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Özet
Sulak alan bitki örtüsü, dış görünüş veya kökenlerinden bağımsız olarak nehir ağları boyunca tüm bitki
örtüsü birimlerine karşılık gelmektedir ve fonksiyonel olarak diğer akarsu sistem bileşenleri ve çevresi
ile  ilgilidir.  Açık (yaylalardan nehir  sistemlerine ve akıntılara) ve birlikte inşa edilen (yani doğal  ve
sosyal  süreçler  tarafından  yönlendirilen)  bir  peyzaj  birimi  olan  nehir  kıyısı  bölgesine aittir.  Akarsu
sistemlerinin yanı sıra topraklar nehri ve ilişkili  süreçleri etkiler ve bunlardan etkilenir. Bu bölgedeki
biyotik toplulukların yapısı ve ekolojik işleyişi, akarsu sisteminin dört boyutu (boylamsal, yanal, dikey
ve zamansal) boyunca değişkendir. Bu değişkenlik temel olarak, doğal etkilerin ve insan etkisi altında
zamanla değişen biyoiklimsel,  jeomorfolojik  ve arazi  kullanım koşullarından kaynaklanmaktadır.  Bu
değişkenlik, sulak alan bitki örtüsünün tanımlanmasını, adlandırılmasını, betimlenmesini ve çalışma
yöntemlerini  etkiler.  İşlevsel bir  bakış açısıyla, tanımlamanın hedeflenen fonksiyonlara uyarlanması
gerekir. Bu nedenle, yetersiz veya aşırı dar tanımlama, sulak alan bitki örtüsü ile ilgili bazı işlevlerin
dışlanmasına neden olabilir. Buna karşılık, açıklamanın geniş tutulması, sulak alan bölgesini ve ilişkili
paydaşlarıyla ilgili sorunların çoğunu birleştirebilecek gerçek bir entegre süreç kullanarak sulak alan
bitki örtüsünü göz önünde bulundurmaya ve yönetmeye yardımcı olacaktır.
Ana öneriler:

1. Sulak  alanları,  zaman  içinde  karmaşık  yörüngeleri  izleyen  doğal  ve  insani  süreçlerin
yönlendirdiği ortak yapılı sosyo-ekolojik sistemler olarak tanımlamak,

2. Sulak alan bitki örtüsünü açık bir sistem olarak ele alarak; (i) Kanal, çevre alan, yukarı akış
havzası, atmosfer ve alt tabaka ile ilgili  (ii) ve bu bileşenlere çift yönlü akışlar vasıtasıyla
bağlantıları değerlendirmek,

3. Sosyo-ekolojik sistem içindeki tüm fonksiyonları (yani, destekleme, sağlama, düzenleme
ve kültürel  ekosistem hizmetleri)  entegre ve maksimize eden bir  tanım /  betimlemenin
kullanılmasının teşvik edilmesi 

4. Sulak alan sınırlandırma uygulamasındaki iyi uygulamaları teşvik etmek için örnekler ve
araçlar geliştirmek

5. Sahaya özgü ve aktarılabilir  bilginin  netleştirilmesi  (örneğin,  belirli  bir  işlev için  gerekli
minimum  sulak  alan  genişliği,  belirli  topografik  indeksin  sulak  alan  sınırlarını
tanımlamadaki etkinliği)
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1. GİRİŞ – SULAK ALAN BİTKİ ÖRTÜSÜ: AKARSU SİSTEMLERİNİN ÖNEMLİ BİR 
BİLEŞENİ
Sulak alan örtüsü, akarsu sistemlerinin önemli  bir  bileşenidir  ve çoklu sosyo-ekolojik fonksiyonlara
hizmet eder (Malanson, 1993; National Research Council, 2002; Naiman et al., 2005) (Fig. 1). Fiziksel
olarak nehirlerdeki sulak alan bitki örtüsü, akış koşullarını ve dolayısıyla setleri  koruyarak, tortuları
kolonize  ederek,  büyük  odunsu  enkazlar  oluşturarak,  vb.  tortul  süreçleri  değiştirir  (Gurnell  and
Gregory, 1995; Piégay and Gurnell, 1997; Tabacchi et al., 1998; Gurnell and Petts, 2006; Corenblit et
al., 2007; Gurnell, 2014). Morfolojik açıdan bakıldığında, bu etki nehir değişimine neden olacak kadar
güçlü  olabilir  (Tal  et  al.,  2004).  Kimyasal  olarak,  sulak  alan  bitki  örtüsü  nehir  sistemlerinin
biyojeokimyasal  çevrimlerini  destekler.  Örneğin,  tamponlama  etkisi,  nokta  kaynaklı  olmayan
kirlenmeden etkilenen tarımsal havzalardaki su kalitesini artırır (Sabater et al., 2003; Mander et al.,
2005). Biyolojik olarak, sulak alan bitki örtüsü tür bakımından zengindir ve bölgesel biyolojik çeşitliliği
arttırır (örneğin; Tabacchi, 1992; Naiman et al., 1993; Pautou et al., 1997; Jobin et al., 2004; Sabo et
al., 2005; Schnitzler-Lenoble, 2007). Bu biyolojik rol habitat ve koridor fonksiyonları (örneğin; Décamps
et al., 1987; Rosenberg et al., 1997; Seymour and Simmons, 2008; Schnitzler-Lenoble, 2007; Roshan
et al., 2017, de la Fuente et al., 2018) ve nehir kıyısındaki bitki örtüsünün su ekosistemlerinin sıcaklık,
organik madde girdileri vb. üzerindeki etkisi ile de ilgilidir (örneğin; Beschta et al., 1987; Maridet, 1994;
Hill et al., 2001; Ferreira et al., 2016; Miura and Urabe, 2015; Astudillo et al., 2016; Wawrzyniak et al.,
2017;  Dugdale  et  al.,  2018).  Bu  işlevlerden  bazıları,  akışların  termal  koşulları  gibi  küresel
değişikliklerin  yerel  etkilerini  denetlemek  için  kritik  olarak  tanımlanmıştır  (Kristensen  et  al.,  2015;
Trimmel  et  al.,  2018).  Sosyal  olarak,  sulak alan bitki  örtüsü ait  olduğu peyzajın  kimliğine katkıda
bulunur; bu nedenle kültürel hizmetlere de katkıda bulunur (örneğin; rekreasyon, ruhsal, ilham verme). 

