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ÖZET 
 
Orman, ağaçlarla birlikte diğer bitki, hayvan ve mikroorganizmalar ile, toprak, hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fizyolojik çevre 

faktörlerinin, bir arada etkileşim içinde bulunduğu, bir ekosistem yada büyük canlı bir organizma olarak tanımlanabilir. 

Üstlendikleri işlevler göre (üretim, toprak koruma, havza ıslahı, yabanıl yaşam için, vb) ormanları kategorize etmek mümkündür. 

İşlevi ne olursa olsun, optimal yetişme çağına gelmiş ağaçların (amenajman planlarında bunlar belirtilmektedir) ormandan 

çıkarılmaları için, kesilerek bulundukları ortamdan uzaklaştırılmaları gerekmektedir. Ormancılık hasat çalışmalarının, bu noktada 

amacı, ekonomik ömrünü, yada planlarda öngörülen, kesim yaşına erişmiş bireyleri kesip, işlenmek üzere ortamdan uzaklaştırmaktır. 

19. yüzyılın son kısmından beri, bahsedilen bu hasat işlemleri, bu kesilen ağaçların nakledilmesi esnasında, geride kalan, 

yenilenebilir orman kaynaklarının devamlılıklarının sürdürülebilmesi konusunda pek fazla özen gösterilmeden, yapıla gelmişlerdir. 

Pratikteki bu uygulamaya rağmen, bir süredir, hasat çalışmalarının, aynı havza içindeki drenaj şebekesi üzerinde, hem kısa hem de 

uzun vadeli, arzu edilmeyecek olumsuz durumlar meydana getirdiği, yürütülen çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu 

bu etkiler sadece ağaç veya ağaçların kesilmiş olduğu yerlerle sınırlı kalmamakta, suyun akış yönünde havzanın çok aşağı 

kesimlerine kadar ulaşabilmektedir. Dere Kenarı Koruma Kuşakları, bu olumsuzlukları büyük ölçüde engelleyebilmektedir. Bunlar, 

olası hasat çalışmalarının yürütüleceği, içinde aynı zamanda bir su kaynağı bulunan, havzalarda, öncelikli olarak yamaç eğimi, 

sonrada toprak özelliklerine bağlı olarak, su kaynağı etrafı ve her iki yakası boyunca, müdahale edilmeden bırakılması gereken yeşil 

zon’ları, ifade etmektedirler. Sayısal Arazi Modelleri, bu kuşakların nasıl, nerelere ve ne genişliklerde uygulanmaları yönünde, 

planlamacılara büyük kolaylılar sağlamaktadırlar. Bu çalışmada, hasat planlaması yapılan bir ormanda, yer alan drenaj şebekesinin, 

olası uygulamadan en asgari düzeyde etkilenmesine imkan verecek şekilde, nasıl, “dere kenarı koruma kuşakları” ile donatılması 

gerektiğini açıklamaktadır.          

 
Anahtar Sözcükler: Dere Kenarları, Sulak Ekosistemler, Tampon Bölge  

 

ABSTRACT 
 

STREAM SIDE MANAGEMENT ZONES: A DIGITAL TERRAIN MODEL APPLICATION 
 

Streamside Management Zones (SMZs) are designated areas consisting of the stream and an adjacent area of varying width where 

management practices that might affect water quality are modified. Streamside Management Zones filter sediment and nutrients from 

overland runoff, allow water to soak into the ground, protect stream banks and lakeshores, provide shade for streams. Although SMZs 

are recommended primarily for water quality protection, these areas are also complex ecosystems that provide food, habitat and 

movement corridors for both aquatic and terrestrial communities Digital terrain models, at this point, are very powrful tools for 

planners, when it comes to how, where and at what widths these zones must be incorporated into logging planning. In the scope of 

this paper, a stream side management zone application is given. 

