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Öz:Bu çalışma, 1978-2015 yılları arasında 37 yıllık süreçte Kapıdağ Yarımadası üzerinde arazi örtüsünde meydana
gelen değişimler ve bu değişimlerin toprak erozyonu üzerinde nasıl bir etki yarattığını ortaya koyabilmek amacıyla
hazırlanmıştır. Bu bağlamda, toprak erozyonu hesaplamalarında kullanılan RUSLE Denklemi ile yıllar arasında
meydana gelen arazi örtüsü değişimlerinin toprak erozyonu üzerindeki hesaplamaları yapılmıştır. RUSLE denkleminde
mevcut olan yağış erozif faktörü, eğim diklik ve uzunluk faktörü, toprak faktörü ile erozyon önleyici faktörler sabit
tutulmuş yıllara göre arazi örtüsü faktörü katsayı çarpanları değişikliğe uğratılmıştır. Çalışma sahasında geçen bu
zaman dilimi içerisinde arazi kullanımlarındaki en yüksek oransal değişme ormanlık arazilerin ve makilik alanların
daraldığı (% 25); sulu ve kuru tarım alanları ile yerleşim birimlerinin ise aynı oranda genişlediğini göstermektedir.
Dolayısıyla erozyonu frenleyici rol oynayan arazi kullanımlarının yerini hızlandırıcı rol oynayan kullanımların alması
sonucu yarımada üzerinde erozyonun şiddetlendiği sonucuna varılmıştır. Kapıdağ Yarımadası üzerinde ortalama, 1978
yılında 6.61 ton/ ha/ yıl olarak hesaplanan toprak erozyonu 2015 yılına gelindiğinde 7.14 ton/ ha/ yıl olarak
hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erozyon, Kapıdağ Yarımadası, Arazi kullanımı.
Abstract: In this study, has been prepared on how the 37 year period in the changes occuring in land cover and soil
erosion on Kapidag Peninsula revealed that these changes in order to make an impact between the years 1978-2015. In
this context, soil erosion calculation of the equation by using RUSLE years occured between land cover change is made
calculations on soil erosion. The precipitation factor, the slope steepness and length factor, soil eroadibility factor and
soil erosion preventive factors don’t change in this equation but land cover factor’s coefficient units are being modified
in RUSLE. In the study area during this time period in the highest proportional change in the land use of forest land
and shrinking area of scrub (25%); shows that irrigated and dry farming areas and residential areas expansion at the
same time. Therefore restraining erosion as a result of getting involved the use accelerator replace the role of land use
exacerbated erosion on the peninsula to the conclusion that has been reached. Soil erosion is calculated on average in
1978, 6.61 ton/ ha/ year, but, in 2015, this rate is increasing 7.14 ton/ ha/ year.
Key Words:Erosion, Kapidag Peninsula, Land use.

1. Giriş
Kapıdağ Yarımadası, ülkemizin kuzeybatısında Marmara Denizi’nin güneyinde ikili tombolo ile
anakaraya bağlanış ters üçgen şeklinde yaklaşık 300 km² alana sahip, bir morfolojik karakter
sergilemektedir. Yarımada biri kuzey-kuzeybatıda diğeri güney-güneydoğuda olmak üzere iki adet granitik
ve granodiyoritik plüton sokulumuna maruz kalmıştır. Plütonlar birbirinden batı-doğu yönünde uzanış
gösteren ve Üst Paleozoik yaşlı Fazlıkonağı Formasyonu ile ayrılmaktadır. İdari olarak ülkemizin Batı
Marmara (TR2) bölgesinin, TR22 Balıkesir Alt Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 1978 yılından
2015 yılına kadar geçen sürede yarımada üzerinde yaşayanların arazi kullanımlarını değiştirmesi ve
dolayısıyla arazi örtüsü üzerinde etkin rol oynaması söz konusudur. Bu nedenle çalışmanın temel amacını.
geçen bu süreç içerisinde değişen arazi örtüsünün toprak erozyonu üzerinde nasıl bir etki yarattığı ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. 37 yıllık süreçte meydana gelen toprak erozyonu değişimleri RUSLE yöntemi
kullanılarak belirlenmiş ve yıllar arasında meydana gelen farkı tespit edebilmek amacıyla RUSLE eşitliğini
oluşturan parametreler (arazi örtüsü faktörü hariç) sabit tutularak hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan temel
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veriler MGM (Erdek-Bandırma İstasyonları), arazi çalışmaları, 1/25.000 ölçekli topografya ve toprak
haritaları ile 1/100.000 ölçekli jeoloji haritası (Harita Genel Komutanlığı-MTA) ile USGS veri tabanından
elde edilen uydu bantlarından oluşmaktadır.

