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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
XIX. yüzyılda batıda önem kazanan ekolojik düşüncenin gelişmesinde Humboldt’un
rolü önemlidir. Alexander von Humboldt (1769-1859)’un mekân ve zaman vizyonu,
yeryüzünün fiziki ve biyolojik unsurları ile insan kültürünü ve algısını içeren bir bakış açısını
kapsamaktaydı. Kahramanı Humboldt olan Ernst H.P.A. Heackel tarafından ilk kez 1866
yılında kullanılan ekoloji sözcüğü, artan çevre sorunları karşısında bilinçlenmenin de ön plana
çıktığı özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geniş kitlelerin ilgilendiği bir kavram
hâline gelmiştir. 1935 yılında İngiliz botanikçi Arthur G. Tansley ekosistem terimini ortaya
atmış, daha sonra farklı bilim dallarındaki araştırıcılar tarafından her iki kavram da kullanılır
olmuştur. Coğrafya Bölümlerinin bir çoğunda ekoloji ve ekosistem ile ilgili dersler yer almakta
veya başka isimler altında bu konular işlenmektedir.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde oluşturulan
Coğrafya Programındaki derslerden biri olan “Ekosistem Coğrafyası”, canlı ve cansız
unsurlarıyla bir bütün olarak dünya ekosisteminin veya daha küçük ekosistemlerin işleyişini
açıklamak hedefine sahiptir. Ekosistemlerin işleyişinde etkili olan faktörler, bunların coğrafi
dağılışı dersin temel konularını oluşturmaktadır. Kitabın ilk bölümlerinde ekosistemler ile ilgili
kavram ve yöntemler tarihi gelişim içinde açıklanmaya çalışılmıştır. İlerleyen bölümlerde ise
ekosistemlerin işleyişi ile ilgili özellikler açıklanmış, dünya üzerindeki farklı ekosistemler ele
alınmıştır. Kitabın son bölümü Küresel ısınma ve ekosistemlerin geleceği başlığını taşımakta
ve sadece mevcut durumu değil, aynı zamanda gelecekteki durumun da ne olabileceğine ilişkin
okuyucuya bir fikir vermesi ve üzerinde düşünmesinin sağlanmasını hedeflemektedir.
Bu kitabın hazırlanmasında yerli ve yabancı yüzlerce kaynak gözden geçirilmiş,
kullanılanlara kaynakçada yer verilmiştir. Hazırlanan metnin anlaşılması ve kolay
hatırlanabilmesi için şekil ve fotoğraflardan oluşan görsellerle desteklenmiştir. Kitabın
hazırlanmasında her türlü desteği veren ve şekillerin bir kısmını yeniden çizen Prof. Dr. Sedat
Avcı’ya teşekkür ederim.
Kitabın konuya ilgi duyanlara yararlı olması dileğiyle…
Prof. Dr. Meral Avcı
Kadıköy, Eylül 2016
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YAZAR NOTU
Bu kitap, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya Lisans
Programı kapsamındaki “Ekosistem Coğrafyası” dersini takip eden öğrencilere yardımcı olmak
üzere hazırlanmıştır. Kitabın yayına hazırlanmasındaki temel gaye, derse kayıtlı öğrencilerin
temel ders kitabı eksikliğinin giderilmesidir.
İçerik olarak, önce konu hakkında merak uyandıracak sorularla öğrencinin ilgisi
çekilmeye çalışılmış, daha sonra konu bilimsel bakış açısı ile açıklanmıştır. Son olarak
öğrenilen bilgilerin nasıl uygulanabileceği, ne tür sorulara cevap olabileceği ele alınmıştır.
Kitabın içeriğinde ilk bölümler; konu ile ilgili kavramların açıklanmasına, bu konuda
çalışanlara ve yaklaşımlarına ayrılmış, bir temelin oluşturulması hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz
açısından bu bölümler ilk aşamada “anlaşılması zor” olarak değerlendirilebilir. Ancak temel
kavramları, düşünceleri ve yaklaşımları aktarmadan, diğer konuların anlaşılmasının mümkün
olmadığı düşüncesi, bu ele alış tarzını zorunlu hâle getirmiştir. Bir kişinin hangi tarihte doğduğu
ve öldüğü değil, hangi dönemde yaşadığı, çağdaşlarının kimler olduğu, hangi görüş/görüşleri
temsil ettiğinin bilinmesi bu konuların anlaşılması için yeterlidir.
Coğrafya bir mekân bilimidir. Öğrendiğiniz bilginin hangi mekâna ait olduğu,
çevresinden nasıl etkilendiğini, çevresini nasıl etkilediğini bilmeniz, daha sonraki hayatınızda
çoğu zaman istemsiz olarak kullanacağınız bir alışkanlık hâline gelecek bir bakış açısı
kazandıracak ve sizlere başarı yolunda katkı sağlayacaktır. Dersi “bir zorunluluk değil, keyifli
bir şey olarak” değerlendiriniz. Hiçbir şeyi ezberlemeyiniz, öğreniniz. Bu durum kitapta yer
alan Latince bitki ve hayvan adları için de geçerlidir. Farklı yerel adlandırmaların neden olduğu
karmaşıklığı önlemek için, bilimsel olarak bitki ve hayvanlar Latince isimlendirilmektedir. Söz
konusu Latince isimleri ezberlemeye çalışmayınız.
Çalışmalarınızda mutlaka bir dünya haritasını yanınızda bulundurunuz. Bazen detay
gerekebileceği için bunun bir atlas olması önerilir. Her coğrafya öğrencisi mutlaka kaliteli bir
atlas sahibi olmalıdır. Günümüzde internet, coğrafya öğrencileri arasında da yaygın olarak
kullanılmaktadır ve atlasa gereksinim olmadığı, ihtiyacın internet kullanımı ile de
karşılanabileceği düşünülebilir. Ancak hiçbir dijital haritanın, basılı olanlar kadar öğrenmeye
yardımcı olmayacağını unutmayınız. Önerilen, harita üzerinde öğrenilen bilgilerin
gösterilmesidir. Bunun için konu anlatımlarında geçen mekânı mutlaka haritadan kontrol
ediniz.
Elinizdeki kitapta bol miktarda görsel malzeme kullanılmıştır. Çizilen şekil ve
haritaların büyük kısmı orijinaldir veya orijinali üzerinde yapılan değişiklikler ile amaca uygun
hâle getirilmiştir. Bunlar size yardımcı olacaktır. Ancak özellikle görsel hafızası daha kuvvetli
olan öğrencilerin, boş haritalar üzerinde coğrafî olayları kendilerinin göstermesi daha anlamlı
olacaktır. Kitabın incelenmesinde ilerleyen bölümlerde harita üzerinden bazı soruların
cevaplarının da işaretlenmesi ya da doğru yerin işaretlendiği seçeneği seçmesinin istendiği de
görülecektir. Mekânsal dağılışın daha kolay öğrenilebilmesi, ancak söz konusu mekânın küre
üzerindeki yerinin bilinmesi ile ilgili olduğunu da unutmayınız.
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Kitap konu ile ilgili en büyük yardımcınız olmakla birlikte, farklı kaynakları derslerde
kullanmaktan da çekinmeyiniz. Bu konuda interneti en büyük yardımcınız olarak kabul
edeceğinizi tahmin ediyorum. Bununla birlikte “internetteki bilgi kirliliğini” göz ardı
etmemenizi, eriştiğiniz bilgi kaynağı konusunda seçici olmanızı öneririm.
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1. EKOLOJİNİN TARİHÇESİ, KAVRAMLAR VE EKOSİSTEM
COĞRAFYASI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Ekoloji nedir?
1.2. Ekolojinin bir bilim dalı olarak gelişmesine kimler katkı sağladı?
1.3. Ekoloji ve ekosistem kavramı
1.4. Ekosistem coğrafyası

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yaşanılan çevredeki canlı ve cansız varlıkların ilişkisi geçmişte nasıl düşünülüyordu?
2) Yaşadığımız dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak için ne yapmalıyız?
3) Tarihi dönemlerde ekoloji kavramı var mıydı? Nasıl tanımlanıyordu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ekoloji kavramı

Ekoloji ile ilgili temel Okuyarak
kavramların
öğrenilmesi,
içeriğin
ve
sınırlarının
belirlenmesi gerçekleşir.

Ekolojinin
gelişimi

tarihçesi

ve Ekoloji konusunda çalışmış Okuyarak ve tartışarak
kişiler ve bakış açılarındaki
değişim anlaşılır.

Ekosistem kavramı

Ekosistem kavramı ve bu Okuyarak
kavramın alt kavramları
öğrenilir.

Ekosistem coğrafyası

Kapsamının anlaşılması.

Okuyarak

4

Anahtar Kavramlar
• Ekoloji : Bireysel organizmalar, popülasyonlar, sistemler ve onların ortamları
arasındaki ilişkileri ortaya koyan bilim dalıdır.
• Ekosistem: Tüm doğal unsurları kapsayan ve tanımlanabilir sınırları olan coğrafi
görünümün üniteleridir.
• Ekosistem coğrafyası: Ekosistemlerin dağılışı ve bunların zaman-mekân boyutunda
farklılaşma süreçlerinin incelenmesidir.
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Giriş
Ekoloji sözcüğü ilk defa 1866’da Haeckel tarafından kullanılmıştır (Haeckel 1866b). Ernst
Heinrich Philipp August Haeckel (1834–1919), hücre çekirdeğinin kalıtsal materyal içerdiği fikri
de dâhil olmak üzere filogeni, ontogeni (organizmaların kendilerine özgü yapı ve şekillerini
kazanıncaya kadar olan gelişimleri; birey oluş) ve ekoloji kavramlarını kullanan kişi olarak bilinir
(Fotoğraf 1). Haeckel’in kahramanı Humboldt idi. Zoolog olmasına rağmen bitkilerle ilgili
coşkusunu hiç kaybetmeyen, botanikçi olmayı arzu eden Haeckel’in Sri Lanka’da Colombo nehri
ağzında gördüğü mangrov vejetasyonu dikkatini çekmişti. O dönemde malarya parazitlerini
sineklerin taşıdığı henüz bilinmiyordu ve hastalığın belirtilerinden olan ateşin kaynağı olarak
mangrovlar kabul ediliyor ve bu alanlardan korkuluyordu. Haeckel bu alanda kalmış ve yaygın
olan bazı bitkilerin adlarını da (Rhizophora, Sonneratia ve Avicennia gibi) koymuştu (Egerton
2013). Haeckel ekolojiyi çeşitli organizmaların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen
bilim dalı olarak tanımlamıştır. Ekoloji adı Yunanca iki sözcükten gelmektedir. Oikos yaşanılan
yer, logos ise bilim anlamındadır.

Fotoğraf 1: Ekoloji sözcüğünü 1866’da ilk defa kullanan Ernst Heinrich Philipp August
Haeckel (Schmidt 1934) ve Haeckel’in 1899–1904 arasına ait çalışmalarında yer alan ve deniz
anemonlarını gösteren koleksiyondan bir çizim (Egerton 2013).
Ancak organizmalar ile yaşam ortamları arasında karşılıklı nedensel ve fonksiyonel
ilişkiler olduğu Haeckel’den çok önceleri de bilinen ve üzerinde çalışılan bir konudur. Dolayısıyla
ekoloji bir inceleme alanı olarak aslında çok uzun bir geçmişe sahiptir (Erinç 1984). İç Anadolu’da
İvriz kaynağındaki Hitit kabartmasında elinde buğday demeti ve üzüm salkımı tutan Tanrı
Tarhundas’a (Fotoğraf 2) veya ürün verimi ile iklim koşulları arasındaki ilişkiyi fark eden ve bunu
Bereket Tanrıçası Kybele’nin yani Artemis’in davranışlarına atfeden Anadolu kültürlerindeki,
bugünkü tarımsal ekolojinin karşılığına denk gelen ampirik ekolojik bilgi birikimi yatmaktadır
(Erinç 1984). Anadolu’da toprak ve bereketin kaynağı olan ana tanrıça Kybele (Kültepe
tabletlerinde Kubaba, Lydia’da Kybebe, Phrygia’da Kybele, Efes’te Artemis farklı topluluklarda
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Ana Tanrıçaya verilen değişik adlardır), doğayı bütün canlılığı ve verimliliğiyle simgeler (Erhat
1996).

Fotoğraf 2: İvriz Çayı kaynağında kireçtaşı anakayası üzerine kabartma tekniği ile yapılan Hitit
anıtı. Anıtta, ülkeye bir elinde üzüm salkımı diğer elinde buğday demeti tutarak bolluk ve
bereket getiren Tanrı Tarhundas’a, ellerini kaldırıp dua ederek saygısını sunan Tuwana Ülkesi
Rahip Kralı Warpalavas’ın betimleri yer almaktadır (Akurgal 1998) (Foto. M. Avcı).
Eski Yunan kültürüne bakıldığında ise ekolojik düşüncenin izlerini taşıyan çok sayıda
örneğe rastlanır. Apollo’nun oğlu olan Asklepios Yunan dünyasında hekim tanrı olarak büyük bir
üne sahiptir ve hekimlik sanatını doğanın içinde yaşayan, şifalı sulardan ve otlardan faydalanma
yollarını bilen ve doğanın sırrına ermiş olan Kheiron’dan öğrenmiştir (Erlat 1996). Asklepios için
inşa edilen yapılar (Asklepionlar), hem ilk hastaneler, hem ilk tıp okulları hem de tapınaklardır.
Asklepionların en ünlüleri MÖ 5-6. yüzyıllarda Epidaurus, Kos, Knidos (Datça, Muğla) ve
Bergama’da (İzmir) kurulmuştur. Kos adasında doğan Hippocrates (MÖ 460-375), çalışmalarını
temel olarak buradaki Asklepion’da gerçekleştirmiştir. Hipokrat’ın öğretileri ve tıp alanındaki
uygulamaları kendi dönemi kadar sonraki yüzyıllar boyunca Avrupa’da gelişen tıbbın da
temellerini oluşturmuştur (Elçin 2010). Bu dönemde hekimlik yapanlar doğa ve canlılar
arasındaki ilişkileri iyi biliyorlardı. İlkçağ’ın ünlü hekimi Hippocrates insan vücudunun çeşitli
kısımlardan oluşmakla beraber hastalıkların dış etkenlerden meydana geldiğini ve özellikle iklim
gibi doğal ortam koşullarının bu konuda etkili olduğunu belirtmiştir. Hippocrates, Corpus
Hippocraticum adlı eserinin De aere, aquis, et locis (Hava, Sular ve Mekânlar Hakkında) başlıklı
yazmasında bir yerleşmedeki insanların sağlığı üzerinde havanın, içme suyunun ve rüzgârın
önemine vurgu yapmıştır. Onun eserlerinde bulunan bitkisel drogların sayısı da oldukça fazladır.
Dolayısıyla Antik Çağ’ın en önemli ekologlarından birisi olarak da tanımlanır (Hippocrates 1869;
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Erinç 1984; Baytop 1999; Fotoğraf 3). Anadolu’da Kilikya Bölgesi’nde, Anazarba’da doğan ve
MS I. yüzyılda yaşayan hekim Pedanius Dioskorides, sağlıkla ilgili sorunlara doğada çözüm
aramıştır (Fotoğraf 4). Dioskorides Latince adı De Materia Medica olarak bilinen ve beş kitaptan
oluşan büyük eserin yazarıdır. Bu eserde 600’den fazla bitkisel, 35 kadar hayvansal ve 90 kadar
da madensel drog ele alınmış birçoğu da resimlerle tanıtılmıştır. Eserde drogların bulundukları
yerler, botanik tarifleri, özellikleri, tıbbi etkileri, kullanım şekilleri, yan etkileri, dozajları, bitki
yetiştirme metotları, veterinerlikte ve tıp dışı kullanımları belirtilmiştir. Dioskorides’in ele aldığı
droglardan 149 tanesi kendisinden yaklaşık altı yüzyıl önce yaşayan Hippokrates tarafından
biliniyordu ve 90 tanesi ise günümüzde hâlâ kullanımdadır (Ataç ve Yıldırım 2004).