 

Keywords: Streamside Management Zones, Riparian Forest Buffer, Buffer Strips 

 

                                                                  

1. GİRİŞ 
 

Çeşitli ormancılık uygulamaları, özellikle hasat çalışmaları, ormanlık arazide yürütülen çalışmalar neticesinde, önlem 

alınmadığı taktirde çevre üzerinde, sonuçları zamanla daha da şiddetlenebilecek olan istenmeyen durumlar yaratabilir. 

Orman toprağı, üzerindeki ağaçların sahip olduğu tepe çatısı, ara katmanlardaki otsu ve odunsu bitki çeşitliliği, içinde 

yaşayan sürekli bir hayatta kalma mücadelesi içindeki flora ve faunası ile bir bütün olarak, sayılanlardan yoksun çıplak 

bir arazinin toprağı ile kıyaslandığında, atmosferik etkilere oldukça dayanıklıdır. Yağış, ormanlık alanlarda, toprağa 

düşmeden önce, toprağın sahip olduğu bu kalkan neticesinde, aşındırıcı etkisini büyük ölçüde yitirmektedir. Bu 

kalkandan kurtulup zemine ulaşmayı başaran yağış ise, orman toprağını bir yorgan gibi kaplayan ölü, diri örtü ve 

bunlardan ayrışıp besin zincirine tekrar dâhil olan organik maddelerle karışıp yüksek bir geçirgenlik (infiltrasyon) 

kapasitesine ulaşan toprağın kendisi tarafından kolayca emilmektedir. Hasat edilecek ağaçların ormandan çıkarılmasında 
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yararlanılacak sürütme ve nakliyat yollarının inşası için tahrip edilen ölü ve diri örtü, kullanılan araçlar yada sürütülen 

tomruklardan dolayı mineral toprağın açığa çıkması, aşındırıcı etkilerin ormanlarda da oluşabilmesi için zemin hazırlar. 

Akarsu yada göllerdeki su kalitesinin, doğal yada insan etkisi ile oluşan kirleticilerden etkilenmemesi için, bunların 

kenarlarında muhafaza edilmesi gereken vejetasyonu içeren bölüm yada bölümlere, “dere kenarı koruma kuşakları” 

adı verilir (Şekil 1). Su kenarları yada koruma kuşakları olarak, farklı isimler altında da tanımlanabilirler. Yatağında 

sürekli su bulunan akarsuların yataklarının her iki yakasında da belli mesafeler dâhilinde, akarsuyun geçmediği yerlere 

kıyasla, yıl boyunca su sıkıntısı çekilmemesinden dolayı, suya diğer orman ağaçlarına oranla daha fazla ihtiyaç gösteren, 

kavak, akçaağaç, dişbudak, ceviz vb gibi türler hâkim olmaktadır. Bu ağaçlarla birlikte ormanın diğer kısımlarında 

rastlanmayan otsu odunsu birçok tür daha buralarda yerleşmektedir. Bu alanlar, içinde bulundukları ormanlardan ayrı 

düşünülemeseler de, kendi içlerinde farklı işlevlere sahip sulak bir ekosistemin oluşmasına yol açarlar. Müdahale 

edilmediği takdirde, bu alanlar, su kaynağına gelebilecek her türlü erozyon faaliyetini frenleyebilir, dere yatağını 

gölgeleyerek, su sıcaklıklarında aşırı dalgalanmaların oluşması engelleyebilir, dere yatağının olduğu gibi muhafaza 

edilmesine katkıda bulunur, hem suda hem de çevrede yaşayan canlılar için beslenme, sığınma ve habitatlar arası geçiş 

olanakları yaratırlar. 

