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Ekoloji, biyolojinin organizmalar arasında 
ve canlı organizmalar ile onları saran 
çevre şartları arasıdaki karşılıklı ilişkileri 
inceleyen koludur.  

 

Ekoloji canlı organizmaları teker teker 
veya gruplar halinde ele alarak, birbirleri 

ve çevreleri arasındaki ilişkileri inceleyen 
bilimdir. 



Çayır-mera ekolojisi 

 

 Mera bitkileri ve evcil hayvanlarımız, mera 
adını verdiğimiz ekosistem içinde bir arada 
yaşarlar ve bu ekosistemin bir parçasını 
oluştururlar. Her ikisi de birer canlı 
organizma oldukları için mera bitkileri ile 
evcil hayvanlar ve her ikisi ile çevre 
arasındaki ilişkiler ekolojik bir nitelik taşır.  



Çayır-mera ekolojisi 

 Mera amenajmanı, bitkilerle hayvanlar 
arsındaki ve bunlarla kendi çevreleri 
arasındaki tüm ilişkileri, her ikisi için de en 
elverişli olacak bir şekilde ayarlamaya ve 
düzenlemeye çalışan bir bilim dalı olduğuna 
göre, bitki ekolojisi ve mera amenajmanı sıkı 
bir ilişki içinde bulunur. 
 



Ekolojinin kısımları 

 Ekoloji, ilgilendiği organizma hayvan olunca 
“Hayvan Ekolojisi”, bitki olunca da “Bitki Ekolojisi” 
olmak üzere ikiye ayrılır. 

 Bitki ekolojisi, tek bitkilerin veya bitki türlerinin 
çevre şartları ile karşılıklı ilişkilerini 
inceleyen”Otekoloji” ve birarada yaşayan birçok 
bitki türlerinden oluşan bitki topluluklarının çevre 
şartları ve birbirleri ile olan karşılıklı ilişkilerini 
inceleyen “Sinekoloji” olmak üzere ikiye ayrılır. 



 Otekoloji; Yonca veya kılçıksız bromum 
ekolojisi 

 Sinekoloji; Çayır-mera, orman, çalılık 
alanlar 

 Mera ekolojisi, tüm ekolojik faktörlerin ve 
özellikle otlatmanın ve biçmenin mera 
vejetasyonu üzerine olan etkilerini 
inceleyen bilim dalıdır. 



Ekolojik faktörler; 

 Bir bölgenin yetiştirme şartları beş grup 
altında toplanan ekolojik faktörlerden 
oluşur. 

 İklim faktörleri 
 Toprak faktörleri 
 Topoğrafik faktörler 
 Biyotik faktörler 
 İnsan faktörü 



Ekolojik faktörler; 

 İklim faktörleri: Işık, sıcaklık, yağış, hava 
nemi, çeşitli hava hareketleri, 
elektriklenme ve benzeri etkenler iklim 

faktörleri altında toplanır.  
 Her bölgenin kendine özgü iklim faktörleri 

vardır. İnsanların bu faktörler üzerinde 
değiştirici bir etkileri yoktur veya sınırlı bir 
etkisi vardır. 



Ekolojik faktörler; 

 Toprak faktörleri: Toprağın çeşitli fiziksel ve 
kimyasal özellikleri, toprak nemi, bitki besin 
maddeleri, toprak reaksiyonu ve benzeri birçok 
etkenler bu gruba girer. Toprak faktörlerinden 
çoğu bir dereceye kadar insanların kontrolü 
altındadır. Sulama, drenaj ve gübreleme gibi 
son derece etkili işlemlerle toprağın birçok 
özellikleri kolayca değiştirilerek ıslah edilir ve 
daha elverişli bir hale getirilir. 



Ekolojik faktörler; 

 Topoğrafik faktörler: Arazinin eğimi ve 
yöneyi, en önemli topoğrafik faktörleri 
oluşturur. Tesfiye, teraslama, 
hendekleme ve karıklama gibi işlemlerle 
arazinin topoğrafik yapısını bitki 
yetiştirmesi için elverişli bir hale getirmek 
mümkün olmaktadır. 



Ekolojik faktörler; 

 Biyotik faktörler: Toprağın üzerinde ve içinde 
yaşayan tüm bitki ve hayvan varlığı, biyotik 
faktörleri oluşturur. Bitki örtüsü ile beraber tüm 
evcil ve yaban hayvanlar ile mikrofaua ve 

mikroflora biotik faktörleri meydana getirir. Hem 
bitki örtüsü hem de hayvanların varlığının 
önemli bir kısmı üzerinde insanların önemli 
ölçülere varan etkileri vardır. Bu kontrol edici 
etkilerin başında otlatma gelir.  



Ekolojik faktörler; 

 İnsan faktörü: Bir arazi parçasından 
yararlanmaya çalışan insan, oradaki çevre 
şartlarını geniş ölçüde değiştirebilri. 
İnsanoğlunun çevre şartları üzerindeki etkileri 
ne yazık ki her zaman olumlu değildir. 
Çevrenin bilinçsiz bir şekilde kullanılması onun 
devamlı tahribine yol açar. Arazinin bilinçli bir 
şekilde kullanılması ise çevre üzerinde 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak son 
derece olumlu etkileri yapar. 



Ekolojik faktörlerin karşılaştırılması 

 Bu ekolojik faktör grupları içersisnde en önemlisi 
iklim faktörleridir. Bunlar üzerinde insanların 
değiştirici etkileri olamadığı gibi veya değiştirici 
etkileri henüz pek önemli bir düzeyde 
bulunmadığı gibi, ikim faktörlerinin diğer ekolojik 
faktör grupları üzerinde doğrudan veya dolaylı 
olarak son derece önemli etkileri vardır. Diğer 
ekolojik faktörlerin ise iklim faktörleri üzerinde ya 
hiç etkileri yoktur ya da bu etkiler son derece 
sınırlıdır.  



 Mera Ekolojisi, mera vejatasyonlarını ve 
onlardan beklenen ürünlerin oluşumunun 
belirlenmesini ve sınırlanmasını etkileyen 
canlı ve cansız tüm çevresel etkenlerin 
karşılıklı etki ve ilişkilerini inceleyen özel 
bir ekoloji tipini simgelemektedir. 



Çayır Mera Vejetasyonuna 
Çevre Faktörlerinin Etkileri  

 Çayır-mera üzünleri, vejetasyonu etkileyen faktörlerden 
yani vejetasyonunun çevresinden kaynaklanmaktadır. 
Doğanın ayrılmaz parçası olan ve çayır mera 
vejetasyonlarını kompoze eden bitkiler, soyut varlıklar 
olmayıp doğada çevreleri ile sıkı bir bağlılık içinde 
bulunmaktadırlar. Çayır-mera vejetasyonlarını 
kompoze eden bitkilerin veya bitki topluluğunun 
gelişmelerinin bağlı olduğu Abiyotik Çevre Faktörleri, 
onların çevresi olarak ifade edilmektedir. Bitkinin 
yetiştiği ve geliştiği yeri yani habitatını etkileyen fiziksel 
ve kimyasal dış faktörlerin tümü çevre olarak 
adlandırılmaktadır. 



Çayır Mera Vejetasyonuna 
Çevre Faktörlerinin Etkileri 

 Çevre faktörleri, bitki yaşamı açısından hayati nitelik 
taşıyan ve ikincil faktörlerden kaynaklanan beş birincil 
faktörden ibaret bulunmaktadır. Bunlar; sıcaklık, su, 
ışık, kimyasal ve mekanik faktörlerdir. 

 İkincil faktörler ise, klimatik, topoğrafik, edafik ve biyotik 
faktörleri içerir. Abiyotik faktörlerden iklim, topoğrafya 
ve toprak ile biyotik faktörler bir bakıma kompleks 
faktörler grubunu teşkil etmekte ve oluşturdukları çevre 
faktörleri (sıcaklık, su, ışık, kimyasal ve mekanik 
faktörler) ölçülebilen faktörleri simgelemektedir. 



Çayır Mera Vejetasyonuna 
Çevre Faktörlerinin Etkileri 
 Çayır-mera vejetasyonunun varolma şansını 

etkileyen birincil faktörler ile onların kaynağını 
teşkil eden ikincil faktörler iç içe bulunmakta ve 
çayır mera vejetasyonunu birlikte ve beraberce 
egemenlikleri altında bulundurmaktadırlar. Bu 
nedenle birincil faktörlerle ikincil faktörlerin kendi 
bölümleri içinde ayrı ayrı gruplandırmalar yaparak 
incelenmesi, çayır mera ekolojisinin özellikleri ve 
gereği yönünden mümkün olamadığından, çayır 
mera vejetasyonuna tüm çevre faktörlerinin 
etkileri ele alınarak geniş sınırlar içinde 
gruplandırılmak sureti ile incelenmiştir. 



