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İklim Değişikliğinin Ekolojik Etkileri, Yangın 
Klimatolojisi ve Biyocoğrafyası Açısından

Dünya, Akdeniz Havzası ve Türkiye
İklimine Bir Bakış

(Türkeş, 2010, 2013a, 2020b, 2021c; Türkeş ve Altan, 2013; Altan ve Türkeş, 2014; vb.)



Köppen-Geiger İklim Sınıflandırmasına Göre İklim Türlerinin 
Yeryüzündeki Dağılışı (Türkeş, 2010: Klimatoloji ve Meteoroloji)
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Yeryüzündeki

30 olası iklim
çeşidi:
A – 3 Tropikal

(Af, Am ve Aw),
B – 4 Kurak (BWh, 

BWk, BSh and BSk),
C – 9 Ilıman (Csa, 
Csb, Csc, Cfa, Cfb, 

Cfc, Cwa, Cwb ve
Cwc),

D - 12 Soğuk (Dsa, 
Dsb, Dsc, Dsd, Dfa, 
Dfb, Dfc, Dfd,

Dwa, Dwb, Dwc ve
Dwd),

E - 2 Polar (ET ve EF).

A

Tropikal
B

Kurak

C

Ilıman – Orta Enlem
D 

Soğuk

E

Polar
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Köppen-Geiger İklim Sınıflandırmasına Göre Türkiye İklimi 
(Türkeş, 2010: Klimatoloji ve Meteoroloji)



Biyocoğrafya – Tanımı ve Kapsamı (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)

▪ Çok genel olarak, “bitki ve hayvanların (fauna, flora ve

mikroorganizmalar) yeryüzündeki alansal dağılışları, ilişkileri,

etkileşimleri ve zaman içindeki değişimleri ile evrimin alansal ve

zamansal desenlerinin neden ve sonuçlarını inceleyen bilim dalıdır.”

▪ Bu kapsamda amacı, organizmaların nerede, hangi koşullarda ve

hangi çoklukta yaşadıklarını açıklamaktır.

▪ Biyocoğrafya, çoğunlukla fiziksel ortamı ve ortamın türleri nasıl

etkilediğini ve alandaki dağılışlarını nasıl biçimlendirdiği, denetlediği

ya da sınırlandırdığını incelediği için, fiziki coğrafyanın bir parçası

olarak görülür.

▪ Biyocoğrafya, amacı ve kapsamı gereği, biyoloji, moleküler biyoloji,

genetik ve evrim çalışmaları, ekoloji, klimatoloji ve toprak bilimi vb.

bilim, altbilim dalı ve uzmanlık alanları ile yakından ilgilidir.



Biyocoğrafyanın Amacı ve Bölümleri (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)

▪ Biyocoğrafya, en genel olarak Hayvan(lar) Coğrafyası ve Bitki(ler) ya da

Vejetasyon Coğrafyası şeklinde iki büyük alt dala ayrılmakla birlikte,

günümüzde aynı zamanda birer araştırma yöntemi bütünü ve yaklaşımı

olarak da kabul edilebilecek olan, Tarihsel Biyocoğrafya ve Ekolojik

Biyocoğrafya şeklinde de ikiye ayrılmaktadır.

▪ Bunların dışında, genel olarak doğal, coğrafi ve biyolojik bilimlerdeki

araştırma ve yöntem ve olanaklarından yeni laboratuvar aletleri ve

analizlerine kadar geniş bir yelpazede bilim ve teknolojideki gelişmelere

koşut olarak, uygulamada,

▪ Mikrobiyal Biyocoğrafya (Mikrobiyolojik Biyocoğrafya),

▪ Evrim Biyocoğrafyası,

▪ Takson Biyocoğrafyası gibi bazı yeni ayrımlar da ortaya çıkmıştır.

▪ Ada Biyocoğrafyası gibi, kendine özgü coğrafi ve evrimsel koşulları ve ilişkileri

olan bölümlemelerse, daha eski yıllardan beri kullanılmış ve bu alt alanlara

ilişkin özgün araştırma yöntem ve yaklaşımları gelişmiştir.



Tarihsel - Filojenik Biyocoğrafya (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)

▪ Biyocoğrafyanın

▪ “canlı organizmaların evrimini ve bugünkü coğrafi dağılışlarını çeşitli

derecelerde etkileyen ve denetleyen ve/ya da etkilemiş ve denetlemiş

olan,

▪ levha tektoniği, iklim değişiklikleri, soyların tükenmesi (yok oluş),

yüksek taksonomik düzeylerdeki biyolojik çeşitliliklerin küresel dağılış

desenleri,

▪ bitki coğrafyası ve hayvan coğrafyası âlemlerinin ve bölgelerinin

varlığı, köken (soy oluş ya da evrim) merkezleri,

▪ vikaryans, uzun erimli yayılışlar, buzul ve buzularası çağlar, buzul ve

buzularası göçler, Kuvaterner filocoğrafyası

▪ ve biyolojik çeşitliliğin değişmesi gibi çok sayıda etmen ve olayı içeren

tarihsel etmen, olay ve süreçleri inceleyen” bir alt dalıdır.



