris) bu süre 1000
y›ldan fazla iken ya¤ ard›çta 2 bin y›l›
aﬂabilir. Ülkemizin do¤al bir a¤aç türü
olan ya¤ ard›çlar (Juniperus foetidissima) öldükten sonrada dikili kuru olarak 300 y›ldan daha fazla y›k›lmadan
ayakta kalabildi¤i gibi, devrildikten
sonrada 100 y›ldan daha uzun bir süre
çürümeden kalabilir. Bu özelli¤i ile
ya¤ ard›ç, bulundu¤u ekolojik bölgenin en uzun yaﬂayan, öldükten sonrada varl›¤›n› en uzun süre devam ettiren, dolay›s›yla da en uzun süre karbon depolayabilen a¤aç türüdür.
Son birkaç y›lda, bir miktar yaﬂl› ve
ölü a¤açlar›n ormanlarda b›rak›lmas›na dair yasal düzenlemeler yap›lm›ﬂsa
da, ormanc›larda geçmiﬂten gelen “temiz iﬂletmecilik tak›nt›s›’’ devam etmektedir. Geçmiﬂte ve günümüzde bir
çok ormanc›, asl› görevinin bozulan
ekolojik dengenin yeniden tesisi oldu¤unu unutmuﬂ gözüküyor. Ölü ve yaﬂl› a¤açlar, en çok tehdit alt›nda buluyaﬂl› bir göknarda yenilebilen
dalak mantar›
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Akçam iﬂletme
orman›nda gençleﬂtirme
(tür de¤iﬂikli¤i yöntemiyle)

Kavramlar ve Anlamlar›
Bük (meﬂcere): Yaﬂ, a¤aç türü, a¤aç türü
bileﬂimi, büyüme yada kuruluﬂ biçimi gibi
özelliklerin hepsi yada bir k›sm› ile çevresinden belirgin olarak ayr›lan, en az 1 hektar büyüklü¤ündeki orman parças›. Saf bük: Bir tek
a¤aç türünden oluﬂan bük. Kar›ﬂ›k bük: ‹ki
yada daha fazla a¤aç türünden oluﬂan bük
Süksesyon: Bir organizma toplumunun iklim, toprak ve organizman›n yaﬂama yetene¤ine ba¤l› olarak ayn› yetiﬂme ortam› üzerinde
ola¤an zamansal s›ralan›ﬂ›

nan yaﬂam alanlar›ndan biridir. Bu durum bir çok türün k›rm›z› listeye girmesine neden olmuﬂ bulunuyor.
Tür çeﬂitlili¤inin korunmas› do¤al
süksesyon seyrinin korunmas›n› gerektirir. Bunun içinde do¤aya yak›n orman iﬂletmecili¤i etkin bir yoldur. Bu
nedenle, ormanda do¤a koruma herhangi bir zamanda orman›n do¤all›¤›
ile ölçülebilir. Bu konuda yüksek a¤aç
yaﬂ›, ölü a¤aç zenginli¤i, yetiﬂme ortam›n›n do¤al türlerinin varl›¤›, kar›ﬂ›m›
Yaﬂl› ceviz a¤ac›

Silvikültür: Ekolojik, biyolojik ve sosyal temeller üzerinde var olan ormanlar›n planl›
olarak iﬂletilmesi, bak›m›, gençleﬂtirilmesi, ve
varl›klar›n›n yetiﬂme ortam›na uygun bir biçimde süreklilik prensibine uygun olarak sürdürülmesi ile ekim ve dikim yoluyla yeni ormanlar›n kurulmas› ile u¤raﬂan bilim dal›d›r.
T›raﬂlama: Bir orman›n tek bir seferde tamamen kesilmesi
Rekabet: Yaﬂam için gerekli ancak s›n›rl›
olan çevre etmenleri (›ﬂ›k, besin, su) için savaﬂ›

ve tabakal›¤› önemlidir. Bütün bu
olumsuzluklara ra¤men ülkemiz; do¤as›n›n engebeli oluﬂu, kapitalizmle
geç tan›ﬂmas› nedeniyle; do¤al orman
varl›¤›, yaﬂl› ve ölü a¤aç miktar› itibar›
ile Avrupa ülkelerinin tamam›na yak›n›yla boy ölçüﬂebilecek ﬂekilde niteli¤ini korumuﬂtur. Önceleri dezavantaj gibi gözüken bu durum, fark›nda olabilirsek bizim için bir ﬂanst›r.
Her ﬂeyin genç olan›n›n tercih edildi¤i bir kültürel yap›, a¤açlar için geçerli de¤ildir. Çünkü yaﬂl› a¤açlar, yüzlerce y›l›n izlerini üzerinde taﬂ›yan
an›tsal görünümleri ile daha çok çekicidirler. Günümüzde biyolojik turizm
hareketleri do¤al, yaﬂl› ve an›tsal nitelikli ormanlar arar. Her canl›n›n yavrusu masum oldu¤u için sevimli iken,
a¤açlar›n ise en yaﬂl›s› sevimlidir. Yüzlerce y›ldan bu yana do¤ayla hele de

Yaﬂl› a¤açlar bir çok türün yaﬂam alan›d›r. (çuha çiçe¤i, orman sarmaﬂ›¤›, s›lcan (similax), ve yosunlar

insanla süren yaﬂam mücadelesi onlar›
masumlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu güzelli¤i görmek insana doyumsuz bir haz verir, insan› yüzlerce y›l hatta binlerce y›l öncesini düﬂünmeye iter. ‹nsanda onlarca, yüzlerce foto¤raf çekme, o an› belgeleme zorunlulu¤u hissettirir. Bu his,
tekrar ayn› yere gelindi¤inde, o a¤ac›
bulamama korkusundan kaynaklan›r.
Ancak, onlara ulaﬂmakta kolay bir iﬂ
de¤ildir. Yolun gitti¤i, kat›r›n ulaﬂabildi¤i tüm alanlar silinip süpürülmüﬂtür.
Bu nedenle oldukça uzun ve zahmetli
bir yol kat etmek zorunda oldu¤unuzu
bilmeniz gerekir. ‹nan›n sonuç görmeye de¤er.
Hazin Cemal Gültekin
Orman Yüksek Mühendisi
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