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Küresel ısınmaya karşı çözüm

Enerji ormancılığı
Enerji ormancılığının yaygınlaşması durumunda buharlaşmanın azalmasıyla
daha fazla suyun toprakta kalması sağlanabilir. Aynı zamanda bir ton kömür

yakıldığında 2.8 ton, bir ton odun yakıldığında ise 0.73 ton karbondioksit
salınıyor. Enerji ormancılığının dikkate alınması gerekiyor.

Türkiye su kaynaklarX yönünden
yoksul bir ülkedir: Türkiye’de yXl-
da ortalama 501 milyar metreküp

yağXş olmaktadXr. Buharlaşma yoluyla
yüzde 56’sX atmosfere dönen ortalama su
potansiyelinin teknik ve ekonomik olarak
yalnXzca 110 milyar metreküpünün kul-
lanXlabilme olanağX vardXr. Türkiye’de
1642 m3/yXl olan kullanXlabilir su varlX-
ğXnXn, Dünya genelinde ortalama 7 bin 600
m3/yXl olduğu göz önünde bulundurul-
duğunda su sorunun ne denli yakXcX olduğu
daha kolay kavranabilmektir. İçinde bu-
lunduğumuz bu koşullar ormanlarXn art-
tXrXlmasXnX gerektiren temel ekolojik so-
runlardXr. Bu ekolojik sXkXntXlar, enerji elde
edilmesine yönelik son yXllarda büyüyen
doğa-enerji çatXşmasXyla daha da artmXş-
tXr. Bu ortam enerji ormancXlXğXnXn acil ola-
rak gündeme getirilmesini gerektirmek-
tedir.

Çevresel yararlar
Enerji ormancXlXğX, kXsaca tanXmlanXr-

sa; temel amacX enerji üretiminde kulla-
nXlabilecek orman ürünlerinin elde edi-
lebilmesi olan orman işletmeciliğidir.
Enerji ormancXlXğX, uygun yerlerde, yeter
genişlikte, gerekli yapXsal özelliklere sa-
hip ormanlarda yapXldXğXnda enerji or-
mancXlXğXna dayandXrXlmXş enerji üretimi
ve tüketimi iki yönlü çevresel yarar sağ-
layabilmektedir:

1- Kırsal Çevre Sorunla-
rının En Aza İndirilmesine
Katkı: Genel olarak bitki ör-
tüsünün, özel olarak da orman
ekosistemlerin yeterli
nitelik ve yoğunluk, uy-

gun dağXlXmda olduğunda çeşitli ekolojik
yararlar sağladXğX bilinmektedir. Bu ya-
rarlarXn başXnda da başta toprak-su den-
gesinin sürdürülmesi, toprağXn nitelikle-
rinin iyileştirilmesi ile toprak erozyonun
en aza indirilmesi gelmektedir. Orman ve
su arasXnda göz ardX edilemeyecek bir den-
ge vardXr. OrmanlarXn tepe çatXsXnda ya da
bitki örtüsünün toprak üstü organlarXnda
(dal, gövde, yaprak) tutularak buradan bu-
harlaşan yağXş miktarXna intersepsiyon
denmektedir. İğne yapraklX (İbre) yapraklX
ormanlarda intersepsiyon yoluyla su yi-
timi, baltalXk olarak işletilen geniş yapraklX,
ormanlarla karşXlaştXrXldXğXnda görece
daha yüksektir. Prof. Dr. Nihat Bal-
cı’nXn Belgrad ormanXnda yaptXğX araş-
tXrmalara göre kapalXlXk derecesi 0.8-0.9
olan 50 yaşXndaki karaçam ormanXnda
1134.7 milimetre olan ortalama yXllXk ya-
ğXşXn 397.4 milimetrelik kXsmX toprağa ula-
şamadan intersepsiyon yoluyla buharla-
şarak yeniden atmosfere dönmektedir.

Toplam buharlaşma oranX, görece ola-
rak en düşük baltalXk ormanlarda yaşan-
maktadXr. Prof. Dr. Süleyman Özhan’Xn
saptamalarXna göre, intersepsiyon ve eva-
potransprasyon (bitkilerin terleme yoluyla
yeniden atmosfere verdikleri ve dokula-
rXnXn yapXmXnda kullandXklarX su miktarX
çerçevesinde topraktan buharlaşan su
miktarX toplamX) miktarX; meşe ve kara-
çam koru ormanlarXnda, sXrasXyla 944.7 ve
985.7 milimetre iken baltalXk ormanlar-

da 872.2 milimetre olmuştur. Daha
açXk bir söyleyişle, ormanlarXn

içindeki ve yakXnXndaki de-
relere ulaşabilen su
miktarX meşe ve ka-
raçam koru orman-
larXnda, sXrasXyla 164
ve 115 milimetre

iken baltalXk ormanlarda 203.4 milimet-
re olarak hesaplanmXştXr. Yine BalcX’nXn
saptamalarXna göre yağXşlarXn toprağa
sXzma oranX bitki örtüsü bulunmayan
alanlarda yüzde 56 ve çayXr bitkileriyle
kaplX alanlarda yüzde 36 iken ormanlar-
la kaplX alanlarda yüzde 18’dir.

