Türkiye’nin yangın sonrası faaliyetleri biyoçeşitliliği göz ardı ediyor
Türkiye, yaklaşık 203,000 hektar alanın yandığı 2021’de orman yangınlarından çok fazla etkilendi (1).
Yanan alanların çoğu Akdeniz Pinus brutia (Kızılçam) ormanlarıyla kaplıydı ve şiddetli yangınlar çamların çoğunun ölümüne yol açtı (2). Bununla birlikte, bu ağaç türü, yangının ısısı tohumları serbest
bırakana kadar onları içinde tutan belli sayıda kapalı kozalağa sahiptir (3, 4) ve bu durum ağaçların
ölümüne rağmen yangın sonrasında ormanın yeniden büyümesine olanak tanır (yangın sonrası yerleşme olarak bilinen süreç). Buna ek olarak, yangından sonra yeniden sürgün verme ya da çimlenme
yeteneğine sahip çok sayıda başka tür de ormanda çamlara eşlik eder (4). Yüksek seviyede bir yangın
sonrası yenilenmenin doğal olarak gerçekleşmesinin mümkün olduğu düşünüldüğünde (3), yangın
sonrası yönetimin ormanı agresif insan faaliyetlerinden korumaya odaklanması beklenir.
Bunun yerine, Orman Genel Müdürlüğü yangın sonrası yönetime ölü ağaçların kesimiyle başlamıştır. Birçok yerde, bu işlem için iş makineleri kullanılmakta ve orman yolları açılmaktadır (2). Türkiye’nin
önceliği kereste üretimi olduğundan, ağaç kesimini çoğunlukla tohumlama ya da teraslama yaparak
yeni ağaç dikimi izlemektedir.
Bu faaliyetler doğal yenilenmeyi sınırlamakta (4, 5) ve ekosistem işlevlerini kesintiye uğratmaktadır
(6). Bazı durumlarda, toprağın bozulmasına yol açmakta (7) ve tür zenginliği yüksek bir ekosistemi
yapay bir ağaçlandırma alanına dönüştürmektedir. Geniş alanların 2021 yılında yandığı dikkate alındığında, bu faaliyetler ülkedeki arazi bozulumunu ciddi ölçüde artırabilir ve Birleşmiş Milletlerin hedeflerine uyumda (8, 9) ve Türkiye’nin 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndaki taahhütlerini gerçekleştirmede başarısızlığa uğramasına yol açabilir (10).
Yangın sonrası ekosistem dinamikleri konusundaki mevcut bilgiler, Akdeniz ekosistemlerinin yangına direngen olduğunu göstermektedir (3). Yoğun yangın sonrası yönetim faaliyeti, sadece yangın
aralıklarının tarihsel değişkenlikten çok daha kısa olması ya da geçmişteki arazi kullanımından ötürü
direngenliğin azalmış olması gibi birkaç durumda gereklidir (7, 11). Agresif müdahaleler planlamadan
önce, sürdürülebilir yangın sonrası yönetim için doğal yenilenmeyi, biyoçeşitliliği ve ekosistem işlevlerini dikkate almak şarttır. Orman Genel Müdürlüğü’nü ekosistem bozulumuna yol açan bu faaliyetlere son vermeye ve ekolojik olarak daha sürdürülebilir bir orman yönetimine doğru ilerlemeye davet
ediyoruz.
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