Yaşamın en temel koşullarından olan sıcaklık, 
canlıların fizyolojik aktivitelerini etkilemekte ve 
biyokimyasal olayların hızla cereyan etmesini 
sağlayarak çayır-meralardan beklenen ürün 
ouşumunda rol oynayan etmenlerin başında yer 
almaktadır.  
Zira sıcaklık, esas itibarıyla iklim vasıtasıyla güneş 
ışınları ve ışıma ile belirlenmektedir. Sıcaklık faktörü 
ayrıca coğrafik faktörler ile de ilişkili olup, güneş 
ışınlarının düşüş açısı bakımından topoğrafya 
sıcaklığın etkinliğinde büyük rol oynamaktadır. Hatta, 
topoğrafya nedeniyle soğuk hava akımı da, sıcaklığı 
etkilemektedir.  

SICAKLIK 



sıcaklık 

   Diğer yandan, sıcaklık faktörünün etkenlik 
kazanmasında edafik faktörler önemli 
derecede rol oynamakta olup, ışın 
enerjisinin sıcaklığa dönüşümü toprak 
yüzünde meydana gelmektedir.  

   Bütün bunlara karşın, çevredeki olumlu 
sıcaklık koşulunun, iklimden veya 
biyotoptan kaynaklanması bitki için bir 
önem ifade etmemektedir 



 

Yaşamın en önemli enerji kaynağı olan 
güneş ısısı yani radyasyon, bitki bünyesi 
tarafından absorbe edilmekte ve sonra ya 

sıcaklık olarak etki göstermekte ya da 
potansiyel kimyasal enerjiye dönüşmektedir.  

 

Güneş ışını aynı zamanda ışağa yönelim 
bakımından da ışık olarak etki 

göstermektedir. 



Sıcaklığın kaynağını güneş ve güneş ışınları 
oluşturmaktadır. Güneşten gelen, dalga boyları 

700-3000 milimikron olan kızıl ötesi ışınlar, 
yerküreye gelip cisimlere çarptıklarında ısıya 

dönüşerek bu cisimleri ısıtmaktadırlar. Bu olaya 
insolasyon denir. Atmosferin yeryüzüne 

değdiği alanlarda sıcaklık değişimi olmaktadır. 
Bu alanlar gündüz, güneş ışınlanması ile 

ısınmakta, gece ise karasal radyasyon yani 
sıcak cisimlerin ısı enerjisini karanlık ışınlar 

halinde vermesi ile soğumaktadır. 



 

Isı ve sıcaklı birbirinden ayrı iki kavramdır. 
Isı bir enerji olup enerji birimleri ile 

ölçülmektedir. Sıcaklık ise, enerji değildir ve 
derece ile ölçülmektedir. Isı cismin atom 

veya moleküllerinin enerjilerinin toplamıdır. 
Sıcaklık ise atom veya moleküllerdeki iç 

enerji düzeyinin ölçüsüdür. Sıcaklık arttıkça 
atom ve moleküllerin hareket hızı dolayısı ile 
kinetik enerjisi arttığından iç enerji sıcaklıkla 

artmaktadır. 



Yeryüzünde devamlı olan ısı 
değişimi 

• Radyasyon: Arada bir madde 

bulunmasına gereksinim olmaksızın ısının 
aynen ışık gibi ışınlar halinde bir yerden 
bir yere gitmesine radyasyon (ışıma) ile 
yayılma denilmektedir. Isı dalgaları 
güneşten atmosfere geçerek gelirse buna 
güneş radyasyonu, ısınmış olan 
yeryüzünden atmosfere doğru giderse  
buna da karasal radyasyon denir. 



Yeryüzünde devamlı olan ısı 
değişimi 

• Konveksiyon: Isının sıvı ve gazlarda 
harekette bulunan madde parçaçıkları ile 
bir yerden bir yere iletilmesine 

konveksiyon denilmektedir. İlkbaharda, 
yağmurun sıcak havadan geçerek bu 
sıcaklığı toprağa iletmesi, konveksiyon ile 
meydana gelen ısı değişimine bir örnektir. 



Yeryüzünde devamlı olan ısı 
değişimi 

• Kondüksiyon: Birbirleri ile temas halinde 

olan iki katı cisim arasında meydana gelen 
meydana gelen enerji taşınmasına 
kondüksiyon denir. Örneğin ısınan bir 
toprak taneciği öteki tanecikleri de ısıtır.  



• Güneş ışınları enerjisi, atmosfere girdikten sonra 
deniz yüzeyine kadar %50 azalmaktadır. Buna 
atmosferik, edafik ve biyotik etkenler neden 
olmaktadır. Sıcaklık miktarının yeryüzünde farklı 
olarak dağılışı, üniform vejetasyon kuşakları yani 
zonların meydana gelmesine neden olmaktadır. 
Sıcaklık, yüksek dağlarda ve kutuplarda vertikal ve 
rejional olarak bitki formasyonlarının sınırını çizen 
faktör durumundadır. Sıcaklık canlı ve cansız çevre 
üzerinde etkili olduğu gibi, bu çevreler de sıcaklığı 
etkileyebilmektedir  



• Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe, güneş 
ışınlarının geliş açısının daralması ve 
güneşlenme süresinin kısalması nedeniyle 
sıcaklık azalmaktadır. Ayrıca atmosfer 
tabakalarının içindeki yol uzadıkça enerji kaybı 
da artmaktadır.  Güneşlenme süresinin daha 
kısa olmasından dolayı , kuzey yarımkürede 
kuzeye, güney yarımkürede güneye bakan 
yamaçlar, öteki yamaçlardan daha serin 
olmaktadır. 



• Yüksek yerlerde atmosfer tabakası 
kalınlığı az olduğundan deniz 
seviyesinden yükseldikçe sıcaklık 
düşmektedir. Aslında yükseklere daha 
fazla ışın enerjisi gelmektedir. Ancak 
karasal radyasyonla ısı kaybı şiddetli 
olduğundan sıcaklık düşmektedir. Ayrıca 
yüksek yaylalarda geceleri radyasyonla ısı 
kaybı fazla olduğundan, sıcaklık derecesi 
fazla düşmekte ve hava soğumaktadır.  



• Toprağın bazı özellikleri de sıcaklığı 
etkilemektedir. 

• İri taneli topraklar, ince yapılı topraklara 
göre; taşlı ve kumlu topraklar, killi 
topraklara göre; koyu renkli topraklar, açık 
renkli topraklara göre daha çabuk ısınırlar.  
Toprağın nem kapsamı ne kadar fazla ise 
o kadar geç ısınır. 



• Mevsimlere ve günün değişik saatlerine göre, 
güneş ışınlarının dik veya eğik bir açı ile gelmesi 
nedeniyle sıcaklık değişiklik göstermektedir. Dik 
açı ile gelen ışınlar, kısa yoldan fazla ışın 
enerjisi ile yeryüzüne erişerek fazla sıcaklık 
meydana getirmektedir. Eğik açı ile gelen ışınlar 
daha az sıcaklık meydana getirir. Yaz ve kış 
mevsimleri arasındaki sıcaklıklar farklı olduğu 
gibi, öğlen ve akşam güneşlerinin verdiği 
sıcaklık da birbirinden farklı olmaktadır. 



• Sıcaklık canlıların enerji kaynağı olup, 
onların çeşitli fizyolojik aktivitelerini 
etkilemektedir. Bitkilerde yaşamsal olaylar 
genellikle 0-50 0C arasında gerçekleşir. 
Sıcaklığın transpirasyon üzerindeki etkisi 
önemli olup yaprak yüzeyleri ve çevresinde 
sıcaklığın farklılık derecesine bağlı olarak 
transpirasyonun hızlandığı bilinmektedir. 



• Sıcaklığın solunum üzerindeki etkisi çok 
büyük olup fotosentezin aksine olarak 
sıcaklıkla solunumun şiddeti arasında çok 
sıkı bir ilişki bulunmaktadır.  Yaprak ve 
tomurcuklarda sıcaklığın 0-25 C 

arasındaki artışı solunumu hızlandırmakta, 
40 C’de solunum en üst düzeye 
gelmektedir. Solunum, türlere göre -25 

C’ye kadar inebilmektedir.  