Ekolojik Biyocoğrafya (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)

▪ “Biyolojik çeşitlilik desenleri, dağılış desenleri, topluluk ve ekosistem
biyocoğrafyası gibi konuları da içerecek biçimde,

➢ günümüz türlerinin ve tür topluluklarının coğrafi dağılışlarını
tanımlayan ve denetleyen,

➢ biyolojik, ekolojik ve fiziksel etmen ve öğeleri incelemeyi ve açıklamayı
hedefleyen bir biyocoğrafya yaklaşımı ya da metodolojiler
bütünüdür.”

▪ Bu kapsamda, genel olarak,

➢ biyoçeşitlilik desenlerinin belirlenmesi, türlerin sayımı,

➢ biyoçeşitlilik gradyanları, sıcak noktalar,

➢ zamanda uyum ve çeşitlilik (süksesyon, klimaks, klimatik klimaks, vb.),

➢ tür zenginliği ve çeşitliliği,



Ekolojik Biyocoğrafya (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)

➢ Alansal (coğrafi) dağılış desenleri,

➢ coğrafi uzaklık ve yayılma alanı,

➢ harita üzerinde yayılma uzaklıklarının belirlenmesi yöntemleri,

➢ ölçek etkisi, yayılma sınırları,

➢ engellerin aşılması, bağlantı desenleri ve çeşitleri,

➢ relikt (kalıntı) dağılışları, endemizim ve endemikler,

➢ dağılma, işgal, göçler, ekolojik niş, niş çakışması ya da

bindirmesi

vb. gibi kavram ve konuları içerir.



Takson Biyocoğrafyası (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)

▪ Hangi taksonun nerede bulunduğu ve “nerede” sorusunun coğrafi tanımı

nedir gibi sorularla yakından ilgilenir. Örneğin:

✓ Bir takson Batı Avrupa’da mı yoksa Güney Avrupa’da mıdır?

✓ Ya da 25 oK ve 45 oK enlemleri arasında mı yer almaktadır?

• Alansal dağılış deseni kurulduktan sonraysa, iki soru ortaya çıkar. Bunlardan

birincisi içsel bir sorudur:

✓ Organizmalar bu alandaki yaşam koşullarına nasıl uyum gösterir?

• Bu soru, zıt ve dışa yönelik başka soruların üretilmesini de sağlar:

✓ Neden organizmalar birbirine yakın ya da komşu alanlarda bulunmaz?

✓ Bunun olmasına ya da yapılmasına engel olan biyolojik ya da çevresel

etmenler nelerdir?

▪ Sorulara konu olan etmenlerin, organizmaların daha fazla yayılmasını

sınırlandıran bir engel oluşturdukları düşünülebilir.



Biyom Nedir? (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)

▪ Biyom karasal ekosistemler arasında organizmaların gezegensel dağılış

desenlerinin anlaşılması için de en uygun ölçeği sağlayan ekosistemdir.

▪ Biyomu, “benzer coğrafi ve çevresel koşullarda, özellikle de benzer iklim

koşullarında oluşan ve bu yüzden de yeryüzünün geniş iklim bölgeleri ya da

kuşakları üzerinde yaşayan benzer bitki ve hayvan toplulukları grubu” olarak

tanımlayabiliriz.

▪ Bu tanımı ve buraya kadar öğrendiklerimizi dikkate alarak, bir biyom,

“çevresiyle işlevsel etkileşimler yapan hayvanların ve bitkilerin geniş alanlı ve

tanınabilir bir topluluğu ya dabirliği olarak” da tanımlanabilir.

▪ Bir karasal biyom genellikle içerdiği biyomas hacmine olduğu kadar,

yeryüzünün en görünür ve en kesin bileşeni olan egemen vejetasyona

dayanarak tanımlanır ve adlandırılır.



Biyom Nedir? (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)

▪ Biyom kavramının tanımlanması ve uygulanmasına ilişkin,

oldukça farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, yukarıda önerdiğimiz

ve temel aldığımız tanımdan da anlaşılabileceği üzere, geniş

alanlı olmak koşuluyla “benzer fiziki ortam (özellikle iklim ve

toprak) ve ekolojik koşullarda gelişen ekosistemler” belirli bir

biyomu oluşturur.