 

 
 

Şekil 1: Dere kenarı koruma Kuşağı Uygulaması 

 

Yağışlar neticesinde, orman toprağında oluşan yüzeysel akışın, doğrudan orman zemini veya hasat faaliyetleri 

sonucunda oluşmuş bulunan izler (sürütme, tekerlek) vasıtasıyla topoğrafya ya bağlı olarak harekete geçmesi ve bu 

esnada geçtiği yerler boyunca doğal olarak orada bulunan bitki besinlerini ve organik maddeleri (ölü bitki ve hayvan 

materyalinin ayrışması) yada daha önceden dikkatsizce yürütülmüş faaliyetlerden kaynaklanmış kirleticilerle karışarak, 

yerüstü ve yer altı su kaynaklarına veya sulak alanlara ulaşması “Bir Kaynağa Bağlı Olamadan” istenmeyen bir 

kirlenmenin oluşmasına sebep olur. Ormancılıkta hasat çalışmaları, yeterli önlemler alınmadan yürütüldüğünde, bu çeşit 

kirlenmenin ciddi oranda artışında önemli pay sahibi olmaktadırlar. Yollar inşa edildiğinde, çıplak mineral toprak, 

atmosfer etkilerine açık bir hale gelir. Toprağın, suyun gücü ile hareket edebilir hale gelmesi çok daha kolay bir hal alır. 

Sediment harekete geçtiğinde gideceği yer mutlaka bölgede daha aşağılarda bulunan bir dere yatağı olacaktır (3).  

 

Sivikültürel faaliyetler sonucu ortaya çıkan 5 çeşit kirletici mevcuttur: 

 

1. Sedimentasyon, 

2. Orman zemininde ayrışmış halde bekleyen besin maddeleri, 

3. Organik maddeler, 

4. Sıcaklık değişimleri, 

5. Kimyasallar. 

 

Belli bir kaynağa bağlı olmadan, kirletici riski en fazla olan silvikültürel faaliyetler ise: 

 

1. Su kaynaklarının geçilmesini gereken, orman yol inşaatı faaliyetleri, 

2. Özellikle sürütme ve odun işlenmesini içeren, orman hasat çalışmaları, 

3. Yürütülecek faaliyetler için zemin hazırlık faaliyetleri (odun işeme, istifleme, yükleme), 

4. Zararlılarla mücadele için kullanılan pestisid uygulamaları, 

5. Yangınlarla mücadele için muhafaza edilen şeritler ve kontrollü yangın uygulamaları. 
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Yukarıda sayılan silvikültürel faaliyetlerden olan, odun hasadı, bahsedilen kirliliği oluşturan sebeplerden en önemlisi 

olarak sıralanmaktadır (2). Hasat çalışmalarına dair tespit edilmiş 6 potansiyel olumsuz etki; 1) suda hasadı takiben 

yükselmeye başlayan ince organik materyalin, dere, ırmak, nehir yada göl yatak kompozisyonunda birikme neticesinde 

oluşan değişiklikler, 2) su akışında meydana gelen değişiklikler 3) suya giren organik madde miktar ve tipindeki 

değişiklikler, 4) suya giren bitki besinlerindeki değişiklikler, 5) su sıcaklıklarında meydana gelen artışlar, 6) suda 

yaşamakta olan canlı populasyonu sayısındaki düşüşler, olarak sıralanabilir. Hasat çalışmaları sonucu, orman 

toprağındaki yüzeysel akış miktarlarında, uzaklaştırılanlar yerine, otsu ve odunsu yeni vejetayonun tutunması için 

gerekecek 5 sene doluncaya kadar, önemli oranlarda artışlar olduğu, yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir (1, 9, 13). Dere 

kıyılarındaki ağaçlar, özellikle sağladıkları gölgelenme ile suyun sıcaklığındaki aşırı dalgalanmaları önler, böylece de o 

suda yaşayan canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için önemli bir görev üstlenirler. Ontario, Canada da yürütülen 

bir çalışmada, bölmeden çıkarma faaliyetleri esnasında tesis edilmiş, dere kenarı yönetim kuşakları ile, derelerde mevcut 

gölgelenmenin devamlılığı sağlanmış, su sıcaklıklarının yükselmesi engellendiğinden, yüksek su sıcaklıklarını tercih 

etmeyen yerel alabalık türlerinin yürütülen çalışmalardan etkilenmedikleri, aksi durumlarda yöreye özgü türlerin bölgeyi 

terk ettikleri tespit edilmiştir (5,8, 11). Potansiyel etkilerin şiddetlenmesi, çalışmanın yürütüleceği arazinin eğimi, toprak 

tipi, etkilenen alanın büyüklüğü ve yürütülen çalışmanın kapsamı ile ilgilidir (4). 