Şeki 1. Birçok sosyo-ekolojik sorunun önemli bir bileşeni olarak sulak alan bitki örtüsü

Bu işlevlerin birçoğu olumlu olarak kabul edilir. Çünkü rekreasyon alanları, ham maddeler (örneğin
odun,  enerji)  ve  su  kalitesinin  iyileştirilmesi  gibi  birçok  ekosistem hizmeti  sunarak  insan  refahını
geliştirirler (Gren et al., 1995; Kenwick et al., 2009; Recchia et al., 2010; Flores-Díaz et al., 2014).
Bununla birlikte, sulak alandaki bitki örtüsü aynı zamanda birkaç sınırlama (afet) ile de ilişkilidir ve bu
nedenle  temel  olarak  aşırı  hidrolojik  olaylarla  ilgili  daha  olumsuz  bir  algı  üretebilir.  Düşük  akış
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sırasında sulak alan bitki örtüsü, buharlaşmayı azaltan kanalı gölgelendirir; ancak, aynı zamanda su
tüketir (Pivec, 2002; Lamontagne et al., 2005; Salemi et al., 2012; Irmak et al., 2013; Flanagan et al.,
2017),  su  tüketimi  bitki  örtüsüne  bağlı  olsa  bile;  örneğin,  doğal  bitki  örtüsü  toplumsal  ihtiyaçlarla
rekabet  edebilecek egzotik  türlerden daha az su tüketebilir  (Ehrenfeld,  2003).  Sel  sırasında sulak
alandaki bitki örtüsünün sel riskleri üzerinde çelişkili  etkileri  olabilir. Yerel olarak, pürüzlülük yoluyla
kanaldan taşkın yatağına su basmasını önler (yani su hızını, erozyonu ve insan altyapısına verilen
hasarı azaltır), ancak belirli bir deşarj için su seviyesini de artırabilir. Akıntı yönünde, sulak alandaki
bitki  örtüsü  taşkın  etkilerini  artırabilen  odunsu  döküntüler  üretmesine  rağmen,  su  akışını  yukarı
aktararak taşkın tepelerini de azaltabilir. Nehir sakinleri tarafından potansiyel olarak olumsuz algılanan
bir  durum,  arazi  kullanımı  değişikliklerinden  (örneğin,  otlatmayı  veya  tarımı  terk  etmekten)
kaynaklanan  ve  kültürel  alanı  değiştiren  ve  böylece  kimliği  yerleştiren  ormanlık  alan  gelişimi  ile
ilişkilidir (Schnitzler and Génot, 2012).

Akarsu  sistemlerinde  oynadığı  tüm sosyo-ekolojik  roller  göz  önüne  alındığında,  nehir  kenarı  bitki
örtüsü geniş bir yönetim ve araştırma literatüründe incelenen bilimsel ve uygulamalı bir nesne olarak
kabul edilir. Ancak, nehir kenarlarında koloni oluşturan bitki örtüsüne birçok isim verilmektedir: İngilizce
“alluvial  swamp  forests”,  “gallery  forests”,  “floodplain  forests”,  vb.,  Fransızca  “ripisylve”,  “forêt
alluviale”,  “boisement  riverain”,  vb.  ve  İspanyolca  “bosque  de  ribera”,  “bosque  ribereño”,  “Soto”,
“bosque en galería”, vb. İngilizce olarak Fischer et al. (2001) sucul sistemlerin yakınında bulunan bitki
örtüsü için 30'dan fazla terim listelemiştir.  Bu çeşitliliğe ek olarak, aynı nesne farklı  isimlere sahip
olabildiği ve aynı isim farklı nesneleri tanımlayabildiği için bazı karışıklıklar da vardır (Clerici et al.,
2011).  Terimlerin  bu  çeşitliliği  ve  karışıklığı  aktörler  arasında  yanlış  anlaşılmalar  ve  gerginlikler
oluşturabilir.

2. RAPORUN AMACI
Bu  rapor,  sulak  alan  bölgesi  ve  akarsu  sistemlerinin  sulak  alan  bitki  örtüsünün  tanımlanmasını
netleştirecek  unsurları  sağlamayı  amaçlamaktadır.  “Tanımlama”  ile,  iki  karmaşık  süreç  olan  bu
karmaşık nesnenin hem tanımını hem de tasvirini kastediyoruz. Tasvir, sulak alanın neyin içinde ve
neyin dışında olduğunu ve yasal çıkarımları olabileceğini açıkça gösteren bir harita çizme yeteneğini
ifade eder. Bu amaca ulaşmak için, önce sulak alan bitki örtüsünün / bölgesinin ortak özelliklerini ve
ardından onu tanımlamadaki değişkenlik kaynaklarını sunuyoruz. 

Tanımlar  için;  Ulusal  Araştırma Konseyi  (National  Research Council,  2002),  Verry  et  al.  (2004),  Naiman et  al.
(2005), Clerici et al. (2011) ve Dufour et al. (2019); tasvir için Clerici et al. (2013) ve de Sosa et al. (2017) ilgili
bazı inceleme unsurları bulunabilir.

3. SULAK ALAN BÖLGESİ/BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Nehir  kenarlarında  kolonileşen  bitki  örtüsü  için  kullanılan  terimlerin  çeşitliliğine  rağmen,  bazı
benzerlikleri vardır. 

1. Akarsu sistemi boyunca kara, nehri etkiler ve fiziksel, biyolojik, kimyasal vb. ilişkilerden etkilenir
(Fig. 2). 

● Etkileşim  vektörü  esas  olarak  sudur,  yanal  akış,  taşkınlar  ve  yeraltı  suyu  ise
dinamikleridir.

● Bu  toprak,  özellikle  sellerden  kaynaklanan  rahatsızlıklardan  (Şekil  3a),  su  altında
kalmadan kaynaklanan oksijensiz  koşullardan kaynaklanan stresten (Şekil  3b) ve /
veya  daha  yüksek  bir  yeraltı  suyu  tablosundan  dolayı  yaylalardan  daha  fazla  su
kaynağı nedeniyle spesifik bitki örtüsüne ev sahipliği yapar.
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Figure 2.  Teorik  bir  sulak  alan  bölgesinin  kesiti.  Oklar  madde akışını,  enerjiyi,  suyu ve bilgiyi  gösterir.  (örnekler
ayrıntılı değildir)

Figure 3. Salix sp. tarafından kolonize edilen bir çakıl çubuğunda (solda) bozulma rejimi ile ilgili spesifik bitki örtüsü.
(Ain Nehri, Fransa) ve (sağda) kümenin alt kısmında oksijensiz koşullar (Alnus sp., Doulon Nehri, Fransa).