Şekil 1. Kapıdağ Yarımadası lokasyon haritası

2. Kapıdağ Yarımadası arazi kullanımı
Arazi kullanımı, belirli bir sahada o saha üzerinde yaşayan insanların yürüttükleri aktiviteler ile
ekonomik kullanımlarına yönelik faaliyetleri tanımlamaktadır (Tunçdilek 1985). Yarımada üzerinde
yaşamakta olan yerel halk da farklı ekonomik faaliyet kollarına bağlı olarak yaşamını idame ettirmekte
dolayısıyla doğal ortama etkide bulunmaktadır. Yarımada üzerinde arazi kullanımları tarımsal faaliyetler,
madencilik, turizm, ormancılık, deniz ürünleri üretimi ve halkın yaşamını idame ettirdiği iskan sahaları gibi
birçok arazi kullanımı sınıfından meydana gelmektedir. Arazi kullanımlarında 1978 yılından 2015 yılına
kadar geçen sürede yarımada üzerinde meydana gelen arazi kullanımlarındaki değişimler, yarımadanın arazi
örtüsünün de değişimini beraberinde getirmiş dolayısıyla toprak erozyonu bu değişimden doğrudan ya da
dolaylı yollardan etkilenme göstermiştir.
3. Tarımsal faaliyetler
Yarımada üzerinde yürütülen tarımsal faaliyetler sulu tarım, kuru tarım, zeytincilik ve hayvancılık
faaliyetleri üzerine kuruludur. Kuru tarım faaliyetleri yarımadanın yüksekte kalan düz ya da düze yakın
sahalarında buğday ve arpa yetiştiriciliği gibi hayvansal gıdaların üretimine yöneliktir. Kıyı kesimlerde yer
alan vadi tabanlarında ise daha çok bahçe ürünleri üretimine yönelik sulu tarım uygulamaları
yürütülmektedir. Sulu tarım uygulamaları daha çok yerel halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir,
fakat yarımadanın kuzeyinde kurulu Ormanlı ve Ballıpınar yerleşmeleri civarında ekonomik getirisi yüksek
mor soğan yetiştirmeye yönelik uygulamalar da mevcuttur. Yarımada üzerinde yer edinmiş zeytinlik araziler
ise güneye bakan yamaçlarda 150-200 m rakımına kadar çıkmakta, topografik yapının uygun olmadığı
alanlarda ise taraçalama faaliyetleri ile zeytincilik yapılmaktadır.

Foto 1. Ormanlı yerleşim biriminde bahçe tarımı (1.08.2015)

Foto 2. Şahinburgaz Mevkii tavuk çiftliği (26.05.2015)
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Yarımada genelinde meralık arazilerin ve bitki örtüsünün yoğunluk kazanmasına bağlı olarak yerel
halk geçimini sağlamak amacıyla küçükbaş koyun ve keçi ile büyükbaş sığır yetiştiriciliğine yönelmiştir.
Yerel halkın temel ihtiyaçlarının yanında ekonomik açıdan getirisi olan tavuk ve tavuk ürünleri üretimi de
yarımada üzerinde yürütülmekte olan hayvancılık faaliyetleri arasında gösterilebilir. Tavuk çiftliklerinden
üretimi yapılan ürünler Bandırma, Erdek ve Bursa gibi büyük yerleşim birimlerinin temel ihtiyaçlarını
karşılamaya yöneliktir.
4. Ormancılık
Kapıdağ Yarımadası’nın günümüzde yalnızca 1/3’lük kesimini kaplayan ormanlık araziler üzerinde
en üst kademede kayından başlayarak aşağı kesimlere doğru karaçam, meşe, kestane, ceviz; kıyılarda güneye
bakan yamaçlarda ise fıstık çamı ve sahil çamı yetişmektedir. Yarımada üzerinde kurulu yerleşimler
ormanlık arazilerden yapacak, yakacak ve temel gıda maddelerini karşılamaktadır.
5. Turizm faaliyetleri
Yarımadanın nüfus potansiyeli yüksek Erdek, Bandırma ve Bursa gibi kentsel yerleşimlere yakın
olması ve coğrafik açıdan konumunun uygunluğu yarımadanın güneyinde kurulu kıyı yerleşimlerinde
dönemlik turizm faaliyetlerinin yürütülmesine olanak tanımaktadır. Yarımadanın batısında bulunan Erdek ve
Ocaklar ile güneydoğusunda kurulmuş Tatlısu ile Aşağıyapıcı yerleşimleri yaz aylarında turizm
potansiyelinin yüksek olduğu alanlardır.