• Çayır-mera vejetasyonları verimlerinin 
belirli sınırlar içinde yıllık ortalama sıcaklık 
artışına paralel olarak yükseldiği 
bilinmektedir.  Ayrıca sıcaklık  çayır-mera 

formasyonları açısından sınırlayıcı bir 
faktör olup farklı vejetasyon 
formasyonlarının oluşumunu 
etkilemektedir. Örneğin savan meraları ile 
tundralar arasında fark olduğu gibi. 



• Sıcaklık koşulları ayrıca bölgelerin yıllık vejetasyon 
süresi ve buna bağlı olarakta elverişli otlatma 
sürelerini belirlemektedir.  

• Örneğin batı Avrupa kıyı bölgelerinde olduğu gibi 
Britanya adalarının güney batısında bu süre 250 
gün, Hollanda, Belçika ve kuzey-batı Almanya’da 
200-210 gün, kuzey ve doğu Avrupa’da ise 120 
gündür. Azalan otlatma süresi, kış beslenmesinin 
yani hazır beslenme süresinin çoğaldığını ifade 
etmektedir. Ancak bu durum daha çok düz ve çukur 
bölgeler için geçerli olmaktadır. Otlatma süresi 
ayrıca, yükseklik, su, hava ve toprak durumu ve 
diğer çevre koşullarından da (gübreleme, 
bakım,yararlanma şekli gibi) etkilenmektedir. 



Su 

Yeryüzünde bitki örtüsünün biçimlenmesinde ve 
belirlenmesinde en önemli rolü su oynamaktadır. 
Hiçbir faktör bitki örtüsünün şekillenmesinde su 
faktörü ile aynı derecede önemli değildir. Her ne 

kadar sıcaklık ta bitkilerin dağılışında çok büyük bir 
önem taşımakta ve sıcaklığa bağlı olarak vejetasyon 
bölgeleri meydana gelmekteyse de bitki örtüsünün 
büyük üyeleri genelde birincil derecede suya bağlı 
bulunmaktadır. Bu durum orman vejetasyonları, 

step vejetasyonları ve çöl vejetasyonları için  hem 
tropik hem de ılıman zonlarda geçerlidir.  



su 

 Su durumu çok çeşitli olabileceğinden bir kıraç 
mera yanında bir nemli çayır bulunabilmektedir. 
Hatta toprağın mekanik bileşimindeki hafif 
engebeler veya farklılıklar bir bitki örtüsü içinde 
değişiken bir toprak nemliliğe sebep olmaktadır. 
Bu da bitki topluluklarının botanik bileşimleri 
zerinde etkili olmaktadır. Böylece en küçük bir 
ortamda bile su faktörü sıcaklık faktörüne 
bakarak çok daha şiddetli bir biçimde etkili 
olmaktadır. 



su 

 Yaşamın kaynağı olan su, vejetasyon 
formasyonlarının yeryüzünde dağılışlarını 
etkilediği gibi bitkilerin gür bir şekilde gelişip 
gelişemediklerini de belirlemektedir. Suyun 
mevsimler içinde yeterli ve elverişli olduğu 
bölgelerde iyi çayır ve mera toplulukları 
bulunmaktadır.  Yüksek potansiyele sahip çayır-
meralar, suyun bitkiler üzerindeki ekolojik 
önemini kanıtlayan tipik örnekleri 
sergilemektedir.Suyun yetersiz olduğu ve 
özellikle yaz kuraklığının egemen olduğu 
bölgelerde kıraç meralar varlılarını 
hissettirmektedir.  



su 

 Fizyolojik olayların tümü ya doğrudan 
doğruya  ya da dolaylı olarak suyla ilişkili 
bulunmaktadır. Bitkilerin metabolizma 
aktivitesi dokularındaki su miktarına bağlı 
olduğu gibi topraktan besin maddelerinin 
alınabilmesi ve bunların assimilasyon 
organlarına taşınması su sayesinde 
gerçekleşmektedir.  



su 

 Fotosentez olayının temel unsurlarından 
birini su teşkil ettiği gibi, fotosentez 
sonucunda oluşan temel maddelerin 
kimyasal reaksiyonlarla değişip yeni 
maddelerin oluşmasında  ve bunların 
birkini çeşitli organlarına taşınıp 
depolanmasında yine su rol oynamaktadır. 
Turgor olayının meydana gelmesinin 
başlıca etmenini su teşkil etmektedir.  



su 

 Su, biyokimyasal reaksiyonlara girerek 
kimyasal bileşiklerin meydana gelmelerini 
sağlamaktadır. Suyun bitki yaşamaında 
oynadığı rol ve görevleri saymakla bitmez. 
Sonuçta, çayır mera vejetasyonlarından 
beklenen ürünlerin oluşmasında temel 
ögeyi temsil etmekte, ürünün kalitatif ve 
kantitatif karakterlerini belirlemekte ve 
sınırlamaktadır  



Çayır-mera vejetasyonlarının su 
gereksinimlerinin yüksek olmasının 

sebebleri şunlardır. 
 

 

 Çayır-mera vejetasyonlarında bitki 
örtüsünün sıklığının çok fazla ve buna 
bağlı olarakta yaprakların transpirasyon 
yüzeylerinin toplamının çok geniş olması, 
 



su gereksinimlerinin yüksek 
olmasının sebebleri(2) 

1. Çayır-mera vejetasyonlarını oluşturan 
türlerin tarla bitkilerine kıyasla çok uzun 
bir vejetasyon süresine sahip olmaları, 
yılın çok kısa bir döneminde yaşam 
faaliyetlerine ara vermeleri, 

 



su gereksinimlerinin yüksek 
olmasının sebebleri(3) 

Pek çok çayır-mara bitkilerinin su 
ihtiyaçlarının tür özelliği olarak çok 
yüksek oluşu gerçeği yanında, çayır-mera 
bitkilerinin çoğunun sadece taban 
suyunun üst yüzeyi ile temas halinde 
bulunma ihtiyacı 



Su ekonomisi 

 Gerek bireysel durumda gerekse topluluk 
halinde tüm bitkiler için su ekonomisinin 
önemi açıkça bilinmekte olup, vejetasyon 
formlarının ekolojik olarak ana gruplara 
ayrılmasında su ekonomisi temel dayanağı 
teşkil etmektedir.  



Bitkiler su ekonomisi durumuna 
göre 4 ekolojik gruba ayrılmaktadır. 

 

 Sucul bitkiler (Hydrophyta) 

 Nemcil bitkiler (Hygrophyta) 

 Ortacıl bitkiler (Mezophyta) 
 Kurakcıl bitkiler (Xerophyta) 



1.Sucul bitkiler (Hydrophyta) 

 

 Bu grubu oluşturan bitkiler yaşamlarını özel 
yapıları ile su içinde sürdürebilmektedir. Normal 
olarak su içinde yaşayan sucul bitkilerle birlikte 
bataklıkta yaşayan bataklık bitkileri ve turbalık 
bitkiler de bu grupta incelenmektedir. Genel 
olarak tüm bu bitkiler, suda çözünmüş veya 
diffizyon yolu ile suya girmiş olan oksijen 
miktarlarının kritik sınırlara inecek derecede az 
olmasına rağmen, bitkiler kıt oksijen ortamında 
yaşamaktadır.  



1.Sucul bitkiler (Hydrophyta) 

 Hatta bu bitkiler az oksijen ile yaşamaya son 
derece alışmış olduklarında, iyi dreanajlı 
topraklara nazaran su içinde daha iyi 
yetişmektedirler. Bu nedenle bu bitkiler özellikle 
çayır vejetasyonları bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Bu grubun tipik örneklerini bataklık 
salkım otu (Poa palustris), bataklık çorak çimi 
(Puccinellia palustris), bataklık gazalboynuzu 
(Lotus uliginosus), geniş yapraklı semer otu 
(Typha latifolia), taban sazı (Phragmites 
communis) ve ekşi çimen (Carex spp.) gibi türler 
oluşturmaktadır. 



2. Nemcil bitkiler (Hygrophyta) 

 

 nemcil bitkiler sık ve şiddetli yağışların 
toprağı devamlı olarak doymuş halde 
tuttuğu ve aynı zamanda yüksek hava 
neminin devamlı olduğu yeryüzünün nemli 
bölgelerinde çok sayıda bulunmakta veya 
iyi gelişmektedir.Hücrelerinin emme gücü 
nispeten zayıf olup 10 atm. civarındadır.  