▪ Örneğin yeryüzündeki tüm ekvatoral/tropikal yağmur ormanları

ekosistemleri, aynı adla anılan tek bir biyomu,

“ekvatoral/tropikal yağmur ormanları biyomunu” oluşturur.

▪ Aynı biyom içerisinde yer alan ekosistemlerde farklı formasyon,

komünite ve birlikler ile geçiş kuşakları ve toplulukları da

bulunabilir.



Yeryüzünün Genel Olarak Jenetik Büyük İklim Bölgelerine Karşılık 

Gelen Biyomları ve Coğrafi Dağılışları (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)
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(2)
İklim Değişikliğinin Ekolojik Etkileri

Ekolojik Etmenler – Ekolojik İlişkiler
(Türkeş, 2010, 2013a, 2020b, 2021c; Türkeş ve Altan, 2013; Altan ve Türkeş, 2014; vb.)



Yerküre İklimi Değişiyor

• Sıcaklıklar yükseliyor

• Buzullar eriyor

• Deniz düzeyi yükseliyor

• Okyanuslar asitleşiyor

• Hidrolojik döngü ve yağış rejimi

değişiyor

• Aşırı hava ve iklim olayları -

afetleri artıyor

Yüzey sıcaklıkları



 
Fig. 14.13 Geographical Distribution of AI for the Reference Period  

(1971 – 2000) 

Fig. 14.14 Geographical Distribution of Projected AI for the Future Period  

(2021 – 2050) under RCP4.5 scenario 

 

 
Fig. 14.15 Geographical Distribution of Projected AI for the Future Period (2021 – 2050) 

under RCP8.5 scenario 

Referans Döneminde Aridite
İndisinin (AI) Coğrafi Dağılışı

(Turkes ve ark, 2020)

RCP4.5 (ÜSTTE) ve RCP8.5 (ALTTA) 
Senaryolarına Dayanarak 2021-2050 Dönemi 
İçin Öngörülen Yıllık AI’nin Coğrafi Dağılışları 

(Turkes ve ark, 2020)

RCP 8.5

RCP 4.5





Günümüz (1980-2016) Gelecek (2071-2100)



Ekolojik Etmenler ve İlişkiler

➢ Birbiriyle etkileşen dört ekolojik etmen (faktör) grubu

(Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya):

(i) Abiyotik ya da fiziksel değişkenler ve etmenler (ör. 

sıcaklık, ışık, büyüme mevsimi, toprak tolerans düzeyi, 

adaptasyon stratejileri, hayvan ve bitki adaptasyonlarını 

içerir);

(ii) Biyotik değişkenler ve etmenler (ör. rekabet, hayvan ve 

bitki rekabeti, otçulluk, aşırı otlatma, yırtıcılar ve parazitler, 

pozitif etkileşimler ve niş kavramını içerir); 

(iii) Antropojen değişkenler ve etmenler;

(iv) Tarihsel ve evrimsel etmen ve süreçler.



Ekolojik Etmenler ve İlişkiler

➢Çevresel (ortam) koşulları ve ekolojik 

ilişkileri belirleyen ve/ya da denetleyen 

etmenler (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya): 

1. Klimatolojik ve Meteorolojik Etmenler

2. Edafik (Toprağa Bağlı) Etmenler

3. Topografik Etmenler 

4. Biyotik Etmenler

5. Antropojen Etmenler



Ekolojik Etmenlerin Bileşimi: Orografik Yükselme ve Alçalma, 
Yağmur Gölgesi, Fön Oluşumu

(Türkeş, 2021a, 2021b: Biyocoğrafya; Klimatoloji ve Meteoroloji)



Ekolojik Etkiler

➢Tüm canlılar fiziksel çevrelerine (fiziki coğrafya 

öğeleri, fiziksel stres etmenleri, vb.) ve bu 

etmenlerdeki değişikliklere yakından bağlantılıdır 
(Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya).

➢Ekosistemleri etkileyen başlıca değişiklikler:

• sıcaklık

• yağış/nem

• pH 

• tuzluluk)

• diğer türlerin etkinlik ve dağılışları

• başka birçok öğe ve etmen…



Ekolojik Etkiler

➢Türler ve ekosistemler iklim değişikliğinin bir 

sonucu olarak birçok değişiklik ile karşı karşıya 

kalır (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya):