Foto 3. Tatlısu yerleşim birimi yarımadanın güneybatısında yer
alan yaz aylarında yüksek turizm potansiyeline sahip bir kıyı
yerleşmesidir (02.08.2015).

6. Deniz ürünleri
Çalışma sahasının bir yarımada olması, üzerinde yaşayan yerel halkın geçimini deniz ürünleri
üretimine de yöneltmesine olanak tanımıştır. Yarımada üzerinde genel olarak en fazla balıkçılık yapılan
yerleşmeler kuzeydoğudaki Çayağzı, Kestanelik ve Çakıl yerleşim birimleridir. Diğer yerleşim birimlerinde
de balıkçılık faaliyetleri yürütülmesine rağmen balıkçılık adına bu üç yerleşme öne çıkmaktadır. Balıkçılık
dışında yarımadanın kuzeybatısında yer alan İlhanköy ve Doğanlar yerleşim birimlerinde deniz içerisinde
kurulmuş midye yetiştiriciliğine yönelik faaliyetler de yürütülmektedir.

Foto 4. Çayağzı yerleşim birimi Kapıdağ Yarımadası’nın
kuzeydoğusunda kurulmuş ve balıkçılık ekonomik faaliyetlerinin
yürütüldüğü kıyı yerleşmesidir (02.08.2015).
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7. İskan sahaları
Yerleşim alanları da arazi kullanımı kapsamında yer almaktadır ve insanların yaşamlarını sürdürdüğü
gerek doğal gerekse beşeri afetlerden kendini koruduğu, içerisinde mahremiyetini gizlediği alanlardır.
Çalışma sahasında yerleşim alanlarının toplam alan içerisindeki oranı 950 ha’dır. Yerleşim birimleri üzerinde
kurulu oldukları doğal ortamın yapısına uygun olarak gerekli ham maddeyi kullanmışlar, yarımadaya
dışarıdan gelen göçmenler halk kültürü peyzajına uyarak iskan sahalarını oluşturmuşlardır. Daha modern ve
popüler kültür peyzajına yönelik yerleşimler Erdek, Ocaklar, Karşıyaka, Tatlısu ve Aşağıyapıcı gibi
yarımada kıyı şeridinde turizme yönelik sahalar olarak oluşturulmuştur. Yerleşimler yalnızca yerel halkın
iskan edebilmesi açısından kurulmamış aynı zamanda dönemlik turizm faaliyetlerinin de yürütülmesine
yönelik kurulumuştur. Dolayısıyla zaman içerisinde 1978 yılında 150 ha alan kaplayan iskan sahaları
günümüzde 950 ha alana ulaşmıştır.

Foto 5. Ballıpınar yerleşimi yarımadanın kuzeyinde kurulmuş
halk kültürü peyzajı özellikleri göstern kıyı yerleşmesidir. Iskan
sahaları ahşap-kerpiç karışımındadır (26.05.2015).

Foto 6. Erdek ilçe merkezi çalışma sahasının en gelişmiş iskan
sahalarına ve toplu yerleşim dokusuna sahip bir kıyı
yerleşmesidir.

8. Madencilik faaliyetleri
Kapıdağ Yarımadası üzerinde arazi kullanımı adına yürütülen diğer bir faaliyeti de madencilik
üstlenmektedir. Yarımada, litolojik açıdan bünyesinde metal bulundurmayan kayaçlardan (granit, şist,
kireçtaşı) meydana gelmesi ve metamorfizmaya uğraması sonucu mermer yatakları oluşum göstermiş
dolayısıyla kireçtaşı bulunan araziler mermer işleme tesisleri olarak kullanılmıştır. Madencilik faaliyetleri,
ekonomik getirisi olmasına rağmen doğal ortamda meydana getirdiği tahribat, habitat parçalanmasına ve
yamaç gradyanının bozulmasına neden olmaktadır. Bu durumda erozyona karşı hassas bölgelerin meydana
gelmesini sağlamaktadır.