 

1.1. Kaynağı belli olmayan kirlenme neden önemlidir? 
 

Temiz su kaynakları, dünyanın neresinde olursa olsun, yaşayan bireyler için hayati önem arz eder. Ormanlar ve 

genellikle ormanlarla kaplı olan su havzaları, özellikle ülkemizde ciddi yapılaşma tehlikesi altındadır. Toprağın 

infiltrasyon kapasitesi dolduğunda, yağış yüzeysel akış halini alır ve öncelikli olarak aktığı güzergahtan topladığı küçük 

taneli parçaları sürüklemeye yada içinde taşımaya başlar (Sedimentasyon). Sediment yüklü bu akış bir süre sonra, bir su 

kaynağına ulaşacaktır. Kaynakta fazlalaşan sedimentasyon, suyun kullanıma sunulmadan önce uygulaması gereken filtre 

ediilme maliyetini arttırır, nehir yataklarını doldurarak onların taşıma kapasitelerini düşürür, taşkın riskini arttırır, 

sulama sistemlerinin verimlerinin düşmesine yada işlemez hale gelmelerine sebep olur (15). Su kaynaklarında yaşayan 

canlı ekosistemleri dikkatsiz yönetim uygulamalarından zarar görür. Amerika Birleşik Devletlerinde, İkinci Dünya 

Savaşı ile başlayıp, savaştan sonrada hız kaybetmeden devam eden endüstrileşme atılımları esnasında, başlangıçta fazla 

önemsenmeyen çevre 1960’ların sonlarına doğru tehlike sinyalleri vermeye başladığında, ülkenin su kaynaklarının 

kontrolsüz gelişmeye paralel olarak, ciddi derecede tehlike altında olduğu görüldü. Federal hükümet, 1972 yılında 

ulusun su kaynaklarının, buralarda yaşayan canlılar ve bunların hepsini içeren ekosistemlerin, kirlenmeden önceki 

orijinal durumlarına yeniden döndürülebilmeleri için “Federal Temiz Su Kanunu”nu hazırladı ve yürürlüğe koydu (7). 

Çevrenin kirlenmesine katkıda bulunan her durum için uyulması gerekli olan şartlar belirlendi. Zaman içinde bu 

şartlardan, konumuz itibarı ile ormancılıkla ilgili olanlar, ormanlarda yürütülen çalışmalar sonrasında görülen erozyon 

olaylarının önünün alınması, çalışmalar esnasında meydana çıkan kirleticilerin kontrolü ve ilgili yapılması gerekenleri 

içeren “En İyi Yönetim Uygulamaları” adı altında toplandı. Ülke genelindeki bütün eyaletler, kendi “En İyi Yönetim 

Uygulamalarını” kendi koşullarına uygun ilaveleri de yaparak benimsemiş ve geliştirmişlerdir (14, 15, 18, 19). Dere 

Kenarı Yönetim Kuşakları, bugün Amerika Birleşik Devletlerinde, En İyi Yönetim Uygulamaları başlığı altında, hasat 

çalışmalarının yürütüleceği alanda, bir akarsu, göl, kaynak yada bir yer altı su kaynağına erişim sağlayan bir açıklığın 

bulunduğu durumlarda, arazi ve toprak özelliklerine göre uygulanılması tavsiye niteliğinde de olsa, bir koşul olarak 

yerini almıştır (20). 

 

1.2. Dere kenarı koruma kuşağı uygulaması 
 

Dere kenarı yönetim kuşağı uygulaması için yapılacak ilk işlem, kuşağın uygulanması düşünülen su kaynağının, sürekli 

yada mevsimsel olduğunu tespit etmektir. Düşünülecek her türlü su kaynağı (göl yada göletler, doğal su kaynakları ve 

şehirlerin içme suyunu sağlayan sistemlerin içindeki su havuzları) için bu yönetim kuşaklarını tesis etmek gereklidir. 