Nemcil bitkiler (Hygrophyta) 

 Yapraklarının geniş ve ince oluşu ile bir 
çok bölgede tipik bir görünüme sahiptir. 
Bu bitkiler özellikle ekvator kuşağının 
bataklık arazilerinin karakteristik bitkilerini 
oluşturmaktadır. Yılan yastıkları (Araceae) 
familyasının pekçok türleri nemcil bitkilerin 
tipik örneklerini teşkil etmektedir. 



3. Ortacıl bitkiler (Mezophyta) 
 

 Orta veya ara sözcüğünden kaynaklanmış 
bulunan ortacıl bitkileri, su ilişkisi 
bakımından ara bir durum göstermektedir. 
Yaprakların büyüklüğü azalmakta, yüzey 
genişliği sınırlanmaktadır. Bu bitkiler su 
istekleri orta derecede olduğundan, çok 
ıslak ve çok kuru olmayan ekosistemlerde 
yaşamakta ve yetişmektedirler.  



Ortacıl bitkiler (Mezophyta) 

 Ancak çok ıslak veya çok kurak olan 
ortamların sınırlandırılması güç 
olduğundan ortacıl bitkilerin de 
sınırlandırılması güçtür.  Pek çok çayır-
mera bitkisi bu gruba girmektedir. 



4.Kurakcıl bitkiler (Xerophyta) 
 

 Su ekonomisinin  çok şiddetli bir şekilde 
güçleşmesi ve sınırlanmasıyla ortaya çıkmıştırlar. 
Bu bitkilerde su ilişkisi absorbsiyon güvenliği 
veya sarfiyatın sınırlandırılması suretiyle 
korunmaktadır. Bu gruba giren bitkiler kıt su 
koşulları altında  da yaşamlarını sürdürmekte, 
kurak ve yarıkurak bölgelerde yaygın olarak 
bulunmaktadırlar. Kurakçıl bitkilerin çeşitli tipleri 
bulunmakta, değişik  anatomik, morfolojik ve 
fizyolojik özellikleri ile su ilişkisinde tutumlu ve 
koruyucu güçlerini göstermektedirler.  



4.Kurakcıl bitkiler (Xerophyta) 

 Çoğunun su depolema gücü yüksektir. 
Birçoklarıda depolama gereksinimi 
duymamaktadır. Ancak bu bitkilerde kök  
hücreleri 60 atm basınca kadar emme 
gücüne sahiptir. Bazı kurakçıl bitkiler, çok 
derinlere inen kök sistemleri  ile 
korunmaktadır.bazı çöl bitkilerinin kökleri 
30 m derine indiği bilinmektedir.Kurakçıl 
bitkilerin çoğu, ku kapsamlarının %50’sini 
hiçbir zarar görmeden kaybedebilmektedir.  



4.Kurakcıl bitkiler (Xerophyta) 

 Oysa sucul bitkilerde %15-20 su kaybı 
olduğunda ölümler olmaktadır. Kurakçıl 
bitkilerin öeşitli tiplerin karakteristik 
örneklerini kekik (Thymus spp.), sütleğen 
(Euphorbia spp.), geven (Astragalus spp.), 
herdemtaze (Sempervivum spp.), türleri 
teşkil etmektedir. Kıraç çayır-meralarda, 
kurakçıl bitkilerin pekçok türü yer 
almaktadır.  



Çayır-meralarda su kaynağı olarak 
 

 -yağışlar 
-toprağın su rezervi  
-hava nemi  
 
rol oynamaktadır. 



a)yağışlar 
   

 Özellikle yağmur formunda olarak çayır-meraları 
etkilemektedir. Eskiden çayır-mera 
vejetasyonlarının iyi birşekilde gelişebilmesi için 
taban suyunun vazgeçilmez bir unsur olduğu 
düşünülürdü. Oysa ki taban suyunun etkisi 
olamadan da geniş alanlardan yüksek miktarda 
çayır-mera ürünü alınabilnektedir. Yeterli bir 
çayır-mera ürünü almak için taban suyu dışında 
ne kadar yağışın gerekli olduğu sorusu açık 
olarak cevaplanamamaktadır.  
 



a-yağışlar 

 . Bu konuda iklim koşulları ve toprağın su 
tutma rezervi  birlikte etkili olmaktadır. 
Araştırmacılar, çayır-mera vejetasyonunun 
tam gelişmesi için normal koşullarda yılda 
1500 mm yapış gerektiğini ifade 
etmektedirler. Kimi yazarlarda toprak 
suyunun önemli bir etkisi bulunmadan 
1000 mm yağışın yeterli olduğunu 
kaydetmektedirler  



a-yağışlar 
 Kireçli bir arazideki kıraç bir merada 750 mm’lik 

bir yağış ile 150 kg/da kuru ot alınabilnektedir. 
Saf kumlu topraklarda 800-900 mm ile, kumlu 
topraklarda yağışın deplolanması güç 
olduğundan, güçlü bir vejetasyon 
gelişememektedir. Diğer taraftan derin yapılı 
topraklarda, yüksek bir depololama gücü 
olduğundan 600-650 mm’lik bir yağış ile iyi ürün  
getiren çayır meralar söz konusu olabilmektedir. 
Bu şekilde yağış suyu ile toprak suyunun 
birlikteki etkisi ile büyük bir değişkenlik ortaya 
çıkmaktadır. 



b)Toprağın su rezervi 
 

 Çayır-mera vejetasyonları yönünden toprağın su 
rezervini, toprağa tutulu su, durgun su, taşkın suları ve 
taban suyu oluşturmaktadır. 

  -Toprağa tutulu su: Toprağa bağlı su, toprağın 
emme gücüne bağlı olan su olup, çeşitli form ve nitelikte 
bulunmaktadır. Toprağın su rezervi ve sızıntı, toprağın su 
tutma gücüne bağlı bulunmaktadır. Toprağın tipi ve 
özellikleri de burada önemli derecede etkili olmaktadır. 
Suyun tutulması; emme basıncına, suyun uzaklaşmasına 
karşı toprağın karşı koymasına dayanmaktadır. Emme 
basıncı, toprağın katı maddesinin absorpsiyon ve 
boşlukların (porların)kapillar güçlerinden 
kaynaklanmaktadır. 



b)Toprağın su rezervi 
 -Durgun su: Toprak tipine bağlı olmak üzere, çayır ve 

meraların bir kısmı, durgun su etkisi altında 
bulunmaktadır. Durgun suyun meydana gelişi taban 
suyunda olduğu gibi, su birikmesinin oluşmasına ve 
suyun kapalı bir toprak horizonunda hiçbir yana hareket 
etmemesine dayanmaktadır. Böyle bir ortama dahil olan 
yağış suyu derine sızamamakta sadece 
buharlaşabilmektedir. Toprağın kuruması ve sertleşmesi 
periyodik bir ıslaklık meydana getirmektedir. Bu şekilde, 
oksijen ve mineral maddelerce zengin olan ve akıcı 
nitelikte bulunan taban suyunun etkisine karşılık, 
toprağın besin maddelerince fakirleşmiş ve çok defa 
asitleşmiş olması söz konusu olmaktadır.  



b)Toprağın su rezervi 

 -Durgun su:Böyle bir ortamın 
vejetasyonu değişken neme ve değişken 
ıslaklığa uygun olarak teşekkül etmektedir. 
Durgun su toprakları, tarla tarımında 
güçlükler ortaya çıkarmakatadır. Ancak bir 
çayır-mera vejetasyonu altında bu tip 
toprakların işleme güçlükleri ortadan 
kalkmaktadır. Sonuç olarak, entansif 
yararalanma ve gübreleme zararlı toprak 
etkilerini önemli derecede azaltmaktadır.  



b)Toprağın su rezervi 
 -Taşkın su: Akarsuların kabarması ve baskını, verimli 

balçık taşıdıkları zaman  çayır-mera vejetasyonları için 
değerli olmaktadır. Ancak bu kabarma ve baskının, 
vejetasyonun durgun olduğu bir dönemde ortaya 
çıkması, gelişme başlangıcından önce ve erozyona sebeb 
vermeksizin gerçekleşmesi zorunlu olmaktadır. 
Vejetasyon süresi içinde meydana gelen bir su kabarması 
veya baskını son derece zararlı olmakta, bütün ıslah 
olanaklarını durdurmakta ve otlatma planlarını 
bozmaktadır. Bitki örtüsünün kirlenmesine, ürünün 
sürüklenip gitmesine ve çürümesine sebep olmaktadır.  



b)Toprağın su rezervi 
 Su kabarması ve baskınları açısından çayır-mera 

bitkileri 3 gruba ayrılır.  
 Zarar görmeyen türler: Stolonlu tavus otu (Agrostis 

stolonifera), dirsekli tilki kuyruğu (Alopecurus 
geniculatus), tatlı çim (Glyceria spp.), sürünücü düğün 
çiçeği (Ranunculus repens). 