Öte yandan, baltalXk orman işletmeci-
liğini zorunlu kXlan ekonomik, toplumsal,
kültürel ve ekolojik koşullar söz konusu
olabilir. BaltalXk orman işletmeciliğinde
“basit baltalık” dXşXnda başka teknikler
de bulunmaktadXr. Bu tekniklerden ya-
rarlanXlarak basit baltalXk işletmeciliğin-
den doğan olumsuzluklarXn önüne geçi-
lebilmektedir. Öte yandan, basit baltalXk
orman işletmeciliği uygulanXrken hasada
uygunluk yaşXnXn uzatXlmasXyla da olasX
ekolojik olumsuzluklar en aza indirile-
bilmektedir. AyrXca enerji ormanX kurmak
amacXyla, yalancX akasya gibi toprağX
besleyici ağaç türlerinden yararlanXlma-
sX da olanaklXdXr. 

2- Öteki Çevresel Yararları: Son
yXllarda giderek daha çok önemsenen
çevre sorunlarXnXn başXnda “küresel ısın-
ma” gelmektedir. Bu sürece yol açan ne-
denlerin başXnda enerji üretimi ve tüketi-
minin, özellikle de fosil yakXtlarXn kulla-
nXlmasXnXn geldiği de bilinen bir başka ger-
çektir. Enerji ormancXlXğX çalXşmalarXnXn,
odunun enerji kaynağX olarak tüketilme-
sinin bu sürecin yavaşlatXlmasXna iki
yönlü katkXsX olabilmektedir:

Daha az karbondioksit
Küresel Isınmaya Yol Açan Gazların

Tutulması: Bilindiği gibi, odun, güneş
enerjisinin fotosentez yoluyla kimyasal
enerjiye dönüşmesi sürecinin sonuçla-
rXndan birisidir: Bu süreçte karbondiok-
sit, biyokütle tarafXndan depolanmakta, ya-

kXldXğXnda da aynX miktarda karbondiok-
sit salXnmaktadXr. Başka söyleyişle; elde
edildiği ormanXn varlXğXnX sürdürmesi
sağlanabildiğinde odunun enerji elde et-
mek amacXyla yakXlmasX sXrasXnda, en faz-
la tuttuğu miktarda karbondioksit gazX ha-
vaya salXnmaktadXr.

Odunun Enerji Kaynağı Olarak Tü-
ketilmesinde Atıklar: Öteki yakXt türle-
riyle karşXlaştXrXldXğXnda odunun yakXlmasX
sXrasXnda elde edilebilen ortalama enerji
miktarX, görece olarak daha azdXr. Ancak
özellikle günümüzde, çevresel etkileri ile
birlikte maliyetleri karşXlaştXrXldXğXnda
fosil yakXtlarXn üstünlükleri göz ardX edi-
lebilecek düzeye inmektedir. 1 ton taş-
kömürü yandXğXnda 2.8 ton karbondiok-
sit salXmX olmaktadXr. 1 ton orman artXğX
yandXğXnda ise 0.73 ton karbondioksit sa-
lXmX olmaktadXr. 3 milyon ton kömür ye-
rine 5 milyon ton odun biyokütlesi yan-
dXğX zaman yaklaşXk 5 milyon ton daha az
karbondioksit salXnmaktadXr. Yanma so-
nunda, odunun bXraktXğX kül miktarX da
daha azdXr. Örneğin, odundan yanma
sonrasXnda kalan kül miktarX ağXrlXğXnXn
yüzde 1’i kadardXr. Buna karşXlXk, kül ora-
nX linyitte yüzde 15, kok ve antrasitte yüz-
de 5 dolayXndadXr. Üretilen birim güç ba-
şXna eşdeğer karbondioksit salXnXmX (kg eş-
değer CO2/MWh) ortalama olarak odun-
da 29.6 birim iken elektrikte 579.7, do-
ğalgazda 232.8, fueloilde 387.7, LPG
319.6 ve kömür 501.1 birim olmaktadXr.

OdunlarXnXn yakXlmalarX sXrasXnda, ge-
niş yapraklX (kXşXn yaprağXnX döken) ağaç
ve ağaççXk türleri 4 bin 300 KCal/ Kg ve
ibre yapraklX ağaç ve ağaççXk türlerinin de
4 bin 600 KCal/Kg XsX verebilmektedir. Bu
nedenlerle, odun, enerji kaynağX olarak
yalnXzca XsXnma-pişirme amacXyla tüke-
tilmemektedir. Bir saptamaya göre, odun
verimi yXlda 7.5 ton artXmX 960 bin dönüm
genişliğinde bir ibreli ağaç plantasyo-
nundan elde edilecek odunlarla 400 me-
gavatlXk (MW) bir enerji üretim tesisi ça-
lXştXrXlabilmektedir. Bir başka araştXrma-
nXn bulgularXna göre de 150 MW’lik bir
enerji üretimi tesisinin işletilebilmesi
için on yXlda bir kesilecek biçimde işle-
tilen ve 340 ton/dönüm/yXl fXrXn kurusu
gövde ve dal verimi olan 170 bin dö-
nümlük bir kXzXlağaç ormanX yeterli ola-
bilmektedir.

Çeşitli Orman Yapılarında Hidrolojik İlişkiler (Yıllık Yağışın Yüzdesi olarak)

Hidrolojik İlişkiler Meşe Koru Ormanı Karaçam Koru Ormanı Baltalık Orman
Orman Altına Ulaşma 74.6 68.0 69.1
Gövdeden Toprağa İnme 9.8 3.7 17.1
İntersepsiyon 15.6 28.3 13.8
Yüzeysel Akış 4.0 3.1 4.8

Kaynak: Süleyman ÖZHAN, Belgrad Ormanındaki Bazı Meşcerelerde Evapotransprasyonun Deneysel Olarak Saptanması ve
Sonuçların Ampirik Modellerle Karşılaştırılması, İÜ Orman Fakültesi, İstanbul, 1982.
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