Foto 7. Ocaklar-Narlı yerleşimleri arasında Yatak T’ nin
güneyinde yer alan mermer işleme tesisi (13.07.2013).

9. Kapıdağ Yarımadası arazi örtüsü ve yönetim faktörü
Toprak erozyonunun meydana gelmesindeki temel faktörlerden birisi olarak kabul edilen arazi örtüsü
faktörü, toprak üst yüzeyinin hidrolik potansiyeli yüksek dış güçler tarafından aşındırılarak toprak
parçacıklarının taşınmasını engelleyici rol oynamaktadır. Dolayısıyla bitki örtüsü üzerinde bulunduğu araziyi
koruyucu bir tabaka gibi sarmakta ve erozyon olgusunun yavaşlatılmasını sağlamaktadır. Arazi yüzeylerinin
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farklı bitki toplulukları tarafından örtülmüş olması yüzeye düşen yağış sularının toprak alt katmanlarına
infiltre olmasını sağlamakta ve yüzeyde meydana gelen yağışın neden olduğu yağmur damlacıklarının
kinetik enerjisini keserek erozyonu engelleyici görev üstlenmektedir. Arazi yüzeylerinin herhangi bir örtü
tabakası ile kaplı olmadığı sahalarda yağmur damlacıklarının kinetik enerjisi ve taşıma gücü yüksek
olduğundan erozyona karşı daha duyarlı sahaların meydana gelmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla arazi
örtüsü arazinin kullanımına bağlı olarak değişkenlik arz etmekte ve erozyon açısından farklı risk gruplarının
oluşmasını sağlamaktadır.
Arazi örtüsü kavramı yalnızca toprak üst yüzeyini kapatan bitkilerden ibaret değildir, örtü arazi
yüzeyini kaplayan bitkilerle birlikte, kültür bitkileri olarak da yetiştirilen tarım ürünleri ve beşeri yapıları da
kapsayan bir bütün olarak değerlendirilmelidir (Somuncu vd, 2010). Araziyi kapatan bitki örtüsünün erozyon
üzerindeki rolü araziyi kapatabilme oranı olarak sıklık düzeyi, arazi üzerinde kalabilme süresini içeren
bitkinin kısa ya da uzun ömürlü olması durumu, arazi üzerinde hangi türlerin mevcut olduğuna yönelik
çeşitliliği ve yetişmesi için gerekli olan vejetasyon dönemleri tarafından belirlenmektedir (Sarı, 2003).
Arazi örtüsü ve yönetim faktörüne göre Kapıdağ Yarımadası’ndan yılda hektar başına erozyonla
aşınıma uğrayan toprak kaybındaki en yüksek değişim 1978 yılından 2015 yılına, 0.05 ton ile ormanlık
arazilerin % 55’ten %34’e gerilediği alanlarda gerçekleşmiştir. Bu oranı 0.28 tonluk kayıpla sulu tarım
arazilerinin oranı takip etmektedir. Sulu tarım arazilerinin oranı 1978 yılında % 1.7’den 2015 yılında % 14’e
çıkmaktadır. Bu durum yarımadanın zamana bağlı olarak üzerinde kurulum gösteren akarsuların aşınıma
olan etkisi sonucu vadi tabanlarını genişletmesi ve yerel halkın ekonomik açıdan daha fazla gelir getiren sulu
tarım ürünleri yetiştirmesine yönelik bir seyir izlediği yerel halk ile yapılan açık uçlu görüşme sorularıyla
desteklenmiştir. Sulu tarım arazilerinden sonra 1978 yılına göre 2015 yılında alanını genişleten ve erozyon
açısından 0.07 ton hektar başına kayıplarla kuru tarım arazilerinin varlığıdır. Oransal açıdan 1978 yılında %
6.3 paya sahip araziler 2015 yılında % 22.6’ya yükselmiştir. Ormanlık arazilerin degredasyona uğratılarak su
kaynaklarının nispeten daha yetersiz kaldığı araziler yerel halk tarafından kuru tarım arazilerine
dönüştürülmüştür. Ayrıca ormanlık arazilerden meydana gelen kayıplar yalnızca tarımsal alanların
açılmasına yönelik gelişmemiştir. Turizm potansiyelinin yüksek olduğu güney kıyı kesimindeki yerleşmeler
alanlarını genişleterek yılda hektar başına 1.0 tona kadar toprak erozyonunun meydana geldiği arazi örtüsü
değişimlerini de beraberinde getirmiştir. Yerleşim alanları 1978 yılında % 0.6’lık bir paya sahip iken bu oran
2015 yılında % 3.3’e yükselmiş ve doğal olarak erozyon durumu arazi kullanım ve örtüsü faktörüne bir
artışın meydana gelmesini sağlamıştır. Arazi örtüsü ve yönetim faktörü açısından 1978 yılına göre 2015
yılında alanı daralan sahalar ise yıllık hektar başına 0.09 ton erozyona uğrayan meralık araziler % 9.9’dan %
3.9’a; fundalık araziler ise % 11.8’den % 7.9’a gerilemiştir. Sazlık-bataklık, gölet yüzeyleri ve zeytinlik
arazilerde arazi örtüsü adına çok fazla bir değişim gerçekleşmemiştir (Çizelge 1, Şekil 2-3-4).

