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Projenin Önemi ve Amacı
Doğal yangınlar, Akdeniz Havzasındaki orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği için
en önemli tehditlerden biridir. Kızılçam
gibi tepe yangınlarına adapte olmuş türler,
yangın sonrası gençleşme ve yeni ormanlar kurabilme kabiliyetindedir. Aksine, örtü
yangınlarına adapte olmuş karaçam gibi
ağaç türlerinin, tepe yangınları sonrası doğal gençleşmesinde önemli sorunlar ortaya
çıkarmakta, bazı bölgelerde kitlesel yok olmalarla karşılaşılmaktadır. Akdeniz Havzasındaki orman yangınlarının sıklığının iklim
değişikliğinin etkisiyle daha da artacağı,
karaçam ormanlarının yangın rejiminin örtü
yangınlarından tepe yangınlarına doğru değişeceğinin sinyalleri birçok araştırmayla
ortaya konmuştur. Bundan dolayı, Akdeniz
Havzasındaki karaçam ormanlarının yangın frekansında ve rejiminde gözlenen değişikliklerin ülkemiz karaçam ormanlarında ne şekilde yaşandığının anlaşılabilmesi,
yüzyıllar uzunluğundaki yangın kayıtlarına
ulaşmayı gerektirmektedir.
Ülkemizde 1960’lı yıllardan önceki yangın
kayıtlarına ulaşabilmenin en etkili yolu da
dendrokronoloji yöntemleriyle yangınların
tarihlendirilmesidir. Bu bağlamda projenin
amacı; ülkemizdeki karaçam ormanlarının
son 300 yıllık yangın rejimini ortaya koymak, uzun dönemli yangın-iklim ilişkilerini
ve buna bağlı olarak karaçam ormanlarında iklim değişikliğinin olası etkilerini belirlemektir. Proje, yangın tarihlendirmesi,
mevsimselliğin belirlenmesi, bölgedeki
ağaçlardan mikro kalemler ile örneklerin
alınması ve analizini içererek toplam 3 ana
bölümden oluşmaktadır.
Çok sayıda yangın geçirmiş bir karaçam ağacı

Projenin Hedefleri
Bu proje kapsamında hedefler;
1. Farklı iklim koşullarının etkisi altındaki Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerindeki Orman Bölge Müdürlüklerinde kayıt defterleri incelerek son 50 yıllık dönem
için yangın veri tabanı oluşturmak;
2. Ağaç yıllık halkalarındaki yangın yaralarının dendrokronoloji yöntemleriyle tarihlendirilmesiyle karaçam ormanlarının 300 yılı aşkın yangın tarihine ulaşmak;
3. Tarihsel yangınlarının mevsimselliğini ve buna bağlı olarak yangın riski taşıyan ayları
belirlemek;
4. Son 50 yıllık dönemdeki yangın mevsimi ile tarihsel yangınların mevsimselliğini karşılaştırarak, varsa değişkenliğin nedenlerini sorgulamak;
5. Geçmişten günümüze yangın rejimindeki alansal ve zamansal değişkenliği ortaya
koymak;
6. İklimin (sıcaklık, yağış ve kuraklık) karaçam ormanlarının uzun dönemli yangın rejimi
üzerindeki etkilerini ortaya koymak;
7. Uzun dönemli yangın frekansındaki değişimleri ve nedenlerini belirlemek;
8. Bu üç farklı bölgedeki karaçam ormanlarında yangın rejimlerini karşılaştırarak, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır.

Çok sayıda yangın geçirmiş karaçam ağaçları

Arazi Çalısması
Proje kapsamında Karadeniz (Bolu), İç Anadolu (Kütahya ve Ankara) ve Akdeniz (Isparta)
bölgelerindeki canlı ağaçlardan, dip kütüklerden, dikili kurulardan toplam 10 yöreden 240
örnek alınmıştır.

Karaçamların yayılış alanı ve proje kapsamında örneklenen yaşlı karaçam ormanları

Canlı ağaçtan (AKY12 kodlu örnek) motorlu teste ile kama
şeklinde örnek alınması (Isparta, Sütçüler, Akçal Dağı).

Dip Kütüklerinden örnek alınması
(Kütahya, Simav)

Isparta Sütçüler’de dikili kuru (solda) ve devrik ölü ağaçlardan (sağda) örnek alınması. Her iki örnekte de kedi yüzü oluşumu net bir şekilde görülmektedir.

