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Proje Özeti: 

 Son yıllarda, çölleşme çevrenin korumasında önemli bir konu haline gelmiştir. Çölleşmenin en açık 

göstergelerinden birisi vejetasyonun bozulması ya da yok olmasıdır. Vejetasyon örtüsünün azalması 

toprağı artan bir şekilde rüzgâr ve yağmur damlalarının etkisine karşı savunmasız bırakmaktadır. Bu 

olayda erozyon süreçlerini şiddetlendirmekte, toprak yapılarının kırılmasını hızlandırmaktadır. Bu 

nedenle, erozyonun etkisini azaltmak ve toprakları korumak için birçok stratejiler ve teknikler 

geliştirilmiştir. Bu stratejilerin ve tekniklerin birçoğu arazinin ormansızlaşması ya da tarım alanının terk 

edilmesinden sonra toprak bozulmasına karşı yapılan mücadeleler şeklinde olmuştur. Bu çalışmalar çok 

çeşitli doğal arazi çalışmaları olup, farklı alanlarda gerçekleştirilen araştırmaları kapsamaktadır. 

Erozyonla mücadele çalışmaları arasında, teras yapma, hendek, siper veya toz tuzaklarının kullanımı, 

yeniden ağaçlandırma, mikoriza ya da artık madde ile muamele, ürün rotasyonları, çalı türleri ya da 

otlarla yeşillendirme sayılabilir. Birçok çalı türü su erozyonunu durdurmak ya da maliyetine ve 

kullanılabilirliğine bağlı olarak toprağın tutulmasını sağlamak için denenmiş ya da kullanılmıştır.  

       Türkiye’de ciddi bir erozyon problemi bulunmaktadır. Ziraat alanlarının %59’u, orman alanlarının 

%54’i ve mera alanlarının %64’ü erozyon riski altındadır. Erozyonla mücadele faaliyetleri içinde, teras 

yapımı yüzey erozyonunu engellemede en çok kullanılanıdır. Erozyona karşı duvar yapımı, tel kafes, çit 

yapımı aynı zamanda kullanılmaktadır. Teras faaliyetlerinde, genç fidanlar genellikle belirli aralıklarla 

teraslar üzerine dikilmekte ve bu aralıklardaki topraklar ağaçlar büyüyüp kapalılık oluşturana kadar 

erozyona karşı korunmasız kalmaktadırlar. Oysa birçok ülkede erozyona maruz kalan alanlarda, canlı ot 

ve çalı türlerinin toprak yüzeyinde koruyucu bir örtü şeklinde kullanılmasının, toprak kaybı ve yüzeysel 

akışla mücadelede teras yaparak sadece ağaç türleriyle ağaçlandırılmasından daha etkili olduğuna dair 

sonuçlar bildirilmiştir.  Burada sunulan çalışmada,   doğal yeşil örtü olarak ortamda bulunan Kuşburnu 

(Rose canina) ve korunganın (Onobrychis viciifolia Scop) bulunduğu ve bulunmadığı karaçam teras 

ağaçlandırma sahalarındaki toprak özelliklerinin, erozyon oranlarının ve karbon depolama 

kapasitelerinin sayısal karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde, terasların doğal veya yapay olarak bir şekilde yeşil örtü ile kaplanmasının, 

toprakların ince kısımlarının yıkanmasını engellediği, su ile doymuşluk yüzdesini arttırdığı, besin 

elementlerini ve organik madde tutulma miktarını yükselttiği, karbon depolama kapasitesini arttırdığı ve 

en önemlisi erozyona duyarlılığını azalttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, erozyona karşı mücadelede 

kullanılan teraslara sadece tek başına fidanların belli aralıklarla dikilmesi, türün kapalılığını 

oluşturuncaya kadar geçen zamana kadar toprakları erozyana karşı koruyamamaktadır. Bu mücadelede 

teraslara dikilen fidanlar arasının bir şekilde yeşil örtü ile örtülmesi erozyonla mücadelede toprak 

kaybını en aza indirebilecek, toprak özelliklerini iyileştirebilecek ve özellikle küresel iklim değişiminde 

en etkili faktör olan karbon depolanmasına yardımcı olabilecektir.  



Project Abstract: 

In recent years, desertification has been considered as a key issue in environmental conservation. One of 

the clearest indicators of its advance is the degradation or disappearance of vegetation cover. Reduced 

vegetation cover leaves the soil progressively unprotected against the action of wind or raindrop impact. 

It favours intensification of the erosive processes and severe soil structural breakdown. Several 

strategies and techniques have been developed to control the impact of water erosion and to protect 

soils. Most of these are focused on combating soil degradation after deforestation or abandon of 

cropland. These strategies are of a very varied nature and cover different areas of research. Among 

others, terracing, use of trenches or silt traps, reforestation, treatment with mycorrhizae or waste 

amendments, crop rotations, and planting shrubs or live grasses have all been attempted. Several shrub 

species have been tested and used to prevent water erosion or for soil retention depending on their 

availability and cost. 

    Turkey has a severe erosion problem. There is erosion on 59% of the agricultural area,54% of the 

forestland and 64% of the rangeland in Turkey. In the erosion control activities; terracing activities are 

the most used one to prevent the surface erosion. The facilities such as dry wall, live threshold and wire 

net are also used to prevent gully erosion. In the terracing activities, the terraces are generally planted by 

young trees with some gaps among them. Until they get older their canopy only cover and protect small 

part of soil surfaces. However, in some countries, the uses of grasses and shrubs on the eroded sites have 

revealed better results to prevent soil losses and runoff compared to the use of only young tree planation 

technique.  

    In this study, we aim at comparing some soil properties, erosion rates and carbon stok capasities from 

the terraces planted by Black pine (Pinus nigra)  with and without using covers of Sainfoin (Onobrychis 

viciifolia Scop) and Dog rose (Rose canina). Results show that using plant cover can reduce leaching of 

the fine parts within soil profile and increase water holding capacity, nutrients and organic matter 

amount, carbon storage capasity and most importantly it reduces erosion susceptibility. In general, the 

erosion terraces covered by young plants can not protect soil against water and wind erosion until they 

reach the certain age to cover the soil underneath and around.   However, naturally or artifically used 

plants shelter and fix the soil with their roots, reduce the energy of raindrops with their canopy. Also, 

vegetation can act as a physical barrier, altering sediment flow at the soil surface and store more carbon 

in soil. 

 

 