 Duyarlı türler: Baklagiller familyası türlerinin çoğu, çok 
yıllık çim (Lolium perenne), Domuz ayrığı (Dactylis 
glomerata), yüksek çayır yulafı (Arhenatherum elatius). 

 Çok dayanıklı türler: Çayır kelp kuyruğu (Phleum 
pratense), çayır yumağı (Festuca pratensis), çayır tilki 
kuyruğu (Alopecurus pratensis), Bataklık salkım otu 
(Poa palstris). 



b)Toprağın su rezervi 

 -Taban suyu: Taban suyu, serbest yönde 
hareket eden, sadece yerçekimini izleyen, 
toprak gözeneklerini tamamıyla doyurmuş 
su olarak bilinir. Taban suyu, ya hiç 
geçirgen olmayan veya çok zor geçirimli 
olan bir toprak katı üzerinde çeşitli akış 
hızlarıyla hareket etmektedir. 



b)Toprağın su rezervi 

 Kökün yararlanabildiği taban suyu, çayır-mera 
bitkilerinin gelişmesinde rol oynayan önemli bir 
faktördür. Taban suyuna olan bağımlılık, entansif 
kullanma ve yoğun gübre uygulaması ile 
azaltılabilmektedir. Yararlı yağış rezervi ile nemli 
iklimin görülmediği yerlerde taban suyu desteği 
yoksa, yaz mevsiminin ikinci döneminde çayır-
meraların gelişmesi durmaktadır. Bir çayır-mera 
örtüsünde köklerin ana bölümü toprağın ilk 10-
20 cm’lik kısmıyla sınırlı bulunmaktadır.  



b)Toprağın su rezervi 

 Derine gidildikçe kök varlığının giderek 
azalmasına rağmen,  emme gücü yüzeye yakın 
bulunan köklerden daha fazla olan bir kök yapısı 
görülmektedir. Taban suyuna yakın ortamda kök 
gelişimi artmaktadır. Taban suyu düştükçe, eğer 
toprak bir engel çıkarmaz ise genç kökler taban 
suyuna doğru ilerlemektedir. Kural olarak, taban 
suyu düşük alanlarda kök gelişimi, taban suyu 
yüksek olan alanlara göre daha iyidir.  



c- Hava nemi: 
 

 Hava nemi transpirasyon (terleme) ile meydana 
gelen su kaybını etkilemektedir.  

 Havanın kuru oluşuna bağlı olarak su kaybı 
şiddetlenmektedir.  Yüksek hava sıcaklığı, yoğun 
ışık, şiddetli rüzgar gibi nemi azaltıcı tüm 
çevresel etkenler su kaybının yükselmesine 
sebep olmaktadır.  

 Hava nemi, bitki organlarının şekillerine ve 
yapılarına etkili olmaktadır. Nemli hava, 
gelişmeyi ve yaprak oluşumunu teşvik etmekte, 
buna karşı diken oluşumunu azlatmakta, çiçek ve 
meyve olgunluğunu yavaşlatmakta ve tüy 
oluşumunu durdurmaktadır.  



c- Hava nemi: 

 Anatomik olarak ise, olgunlaşma 
yavaşlamakta, stomaların sayısı 
azalmaktadır. Buna karşılık kuru hava 
gelişmeyi yavaşlatmakta ve büyük ölçüde  
tüy örtüsü oluşumunu hızlandırmaktadır.  

 Ayrıca, kök sisteminin kuvvetli bir şekilde 
gelişmesini sağlamakta, çiçek ve meyve 
oluşumunu çabuklaştırmaktadır. 



c- Hava nemi: 

 Hava nemi yanında “çiğ”de çayır-mera 
vejetasyonları açısından önem taşımaktadır. 
Hava kapsamındaki nem, su buharı şeklinde ve 
vejetasyon düzeyi de bunu yoğunlaştırabilecek 
düzeyde serin ise çiğ oluşmaktadır. Çiğ, 
transpirasyonun sınırlandırılması suretiyle 
buharlaşmanın kontrolü bakımından büyük 
ölçüde etkili olmaktadır.  

 Yapraklar üzerinde damlacıklar halinde 
yoğunlaşan çiğ, sıcaklığın 0 0C’nin altına düşmesi 
hainde donmak suretiyle “kırağı”nın oluşmasına 
yol açmaktadır.  



c- Hava nemi: 

 Sis ise, elektrik yüklerinin yüksekliği ile birlikte 
düşme hızlarının azalması nedeniyle, havada 
kalan küçük su zerrecikleri halinde ortaya çıkan 
hava nemidir. 

 Hava nemi, çayır-mera vejetasyonlarının 
gelişmesini önemli derecede etkilemektedir. 
Optimum koşullardaki bir hava nemi, çayır 
meralarda bol ürün oluşmasını sağlamaktadır.  

 Hava neminin yüksekliği, çayır-mera 
vejetasyonlarını olumlu yönde etkilemekte ise de 
mantari hastalılara sebep olması nedeniyle de 
zararlı etkiye sahip olabilmektedir. 



IŞIK 

Işığın esas kaynağını iklim oluşturmaktadır. 
Ancak, biyotik faktörlerde ışığı etkilemekte 
ve özellikle gölge yapan bitkilerle önemli 

derecede ilişkili bulunmaktadır.  
Güneş ışığı, yeşil bitkilerin madde üretimi olan 

assimilasyon için enerji kaynağıdır. Işığın 
günlük süresi bitkilerin gelişme durumunu 
belirler. Bitkilerin gündüzlerin uzunluğuna 

bağlı olarak gelişme göstermelerine 
fotoperiyodizm denilmektedir.  



IŞIK 

Fotoperiyodizm bakımından bitkiler 3 gruba 
ayrılmaktadır. 

 -uzun gün bitkileri; Gündüzleri gecelere nazaran 
daha uzun olduğunda ve ışıklama süresinin 14 
saatin üzerine çıktığında generatif gelişmelerini 
hızlandıran bitkilerdir. Bu bitkilerin generatif 
gelişmeleri uzun günlerde yani yaz döneminde 
olmaktadır. Vejetatif gelişmeleri ise kısa günlerde 
yani ilkbahar ve sonbaharda olmaktadır.  

Bu gruba giren bitkilere örnek olarak, iran üçgülü 
(Trifolum resupianatum), çok yıllık çim (Lolium 

perenne) verilebilir. 



IŞIK 

-kısa gün bitkileri; Gündüzlerin gecelerden 
daha kısa ve ışıklanma süresinin 14 saatin 

altına düştüğü dönemlerde generatif 
gelişmelerini hızlandıran bitkilerdir. Bu 

bitkilerin genaratif gelişmeleri kısa günlerde, 
vejetatif gelişmeleri de uzun günlerde 

olmaktadır. Örneğin, sorgum (Sorghum 
spp.) mısır (Zea mays) gibi bitkiler  



IŞIK 

-nötr gün bitkileri;  

Gün süresi ve ışılanma süresinden generatif 
gelişmeleri etkilenmeyen bitkilerdir.  

Bu gruba örnek olarak yıllık salkım otu (Poa 
annua) verilebilir. 



IŞIK 

Işık, fotosentez olayının temelini teşkil etmektedir. 
Tüm yeşil bitkiler, yapraklarındaki ve bazı çayır-
mera bitkileride kimi yeşil organlarındaki yeşil renk 
maddesi yani klorofil karşısında havanın 
karbondioksitini ve suyu birleştirmek yolu ile 
organik maddeler üretmektedirler. Fotosentez, 
havadan alına karbondioksit ile genelde kökler 
aracılığı ile sağlanan suyun, güneş ışığı ile yaprak 
ve bazı yeşil organlardaki klorofil yardımı ile 
birleşirilerek, karbonhidratların oluşmasını ifade 
etmektedir. 