– biyocoğrafi yayılış

– biyolojik etkinliğin (yaşam

döngüsü, vb.) zamanlaması

– büyüme oranları

– türlerin göreceli bolluğu

– su ve besin döngüsü

– yangın, patojenler, hastalık ve 

zararlılar, salgınlar, istilacı türler, 

vb. etmen ve öğelerden 

kaynaklanan  bozulma riski…



Ekolojik Etkiler

➢Türler ve ekosistemler iklim değişikliğinin bir 

sonucu olarak birçok değişiklik ile karşı karşıya 

kalır:

– biyocoğrafi yayılış

– biyolojik etkinliğin (yaşam

döngüsü, vb.) zamanlaması

– büyüme oranları

– türlerin göreceli bolluğu

– su ve besin döngüsü

– yangın, patojenler, hastalık ve 

zararlılar, salgınlar, istilacı türler, 

vb. etmen ve öğelerden 

kaynaklanan  bozulma riski…



Biyocoğrafi yayılış – yaşam kuşağı

➢Türler değişikliklere hassastır ve 

daha uygun ya da yaşanabilir 

iklim koşullarıyla nitelenen 

alanlarda yerleşme eğilimindedir.

➢Yaşam kuşağı kaymaları özellikle 

bazı türleri tehdit etmektedir:

– Gerektiği kadar hızlı hareket edemeyenler;

– Daha seyrekleşen (deniz buzu, bankiz, 

sulak alan, vb.) koşullara bağlı olanlar.

Uygun bitki yaşam kuşakları haritaları: 

1990a göre 2006 yılında birçok bitki 

yaşam kuşağı (biyom) kuzeye kaymış.

Map courtesy of the National Arbor Day Foundation.
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Kaz Dağı Florasını Temsil Eden Başlıca Bitki 
Topluluklarının Orografik-Klimatik Değişimi

(Türkeş ve Altan 2012’ye göre; (Türkeş, 2021c : Biyocoğrafya)



Ekolojik Etkiler

➢Türler ve ekosistemler iklim değişikliğinin bir 

sonucu olarak birçok değişiklik ile karşı karşıya 

kalır:

– biyocoğrafi yayılış

– biyolojik etkinliğin (yaşam

döngüsü, vb.) zamanlaması

– büyüme oranları

– türlerin göreceli bolluğu

– su ve besin döngüsü

– yangın, patojenler, hastalık ve 

zararlılar, salgınlar, istilacı türler, 

vb. etmen ve öğelerden 

kaynaklanan  bozulma riski…



Biyolojik Aktivitenin Zamanlaması

➢Bazı mevsimlik biyolojik 

etkinlikler önceki on yıllara 

göre 15-20 gün daha erken 

gerçekleşiyor: 

– Ağaçlar daha erken çiçekleniyor;

– Göçmen kuşlar daha erken geliyor;

– Kelebekler daha erken görülüyor, 

vb.

➢Ekolojik etkileşimleri 

kesintiye uğratan 

değişiklikler türden türe 

değişmektedir.

Avrupa kara 

sinekkapanı 

(Ficedula hypoleuca)

yavruları, artık 

beslendikleri 

tırtıllardan daha 

sonra doğmaktadır.

Images used under the 

terms of the GNU Free 

Documentation License.



Sonbahar, ama özellikle kış aylarında bazı ağaç ve çalı türlerinin
çiçek açmasını nasıl yorumlamalıyız? Bu olay ne anlama geliyor?
• 'Normal' hava ve iklim koşullarında, kışın yaprak döken orman ağaçları ve

bazı çalı türleri bir anlamda kış uykusuna yatarlar.
• Yaprak dökenler kışın olumsuz etkilerinden, şiddetli yağış, kar yükü ve

fırtınaların doğrudan ve dolaylı etkilerinden korunmak için yaprak dökerler. 
Bunun başlangıcı da gün uzunluklarının azalması ve hava sıcaklıklarının
düşmesidir. 

• İbreliler ise stomalarını kapatırlar, hücrelerinde şeker biriktirirler, kısmen az
da olsa sonbaharda ve yaz sonunda yaprak dökerler, ama kalan ince iğne
biçimli yapraklarını reçineleri korur. 

• İlkbaharda ise tersi olur. Uyanma tarihleri ağaç türlerine göre değişmekle
birlikte, hava sıcaklıkları ve gün uzunlukları arttıkça, belirli ardışık sıcak
günlere ulaşınca, ağaçlar uyanır, tomurcuklanır yapraklanmaya başlar ve
çiçek açar.

• 2020 ve kısmen 2021 yılındaki gibi geciken kışlarda ağaçların biyolojik ritmi, 
fenolojik evreleri bozulur. Yapraklar bir türlü dökülmez ve gelecek yıl açması
gereken çiçekleri kışın açabilir.

• Bunun her yıl olmaya başlaması, sıklığının artması ise -diğerlerinin yanı sıra-
önemli bir iklim değişikliği göstergesidir.