Fotoğraf 3: Antik çağın önemli ekologlarından Hippocrates’ın Corpus Hippocraticum adlı
külliyatından Konstantinopolis’te kopyalanan el yazması. Yazmanın başına Hippocrates (solda)
ile elyazmasının banisi Aleksios Apokaukos’un (sağda) portreleri eklenmiştir. Hippocrates’in
elindeki kitabın üzerinde “hayat kısa, sanat uzun, fırsat kaçıcı” yazmaktadır (Hayat Kısa, Sanat
Uzun Bizans’ta Şifa Sanatı Sergisi, Pera Müzesi, 11 Şubat - 26 Nisan 2015) (Foto. M. Avcı).
Aristoteles (MÖ 384-322) ise günümüzdeki ekolojinin temel prensipleri niteliğindeki bazı
ilkeleri ortaya koymuştur. Aristoteles’e göre kâinat bir bütündür. Kâinatı meydana getiren
unsurlar sonu olmayan bir madde dolaşımı ile birbirlerine dönüşürler. Canlı varlıklar yaşadıkları
ortama uymuşlardır ve gerek birbirleriyle, gerekse çevreleriyle karşılıklı ilişki ve etkileşim hâlinde
bulunurlar. Aynı zamanda aralarında yaşam için bir mücadele de vardır (Erinç 1984). Aristoteles’e
göre doğayı açıklamaya çalışıyorsanız, doğaya bakmanız gerekir, doğayı doğaya göre açıklamanız
gerekir (Babür 2013). Gökyüzü Üzerine, Doğa Bilimleri Üzerine ve Hayvanların Hareketi Üzerine
gibi ekoloji ile ilgili eserler veren Aristoteles’in, ekoloji ile ilgili birçok düşüncesi günümüz
ekolojisinin de temel ilkeleri arasında kabul edilebilir (Erinç 1984).
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Fotoğraf 4: Kitâb’ül Haşayiş. Dioskorides’in De Materia Medica’sının Arapça kopyası. 13.
yüzyıl yazması olan eser Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesindedir (Hayat Kısa, Sanat Uzun
Bizans’ta Şifa Sanatı Sergisi, Pera Müzesi, 11 Şubat - 26 Nisan 2015) (Foto. M. Avcı).
Antik çağın ekologlarından bir diğeri olan Theophrastus (MÖ 371-286), Aristoteles’in
yakın arkadaşıydı. Esas adı Tyrtamos olan Theophrastus’un ünlü eseri Enquiry into Plants and
Minor Works on Odours and Weather Signs iki cilttir. Theophrastus bir bitkinin en iyi şekilde,
uygun ortamlarda geliştiğini söyler (Bu günümüz ekologlarının tabiriyle “niş”dir).
Theophrastus’un ekolojik yaklaşımını anlamak için Aristoteles’e de bakmak gerekir. Aristoteles
doğanın hiç bir şeyi boşuna yapmadığını belirtir. Yine doğa en iyi olanı yapmayı amaçlar.
Theophrastus Aristoteles’in bu iki düşüncesini de kabul eder ve ona göre doğaya karşı olan
herhangi bir şey tehlikelidir. Theophrastus’un yargısında doğal ve doğal olmayan arasındaki fark
da önemlidir. Theophrastus bu düşüncelerle “doğadaki herhangi bir şey nasıl doğal olmayabilir?”
diye de sorgulamaktadır. Theophrastus bu sorunun amacını kabul ederken doğayı 3 farklı yönden
ele almıştır. Birincisi bitkinin kendi doğasıdır, kendi telosu ya da amacıdır. Bu günümüzde genotip
olarak tanımlanır. İkinci olarak bitkinin içinde bulunduğu ortamın doğası’ndan söz eder. Ortamın
doğası, bitkinin telosu ile uyumlu ya da zıt olabilir. Son olarak da insan etkisine değinir. İnsan
bitki ya da çevre anlamında farklı etkiler gösterebilir (Hughes 1985).
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Theophrastus herhangi bir bitki ve onun yaşadığı coğrafi ortam arasındaki ilişkiye
baktığında ise o yerin bitkinin kendi doğasına uyabileceği gibi, uymayabileceğini de
gözlemlemiştir. O’na göre bir bitki kendi varlık amacına olarak en uygun ortamı arar demek
mümkündür. Bu alan/mekân oikeios topos veya oikeia chora’dır. Her bitki, belirli bir mekâna
uygundur. Dolayısıyla Theophrastus bitkiler ve ortam arasındaki ilişkilere değinmiş ve bitkileri
kuraklığa uyum gösterenler (kserofitler), nemli ortamlara uyum gösterenler (hidrofitler) ve tuzlu
ortamlara uyum gösterenler (halofitler) olarak ayırt etmiştir. Kurakçıl ağaçların kurak alanlara,
nemcil ağaçların nemli alanlara benzediğini ifade eden Theophrastus, bitkilerin yetiştikleri
ortamın çeşitli faktörleri arasında toprak, nem, sıcaklık, rüzgârlar, bakı ve yükseltiye işaret eder.
Bu faktörlerin her biri bitkilerin ortaya çıkışını ve gelişimini etkiler. Theophrastus günümüzde
ekologların mikrohabitatlar olarak tanımladıkları yerel yaşam ortamlarına da değinir. Bu
ortamlar özellikle dağlık alanlarda ortaya çıkar. Rüzgârlar üzerinde topoğrafyanın etkisi (fön
rüzgârları gibi) ve orogrofik yağışların üzerinde de durur. Theophrastus bitkileri yetiştikleri
ortama göre 4 gruba ayırmıştır: Ağaçlar (dendra), çalılar (thamnoi), çalı-altı/çalımsı (phrygana)
ve otlar (poai). Ancak bu sınıflamasını bitki topluluklarına dönüştürmez. Aslında bu ayırım,
günümüzde Akdeniz için ayrılan bitki topluluklarının (yani orman, maki, garig ve ot formasyonu)
ilkel ayırımı olarak değerlendirilebilir (Hughes 1985).
Ekolojik görüş Orta Çağ’da esas olarak İslam bilim adamları tarafından temsil edilmiştir.
Bunlar arasında doğanın bir bütün olduğunu savunan El-Câhiz (Câhiz’in en önemli eseri sayılan
Kitâbü’l-Hayevân’da zoolojinin çeşitli bölümleri, hayvan türlerinin evrimi, iklim ve çevrenin
etkisine dair yazarın geniş bilgisi hissedilir), özellikle havanın etkileri ve tıbbi ekoloji üzerinde
duran İbni Sina dikkati çeker (Erinç 1984; Şeşen 1993).
XIX. yüzyılda yeniden batıda önem kazanan ekolojik düşüncenin gelişmesinde
Humboldt’un rolü önemlidir. Alexander von Humboldt (1769-1859)’un vizyonu; mekân, zaman,
yeryüzünün fiziki ve biyolojik unsurları ile insan kültürünü ve algısını kapsayan bir bakış açısı
içeriyordu. 19. yüzyılda biyocoğrafya, ekoloji ve fiziki coğrafyanın hızlı gelişim aşamasını
sağlayan eşsiz ve orijinal sentezi, bu unsurların bileşimini kapsamaktaydı. Henüz 19 yaşında
Berlin ziyareti sırasında tanıştığı Carl Ludwig Willdenow sayesinde botanik tutkusu başlamıştı.
Willdenow, Humboldt’dan sadece dört yaş büyük olmasına rağmen Berlin bölgesinin florasını
yayınlamıştı ve bitki dağılışıyla ilgili konulara çok ilgi duyuyordu. Willdenow’un bitki coğrafyası
ve fizyoloji konusunda Humboldt ile tartışmaları, vejetasyon üzerinde iklimin etkisi konusundaki
düşünceleri Humboldt’u derinden etkilemişti (Jackson 2009). Humboldt And dağlarının yamaçları
boyunca ortaya çıkan değişimler (bitki örtüsü, hayvanlar ve hatta insan faaliyetleri gibi) üzerinde
durmuş, “insan uygarlıkları işgal ettikleri toprakların verimliliği ile her zaman ters ilişkilidir”
argümanı ile insanın fiziki ortam üzerindeki etkisine de işaret etmişti (Jackson 2009).
Martonne’un (1909) ifadesiyle, Humboldt’tan başka hiç kimse daha net olarak insanın toprak,
iklim ve vejetasyona bağlı olduğunu, vejetasyonun nasıl bir fiziksel olay olduğunu ve bütün
bunların arasındaki ilişkiyi belirtmemiştir (Dickinson 1969; Fotoğraf 5; Fotoğraf 6).
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Fotoğraf 5: Darwin’in 1832’de yazdığı bir mektupta “eskiden hayrandım, şimdi O’na
tapıyorum” dediği Humboldt’un Goldbergbau müzesindeki portresi (Foto. S. Akkurt) ve bitkiler
coğrafyası üzerine yazdığı eserinin İngilizce tercümesinin ön kapağı. Kapakta kullanılan bu şekil
konuyla ilgilenenlere And dağlarında yükseltiye bağlı olarak ortaya çıkan değişimler konusunda
fikir vermiş ve uzun yıllar yol gösterici rol üstlenmiştir.

Fotoğraf 6: Humboldt’un 1793 tarihli Florae Fribergensis specimen plantas cryptogamicas
praesertim subterraneas exhibens adlı eserinin kapağı (http://digitale. bibliothek.
unihalle.de/vd18/content/ zoom/5683796).
Ekoloji konusundaki ilk yayınlar arasında kabul edilen George Perkins Marsh’ın 1864’te
yayınlanan “Man and Nature or, Physical Geography as Modified by Human Action” (İnsan ve
Doğa veya İnsan Tarafından Değiştirilen Fiziki Coğrafya) adını taşıyan kitabı, insanın doğa
üzerinde yaptığı değişimleri açık olarak ortaya koymuştur (Fotoğraf 7). Amerikalı bir diplomat ve
filolog olan Marsh (1801-1882) bu yayını ile bazılarınca Amerika’nın ilk çevrecisi,
sürdürülebilirlik kavramının habercisi ve korumacısı olarak da kabul edildi. 1965’te tekrar
basıldığında Marsh’ın kitabının editörlüğünü yapan ve bir önsöz yazan David Lowenthal, bu
kitabın yeryüzünün süper bolluk efsanesinin tartışılabildiği ve reform ihtiyacının dile
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getirilmesine yol açan ilk kitap olduğunu belirtir. Bu kitap insanın doğadan nasıl farklı olduğunu,
doğanın kendi içinde nasıl çalıştığını, insanın ormanları tahrip etmesinin, tarım yapmasının veya
yeni binalar inşa etmesinin doğa için tam olarak ne anlama geldiğini göstermiştir. Lowenthal’a
göre Marsh’ın kitabından önce insanın doğayı nasıl etkilediği, üzerinde pek de dikkatle durulan
bir konu değilken, İnsan ve Doğa kitabı koruma hareketinin de ilham kaynağı olmuştur.
Lowenthal bu kitabın bir yüzyıl sonra okunmaya değer olmakla kalmadığını, aynı zamanda bugün
önemli dersler çıkarmamızı da sağladığını belirtir. O’na göre tarihsel bakış açısı ve çağdaş
tutku/merak bu kitabı kalıcı bir klasik esere dönüştürmüştür (Lowenthal 1965).

Fotoğraf 7: Amerika’nın ilk çevrecisi ve korumacısı olarak da kabul edilen George Perkins
Marsh’ın 1864’te yayınlanan ve David Lowenthal’in uzun önsözüyle 1965’te yeniden basılan
kitabı: Kısa adıyla İnsan ve Doğa.
Avrupa’da Carl Ritter (1779-1859), Friedrich Ratzel (1844-1904) ve Amerika’da
Ellsworth Huntington (1876-1947) gibi ünlü coğrafyacılar ortam koşullarıyla insan toplulukları
arasında çok çeşitli ve sıkı ilişkiler olduğu öğretisini yaymışlardır (Erinç, 1984). Humboldt gibi
30 yıldan fazla Berlin’de yaşayan ve çalışan Ritter, 1807 yılında Humboldt’la tanışmış ve ondan
çok etkilenmiştir (Fotoğraf 8). 1811 yılında önceden hazırladığı ve kıtanın coğrafi özelliklerini
tanımlayan haritaları kullanarak Avrupa coğrafyası üzerine iki ciltlik bir kitap yayınlamıştır.
Ritter’in 1816–1859 yılları arasında kaleme aldığı ve başyapıtı kabul edilen eseri 19 ciltlik “Die
Erdkunde im Verhältniss zur Natur und zur Geschichte des Menschen - Doğa ve İnsanlık Tarihi
ile ilgili Coğrafya’dır. Ritter, Humboldt’un Erdeschreibung kelimesi yerine Erdkunde kelimesini
kullanarak yeni bilimsel coğrafyaya atıf yapmıştı (Erdkunde Yunanca bir kelime olan geographycoğrafyanın Almanca eş anlamlısıdır). Ritter, dünyanın insanın evi olduğu ve dünya yüzeyinin
çalışma konusu olduğu fikrine sahipti (Martin ve Preston 1993).
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Fotoğraf 8: Carl Ritter (https://archive.org/stream/geographicalstud00ritt#page/n9/ mode/2up)
ve ünlü eseri Erdkunde’nin 8. cildinin kapak sayfası (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Kütüphanesi)
Darwin ve Heackel’den etkilenen Alman coğrafyacı Ratzel ise daha sonra Naziler
tarafından farklı bir şekilde benimsenen Lebensraum–yaşam alanı sözcüğünü kullanmaktaydı
(Smith, 1980). Üç ciltlik Anthropogeographie adlı eserinde yeryüzü insanla ilişkili olarak ele
alınmaktaydı. Çok fazla bilinmese de bitki örtüsü için Asa Gray, W.H. Brewer, Michaux ve
Engelmann gibi botanikçileri okumuştu (Sauer 1971). Ellsworth Huntington (1876-1947),
özellikle çevresel determinizm ve ekonomik coğrafya konularındaki çalışmalarıyla bilinir.
1917’de Amerikan Ekoloji Derneği’nin başkanlığını da yapan Huntington Visher ile birlikte
Climatic Changes: Their Nature and Causes (İklim Değişimi: Doğası ve Nedenleri) adını taşıyan
kitabında iklim değişimine yol açan belli başlı nedenleri ana çizgileriyle 1922’de yazmıştı.
1800’lerde botanikçiler de dünyanın bitki örtüsünü haritalamaya başlamışlardır.
Humbolt’u da etkileyen Carl Ludwig Willdenow (1765–1812), bu dönemin fitocoğrafyacılarından
birisiydi. Doğal tarihin diğer alanlarında ortaya çıkan gelişmeler de ekolojinin gelişiminde önemli
roller üstlendi. Bunlardan birisi Charles Darwin’in (1809-1882) Beagle yolculuğuydu. Bu
seyahatlerden toplanan notlar ve koleksiyonlar üzerinde uzun yıllar çalışan Darwin,
organizmaların kıtalar içinde ve kıtalar arasındaki benzerliklerini ve farklıklarını karşılaştırdı.
Bitki formasyonlarının kökeni ve gelişmeleri üzerine çalışan Avusturyalı Anton Kerner
von Marilaün (1831-1898), bitki dağılışı üzerinde sıcaklık ve nemin etkisini değerlendirerek
bitkiler ve ortam arasındaki ilişkilere odaklanan Alphonse de Candolle (1806-1893),
Humboldt’dan etkilenen ve dünya vejetasyonu üzerine yazan Alman botanikçi August Heinrich
Rudolf Grisebach (1814–1879), birlikte İsviçre’de iklim-bitki örtüsü arasındaki ilişkiler üzerinde
çalışan Fransız botanikçi Charles-Henri-Marie Flahault (1852–1935) ve Gaston Bonnier (1853–
1922), 1895’te bitki ekolojsi üzerine ders kitabı yazan, dersler veren kısaca Eugen Warming
olarak bilinen Danimarkalı Johannes Eugenius Bülow Warming (1841-1924) ve Arthur G.
Tansley (1871–1955) (Fotoğraf 9) yirminci yüzyılın ekologlarından bazılarıdır. İkinci kuşak bitki
coğrafyacıları arasında da kabul edilen Warming, Kopenhag Üniversitesinde Brezilya’nın tropikal
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vejetasyonu üzerine çalışmalar yapmıştı. Bitki ekolojisi üzerine yazdığı ilk kitabı Plantesamfund,
bitki morfolojisi, fizyolojisi, taksonomisi ve biyocoğrafyayı bir bütünlük içinde ele alıyordu. Bu
nedenle ekolojinin gelişimi üzerinde büyük etki yaratmıştı.