Foto 8. Damkaya T. üzerinde kayın ormanlarının tahribi ve
erozyona açık hale gelen toprak üst yüzeyi (01.08.2015 760 m).
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Foto 9. Yarımadanın KD’nda bulunan Kuku T.’nin doğusundan
Çakıl yerleşimine (02.08.2015 77 m).

Çizelge 1. Kapıdağ Yarımadası arazi örtüsü ve yönetim (C) faktörünün yıllara göre alansal dağılımı (C Faktör değerleri: Özşahin ve
Atasoy, 2014)
1978
2015
RUSLE C
Sınıflandırma
Alan
Alan
Faktörü
(ha)
%
(ha)
%
Orman

15998

55,4

9833

34,1

Gölet

9

0,0

42

0,1

1

Sazlık- Bataklık

90

0,3

21

0,1

0,09

Yerleşim Alanı

168

0,6

953

3,3

1

Kıyı Kumulları

1087

3,8

819

2,8

1

Maki (Fundalık)

3415

11,8

2286

7,9

0,09

Mera

2856

9,9

1131

3,9

0,09

Zeytinlik

2955

10,2

3230

11,2

0,09

Kuru Tarım (nadassız)

1811

6,3

6513

22,6

0,07
0,28

Sulu Tarım

489

1,7

4050

14,0

TOPLAM

28.878

100,0

28.878

100,0

0,05

Sınıflandırma
Sulu Tarım

2015

Kuru Tarım (nadassız)

1978

Zeytinlik
Mera
Fundalık
Kıyı Kumulları
Yerleşim Alanı
Sazlık- Bataklık
Gölet
Orman
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Şekil 2. Arazi örtüsü ve yönetim (C) faktörünün alansal dağılımı grafiği
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Şekil 3. Kapıdağ: Yarımadası 1978 yılı (C) faktörü haritası
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Şekil 4. Kapıdağ Yarımadası 2015 yılı C faktörü haritası

10. Kapıdağ Yarımadası arazi kullanımı-erozyon ilişkisi
Toprak erozyonunu ortaya çıkarmada kullanılan RUSLE eşitliğinde arazi örtüsünde meydana gelen
değişmeleri bağımlı değişken olarak kullandığımızda, çalışma sahasında yıllar arasında ortaya çıkan erozyon
farkı bu parametreye bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Yarımada üzerinde ormanlık arazilerin, sulu-kuru
tarım arazileri, fundalık sahalar ve iskan sahalarının alanlarının değişmesine bağlı olarak erozyon durumu
değişmiştir. 1978-2015 yılları arasında geçen sürede, arazi kullanımlarında meydana gelen değişim çalışma
sahasının Ocaklar civarı ve Erdek yerleşim biriminin doğu kesimi ile Atmeydanı T. ve Taş T.’nin kuzey
kesimlerinde hafif şiddette (5-10 ton/ha/yıl) toprak erozyonu artmıştır. Turan, Ballıpınar ve Yukarıyapıcı
yerleşmesinin kuzey kesimlerinde orta şiddette (10-25 ton/ha/yıl); Narlı yerleşim biriminin doğu kesimi ile
Tavşan T.’nin güneyi şiddetli (50-100 ton/ha/yıl) son olarak yarımada kuzey kıyıları, Arızköy D.’nin kuzeyi,
Altıntaş D., Tuzla T. civarı ve Aşağıyapıcı yerleşiminin güneyinde Bandırma kesimi çok şiddetli (150+
ton/ha/yıl) toprak erozyonunun artış gösterdiği alanlardır.
Çizelge 2: Kapıdağ Yarımadası 1978-2015 yılları arasında toplam toprak erozyonu değişimi.
1978

