
ÖZET/ABSTRACT 

Bu çalışma, Bartın ili Kozcağız yöresindeki bir sekonder mera alanında yürütülmüştür. Araştırma 2018 yılı vejetasyon 
periyodunda yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Kozcağız yöresindeki sekonder mera alanının bazı vejetasyon ve toprak 
özelliklerini belirlemektir. Mera vejetasyonunun toprağı kaplama oranı ve botanik kompozisyonu belirlenmiş olup 
vejetasyonda yer alan bitkilerin teşhisleri yapılmıştır. Ayrıca mera alanının bazı fiziko-kimyasal toprak özellikleri analiz 
edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, sekonder mera alanında 30 familyaya ait 68 bitki taksonu teşhis edilmiştir. Bu 
bitki taksonlarının 19 tanesinin tek yıllık ve 49 tanesinin çok yıllık olduğu belirlenmiştir. Sekonder mera alanında teşhis 
edilen bitki taksonlarının 15 tanesinin baklagillere (Fabaceae), 11 tanesinin buğdaygillere (Poaceae) ve 42 tanesinin 
diğer bitki familyalarına ait olduğu saptanmıştır. Bu bitkilerin 10 adedi azalıcı, 7 adedi çoğalıcı ve 51 adedi istilacı 
bitkiler sınıfında yer almaktadır. Vejetasyonun toprağı kaplama oranı %100 olarak hesaplanmıştır. Araştırma 
sonuçlarından elde edilen ortalama değerlere göre botanik kompozisyonun %32,40'ını baklagiller, %38,14'ünü 
buğdaygiller ve %29,46'sını diğer familyalara ait bitkilerin oluşturduğu tespit edilmiştir. Toprak analizi sonuçlarının 
ortalama değerlerine göre; sekonder mera alanı killi topraklar sınıfında, hafif alkali, orta derecede kireçli, elektriksel 
iletkenliği düşük, organik madde ve toplam azot içeriği bakımından fakir, yarayışlı potasyum içeriği orta derecede ve 
yarayışlı fosfor içeriği yüksek bulunmuştur. Çalışma alanındaki toprakların organik madde içeriğinin ve toplam azot 
içeriğinin düşük olması ve killi topraklar sınıfında yer alması ekolojik açıdan değerlendirildiğinde, bitkilerin büyümesi ve 
gelişmesi için oldukça önemli bir sorun olarak görülmektedir. Düşük bulunan toprak organik maddesi, otlayan 
hayvanların dışkılarının mera alanına eşit bir şekilde dağıtılması, ilave organik gübreleme yapılması ve sürülüp terk 
edilen alanın tekrar sürülmesinin önüne geçilmesi ile artırılabilir. Topraktaki organik madde artışı killi yapıya sahip olan 
mera alanının toprak strüktürünün iyileştirilmesine de katkı sağlayacaktır. 

 This research was conducted in Kozcağız of Bartın province formed secoder rangeland in 2018 vegetation period. The 
goal of this study was to define some vegetative and ecological characteristics of the seconder rangeland. For this 
purpose, all plants in the secondary pasture area were identified. Canopy coverage and botanical composition were 
analyzed. In addition, some physico-chemical soil properties of the seconder rangeland were determined. According to 
results of study, a total of 68 plant taxons were identified that they belonged to 30 plant families. They consisted of 11 
grasses, 15 legumes, 42 other family taxons. Forty-nine of identified plants had perennial and the others had annual. 
These plants composed of 10 decreasers, 7 increasers and 51 invaders. The canopy coverage of seconder rangeland 
was 100 %. Botanical composition composed of 38,14% grasses, 32,40% legumes and 29,46% other plant families. 
According to the average values of soil analysis results, the soil characteristics of the secondary pasture area was in 
clayed soils, slightly alkaline, moderately calcareous, low in electrical conductivity, poor in organic matter - total 
nitrogen content, moderate available potassium content, and high available phosphorus content. In study area, low 
organic matter, low total nitrogen content and clay soils are considered to be an important problem for the growth and 
development of plants. Organic matter should be added to the soil. Thus, the problem of organic matter and total 
nitrogen of the plants will be solved but also the structure of the soil will be improved. 

 


