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öz

Geçen ikiyüz yılda, insanlar tarafından başlatılan toprak işleme,
otlatma ve diğer faaliyetler Kuzey Amerika ve Avrupa dereleri ve suyun
diğer kollan boyunca vejetasyon şeridinin % 80' ini tahrip etmiştir (Decamps
ve Naiman 1989; Pets ve ark.. 1989). Bu dere kenarı vejetasyonunun
yokoluşu kötü ekolojik sonuçlar nedeniyle önemini devam ettirmektedir.
Aynı zamanda, dere kenarı vejetasyonu tampon şeritleri; su kaynaklarını
toprak ve kimyasal kirlilikten korumak için Amerikada, özellikle Great
Plain 'de tercih edilen bir amenajman çalışması olarak desteklenmektedir
(Schoeneberger 1994; Schoeneberger ve ark. 1995; Schultz ve ark.1995;
Wight ve ark. 1995; Rietveld ve ark. 1996). Fakat modelolarak kullanmak
için çok az doğal dere kenarı vejetasyonu zonu kalmaktadır (Naiman ve ark ..
1993). Sınırlı biyo-çeşitliliğe rağmen ekosistem stabilitesini sağlamak için
yürütülen ve tasarlanan yeni dere kenan vejetasyon sistemleri yararlı ve
zararlı organizmalann her ikisi için de yiyecek ve yetişme yeri sunar.

Dere kenarı vejetasyon zonu, su içi ve kara hayatı sistemleriyle
birbirlerini etkileyen suya bitişik üç boyutlu bir alan olarak tanımlanır. Böyle
zonlar yüzey suyla birleşmeden önce veya akışını geciktirmeden kirlenmiş
akışı emer (Gregory ve ark. 1991; Xiang 1996). Agroforestry ekosisteminde,
komşu çit ve diğer ağaçsı plantasyonlar boyunca, erozyon ve seli önler,
biomas üretir ve ekonomik hasılatı artırır. Bu yararlar, dere kenarı
vejetasyonu agroforestry sistem amenajmanı ve su içi hayatı restorasyonunu
içeren ilk sonuçlardır (Naiman ve ark. 1993), fakat dere kenarı vejetasyonu
bitkiler, omurgasız ve omurgalı hayvanlara keza zıt bir çevrede sığınak
(yetişme yeri, yiyecek ve koruma) sağlar.
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ABSTRACT

In the last 200 years, cultivation, grazing, and other actıvıtıes
initiated by humans have destroyed more than 80 percent of the strips of
vegetation along North American and European streams and other bodies of
water (Decamps and Naiman ı989; Petts et aı' ı989). This disappearance of
the riparian zones is continuing with little concem for ecological
consequencens. At the same time, riparian buffer strips are being promoted as
a preferred management practice in the United States" especially in the Great
Plains, to protect water resources from soil and chemical pollution
(Schoeneberger 1994: Schoeneberger et aL.1995; Schultz et aL. 1995a; Wight
et aL. 1995; Rietveld ı996). Few natural riparian zones rernain. however, to
serve as models (Nairnan et aı' ı993). New riparian systems, designed and
imp1emented to provide ecosystem stability despite limited biodiversity, offer
food and habitat for both beneficia1 and pest organisms.

The riparian zone is defined as a three-dimensional area adjacent to
water that interacts with both aquatic and terrestrial systems. Such zones
absorb contaminated runoff before it joins the surface water or delay its tlow
( Gregory et aL. ı99 ı;Xiang 1996 ). In an agroforestry ecosystem, along with
neighboring hedgerows and other woody plantings, they help control soil
erosion and tloods, protect livestock, produce biomass, and increase
economic yields. These benefits are the primary reason that riparian zones
are included in agroforestry system management and aquatic system
restoration ( Naiman et aı' ı993), but riparian zones also increase ecosystem
diversity by providing refuge (habitat, food, and protection ) for plants,
invertebrates , and vertebrates in an otherwise adverse environment.
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Ağaçların Rolü

Bitkiler, özellikle ağaçlar, bir dere kenarı vejetasyon zonunun
fonksiyonunun etkili olmasında çok önemlidir (Blankenship 1996): Azotun
% 80-90'ınl, sedimentin % 85-90'ınl ve ürün sahasından çözülen herbisitlerin
% 90'ından daha fazlasını ağaç, çalı, ot ve çayırları içeren 66 ayak (66 x 30.5
= 20.13 m.) genişliğinde bir vejetasyon zonu yardımıyla tutabilir (Schultz ve
ark. 1995;Schultz 1996). Bu tampon bölgeden geçtikten sonra dere içine
giren su tampon zon olmayan yerden daha temizdir ve bitişik dere kenarı
daha stabildir (Schoeneberger 1994; Schoeneberger ve ark. 1995; Rierveld
1996).