IŞIK 

Fotosentez olayını ve imal edilen madde miktarını 
etkileyen faktörlerin başlıcaları şunlardır: 

1.Işığın türü, dalga uzunluğu, şiddeti ve güneşlenme 
süresi,  
2.Sıcaklık derecesi, 
3.Havadaki CO2 miktarı ve yaprağa giriş serbestliği 
4.Topraktaki su miktarı, 
5.Yapraktaki besin maddeleri miktarı, 
6.yaprakların toplam yüzeysel genişliği, 
7.Bitkinin fizyolojik özellikleri, yaşam formu ve gelişme 

devresi 



IŞIK 

Bitki topluluklarının morfolojik yapıları ve 
katmanlaşma karakterleri bakımından 
vejetasyon profilinde ağaç katı, çalı katı, ot katı 
ve yosun katı olmak üzere genelde 4 tabaka yer 
almaktadır. Buna bağlı olmak üzere çayır-mera 
vejetasyonlarında  ve özellikle ormanlarla ilişkili 
çayır-mera topluluklarında vejetasyon katlarının 
alabildikleri ışık miktarı farklı olmaktadır. Bunun 
sonucunda da vejetasyon katlarını oluşturan 
bitkilerin anatomik, morfolojik ve fizyolojik 
nitelikleri ayrıcalık getirmektedir.  



IŞIK 

Bol güneş ışığı altındaki alanlarda gölge alanlara 
nazaran botanik ve kimyasal kompozisyonu 
değişik ve elverişli bir çayır-mera gelişmektedir. 
Gölge, assimilasyon olanaklarını ve aynı 
zamanda çayır-mera verimini azaltmaktadır. 
İsviçre'de yapılan araştırmalar, ağaçlı meraların 
%20-50 oranında düşük ürün verdiğini 
göstermiştir.  



IŞIK 

Bazı araştırıcılar, gölgede yetişen mera 
bitkilerinin kireç ve şeker kapsamlarının düşük 
olduğunu bunun yanında protein ve toplam 
mineral madde bakımından bir düşüklük 
olmadığını tesbit etmişlerdir. Kimyasal 
kompozisyondaki bu farklılık, lezzeti önemli 
ölçüde etkilemektedir. Gölge ve güneşte gelişen 
vejetasyonlar birbirinden tamamen farklıdır.  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Çevrenin bitkiler üzerindeki kimyasal etkileri son 
derece büyüktür. Bitkilerin beslenmeleri veya 
normal gelişimleri için kesinlikle gerekli olan 
bütün unsurlar belirli oranlarda olmak üzere 
olumlu yönde etkili bulunmaktadır. Bu 
bakımdan özellikle havanın oksijeni ve 
karbondioksiti ile topraktaki değişik besin 
maddeleri büyük anlam taşımaktadır. Öte 
yandan insanoğlunun etkisi ve kontrolü dışında 
olan bazı doğa olayları seyrek olarak ta olsa 
ortaya çıkarak büyük zararlara yol açmaktadır.  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Ayrıca kültür bitkilerindeki hastalık ve zaralılara 
karşı çeşitli bitki koruma önlemlerinin 
uygulanması sırasında çevredeki çayır-mera 
vejetasyonları zarar görebilmektedir. Bu 
gelişmeye ilişkin maddeler Örneğin 2,4-D 
yabancı bitki savaşında kullanıldığında bitki 
örtüsünün kompozisyonu değişebilmektedir. 
Gerçekten de bir etken belirli türlere zarar 
vermekte buna karşılık öteki bazı türlerin 
gelişmelerini teşvik etmektedir.  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Toprağın kapsamında egemen olan özel ve belirli bazı 
besin maddeleri ile vejetasyon arasında sıkı bir ilişki 
bulunmaktadır. Bir bakıma toprak, kapsamına ve 
özellikle kimyasal yapısına uygun bir vejetasyon 
taşımaktadır. Çayır-mera sosyolojisi yönünden de ilginç 
olan bu oldu, kimyasal etmenlerin gücünü 
kanıtlamakta ve hatta çayır-meraların botanik 
kompozisyonlarını sınırlamaktadır. Bir bakıma toprağın 
kimyasal yapısına paralel olarak oluşanbitki örtüsünün 
üyeleri, toprağın kimyasal yapısını gösteren tanık 
bitkiler olarak rol oynamaktadır.  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Kireç vejetasyonu 

Kireçin (CaCO3) egemen olduğu bir arazi 
üzerinde oluşan floranın üyelerinin başlıca 
örnekleri şunlardır: 
At nalı (Hippocrepis comosa) 

Dik brom (Bromus erectus) 

Manisa lalesi (Anemone numerosa) 

Tüylü herdemtaze (Sempervivum hirsitum)  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Serpentin vejetasyonu 

Serpentin toprakları bir bakıma kirece istekli türleri 
içeren bir vejetasyon taşımaktadır. Serpentinin 
ortalama kapsamı %13.5 MgO, %40 SiO2, %13 H2O 
olup az miktarda da Al2O3, MnO, Na2O K2O 
bulunabilmektedir. Alplerde yer alan serpentin 
vejetasyonunda şu türler görülmektedir: 
İki sıra yaprakı altın yulaf (Trisetum distichophyllum) 

Ekşi kuştüyü (Oxytropis montana) 

Tüylü orman gülü (Rhododendron hirsitum) 



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Dolomit vejetasyonu 

Dolomit vejetasyonu (CaMg(CO3)2) kalsiyum 
karbonatın ve magnezyum karbonatın bir karışım 
kristali olup kalsiyum karbonat ve magnezyum 
karbonat olarak güç çözülmekte ve esas itibarıyla kireç 
vejetasyonlarını anımsatan bir bitki örtüsüne sahip 
olmaktadır. Örnek türleri şunlardır: 
isviçre androsası (Androsace helvetica) 

Çimen karanfili (Ameria juncea) 

Kum otu (Arenaria capitata) 



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Demir vejetasyonu 

Toprağın demir kapsamının normal durumda 
vejetasyon üzerine etkin olmaktadır. Genellikle çoğu 
topraklar yeterli miktarda bitki tarafından 
yararlanılabilir demir içermektedir. Demir 
asosiasyonları kireç bitkilerinin yakın çevrelerinde 
ortaya çıkmaktadır. Demir vejetasyonlarının 
üyelerinden tipik örnekler şunlardır. 
İspanyol katırtırnağı (Spartium junceum) 

Sütleğen (Euphorbia nicaensis) 

Yapışkan anduz (Inula viscosa) 



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Bakır vejetasyonu 

Gerçek bakır vejetasyonunda ağaç mevcut olmayıp çok 
az çalı görülmektedir. Bakır kapsamı %8-14 olan 
topralarda 50-60 cm yüksekliğindeki ot koridorları 
egemen bulunmaktadır. Bakır kapsamının azalmasıyla 
1 m’den fazla boylanan sık bir ot ve yarı çalı 
vejetasyonu ortaya çıkmaktadır. Örnek türleri 
şunlardır; 
Bakır burtamı (Acalypha cupricola) 

Bakır malabor cevizi (Justica cupricola) 



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Çinko vejetasyonu 

Gerçek çinko topraklarında ağaç ve ağaççık 
bulunmamaktadır. Buğdaygiller ise topluluğun 
başlangıç dönemleri dışında %50 kapalı bir örtü 
oluşturmaktadır.  
Karakteristik türleri şunlardır: 
Alp akçaçiçeği (Thlaspi alpestre) 

Yapışkan ot (Silene vulgaris) 

Koyun yumağı (Festuca ovina) 



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Nitrat vejetasyonu 

Entansif bir nitrifikasyon pek çok çayır 
topraklarında ve çoğu ormallarda meydana 
gelmektedir. Yüksek nitrat kapsamını 
Meryem ana dikeni (Silybum marianum) 

Isırgan (Urtica) 

Bodur mürver (Sambus ebulus) 

 asosiasyonları türleri göstermektedir.  
 Bu türler “nitrat tanığı” olarak ünlüdürler  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Jips vejetasyonu 

Jips mutlak kireç sever bir florayı taşımaktadır.  
 

Örnek türleri: 
Kum parmakotu (Potentilla arenaria) 

Zarif yapraklı keten (Linum tenuifolium) 



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Tuzcul bitkiler vejetasyonu 

Kurak bölgelerde geçirimsiz taban çukur 
arazide, seviyesi toprak yüzeyine çok yakın 
bulunan yaban suyu kapillar buharlaşma ile 
toprağın üst yüzeyine kadar yükselmektedir. 
Eğer bu taban suyu ana kayadan kaynaklanan 
veya çevreden gelen tuz nedeniyle tuz 
içermekteyse bu tuz toprağın üst yüzeyinde 
kristalize olmakta ve böylece bir tuzlu toprak 
teşekkül etmektedir.  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Yüksek tuz kapsamlı topraklar, denizin etkisinde 
kaldıkları dercede, sahil bölgelerde de yer 
almaktadır. Böyle bir ortamın kapsadığı tuzcul 
bitkilere “litoral halofit”ler adı verilir.  

