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        1. GİRİŞ 

 Çölleşme, 1992 Rio Zirvesi’nde dünya liderleri tarafından kabul edilen ve anlaşma 
metninde de yer alan tanımıyla "iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil 
olmak üzere muhtelif faktörlerin etkisi altında kurak, yarı kurak ve az yağış alan 
bölgelerdeki toprağın doğal özelliklerini yitirmesi veya kısaca toprağın aşınması" 
dır. Bu tanımla örtüşen Mut Havzası; Akdeniz Bölgesinde, deniz kıyısından 50 km 
içerde ve Göksu Nehri boyunca uzanmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 17,7 ºC, 
yıllık ortalama yağışı 395 mm dir. Kurak iklimin yanı sıra uzun yıllar insan 
faaliyetleri ile tahribata uğrayan havzanın bazı kısımlarında doğal denge bozulmuş 
ve çölleşme başlamıştır. Kızılçam ve maki alanlarının tahrip edilmesi sonucu toprak 
bakımından fakirleşmiş ve yerini genelde kısa boylu garig (frigana) bitki 
topluluğuna bırakmıştır.  

  

  

  

 Havzada özellikle 500 m rakıma kadar yaygın marn anakaya üzerinde oluşmuş ve 
şiddetli erozyon nedeniyle sadece ayrışmış C horizonuna sahip fakir topraklarda 
yapılan çölleşme ile mücadele çalışmalarına en çarpıcı örnek Acıdere Havzasında 
bundan 21 yıl önce başlayan çalışmalardır. 

 2.  MATERYAL VE YÖNTEM 

 Mut havzasında tipik Akdeniz ikliminin karakteristik özelliklerinden farklı iklim 
özellikleri mevcuttur. Coğrafi konumu ve jeomorfolojik özellikleri hava kütlelerinin 
etkilerini değiştirir. Yazın güney ve güneydoğudan gelen tropikal hava kütlesinin 
etkisine girer, nem alır, ancak hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için yağış meydana 
gelmez. Temmuz sıcaklıkları Akdeniz kıyılarında 27 - 28°C civarında seyrederken 
en yüksek sıcaklık 40°C’yi aşar. Atalay (2002) Akdeniz Bölgesinin en sıcak 
kesiminin ise 45°C’ye kadar yükselen sıcaklığı ile kıyı gerisindeki Mut oluğu 
olduğunu bildirmektedir. 

 İklim özellikleri Erinç’in “Yağış Müessiriyeti indisi” ne göre incelendiğinde; İklim tipi: 
yarı kurak, bitki örtüsü: step olarak tespit edilmektedir. Aylara göre hesaplanan 
yağış müessiriyeti indisine göre; haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları “tam 
kurak”, nisan, mayıs ve ekim ayları “kurak” dır.  

 İntrazonal topraklardan marnlı topraklar yaygındır. Mut havzasının büyük bir 
bölümünde Neojen killi-marnlı depolarının ve Miyosen killi kireçtaşları üzerinde 
kireçli, alkalen reaksiyon gösteren, ağır bünyeli, beyazımsı renkte ayrışmış C 
horizonundan ibaret topraklar yaygındır (Atalay, 1987). 

 Kantarcı (1991) tarafından yapılan Akdeniz Bölgesinin Yetişme Ortamı Bölgesel 
Sınıflamasına göre Mut havzası; 6 yükselti-iklim kuşağında yer almaktadır. 
Bunlardan: Alt kızılçam kuşağı (100-500 m) ve Orta Kızılçam Kuşağında (500-1000 
m) iklim tipi yarı kuraktır. 

 Bu çalışmada Mut Orman İşletme Müdürlüğü (OİM) ve Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü (AGM) Mühendisliği kayıtları, mevcut projeler yanı sıra arazideki 
tespitlerden de yararlanılmıştır.  

    Acıdere havzasında Yapılan Çalışmalar:  

  

         Bir çöl görünümüne bürünmüş Acıdere havzası korkunçluğu ile Mut-Silifke 

           karayolu üzerinden geçenlerin ilgisini çeker (Anonim, 1988). 

 Acıdere Havzasının bitki korumasından 
yoksun oluşu nedeniyle havza yüzeyinden 
her yıl 1-15 cm kalınlığında 3.6 milyon ton 
toprak erozyonla taşınarak Göksu nehri 
yoluyla Akdeniz’e ulaşmaktadır (Anonim, 
1988).  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

21 yıl öncesinde projesinde de belirtildiği gibi çöl benzeri görüntüsü ile görenleri 

korkutan Acıdere havzasında çok zor şartlarda, kısıtlı imkanlarla, yoğun emek ve 

masrafla yapılan uygulama çalışmaları çoğunlukla amacına ulaşmıştır. Toprak 

muhafaza amaçlı yapılan çalışmalar toprağın erozyonla akıp gitmesini azaltmış 

ve bitki örtüsünden yoksun havzanın büyük bir bölümünde bitki örtüsü 

tesisini/arttırılmasını mümkün kılmıştır.  

 

Ağaçlandırma çalışmaları öncesinde % 0,1 olan toprak organik madde miktarı 

günümüzde % 4’e yükselmiştir (Çizelge 1). Bu sonuç vejetasyonla akıp gitmesi 

azaltılan toprakların yerinde ıslahında da ciddi kazanım sağlandığını 

göstermektedir.  

 

Havzada yeniden etüt yapılarak, başarısız kısımlarda gerekli teknik ve kültürel 

tedbirlerin alınması, koruma tedbirlerinin arttırılması, biyolojik toprak aktivitesinin 

son derece düşük olduğu bu sahaların çölleşmeden korunabilmesi için mikorizalı 

fidan dikimleriyle toprağın mikrobiyolojik etkinliğinin iyileştirilmesi ve mevcut 

kızılçamlara arız olan çam kese böceği ile mücadelenin yapılması gerekmektedir. 

Özellikle yola yakın ve çok meyilli 
yamaçlarda çalı takviyeli teras, örme 
çitler ve taş kordon uygulanmış, dere 
ıslahı için kuru duvar eşikler tesis 
edilmiştir. 

Derinlik (cm) Organik madde (%) 

0-5 4,16 

5-10 3,90 

10-20 3,65 

1988 

1988 2010 

2010 

21 yıl önce organik madde oranı % 0,1 
olan havzada yapılan ağaçlandırma 
çalışmaları ile organik madde miktarı % 4 
düzeyine ulaşmıştır.  

Havzada toplam 3.090 ha alanda çalışılmıştır. Toprak işleme sahanın % 80’inde 

işçi gücü ile yapılmıştır. Ağırlıklı olarak kızılçam dikilmiştir.  

 

Saha koruma altına alındıktan sonra özellikle dere içi vejetasyonun geliştiği ve 
uygulama öncesi şiddetli erozyondan çok zarar görmüş bazı kısımlarda 
vejetasyonun (otsu, meşe, ardıç, kızılçam) sahayı nerdeyse tamamen kapattığı 
gözlemlenmiştir. 

   

  Çizelge 1. Toprak organik madde miktarı 

 3. BULGULAR 

 Mut OİM ve Mut AGM Mühendisliklerince 1963’ten günümüze kadar 65.600 ha 

sahada çalışılmıştır. Bunun 49.065 ha’lık kısmında Mut OİM; toprak muhafaza, tabii 

ve suni gençleştirme, rehabilitasyon çalışmaları yapmıştır. Mut AGM mühendisliği 

tarafından 1993 yılından 2009 sonuna kadar 16.535 ha sahada erozyon kontrolü, 

ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmıştır.  
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