2. Sulak alan bitki örtüsü, sulak alan bölgesinde bulunan bitki topluluklarının bileşimidir. 
● “Karasal ve sucul ekosistemler arasında geçiş yapan ve… biyofiziksel koşullar, ekolojik

süreçler ve biotadaki gradyanlar ile ayırt edilen” olarak tanımlanan sulak alan bölgelerine
aittir. Yüzey ve yeraltı  hidrolojisinin su kütlelerini  bitişik yaylaları  ile  birbirine bağladığı
bölgelerdir. Bunlar, enerji değişimlerini önemli ölçüde etkileyen karasal ekosistemlerin ve
su ekosistemleri ile ilgili maddelerin (yani, bir etki bölgesi) bu bölümlerini içerir  (National
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Research  Council,  2002).  “Bölge”  terimi,  “bölge”  nin  sulak  alanın  baskın  yerel  bir
özelliğinden  ziyade  geniş  bir  iklim  bölgesiyle  ilişkilendirilebilmesi  nedeniyle  “alan”,
“ekoton”, “sistem” veya “arazi” (Tablo 1) kavramları ile yer değiştirilir. 

● Fiziksel  şartlarda  (örn.  Taşkınlar  sırasında  akış  hızının  su  seviyesinin  üzerinde
yükselmesi,  substrat),  yeryüzü  oluşumunun  yaşı  ve  arazi  kullanımı  (örneğin  otlatma,
ormancılık)  nedeniyle  farklı  fizyonomiye,  yapıya  ve  bileşime  sahip  olabilen  vejetatif
yamalar mozaiği oluşturur. (Şekil 4).

Şekil 4. Ain Nehri ve Rhone Nehri birleştiğinde bitki örtüsü birimleri Haritası (Kaynak: Girel, 1986). Her bir renk farklı
bir bitki toplumunu ifade eder.

● Yayla  habitatlarındakilerden  önemli  ölçüde  farklı  bitki  toplulukları  içerdiğinden  sulak
alandaki bitki örtüsü dünya genelinde bölgesel zenginliği artırır (Sabo et al., 2005).

● Baskın akışkan dinamik süreçlere dayanarak bitki topluluklarını gruplandıran aralıklı bir
yaklaşım kullanılarak basitleştirilebilir. Avrupa'daki  çeşitli  biyolojik iklim bağlamları  için,
Gurnell  ve  ark.  (2016)  sırasıyla  nehir  kenarı  bölgesindeki  dört  bölgeyi,  kanaldan
yaylalara,  “akışkan  bozulma  baskın  (kaba  tortu  erozyonu  ve  biriktirme)”,  “akışkan
bozulma baskın  (ince  tortu  biriktirme)”,  “taşkın  baskın”  ve  “toprak nem rejimi  baskın”
olarak adlandırmıştır”(Şekil 5).
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Şekil  5.  Nehir  ağı  boyunca  sulak  alan  bölgesinin  yanal  bölgelemesi;  bölgelere  farklı  hidro  jeomorfolojik  süreçler
tarafından hakimdir (Kaynak: Gurnell et al., 2016)

3. Sulak alan bölgesi ve sulak alan bitki örtüsünün çoğu tanımı işlevsel bir yaklaşım kullanır ve sucul
ve karasal hidrolojik, morfolojik, kimyasal ve biyolojik işlem sistemleri arasındaki çift yönlü etkileri
vurgular (Tablo 1).

Tablo 1. Sulak alan bölgesi ve ilgili bitki örtüsü birimlerinin tanımlarının seçilmiş listesi. Tanım türü: (F = Fonksiyonel
and S = yapısal); Tanımın ana odağı: (Flu = akışkan süreçler,  Geo = topoğrafik/coğrafik nitelendirme, Soi = Toprak
özellikleri, Bio = Biyolojik topluluklar)
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Expression Definitions Type Main
focus

Sources

Sulak alan bölgesi (alan, ekoton, arazi ya da sistemler)
Sulak  alan
bölgesi

Karasal ve sucul ortamlar arasında
doğrudan etkileşim bölgesi.

Vejetasyon, hidroloji ve topografyanın
tümü, işlevsel ilişkilerin türünü,

büyüklüğünü ve yönünü belirler.
Kıyı etkileşimlerinin yönü karasal

sistemin suculları
etkileyebileceği veya bunun tersi

olabileceği fikrini ifade eder.

F Flu Swanson et al., 1982

Karasal  ve  sucul  ekosistemler
arasındaki  üç boyutlu  doğrudan
etkileşim bölgesi.
Sulak  alan  bölgesinin  sınırları,
taşma  sınırına  kadar  uzanır  ve
yukarı  doğru,  akarsular  bitki
örtüsünün gölgeliklerine uzanır.

F Flu Gregory et al., 1991

Çevresi  bu  yakınlıktan  açıkça
etkilenen bir dereye veya nehre yakın
olan alan.

F/S Flu/Geo Bren, 1993

Alçak  ve  yüksek  su  işaretleri  ve
karasal peyzajın yüksek su işaretinden
yaylalara doğru bitki örtüsünün yüksek
su  tablolarından  veya  taşkınlardan
etkilenebileceği  ve  toprakların  su
tutma  kabiliyetinden  etkilenebileceği
yükseklikler  arasında  yer  alan  akış
kanalını kapsar. [...] 

Hidrolojik  koşullardan  etkilenmeyen
ancak  taşkın  yatağına  veya  kanala
organik  madde  katan  veya  taşkın
yatağının  veya  kanalının
gölgelenerek fiziksel rejimini etkileyen
bölge  dışındaki  bitki  örtüsü,  sulak
alan  bölgesinin  bir  parçası  olarak
kabul edilebilir.