Öte yandan özellikle nemli bölgelerde tuz 
getiren ana kaya üzerinde lokal olarak yüksek 
tuz kapsamlı topraklar bulunmaktadır. Böyle bir 
ortamın kapsadığı tuzcul bitkilere “kontinental 
halofit”ler adı verilir.  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
 

Normal gelişmeleri için NaCl, Na2CO3, MgSO4, 
NaSO4 tuzlara gereksinim olan ve yüksek 
konsantrasyonlarda tuz eriyiklerine dayanan 
bütün bitkiler, tuz bitkileri, tuzcul bitkiler 
(halofit) olarak adlanmaktadır.  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
 

Kimyasal faktörlerin birinci derecede bağlı 
olduğu ve ikincil faktörler grubunda olan toprak, 
sıcaklık, su ve besin maddelerinin depolanması 
ve bitkiye verilmesi gibi en önemli gelişme 
faktörlerinin taşıyıcısı ve aracısı durumundadır. 
Bu nedenle, toprak ve toprak tipleri çayır-mera 
bitkilerinin gelişmelerini sağlayan esas unsur 
olmakta ve onların var olmaları için gerekli 
ortamı oluşturmaktadır. 



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Orta Avrupa koşularında meraların çeşitli toprak 

tiplerindeki verimleri şu şekildedir. 
Toprak tipi   Oransal mera verimi 

Humuslu veya tınlı kumlu  100 

Kumlu-tınlı    105 

Ağır, killi-tınlı veya killi  107 

Tınlı      119 



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Toprak tipinden dolayı çayır-meraların verimlerindeki 
oynamaların, tarla tarımına bakarak önemli derecede  
az olduğu bilinmektedir. En uygun çayır-mera 
toprakları, orta bünyeli topraklar yani kumlu-tınlı ile 
killi-tınlı arasında yer alan topraklardır.  
Çayır-meraların verimini, toprak tipi ile yıllık yağışın 
miktarı ve dağılımı, toprağın homojenliği ve kültür 
durumu belirlemektedir. Vejetasyonu oluşturan 
bitkilerin her zaman gereksinimlerini karşılayacak 
suyun sağlaması, çayır-meralardan bol ürün 
alınmasının başlıca esasını oluşturmaktadır.  



4-KİMYASAL FAKTÖRLER 
Sonuç olarak, çayır-mera toprağında yeterince su 
bulunduğu taktirde, toprak karakteri verim üzerinde 
çok az etki göstermektedir. Bununla beraber, düzenli 
sulama koşularında, verimli ve besin maddeleri 
bakımından zengin topraklar, aşırı derecede asitli, kireç 
ve besin maddeleri bakımından fakir topraklardan 
daha verimli durumdadır. Ekstrem olarak alkali ve tuz 
kapsayan topraklardan yüksek verim alınamadığı gibi 
özellikle mutfak tuzu kapsayan topraklar vejetasyon 
düşmanı karakteri taşımaktadır. 



Mekanik Faktörler 

 

Mekanik faktörler, (a) rüzgâr ve (b) ateş 
(yangın) başta olmak üzere, çığ, kumul v.b 
etmenlerdir. İklimden kaynaklanır. 
 

Rüzgâr ve ateş vejetasyon karakterinin 
belirlenmesinde rol oynar. 

 



a. Rüzgâr (Anemos) 



 

6. Orografik (Röliyef=Topoğrafya) 

Faktörler 
Kompleks bir faktördür. 
Sıcaklık, su ve ışık gibi birincil faktörleri 
doğrudan belirlediği gibi, mekanik 
faktörleri de etkilemektedir. 

Çayır mera alanını genişliğini belirler. 

Çayır mera vejetasyonunun gelişmesini 
etkiler. 

 



6. Orografik (Röliyef=Topoğrafya) 

Faktörler 

Su ve sulama koşullarını etkilemekte ve 

sınırlamaktadır. 
Çayır mera üzerindeki ürünün nitelik, 

niceliğini etkilemekte ve işletmenin 

ekonomikliğini belirlemektedir. 

 



6. Orografik (Röliyef=Topoğrafya) 

Faktörler 

Orografik faktörlerin çayır meralar 
üzerindeki etkileri başlıca üç konuda ele 
alınabilir. 
a.Eğim derecesi 
b.Yöney 

c.Yükseklik 

 



6. Orografik (Röliyef=Topoğrafya) 

Faktörler 

 

6.a. Eğim Derecesi 
 

Arazinin fazla eğimli olması halinde; 
yöneye bağlı olarak eğim derecesi ile 
arazi toprak sınıfı arasında karşılıklı 
ilişkiler söz konusudur. 



6. Orografik (Röliyef=Topoğrafya) 

Faktörler 



6. Orografik (Röliyef=Topoğrafya) 

Faktörler 
 

6.b. Yöney 

 

Güney yöneyi 
1.kuzey yöneylere oranla ışığı daha dik alırlar ve kuvvetli ısınırlar. 
2.Bitkiler ışığı daha fazla aldıklarından daha erken kururlar.  
3.Güney toprağı alkalilerce zengin fakat humus bakımından fakirdir. 
4.Büyük tür zenginliğine sahiptir. 
5.Yağışın fazla olduğu yerlerde yem verimi kuzeye göre genellikle 
fazla olur. 

 



6. Orografik (Röliyef=Topoğrafya) 

Faktörler 
 

 

6.b. Yöney 

 

Kuzey yöneyi 
1.Daha az ısınmaktadır. 
2.Kuzeyde don daha fazla görülür. 
3.Yağış ve nemin az, kurak bölgelerde luzey yöneyler, bitki örtüsü 
bakımından daha zengindirler. 
4.Bu bölgelerde yosunlaşma dikkati çeker. 
5.Kuzeyin yağışlı bölgelerinde verim güneye göre % 20-40 daha 
azdır.  
6.Bazı istisnalar hariç yem kalitesi de güneydeki oranla daha düşük 
olmaktadır. 
7.Kuzey bölgelerinde benzer durum ormanlık alanlarda da 
görülmektedir. 

 



6. Orografik (Röliyef=Topoğrafya) 

Faktörler 
 

6.c. Yükselti (Rakım) 
 

Yüksek rakım 

1.Hava sıcaklığı azalır. 
2.Gece ve gündüz sıcaklı farkı artar. 
3.Hava nemi ve bulutluluk derecesi artmaktadır. Örneğin 
İsviçre’de 500 m’den 2300 metreye çıkıldığında sıcaklık 14,9 
°C’den 5.1 °C’ye düşmüştür. 
4.Yükseklik arttıkça karla kaplı alan ve gün sayısı artar. 
Alpler’de karsız dönem, 700 m’de 265 gün, 2400 m’de ise 86 
gündür. 

 



6. Orografik (Röliyef=Topoğrafya) 

Faktörler 

Yüksek rakım 

5.Yüksekliğin artmasıyla otlatma gün 
sayısında düşme olur.Almanya’da rakımı 50 
m’den 450-500 m’ye geçildiğinde 12 yılın 
ortalaması olarak yıllık otlatma süresi 21 gün 
düşmektedir. 
6.Yüksekliğin artmasıyla vejetasyona gelen 
ışık çoğalmaktadır. Örn: Haziran ayında 200 
m’den 2000 m’ye çıkıldığında ışın entansitesi 
588 cal/cm2‘den 729 cal/cm2’ye çıkmıştır. 

 



7. BİYOTİK FAKTÖRLER 

 

 

Biyotik faktörler; cansız çevreyi ifade eden 
iklim, toprak ve orografik faktörler gibi fiziki 
çevreye karşılık canlı çevreyi 
oluşturmaktadır. 
Biyotik faktörler; insan, hayvan, bitki ve 
mikroorganizmalar olmak üzere 
ekosistemdeki tüm canlı varlıkları ifade 
etmektedir. 



4. ÇAYIR MERA TOPRAĞINDA 
HUMUS BiRiKMESi 

 
Flora ve fauna’nın canlı varlığının tüm ölü 
kalıntısına humus adı verilir. 

Humusun kolayca ayrışan kısmı “besleyici 
humus” geniş ölçüde stabil dayanıklılığını 
koruyan kalıntısı da “Sürekli humus” 
olarak tanımlanmaktadır. 