Yangın yaralarının tarihlendirilmesi
Örneklerde çürüklük oluşamaması için örnekler belli bir süre gün ışığında kurutulduktan
sonra geniş bir alanda kurumaya bırakılmıştır. Canlı ağaçlardan kama şeklinde alınan örnekler İÜC Orman Fakültesi ahşap atölyesinde kesilerek inceltilmiştir Zımparalama işlemleri örneklerin ölçümünden kısa bir süre önce yapılmaktadır. Zımparalanıp ölçülmek için
hazırlanan örneklerde birkaç gün içerisinde reçine sızıntısı olmakta ve reçine yıllık halkaların görünmesini engellemektedir.
Bu yörelerin bir kısmında standart dendrokronoloji yöntemleriyle hatalardan arındırılmış
yıllık halka kronolojileri oluşturulmuştur. Her bir yöredeki ağaçlardan elde edilen yangın
yarası tarihleri ve mevsimsellik verisi R’daki burnr paketi kullanılarak kaydedilmiş ve veri
analizleri yapılmıştır. Analizler her bir yöre ve bölge için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.
Bir yöredeki yangın yılı, en az iki ağaçta yangın yarasının belirlenmesiyle tanımlanmıştır.
Tarihsel yangın oluşumlarının alansal ve zamansal dağılımlarının belirlenmesi için bireysel
ağaçlardan elde edilen yangın yarası tarihleri kullanılarak her bir yöre için ayrı yangın grafikleri çizdirilmiştir. Bir yöre için çizdirilen grafik üç farklı bilgi içermektir: 1) her bir örneğin
taşıdığı yangın izlerinin tarihi ve analiz edilen zaman dilimi; 2) Kompozit yöre kronolojisi
(yöredeki en az iki örnek tarafından belirlenen yangın yıllarının işaretlenmesiyle oluşturulmaktadır); 3) Yangın indisi.
Yöreler için ortalama, minimum ve maksimum yangın görülme aralıkları hesaplanmıştır.
“Ortalama yangın aralığı” yangın frekansının tanımlanmasında yaygın kullanılan bir ifade
olup kompozit kronolojide yangınsız geçen dönemlerin (yangın yılları arasındaki yıl sayısı)
ortalamasıdır. Ayrıca her bir yöre için büyük yangınların oluştuğu yıllar belirlenmiştir. Büyük
yangın yıllarının hesaplanmasında örneklerin en az %25’inin o yıl için yangın yarası taşıyor
olması kriter olarak alınmıştır. Bir başka ifadeyle yangın indisi %25 ve üzeri olan yıllar, yöre
için büyük yangın yılları olarak tanımlanmıştır.

Mevsimselligin Belirlenmesi
Tarihsel yangınların mevsimselliğinin belirlenmesi iki adımda gerçekleştirilmiştir. İlk adım, tarihsel yangın izi taşıyan ve tarihlendirilmiş
örneklerde yangın yaralarının konumlarının belirlenmesidir. Yangın
yaralarının yıllık halka içerisindeki
konumu tanımlanarak yangınların
yaklaşık zamanlamasını kestirmek
mümkündür.

Yangınların tarihlendirmesi için örneklerin hazırlanması

Araziden bir fotoğraf

Mikro kalemlerle örneklerin alınması ve analizi
Örneklerin alındığı alandaki karaçam ağaçlarının vejetasyona ne zaman başladığı, ilkbahar ve yaz odunu oluşumlarını hangi dönemde gerçekleştirdiği ve ne zaman durakladığının
bilinmesi önemlidir. Bu şekilde, örneğin yörede erken ilkbahar odunu oluşumunun hangi
ay/(lar)da gerçekleştiğinin bilinmesi, burada gözlenen yangının da hangi ay(lar)da oluştuğunu belirlemeye yarayacaktır. Bu amaçla Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun
batısını temsil eden birer yöre seçilerek bu yörelerde karaçamın odun oluşum dinamikleri
bir vejetasyon dönemi boyunca (Şubat-Kasım dönemi) gözlenmesi planlanmaktadır.
Mart ayında toplanan ve sonra aylarda da toplanması planlanan örnekler, floem, kambiyum ve son yıllık halkayı içeren mikrokalemler şeklinde alınarak ve toplamda 15 ağaç
örneklenerek projenin bu kısmına katkı sağlayacaktır.
Mart 2020’de, vejetasyonun başlaması ve kar örtüsünün erimesi ile her bir yörede 5’er örnek ağaç işaretlenerek talep edilen Trephor mikrokalem aleti yardımıyla ayda bir örnekler
alınmaya başlanmıştır. Özellikle Bolu’da kar örtüsü erimediğinden dolayı örnekler hedeflenen yükseltinin altından alınmak zorunda kalınmıştır. Fakat, ülkemizde Mart 2020’den
bu yana etkisini gösteren COVID-19 küresel salgın sebebiyle bir sonraki aylarda da devam
etmesi gereken arazi örneklemeleri tamamlanamamıştır. Projenin bu kısmı, gelecek vejetasyon döneminde tekrarlanacaktır.