Fotoğraf 9: 20.yüzyılın en önemli ekologların birisi kabul edilen İngiliz botanikçi Arthur G.
Tansley (1871–1955). Tansley 1935’te ilk defa ekosistem terimini kullanan araştırıcıdır
(http://downtoearth.danone.com/2012/08/14/arthur-tansley-the-founding-father-of-ecology-wasan-honnete-homme/).
19. yüzyılın ikinci yarısında daha geniş bir kullanıma sahip olan ekoloji, 1960’lı yıllara
gelene kadar önemli bir bilim dalı olarak tanınmamıştır. İnsan nüfusunun giderek artması ve
bununla ilişkili olarak pestisidlerin ve pollütantların (kirleticilerin) doğal ortamda meydana
getirdiği bozulmalarla ilgili olarak ekologların kaygılarını dile getirmeleriyle, ekoloji bilimi
1960’lardan sonra daha çok üzerinde konuşulur olmuştur (Krebs 2008).
Uygulamalar toplum yararına olacaksa ekoloji indirgemecilikle (yani diğer adıyla
redüksiyonizm; olguların, onları oluşturan daha basit olguları çözümleyerek anlaşılabileceğini
savunan akım) bütüncüllüğü (yani diğer adıyla holizm; sistemi bir bütün olarak ele alan yaklaşım)
bir araya getiren bir disiplin olmalıdır (Odum 1977). Önceleri biyolojinin bir alt dalı olarak
görülen ekoloji, kapsamı göz önüne alındığında zaman içinde ayrı bir bilim olarak gelişme
göstermiştir.
İlk bitki ekologları çoğunlukla karasal bitki örtüsü ile ilgili çalışmalar yapmışlardır.
Avrupalı biyologlardan diğer bir grup ise o dönemde sucul bitki ve hayvanlar ile ortamları
arasındaki ilişkilere ilgi duymaya başlamıştır. Zaman içinde organik besin döngüsü ve üreticileritüketicileri kullanarak beslenme düzeyleri konusundaki fikirlerini ilerletmişlerdir. Bu çalışmalar
genç bir limnolog olan R. A. Lindeman’ı etkilemiş ve Lindeman bir göl ortamındaki ilişkileri
çalışarak 1942’de “The Trophic-Dynamic Aspects of Ecology-Ekolojinin Trofik ve Dinamik
Yönleri “ adını taşıyan yayını yapmıştır. Bu yayın bütün canlı sistemlerin incelenmesini kapsayan
ekosistem ekolojisi için başlangıç olarak kabul edilmektedir. Lindeman’ın teorisi G. E.
Hutchinson, E. P. Odum ve H. T. Odum gibi araştırıcıların enerji akışı ve besin döngüsü alanındaki
çalışmaları için öncü olmuş ve zaman içinde onların bu çalışmaları ekosistem ekolojisinin de
temelini meydana getirmiştir (Smith ve Smith 2012).
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20. Yüzyılın ilk yarısında artık tıbbi ekoloji, bitki sosyolojisi, ekosistem, madde ve enerji
döngüsü kavramları geliştirilmiştir (Erinç 1984). Giderek ekolojik çalışmaların çeşitlendiği
görülmektedir. Bu durum popülasyonların gelişim süreçleriyle ilgilenen popülasyon ekolojisi;
bireysel organizmaların sıcaklık, ışık, nem ve diğer çevresel koşullara nasıl tepki verdiğini
inceleyen fizyolojik ekoloji; evrimsel ve popülasyon ekolojisiyle ilgilenen topluluk ekolojisi;
topluluk ekolojisiyle beraber coğrafi görünümdeki mekânsal dağılış kalıplarını ve bunların mekân
üzerindeki ekolojik sonuçlarını araştıran landscape ekolojisi; çiftleşme, yiyecek arama ve
savunma gibi tür içi ve türler arası ilişkileri ele alan davranış ekolojisi; ekoloji ile ekonomi
arasındaki ilişkileri ele alan ekolojik ekonomi hatta dünyadaki kimyasal maddelerin
araştırılmasıyla gelişme gösteren ve bitkilerin, hayvanların kimyasal özellikleriyle ilgilenen
kimyasal ekoloji gibi dalların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Çok disiplinli bir alan olan ekoloji
gelecek de zenginleşmeye devam eden bir bilim olacak gibi görünmektedir (Smith ve Smith
2012).
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1.1. Ekoloji ve Ekosistem Kavramı
Ekoloji bilimi en temel düzeyde organizmaların bolluğunu ve dağılışını belirleyen
süreçleri araştırır. Günümüzde antropojenik etkilerin giderek artması ve bu nedenle doğal
ortamların sürekli değişim hâlinde bulunması ekologları da, bu ortamlarda ekolojik süreçlerin
nasıl çalışacağını öngörmeye yöneltmiştir (Kendall 2015).
Diğer bilimlerin aksine ekoloji “herkese açık bir bilim dalı” olarak da tanımlanabilir.
Çünkü birçok insan doğayla ilgili gözlemler yapar, bu konuda düşünür. Bu anlamda ele
alındığında da oldukça çeşitli ekologlardan söz edilebilir. Ancak ekoloji kolay bir bilim değildir.
Organizmalar, organizmaların popülasyonları ve popülasyonların toplulukları olmak üzere ekoloji
üç biyolojik hiyerarşi düzeyinde konuyla ilgilenmek zorundadır (Begon vd. 2006). Ekoloji
alışılmışın dışında benzersizliği ile karşı karşıya olma özelliğini taşımaktadır. Farklı türlerin
milyonlarcası, genetik olarak farklı bireylerin milyarlarcasının tümü canlıdır ve sürekli değişen
dünyada etkileşim içindedir. Ekolojinin zorluğu da bu benzersizliği ve karmaşıklığı ayırt edecek
şekilde temel anlayışın geliştirilmesi ve problemleri ortaya çıkarmaktan gelmektedir. Ekoloji bu
karmaşıklığın içinde boğulmak yerine kalıplara ve öngörülere odaklanır. Birch’in belirttiği gibi
Whitehead’ın bilim tanımı ekolojiye çok uygundur: Basitliği arayalım ancak ona güvenmeyelim
(Begon vd. 2006).
Yukarıda da belirtildiği gibi ekoloji sözcüğünü ilk olarak Haeckel kullanmış ve bu bilim
dalını organizmalar ve çevreleri arasındaki etkileşimin bilimsel olarak çalışılması olarak
tanımlamıştır. Krebs ise (2008) ekolojiyi ortam sözcüğünü kullanmadan, organizmaların bolluğu
ve dağılışını düzenleyen/belirleyen ilişkilerin çalışılması olarak tanımlamaktadır. Bu ilişkilerden
bazıları farklı türler arasındaki ilişkileri (örneğin av-avcı arasındaki ilişkiler gibi) kapsar. Diğer
ilişkiler ise organizmalar ve fiziki ortamın yağış ve sıcaklık gibi faktörleri arasındadır (Krebs
2008). Birçok türün mekânsal dağılış özelliği (bir organizmanın nerelerde bulunduğu) ve
popülasyon zenginliği (herhangi bir yerde o organizmadan kaç tane birey yaşadığı) farklıdır.
Örneğin kızıl kanguruların Avustralya’daki yayılış alanları çok geniş bir sahayı kapsar. Ancak bu
türün en bol olarak bulunduğu yerler kıtanın güneydoğusundaki alanlardır (Şekil 1).
Herhangi bir ortamı organik ve inorganik unsurlar meydana getirir. Herhangi bir
organizma için ortam, bu organizmayı etkileyecek fiziksel, kimyasal ve biyotik olmak üzere tüm
faktörleri içerir. Ekolojinin hedefi ortamı oluşturan bu unsurlar arasında var olan ilişkilerin, madde
ve enerji döngüsünün incelenmesidir. Bunun için de ekoloji biyoloji, meteoroloji, klimatoloji,
pedoloji, jeoloji, jeomorfoloji, entomoloji, fizik, kimya, matematik gibi çok sayıda bilim dalından
faydalanır. İşte bu nedenle ekoloji bazılarına göre “sınır bilimi” olarak kabul edilmelidir (Erinç
1984).
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Şekil 1: Avustralya’da kızıl kanguruların yayılış alanları ve en bol olarak bulunduğu yerler
(Krebs 2008).
Ekoloji bireysel olarak organizmalarla yani tür düzeyinde bunların bulundukları ortamı
nasıl etkiledikleri ya da ortamdan nasıl etkiledikleri anlamında ilgilenir. Buna autekoloji
(autecology) adı da verilir. Bazılarına göre de bu genekoloji’dir (yani genetikekoloji). Popülasyon
seviyesinde ise ekolojinin ilgi alanı belirli türlerin varlığı veya yokluğu; bolluğu veya nadir
bulunmaları; sayılarındaki salınımlar ve eğilimler ile ilgilidir. Topluluk ekolojisi, ekolojik
toplulukların oluşumu ve kompozisyonunu kapsayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım sinekoloji
(synecology) olarak da bilinir (Turesson 1923; Begon vd. 2006). Ekologlar ortamda söz konusu
olan madde ve enerji döngüsü üzerine de eğilirler. Bu bakış açısı nedeniyle Likens (1992),
ekolojiyi organizmalar, dönüşüm ile madde ve enerji döngüsü arasındaki ilişkiler olarak ifade
eder. Buna göre ekoloji, ekolojik unsurlar arasındaki ilişkileri inceler. Başka bir ifade ile bireysel
organizmalar, popülasyonlar, sistemler ve onların ortamları arasındaki ilişkileri ortaya çıkartmaya
çalışır. Bu tanımlama bir yandan ilişkilere vurgu yaparken bir yandan da deneysel, birleştirici ve
sentezleyici bakış açısını çağrıştırır. Aynı zamanda da biyosferin ekolojisinin anlaşılmasına
adanan, net ve dinamik bir sorgulamaya sahip bütüncül bir bilimi ifade eder. Adı geçen tanımlama
ekolojinin alt dallarının oluşturulması için önerilmiştir. Aslında ekolojinin özelliği doğaya
parçalanmış bakış açısıyla değil, kapsayıcı ve sentezleyici/bütünleştirici bakış açısıyla
yaklaşmaktır. Ekoloji organizmaların bolluğunu ve dağılışını etkileyen süreçlerin, organizmalar
arasındaki ilişkilerin, organizmalar ile enerji ve madde akışının ve dönüşümünün bilimsel olarak
çalışılmasını ifade eder (Likens 1992; Şekil 2).
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Şekil 2: Ekolojide kalıpların ve faaliyetlerin çeşitli karmaşıklık düzeyi (Huston vd. 1988’e atfen
Likens 1992’den alındı). Şekildeki her küre biyotik veya abiyotik (cansız unsurlar) bireysel
unsuru temsil etmektedir. Geniş çift başlı oklar sistem için enerji matrisi ve unsurlar arasındaki
geri beslemeyi, ince oklar bireysel unsurlar arasındaki doğrudan etkileşimleri göstermektedir.
Ekolojinin çok önemli bir kısmı organizmaların topluluklarına, popülasyonlarına veya
bireylerine odaklanarak, biyotik ve abiyotik unsurlar arasındaki ilişkilerin çalışılmasına
ayrılmıştır. Ekosistem ekolojisi biyotik ve abiyotik unsurlar üzerinde onların etkileri açısından
ve sistem kapsamında bu ilişkileri çalışmaktadır. Burada sistemin sınırları, akışın niceliksel
çalışmalarına uygun olmalıdır.
Yirminci yüzyılın en önemli ekologları arasında kabul edilen Arthur George Tansley
(1871-1955), 1935’te ilk defa ekosistem terimini kullanmıştı ve bu terimle canlı ve cansız unsurlar
arasındaki ilişkiyi vurgulamıştı. Tansley’e göre Clements’in bir bölgede yaşayan tüm
organizmaları tanımlayan biyom tanımı tartışılmaz ve bazı durumlarda da kullanışlıdır. Ancak
daha temel bir kavram olarak hem organizmaları hem de biyomun çevresini oluşturan tüm fiziki
faktörleri, yani en geniş anlamı ile habitat faktörlerini, içeren sistem daha kullanışlı bir ifadedir.
Canlılar ile ilgileniyor olsak da temelde onları çevrelerinden ayrı düşünmek mümkün değildir,
çünkü onlar hep beraber bir fiziksel bir sistem oluştururlar (Tansley 1935). Ekologların bakış
açısıyla değerlendirilirse, bu şekilde oluşan sistemler yeryüzündeki temel doğa birimleridir. İnsan
olarak önyargılarımız organizmaları sistemin en önemli parçası olarak görse de, inorganik
faktörler de küçümsenmemelidir. Çünkü bu inorganik faktörler sistemleri oluşturur. Her sistem
içinde de organikle inorganik arasında değişik ve süregelen hareketlilikler vardır. Bu ekosistemler
farklı çeşitlerde ve boyutlarda olabilirler (Tansley 1935).
Bazı sistemler yavaş gelişir, bunlar yavaş yavaş dengeye gelirler. Ekosistemler bu tür
oluşumlardır. Bu alanlar kendi kendilerine devamlılığı sağlayan, bütünleşmenin söz konusu
olduğu alanlardır. Büyük bölgesel iklim kuşakları karasal ekosistemlerin temel belirleyicisidir. Bu
iklim kuşakları ekosistemlere toprak ya da organizma gibi bileşen olarak etki eder. Tansley’e göre
her ne kadar iklim koşullarını sınıflandırmak ve ayırmak makul bir çaba olsa da, ekosistemin temel
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değerlendirilmesinde iklim koşullarını değişken olarak almak yanıltıcıdır. İklim, organizma ve
toprak üzerinde daha çok etkilidir. Fakat organizma ve toprak iklim üzerinde çok da etkili değildir.
İklim ekosistem üzerinde neredeyse bir tampon olarak görev yapar (Tansley 1935).
Rowe (1961) ise ekosistemi belirli bir zaman dilimi boyunca dünya yüzeyinin belirli bir
kısmındaki toprak, hava ve organik bileşenleri içeren bir topoğrafik ünite olarak tanımlamıştır. Bu
tanım ekosistemleri, tüm doğal unsurları kapsayan ve tanımlanabilir sınırları olan coğrafi
görünümün üniteleri olarak vurgulamaktadır. Ekosistemin çalışılması esas itibariyle topolojikdir
(topos yer anlamındadır) (Rowe 1961).
Biyolojik Çeşitliliğin Ekosistem Yaklaşımı Sözleşmesi (Birleşmiş Milletler 1992) ve
Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi (Birleşmiş Milletler 2005) gibi girişimler tarafından
desteklenen ekosistemlerin korunması ve yönetimi, sürdürülebilir kullanımı, ekolojik sistemler ve
insan refahı arasında karşılıklı bağımlılığı vurgulamaktadır. Dolayısıyla ekosistem yönetimi de
doğal, fiziki ve sosyal bilimler gibi çok geniş bir bilimsel yelpazeyle çalışmayı ve bütüncül bir
yaklaşımı gerektirmektedir (Raffaelli ve Frid 2010).

