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Projenin Amacı 

Burdur-Büğdüz beldesinde yürütülmüş olan çal ışmada; 

toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri, erozyona duyarlılıkları , 

bitki örtüsünün; örtme durumu, floristik kompozisyonu ve yayılış 

gösteren türler gibi özellikleri, topoğrafik özelliklerden; yüzey 

şekli, eğim, eğim uzunluğu, yükselt i ve bakı olarak etüt edildikten 

sonra yörede erozyonla meydana gelen toprak kaybı ve erozyon 

önlemede kullanılabilecek bitki türlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca, Erozyon önleme çalışmalarında; sahanın 

otlatmaya karşı korunması başarıyı etkileyen en önemli faktör 

olduğu için; 5 yıllık (2006-2011) koruman ın bitki örtüsü ve toprak 

kaybı üzerindeki etkisini ortaya koymak da amaçlanmıştır. 

Proje Çalışmaları ve Elde Edilen Bulgular 

Çalışma alanında 2006-2011 yılları arasında yapılan flora 

çalışmaları sonucunda 44 familyaya ait 203 takson 

tanımlanmıştır. Bu taksonların 20'si odunsu (%9,9), 183'ünün de 

otsu (%90,1) bitkilerden olduğu tanımlanan türlerin 2'sinin 

Gymnospermae, 201'inin Angiospermae ve 30 türü n de endemik 

(o/o 14,8) olduğu belirlenmiştir. 
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2006 yılında yapılan vejetasyon örtüsü çalışma sonuçlarına göre; 

bitki örtüsünün dip örtme oranı o/o 1 7,4-o/o 80,0 arasında değişmiş 
olup ortalama dip örtme oranı ise o/o 34,3 olarak tespit edilmiştir. 

201 1 yılında aynı yöntemle yapılan ölçümlerde ise o/o 1 9-o/o 85 ve 

ortalama örtme oranı ise o/o 55,4 olarak hesaplanmıştır. 

Çalışma alanındaki toprakların organik madde ve makro besin 

elementlerince fakir, orta derecede alkalin, çok fazla kireçli, hafif 

ve orta tuzlu özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Çalışma alanındaki toprakların tekstürel, strüktürel özellikleri ile 

organik madde içeriği ve su geçirgenliği değerlerinden elde 

edilen K .Faktörü değerlerinin 0,24-0,62 arasında değiştiği ve 

toprakların kuvvetli ve çok kuvvetli derecede erozyona duyarlı 

toprak sınıfında olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca erozyon eğilim indeksleri de hesaplanmış olup bu 

değerler açısından da toprakların erozyona duyarlı olduğu 

görülmüştür. 

Toprak kayıplahnın tahmin edilmesinde; Üniversal Toprak Kayıp 
Denklemi kullanılmıştır. 

Sonuç ve Öneriler 

Yörede otlatmanın yasaklanmasıyla S yılda bitki örtüsünün 

örtme derecesi o/o34 ten o/oSS'e çıkmıştır. Bu da toprak kayıp 

miktarına yansımış olup 2006 yılında ortalama 22.554 ton/ha/yıl 

olarak tahmin edilen toprak kaybı 2011 yılında 16.11 ton/ha/yıl 

olarak tahmin edilmiştir. 
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Güney ve kuzey bakılarda; çalışma alanında; ahlat (Pyrus 

elaeagrifolia Pall.), badem (Amygdalus communis L), karagöz 

(Amelanchier parviflora Boiss.), domuz eriği (Prunus divaricata L) 

ve Çakal eriği (Prunus sipinosa L.) olmak üzere yörede doğal 

olarak yetişen çalı ve ağaççık türleri kullanılarak erozyon önleme 

amaçlı bitkilendirme denemeleri yürütülmüştür. 
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Bitki türlerinin yaşama yüzdeleri üzerinde bakının %95 

düzeyinde anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Karagöz 

bitkisi güney bakıda ortalama o/o44 ile en fazla yaşama oranına 

sahip tür olmuştur, onu %31 ile domuz eriği, %25 yabani erik ve 

%24 ile ahlat takip etmiştir. Kuzey bakıda ise %52 ile en fazla 

ahlat, onu o/o 34 ile yabani erik, %28 ile domuz eriği ve %20 ile 

karagöz takip etmiştir. Genel o larak güney bakıda %31, kuzey 

bakıda da %33 yaşama yüzdesi tespit edilmiştir. 

Çalışmada arazi eğimi ile toprak kaybı arasında 0.82 düzeyinde 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani toprak kaybın ı n %82'sinin 

nedeni eğimdir. Erozyon önleme tedbirlerinde öncelikli olarak 

eğim in dikkate alınması gereklidir. 

Erozyona uğrama potansiyeli yüksek olari yörede öncelikle 

alandaki doğal otsu, odunsu çok yıllık bütün bitki türlerinin 

korunması ve geliştirilmesi ve ihtiyaç durumuna göre yine 

yörenin doğal türleri kullanılıp toprakların organik madde 

oranlarını artırarak erozyona uğrama eğilimini azaltmak 

mümkün olacaktır. 

Bölgede yapılacak çalışmalarda öncelik saha ların otlatmaya 

karşı korunması ve doğal vejetasyonun iyileşmesine 

verilmelidir. 
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Erozyon önlemede hangi türler seçilmelidir? 

Karagöz, güney bakıda diğer türlere göre en başarılı tür olmuştur. 
Benzer özelliklere sahip toprak koruma amaçlı 
bitkllendirmelerde türün tercih edilmesi başarı oranını 

artıracaktır. 

Ahlat kuzey bakıda en başarılı tür olmuş ve bu alanlarda tercih 
edilmesi başarı oranını artıracaktır. 
Çakal eriği, Domuz eriği, karamuk, alıç, iğde, mahleb gibi yabani 
meyveli t ürler hem yaban hayatı hem de yöre halkının 

faydalanması amacıyla kuzey ve güney bakılarda özellikle dere 
yataklarına yakın birikme bölgelerinde kullanılması başarıyı 

artıracaktır. 

Öncelikle yörede doğal olarak bulunan diken ardıcı (Juniperus 
oxycedrus) olmak üzere boylu ardıç (Juniperus excelsa), Lübnan 
meşesi (Quercus libani) ve yörede yaygın olarak 
ağaçlandırmalarda kullanılmış olan kızılçam (Pinus brutia), sedir 
(Cedrus libani) v.e karaçam (Pinus nigra) gibi kuraklığa dayanıklı 
ağaç türlerinin yapılacak ağaçlandırmalarda kullanılması 
kaçınılmaz olacaktır. 
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