Sonbahar, ama özellikle
kış aylarında bazı ağaç
ve çalı türlerinin çiçek
açmasını nasıl
yorumlamalıyız? Bu 
olay ne anlama geliyor?
➢ Bunun her yıl

olmaya başlaması, 
sıklığının artması ise
-diğerlerinin yanı
sıra- önemli bir iklim
değişikliği
göstergesidir.

Kasım 2018 - ODTÜ

Aralık 2020 - Fatsa



2021 Kasım sonu - Aralık başında ve 2022 Ocak 

başında tomurcuklanan ve meyve veren genç bir kara

dut (Morus nigra)

18 Aralık 2021 - Saltık

8 Ocak 2022 - Saltık



Değişiklikler Küresel, Etkiler Yerel!

➢Küresel iklim değişikliği küresel ölçekli 

olmakla birlikte, ekolojik etkileri çoğunlukla 

yerel ya da bölgesel olmaktadır:

✓ Arka bahçenizde neler olduğunu gözetliyor musunuz?



İnsanın Rolü

➢ İklim Değişikliğinin Hızı:

• Günümüzdeki iklim değişikliği geçmiş (Pleyistosen) buzul –

buzularası çağlarındaki değişikliklerden çok daha hızlıdır ve bu 

gidişle önümüzdeki on yıllarda da geçmişteki değişikliklerden çok 

daha hızlı olması beklenmektedir (ör. küresel ısınma oranı) :

• Ekosistemlerin hızlı gelişen değişikliklerden etkilenebilirliği daha 

yüksektir.
Buz karotları

Yerküre’nin

geçmişindeki iklim 

değişikliklerinin ip 

uçlarını ya da 

dolaylı kanıtlarını 

sunmaktadır.

Image courtesy USGS National Ice Core Laboratory. 



İnsanın Rolü

➢Karmaşık faktörler!

• İnsan etkinliklerinin ekosistemlere başka çok sayıda etkisinden söz 

edilebilir.

• Bu etkiler iklim değişikliğinin etkilerini birleştirir ve ekosistemlerin 

değişen iklime uyumunu daha da zorlaştırır.

– Kirlilik

– Habitat parçalanması

– İstilacı türler

– Aşırı balıkçılık, aşırı avlanma

– Su kaynaklarının kötü yönetimi 

(aşırı tüketim, kirlilik, vb.)

– … ve daha fazlası.



İnsanın Rolü

Genel gidişin iyileştirilmesi

• Bireysel, toplumsal ve ulusal düzey (kamu, yerel yönetimler, iş 

dünyası-özel sektör, vb.) etkinliklerdeki değişiklikler, gelecek iklim 

değişikliklerinin hızını-büyüklüğünü ve türlerin uyum yeteneklerini 

etkileyebilir.

• İnsan etkinliklerindeki değişikliklerin türlerin uyumuna yardımı 

dokunabilecek olan bazı alanlar ve sektörler:

– Tarım ve ormandaki yönetim 

yaklaşımları

– Su ve atık yönetimi pratikleri

– Enerji kaynakları ve kullanımı

– Ulaştırma

– Kirliliğin azaltılması

– Biyolojik koruma

– … ve daha fazlası.
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Coğrafi Lokasyon

TURKEY

SYRIA IRAQ

GEORGIA
BULGARIA

GREECE

EGYPT

Black Sea

Mediterranean Sea

Düzlerçamı Antalya



Re-classification of the Emberger’s Pluviothermic Quotient (QE) 

for Turkish Climate in accordance with the UNCCD Aridity Index, 

Erinç’s Aridity Index and Thornthwaite’s Moisture Index (Im)
(Erinç, 1966; Thornthwaite, 1948; Türkeş, 1999, 2010, 2011, 2012, 2013; etc.)

  Emberger's

Biome/Ecosystem Emberger's Q E Bio-Climate Types

Humid  temperate and subtropical forests 

(mostly coniferous)
100 < QE Humid

Semihumid subtropical and mid-latitude 

coniferous, mix forests and maquis (macchia)
75 < QE < 100 Moist-sub humid

Dry subtropical and mid-latitude deciduous 

forests and bush or maquis
50 < QE < 75 Dry-sub humid

Step, grassland and short-tall bushes 30 < QE < 50 Semiarid





Değerlemeye ve

değerlendirmeye alınan 5 

ana faktör ya da 

indikatör grubu

(EQL’ler):

1) Biyojeofiziksel

faktör; 

2) İklim faktörü;

3) Yaş faktörü,

4) Politika ve

Sosyoekonomi

faktörü;

5) Yangın faktörü.