1.2. Ekosistem Coğrafyası
Ekosistemlerin çalışılması ekolojik yaklaşımlardan birisidir (Likens 1992). Kavramsal
olarak dünya, bir göl, bir akarsu, bir dağ veya kurak sahalardaki bir kaya ekosistem bakış açısıyla
değerlendirilebilir. Ekosistem, bireyler, popülasyonlar, topluluklar ve onların abiotik çevreleri
arasındaki etkileşimleri ve bu etkileşimlerin zamanla değişimini inceleyecek bir kavramsal
çerçeve oluşturur. Ekosistem, sınırları içerisinde tüm organizmaları ve abiotik çevrenin tüm
bileşenlerini içeren “bir birim dünya veya yeryüzü ünitesi” olarak tanımlanır. Yukarıda da
belirtildiği gibi Tansley’e göre (1935) “bu sistemler doğanın temel birimleridir”. Ancak bilinmesi
gereken, organizmaların popülasyonlarının zaman ve mekân içinde değişiklik göstermesi
nedeniyle, ekosistemlerin nicel olarak tanımlanmasının kolay olmadığıdır. Bunun yanında
yükselti, bakı, toprak özellikleri gibi çevresel faktörler de değişiklik gösterdiğinden, ekosistemin
sınırları net olarak kütle ve enerji denklikleri gibi nicel eşliklerle tanımlanmalıdır (Likens 1992).
Ekosistem ekolojisi bilim dalı, Tansley’den günümüze kuşkusuz çok uzun bir yol kat
etmiş, daha geniş ve daha kapsayıcı olmuştur. Ekosistem ekolojisinin kimi zaman tartışmalı ve
farklı alanları da içeren bir disiplin olduğu açıktır. Doğal ve sosyal sistemlerinin birbirine ne kadar
bağlı olduğunun artık daha çok bilinmesi, temel ekoloji de dâhil olmak üzere farklı disiplinlerden
araştırmacıları içeren bütüncül yaklaşımları öne çıkarmaktadır (Raffaelli ve Frid 2010). Çünkü
çözülmesi gereken sorunlar, genellikle bölgesel ve küresel ölçekte etkin süreçlerdir ve bunlara
ancak bütüncül yaklaşımlarla çözüm üretebilir.
Ekosistem coğrafyası, ekosistemlerin dağılışı ile bunların zaman ve mekân boyutunda
farklılaşma süreçlerinin çalışılması olarak tanımlanır (Lomolino vd. 2005). Ekosistem
coğrafyacıları ekosistemleri geniş bir çerçeveden mekân ve zaman boyutunda ele alarak ekolojik
bölgelerin hiyerarşik/kademeli tasarımını yaparlar.
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Bu hiyerarşi veya iç içe geçmiş doğa, yani yerel alanlardan ekotoplara, karasal (veya
okyanus havzaları) ve bölgesel ölçeğe uzanan ayırımlar, biyomlara dayanan geleneksel ayırımdan
ekosistem yaklaşımına yönelme gayretidir. Ekolojik bölgeler tasarımı, karasal ve akvatik
bölgelerin her ikisi için de ekolojik bölgelerin iç içe geçen tasarımını kapsayan tamamen küresel
bir tasarımdır (Lomolino vd. 2005).
Bailey (2009), ekosistem coğrafyasını ekosistemlerin çeşitli ölçeklerde etkileşim hâlindeki
mekânsal üniteler bağlamında dağılış kalıplarının, yapısının ve farklılaşma süreçlerinin
çalışılması olarak tanımlar. Bu bakış açısında coğrafyanın tüm kollarında olduğu gibi söz konusu
dağılış kalıpları arkasında yatan nedenlerin neler olduğu üzerinde önemle durulması gerekir.
Ekosistem coğrafyası birçok konuda ekolojinin bir dalı olarak da kabul edilen landscape
ekolojiyle ilişkili gibi görünse de, bu ikisi arasındaki en büyük fark ekosistem coğrafyasında
haritalamanın büyük öneme sahip olmasıdır. Yine bu iki yaklaşım arasında ölçek farkı da söz
konusudur. Küresel ve bölgesel sistemlere landscape ekolojisi çalışanlardan çok, ekosistem
coğrafyacıları odaklanırlar (Bailey 2009).
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri kapsayan ekolojik sistemler içindeki karmaşık
ilişkiler, ekolojiyi disiplinler arası bir bilim yaptığından, ekosistem ve ekoloji alanında çalışanları
da disiplinler arası çalışmalar yapmaya zorlar. Diğer bilim dalları ile olan ilişkiler yalnızca
organizmaların doğal ortamla olan ilişkilerinin anlaşılması bağlamındadır. Örneğin bitkinin nasıl
karbondioksit aldığı veya suyu kaybettiği aslında bitki fizyolojisinin kapsamındadır. Ancak
ekolojik yaklaşımla konu değerlendirildiğinde bu süreçlerin yağış ve sıcaklık rejimindeki
değişimlerden nasıl etkilendiklerinin bilinmesi gerekir. Karalar üzerindeki ekosistemlerin yapısı
ve fonksiyonu, bitki popülasyonlarının bolluğu ve dağılışlarının anlaşılması bakımından bu
bilgilerin büyük önemi vardır. Günümüzde ekolojik bakış açısının beşeri faktörlerin doğa
üzerindeki hâkim rolünü daha iyi değerlendirecek şekilde genişlemesi gerekliği söz konusu
olmaktadır. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı çevresel sorunlar arasında nüfus artışı, biyolojik
çeşitlilik, sürdürebilirlik ve küresel iklim değişimi olmak üzere dört temel ve birbiriyle ilişkili alan
öne çıkmaktadır (Smith ve Smith 2012). Küresel nüfusun giderek artması ve arazi kullanımındaki
önemli değişimler, yeryüzünde de belirgin sonuçları olan değişimleri beraberinde getirmektedir.
Tarımsal faaliyetler için ormanların açılması birçok doğal ekosistemi de tahrip etmekte ve bu
durum doğa tarihinde benzeri görülmemiş şekilde türlerin nesillerinin yok olmasına yol
açmaktadır. Yine nüfusun giderek çoğalması doğal kaynakların sürdürülemez şekilde
kullanılmasına; fosil yakıtlara olan talebin giderek artması, atmosferimizin kimyasal bileşiminde
değişimler yaratarak iklim değişikliklerine neden olmaktadır.
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Uygulamalar
1) Temel kavramların ve bu kavramların kapsamının zaman içindeki değişiminin
anlaşılması dersin anlaşılması açısından önemlidir.
2) Tanımlamalar ve kavramları farklı kaynaklardan araştırınız.
3) Dünyadaki en büyük ekosistemin ne olabileceğini düşününüz.
4) Ekoloji konusunda çalışmış bilim insanlarının hayatlarını ve yaptıkları çalışmaları
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Ekoloji son 200 yılda ortaya çıkan bir kavram mıdır?
2) Ekolojinin öncüleri kimlerdir?
3) Günümüzde ekoloji olarak bilinen kavram geçmişte nasıl algılanmıştır?
4) Dünya üzerinde farklı büyüklükte ve farklı özellikte ekolojik bölgelerin birbirleriyle
ilişkisi var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekoloji, bireysel organizmalar, popülasyonlar, sistemler ve onların ortamları arasındaki
ilişkilerin açıklanmasını konu edinmektedir. Bu kavram ilk kez XIX. yüzyılda Haeckel tarafından
kullanılmıştır. Kavramlaştırılmadan çok daha önceleri çeşitli düşünürler tarafından anlaşılmaya
ve ilişki kurulmaya çalışıldığı bilinmektedir.
Bu konudaki ilk değerlendirmeler tarımsal üretim ile ilişkilendirilen doğa olaylarının
açıklanması şeklinde Hititlilerde ortaya çıkar. Antik Yunanda düşünürler, doğadaki olaylar
arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışmışlardır. Zaman içinde farklı bilim dallarındaki gelişmeler,
organizmalar ile abiyotik unsurlar arasındaki ilişkinin detaylı olarak belirlenmesini sağlamıştır.
Ekolojik düşüncenin gelişmesinde A. von Humboldt gibi coğrafyacıların önemi büyüktür.
Farklı coğrafî mekânlarda yaptığı incelemeler ve bunlar hakkındaki yorumları, organizmalar ve
çevreleri ile ilişkilerini açıkladığı gibi, birbirleri ile ilişkilerini de açıklamaya yöneliktir. G.P.
Marsh’ın 1864 yılında yayınlanan Doğa ve İnsan isimli kitabı insanın doğadan nasıl farklı
olduğunu, doğanın işleyişindeki ilişkilerin nasıl olduğunu, insanın ormanları tahrip etmesinin,
tarım yapmasının veya yeni binalar inşa etmesinin doğa için ne anlama geldiğini göstermesi
açısından önemlidir. Söz konusu kitap koruma kavramının ortaya çıkmasına neden olduğu için de
önemlidir.
Ekosistem ekolojisi konusunda 1942 yılında Lindeman tarafından yazılan “The TrophicDynamic Aspects of Ecology” başlıklı eser, daha önceleri karasal bitki örtüsü ile yürütülen
çalışmaların sucul bitki ve hayvanların yaşadıkları ortamların ele alındığı ilk çalışma olarak
bilinir. Ekolojinin bir bilim hâline gelmesi ve üzerinde daha çok durulmaya başlaması 1960’lı
yıllardan itibarendir. Bunun nedenlerinin başında insan nüfusunun ve yiyecek ihtiyacının sürekli
artması gelmektedir. Tarımsal faaliyetlerdeki gelişmelere bağlı olarak zararlılarla mücadele için
pestisidlerin kullanımının, sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlarda pollütantların
(kirleticilerin) doğal ortamda meydana getirdiği bozulmalar, ekologların dikkatini çekmiştir.
Ortamın bozulması ve kirlenmesi konusundaki kaygıların daha fazla dile getirilmesi, ekoloji
biliminin 1960’lardan sonra daha çok üzerinde konuşulur olmasını sağlamıştır. Günümüzde
ekosistem ekolojisi ile ilgili çalışmalarda yer alan enerji akışı ve besin döngüsü ile ilgili
değerlendirmelerin temeli de bu dönemde atılmıştır.
Farklı bilim dallarından uzmanların ekoloji ile ilgilenmeleri sonucunda; popülasyon
ekolojisi, fizyolojik ekoloji, topluluk ekolojisi, landscape ekolojisi, davranış ekolojisi, ekolojik
ekonomi, kimyasal ekoloji gibi dallar ortaya çıkmıştır. Ekoloji bilimi en temel düzeyde
organizmaların bolluğunu ve dağılışını belirleyen süreçleri araştırmaktadır.
İlk kez 1935 yılında Tansley, ekosistem kavramını canlı ve cansız varlıkların birbirleri ile
ilişkili olduklarını belirtmek için kullanmıştır. Ekosistemler yavaş gelişen ve dengelerini
sürdürebilen oluşumlardır. Özellikle iklim kuşakları karasal ekosistemler için belirleyici bir
unsurdur. İklim elemanları aynı zamanda toprak ve organizmalara etki ederek sistem üzerinde
etkili olur.
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Ekosistem, bireyler, popülasyonlar, topluluklar ve onların abiotik çevreleri arasındaki
etkileşimleri ve bu etkileşimlerin zamanla değişimini inceleyecek bir kavramsal çerçeveyi
meydana getirir. Ekosistem, sınırları içerisinde tüm organizmaları ve abiotik çevrenin tüm
bileşenlerini içeren “bir birim dünya veya yeryüzü ünitesi” olarak kabul edilebilir. Ekosistem
coğrafyası, ekosistemlerin dağılışı ile bunların zaman ve mekân boyutunda farklılaşma
süreçlerinin araştırılmasını kapsamaktadır.
Günümüzde ekolojik bakış açısıyla konu ele alındığında organizmalar ile abiyotik
unsurların ilişkileri incelenirken, beşeri faktörlerin doğa üzerindeki etkilerinin daha iyi
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunu yaparken nüfus artışı, biyolojik çeşitlilik, sürdürebilirlik
ve küresel iklim değişimi olmak üzere dört temel ve birbiriyle ilişkili alan öne çıkmaktadır. Bu
durum özellikle sürdürülebilirlik için önem taşımaktadır. Nüfus artışı örneğinden hareket
edildiğinde daha fazla besine ihtiyaç duyulması, doğal kaynaklar üzerinde artan bir baskının
oluşmasına, fosil yakıtlara olan talebin artmasına ve atmosferin kimyasal bileşiminin değişmesine
kadar giden sonuçları ortaya çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Bireysel organizmaların sıcaklık, ışık, nem ve diğer çevre koşullarına nasıl tepki
verdiğini inceleyen ekolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fizyolojik ekoloji yaklaşımı
b) Topluluk ekolojisi yaklaşımı
c) Landscape ekolojisi yaklaşımı
d) Davranış ekolojisi yaklaşımı
e) Popülasyon ekolojisi yaklaşımı
2) Canlı topluluklarının gelişim ve değişim süreçleriyle ilgilenen ekolojik yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Fizyolojik ekoloji yaklaşımı

b) Topluluk ekolojisi yaklaşımı
c) Landscape ekolojisi yaklaşımı
d) Davranış ekolojisi yaklaşımı
e) Popülasyon ekolojisi yaklaşımı
3) Hastalıkların dış etkenlerden meydana geldiğini ve özellikle iklim gibi doğal ortam
koşullarının etkili olduğunu belirten ve antik çağın en önemli ekologlarından birisi olan kişi
kimdir?
a) Asklepios
b) Tarhundas
c) Pedanicus
d) Hippocrates
e) Aristoteles
4) Ekoloji kelimesini ilk defa kullanan araştırıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ratzel
b) Ritter
c) Hippocrates
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d) Marsh
e) Haeckel
5) Karasal ekosistemlerin temel belirleyicisi nedir?
6) Rowe tarafından bir ekosistem neye benzetilmiştir?
7) Sağlıkla ilgili sorunlara doğada çözüm arayan ünlü hekim kimdir?
8) Ekosistem coğrafyası nedir?
9) Ekosistem terimini ilk defa kullanan araştırıcının adı nedir?
10) İnsanlığın karşı karşıya kaldığı çevre sorunlarının temel nedenleri nelerdir?
Cevaplar
1) a, 2) e, 3) d, 4) e, 5) Büyük bölgesel iklim kuşakları, 6) Topoğrafik ünite, 7) Dioskorides,
8) Ekosistemlerin dağılışı ile bunların zaman ve mekân boyutunda farklılaşma süreçlerinin
çalışılmasıdır, 9) Artur George Tansley, 10) Nüfus artışı, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve
küresel iklim değişimi.
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2. EKOLOJİK MEKÂN BİRİMLERİ: ORGANİZMALARDAN
EKOSİSTEMLERE DOĞAL DENGE VE SAĞLIKLI EKOSİSTEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Ekolojik mekân birimleri nelerdir?
2.2. Ekolojik mekân birimlerinin hiyerarşik sınıflandırılması nasıldır?
2.3. Ekosistemler ile ilgili bazı kavramlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ekolojik mekân birimlerinden belli başlıcaları nelerdir?
2) Ekolojik mekân birimleri sadece karasal mekânları mı kapsar?
3) Ekolojik sorunların çözümünde bir hipotez nasıl geliştirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ekolojik mekân birimleri

Bu mekân birimlerinin ne
olduğu öğrenilir.

Okuyarak

Mekân birimlerinin
hiyerarşik yapısı

Büyüklüklerine göre mekân
birimleri tanınır.

Okuyarak

Denge ve sürdürülebilirlik

Ekosistemlerin dengede
olması ve sürdürülebilirliği
üzerine yorum yapabilme.

Okuyarak ve tartışarak
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Anahtar Kavramlar
• Ekosistem: Hangi boyutta olursa olsun, ekolojik olarak incelemeye konu olan farklı
mekân birimlerine verilen genel isimdir.
•
•
isimdir.

Popülasyon: Bir türün tüm bireylerinin bir arada bulunduğu topluluklardır.
Topluluk: Herhangi bir yerdeki tüm türlerin popülasyonlarının tamamına verilen

• Sağlıklı ekosistem: İnsanın etkisi olsun veya olmasın, işlevlerini normal olarak
sürdüren ekosistemlerdir.

31

Giriş
Yeryüzü, ekolojik özellikleri ve boyutları bir diğerinden oldukça farklı olan mekân
birimlerinden meydana gelir. Yeryüzünde bu farklı mekân birimlerinin oluşturduğu mozaiği
meydana getiren farklı birimlerin sayısı ise, inceleme ölçeğine bağlı olarak değişir. Ekolojide
incelemeye konu olan farklı mekân birimine, hangi boyutta olursa olsun ekosistem adı verildiği
daha önce de belirtilmişti. Ekosistem, birbiriyle ilişkili biyotik ve abiyotik unsurlardan oluşan ve
bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besleyen ve yenileyen bir mekân
birimi olarak da tanımlanabilir. Ekosistemin varlığının temeli, madde ve enerji döngüsüdür.
Madde ve enerji döngüsü ekosistemlerde yenilenmeye yol açar. Hava, toprak, su ve üretici
organizmalar arasındaki ilişkilerle besin ve enerji meydana gelir. Üretilenlerin tüketiciler
tarafından kullanılması, arta kalanların, organik çürüntülerin ve dışkıların çeşitli şekillerde ortama
iade edilmesiyle devam eden oldukça karmaşık fakat aynı zamanda oldukça hassas bir süreç
ortaya çıkar. Bu tanımlamaya göre en büyük fonksiyonel mekân birimi, başka kelimelerle en
büyük ekosistem, dünyadır. Dünya üzerinde yaşam sadece, karalarda ve atmosferde belli bir
yüksekliğe, denizlerde de belli bir derinliğe kadar uzanan ve kalınlığı yer yer değişen bir geosfere,
yani biyosfere özgüdür (Erinç 1984).
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2.1. Ekolojik Mekân Birimleri
En büyük fonksiyonel mekân birimi olarak ifade edilen dünya ekosistemi, çeşitli
boyutlarda ve çok sayıda ekosistemlerden oluşur. Bu en büyük dünya ekosistemdeki daha küçük
ölçekli olan ekosistemler boyutları bakımından sınıflandırılabilir (Şekil 3). Bunlardan alansal
boyutları en geniş olanlara biyom denir. Biyomlar, esas olarak büyük iklim bölgelerine göre oluşan
büyük ekosistemler olarak da ifade edilir. Bazıları biyomu biyotik topluluk veya bir kompleks
organizma olarak ifade eder. Tansley’e göre bu tanımlar eksiktir ve karışıklığa yol açmaktadır
(Tansley 1935). Günümüzde ise biyom, “karasal ekosistemin bitkileri ve hayvanları da içerecek
şekilde tanımlanabilen en büyük alt bölümü” olarak tarif edilir (Bailey 2009). Örneğin ılıman
kuşak step sahaları, çöller veya tropikal yağmur ormanları birer biyomu oluşturur. Bu alanların
her birini ana çizgileriyle karakterize eden bir iklim tipi, toprak tipi, bitki örtüsü ve fauna vardır,
ancak yine de biyomlar heterojen sistemler olarak belirtilebilir (Galley 1998).
Biyom terimi Amerikalı ekolog Frederic Clements (1874-1945) tarafından 1916 yılında
Amerikan Ekoloji Derneği’nin New York toplantısında tundralar veya boreal ormanlar gibi
kendine özgü bitki örtüsü ve faunaya sahip geniş alanları belirtmek üzere önerilmiştir. 1932’de
Shelford da büyük ölçekli topluluklar için bu terimi kullanmıştır (Galley 1993; Galley 1998).
Yukarıda sözü edilen bu geniş ekosistemler yani biyomlar içinde de çeşitli özellikleriyle
farklılaşan ve daha küçük alan kaplayan ekosistemler ortaya çıkar. Tropikal yağmur ormanları
sahasında veya çöllerde yer alan yüksek dağlık alanlar çevrelerinden birçok özellikleri
bakımından farklılaşırlar. Bir biyomun sınırları içinde yer alan bu daha küçük alanlı ve farklı
ekosistemlere ekotop (ecotope) adı verilir. Ekotop terimi peyzaj ekolojisinden (landscape ecology)
türetilmiş olan bir terimdir. Nispeten homojen özelliklere sahip küçük mekânsal unsurlar için
kullanılmıştır (örneğin bazı orman alanlarındaki küçük akarsu havzaları için) (Galley 1998).