F Flu Naiman and Décamps, 1997

Karasal  ve  sucul  ekosistemler
arasındaki  geçiş,  biyofiziksel  koşullar,
ekolojik  süreçler  ve  biotadaki
içerikleriyle ayırt edilir.

Yüzey  ve  yeraltı  hidrolojisinin  su
kütlelerini bitişik yaylaları ile birbirine
bağladığı bölgelerdir.

F Flu National Research Council, 2002

Ekolojik  terim,  taşkın  akışının  su
altında  kaldığı  veya  doygun  hale
getirdiği  fluvial  peyzajın  bir  kısmını
ifade  eder;  Kanal,  barlar,  raflar  ve
oxbow  gölleri,  oxbow  çöküntüleri  ve
doğal  tortular  gibi  ilgili  nehir  havası
özellikleri  dahil  olmak  üzere  taşkın
ovası boyunca aktif akışkan yüzeylerin
tüm yüzeylerinden oluşur.

Özellikle  kurak  ve  yarı  kurak  (su
eksikliği olan) ortamlarda, sulak alan
bölgesi  bitişik,  daha kuru  yaylalarda
bulunmayan  bitkileri  ve  diğer
biyotaları destekleyebilir.

F Flu Osterkamp, 2008

Karasal ve sucul çevrenin ara yüzünde
yatan yarı karasal alanlar.

Genellikle  taşkın  sel  olaylarından
etkilenirler,  kara  ve  su  ortamlarını
yüzey  ve  yeraltı  hidrolojik  akış
yollarıyla birbirine bağlarlar.

F Flu Vidon et al., 2010

Derenin kenarı  ile  organik  ve mineral
topraklar arasındaki karakteristik geçiş
arasındaki alan. […] 

Toprak  özelliklerine  dayanan  bu
tanım  aynı  zamanda  topografik  ve
biyolojik  boyutlara  da  sahiptir.
Yukarıda sözü edilen toprak geçişine
genellikle artan bir arazi eğimi ve bitki
örtüsü değişiklikleri eşlik eder.

S Soi Ledesma et al., 2018

Bir akışın sınırı veya kıyıları. 
Bu  terim  bazen  taşkın  yatağıyla
birbirinin  yerine  kullanılsa  da,  sulak

S Flu http://medwet.org/aboutwetlands/
wetland-terminology/

9



alan  bölgesi  taşkın  yatağına  göre
genellikle  nispeten  dar  olarak  kabul
edilir.  Bir  sulak  alandaki  bölgede
taşma süresi  genellikle daha kısadır
ve  zamanlama  bir  nehir  taşkın
yatağından daha az tahmin edilebilir.

Sulak alan Yeraltı  suyuna,  gölgelikten  yukarı
doğru,  taşkın  yatağının  dışına,  suya
akan  yakın  yamaçlara,  yanal  olarak
karasal  ekosisteme doğru  uzanan  ve
değişken  genişlikte  su  seyri  boyunca
karasal ve su ekosistemlerini içeren üç
boyutlu etkileşim ektonları.

F Flu Ilhardt et al., 2000

Sulak alan
ekoton

Yeraltı  suyuna,  gölgelikten  yukarı
doğru,  taşkın  yatağının  dışına,  suya
akan  yakın  yamaçlara,  karasal
ekosisteme ve su boyunca uzanan ve
değişken  genişlikte  bir  seyir  boyunca
dışa  doğru  uzanan  karasal  ve  sucul
ekosistemleri  içeren  üç  boyutlu
etkileşim alanı.

F/S Flu Verry et al., 2004

Sulak  alan
sistemleri

Genellikle su kütlelerinin kenarlarından
yayla topluluklarının kenarlarına kadar
uzanan tatlı sudan etkilenen geçiş yarı
karasal alanlar.

F Flu/Bio Naiman and Décamps, 2005

Sulak  alan
arazisi

Bir  su kütlesine  bitişik,  doğrudan etki
eden  veya  etkilenen  herhangi  bir
toprak arazisi

F Geo Lovett and Price, 1999

Sulak alan formasyonları*
Akarsu mera* Nehir  kenarındaki  çökeltilerde  yetişen

otlaklar
Çayırlar  düzenli  su  basması  ve
biçmenin etkisi ile karakterize edilir.

S Bio Eriksson, 2008

Sulak  alan
orman*

Taşkın  yatağı  bitki  örtüsü  veya
nehirlere  ve  akarsulara  doğrudan
bitişik bitki örtüsü. 

Sulak alan ormanı aktif taşkın yatağı
ve  terasları  içerecek  şekilde  aktif
kanaldan yanal olarak uzanır.

S Bio Naiman et al., 1998

Sulak  alan
çalılık*

Nehirler boyunca büyüyen çalılık S Bio Davies et al., 2004

(Yarı)-sucul
topluluk

Suda  ve  /  veya  hidrofitik  otsu  bitki
örtüsüne sahip terk edilmiş kanallar

S Bio Marston et al., 1995

Diğerleri
Akarsu orman Yeraltı  suyuna  bağlı,  düzenli  veya

nadiren  su  basan  ormanlık
ekosistemleri

S Bio/Flu Pautou, 1984

Sulak  alan
koridoru

Akıntı  kanalı  ve  karasal  peyzajın
yüksek su işaretinden bitki  örtüsünün
yüksek su tabloları  veya taşkınlardan
ve toprakların su tutma kabiliyetinden
etkilenebileceği  yaylalara  doğru  olan
kısmı.

Not: nehrin bitki örtüsünün etkisinden
açıkça bahsedilir.

F Flu Naiman et al., 1993

Sulak alan bitki
örtüsü

Bir  […]  nehrin  hemen  yakınında
yetişen  hidrofitik  bitki  örtüsü,  yıllık
evapotranspirasyonunun  […]  nehir
rejiminde bir faktörü temsil etmesi için
yeterince yakın

S Bio http://medwet.org/aboutwetlands/
wetland-terminology/

Sulak  alan
ekosistemleri

Akan suya bitişik ve yakınında bulunan
organizmaların  ve  çevrelerinin
karmaşık topluluğu

Kesin  sınırlar  olmadan,  akarsuları,
taşkın  alanlarını  ve  sulak  alanların
yanı sıra yayla ile sucul arasında bir
geçiş  bölgesi  oluşturan  alt  sulama
alanlarını içerebilir. Temelde şekli ve
ölçüde  doğrusal  olan  bu  bitkiler,
büyüme mevsimi  boyunca en az bir
kez yükselen ve düşen suyun yanal
olarak akması ile karakterize edilir.