46



İklim değişikliği karmaşık ve önemli bir sorunsaldır.

Konuyu çeşitli açılardan çalışmakta olan pek çok bilimci, 

gözlenen iklim değişikliği, iklim değişikliğinin modellenmesi 

öngörülmesi ve ekolojik sonuçlarının daha iyi anlaşılması vb. 

konularda yardım edebilecek durumdadır...



(3)

Temmuz-Ağustos 2021 Türkiye ve 
Yunanistan Yangınları ve

Kuraklık-Sıcak Hava Dalgaları-Fönlü-Rüzgarlı 
Hava Tipi Durumuyla Bağlantısı





Kamu Yararına Gönüllü Katkılarımız









https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/map/?utm_source=homescreen#d:2021-08-22..2021-
08-23;l:country-outline;@-0.0,0.0,3z

27 Temmuz 2021-23 Ağustos 2021 Yangın Coğrafyası



https://firms2.modaps.eosdis.nasa.gov/map/?utm_source=homescreen#d:2021-08-22..2021-
08-23;l:country-outline;@-0.0,0.0,3z

27 Temmuz 2021-23 Ağustos 2021 Yangın Coğrafyası



Akdeniz Orman Yangınları: Türkiye

• Avrupa Orman Yangını 
Bilgi Sistemi (EFFIS) 
verileri, orman 
yangınlarının yok ettiği 
alan miktarında 2021'in 
olağanüstü boyutta 
yıkıcı yıl olduğunu 
gösteriyor.

• Türkiye'de 2008 ila 
2020'de her yıl ortalama 
20,760 hektarlık alan 
yanarken, bu miktar 
son 8 ayda % 755 arttı.

• 2021’in Ocak ile 
Ağustos ayları arasında 
kül olan ormanlık alan 
177,476 hektara ulaştı.

(a) Yıllık ortalamaya oranla 2021'deki toplam 
yangın sayısı 

(b) Yıllık ortalamaya oranla 2021'deki toplam 
yanan alan (ha)



Akdeniz Orman Yangınları: Yunanistan ve İtalya

• Yunanistan'ın kaybı ise 
yüzde 1073 ile çok daha 
fazla. 2008-2020 arasında her 
yıl ağustos ayına 
gelindiğinde yangınlarda 
kaybedilen alan miktarı 
ortalama 9,919 hektar.

• Bu yıl yanan alan miktarı 116 
bin 365 hektara ulaştı.

• İtalya'da geçtiğimiz 12 yıllık 
sürede her ağustos ayına 
gelindiğinde ortalama 29 bin 
805 hektarlık alan küle 
döndü. Bu yıl yanan alan 
miktarı ise yüzde 300 
civarında arttı. İtalya'da 
2021'de 118,873 hektarlık 
alan alevlere teslim oldu.

(a) Yunanistan’da Yıllık ortalamaya oranla 
2021'deki toplam yangın sayısı 

(b) Yunanistan’da Yıllık ortalamaya oranla 
2021'deki toplam yanan alan (ha)
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‘İnsan etkisi ihmal edildiğinde’ orman 

yangınları orman süksesyonunun doğal bir 

parçasıdır. Düzenli olarak yanan biyom ya 

da geniş biyotoplar (ör. Avustralya ve Afrika 

çalılık/savan/ağaçlı savanları), bu 

vejetasyon tiplerinin erken süksesyon

evresine girmesine yol açar.

Yenilenen ormanlar, genel olarak biyolojik 

çeşitlilik açısından daha zengin, insan ve 

hayvanlar için daha elverişli ve yararlı 

olabilir!

Erken yenilenme







(4)

Günümüz ve Gelecek İklimlerine Dayalı 
Yabansı Orman Yangınları ve Ekolojik Bölge 

Değişmelerine İlişkin
Bilimsel Çalışmalara Örnekler



Gözlemsel yangın verisi, Net Birincil Üretkenlik (NPP) ve Normalleştirilmiş 

Vejetasyon Fark İndisi (NDVI) verilerine dayanılarak hazırlanmış olan ekolojik 

temelli bir küresel yangın etkinlik indisi dağılışı haritası. 

➢ Her ekolojik bölgedeki renk yoğunluğu değeri 0 ile 1 arasında değişen (indisi 

olduğu için birimsizdir) ekolojik bölge (ekobölge) yangın etkinlik indisini gösterir.

➢ [(The NPP data set was developed by Marc Imhoff, former Terra project scientist 

at the NASA Goddard Space Flight Center, and colleagues.) (Pausas and 

Ribeiro, 2013, The global fire–productivity relationship. Global Ecol. 

