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BİTKİ TÜRLERİNİN EROZYON ÖNLEME BAŞARILARI İLE BAZI ÖNEMLİ 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

GİRİŞ 

Doğal kaynakların korunması, 

geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı 

hala kuşkusuz en önemli konuların başında 

yer almaktadır. Ancak hangi uygulamayı 

nerede, hangi obje ile ve nasıl 

yapacağımızı iyi bilmemiz ve 

planlamamız gerekmektedir. Toprak yapısı 

bozulmuş ve su tutma kapasitesi azalmış 

olan alanlarda, toprak muhafazası 

amacıyla kullanılacak olan bitkilerin sık 

bir toprak üstü formuna, yoğun ve derin 

kök sistemine sahip olması, erken 

çimlenmesi, hızlı büyümesi ve kuraklığa 

karşı da dayanıklı olması gerektiği ifade 

edilmektedir (Gökbulak, 2002). 

Güneydoğu Anadolu Ormancılık 

Araştırma Müdürlüğünde 2004 yılında 

programa alınan bu projeyle, ekolojik 

yapısı bozulmuş alanlarda erozyonun 

önlenmesi ve tekrar eski haline 

kavuşturulması için başarıyla 

kullanılabilecek çok yıllık doğal otsu 

bitkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

çalışmanın tüm Türkiye’yi kapsayacak 

şekilde genişletilmesi ve her ekolojik 

bölge için erozyon önlemede öncelikle 

kullanılabilecek bitkilerin belirlenmesi 

daha yararlı olacaktır. Konusunda ilk ve 

özgün olan bu çalışmanın ülkemiz 

ormancılığına ve erozyonla mücadele eden 

kuruluşlara yararlı olmasını ümit ederim. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırmaya konu edilen çok yılık 14 

bitki türüyle ilgili gerekli literatür taraması  

 

yapılarak tohum olgunlaşma dönemleri 

belirlenmiş ve 2004 yılı haziran-ekim 

döneminde doğrudan doğal ortamlardan tohum 

toplama işi gerçekleştirilmiştir. Toplanan 

tohumların ayıklanması müdürlüğümüz 

laboratuvarında yapılmış ve hava kurusu hale 

gelinceye kadar kurutulmuş ve serin ortamda 

(4 
0
C) saklamaya alınmıştır.    

Saha hazırlığı ve denemenin kurulması  
Öncesinde geçici orman fidanlığı olarak 

kurulmuş ve kullanılmış olan, Elazığ merkeze 

35 km mesafede bulunan Gözeli köyündeki 

saha, deneme alanı olarak seçilmiştir. Söz 

konusu alanda 2004 yılı Eylül ayında, 

ortamdaki doğal bitki türlerinin 

uzaklaştırılması amacıyla, kontrollü yakma 

işlemi uygulanmış, müteakiben saha riper 

pulluk takılı traktörle sürülmüştür. Tohum 

ekimi yapılan işlem parselleri 10m x 1m 

boyutlarında hazırlanmış ve parseller ikişerli 

gruplar halinde etrafı galvanizli saclarla 

çevrilerek sahaya aplike edilmiştir. Her bir 

işlem parselindeki yüzeysel akış sularını ve 

taşınacak sedimenti örneklemek amacıyla 

yüzeysel akış parsellerinin alt kısmına 60 lt’lik 

plastik kaplar yerleştirilmiştir. İşlemler tesadüf 

bloklarına rastlantısal olarak dağıtılmıştır.  

Ot tohumlarının ekimi 

 Doğadan 2004 yılı boyunca toplanan ot 

tohumları kapçıklarından ayrılmak amacıyla 

kapalı ortamda hava kurusu hale gelinceye 

kadar (bir hafta) kurutulmuş, elenerek ya da 

rüzgarda savrularak, kapçıklarından ayrılmıştır. 

Her bir türün yüzey akış parsellerinde kaç 

gram ekileceğine karar vermek için, 



1000 dane ağırlıkları bulunmuş ve yaklaşık 

her bir işlem parseline eşit sayıda tohum 

ekilecek şekilde tohum miktarları 

belirlenmiştir. Bir metre genişlik ve 10 

metre boyundaki yüzey akış ölçme 

parsellerinin üst kısmından başlamak üzere 

yarım metre aralıklarla enine tohum ekim 

çizgileri açılmış ve 2004 yılı kasım ayının 

ikinci yarısında tohum ekimi yapılmıştır. 