S Bio Lowrance et al., 1985

Galeri ormanı* Başka  türlü  ormansız  bir  peyzajda,
dere ve nehirlerle bağlantılı dar orman
şeridi.

S Bio Veneklaas et al., 2005

Subasar
ormanı

Taşkın  yatağını  sömüren  ormanlık
ekosistemler.

S Bio/Flu Bendix et Hupp, 2000
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Taşkın yatağı hidrolojik terimlerle su
basmış  yüzey  […]  olarak  veya
jeomorfolojik  terimlerle  mevcut
çevresel  koşullar  altında nehrin inşa
ettiği  alüvyon  yüzey  olarak
tanımlanabilir.

* Doğal yaşam alanlarının ve yabani hayvan ve bitki örtüsünün korunmasına ilişkin 92/43 / EEC sayılı Avrupa Birliği Yönergesi
listesinde kullanılan terimlerdir.

4. Akışkan  sistemlerin  yanı  sıra  arazi,  nehri  ve  bununla  ilişkili  işlemleri  etkiler  ve  bunlardan
etkilenir, ancak aynı zamanda fiziksel (örneğin akış), biyolojik (örneğin türlerin hareketliliği) ve
insan tarafından sürülen akışlar yoluyla çevre alanlara (örn. Tepelik, plato) açık (örneğin, ekim
yoluyla biyokütlenin ortadan kaldırılması) işlemler. 

5. Sulak  alan  bölgeleri  hibrit  sistemlerdir,  çünkü  bunlar  insan  ve  doğal  süreçler  tarafından
yürütülen ortak yapımlardan kaynaklanmaktadır.  Bu,  arazi  kullanımı  ve nehir  yönetimi  gibi
insan  faaliyetlerinin,  nehir  kıyısındaki  bitki  örtüsünü  büyük  ölçüde  şekillendiren  başlıca
etmenler olduğu anlamına gelir (e.g. Piégay et al., 2003; Kondolf et al., 2007; Dufour et al.,
2015; Brown et al., 2018). İnsan popülasyonlarının bölgeyi (önceden) nasıl kullandığı ve değer
verdiği  sulak  alan  bölgesinin  tanımına  dahil  edilmeyi,  literatürde  henüz  düşünülmeyen
faktörleri ifade eder (Tablo 1).

4. SULAK ALAN BÖLGESİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ TANIMLAMADAKİ DEĞİŞKENLİĞİN 
KAYNAKLARI
Sulak alan bölgesinin ortak özelliklerinin ve akışkan sistemlerin vejetasyonunun ötesinde, bilimsel ve
uygulamalı literatür kullanılan terimlerin çeşitliliği nedeniyle kafa karıştırıcı olabilir. Bu çeşitlilik, özellikle
nesnedeki  doğal  değişkenlik  ile  ilgilidir.  Örneğin,  nehir  kenarı  bitki  örtüsü,  bir  otlak  veya  tarla
matrisindeki dar bir ağaç şeridine, (Şekil  6A), büyük bir taşkın ormanı (Şekil  6B) veya dik kolloyal
birikintileri kolonize eden bir ormana (Şekil 6C) atıfta bulunabilir. Ancak bu çeşitlilik aynı zamanda bilim
insanlarının ve yöneticilerin onu temsil etme şeklindeki değişkenlikle de ilgilidir. 
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Şekil 6. Sulak alan bölgesi ve bitki örtüsü içindeki değişkenliğin gösterimi; A: Akarsular boyunca dar bir ağaç şeridi
olan,  otlakların  egemen  olduğu  sulak  alan  bölgesi  olan  küçük  kırsal  akarsu  (Normandiya,  Fransa);  B:  büyük  bir
ormanlık taşkın yatağı (Aragon Nehri, Ebro havzası, İspanya); C: ormanlık bankalar ve yamaçlarla (nehrin üst kısmına
ulaşılması, İspanya) orman havzasının dar olması.

4.1. AMAÇTAKİ DEĞİŞKENLİK

Sulak  alan  bölgesi  ve  bitki  örtüsünü  tanımlamak  için  kullanılan  ilk  değişkenlik  kaynağı  doğal
değişkenlikleridir.  Aslında,  onların yapısı  ve ekolojik işleyişi  bir coğrafi  bağlamdan diğerine farklılık
gösterir  (Şekil  7  ve  8).  Global  olarak,  yapı  ve  işleyişteki  değişimin  altında  yatan  temel  faktörler
şunlardır:

● biyoklimatik  rejim,  örneğin  suyun  mevcudiyetinin  miktarını  ve  zamanlamasını,  sellerden
kaynaklanan bozulmayı ve bozulma sonrası gevşeme zamanlarını zorlar. (Bendix and Stella,
2013) 

● morfolojik desen,  bitki örtüsü kolonizasyonu ve büyümesi için 3 boyutlu bir fiziksel şablon
oluşturan ve stres ve bozulma rejimlerini yönlendirir. (Corenblit et al., 2015)

● arazi kullanımı bağlamı, doğrudan (örneğin temizleme) ve dolaylı (örneğin su çıkarma, nehir
düzenleme) yoluyla bitki örtüsünü etkiler. 
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Şekil  7.  Sulak alan bitki  örtüsü yapısındaki  ve işleyişindeki  değişkenlik  kaynakları,  her  biri  potansiyel  olarak farklı
fluvial  biyojeomorfolojik  tipler  ve  arazi  kullanım  matrislerini  (örneğin  ormanlık,  tarımsal,  kentsel)  barındıran
biyoklimatik  bölge  örneklerini  göstermektedir.  Tüm  durumların  listelenmediğini  (örn.  Kurak  iklim)  ve  tüm
kombinasyonların mutlaka mümkün olmadığını unutmayın. Zaman temsil edilmez, ancak her erişim bir yörüngeyi izler
ve zaman içinde bir durumdan diğerine geçebilir. Dahası, her durum farklı koruma statülerine karşılık gelen çeşitli alt
durumlara atıfta bulunabilir (örneğin, ormanlık bir manzara için kendiliğinden veya ekili).

