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Proje Özeti: 

Atmosferdeki karbondioksit miktarı 1971 ile 1997 yılları arasında yaklaşık %9 oranında artış göstermiş, 21 

yüzyılın sonuna kadar bu miktarın iki katına çıkacağı tahmin edilmekte ve bunun ana sorumlusunda insanlar 

tarafından gerçekleştirilen CO2 salınımı olduğu bildirilmektedir. 1992 yılında gerçekleştirilen Rio 

zirvesinde bu artışın tehlikeli ve küresel ısınmaya neden olduğu açıkça ifade edilmiştir. Aslında, karasal 

ekosistemlerin karbon yutakları olarak rol oynama kapasitesi atmosferde artan CO2 konsantrasyonunu bir 

ölçüde dengeleyebilir. Bu karasal ekosistemler içinde orman ekosistemleri ayrı bir yer tutmaktadır. Orman 

ekosistemleri bütün dünya yüzeyinin %30’unu kaplamalarına rağmen karasal karbon biomasının %81’ini 

bünyelerinde barındırmaktadırlar. Ek olarak, bir birim alanda ormanlar ziraat alanlarından 20 ile 100 kat 

daha fazla karbon biriktirebilmesi yanında çayırlık alanlarından 20 kat daha karbon bakımından 

üretkendirler. 1993 Helsinki ve 1997 Kyoto konferanslarında, küresel iklim değişikliği ile ilgili doğru 

adımların atılması ve küresel ölçekte modellemelerin yapılabilmesi için ülkelerin karbon depoları 

envanterinin ve ormanın karbon depolama kapasitesinin doğru bir şekilde bilinmesine ihtiyaç olduğu 

vurgulanmıştır. Ülkemizde ise bu konuda yapılan çalışmalar çok yetersiz olması yanında yapılan 

çalışmalarda toprak organik karbonu ile orman yüzeyindeki ölü örtüdeki karbonun detaylı araştırılması 

çalışma dışında tutulmuştur. Oysa yeryüzündeki ormanların karbonun %69’u orman topraklarında 

tutulmaktadır.  

Orman topraklarının ve ölü örtünün karbon depolaması oldukça değişken olup, toprak ve ölü örtünün 

depoladığı organik karbon miktarını belirlemek için oldukça fazla bir iş yükü gereklidir. Bu sebepten dolayı, 

birçok ülkeden bu konuda yani orman toprakları ve ölü örtüsünde depolanan organik karbon miktarı 

değerlerine sahip olmak oldukça zordur. Ormanların toprak ve ölü örtü karbon depolama kapasiteleri ağaç 

türleri tarafından etkilenmektedir. Bu etki özellikle her yıl toprak yüzeyine dökülen ölü örtü ve topraktaki 

kök aktivitesiyle toprağa katılan organik maddenin miktarının ve kalitesinin farklı olmasından 

kaynaklanabilmektedir. 

Kastamonu yöresi ormanlarında gerçekleştirilen projede ağaç türlerinin orman toprak ve ölü örtüsünün 

karbon ve azot depolamasına olası etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, karaçam (Pinus nigra Arnold.), kayın 

(Fagus orientalis Lipsky), sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Uludağ göknarı meşçereleri (Abies nordmanniana 

Spach.) (yaşlı ve genç meşcerelerde) ile bu meşcerelere bitişik açık alanların toprak (2 farklı derinlik 

kademesi; 0-10 cm ve 10-20 cm) karbon ve azot miktarları arazide yeterli örnekleme parselleri alınarak 

analiz edilmiştir. Sonuçlar, çalışılan dört ağaç türü ve açık alan topraklarının karbon (C), azot (N), C/N oranı 

ve toprak depolama kapasiteleri bakımından aralarında önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir. Toprağın 

0-10 cm derinlik kademesinde, karbon miktarı açıklık alandan karaçama doğru artış gösterirken (açık alan 

karbon < göknar genç = kayın < göknar < = sarıçam < karaçam), azot miktarı ise açık alandan kayına doğru 

bir artış göstermiştir (açık alan azot = karaçam < sarıçam = göknar < göknar genç < kayın). Toprağın 10-20 

cm derinlik kademesinde de toprak karbon ve azot miktarları bakımından türler arasındaki farklılıklar 



benzer sonuçlar göstermiştir. Türlerin karbon ve azot depolama kapasiteleri toprağın 0-20 cm derinlik 

kademesine göre karşılaştırıldığında en yüksek karbon depolamasının karaçam altında olduğu (79 Mg C ha-