Yıllık Toprak Kaybı (A)

Değişim (Fark)

2015

Alan (ha)

Oran (%)

Alan (ha)

Oran (%)

Alan (ha)

Oran (%)

Çok hafif (<5)

13.375

46,3

12.703

44,0

672

2,3

Hafif (5-10)

2.841

9,8

2.238

7,7

603

2,1

Orta (10-25)

6.512

22,6

6.095

21,1

417

1,4

Güçlü (25-50)

3.576

12,4

3.895

13,5

-319

-1,1

Şiddetli (50-150)

1.882

6,5

2.637

9,1

-755

-2,6

692

2,4

1.310

4,5

-618

-2,1

28.878

100

28.878

100
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Şekil 5. Kapıdağ Yarımadası 1978-2015 yılları arasında toprak erozyonu değişim grafiği.

Toprak erozyonu risk sınıflarını oluşturan güçlü, şiddetli ve çok şiddetli risk grupları yarımada
genelinde arazi örtüsünün ortadan kaldırıldığı, eğim değerlerinin fazla olduğu ve eroadibiliteye karşı zayıf
litolojik birimlerin yer aldığı lokasyonlar üzerinde gerçekleşmektedir. Yarımadanın en batısında Yatak T. ve
Kesikdağ T.’nin güney-güneybatı kesimleri; Tavşan T., Mağara T. ve Küp T. arasında kalan saha;
yarımadanın merkezi iç kesimlerinde bulunan Büyük Gamla T. ve Damkaya Tepelerinin güney kesimleri;
kuzeyde yer alan Çavlı T. civarı; Belkız yerleşim biriminden kuzeyde bulunan Çayağzı yerleşmesine doğru
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Şekil 6. Kapıdağ Yarımadası 1978 yılı erozyon haritası

bir yay çizerek tepelik alanların güney kesimleri ve yarımadanın doğusunda bulunan Kuku T. ile Topçu
T.’nin güneydoğu bakılı yamaçları bu risk sınıfları içerisinde yer almaktadır.
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Şekil 7. Kapıdağ Yarımadası 2015 yılı erozyon haritası

11. Sonuç ve Öneriler
Toprak erozyonunu ortaya çıkaran diğer faktörler sabit tutulduğu takdirde geçen 37 yıllık süreçte
arazi kullanımlarında meydana gelen değişme çok hafif, hafif ve orta derece risk grubundaki risk sınıflarının
alansal olarak % 5.9 (1.692 ha) azalmasına neden olurken aynı oranda güçlü, şiddetli ve çok şiddetli risk
sınıflarını arttırmıştır. En yüksek değişme çok hafif risk grubunun % 2.3 (672 ha) azalması ve şiddetli risk
grubunun % 2.6 (755 ha) artması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu durum yarımada üzerinde ormanlık, çalılık ve
fundalık arazilerin alanını daraltarak yerini erozyona daha açık kullanımlar olan kuru-sulu tarım ve iskan
sahalarına bırakması sonucu gerçekleşmiştir. Arazi kullanımlarında meydana gelen bu değişimler çalışma
sahasında yıllık ortalama toplam toprak kayıplarının 1978 yılında 6.61 ton/ha/yıl’dan 2015 yılında 7.14
ton/ha/yıl’a artmasına neden olmuştur. Yarımada genelinde doğal bitki örtüsünün degredasyona uğratıldığı
sahalarda toprak erozyonunu önlemeye yönelik varsa hayvancılık faaliyetleri bölüm ya da birimlere ayrılarak
yürütülmeli kısa vadeli dönemler dahi olsa doğal haline bırakılmalıdır. Toprak erozyonunun ortaya çıktığı ve
eğim değerlerinin tarımsal faaliyetleri kısıtladığı alanlar taraçalama tekniği kullanılarak yarımadanın sahip
olduğu iklim koşulları göz önünde bulundurularak ağaçlandırma faaliyetlerine yönlenmelidir. Ayrıca maden
faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda madenlerin çıkartılmasına yönelik doğal bitki örtüsünün ortadan
kaldırılması rezerv tükendikten sonra tekrar ağaçlandırılmalı ve gerekli dolgular yapılmalıdır.
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