Biogeogr. 22, 728–736)]















İklim Değişikliğinin Küresel Karasal Ekolojik 

Bölgelere Etkilerinin Kestirimi



Yerküre’nin Karasal Ekolojik Bölgeleri 

(Biyomlar) ve Küresel İklim Değişikliği



Gelecekte Yerküre’nin Ekolojik Bölgelerinde 

(Biyom) Beklenen Biyocoğrafi Değişiklikler



Günümüze oranlar gelecekte NPP, karbon depolanması, yüzey akışı, yabansı 

yangın riski ve habitat dönüşümü ortalama değerlerindeki farklılıklar



Rusya Orta Enlem ve Boreal Orman 

Biyomları İçin Güncel Bir Çalışma

Shuman, J. K., et al. 2017. Fire disturbance and climate change: 

implications for Russian forests. Environmental Research 

Letters, 12(3): 1-13.
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‘Klimaks Boreal 

orman’ genel 

olarak, 

➢Ladin (Picea

spp.), çam 

(Pinus spp.) 

ve melez çamı 

(Larix spp.) alt 

türleriyle 

birlikte bir 

şekilde 

yangından 

korunmuş 

yerlerde 

bulunur.



➢ Şekil 1: Rusya’nın 

ekobölgelere göre yangın 

geri dönüş ya da yeniden 

oluşum aralıklarının (FRI) 

(yıl) coğrafi dağılışı (üstte);

➢ FRI, tam bir ekobölgeye

eşdeğer bir alanın yanması 

için gerekli olan ya da 

geçmesi gereken ortalama 

zaman uzunluğu (yıl). 

➢ Tarihsel kayıtlara ve uzaktan 

algılama verilerine göre 

2002-2011 dönemi için 

hesaplanan yangınların 

ortalama toplam orman 

meşcere ölüm oranı 

(mortalite, %) (altta).



Şekil 2: 500 yıllık dönemin 

ardından yıl 600’deki tarihsel iklim 

benzeşimlerinin  100 yıllık; 

➢ (a) tarihsel iklim ve yangın 

olasılığı, 

➢ (b) yangın hasar ve kayıpları 

olmaksızın iklim değişikliği ile 

➢ (c) yangın olasılığı altında 

iklim değişikliği koşullarında 

beklenen toplam orman 

biyokütle tutarları (ton C/ha).



Şekil 3: 500 yıllık dönemin 

ardından yıl 600’deki tarihsel 

iklim benzeşimlerinin  100 yıllık; 

➢ (a) tarihsel iklim ve yangın 

olasılığı, 

➢ (b) yangın hasar ve kayıpları 

olmaksızın iklim değişikliği 

ile 

➢ (c) yangın olasılığı altında 

iklim değişikliği koşullarında 

beklenen toplam Avrasya 

melez çamı alt türleri 

(Larix spp.) biyokütle

tutarları (ton C/ha).



Şekil 4 Aynı model zaman koşulları 

altında;

(a) yaprak döken geniş yapraklı 

ağaçlar (BDT), 

(b) her daim yeşil ibreli (iğne 

yapraklı) ağaçlar (NET),

(c) Larix spp. ve

(d) Yangınla birlikte iklim değişikliği 

ve yangın etkisi olmaksızın 

iklim değişikliği koşullarında 

kestirilen toplam toprak üstü 

biyokütle tutarları (ton C/ha) 

arasındaki değişiklikler.

❖ Negatif değerler yangınlı ve 

yangınsız iklim değişikliği 

senaryoları altındaki daha az 

biyokütle tutarlarını gösterir. 



İklim Değişikliğinin İstilacı Türlere 

Potansiyel Etkileri

(Hellmann ve ark., 2008)





İklim Değişikliğinin İstilacı Türlere Potansiyel Etkileri-1

▪ Bilimsel ve toplumsal bilinmeyenler, iklim değişikliği ve 
biyolojik istilalar gibi küresel çevresel değişikliklerin 
ekolojik sistemleri nasıl etkileyeceğini öngörmeyi 
zorlaştırıyor. 

▪ Uzun vadede, bu değişikliklerin etkileşimli etkileri olabilir 
ve her bir sürücüyle ilişkili belirsizliği artırabilir. 

▪ Bununla birlikte, istilacı türlerin niteliksel olarak 
öngörülebilir olması gereken şekillerde tepki vermesi 
olasıdır ve bu yanıtların bazıları, yerli eşdeğerlerinden 
farklı olacaktır.