Çoğu ekolojik bölgede, art  arda geç fazlara ağaçların egemen olması gerekir;  bu nedenle terimler
genellikle  ormanlık birimleri  ifade eder:  ova ormanı,  sulak alan ormanı,  alüvyon ormanı (Tablo 1).
Daha sert ekolojik bölgelerde (yani, daha soğuk ve kuru olanlarda), çalılık, çalı ve otlak fizyomomi
hakim olmalıdır.

Koşullardaki  değişkenlik,  uygulanan sorunların  önceliğini  ve nehir  kıyısındaki  bitki  örtüsünün nasıl
çalışıldığını da etkiler. Örneğin, hidrolojik bir bakış açısına göre, yayla suyu temini yukarı ve dar vadi
şartlarında akılara hakim olma eğilimindeyken, kanal suyu temini, aşağı havzadaki daha geniş vadi
ortamlarındaki akılara egemen olma eğilimindedir. Bu nedenle, büyük sistemlerin çalışmaları “taşkın
yatağı  ormanı”  terimini  kullanabilir  ve  bir  su  havzasının  üst  kısımları  üzerinde  yapılan  çalışmalar
kanaldaki  bitki  örtüsünün  rolüne  daha fazla  odaklanırken  (örneğin,  Swanson  et  al.,  1982),  taşkın
sularının ve yeraltı sularının rollerini vurgulayabilir (örneğin, Pautou, 1984).

Biyoklimat, morfoloji ve arazi kullanımının tümü, sosyolojik, kültürel ve ekonomik koşullara bağlı olarak
geniş  bir  yelpazedeki  insan  faaliyetleri  tarafından  değiştirilir.  Bu  nedenle,  sulak  alan  bölgesi  ve
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vejetasyonu, karmaşık yörüngeleri izleyen ve hem biyofiziksel (örneğin fluviyal dinamikleri) hem de
antropojenik (örneğin otlatma, dikim) nedenlerinden dolayı beraber inşa edilir, sulak alan bölgelerinin
genellikle  arazi  örtüsü  tipleri  ve  ekosistemlerin  bir  çeşit  kompleks  mozaiğidir  (örneğin  otlaklar,
ormanlar) (Şekil  7 ve 8G, H ve I).  Bu mozaik peyzaj ölçeğinde bir koridor oluşturabilir  (Malanson,
1993). Örneğin, daha kuru bir koşulda, sulak alan ekosistemleri peyzajda daha yeşil bir bitki örtüsü
şeridi olarak görülebilir; Bu durumda, bazen “orman galerisi” terimi kullanılır.

Şekil 8. Nehir örnekleri biyoklimatik bölgelere, akışkan biyogeomorfolojik tiplere ve arazi kullanım matrislerini Şekil l'de
gösterildiği gibi uzanır. A, B ve C, farklı iklimlerde ormanlara yayılan alanlara eşittir. A: Amazon havzasındaki tropikal
koşul  (Brezilya),  B:  Rhone  havzasında  (Fransa)  ılıman  koşul,  C:  Alaska'da  (ABD)  boreal  koşul,  D,  E  ve  F  farklı
morfolojik  koşullarda  Akdeniz'deki  tarımsal  alanlardır.  D:  Duero  havzasında  (İspanya)  sınırlı  erişim,  E:  Duero
havzasında  (İspanya)  örgülü  erişim,  F:  Sacramento  havzasında  kıvrımlı  erişim  (ABD),  G,  H  ve  I  farklı  arazi
kullanımlarına sahip ılıman kıvrımlı menzillerdir. G: Rhone havzasında (Fransa) ormanlık, H: Seine havzasında (Fransa)
tarım, I: Seine havzasında (Fransa) kent. Görüntüler Google Earth’ten alınmıştır.

4.2. TANIMLAMADAKİ DEĞİŞKENLİK

Sulak alan bölgesi ve bitki örtüsünün tanımlanmasındaki ikinci değişkenlik kaynağı, bilim insanlarının
ve  yöneticilerin  kendilerini  algılayıp  ifade  etme  şeklindeki  değişkenlikle  ilgilidir.  Örneğin,  karışıklık
"riparian"  sıfatıyla  başlayabilir.  İngilizce’de  "riparian"  kelimesi  sadece  1873’te  görüldü,  ardından
"riparious",  "riparial"  ve  "ripicolous"  sıfatları  sırasıyla  1656,  1846 ve  1859’da görüldü (The  Oxford
English Dictionary,  www.oed.com). Bunun anlamı, “"bir nehrin kıyılarına ait, bunlarla ilgili olan ya da
üzerine kurulu"”,  fakat  “banks” sıfatının tanımlanması,  sadece eğimi  veya taşkın yatağının çoğuna
uzanan eğimin üstünü içerebilir. 

Temsildeki  bu  değişkenlik  çalışmanın  amacından,  analiz  edilen  sulak  alandaki  fonksiyondan,
yazarların bilimsel geçmişinden vb. gelebilir. Örneğin, sulak alan bölgesi aşağıdakilerin tümü olarak
tanımlanmıştır:
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● “Derenin kenarı ile organik ve mineral topraklar arasındaki karakteristik geçiş arasındaki alan”
(Ledesma et al., 2018’in pedolojik bakış açısı)

● “Akış manzarasının su altında kalmış veya doygun hale getirilmiş bir kısmı [ki], kanal, çubuklar,
raflar ve ilgili nehir özellikleri de dahil olmak üzere taşkın yatağı boyunca aktif akışkan alanların
tüm yüzeylerinden oluşur” (Osterkamp (2008)'ın hidromorfolojik perspektifi)

● “... bitki örtüsünün yükselmiş su tablolarından ve toprakların su tutma kabiliyetinden ve / veya
bitki örtüsünden etkilenebileceği…… taşkın yatağına veya kanala organik madde katan veya
taşkın  yatağının  fiziksel  rejimini  veya  gölgelendirerek  kanalı  etkileyerek  katkıda  bulunur
“(Naiman ve Décamps (1997)'ın biyolojik yönelimli yaklaşımı) 

5. SULAK ALAN BÖLGESİNİN ŞEKLİNİN ÇİZİLMESİ

Kıyı kenarındaki bölgenin geçiş niteliği, onu tasvir etmek için kolay ve evrensel bir yaklaşım sağlamayı
zorlaştırmaktadır (Clerici et al., 2013; de Sosa et al., 2017). Bu sorunu çözmek için iki ana yaklaşım
vardır.