Arazide belirlenen ağaçtan mikro kalem ile alınan örnek (solda) ve trephor yardımı ile alınan örneğin çıkarılması (sağda)

Yangın Kayıtlarının Incelenmesi
Çalışma alanlarında 2002 yılından bu yana gerçekleşmiş olan her bir orman yangınının
kayıtlı olduğu sayısal veri tabanı Orman Genel Müdürlüğü, Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı’ndan alınmıştır. Söz konusu veri tabanında, yangının gerçekleştiği orman işletme
müdürlüğü ve şefliği, toplam alanı, başlama-söndürülme tarihi ve saati bilgileri, yangının
tipi (örtü veya tepe) vb. bilgiler bulunmaktadır. Her bir çalışma alanı için 2002 yılından
itibaren var olan sayısal yangın verilerine ek olarak, çalışma alanlarının yer aldığı Orman
Bölge Müdürlükleri ve Orman İşletme Müdürlüklerinde incelenmiş olan daha eski orman
yangını kayıtlarının bulunduğu defterlerdeki her bir sayfanın fotoğrafları çekilmiş ve sayısal
ortamda kaydedilmiştir. Bu veriler, çalışma alanlarındaki son 50 yıllık iklimsel değişimlere
bağlı olarak yerel yangın rejimlerinde bir değişim gerçekleşip gerçekleşmediği yönündeki
hipotezin sınanmasında kullanılacaktır. Ayrıca, bu veriler mevcut projede dendrokronoloji
yöntemleriyle tarihlendirilmiş olan yangın kayıtlarının son 50 yılının, Orman Bakanlığı’nın
yangın kayıt verisi ile karşılaştırmasını sağlayacaktır.
Her bir çalışma alanının bulunduğu işletme şefliğine ait yangın verileri ilgili işletme şefliklerindeki yangın sıklığı, yanan alan miktarı ve yangın yineleme aralığının hesaplanmasında
kullanılmıştır. Yangın mevsimi, yangınların farklı aylardaki dağılımlarının belirlenmesi ile
her bir orman işletme şefliği için ortaya konmuştur. Çalışma alanlarının yer aldığı her bir
orman işletme şefliği için yangın döngüsü hesaplanmıştır. Her bir işletme şefliği için elde
edilen yangın rejimi ile ilgili değişkenler (yangın sıklığı, yanan alan miktarı, yangın aralığı,
yanan alan yüzdesi, yangın başına düşen ortalama yanan alan miktarı, yangın mevsimi ve
yangın döngüsü), çalışmaya dâhil edilmiş olan farklı iklim bölgelerinde son 50 yıldır hüküm
süren yangın rejimlerinin karşılaştırılmasında kullanılmaktadır.

Arazide yangın yarası bulunan ve kurumuş bir karaçam ağacı

Yayınlar
Bildiriler ve Sunumlar
Şahan E. A., Köse N., Akkemik Ü., Güner H.T., Tavşanoğlu T., Trouet V., Dalfes H.N. “Fire
history of black pine forests in Turkey: Preliminary results from Kütahya”. Turqua 2020,
İstanbul, Türkiye, 20– 23 Ekim 2020.

Makaleler
Uluslararası bir makale yazım aşamasındadır.

Tezler
Doktora Tezi
Konu: Fire History and Climate Change: Black Pine Forests in Western Anatolia
Danışman: Prof. Dr. Nüzhet Dalfes
Eş Danışman: Prof. Dr. Nesibe Köse

Iletisim
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi
Orman Botaniği Anabilim Dalı
Yıllık Halka Araştırmaları ve Odun Anatomisi Laboratuvarı
Bahçeköy/Sarıyer/ISTANBUL
nesibe@istanbul.edu.tr