Çimlenen bireylerin çıkma yüzdelerinin 

belirlenmesi 

Her bir çizgiye ekilecek tohum 

miktarı gram cinsinden belirlenmiş, 1000 

dane ağırlıkları bilindiğinden çizgilere 

ekilen tohumların adet miktarları basit 

orantı hesabıyla belirlenmiştir.  

Ot türlerinin örtme oranlarının 

belirlenmesi 

Ot türlerinin örtme oranlarına ilişkin 

ölçmeler 0,50 x 0,50m’lik kuadrat 

kullanılarak yapılmış ve 2005 yılından 

2007 yılına kadar (3 yıl) aynı noktalarda 

olmak üzere tekrarlanmıştır. İlk ölçme 

işlemi için örnekleme rasgele yapılmış, 

müteakip ölçmeler rasgele belirlenen örnek 

alanlarda yapılmıştır.  

Yüzeysel akışa geçen su ve taşınan 

toprak miktarını belirlemek için 

örneklerin alınması  
Yüzeysel akış parsellerinin alt 

kısmına, yağışlar sonucu oluşan yüzeysel 

akış sularını depolamak ve taşınan toprağı 

belirlemek amacıyla 60 litrelik bidonlar 

yerleştirilmiştir. Taşınan toprak miktarını 

belirlemek amacıyla, yağışları müteakiben 

sediment toplama kaplarında biriken su 

iyice karıştırılmak suretiyle plastik 

kavanozlarla örnekler alınmış ve 

laboratuara nakledilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toprak özellikleri (kil, kum ve 

taşlılık) ile taşınan toprak miktarları 

arasındaki ilişki Regresyon analizi ile test 

edilmiş, kum ve taşlılık oranı ile taşınan 

toprak miktarı arasında doğrusal, kil oranı 

ile ters orantılı bir ilişkinin olduğu 

görülmüştür. 

Yapılan bu değerlendirmede, 

toprağın kil oranı arttıkça erozyonun ve 

taşınan toprağın azaldığı, kum ve taşlılık 

oranı arttıkça ise erozyonun ve taşınan 

toprak miktarının arttığı görülmüştür. 

Yaptığımız bu çalışmada, bitkilerin 

toprak üstü ve toprak altı kısımları 

incelendiğinden, erozyon önlemede etkili bir 

toprak üstü ve toprak altı yapı 

oluşturabilecek kombinasyonlar yapmak 

mümkündür. Oldukça derin ve kazık kök 

yapan A. gummifer ile derin ve yoğun saçak 

kök yapan S. multicaulis bu anlamda birlikte 

kullanılabilecek önemli iki türü teşkil 

etmektedir. Yine kalkerli alanlarda 

Hedysarum varia ile S. euphratica birlikte 

başarıyla kullanılabilecek iki önemli türdür. 

Bu kombinasyonlarda türlerden birisinin 

baklagil olması ve oldukça derin kazık kök 

geliştirmesi, sahaların ağaçlandırmaya 

hazırlanması bakımından da önemli bir 

fonksiyon görecektir. 

Orman kurmaya uygun olmayan, ancak 

sürekli bitki örtüsüyle kaplı bulundurulması 

gereken erozyon bakımından hassas 

alanlarda; Sakız Geveni veya Yabani 

Korunga (kalkerli sahalarda) gibi derin kök 

geliştirebilen, bal nektarı salgılayan ve 

toprağı ıslah eden bitkiler kullanılmalıdır. 

Kullanılan bu türlere ilave olarak, toprak 

yüzeyine oldukça yakın örtü geliştiren, bol 

bal nektarı salgılayan, toprak yüzeyini sıkı 

bir şekilde ve hızla örten Adaçayı                

(S. multicaulis)’nın birlikte kullanılması 

önem arz etmektedir. Bu nedenle, söz konusu 

alanların sürdürülebilir kullanımlarının 

sağlanması bakımından, bal üretimine tahsis 

edilmeleri daha da önemli olacaktır. 

Erozyonun ilk iki yıl daha şiddetli 

olduğu göz önünde bulundurularak, özellikle 

ilk yıl hızlı örtü geliştiren türler  (Taş 

Yoncası, Gazal Boynuzu ve Adaçayı gibi) ile 

yavaş büyüyen ve sürekli örtme derecesi 

artan türlerin (Geven türleri) birlikte 

ekilmelerinin erozyonun önlenmesinde daha 

etkili olacağı düşünülebilir.  
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