Birincisi,  muhtemelen  nehrin  büyüklüğü  ile  ağırlıklandırılan  kanaldan  bir  mesafe  belirlenebilir.  Bu
yaklaşımın  avantajı,  kümeler  için  yasal  kuralların  basit  bir  şekilde  uygulanmasıdır  (örneğin  bitki
örtüsünü kesme yetkisi).  Bu  nedenle,  çeşitli  ülkelerde  sulak  alan  bölgesini  korumak için  kullanılır
(örneğin,  ABD,  Brezilya,  Slovenya).  Bu  yaklaşımda,  mesafe  bir  (veya  daha  fazla)  hizmet(ler)in
(örneğin  kümelerin  dengelenmesi,  azotun  giderilmesi)  üretiminin  sağlanması  için  minimum  bir
gereksinimi tanımlayan literatüre dayanmalıdır. Örneğin, bir incelemede, Castelle ve ark. (1994), sulak
alanları  ve  akıntıları  çoğu  koşulda  korumak  için  en  az  15  m'lik  bir  tamponun  gerekli  olduğunu
bulmuşlardır. Uygun mesafe hedef servise (veya servisler paketine bağlı olduğundan; bakınız de Sosa
ve ark., 2017), bu yaklaşım çeşitli değerler verebilir: Castelle ve ark. (1994), 3-200 m tampon aralığını
göstermektedir.  Bu sabit mesafenin yasal bir boyutu olduğunda, mutlaka çeşitli  konular ve aktörler
arasındaki  siyasi  uzlaşmadan kaynaklanır.  Bu nedenle,  çoğu  durumda,  mesafe  arkasında  çok  az
bilimsel kanıt bulunan ya da hiç olmayan bir karara dayanır ve uzlaşma çoğu zaman tüm işlevleri
yakalayamayan nispeten kısa bir  mesafe oluşturur.  Ayrıca,  sabit  bir  mesafe,  sulak alan işleyişinin
anlaşılması ve dolayısıyla sulak alan bölgesinin uygun şekilde yönetilmesi için çok önemli olan akışkan
yer şekli yapılandırması veya süreçleri gibi spesifik saha özelliklerini dikkate almaz. Sabit bir mesafe
asgari bir gereklilik olarak kabul edilebilir, ancak sürdürülebilirlik perspektifinden, nehir kıyısındaki bir
bölgenin sosyo-ekolojik işleyişine dayanmadığından en ilgili yaklaşım olmaktan uzaktır.

Alternatif  olarak,  nehir  kenarı  bölgesini  yapısal,  fonksiyonel  veya  karma  yaklaşımlar  kullanarak
belirleyebilir (yaklaşımların karşılaştırılması için bakınız örneğin de Sosa ve diğerleri (2017) ve Şekil
9). Gerçekten de, sulak alandaki bölgelerin resmi tasviri halihazırda, özellikle arazi örtüsü ve topografik
özellikler gibi bazı yapısal parametreler kullanmaktadır. Örneğin, Thomas ve diğ. (1979), kıyı şeridi
bölgesini serbest veya bağlanmamış su gerektiren bitki örtüsünü veya ortalamasından daha ıslak olan
koşulları tanımlayarak belirledi. Tür kompozisyonu bitki örtüsüne dayalı olarak kullanılabilir (Hagan ve
ark. 2006), ancak amfibi gibi hayvanlara da dayanabilir (Perkins ve Hunter, 2006). Bununla birlikte,
farklı biyolojik grupların kullanılması farklı tanımlara neden olabilir: Hagan ve ark. (2006), ağaç ve çalı
türlerine dayanarak sulak alandaki küçük akarsu akıntılarının sulak alan bölgesini tanımlayamadılar,
ancak  nehir  kenarındaki  alanda  bulunanlardan  farklı  olan  otsu  toplulukların  spesifik  bir  bileşimini
buldular. Dahası, nehir kenarı bölgesinin amfibi kullanan Perkins ve Hunter (2006) 'dan daha dar bir
genişliğe sahip olduğunu bulmuşlardır. Ek olarak, bu yaklaşımın büyük ölçeklerde uygulanması zordur.
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Şekil 9. Sulak alandaki tamponları tanımlamak için örnek karşılaştırma yaklaşımları (Kaynak: de Sosa et al., 2017).

Büyük  ölçeklerde,  temel  olarak  topografik  özelliklere  dayanan  başka  bir  yapısal  yaklaşım
kullanılmaktadır. Örneğin, Ilhardt ve ark. (2000) ve Verry (2004) topografik özellikleri ve vadi şeklini
temel alan yaklaşımlar geliştirmiştir. Bu yaklaşım özellikle büyük ölçekli tanımlama için kullanışlıdır ve
haritalama işlemi  uzaktan  algılama araçlarının  sürekli  geliştirilmesiyle  (özellikle  küçük  akışlar  için)
düzenli olarak geliştirilir. Bununla birlikte, özellikle, vadi tabanı bulunmayan alçak meyilli akışlar için
bazı sınırlamaları vardır.

Açıkçası,  yapısal yaklaşımlar sulak alana ait bölgenin işlevsel boyutunu yakalamakta zorlanıyor ve
özellikle hidrolik bir kriter kullanarak daha dinamik yaklaşımlar geliştirmek mümkün. Örneğin, pek çok
sulak alana ait  tohumun çimlenmesi ve gelişmesi için bir sel olayına ihtiyaç duyduğu varsayılarak,
sulak alan bölgesi hedef sulak alandaki türün sürdürülebilir bir popülasyonunun geçici gereklilikleri ile
sınırlandırılabilir. Hedef türlerin yıllık veya çok yıllık otsu bitkileri olması durumunda, her 2-3 yılda bir
sele  ihtiyaç  duyarlar,  ancak  odunsu  türlerse  (ör.  Söğüt,  kavak,  kızılağaç)  daha  uzun  bir  yaşam
döngüsüne sahipse,  yalnızca  her  10-20  yılda  bir  sele  ihtiyaç  duyabilirler.  Bu  nedenle,  sulak  alan
bölgesi,  10-20  yıl  geri  dönüş  süresi  olan  yüksek  akarsularla  dolup  taşan  genişlik  olarak
tanımlanmalıdır. Bu tasvir, yaklaşık olarak Gurnell ve ark. (2016) ara sıra sular altında kalmış ancak
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sediman dinamikleri olmadan 4. Bölgesine karşılık gelir (Şek. 5). Bu yaklaşımın üç ana sınırlaması
vardır.  İlk önce,  bir  sel  yükseltme modeli  gerektirir.  İkincisi,  hedef türüne bağlı  olarak nehir  kenarı
bölgesinin farklı genişliklerini sağlar. Son olarak, Gurnell ve ark. (2016) kavramsal model (su basması
yoktur veya çok nadirdir,  ancak yıl  boyunca su seviyesi yüksek olduğundan toprak nemi kalıcıdır)
modellemesi zordur ve çoğu durumda saha çalışmasının belirlenmesi gerekir.