Aşırı kuraklık dönemleri hariç, yılın her zamanında yatağında akan bir miktar su debisine sahip, su kaynaklarına 

devamlı/sürekli; taban suyu seviyesi yıl içinde değişiklik gösterenlere geçici; taban suyu seviyesi dere yatağından düşük 

olduğu için, sadece yağmur yada kar yağışı durumlarında yatağında bir su akıntısı oluşanlar da kuru dere yada ırmak 

olarak adlandırılmaktadır (6). 1/25000 ölçekli bir topoğrafik haritalar yada hava fotoğrafları, yukarıda belirtilen 

sınırlamalar dikkate alınarak dereleri teşhis edebilmek için iyi bir başlangıçtır. Sürekli dereler kesintisiz mavi ve geçici 

dereler ise kesikli mavi çizgi ile işaretlenmişlerdir (Şekil 2).  
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Şekil 2: Derelerin teşhisinde yararlanılacak topoğrafik harita ve hava fotoğrafından birer görünüm 

 

Tesis edilecek herhangi bir dere kenarı yönetim kuşağının, dere yatağının üst kenarlarından itibaren bazı koşullar dikkate 

alınarak, belirli mesafelerde uygulanması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde, % 5’e kadar meyilli 

arazilerde, yüzeysel akış içindeki sedimentasyon’u azaltmak söz konusu olduğunda, bugün uygulanması tavsiye edilen 

asgari mesafe 20 m’dir.  Diğer taraftan, yaban hayatının yürütülecek  çalışmalardan etkilenmeden yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için gerekli yönetim kuşağı mesafesinin 30 - 100 m arasında olması gerektiği belirtilmektedir (18, 12). 

 

2. MATERYAL ve METOD 

 
Çalışma, Karabük ili, merkez ilçeye bağlı, Büyükdüz Araştırma Ormanı içindeki, Eğnihan ve devamındaki Baklabostan 

ve bunları besleyen tali dereleri içeren 2366 ha’lık alanda gerçekleştirilmiştir. Bunun için, öncelikle söz konusu 

araştırma ormanını içinde barındıran 1/25000 ölçekli, 1984 tarihli “Zonguldak F29-a4” paftası, eş yükselti eğrileri 

kullanılarak sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırmayı takiben, Düzensiz Üçgenleme Şebekesi (TIN) kullanılarak, orman 

alanının sayısal arazi modeli oluşturulmuştur. Sayısal arazi modeli üzerinden eğim analizi yapılarak, çalışma alanı, 

minimum boyutu 3000 m2 ebadına genellenmiş, içinde hakim olan eğim grubunu barındıran, 9 adet eğim grubuna 

ayrılmış ve analizlerde kolaylık sağlamak için yeniden kodlanmışlardır (Şekil 3) (Tablo 1). 

 

 
Şekil 3: Sayısal arazi modelinden üretilen eğim sınıfları ve sayısallaştırılmış drenaj şebekesi 
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Eğim Grubu (%) Gridcode 

0-12 0 

13-30 1 

31-43 2 

44-57 3 

58-70 4 

71-84 5 

85-104 6 

105-136 7 

137-283 8 

Tablo 1: Yeniden kodlanan eğim grupları 

 

Çalışmanın devamında, yine yukarıda bahsedilen memleket haritası kullanılarak, ana ve tali dereler sayısallaştırılmış ve 

elde edilen dereler katmanına, bu su yollarını çevreleyen yamaç ve beraberindeki arazi kısımlarının, hangi eğim 

gruplarına dahil olduklarını tespit etmek için, her biri 30 m’den oluşan 7 adet kuşak (buffer) uygulaması yapılmış ve bu 

kuşakların her biri, eğim gruplarını içeren veri ile kesiştirilerek (intersect), her bir kuşağa isabet eden eğim  ve bunların 

söz konusu kuşak içinde kapladığı alanlar tespit edilmiştir (Şekil 4). 