Şekil 3: Büyüklük ve ilişkilerine göre ekosistemin unsurları
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Ekotoplar arasında, geçiş özelliği gösteren ekosistemlere ise ekoton denir. Yani iki komşu
ekosistem arasında geçiş alanlarını ekotonlar oluşturur. Bunlar hem mekân hem de zaman
ölçeğinde çok farklı şekillerde ortaya çıkarlar. Ölçek, ekolojik olayların sınırlarına ve bunun
sonucu olarak ortaya çıkan geçiş bölgelerine bağlı olmakla beraber geleneksel ekotop
çalışmalarında bu etkilere çok değinilmemiştir (Gosz 1993).
Ekosistemlerde alansal boyut ile ilgili diğer bir ekosistem terimi de niş (niche)’tir. Bu
terim, daha çok biyologlar tarafından kullanılır ve organik toplulukların yaşadıkları küçük boyutlu
bir mekânı (habitat) ve bu mekânın organik topluluk üzerindeki etkilerini aynı zamanda ifade eder.
Niş teriminin uzun yıllar çeşitli şekillerde kullanıldığı görülür (Whittaker vd. 1973):
a- Bir topluluk içinde bir türün rolü ya da durumunu ifade etmek amacıyla kullanılan niş
terimi yani fonksiyonel niş kavramı.
b- Bir türün farklı ortamlar veya topluluklarla dağılış ilişkisi anlamında niş yani habitat
olarak niş başka bir ifade ile yer kavramı olarak niş.
c- Bu iki kavramın bir karışımı olarak niş. Böylece hem topluluk içerisinde hem de
topluluklar arası faktörler tanımlanmıştır.
Bunlardan b’de tanımlanan niş kavramı habitat ile eşanlamlıdır.
Whittaker vd. niş kavramının türlerin topluluk içindeki rolü için kullanılması gerektiğini
belirtmektedirler. Onlara göre eğer hem topluluklar arası hem de topluluk içi değişkenler içeren
daha geniş bir kavram yani, habitat+niş gerektiğinde ise farklı bir terim kullanılmalıdır. Bunun
için önerilen terim ise ekotopdur (Whittaker vd. 1973).
Krebs (2008), ekolojik niş kavramını kullanmaktadır. Ona göre türler arası rekabeti araştırmak
için önce hangi türün orada yaşayabileceği ve üreyebileceği konusunda çevresel değerlerin aralığının
belirlenmesi gerekir. Bu aralık türlerin potansiyel nişi’dir. Örneğin bir bitki türünün potansiyel nişi
sıcaklık ve toprak neminin belli bir aralığına denk gelebilir (Şekil 4). Bitki veya hayvan türleri, diğer
türlerle rekabet, avlanma, hastalık, uygun sahalara dağılıştaki bir başarısızlık nedeniyle potansiyel
nişin tamamını kaplamayabilirler. Doğada gerçek çevresel yayılış aralığı bir türün yaşadığı alandır ve
bu aralık gerçek nişdir. Gerçek niş potansiyel nişin bir alt kümesi olarak değerlendirilebilir.
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Şekil 4: Bir bitki türünün potansiyel nişi ile gerçek nişi arasındaki farkın şematik gösterimi
(Krebs 2008). Potansiyel niş, özel çevresel faktörlere türün uyumu veya toleransı olarak
tanımlanır. Gerçek niş ise türün gerçekten bulunduğu alandaki çevresel faktörlerin aralığıdır.
Şekilde sadece iki faktör (sıcaklık ve toprak nemi) gösterilmiş olsa da, organizmaların yayılışları
üzerinde çok sayıda faktörün etkili olduğu unutulmamalıdır.
Habitat ve biyotop terimleri çevrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri için neredeyse eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır (habitat kelime olarak İngilizce’de kullanılırken biyotop terimi
diğer Avrupa dillerinde tercih edilir). Bu terimler iki kavramı karşılamaktadır. Bu kavramlardan
birisi belirli bir mekânda topluluğun çevresini ifade ederken diğeri bir türün farklı durumlardaki
çevresini ifade eder. Toplulukların ya da türlerin çevresini anlatmak için habitat kavramının
kullanılması karışıklığa yol açmamaktadır (Whittaker vd. 1973).
Ekosistemler ve ekotoplar ile ilgili olarak başka kavramlar da vardır. Bunlardan biyosenoz
bir ekosistemin çevre ile uyum hâlindeki unsurlarını ifade etmek amacıyla kullanılır. Fizyosistem
birbiriyle ilişkili fiziki unsurların karşılığıdır. Korolojik niteleme açısından, fiziksel özellikleri
bakımından benzerlik gösteren mekân birimlerine fizyotop, biyolojik özellikleri bakımından
benzerlik gösteren ortamlara da biyotop adı verilir (Erinç 1984). Bu kavramlara İstanbul
çevresinden örnek verilecek olursa; İstanbul Boğazının her iki yakasında ormanlarla kaplı platolar
birer ekotop veya biyotoptur. Bir biyomdan daha dar alan kaplayan ve çeşitli ekotopları (veya
biyotopları) içeren mekân birimlerinin karşılığı olarak jeokompleks terimi de kullanılır.
Jeokompleksler, biyomlara denk gelen büyük iklim kuşakları içinde bölgesel/yöresel iklim
bölgelerine alan bakımından uyum gösterirler. Karadeniz ve Marmara denizi arasında yer alan
İstanbul çeşitli yerel iklim tiplerinin ortaya çıktığı ekotoplardan ve ekotonlardan oluştuğu için, bir
jeokompleks olarak da nitelenebilir (Erinç 1980).
Unsurlarının bütünleştiği küçük alanlar, bir ekosistemin dikey yapısı olarak adlandırılır.
Ancak ekosistemler madde ve enerji değişimi yoluyla mütemadiyen çevrelerindeki sistemlerle
etkileşim hâlindedir. Bu nedenle yapısal-fonksiyonel temelde bir ekosistem sınıflandırma sistemi
yapılacaksa, o zaman bir ekosistemin dikey yönde yapısı (yani yukarıdan aşağıya bakarak) ve
çevresiyle olan etkileşimi de dikkate alınmalıdır. Başka bir ifade ile dikey ekosistemlerin
mekânsal birliği üzerine ekosistem sınıflandırmasını temel almalıyız. Çünkü bunlar aynı zamanda
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yatay yapının parçalarıdır. Ekosistem sınırlarının belirlenmesi, komşu sahalarla
karşılaştırıldıklarında istikrarlı veya belirgin derecede değişim sergileyen yapılara sahip coğrafi
görünümün (ekotopların) ayrılmasını kapsar. Ekosistemler küçük ve nispeten homojen alanlar
olarak tanımlansa da, bir ekosistemin sınırları diğerine tamamen kapalı değildir; aksine
diğerleriyle iç içe geçmiştir (Bailey 2009). Bu durum ekosistemler arasında madde ve enerji
alışverişinin doğası gereğidir. Ekosistemler arasındaki bu bağlantılar nedeniyle birinde meydana
gelen bir değişiklik, bir diğerini etkiler (Şekil 5).
Ekosistemlerin sınıflandırılması konusunda sadece karalara bağlı kalarak yapılan
sınıflandırmalar yeterli olmaz. Bu nedenle de karasal ekosistemler dışında suya bağlı ekosistemler
yani akvatik ekosistemler ayırt edilir. Akvatik ekosistemler deniz, göl ve akarsu ekosistemleri
olmak üzere üç gruba ayrılır. Göl ve akarsu ekosistemleri, karalar üzerinde bulundukları için
karasal ekosistemler başlığı altında da ele alınır. Denizel ekosistemler ise, fiziksel ve kimyasal
özellikler, derinlik ve dinamik hareketler gibi özellikleri bakımından farklılaşan çeşitli mekân
birimlerine (başka bir ifade ile karalarda olduğu gibi çeşitli ekosistemlere) ayrılabilirler (Erinç
1984).
Ekologlar burada sözü edilen ekolojik mekân birimlerinin herhangi birisi ile ilgili
çalışabilirler (Şekil 6). Örneğin orman, göl, deniz, bataklık gibi herhangi bir alanda çeşitli
organizmalar bulunur. Ekolojide popülasyon belirli bir alanı işgal eden benzer türlerin bir grubunu
ifade eder. Bir ekosistemdeki bitkilerin ve hayvanların popülasyonları birbirinden bağımsız olarak
hareket etmez. Bazı popülasyonlar özellikle yiyecek veya mekân gibi sınırlı kaynaklar için
birbiriyle rekabet hâlinde bulunur. Bazen bir popülasyon diğeri için besin kaynağıdır. Bazen de
iki popülasyon karşılıklı olarak birbirinden faydalanmak durumundadır. Bir ekosistem içinde
yaşayan ve karşılıklı ilişki içinde olan farklı türlerin tüm popülasyonları topluca, topluluk olarak
adlandırılır. Ekologlar popülasyon ya da toplulukları çalışma konusu olarak seçebilirler. Bu
karmaşık sistemlerin anlaşılması kolay değildir. Ekosistemler fiziksel ortam ve biyotik
toplulukların her düzeyini kapsar. Herhangi bir düzeyde bir organizma abiyotik ortama yani
fiziksel ortama hem tepki verebilir hem de o ortamı etkileyebilir (Smith ve Smith 2012). Sözü
edilen organizma örneğin ormanda bir orkide (Anacamptis pyramidalis) popülasyonu olabilir
(Şekil 7). Bir sonraki düzeyde bu popülasyonun yani buradaki örnekte orkide popülasyonunun
bireyleri hem kendi aralarında hem de diğer bireylerle bir topluluk oluşturmak üzere etkileşim
hâlinde bulunurlar. Bir orman topluluğunda otçul hayvanlar bitkilerle beslenirken, yırtıcılar da
avlarını yer. Böylece sınırlı kaynaklar için bir rekabet söz konusu olur. Bazı bireyler ölünce diğer
organizmalar da onları parçalar, tüketir, dokularında bulunan besinlerin toprağa geri dönüşümü
sağlanır.
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Şekil 5: Farklı ekosistemler içinde ortaya çıkan farklı dikey yapılar ve ekosistemlerin geçirgen sınırları (Bailey 2009’dan hazırlandı). Bu
geçirgen sınırlar nedeniyle ekosistemler iç içe geçmişlerdir. Birinde meydana gelen herhangi bir değişim diğerini de etkilemektedir.
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Coğrafi görünümü meydana getiren her ekosistem farklı olsa da, fiziki koşulların
(topoğrafik özellikler ve toprak gibi) benzersiz bir bileşimini meydana getirir. Bu bileşime oradaki
bitki ve hayvan toplulukları da katılır. Daha büyük çerçeveden bakıldığında ise büyük dağılış
kalıpları ortaya çıkar. Büyük dağılış kalıpları ana çizgileri ile benzer iklim özelliklerine sahiptir.
Örneğin yüksek sıcaklık ve yüksek yağışlar yeryüzünün ekvatoral bölgelerini ortaya çıkarır ve bu
bölgelerde tüm yıl boyunca bitki örtüsünün gelişiminin devam etmesine yol açar. Dolayısıyla
tropikal yağmur ormanları, ılıman kuşak ormanları, step (bozkır) alanları, çöller, tundralar gibi bu
büyük dağılış kalıpları da biyomları oluşturur. Ekolojik sistemlerin en üst seviyesi ise biyosferdir.
Biyosferdeki karasal ve akvatik ekosistemlerin hepsi yer sisteminin diğer unsurlarıyla da
(atmosfer, hidrosfer ve geosfer) madde ve enerji değişimi nedeniyle ilişkilidir (Smith ve Smith
2012). Böylece bireysel organizmalardan biyosfere kadar giden tüm ekolojik düzeylerde
organizmalar ile ortamları arasında karmaşık bir ilişkiler ağı ortaya çıkmış olur.

Şekil 6: Biyolojinin ilgi alanları (Krebs 2008). Burada yıldızla gösterilenler ise ekolojinin ilgi
alanlarını oluşturur. Ekologlar konulara çeşitli mekân düzeylerinde veya bireysel organizma,
popülasyon ve topluluk düzeyinde yaklaşabilirler. Popülasyon bir türün tüm bireylerinin bir
arada bulunduğu topluluklardır. Topluluklar (komünite adı da verilir) ise herhangi bir yerdeki
bütün türlerin oradaki bütün popülasyonlarını içerir. Ekolojinin ilgi alanını oluşturan
ekosistemler ise topluluklar ile bu toplulukların bulunduğu doğal ortamdan meydana gelir. Bu
topluluklar ile doğal ortamın diğer unsurları (su, hava gibi abiyotik/cansız unsurları) hep beraber
bir ekolojik sistem meydana getirir. Ekosistemler coğrafi görün ümü (landscape), coğrafi
görünümler biyomları, biyomlar ise biyosferi oluşturur. Birbiriyle etkileşim hâlinde bulunan
ekosistemlerin oluşturduğu coğrafi görünümler heterojen sistemlerdir.
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Şekil 7: Ekosistem hiyerarşisi (Smith ve Smith 2012’den değiştirildi). Türlerden biyosfere
uzanan basamaklar. Burada her bir basamakta bulunan birim kendisini çevreleyen fiziki ortam
ile etkileşimdedir. Diğer bir ifadeyle enerji ve madde alışverişinde bulunur. Bireysel
organizmalardan biyosfere kadar uzanan tüm ekolojik düzeylerde organizmalar ile ortamları
arasında karmaşık bir ilişkiler ağı vardır ve bu karmaşık sistemlerin anlaşılması kolay değildir.
Bu sistemlerin içinde canlı ve cansız unsurlar yer alır. Bu sistemlere biyosistem adı da verilir.
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Ekologlar belirli koşullarda bir organizmanın, bir popülasyonun, bir topluluğun veya bir
ekosistemin ne olacağını/bu koşullara ileride nasıl tepki vereceğini öngörmeye çalışırlar. Bu
öngörüler temelinde öneriler geliştirirler (Şekil 8). Bu öngörüler oldukça çeşitlidir: Ürün
verimliliğini korumak için hastalıkların ortaya çıkabileceği zamanı tahmin etmek ve öneriler
geliştirmek, tehlike altında olan türlerin korunabilmesi için koruma stratejileri geliştirmek ve su
kaynaklarının kimyasal kalitesinin korunması gibi ekosistem servislerinin muhafazası için
öngörülerde bulunmak gibi. Bu konuda güvenilir, hassas öngörülerde bulunmak ve sıra dışı
koşullarda ne olabileceğini tahmin etmek önem taşımaktadır (Begon vd. 2006). Ekolojinin
gelişmesinde, özellikle de çalışılan konularla ilgili öngörülerin geliştirilmesinde matematiksel
modellemeler can alıcı bir rol üstlenmiştir ve bu rol gelecekte de devam edecek gibi
görünmektedir. Kuşkusuz ekologların ilgi alanı gerçek dünyadır. Dolayısıyla modellemelerin
değeri, doğal sistemlerin çalışmasına bir ışık tutma anlamında değerlendirilmelidir (Begon vd.
2006).

Şekil 8: Ekolojik sorunların çözümünde izlenen bilimsel yöntemin şematik gösterimi (Krebs
2008). Ekolojik sistemlerin karmaşıklığı özetlenen bilimsel yöntemin uygulamasını çoğu zaman
güçleştirir. Birçok faktör bir arada faaliyet gösterdiği için sistemleri analiz etmek oldukça
zordur. Karmaşık hipotezler tasarlamak ve bunları deneylerle test etmek ekologların
sorumlulukları arasındadır.
Ekolojide organizmalar esas unsurlar olduğuna göre, bazı süreçlerin anlaşılması ve
açıklanması iki şekilde olur. Tahmini (proximal) ve kesin (ultimate) açıklama. Örneğin bir kuş
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türünün bugünkü dağılışı ve bolluğu; beslenme, parazitlere ve düşmanlara karşı koyması gibi
özelliklerle yani fiziki ortamla ilgili olarak açıklanabilir ki bu tahmini bir açıklamadır. Ancak bu
kuş türünün hayatını devam ettirmek için sahip olduğu bu özelliklerin nasıl ortaya çıktığı sorusu
da sorulabilir. Bu soru o kuş türünün jeolojik dönemlerdeki gelişim süreçleri açısından/evrimsel
açıdan açıklanmasıyla cevaplanabilir. Bu kuş türünün bugünkü dağılışı ve bolluğu ile ilgili kesin
açıklama ise onun atalarının ekolojik deneyimleri ile bağlantılıdır. Ekolojide kesin açıklamalar
için organizmaların gelişim oranları, üremeleri, yiyecek arama davranışlarında belirli kalıpların
benimsenmesi, eşlikçi türler gibi çok sayıda çözülmesi gereken sorun vardır. Bu sorunlar,
hastalıkların önlenmesi, ürünlerin korunması veya nadir türlerin korunması anlamında modern
ekolojinin de çok önemli bir kısmını oluşturur (Begon vd. 2006).
Bilindiği gibi ekologlar sadece doğadaki organizmalar, popülasyonlar veya topluluklar ile
ilgilenmezler. Aynı zamanda insan etkisiyle ortaya çıkan ortamlarla (plantasyon ormanları veya
ziraat alanları vb) ve doğal ortamlar üzerinde insanın etkilerinin sonuçları (kirlilik, mera
alanlarının bilinçsiz kullanımı veya küresel iklim değişikliği gibi) ile de ilgilenirler. Çevresel
problemlerin giderek arttığı günümüzde ekologlara daha çok iş düşmektedir. Sürdürülebilir bir
gelecek, temelde ekolojik düşünceye ve çeşitli senaryolara ilişkin güvenilir tahminler
yapılabilmesine bağlıdır (Begon vd. 2006; Krebs 2008; Şekil 9).