Ağaçların rizosferi herbisit, insektisit ve diğer toksik bileşikleri
çözebilen madde içeren mikroorganizmaların çoğalmasını daima destekler
(Hasenwandter ve Bowen 1996). Ormanda ki birçok ektomikorizal mantar
azotu organik formda metabolize edebilirler (Read ve ark.1989). Mikorizalar
besin elementlerinin alınışının (örn: fosfat ve demiri partikül halinde alırlar)
artmasına yardımcı olabilirler (Cromack ve ark. 1979). Mikorizal hyphae
bitki dokusunda ağır metallerin birikmesini artırabilir. Bu fonksiyonlar dere
kenarı vejetasyonda çok önemlidir, çünkü onlar toksik artıkların ve tarımsal
kirliliğin diğer kaynaklarının etkisini azaltmaya yardım ederler.

Mikorizal birlikler sık sık, yerli bitkiler yardımıyla su ve hayati besin
elementlerinin alınışını düzenleyerek çevresel stresi düzeltirler. Ağaçların
mikorizal uyarımları (tahrik), topraktaki besin elementlerini artırarak fakir
toprağı dengeler. Faydaların genişlemesi mikorizal birliklerin çeşitliliğine ve
bolluğuna, kök kılcallarının ve köklerin üretimine, toprağa ve ağaç
genotiplerine bağlıdır (Haselwandter ve Bowen 1996).

Talihsiz olarak, bazı tarımsal ekosistemlerde mikoriza bolluğu genel
olarak düşüktür, çünkü saf ürünler kök sistemini ve rizosfer
mikroorganizmalarını sınırlamaktadır. Böylece, dere kenarı vejetasyonu için
dikilen fidanlar dikimden önce mikorizal mantarla aşılamadan
faydalanabilirler. Böyle aşılamalar toprak besin elementlerince fakir olduğu
veya topraklar çok az veya hiç adapte olmamış mikorizal mantarlara sahip
olduğu zaman özellikle etkilidirler.

Yüksek vejetatif çeşitliliğe sahip dere kenarı vejetasyon tercih edilir,
çünkü böyle topluluklar çevresel ekstremlere adapte olabilirler ve tersine,
etkilenmiş türlerin yerine geçebilirler (Moffat, 1996). Yüksek tür çeşitliliğine
sahip çayır alanları çok verimlidir, selden sonra çabukça iyileşirler ve mevcut
toprak besin elementlerinden az biyoçeşitliliğe sahip bir çayır alan
topluluğundan daha çok faydalanırlar (Tilman, 1996). Eğer dere vejetasyonu
ıonlarında bitki tür çeşitliliği çayır alanlarındaki gibi bir rol oyrıarsa, fazla

hypae: Mantar miselinin ince uzun elementlerinden biri
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çeşitlenmiş bitkiler dere kenarı vejetasyon ekosistemin stabilitesini artırır.
Bunun ötesinde, tarımsal, su içi ve orman ekosistemine komşuluk faydalı
olacaktır.

Faydalı Yerleşikler

Dere kenan vejetasyonunda ki ağaçlar hem omurgalı ve omurgasız
hayvanlar için. hem de ürün zararlıları ve onların doğal düşmanları için
barınak sağlar (Dix ve ark.). Böcekler için önemli bir yırtıcı olan örümcekler,
ağaçlar mevcut habitatlarını artırdıkları için ağaç köklerinin olduğu torf
alanlarında ve ürün alanlarında bol miktarda bulunurlar. (M.E. Dix,
yayınlanmamış veriler). Ağırlıklı olarak tarımsal alanlarda dere kenan
vejetasyon kapiumbağalar, arnfibianlar", yılanlar, küçük memeliler ve
kuşların yaşamaları için önemlidir:

-Arnfibian populasyonundaki düşüş, dere kenarı vejetasyonun
yerleşim yerlerinin azalmasına bağlıdır.

-Sürüngenler, amfıbianlar ve küçük memeliler dere kenarı vejetasyon
alanlarından uzaklaşmazlar (Szaro, 1991; Blankenship, 1996).

-Göç eden kuşlar göç esnasında dere kenarı vejetasyon zonlarında
yiyecek ve barınak ararlar (Blankenship, 1996).

-Yavrulayan kuşlar ve oyuklarda yaşayan kuşlar ağaçlık alanların üst
kısmındaki ağaçla kaplı sel yataklarını ve otlarla kaplı yerleşim yerini tercih
ederler (Stauffer ve Best, 1980).

-Arizona'da yabani türlerin %85'inden fazlası yaşam için dere kenan
vejetasyonu isterler ve daha cazip bulurlar ve çoğu kuş türleri günlük olarak
dere kenarı vejetasyon alanlarını ziyaret ederler (Blankenship, 1996).