 

 

   
Şekil 4: Dere koruma kuşakları (buffer) ve bunlara isabet eden yamaç parçaları 

 

3. SONUÇ 

 
Her bir 30 m’lik kuşak içinde %57 (Gridcode 3)’lik yamaç eğimine isabet eden arazi parçası en fazla alanı işgal 

etmektedir, daha anlaşılır bir ifade ile, derelere yataklarından itibaren kuşak (buffer) uygulaması yapılan 210 m’lik 

mesafe genelinde, %57’ye kadar eğim grupları yer almaktadır. Bu grubu takiben, her bir kuşakta ikinci derece de 

ağırlıklı temsil edilen eğim grupları %30-70 (Gridcode 2, 4) olarak izlenebilmektedir.      

  
 

 

Gridcode 
I. 30 m II. 30 m III. 30 m IV. 30 m V. 30 m VI. 30 m VII. 30 m 

Alan (m2) 

0 81340 14811 3171 12184 25959 27196 27818 

1 432495 162741 48256 45855 75084 80788 66286 

2 343247 343793 332952 330800 377005 412773 408801 

3 600219 672063 674349 616434 561951 528745 520864 

4 338666 392578 404209 369269 324158 284179 224898 

5 193157 243016 269155 273420 248102 223435 194777 

6 326056 389345 388472 368931 299529 242024 203745 

7 27318 54889 79662 81277 79574 76385 64954 

8 24288 21067 17849 18298 17256 8564 2625 

Tablo 2: Her bir kuşağa isabet eden ve eğim gruplarına göre ayrılmış alanlar 
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Bölmeden çıkarma faaliyetlerinin yürütüleceği bir bölgede yer alan bir akarsuyu, çalışmalardan kaynaklanabilecek 

olumsuzluklardan korumak için tesis edilmesi gereken dere kenarı yönetim kuşağının genişliğinin ne kadar olması 

gerektiğini belirten kesin rakamlar bulmak güçtür. Çünkü karşılaşılabilecek koşulların  (toprak yapısı, eğim, bakı, yağış 

özellikleri, bitki çeşitliliği, kullanılacak yöntemler, vb) bir bölgeden diğerine aynı kalması mümkün değildir. Arazi eğimi 

öncelikli ölçüt olarak düşünüldüğünde uygulanması tavsiye edilen yönetim kuşağı genişlikleri Tablo 3’den izlenebilir.  

 

 

 

Yol ile dere yamacı 

arasındaki eğim (%) 

Tavsiye edilen koruma kuşağı genişliği (m) 

Geçici akan Sürekli akan 

0             10                                  20 

10             17                                  34 

20             24                                  42 

30             30                                  55 

40             35                                  67 

50             42                                  82 

60             47                                  90 

Tablo 3: Yamaç eğimi ve uygulanılması gereken dere koruma kuşağı ilişkisi (17) 
 

Çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar, Tablo 3’de verilen değerle göre tekrar ele alındığında, çalışma alanı içinde yer 

alan bu derelerin, olası hasat çalışmalarından meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenebilmesi yada asgari 

düzeylerde tutulabilmesi için, en azından 90 m kadar bir koruma kuşağı ile çevrili olması gerektiğini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu sonuca ulaşıldıktan sonra bir adım daha ileri gidilerek, çalışma alanı içinde yer alan ve bugün her 

türlü ormancılık çalışmalarında kullanılmakta olan, orman yol şebekesinin, bu tesis edilmesinde büyük fayda 

gördüğümüz, koruma kuşakları, ne derecede dikkate alınarak inşa edilmiş olduğu incelenmiştir. tespit etmek içinde, 

ayrıca sayısallaştırılan orman yolları katmanı ile 30 m’lik ilk üç kuşağı içeren katmanlar kesiştirilmiş ve yolların bu 

kuşaklar ile etkileşimlerine bakılmıştır (Tablo 4). 2366 ha’lık araştırma ormanı sınırında yer alan 66 km 848 m’lik 

orman yolunun, 20 km 671 m’sinin, ki bu miktar toplam yol me derelerin hemen bitişiğinde, muhafaza edilmesinde 

fayda görülen sahalarda inşa edilmiş oldukları tespit edilmiştir.  