2.2. Doğal Denge ve Sağlıklı Ekosistemler
İnsan etkisi olsun ya da olmasın işlevlerini normal olarak sürdüren bir ekosistem sağlıklı
ekosistem olarak tanımlanır (Primack 2012). Sağlıklı ekosistemlerde, ekosistemi meydana getiren
unsurlardan bazıları benzer roller üstlenirler. Başka kelimelerle bu unsurlardan bir veya birkaçının
bulunmaması sistemin bozulmasına yol açmaz. Bu tür sistemlere dengeli ekosistemler adı verilir.
Dengeli ekosistemler, doğrudan sistemin işleyişini değiştiren bir etki ile karşılaşmadığı sürece
durumlarını korurlar. Eğer zarar verici etki sistemi çok etkiliyorsa, bu durumda ekosistem direnç
ve onarım yoluyla varlığını sürdürmeye çalışır (Primack 2012). Direnç, süregelen olumsuz etkiye
karşılık, sistemin işleyişinin devam etmesini, onarım ise olumsuz etkinin meydana gelmesinden
sonra, sistemin yeniden eski hâline dönme becerisini ifade etmektedir.
Toprak, su ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların gün geçtikçe azaldığının
toplumlarca kabul edilmesiyle beraber çevresel sürdürülebilirlik konusuna ilgi giderek artmıştır.
Çevre politikalarının da ön plana çıkmasıyla, ekosistem davranışlarını ve koşullarını belirlemek,
bunları anlamak ihtiyacı doğmuştur. Doğal ortamlar üzerinde insan etkisinin artarak devam etmesi
ve ekolojik sistemlerde insanın neden olduğu geri dönülemez değişimler, ekologları bu tür
değişiklikler üzerinde çalışmaya ve bu olumsuzlukların nasıl önlenebileceği konusuna
yöneltmiştir (White vd. 2010). Küresel iklim değişimi bağlamında ekosistemlerin işlevlerinin
anlaşılması; ekosistemlerin sağlıklı olup olmadıklarının belirlenmesi ve bu ekosistemlerin
performanslarının nasıl ölçüleceği gibi konular insan sağlığı ve refahıyla da yakından ilgilidir.
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Şekil 9: Ekosistemlerin ve ekolojik sorunların karmaşıklığına bir örnek. ABD’de Lyme hastalığı (Krebs 2008’den değiştirildi). Lyme
hastalığı, kenelerin insana tutunması sonucu bulaşan Borrelia burgdorferi isimli bakterinin yaptığı bir hastalıktır. Amerika’nın
Connecticut Eyaleti’nde Lyme bölgesinde sık rastlanması ve bu bölgede tanımlanması nedeni ile bölgenin adı, hastalığa adını vermiştir.
Bu hastalığa neden olan bakteri içlerinde geyik kenesi (Ixodes scapularis) de olan çeşitli kenelerle taşınmaktadır. Kenelerin yaşam
döngüsü şekilde solda görülmektedir. Geyik kenesinin iki önemli konukçusu/taşıyıcısı geyik faresi (Peromyscus maniculatus) ve beyaz
kuyruklu geyik (Odocoileus virginianus)’dir. Şeklin sağ tarafında ise hastalığı taşıyan kenelerin ilişkiler ağı yer almaktadır. Oklar türler
arasındaki etkinin yönünü göstermektedir. + işareti ve kırmızı oklar okun ucundaki türün bolluğunu göstermektedir. - işareti ve mavi
oklar okun ucundaki türün azalmasını göstermektedir. Örneğin ne kadar çok meşe ağacı varsa ve bunlar ne kadar çok palamut verirlerse
meşe farelerinin ve sincapların sayısı da artmaktadır. Bu tarz ilişkiler ağının kurulması ekologların sorunları çözmesine de yardımcı
olmaktadır.
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Özellikle 1972’de Stockholm’de gerçekleştirilen İnsan Çevresi Konferansı sonrasında
ekologlar insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan çeşitli olumsuzluklara, doğal ekosistemlerin
nasıl tepki verdiği ile ilgili çalışmalara daha çok ilgi göstermişlerdir. Zaman içinde ekosistem
sağlığını değerlendirmek için çok sayıda yaklaşım ortaya çıkmıştır. Sağlık burada bilimsel
kriterlerden çok sübjektif karar vererek ve bir grup göstergeye dayanan ekosistem bozukluklarının
belirtilerinin yokluğu anlamında kullanılmıştır. Örneğin Rapport (1989), ekosistem sağlığını üç
yönden tanımlamıştır: Sosyal ve kültürel değerlerden etkilenmiş bir çevrede, yaşam bulguları ve
sistem bütünlüğü, karşı koyma kapasitesi ve tehditler. Bir diğeri ise Costanza’nın yaklaşımıdır
(1992). Bu yaklaşımda bir ekosistemin sağlığının değerlendirilebilmesi için, o ekosistemin
aşağıdaki 6 niteliğinin dikkate alınması gerekir. Bunlar:
1) Homeostasis (öz-düzenleme) yani denge durumu;
2) Hastalığın bulunmaması;
3) Çeşitlilik veya karmaşıklık (tür çeşitliliği ve sayısı);
4) Kararlılık veya direnç;
5) Sistemin büyümesi için canlılık veya faaliyet alanı;
6) Sistem bileşenleri arasında denge.
Mageau vd.’ne göre (1995), sağlıklı bir ekosistem, sürdürülebilir olandır. Yani, dış stresler
karşısında zaman içinde yapısını ve işlevini korumak için beceriye sahip olan ekosistemdir.
1990’lı yıllar ekosistem sağlığı ve kavramının teorik temelinin eleştirisinin yapıldığı yıllar
olmuştur. İlk eleştiriler ekosistemlerin yapısal ve fonksiyonel olarak organizmalara benzediğini
öne süren organizma teorisi üzerine odaklanmıştır (White vd. 2010; Lu vd. 2015).
Ekosistem sağlığı kavramının objektif bir bilimsel kavram olup olmadığı da, diğer bir
tartışma konusunu meydana getirmiştir. Bir ekosistemi tanımlamak için “sağlık” kelimesinin
kullanılması, sistem için iyi veya kötü bir durum olduğunu ifade etmektedir. Ancak bazı
araştırıcılara göre, ekosistemlerin iyi veya kötü şeklinde değerlendirilmesi sadece toplumun
beklediği ekosistem türü konusunda esas alınabilecek bir yaklaşımdır. Bundan dolayı ekosistem
sağlığı, bir değer yargısı terimidir. Dünyadaki doğal değişimleri daha iyi anlamamıza bağlı olarak
zaman içinde değer yargıları değişebileceğinden, doğal ortamın yönetilmesinde bir bilimsel temel
olarak kabul edilmesi uygun değildir (Lu vd. 2015).
Günümüzde ekosistem sağlığının göstergelerinin belirlenmesinde bazı temel prensiplerin
öne çıktığı, bu göstergelerin çeşitli şekillerde sınıflandırıldığı ve ekosistem sağlığı değerlendirme
yöntemlerinin de çeşitli yaklaşımlarla ele alındığı görülmektedir. Bütüncül yaklaşım, çoklu ölçüm
yaklaşımı ve öngörü model yaklaşımı bunlar arasındadır. İnsan yaşamı bakımından önemleri
nedeniyle şehir ekosistemleri ve tarımsal ekosistemler de ekosistem sağlığı bakımından
değerlendirilmektedir (Lu vd. 2015).
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Ekosistem sağlığı değerlendirmelerinde özellikle üç konunun üzerinde durulmaktadır (Lu
vd. 2015).
1-Ekosistem koşullarındaki değişime yol açan esas faktörler nelerdir?
Ekosistemlerde değişime yol açan bu faktörler doğal ve insan kaynaklı olarak ayrılabilir.
Güneş radyasyonu, doğal iklim salınımları, ekstrem jeolojik olaylar doğal faktörlerden bazılarıdır
ve bu değişimler tek yönlüdür (yani başka bir ifadeyle geri bildirim olmaz). Hâlbuki
ekosistemlerde çok büyük değişimlere yol açabilen insan kaynaklı değişim faktörleri, ekosistemin
içinde ya da yakınında yaşayan insanları da etkiler (yani başka bir ifadeyle, antropojenik faktörler
ekosistemden geri bildirim alır).
2- Ekosistem hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için ekosistemin sürdürülebilirliği nasıl
sağlanabilir?
Sürdürülebilirlik, ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını ve üretkenliklerini gelecekte de
devam ettirebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Bu terim Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonunun 1987’de yapılan toplantısında hazırlanan raporda, “gelecek kuşakların kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın, bugünün kuşaklarının ihtiyaçlarını
karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlanmıştır. Son yıllarda sosyal-ekolojik sürdürülebilirlik,
ekosistem yönetiminde de kabul görmüştür. Ekosistem süreçlerini hem etkileyip hem de tepki
verebilen insan, sosyo-ekolojik sistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır (Lu vd. 2015). Bu nedenle de
ekolojik ve toplumsal refah arasındaki ilişki ve sinerji, sürdürülebilirlik yönündeki çabalar söz
konusu iken, dikkatle değerlendirilmeli bu konudaki çabalar da teşvik edilmelidir.
3- Dış streslere ekosistemin tepki vermesini sağlamak için, yerine nasıl esneklik stratejileri
konulabilir?
Bir ekosistemin esnekliği ekosistem sağlığının değerlendirilmesi için önerilen üç ana
göstergeden biridir ve stres altındayken yapısını ve fonksiyonunu sürdürebilmek yeteneğini ifade
eder. Esnekliğin iki bileşeninden söz edilir. Birisi direnç ve diğeri de geri kazanımdır.
Antropojenik iklim değişikliği 21. yüzyılda ekosistem değişikliğinin önemli bir itici gücü olarak
göz önüne alındığında, geri kazanımdan ziyade esneklik, odak noktası olmalıdır. Çünkü ekstrem
iklim olaylarının sıklığındaki artış, geri kazanım için uygun zamanı sınırlamaktadır. İklimin stres
yaratan genel özellikleri, geri kazanımın rolünü daha az etkili hâle getirecektir. Bu arada, iklim
değişikliği ile ilgili olmayan diğer stres faktörleri (haşereler, hastalıklar, kirlilik ve arazi kullanım
değişikliği gibi), iklim değişikliği ile ayrı veya etkileşim hâlinde davranacaklardır. Uygulamada
esneklik göstergelerinin seçimi, fikir birliği ve tatmin edici ampirik kanıtlara dayanarak esneklik
ve yeniden kazanım arasında ayırt edilmelidir (Lu vd. 2015).
Ekosistem sağlığının geri kazanılması için de üç yöntemden söz edilir. Bunlar; restorasyon
(onarım), rehabilitasyon ve ıslah etme (remediation) dir. Restorasyon bir ekosistemin en üst
düzeyde ekolojik bütünlüğüne dönmesidir ve bu amaç için rehabilitasyon yöntemleri kullanılır.
Bazen, ekosistem koşullarındaki köklü değişimler nedeniyle, orijinal ekosistem geri alınamaz ve
yeni bir ekosistem oluşturulması ihtiyacı doğar. Buna ıslah (reme diation) adı verilir (Bradshaw
1997). Aslında doğal veya antropojenik stres kaynakları olmadığı durumlarda ekosistem zaman
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içinde eski hâline de dönebilir. Örneğin tropikal sahalarda yağmur ormanlarının aç-yak
yöntemiyle tahrip edildiği yerlerde oluşturulan tarım alanlarının bir süre sonra terkedilmesi
sonucunda, bu alanlar yeniden orman hâline dönüşebilmektedir. Bunlara yağmur ormanın geri
dönüşü veya ikincil yağmur ormanı gibi isimler verilmektedir. Bu durum o ekosistemin düzelme
sürecine girdiğine işaret etmektedir. Restorasyon veya diğer adıyla onarım ekolojisinde istilacı
türler, kirlilikle ilgili konular ve insan etkisiyle ortaya çıkmış diğer sorunlar ele alınır. Bu onarım
süreçlerinin gerçekleştirilmesinde ekolojik prensipler ön plandadır.
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Uygulamalar
1) Çevrenizde ekolojik mekân birimlerinden hangileri görülebilmektedir? İnceleyiniz.
2) İncelediğiniz mekân birimlerini fotoğraflayarak büyükten küçüğe sıralayınız.
3) Çevrenizdeki bir ekosistemi göz önünde bulundurarak sağlıklı bir ekosistem olup
olmadığını değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Dünya üzerinde kaç biyom ayırabilirsiniz? (Bunun için boş bir dünya haritası üzerinde
öncelikle belli iklim veya bitki topluluklarına göre bir ayırım yapmayı deneyiniz).
2) İnternette yer alan örnekler ile yaptığınız haritayı karşılaştırınız.
3) Yaşadığınız çevreyi bir ekosistem olarak kabul ediniz ve özelliklerini inceleyiniz. Bu
ekosistem dengeli bir ekosistem olarak tanımlanabilir mi? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekolojide incelemeye konu olan farklı mekân birimine, hangi boyutta olursa olsun
ekosistem adı verilir. Ekosistem, birbiriyle ilişkili biyotik ve abiyotik unsurlardan oluşan ve bu
unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besleyen ve yenileyen bir mekân
birimidir. Ekosistemin varlığının temeli olan madde ve enerji döngüsüdür. Ekosistemler farklı
büyüklüklüklerde olabilirler. Dünya, en büyük ekosistem olarak kabul edilir. Dünya ekosistemi
birçok ekosistemden meydana gelir. Ekosistemler içinde alansal boyutları en büyük olanları
biyomlardır. Biyom, karasal ekosistemin bitkileri ve hayvanları da içerebilecek şekilde
tanımlanabilen alt bölümüdür. Biyom, çeşitli özellikleriyle diğerlerinden ayrılan ekotoplardan
meydana gelir. İki ekotopun kesişme yerlerinde her iki ekotopa da benzer özellikler taşıyan geçiş
alanları vardır. Bu alanlar ekoton olarak tanımlanır. Organik toplulukların yaşadığı küçük boyutlu
mekâna niş adı verilmektedir. Unsurlarının bütünleştiği küçük alanlar bir ekosistemin dikey yapısı
olarak adlandırılır. Ancak ekosistemler madde ve enerji değişimi yoluyla mütemadiyen
çevrelerindeki sistemlerle etkileşim hâlindedir. Bu nedenle yapısal ve fonksiyonel özellikleri
içeren bir sınıflandırmada ekosistemin dikey yönde yapısı yanında çevresiyle olan etkileşimi de
dikkate alınmalıdır. Uzun yıllar karasal ekosistemlerin incelenmesine karşılık, aslında akvatik
ekosistemler de ekosistemin bütünlüğünü yansıtması açısından önem taşımaktadır.
İnsan etkisi olsun ya da olmasın işlevlerini normal olarak sürdüren bir ekosistem sağlıklı
ekosistemdir. Sağlıklı ekosistemlerde benzer unsurlardan bir veya birkaçı benzer rolleri
üstlenebilirler, bunlardan birinin veya birkaçının eksik olması, sistemin işleyişini bozmaz. Bu tür
sistemlere dengeli ekosistemler adı verilmektedir. Eğer sistem bir zarar verici faktörden çok
etkilenirse bu durum direnç veya onarım yoluyla giderilmeye çalışılır. Direnç etkilenmeye rağmen
sistemin işleyişine devam etmesini, onarım ise olumsuz etkinin ortadan kalkmasından sonra
sistemin yeniden eski hâlinde dönmesini ifade etmektedir. Ekosistem bozukluğuna yol açan
unsurların olmaması, sistemin sağlıklı olarak değerlendirilmesine imkân tanır. Ancak burada
sağlık kavramının daha çok subjektif kriterlere göre belirlendiğinin unutulmaması gerekmektedir.
Bir ekosistemin sağlıklı olarak işlemesi çeşitli yaklaşımlarla kontrol edilmektedir. Bütüncül
yaklaşım, çoklu ölçüm yaklaşımı ve öngörü model yaklaşımı bunlar arasındadır. Şehir
ekosistemleri ile tarımsal ekosistemler, ekosistemin sağlığı konusunun sıklıkla incelendiği alanları
meydana getirmektedir. Bunun açıklanması 3 sorunun cevaplanması ile mümkündür. 1-Ekosistem
koşullarındaki değişime yol açan esas faktörler nelerdir? 2- Ekosistem hizmetlerinin sürekliliğini
sağlamak için ekosistemin sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir? 3- Dış streslere ekosistemin tepki
vermesini sağlamak için yerine nasıl esneklik stratejileri konulabilir? Herhangi bir nedenle
sağlığını yitirmiş olan ekosistemlerin yeniden sağlığını kazanabilmesi için restorasyon,
rehabilatasyon ve ıslah etme yöntemleri kullanılır. Düzenlenebilir / düzeltilebilir koşullar
nedeniyle sağlığını yitirmiş ekosistemlerde restorasyon veya olumsuzlukların giderilmesi yeterli
iken, daha ağır koşullar nedeniyle ekosistemin yeniden kendi kendine yeterli hâle gelmesi
mümkün olmaz ise sürdürülebilir özelliğe sahip yeni bir ekosistem oluşturulmaya çalışılır.
Tropikal yağmur ormanlarının olduğu yerlerde aç-yak yöntemiyle ormanlar tahrip edilerek tarım
alanları açılmaktadır. Bu ekosistemin sağlığını yitirmesi anlamına gelir. Oluşturulan tarım alanları
bir süre sonra verim azalması nedeniyle terkedilir. Kendi hâline bırakılan bu alanlar, sistemi bozan
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etkenin ortadan kalkması nedeniyle yeniden orman hâline dönüşebilmektedir. Bu durum o
ekosistemin düzelme sürecine girdiğine işaret etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Küçükten büyüğe doğru ekosistemler sıralandığında doğru sıralama hangi seçenekte
verilmiştir?
a) Ekosistem-Biyom-Ekotop
b) Ekosistem-Biyom-Ekoton
c) Ekosistem-Ekotop-Ekoton
d) Biyom-Ekotop-Ekoton
e) Ekotop-Biyom-Biyosfer
2) Bir topluluk içinde bir türün rolü veya durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Habitat olarak niş
b) Yer kavramı olarak niş
c) Fonksiyonel niş
d) Ekoton
e) Potansiyel niş
3) Niş kavramı ile ilgili hangi seçenekte yanlış bilgi verilmiştir?
a) Gerçek niş, optimum yetişme şartlarını taşır.
b) Potansiyel niş gerçek nişin tamamını kapsar.
c) Bir türün potansiyel nişinin tamamında o tür yayılış gösterir.
d) Yer kavramı olarak niş, bir türün farklı ortamlarda veya topluluklarda dağılış ilişkisi
anlamında kullanılır.
e) Niş türlerin topluluk içindeki rolü için kullanılan bir kavramdır.
4) Aşağıdakilerden hangisi ekosistemler ile ilgili mekânsal bir kavram değildir?
a) Fizyotop
b) Popülasyon
c) Jeokompleks
d) Ekoton
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e) Biyotop
5) Bir ekosistemin çevresi ile uyumlu hâlini ifade etmek için hangi kavram
kullanılmaktadır?
a) Biyosenoz
b) Fizyosistem
c) Jeokompleks
d) Topluluk
e) Popülasyon
6) Ekosistem nedir?
7) Bir ekosistemin varlığının temelini neler oluşturur?
8) Bir türün yaşayabileceği ve üreyebileceği çevresel değerlerin aralığı hangi niş türünü
göstermektedir?
9) Ekosistemler küçük ve nispeten homojen alanlar olarak tanımlansa da bir ekosistemin
sınırları kapalı değildir ve başka bir ekosistem ile iç içe geçmiştir. Bu durumun meydana
gelmesinin sebebi nedir?
10) Başlıca akvatik ekosistemler nelerdir?
Cevaplar
1) e, 2) c, 3) c, 4) b, 5) a, 6) Ekolojide incelemeye konu olan farklı mekân birimlerine
verilen isimdir, 7) Madde ve enerji döngüsü, 8) Potansiyel niş, 9) Madde ve enerji alışverişi, 10)
Karasal üzerindeki göl ve akarsular ile denizel ekosistemler akvatik ekosistemleri meydana
getirirler.
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3. EKOSİSTEMLERDE ENERJİ AKIŞI, ENERJİ AKIŞI İLE BESİN
ZİNCİRİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER, MADDE DÖNGÜSÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Ekosistemlerde enerji akışı
3.2. Enerji akışı ile besin zinciri arasındaki ilişkiler
3.3. Madde döngüsü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ekosistemlerde enerjinin kaynağı nedir?
2) Bir besin zincirinin unsurları nelerdir?
3) Besin zinciri farklı şekillerde oluşturulabilir mi?
4) Hangi maddeler canlılar için hayati önem taşıyan döngü meydana getirirler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ekosistemlerde enerji akışı

Ekosistemlerde enerjinin
kaynağı ve enerjinin
kullanımı konularını öğrenir

Okuyarak

Enerji akışı ile besin zinciri
arasındaki ilişkiler

Enerji akışı ile besin
zincirini oluşturan unsurları
öğrenir ve aralarındaki
ilişkileri değerlendirir

Okuyarak

Madde döngüsü

Ekolojik ortam için önem
taşıyan maddeleri ve
bunların sistem içindeki
dönüşümünü öğrenir ve
önemini kavrar

Okuyarak ve internet
araştırması yaparak
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Anahtar Kavramlar
• Enerji akışı: Bir besin zincirindeki enerjinin bir beslenme seviyesinden başka bir
beslenme seviyesine aktarılması sürecine verilen isimdir.
•

Besin zinciri: Bir ekosistemdeki madde ve enerji döngüsüne verilen isimdir.