1) bunu sırasıyla Sarıçam (73 Mg C ha-1), göknar (71 Mg C ha-1), kayın (67 Mg C ha-1), açık alan (65 Mg 

C ha-1) ve genç göknarın (61 Mg C ha-1) takip ettiği, azot depolama kapasitesi bakımından ise en yüksek 

depolama kapasitesini kayının gösterdiği (9,57 Mg N ha-1) bunu genç göknar (6,82 Mg N ha-1), göknar 

5,93 Mg N ha-1), açık alan (5,81 Mg N ha-1), sarıçam (5,77 Mg N ha-1) ve karaçamın (4,20 Mg N ha-1) 

takip ettiği belirlenmiştir. Türlerin toprak karbon ve azot depolama kapasitelerine etkilerine yönelik elde 

edilen bu öncü sonuçlar ile türlerin dağılımına yönelik bilgilerin birleştirilmesi, Türkiye’nin kuzey 

batısındaki ormanların karbon ve azot havuzu dağılımı hakkındaki bilgilerimizin gelişmesine katkı 

sağlayabilecektir.  

Project Abstract: 

Atmospheric CO2 concentration increased by about 9% between 1971 and 1990 and will probably have 

doubled by the end of the 21st century, mainly due to man-made emissions. This increase results in global 

climatic warming considered by the Rio summit in 1992 to be dangerous. The capacity of terrestrial ecosystems 

to act as carbon sinks could partly compensate for the increase in atmospheric CO2 concentrations. Forest 

ecosystems only cover 30% of the land areas, but contain 81% of the terrestrial carbon biomass. In addition, 

forests accumulate 20 to 100 times as much carbon per unit area as agricultural land and are 20 times more 

productive than grassland. The need for an accurate inventory of carbon stocks and the capacity of forest to 

accumulate carbon was emphasised at the Helsinki (1993) and Kyoto (1997) conferences.  

Forest soil organic carbon (SOC) and forest floor carbon (FFC) stocks are highly variable. The sampling effort 

required to assess SOC and FFC stocks is therefore large, resulting in limited sampling and poor estimates of 

the size, spatial distribution, and changes in SOC and FFC stocks in many countries. Forest SOC and FFC 

stocks are influenced by tree species. Therefore, quantification of the effect of tree species on carbon stocks 

combined with spatial information on tree species distribution could improve insight into the spatial 

distribution of forest carbon stocks. In Turkey, this subject has received little attention.  We therefore aimed at 

investigating the effects of tree species and land use types on soil carbon and also nitrogen pools in the 

northwest of Turkey. We studied mineral soil carbon and nitrogen stock rates at two soil depths (0-10 cm and 

10-20 cm) under four tree species; black pine (Pinus nigra Arnold.), beech (Fagus orientalis Lipsky), Scots pine 

(Pinus sylvestris L.) and Uludag fir (Abies nordmanniana Spach.) and also under adjacent grassland. The 

results showed that there were significant differences in soil C and N contents, C/N ratios and stock rates 

between four three tree species and grassland. Carbon content at 0-10 cm depth increased in the order grassland 

< fir young = beech <fir = Scots pine <black pine, whereas N content increased in the order grassland = black 

pine < Scots pine =fir  <fir young < beech. Similar trends were noted at 10-20 cm soil depth for soil C and N 

contents. Mean soil carbon stock rates (0-20 cm depth) was the highest under black pine (79 Mg C ha-1) 

followed by Scots pine (73 Mg C ha-1), fir (71 Mg C ha-1), beech (67 Mg C ha-1) and grassland (65 Mg C ha-

1), whereas mean soil nitrogen stock rates was the highest under beech (9,57 Mg N ha-1), fir (5,93 Mg N ha-1), 

grassland (5,81 Mg N ha-1), Scots pine (5,77 Mg N ha-1) and black pine (4,20 Mg N ha-1). In general, the 

results suggest that C and N stocks are significantly influenced by tree species. These initial data on carbon and 

nitrogen stocks influenced by tree species combined with spatial information on tree species distribution can 

improve insight into the spatial distribution of forest carbon and nitrogen pools in the northwest of Turkey. 

 

 