İklim Değişikliğinin İstilacı Türlere Potansiyel Etkileri-2

▪ Hellmann ve ark. (2008) çalışmalarında, İstilacı türler için iklim değişikliğinin 

münhasır olmayan 5 sonucunu belirlemek için “istila yolu” olarak bilinen istila 

aşamalarını kullanmışlar. Bunlar;

➢ (1) Değiştirilmiş taşımacılık ve giriş düzenekleri,

➢ (2) Yeni istilacı türlerin oluşumu, 

➢ (3) Var olan istilacı türlerin değişmiş etkisi,

➢ (4) Var olan istilacı türlerin değişmiş dağılışı ve 

➢ (5) Kontrol stratejilerinin değişmiş etkili olma durumu.

▪ Daha sonra bu sonuçlar, istilacı türlerin iklim değişikliğine tepkilerine ilişkin 

sınanabilir hipotezleri belirlemek ve istilacı tür yönetim planları için öneriler 

sunmak için kullanılmış. Bu 5 sonuç ayrıca, istilacı türlerin yönetimine dâhil olan 

kuruluşlar arasında gelişmiş çevresel izleme ve genişletilmiş koordinasyon 

gereksinimini vurgulamaktadır.



İklim Değişikliğinin İstilacı Türlere Potansiyel Etkileri-3

▪ İklim değişikliğinin, fenolojide, genetik bileşimde ve tür aralıklarındaki 

değişikliklerin yanı sıra, tür etkileşimlerini ve ekosistem süreçlerini 

etkileme yoluyla biyoçeşitliliği önemli ölçüde değiştirmesi beklenmektedir 

(Walther ve ark., 2002; Root ve ark., 2003; IPCC, 2018, 2021, vb.). 

▪ Tür tepkilerine ilişkin çoğu ilgi, korumanın birincil kaygı olduğu yerli türlere 

odaklanır (ör. Thomas ve ark., 2004; Botkin ve ark., 2007). 

▪ Diğer yazarlarsa, iklim değişikliğinin ekonomik açıdan önemli ürünlerin 

zararlılarını ya da bazıları yerli olmayan insan hastalıklarına neden olan 

türleri nasıl etkileyebileceğini ele almaktadır (ör. Rosenzweig ve ark., 

2001). 

▪ İstilacı türler de iklim değişikliğine tepki verecek ve tepkilerinin ekolojik ve 

ekonomik sonuçları olacaktır.



İklim Değişikliğinin İstilacı Türlere Potansiyel Etkileri-4

▪ Bazı nedenlerle istilacı türlerin iklim değişikliği tepkilerini yerli türlerinkinden ayrı 

olarak incelemek yararlıdır. İstilacı türler tipik olarak başarılı ve boldur (ör. 

Türkiye’de hemen her bölgede her kentte, yerleşim yerinde görülebilen Ailanthus

altissima; kokar ağaç, cennet ağacı olarak da bilinen bu tür, Kokarağaçgiller

(Simarubaceae) familyasındandır); oysa birçok yerli tür nadirdir. 

▪ Birçok istilacı tür, istilacı olmayan türlerden farklı özelliklere de sahiptir (Hellmann

ve ark., 2008). Örneğin, birçok istilacı bitkinin geniş iklimsel toleransları ve geniş 

coğrafi dağılış alanları vardır (Rejmanek 1995; Goodwin ve ark., 1999; Qian and

Ricklefs, 2006) ve bu özellikler onların iklim değişikliğine tepkilerini etkileyebilir.

▪ İstilacı bitki türleri ayrıca düşük tohum kütlesi ve kısa olgunlaşma süresi gibi hızlı 

dağılış alanı değişimlerini kolaylaştıran özelliklere de sahiptir (Rejmanek ve 

Richardson, 1996). 

▪ Son olarak, istilacı türler, çoğu yerli türden temelde farklı bir şekilde yönetilir ve bu, 

iklim değişikliği altında neredeyse zıt kaygılara yol açar (kontrole karşı koruma).



Kokar ağaç (Ailanthus altissima)



Beliren sonuçlar

İstila yolları

Doğrudan etkiler

İklim değişikliği insan davranışlarını, 
abiyotik koşulları ve biyotik
etkileşimleri değiştirebilir

1

 yollar

Ulaştırma

2

 Çevresel 
kısıtlar

Kolonileşme Yerleşme Yayılma

3
 dağılış 
desenleri

4
 etkiler

5
 yönetimin 

etkinliği

Yanıtların yönetimi

• Gözlem
• İklimin yönetime sokulması
• Bilginin paylaşımı
• Araştırma yapılması

İklim değişikliği koşulları altında, istila yolu ile istilacı türler için 
açıklanan 5 sonuç arasındaki ilişki. Sayılar, metindeki sonuçlara atıfta 
bulunur (Δ, değişiklik). (Hellmann ve ark., 2008’na göre yeniden çizildi ve düzenlendi)
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