• Madde döngüsü: Bir kimyasal elementin çevreden canlılara, canlılardan çevreye
geçme sürecine verilen isimdir.
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Giriş
Ekosistemlerde bütün canlıların kullandığı enerji “iş yapabilme gücü” olarak tanımlanır.
Enerjinin özelliklerini belirleyen kurallar vardır. Bunlardan birisi olan enerjinin korunumu yasası
(yani termodinamiğin birinci yasası), enerjinin yoktan var edilemeyeceğini veya vardan/varken
yok edilemeyeceğini ifade eder. Bununla beraber enerji bir şekilden başka bir şekle dönüşebilir.
İkinci kural entropi (yani termodinamiğin ikinci yasası) ise bir enerjinin doğal yolla bir biçimden
başka bir şekle dönüşürken yoğunluğu giderek azalır veya bu dönüşüm sırasında enerjinin bir
kısmı mutlaka kullanılmayan ısı enerjisine dönüşür ve dağılır. Sonuç olarak doğal yollarla enerji
dönüşümünün yüzde yüz yani tam olduğu söylenemez. Bu konuda fotosentez örnek verilirse
burada güneşten gelen enerjinin fotosentezle potansiyel enerjiye dönüşümünde gelen ışık
enerjisinin çok az bir kısmı potansiyel enerjiye dönüşmektedir. Çünkü gelen enerjinin bir kısmı
dağılmaktadır. Dolayısıyla aslında gelen enerjinin tümü kullanılmaz. Entropi doğal yoldan enerji
dönüşümü sonucunda açığa çıkan ve kullanılmayan enerji ölçüsü olarak ifade edilir.
Organizmalardan tüm ekosistemlere kadar biyosferde burada belirtilen iki önemli doğa yasası
geçerlidir. Bu durum basitçe bir meşe yaprağında gösterilebilir (Odum ve Barrett 2008; Şekil 10).
Güneşten gelen enerjinin küçük bir kısmı fotosentez yoluyla besine yani şekere dönüşür, geriye
kalan kısmı ise dağılır. Ekosistemlerdeki tüm canlıların kullandığı enerji aslında bir biçimden
başka bir biçime doğru dönüşüm hâlinde olan enerjidir. Bu enerjinin kaynağı güneştir başka bir
ifade ile güneş ışığıdır. Güneşten gelen bu ışınların bir kısmı yansıyarak geri döner. Ekosistem
işlevlerinin her düzeyde gerçekleştirilebilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Fotosentezle başlayan
enerji dönüşümü ve besin üretimi buradan bu bitkilerle beslenen hayvanlara (yani otla beslenen
herbivor hayvanlara), oradan bu hayvanlarla beslenen karnivor (yani etle beslenen) hayvanlara
geçer. Bu ilişkilerin temelini enerji akışı oluşturur ve aslında bu akış canlılar arasındaki ilişkileri
de kontrol eder (Odum ve Barrett 2008).
Yukarıda da belirtildiği gibi güneşten gelen enerji yeryüzüne ulaştığında, gelen enerjinin
büyük kısmı ısı enerjisine dönüşür. Yeşil bitkiler için de böyledir. Yeşil bitkiler tarafından
soğurulan ışık enerjisinin büyük bir bölümü de aynı şekilde ısı enerjisine dönüşür, sonra bu ısı
bitkiden ekosisteme ve oradan biyosfere geçer. Bitkiye ulaşmış olan ışık enerjisinin sadece çok az
bir kısmı besindeki potansiyel enerjiye yani kimyasal enerjiye dönüşür. Bu oran %1’den bile daha
azdır. Bitkiler dışındaki bütün canlılar ihtiyaç duydukları enerjiyi yeşil bitkilerin fotosentezi
yoluyla üretilen organik maddeleri tüketerek almış olurlar. Yani bitkilerle beslenen hayvanlar,
bitkilerin kimyasal enerjisini alırlar. Bu durumda alınan bu enerjinin büyük kısmı hayvanlarda ısı
enerjisine olarak kullanılır ve bu enerji hayvanların vücudundaki protoplazmanın oluşumunda
kullanılır. Bu süreçte protoplazmada depolanan (yani kimyasal enerji/potansiyel enerji olarak
depolanan) miktar ise yine bitkilerdeki gibi oldukça azdır. Özetle belirtmek gerekirse besin zinciri
içindeki her düzeyde bir organizmada bulunan potansiyel enerji, bu organizmayla beslenen başka
bir organizmaya geçerken, enerjinin büyük kısmı ısı olarak dağılmaktadır (yani yukarıda belirtilen
entropi-ikinci kural). İşte enerjinin bir ekosistemdeki besin zincirinde bir beslenme seviyesinden
başka bir beslenme seviyesine aktarılması sürecine enerji akışı adı verilmektedir. Buradaki akışın
anlamı, enerjinin dönüşümünün tek yönlü olmasıdır (Odum ve Barrett 2008). Besin zincirinde
(besin döngüsünde) ise durum farklıdır.
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Bir ekosistemden başka bir ekosisteme enerji desteği de söz konusu olabilir. Yani enerjinin
bol bulunduğu kaynaktan çıkıp kıt bulunduğu (veya hiç bulunmadığı) bir yere yönlenmesi de
mümkündür. Böyle verimli bir ekosistemden (buna kaynak denir) üretim fazlası olan enerjinin,
enerji bakımından daha fakir olan bir ekosisteme (buna obruk denir) aktarılmasına kaynak-obruk
ilişkisi adı verilir. Anlaşılacağı gibi bu durumda bir ekosistemden diğerine, bir enerji aktarımı söz
konusu olur. Okyanuslardaki gel-git olayları, bu duruma örnek verilebilir (Odum ve Barrett 2008).
Bu durumda söz konusu kıyılar mangrov ekosistemleri adı verilen sistemlerin gelişimine zemin
hazırlamış olur.

Şekil 10: Bir meşe yaprağında enerji akışı (Odum ve Barrett 2008’den değiştirildi). Şekilde
enerjinin özelliklerini belirleyen iki yasa şematik olarak ifade edilmiştir. 1-Enerjinin korunumu
yasası: Güneşten gelen enerji (A) fotosentez yoluyla besine dönüşmektedir (C= şeker). 2-İkinci
yasa entropi: Dönüşüm sırasında güneşten gelen enerjinin bir kısmı dağılır (B). Burada enerji
kaynağından gelen enerji miktarı ile besine dönüşen enerji miktarı arasında belirgin fark vardır.
Çünkü gelen enerjinin önemli bir kısmı dağılmıştır. Dağılan bu enerji ve fotosentezle besine
dönüşmüş enerjinin toplamı (A= B + C), güneşten gelen enerji miktarını vermektedir. Güneşten
gelen ışık enerjisi yeşil bitkilerin fotosentezi yoluyla besine (yani kimyasal enerji biçimine)
dönüşür. Besindeki bu potansiyel enerji (gizli enerji) diğer canlıların yeşil bitkilerle
beslenmesiyle başka enerji biçimlerine dönüşecektir.
Enerji akışı sürecinin başlangıcında sistemin en önemli unsuru güneşten gelen ışıktır.
Ancak güneşten gelen ışınların tamamı yeryüzüne ulaşmaz. Atmosferin çeşitli özellikteki
katmanlarında zararlı olan ışınlar tutulur (Şekil 11). Yeryüzüne ulaşan ışınlardan küçük bir kısmı
tekrar yansıyarak geriye döner. Geriye kalanların büyük kısmı yeryüzündeki yaşama uygun
sıcaklık için, küçük bir kısmı da besin zincirinin temelini oluşturan fotosentez için kullanılır.
Atmosferin bileşimi biyosferdeki madde ve enerji dolaşımı bakımından büyük önem taşır.
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Meteorolojik parametre ve süreçler ile bunların bir sonucu olan iklim küre üzerinde en etkili
ekolojik faktörler olarak her büyüklükteki ekosistemin yayılış alanı ve özelliklerini belirleyen
temel faktörlerden birisidir. Yeryüzündeki hayatın meteorolojik parametre ve süreçlerin etkisi
altında olduğu açıktır. Yukarıda belirtildiği gibi besin zincirinin temelini oluşturan fotosentez
güneşten gelen ışığa bağlıdır, biyosferin yatay ve düşey yönde sınırlarını sıcaklık koşulları belirler
(Erinç 1984).

Şekil 11: Atmosferin katları (Erinç 1984).
Yeryüzündeki bitki formasyonlarının yayılış alanlarını ve bitki örtüsünün dağlık alanlarda
çıkabildiği yükselti büyük ölçüde sıcaklık özelliklerine göre şekillenir. Bu vejetasyon
formasyonları iklim özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru belirgin
değişime uğrar. Yine bitkilerin yetişme dönemini sıcaklık özellikleri belirler. Çünkü bitkilerin
çeşitli gelişim evreleri için talep ettikleri uygun sıcaklık değerleri vardır. Yeryüzündeki hayvan
türlerinin yayılış alanları da büyük ölçüde iklim özelliklerine göre ortaya çıkar. Virüsler, bakteriler
ve parazitler gibi organizmaların küre üzerindeki yayılışları veya belirli alanlarda ortaya
çıkışlarında iklimle ilgili özelliklerin ne kadar etkili olduğu da bilinmektedir (Murraya vd. 2015;
Şekil 12).
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Şekil 12: İnsanlarda bulaşıcı hastalıklara yol açan virüsler, bakteriler ve parazitlerin küresel
dağılış kalıpları (Murraya vd. 2015’ten değiştirildi). 187 bulaşıcı hastalığa yol açan patojen, 225
ülke için incelenmiş ve bunların yoğunlaştıkları yerler haritalanmıştır. Bulaşıcı hastalıkların
dağılışı ve çeşitliliği üzerinde coğrafi enlemin etkisinin önemli olduğu görülmektedir. Çünkü
hastalıkların bulaşma döngüleri üzerinde iklim faktörlerinin etkisi önemlidir. Bu nedenle de
benzer iklim özelliklerine sahip ülkelerde benzer parazitik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Belli
bölgelerde gruplaşan bu hastalık yapan patojenlerin zoocoğrafya bölgelerine göre yerleri de en
altta gösterilmiştir.
Bu konuda en iyi bilinen örneklerden birisi de iklim özellikleri ile Plasmodium türleri
arasındaki ilişkidir. Plasmodium parazitinin bulaştığı sineklerin (Anopheles sp.) ısırmasıyla
insanlara sıtma (diğer adı malarya) hastalığı bulaşmaktadır (Şekil 13). Bu parazitin çeşitli
türlerinin gelişimini (P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae ve P. knowlesi) yüksek sıcaklık
ve nem hızlandırmaktadır. Sineklerin (yani Anopheles türlerinin) olması sıtma olacağı anlamına
gelmez. Çünkü hastalığı yapan parazitlerin gelişimi, başta iklim olmak üzere uygun çevresel
koşullara bağlıdır. Özellikle Sahra altı olarak da bilinen Afrika’nın tropikal ülkeleri bu hastalığın
en sık görüldüğü ve her yıl ölümlerin ortaya çıktığı yerlerin başında gelmektedir (Şekil 14). Bu
alanlar adı geçen parazitin gelişim süreçleri bakımından uygun ortamları oluşturmaktadır.
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Şekil 13: Malarya hastalığına yol açan parazitlerden birisinin (Plasmodium falciparu) küresel
dağılışı ve iklim değişimi senaryolarına göre gelecekteki durumu (Rogers ve Randolph 2000’e
atfen de Souza vd. 2012).

61

Şekil 14: Anopheles cinsine ait sineklerden bazı türlerin yeryüzündeki yayılışları
(https://www.cdc.gov/malaria/about/biology/mosquitoes/). Bunlar malarya hastalığına yol açan
parazitleri taşıyan sinekler olarak da bilinir. Yeryüzünde 41 cinse ait yaklaşık 3500 civarında
sinek türü vardır. Anopheles cinsine ait sineklerin tür sayısı ise 430 kadardır. Bunlardan 30-40
tanesinin dişi bireyleri malarya (sıtma) parazitini taşımaktadır. Dolayısıyla bu cinse ait
sineklerin olması sıtma olacağını göstermez. Aynı zamanda parazitin gelişeceği uygun iklim
koşullarının ve diğer çevresel koşulların olması gerekir.
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3.1. Besin Zinciri ve Besin Ağı
Eğer, biyotik ve abiyotik unsurları arasındaki ilişkiler düzenli bir şekilde işlevlerini
sürdürüyor ise; bu unsurlardan bazılarında meydana gelen değişimler, madde ve enerji üretimi ile
dolaşımına engel olmuyor ise; fonksiyonel işlevi bozulmayan ekosistemlerden söz ediliyor
demektir. Bunlar doğal denge hâlinde olan ekosistemlerdir ve böyle ekosistemlerde üretim ve
tüketim arasında denge söz konusudur. Buna homeostasis (öz-düzenleme) yani denge durumu adı
da verilir. Doğal ekosistemlerde denge değişik şekillerde sağlanır.
Ekosistemde biyotik ve abiyotik unsurlar arasındaki ilişkiler ve besin maddelerinin üretimi
ile enerji akışı, ekosistem dengesinin korunmasına yol açar. Ekosistemdeki bu madde ve enerji
dolaşımı veya döngüsü besin zinciri olarak tanımlanır. Besin zinciri, nasıl işlediği yeryüzü
örneğinde, şu şekilde açıklanabilir (Erinç 1984): En büyük ekosistem olan dünyamızda bütün
canlılar, varlıklarının devamı için besin ve enerjiye gereksinim duyarlar. Yeryüzünde besin
üretimi için gerekli olan su, oksijen, azot gibi her türlü madde vardır. Ancak, besin zincirinin
harekete geçmesi ve kusursuz olarak çalışabilmesi bitkilerle yakın ilişkilidir. Basitçe ifade etmek
gerekirse bitkiler bu maddeleri organik besinlere dönüştürerek bu mekânizma içinde çok önemli
bir yer tutarlar. Bunun olabilmesi için gerekli olan enerjinin kaynağı ise güneştir. Dünya’da her
yıl fotosentez yapan bitkiler tarafından üretilen organik madde miktarı, yaklaşık olarak 1017 gram
(yaklaşık 100 milyar ton)’dır. Aynı zaman diliminde aynı miktarda organik madde canlıların
solunum faaliyetleriyle CO2 ve H2O’ya dönüşmektedir. Bununla beraber üretim ve ayrışma
arasında tam olarak bir denge olduğu söylenemez (Odum ve Barrett 2008). Bir ekosistemde
gerçekleşen fotosentez kendi kendine üretim (otoktonus) olarak belirtilirken, ekosistem dışında
üretilen organik maddelere ise allokton denir. Yeryüzünde bugün bilinmesi gereken en önemli
değer P/R oranıdır. Bu oran bölgesel veya küresel organik madde üretimi (P; production: üretim)
ile solunum (R; respiration: solunum) arasındaki dengeyi ifade etmektedir. Özellikle
ekosistemlerin gelişim süreçlerinde önemli bilgiler sağlayan bu oran, çevresel sorunların
anlaşılabilmesi bakımından büyük önem taşır.
Besin zinciri, bir topluluk içindeki ilişkileri besleyen, temsili açıklayıcı bir diyagramdır.
Buradaki oklar tüketilenden (avdan), tüketiciye (avcıya) doğru besin akışını ifade etmektedir
(Smith ve Smith 2012). Bir örnek verilecek olursa; herhangi bir yerde çekirge otla, serçe çekirge
ile şahin de serçe ile beslenmektedir. Bu durumun besin zinciri aşağıdaki gibi ifade edilir:
ot → çekirge → serçe → şahin
Besin zincirleri açıklayıcıdır ve besin ağlarını çok özet bir şekilde ifade ederler. Aslında
ekosistemlerde genel olarak iki besin zincirinden söz edilebilir: Otlama besin zinciri ve döküntü
besin zinciri. Bu ikisi arasındaki temel fark ilk düzeydeki tüketiciler için enerjinin kaynağıdır.
Otlama besin zincirinde herbivorların ilk enerji kaynağını, canlı bitki biyoması veya net ilksel
üretim oluşturur. Döküntü (detritik) besin zinciri adı verilen sistem de ise enerji kaynağını ölü
organik malzeme veya döküntüler oluşturur. Yine her besin zincirinde otla beslenen organizmalar,
etoburların enerji kaynağıdır ve bu böyle devam eder. Meralarda otlayan hayvanlar, ormanda
gezinen geyik, ormanda yapraklarla beslenen böcekler veya bir su ortamında fitoplanktonlarla
beslenen zooplanktonların hepsi, otlama besin zinciri olarak tanımlanan besin zincirindeki ilk
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düzey tüketicileri temsil etmektedir. Buna karşılık, salyangozlar, kınkanatlılar, kırkayaklar ve
solucanlar gibi çeşitli omurgasız organizmalar yanında, yine çeşitli mantarlar ve bakteriler
döküntü besin zincirinin birinci düzey tüketicilerini temsil eder (Smith ve Smith 2012). Aşağıda
verilen şekilde, bir ekosistemde beslenme yapısı ve enerji akışının genelleştirilmiş modeli için iki
besin zinciri bir arada gösterilmiştir (Şekil 15). Bu iki besin zinciri birbiriyle bağlantılıdır.
Döküntü besin zinciri için ilksel enerji kaynağını, otlama besin zincirinden sisteme gelen ölü
organik madde ile atık madde girişi meydana getirmektedir.