 

 

Dere koruma kuşağı Yol metrajı (m) 

ilk 30 m’lik kuşak 5347 

ikinci 30 m’lik kuşak 9540 

üçüncü 30 m’lik kuşak 5784 

Toplam yol uzunluğu 66848 

Tablo 4: Mevcut yol şebekesinden koruma kuşaklarına isabet eden yol metrajları 

 

 

4. TARTIŞMA 

 
Yukarı açıklanan bu çalışma sınırlı bir alanda yürütülmüş olsa da, vurgulanmaya çalışılan konuya ülkemizde halen 

yeterli ilginin gösterilmediğine dair bir gerçeği ortaya koymaktadır. Dere kenarı koruma kuşakların akarsu boyunca 

kesintisiz uygulanması önemlidir. Akarsu boyunca herhangi bir noktada açılmalara sebep olacak şekilde yapılacak 

kesimlerden uzak durmak gereklidir. Arazi koşulları aynı olduğu müddetçe, uygulanması tasarlanan ortalama yönetim 

kuşağı genişliği akarsu boyunca sabit olarak uygulanmalıdırlar. Üzerinde çalışılan yamaç meylinin her %10 luk artışı 

için, koruma bölgesi genişliğinin de 10 m arttırılması, erozyon potansiyeli yüksek topraklar üzerinde çalışıldığı taktirde 

eğimin dikte ettiğinden daha geniş yönetim kuşaklarının bırakılması tavsiye edilmektedir (16). Yamaç eğimine göre 

tablolarda belirtilmiş değerlere bağlı kalınarak belirli bir genişlikte yönetim kuşağı bırakmak her durumda mümkün 

olmayabilir, çünkü tabiatta tekdüze biçimde devam eden bir topoğrafya ile karşılaşmak neredeyse imkânsızdır. Bu gibi 

durumlarda arazi şekline göre değişen genişliklerde koruma kuşakları uygulamak, bunların daha etkin görev yapmalarını 

sağlayacaktır (10). Dere koruma kuşağı içinde kalan ağaçların oluşturduğu kapalılığın % 50’si her şekilde muhafaza 

edilmek üzere (7), silvikültürel uygulamalara bu kuşaklar içinde de devam edilebilir. Düzgün uygulanmış bir dere kenarı 

yönetim kuşağı sayesinde, her çeşit toprak ve eğim durumu altında, su kaynaklarının etrafında belirlenmiş genişliklerde 

tampon bir vejetasyon bölgesi bırakılarak , suya rahatlıkla ulaşacak sedimentasyon engellenebilir, su sıcaklıkları olduğu 

gibi muhafaza edilebileceği için, sulak ekosistemlerin işleyişlerinin zarar görmeden devamı sağlanabilir, yaban hayatı 
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için sığınma ve farklı bölgelere geçiş koridorları yaratılabilir. Bir akarsuya uygulanacak dere kenarı yönetim kuşağının, 

her koşulda iyi muhafaza edilmeleri, yürütülecek çalışma ne maksatlı olursa (ormancılık, tarım, kentsel gelişme, vb.) 

olsun, o su kaynağının yerine getirdiği işlevin sürekliliğinin devamı için çok önemlidir (17). Günümüzde, Dünya 

üzerinde birçok yerde zaten kıt olan su kaynaklarının çeşitli sebeplerle kirletilmesi, hala kullanılabilir durumda olan 

kaynakların olduğu gibi muhafaza edilmelerinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Ormanlık alanlardan geçen ya da 

oralarda üretilen suyun, şehirlerin temiz su ihtiyacının çoğunluğunu karşıladığı yadsınamaz bir gerçek olduğuna göre, 

yukarıda bahsedilen basit önlemlerin hayata geçirilmelerinin gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır. 
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