Humus miktarını etkileyen faktörler 
 

 

 

 

Meraların yağışına bağlı olarak humus miktarında atış görülür.     6 
yıllık merada humus başlangıçtakinden % 44, 14.yılda % 102 
olmuştur. 
Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerinin sınırlanması humus 
oluşumunu yavaşlatır. 
Nemli ve gölge ortamlarda, kurak ve güney yönlerindeki topraklara 
oranla humusça daha zengindirler. 
Hayvansal gübrenin özellikle topraktaki mikroorganizmaların 
faaliyetlerini artırması, böyle alanlarda humus oranını yükseltir. 
 



Humus miktarını etkileyen faktörler 
 

 

 

Tarla arazisinde yapay çayır meralarının kurulması humus 
miktarı ve N miktarının artmasına neden olmaktadır. 
Humus miktarı meralarda ekili bulunan bitki ve yaşayan 
küçük canlıların ayrışma derecesine bağlıdır. 
Kurak çayır meralarda nemli meralara oranla humus oluşumu 
daha fazla olmaktadır. 
Asitli topraklar bazik topraklara oranla humus oluşumu daha 
düşüktür. 

 

 

 

 



5. ÇAYIR MERA TOPRAKLARININ 
KÜÇÜK CANLILARI 

 
 

Çayır mera bitkilerinin gelişmesi toprakta 

yaşayan canlı varlığının gıdasının 
artmasına da neden olmaktadır.  
Bu hayvansal canlılar; sızıntı ile toprağa 
giren sular ile köklere yollar açmakta ve 
toprağın ufalanmasını sağlamaktadırlar. 

 

 

 



5. ÇAYIR MERA TOPRAKLARININ 
KÜÇÜK CANLILARI 

 
Toprağın 1 gramında bulunan mikroorganizma 
sayısı: 
Tarla toprağında 700 000 adet olup %72’si azot 
bakterisi, 

Mera toprağında 1 680 000 adet olup, %46’sı 
azot bakterisi olarak tahmin edilmektedir. 

 

 

 



5. ÇAYIR MERA TOPRAKLARININ 
KÜÇÜK CANLILARI 

 
 

 

Toprakta bulunan bakteriler de; kök ve ölü organik maddelerin 
toprağın derinliğine dağılışları ile paralel olarak toprağın üst katında 
bulunmakta ve özellikle 5-15 cm derinliğinde yoğunlaşmaktadırlar. 
Küçük canlıların en yoğun olduğu toprak koşulu; toprağın ılıman-nemli 
ve orta ağır yapıda olduğu durumlarda görülmektedir. 
Çayır mera topraklarında bulunan hayvansal varlık; tarla arazisine 
nazaran, sayıca çok daha fazla olduğu gibi, faaliyet bakımından da 
daha aktif bir güce sahiptirler. 

 

 

 

 

 



 

 

6. ÇAYIR MERA VEJETASYONUNUN 
YAŞLANMASI VE YENiDEN GENÇLEŞMESi 

 

 
 

Çayır meraların yaşlanma ile toprak verimliliğini ve 
ve vejetasyonun verim gücünü kaybedeceği ve 
bundan dolayı da periyodik olarak yenilemeye 
gereksinim olduğu düşünülmekteydi. 
Bilinçli ve düzenli amenajman şartlarının yerine 

getirilmesiyle bitki örtüsü ve toprak zamanla kendi 
kendini ıslah etmektedir. 

 

 



 

 

6. ÇAYIR MERA VEJETASYONUNUN 
YAŞLANMASI VE YENiDEN GENÇLEŞMESi 

 

 
 

 

 
    Toprağın %si olarak 
Meraların yaşları             Gözeneklerin hacmi                    Su kapsamı                Hava kapsamı  

3 yaşlı rotasyon meraları  50,2  29,4  20,8  

8 Yaşlı rotasyon meraları  58,5  25,7  32,8  

40 yaşın altında sürekli meralar 63,7  29,0  34,7  

40 yaşın üstünde sürekli meralar 74,9  24,2  50,7  



Çayır-mera vejetasyonlarının kantitatif 
karakterleri 

1.Örtü derecesi 
Çayır-mera vejetasyonlarını oluşturan 
türlerin, toprağı kaplama bakımından 
gösterdiği etkinlik örtü derecesi yada bitki ile 
kaplı alan olarak tanımlanır. 
Yaprakla kaplama veya dip kaplama olarak 

ifade edilir. 

 



Çayır-mera vejetasyonlarının kantitatif 
karakterleri 

2.Bireysel sayı 
Vejetasyonu kompoze eden bitki türlerinin 
bireysel niceliğini belirten bu karakter sayı 
olarak çokluğu ifade eder. 
Bitki türleri bireylerinin vejetasyondaki 
sıklığını yani yoğunluğunu belirtir.  
 



Çayır-mera vejetasyonlarının kantitatif 
karakterleri 

3.Frekans 

Vejetasyonu kompoze eden bitki türlerinin 
bitki örtüsü içindeki dağılışlarını ve bu 
dağılışların homojen veya heterojen oluşunu 
ifade eder. 

Bitki türlerinin dağılışlarının türdeşlik 
durumunu, yani homojenitesini gösteren 
frekens, tekerrür veya yinelenme olarak da 
adlandırılır.  
 



Çayır-mera vejetasyonlarının kantitatif 
karakterleri 

4.Ağırlık 

Vejetasyonun yem üretiminin tahmininde 
kullanılan bu özellik aynı zamanda bitkilerin 
rekabet durumları hakkında da bilgi verir. 
Eskiden yeşil ağırlık esas olarak kabul 
edilirken, günümüzde havada veya kurutma 
dolaplarında kurutulduktan sonraki kuru 
ağırlık esas alınmaktadır.  
 



Çayır-mera vejetasyonlarının kantitatif 
karakterleri 

5.Yükseklik 

Vejetasyonu oluşturan bitki bireyleri 
habitusunun en üst noktası ile toprak seviyesi 
arasındaki dikey mesafedir.  
Dik gelişen bitkilerde, bitki boyu yada sap 
uzunluğunu da ifade eder.  
 



Çayır-mera vejetasyonlarının kantitatif 
karakterleri 

6.Hacim 

Vejetasyonun strüktürü incelendiğinde, 
toprak üstü kısımların oluşturduğu alan, 
hacim olarak ifade edilmektedir.  

Her bir bitki habitusunun kapladığı yerin üç 
boyurlu olarak ifade edilmesidir. 

 



Çayır-Mera Vejetasyonlarının 
Kalitatif Karakterleri 

1. Floristik kompozisyon 

 Vejetasyonun hangi türlerden 

oluştuğunu belirten bitki türlerinin bir 

listesidir. 

 Bitki tür listesi bilinmeyen bitki 

topluluğu üzerinde çalışmak mümkün 

değildir. 



Çayır Mera Vejetasyonlarının 
Kalitatif Karakterleri 

2. Hayat Formu 

 Tek yıllık bitkiler (Thereophyta) 
 Yersel bitkiler (Geophyta) 

 Yarıgizli bitkiler (Hemikryptophyta) 
 Yüzeysel bitkiler (Chamaephyta) 
 Aleni bitkiler (Phanerophyta) 

 Sucul bitkiler (Hydrophyta) 



Çayır Mera Vejetasyonlarının 
Kalitatif Karakterleri 

3. Katmanlaşma 

Vejetasyondaki bitkisel varlıkların çeşitli 
düzeylerde bulunmasıdır. 
Olgun bir çayır-mera’da çalı, ot ve yosun 
katı olmak üzere 3 katman bulunur. 



Çayır Mera Vejetasyonlarının 
Kalitatif Karakterleri 

4. Periyodisite 

 

Fotosentez, tozlaşma, çiçeklenme, meyve 
bağlama, tohum olgunlaştırma gibi 
biyolojik olayların mevsimsel olarak belirli 
bir zamanda, düzenli ve poriyodik olarak 
ortaya çıkmasıdır. 
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5. Vitalite 

Bitkinin gelişme durumunu ve hayat 
dönemini tamamlayabilme kapasitesini 
ifade eder. 

Bitki ekotiplerini birbirinden ayırmada 
kullanılır 
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6. Sosyabilite 

Vejetasyon içinde bazı türlerin bireysel dağılım 
göstermesi, diğer bazı türlerin ise kümeler, 
topluluklar halinde bulunma eğilimine 
sosyabilite veya toplum eğilimi denir. 
Bitki veya sürgünlerin birbirine yakınlığı olarak 
ta ifade edilir. 
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7. Türler asosiasyonu 

İki yada daha fazla türün tercihen birlikte 
gelişmelerini ifade etmektedir. 
Pek çok merlalarda ak üçgül ile çayır 
salkım otunun birlikte gelişmesi 
asosiasyona tipik bir örnektir. 