-Iowa kuşundaki bolluk ve çeşitlilik çayırlık alanlarda sıra halindeki
komşu otsu alanlardan üç kat daha fazladır (Bryan ve Best, i99 I).

-Nebraska kuşunun bolluğu ve tür zenginliği ağaçsı dere kenan
vejetasyon zonlarında otsu zonlardan önemli derecede fazladır (Fitzmaurice
1995).

Ürünler açısından dere kenarı vejetasyon zonunda zengin toprak arzu
edildiği için, arazi idarecileri sık sık ağaçsı vejetasyon u uzaklaştırırlar ve
yerine ürünlerle dar bir zonda otsu vejetasyonu getirirler. Bütün ağaçsı
vejetasyon uzaklaştmldığırıda, 32-37 kuş türü dere kenarı vejetasyonunu
terkeder. Dere kenarı vejetasyon zonundaki otsu ve ağaçsı vejetasyon
alanlarını içerrnek şartıyla, yapısal ve vejetatif çeşitliliğin artması 22-30 kuş
türüne yarar (Stauffer ve Best i980). Böylece vejetatif çeşitliliği, su
dibindeki kök veya dalların boyutunu. vejetasyonun dikey tabaka oluşumunu.
fıdan ve ağaç boyutunu artırmak için yapılan dere kenan vejetasyon

amfibian: hem karada hem de suda yaşayan hayvanlar
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zonundaki büyük alanlarının idaresi birçok kuş türüne fayda sağlar (Balda,
1975; Stauffer ve Best, 1980; Best ve ark. 1990). Fakat, dere kenarı
vejetasyon zonunun belirli kısımları kum tepesi ve turnalar gibi bazı nadir
türlerin faydası için planlanmalıdır. Bu kuşlar gün boyunca sık çayırlarda
beslenerek ve geceleri ağaçsı dere kenarı vejetasyonu zonlarından uzak,
suyun sığ aktığı sığlıklarda durarak kendilerini yırtıcıtardan korurlar (Balda,
1975; Stauffer ve Best, 1980; Krapu, 1981).

Arılar, iri arılar, kelebekler ve parazit zarkanatlılar polen kaynağı
olarak dere kenarı vejetasyonu zonunda ağaçların, atların, çayırların,
baklagillerin ve diğer vejetasyonun çiçeklerini kullanırlar. Dişbudak
(Fraxinus sp.), meşe (Quercus sp.), söğüt (Salix sp.), akçaağaç (Acer sp.),
kavak (Populus sp.) ve rüzgarla tozlaşan diğer ağaçlar ürünlerden ve diğer
çiçeklerdeki polen kaynaklarından önce bal arıları için polen sağlarlar.
söğütler ayrıca nektar kaynağı olarak hizmet ederler (Ayers ve Harman,
1992; Shuel. 1992). Syrfıtler ve diğer iki kanatlı polinatörler polen için taçotu
(Coronilla sp., Fabaceae), taş yoncası (Melilotus sp., Fabaceae), ipekli
tohumlugiller (Asclepias sp., Asclepiadaceae) ve Asteraceae familyasının
çeşitli üyelerinden reyhan (Solidago sp.), üzüm otu ( Ambrosia sp.),
çançiçeği ( Rudbeckia sp.) ve köygöçüren (Cirsium sp.) hem polen hemde
nektar için çiçekli bitkileri ziyaret ederler (Ayers ve Harman 1992; Lagerlöf
ve ark. 1992).

Eğer bir miktar küçük dere kenarı vejetasyon alanı çiçeklenen türler
için ve başarılı vejetasyonun doğal üremesi için ayrılırsa, polinatörler
çoğalırlar. Bu vejetasyon, ürün poleni elde edilemez olduğunda alternatif
polen kaynağı olarak hizmet eder. En azından iki metre genişliğinde bir
herbisit serbest zonu bu alanlar etrafında muhafaza edilmelidir: fakat Elymus
repens (Gramineler) gibi birkaç herbisite dayanıklı çayırlar ve otlar yaşamaya
devam edecektir. Bitki çeşitliliğindeki böyle sınırlamalar tozlaşmayı sağlayan
böceklerin sayısının azalmasına önderlik edebilir (Lagerlöf ve ark. 1992).