Mevcut verilerdeki ve bilgi işlem kaynaklarındaki son gelişmeler, büyük ölçeklerde karma yaklaşımların
geliştirilmesine izin vermektedir (de Sosa et al., 2017; Şekil 10). Örneğin, Avrupa ölçeğinde, Avrupa
Birliği (AB) Ortak Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen bir yaklaşım, çeşitli bilgileri birleştirmektedir:
bir  DEM ile hesaplanan bir  vadi şekil  endeksi,  bir  taşkın yükseklik modeli  (mevcut olduğunda) ve
bilimsel literatüre dayalı dereden 40 m. sabit bir minimum tampon mesafesi (Clerici et al., 2011; Clerici
et al., 2013). Sabit bir tampon mesafesi ve taşkın kriterlerinin (veya topografik vekillerin) birleştirilmesi,
hem sulak alan bölgesinin nehir  sistemi  üzerindeki  etkisini  hem de sulak alan üzerindeki  akışkan
dinamiklerin etkisini düşünmenin bir yoludur; bu nedenle, sulak alan bölgeleriyle ilgili ana AB direktifleri
için (yani Habitatlar, Su ve Nitrat direktifleri) ilgili tutarlı ve ilgili bilgi sağlamanın tek yolu budur. AB
izleme sistemi olan Copernicus,  sulak alandaki  bölgelere adanmış üç veri  seti  sunmaktadır (Arazi
Örtüsü / Arazi Kullanımı, Kıyı Şerif Bölgeleri ve Yeşil Doğrusal Elementlerin Tanımlanması; bakınız:
https://land.copernicus.eu/local/riparian-zones ve Weissteiner et al., 2016).

 A
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Şekil 10. Sulak alan bölgesi tanımlamasının modellenmesi için akış şemaları örnekleri (A) De Sosa vet al. (2017)'deki
havza ölçeğinde ve (B) Clerici ve ark. (2013)’deki Avrupa ölçeğinde. Sonuncusu, sabit bir genişliği (“işlevsel tampon”)
hidrolik  (“LISFLOOD  taşkın  yatağı  verileri”,  yani  modellenen  50  yıllık  frekans  taşkın  yatağı  alanları),  topografya
(“ASTER GDEM Mozaik”) ve arazi örtüsü verileri (“Corine Land Cover 2000”) ile birleştirir.

SONUÇ - ÖNERİLER
Sonuç olarak,  akışkan sistemlerdeki  sulak alan vejetasyonunun,  akışkan sistemin ve çevresindeki
alanın işlevselliği ile ilişkili olan fizyognomomi veya orijinden bağımsız olarak, nehir ağı boyunca ortak
bir bitki örtüsü kompleksi olarak ele alındığını düşünüyoruz. Melez ve açık bir peyzajı olan sulak alana
ait  bir  bölgeye sahiptir:  melez,  insan ve doğal  süreçlerin  ortak yapımından kaynaklandığı  ve açık
akarsu sistemlerinin yanı sıra toprakların nehri ve ilişkili süreçleri etkilediği ve etkilendiği için açıktır. .
Dolayısıyla, bu bölgedeki biyotik toplulukların yapısı  ve ekolojik işleyişi,  akışkan hidrosistemin dört
boyutu boyunca (zaman dahil) değişmektedir. Bu değişkenlik temel olarak, doğal ve insan itici güçlerin
etkisiyle  zaman  içinde  değişen  biyoklimatik,  jeomorfolojik  ve  arazi  kullanım  koşullarından
kaynaklanmaktadır.  Bu değişkenlik,  sulak alandaki  bitki  örtüsünün nasıl  çalışıldığını  açıkça etkiler.
Dahası,  bu değişkenliğin belirli  bir  bağlamla ilgili  olması,  genelleme ve bilgi  aktarımı için zorluklar
yaratarak bazı önemli durumları dayatmaktadır. 
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Sonuç  olarak,  sulak  alan  bitki  örtüsünün  akışkan  peyzaj  yönetimine  entegrasyonunu  geliştirmeye
yönelik ana öneriler aşağıdaki gibidir:

1. Sulak  alanları,  zaman  içinde  karmaşık  yörüngeleri  izleyen  doğal  VE  insani  süreçlerin
yönlendirdiği ortak yapıdaki sosyo-ekolojik sistemler olarak tanımak

2. Sulak alan bitki  örtüsünü,  (i)  kanal,  çevre alan,  yukarı  havza havzası,  atmosfer  ve alt
tabaka ile  ilgili  açık  bir  sistem olarak  düşünün ve (ii)  bu bileşenlere  çift  yönlü  akışlar
yoluyla bağlanır.

3. Sosyo-ekolojik  sistem  içindeki  tüm  fonksiyonları  bütünleştiren  ve  maksimize  eden  bir
tanım  /  tanımlamanın  kullanılmasının  teşvik  edilmesi  (yani,  ekosistem  hizmetlerinin
desteklenmesi, sağlanması, düzenlenmesi ve kültürel hizmetleri)

4. Sulak alan bölgesi sınırlandırma uygulamasında iyi uygulamaları teşvik etmek için örnekler
ve araçlar geliştirmek

5. Alana özgü ve aktarılabilir bilgiyi netleştirin (örneğin, belirli bir işlev için gerekli minimum
sulak alan bölgesi genişliği, belirli topografik endeksin nehir kenarı bölgesini tanımlamada
etkinliği)
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