Michigan'daki son araştırma, belirli parazitlerin yiyecek ve barınak
için dere kenarı vejetasyon zonu içeren ağaçlık alanları aradığını
göstermektedir. Avrupa mısır delicisinin bir paraziti olan ergin Eriborus
ıerebrans (Hyrnenoptera: Ichneumonidae), sahanın kenarlarında ve ağaçlık
alanlarda nektar ve polenle beslenir. Buğday delicisi larvalarının
parazitleşmesi ağaçlık kenarların yakınında daha fazladır (Landis ve Haas,
1992). Great Plain ( Büyük Ova) dere kenarı vejetasyon zonunda ağaçların
küçük dal parçaları birikir ve sonuç olarak çoğu önemli doğal düşmanların
yaşamasında önemli bir roloynar.
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Zararlıların Sığınağı

Dere kenarı vejetasyon zonları aynı zamanda kabuk böcekleri
(Scolytidae), güney mısır kök kurdu (Diabrotica undecimpunctata,
Coleoptera: Chrysomelidae), tohum biti (Anthonomus grandis grandis,
Coleoptera: Curculionidae), ve Avrupa mısır delicisi gibi önemli orman ve
ürün zararlıları için barınak olarak hizmet sağlarlar (Dix ve ark., ı995). Great
Plain'in kuzey kesirninde, karaağaç ve dişbudak kabuk böceklerinin endemik
populasyonları dere kenarı vejetasyon alanlarında yaygındırlar.Tasallut bu
dere kenarı vejetasyon zonundan ağaçlandırılmış şehir ve kırsal kesime
doğru olur (Dix, özel gözlem). Orta ve Güney Great Plainde. güney kök
kurtları ve tohum bitleri nispeten ağaçların altındaki enkazda kışı geçirirler.
Avrupa mısır delicisinin yerli konukçuları ağaçlık dere kenarı vejetasyon
zorılarmda yaygındırlar (Dix ve ark.1995). Ağaçların ve ürünlerin
monokültürünün aksine, dere kenarı vejetasyon zonları böceklerden.
hastalıklardan bitkilerin ve diğer zararlılardan kurtulmak için rotasyorıa tabii
tutulamazlar. dolayısıyla zararlı organizmaların idaresi için ayrı metot
uygulanmalıdır.

Genetik olarak yetiştirilen kavak, mısır ve diğer ürünler tarımda ve su
kalitesinin düzeltilmesinde pesticide (böcek ilacı) kullanımını azaltmak için
umut verici bir seçenektir (Raffa ve ark., 1993: Dix ve ark., 1997:
Kolepfenstein ve Hart, 1997), fakat "dayanıklı böceklerin gelişmesi nasıl
önlerıecekti?" şeklinde bir problem ortaya çıkmaktadır. Barınak cevabın bir
parçasıdır ve gerçekte, genetik mühendislikle yetiştirilen vejetasyonun
kullanımı için barınak kurulması mecburdur. Örneğin, böceklere dayanıklı
maddenin kullanımı barınağın kurulmasını gerektirir. Çünkü riperyan
zonlardaki otsu ve odunsu vejetasyon mısır delicileri ve kavak zararlılarına
alternatif ev sahibi olarakta hizmet ederler, nispeten bu zonlar genetik olarak
yetiştirilen bitkilerin zararlılarına da barınak olarak hizmet ederler ( Anon ..
1995).

Dengeleyici Hareket

Uzun süren dayanıklılık adapte olabilmeyi gerektirir ve böylece
adapte olabilmeyi sağlamak için riperyan ekosistemler idare edilmelidir.
Riperyan ekosistem yönetimi, çekirdek stokları, korunaklar ve insanlar
tarafından yaygınca kullanılan alanlar arasında bir denge sağlar.

Başarılı idare, insanlara kendi kaynak amaçlarını karşılamak için c
müsaade ederken çekirdek ve tampon alanlarda arzu edilen sığınak}
biyoçeşitliliği sağlamalıdır (Grurnbirıe, 1994). Bir son dizayn tarım [
ihtiyaçlarını. arazi sahiplerinin ihtiyaçlarını, minimal yürütme maliyetlerini J.
ve maximal ekonomik dönüşleri yansıtmalıdır. Riperyan sistemler içın
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amaçlar bilim adamları, ekonomistler, çiftçiler, uzmanlar ve yöneticiler bir
fikirbirliği sağlarlar.

Riperyan zonun restorasyon u, barınak için uzun· dönem çevresel
istekler ile kısa dönem insan ihtiyaçları arasında denge sağlamak zorunda
olan uzun dönem bir işlemdir. Büyük ölçekli riperyan zonların restorasyonu,
Great plain'de, Kuzey Amerika'da veya dünyada orman artıklarturn bazı
ters etkilerini azaltabilir. Çünkü riperyan zonlar su; kıyı ve agroforestry
sistemlere etki ederler ve orrnarılar, agrorıornistler, hidrolojistler ve çiftçiler
arasındaki ortaklık, komplex sosyopolitik ve ahlak değerlerine sahip ekolojik
ilişkilerin akıcı bilgisini değerlendirmek için yararlıdır ( Gregory ve ark.,
1991; Bartuska, 1994).
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