Şekil 15: Bir ekosistemdeki iki besin zinciri şekli: Otlama besin zinciri ve döküntü besin zinciri
(Smith ve Smith 2012). Turuncu oklar beslenme düzeyiyle ilgili olarak, sindirime eşlik eden
enerji akışını temsil etmektedir. Her beslenme düzeyinde solunumla kaybedilen enerjiyi mavi
oklar göstermektedir. Kahverengi oklar ise ölü organik malzemenin (yani canlılar tarafından
tüketilmemiş olan biyomas) ve atık ürünlerin (dışkı vb.) bileşimini ifade etmektedir (S:
solunum).
Ancak doğadaki beslenme ilişkileri düz bir çizgiyle gösterilecek kadar basit değildir. Tam
tersine doğadaki beslenme ilişkileri, ilksel üreticilerden tüketicilere giden karmaşık bir besin ağı
şeklindedir. Besin ağı içinde birbirine geçmiş birçok besin zinciri yer alır (Şekil 16). Çok geniş
bir yelpazede temsil edilen türler arasındaki ilişkilerle, besin ağları da yüksek oranda iç içe
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geçmiştir. Besin ağları, basit bir besin zincirindeki oklarla, enerji akışı yönünde beslenme
düzeyine dayandırılmaktadır (yani birincil üreticilerden otlarla beslenenlere, otlarla
beslenenlerden etle beslenenlere; Smith ve Smith 2012). Besin ağlarında ototroflar (kendi kendini
besleyebilen ve inorganik maddelerden organik madde sentezleme kabiliyeti olan organizmalar),
herbivorlar ve karnivorlar gibi belli başlı besin grupları ortak bir enerji kaynağına göre
tanımlanmıştır. Her bir beslenme grubu diğerine bağlıdır.

Şekil 16: Kuzey Amerika bozkırlarında bir besin ağı örneği (Smith ve Smith 2012). Oklar avdan
(tüketilen), avcıya (tüketici) doğru yönlenmiştir.
Besin zinciri içinde ayrıştırıcıların yeri önemlidir. Bunlardan mikroorganizmalar
ayrıştırma süreçlerindeki rolleriyle dikkat çekerler. Bunlar ikiye ayrılır: Aerobik ayrıştırıcılar ve
anaerobik ayrıştırıcılar. Aerobik ayrıştırıcılar, oksijenin olduğu ortamlarda yaşayan ve ayrışma
için oksijene gerek duyan organizmalardır. Oksijensiz ortamda ayrıştırma süreçlerini yapan
organizma grupları ise anaerobik organizmalardır.
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3.1.1. Fotosentez, C3 bitkileri, C4 bitkileri ve Crassulacean Asit
Metabolizması (CAM)
Bilindiği gibi fotosentez, içerdikleri klorofilin katalitik etkisi sayesinde bitkilerin atmosfer
veya sudaki CO2’i ve suyu, güneş enerjisi sayesinde organik maddeye dönüştürmesidir.
Fotosentezin enerjisi de güneştir. Yani fotosentezle, güneş enerjisinin bir kısmı potansiyel enerji
şeklinde besin içinde depolanmış olur (Şekil 10’a bakınız).
Fotosentez şu formülle ifade edilir:

Bu durumda fotosentezle CO2 ve su birleşerek glikoz üretilir ve güneşten gelen enerji
glikozda depo edilmiş olur.
Fotosentez sürecinde tüm bitkiler aynı fotosentez yolunu kullanmazlar. Bu süreçte bitkiler,
atmosferden karbondioksit alarak karbon atomları ile bileşikler üretir. Bunun ilk ürünü bir asittir.
Karbondioksit bitkilerin kullanabileceği bileşiklere çevrilirken kullanılan sürece göre, üç karbonlu
veya dört karbonlu yapılar meydana gelmektedir. Kullanılan karbon atomlarının sayısı C3
bitkilerinin (yani soğuk mevsim bitkileri ) ve C4 bitkilerinin (yani sıcak mevsim bitkileri)
tanımlanmasında dikkate alınır. Soğuk mevsim bitkileri olarak adlandırılan C3 bitkileri en iyi
gelişmeyi orta derecedeki/ılıman sıcaklıklarda sağlar. Bunların optimal sıcaklıkları 17-23°C
arasında değişir. Büyüme ise toprak sıcaklığının 4-7°C’lere eriştiği ilkbahar mevsimi başında
başlar ve yazın en sıcak olduğu zamanda durabilir. Orta enlem sonbaharlarının kısa ve serin
günlerinde, bu bitkilerde büyüme devam eder. C4 kimyasal yolu ise fotosentezin çok daha yüksek
sıcaklıklarda gerçekleşmesini sağlar. Bu yüzden de C4 bitkileri, sıcak mevsim bitkileri olarak
adlandırılır. M.D. Hatch ve C.R. Slack tarafından 1966 yılında tanımlanan C4 fotosentez yolu, bu
nedenle Hatch- Slack döngüsü ya da C4 döngüsü olarak bilinmektedir. C4 otlarının fotosentezde
en verimli olduğu sıcaklık aralığı 32-34°C’ler arasındadır. Büyümenin başlaması için gerekli olan
toprak sıcaklığı 15-18°C’leri bulur. Tropikal alanlarda ve orta enlemlerin sıcak yazlara sahip
yerlerinde yayılış alanı bulan ot türleri, çoğunlukla C4 otlarıdır. C3 otları ise genellikle ılıman
veya orta enlem steplerinin serin bölgelerinde yayılış gösterir (Gibson 2009; Hatch 2002;
Woodward 2008; Avcı 2013). İnsanların besin olarak tükettiği buğday, pirinç ve patates gibi
birçok bitki C3 bitkisidir. Mısır ve şekerkamışı ise C4 bitkilerine örnek verilebilir. Özellikle çöller
gibi kurak ortamlarda yayılış gösteren bazı bitkiler ise kısaca CAM olarak bilinen Crassulacean
Asit Metabolizması yolunu seçerler. Kurak bölgelerin kaktüsleri ve diğer bazı sukkulent bitkileri
(örnek Frenk inciri Opuntia ficus-indica), özellikle geceleri açılan stomalardan içeri karbondioksit
alırlar. Stomalar gündüz kapalı, geceleri açıktır. Bu sayede, stomalar yoluyla gündüz
buharlaşmayla su kaybı minimum düzeydedir. Geceleri stomalardan içeri alınan karbondioksit,
organik asitler şeklinde yapraklarda depolanır ve ertesi güne kadar bağlanmaz. Güneş doğduktan
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sonra gündüz saatlerinde, önceden depolanan organik asitler kullanılarak fotosentez gerçekleşir.
Bu geciktirilmiş fotosentez gün boyunca su kaybını önemli ölçüde azaltır (Begon vd. 2006; Odum
ve Barrett 2008).
Sonuç olarak fotosentez besin zinciri sürecinin başlangıcında, çok önemli bir fonksiyona
sahiptir ve yeryüzünde hem karalar üzerinde hem de okyanus ve denizler ile diğer akvatik
ekosistemlerdeki yaşamın devamı bakımından büyük öneme sahiptir.

3.2. Madde Döngüsü
Biyosferdeki tüm kimyasal elementler, çevreden canlılara ve canlılardan da tekrar çevreye
geçme özelliği gösterirler. Biyosferdeki bu döngüler esnasında her elementin izlediği yol
kendisine özgüdür. Az çok dairesel bir yol izleyen bu döngülere “biyo-jeokimyasal döngüler” adı
verilmektedir (Odum ve Barrett 2008; Şekil 17). Bu döngülerde veya madde dolaşımlarında
meydana gelebilecek aksamalar ekosistemlerde de bozulmalara yol açacaktır. Çünkü
ekosistemlerde hammadde varlığı bellidir ve yerine konulmadığı zaman tükenecektir (Erinç
1984). Bu sistem içinde tükenmeyen tek kaynak güneşten gelen enerjidir. Biyo-jeokimyasal
döngüleri sürdüren elementlerden bazıları yaşam bakımından zorunlu olan kimyasal
elementlerdir. Yeryüzündeki hayat bakımından zorunlu olan bu kimyasal elementlerin ve
inorganik bileşiklerin biyosferdeki hareketleri besin elementi döngüsü olarak da isimlendirilir.
Yeryüzündeki bütün canlıları göz önünde bulundurursak, doğada var olan elementlerden 30-40
kadarı yeryüzündeki yaşam için gereklidir. Canlılar için mutlaka gerekli olan bu elementlere
zorunlu elementler adı verilir. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi zorunlu elementler canlılar
için nispeten yüksek miktarlarda gerekli olan elementlerdir. Ancak bazı zorunlu elementler ise
çok az miktarda gereklidir. Sözü edilen 30-40 kadar elementin dışında kalan ve yaşam bakımından
gerekli olmayan elementler zorunlu olmayan elementler olarak adlandırılır ve bunlar canlıların
yapısında bulunmak zorunda değillerdir. Ancak yine de örneğin su döngüsü yoluyla bunlardan
bazıları da canlıların yapısına girer ve biyo-jeokimyasal döngülere katılır (Odum ve Barrett 2008).

3.2.1. Azot Döngüsü
Azot döngüsü diğer element döngülerine göre oldukça karmaşık bir döngüdür ve bu
döngünün gerçekleşmesini sağlayan bazı itici güçler söz konusudur (Şekil 18). Azot organizmalar
için son derecede önemlidir. Azotun esas kaynağını, atmosferin %78,09 oranında içerdiği
moleküler azot gazı (N2) meydana getirir. Atmosferdeki moleküler azotun organizmalar
tarafından kullanılabilmesi, ancak bazı süreçler geçirmesiyle mümkün olur. Azot gazının bu
kullanılabilir bileşikler hâline dönüşmesine azot fiksasyonu (bağlanması) adı verilmektedir.
Fiksasyon kısmen atmosferde meydana gelir. Burada azot, oksijen ile birleşerek nitrit ve nitrata
dönüşür ve yağışla toprağa ulaşır. Böylece bitkiler tarafından kullanılır. Ancak esas olarak
fiksasyon, topraktaki bazı bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Azot fiksasyonunun yaklaşık
%70’i bu şekilde gerçekleşir. İşte atmosferdeki elementer azot gazının (N2) topraktaki çeşitli
mikroorganizmalar tarafından fiksasyonuna biyolojik azot fiksasyonu denilir. Küresel biyolojik
azot fiksasyonunun miktarının, yılda yaklaşık olarak 140 milyon ton olduğu belirtilmektedir
(Erinç 1984; Kızıloğlu 1999; L’Hirondel ve L’Hirondel, 2002).
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Şekil 17: Biyosferde biyo-jeokimyasal döngüler (Smith ve Smith 2012). Biyosferdeki tüm
kimyasal elementler, çevreden canlılara ve canlılardan da tekrar çevreye geçme özelliği
gösterirler. Biyosferdeki bu döngüler esnasında her elementin izlediği yol kendisine özgüdür. Az
çok dairesel bir yol izleyen bu döngülere “biyo-jeokimyasal döngüler” adı verilmektedir.
Topraktaki hayvansal ve bitkisel artıklarda bağlı bulunan azot, bu organik maddelerin
mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılması sonucunda nitrat ve amonyum hâlinde açığa çıkar.
Buna “azot mineralizasyonu” (diğer adıyla amonifikasyon) denir. Bitkiler de toprak kolloidleri
tarafından adsorbe edilen bu anyon ve katyonları alarak azotla beslenir. Bu süreçte açığa çıkan
amonyumun bir kısmı bazı bakteri gruplarınca okside edilir ve nitrat azotuna dönüştürülür. Buna
da “nitrifikasyon” adı verilir. Yine bazı organizmalar nitrifikasyonla nitrat hâline dönüşen azotu,
oksijen gereksinimleri için kullanır ve nitratı nitrite veya elementer azota çevirir. Bu ise
“denitrifikasyon”olarak isimlendirilir. Denitrifikasyon genellikle oksijenin az olduğu ıslak ve iyi
havalanamayan topraklarda gerçekleşir. Organik maddelerin ayrıştırılmasından elde edilen azot
miktarı bitki atıklarının türüne, iklim koşullarına ve toprağın asitlilik derecesine göre değişime
uğrar (Çepel 1988; Offre vd. 2013).
Azot proteinlerin, genetik malzemenin, klorofil ve diğer önemli organik moleküllerin
önemli bir bileşenidir. Tüm organizmaların yaşamak için azota ihtiyaçları vardır. Canlı dokularda
oksijen, karbon ve hidrojenden sonra dördüncü en yaygın kimyasal element azotdur. Beşeri
faktörler doğal döngüyü değiştirmeye başlayana kadar, azot biyosferde sadece yeterince
mevcuttu. Son yüzyılda insan faaliyetleri, karalar üzerindeki azot fiksasyonu oranını
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hızlandırmıştır. Azotlu gübrelerin kullanımı, fosil yakıtlar, azot bağlayan bakterileri barındıran
soya fasulyesi, bezelye ve diğer tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, bu konudaki belli başlı etkenler
arasında belirtilmektedir (Vitousek vd. 1997). Bunun bir sonucu olarak azot, birçok ekosistemin
işleyişi, biyolojik çeşitliliği ve dinamiklerini kontrol eden belli başlı sınırlayıcı faktörlerden birisi
olmuştur.

Şekil 18: Azot döngüsü (Ruttenberg 2003’ten).

3.2.2. Oksijen Döngüsü
Atmosfer %21 oranında oksijen içerir. Okyanus ve denizlerde de çözünmüş olarak oksijen
bulunur. Tüm canlılar solunum için oksijen kullanır. Ayrıca oksijen organik maddelerin
oksidasyonunda, kömür, gaz ve odun gibi maddelerin yanması sırasında büyük ölçüde tüketilir.
Atmosferin oksijen kaynaklarından birisini, klorofilli bitkilerin fotosentez süreci oluşturmaktadır.
Atmosferin içerdiği oksijen miktarında bugüne kadar ölçülebilir bir değişiklik saptanmamıştır.
Buna göre, tüketilene eşit miktarda oksijenin atmosfere iade edildiği ve bu suretle döngünün denk
kapandığı anlaşılmaktadır (Erinç 1984).
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3.2.3. Fosfor Döngüsü
Fosfor elementinin oluşturduğu kimyasal bileşik çeşidinin azot elementinin oluşturduğu
kimyasal bileşik çeşidine nazaran daha az olması nedeniyle, fosfor döngüsü azot döngüsüne göre
daha basittir (Şekil 19). Canlıların hücrelerinde yer alan zorunlu bir element olan fosfor, döngü
içinde organik bileşiklerle beraber ve fosfat bileşiği şeklinde davranır. Fosforun en önemli kaynağı
litosferdir (Odum ve Barrett 2008). Fosfor bütün yeşil bitkilerin gelişimi için enerji transferi
süreçlerinde mutlak olarak gerekli olan bir besin maddesidir. Bitki dokularında hem organik, hem
de inorganik bileşikler hâlinde bulunur. Karbonhidrat sentezi için de gerekli olan bir maddedir.
Topraktaki fosforun %50’ye yakın kısmı organik maddelere bağlı olarak bulunur. Organik kökenli
tortullar sonradan tektonik hareketlerle yükselerek yeryüzünde fosfat yatakları oluşur. Örneğin,
Himalayaların, Tibet platosunun hızla yükselmesi kimyasal ayrışma süreçlerini hızlandırmış, bu
durum okyanuslara fosfor girişini arttırmış ve bu durum Geç Miyosen’de “biyojenik patlamaya “
açmıştır. Fosforun toprak çözeltisindeki miktarı ppm ile ölçülecek kadar azdır. Fosfor miktarı: 5
ppm’den az ise toprakta fosfor besini çok az, 5-12’ppm ise az, 12-22 ppm ise orta, 22 ppm’den
çok ise yüksek olarak değerlendirilir (Erinç 1984; Çepel 1988; Filippelli 2008). Deniz ve tatlı su
ekosistemlerinde, fosfor döngüsü esas olarak üç şekilde gerçekleşir: Partikül hâlinde organik
fosfor, çözünmüş organik fosfat ve inorganik fosfatlar. Akarsular, göllere ve denizlere fosfor
taşıyan esas kanallardan birisidir. Akarsuların göllere ve denizlere taşıdığı fosfor, organik ve
inorganik kökenli olabilir ve taşınan fosfor miktarı, akarsuyun mevsimlik akım miktarlarına göre
de değişiklik gösterebilir. Çözünmüş ortofosfat, denizel besin ağı içinde, fotosentez yapan
fitoplanktonlar (bitkisel küçük organizmalar) tarafından alınır. Denizel fosfor döngüsü,
denizlerdeki karbon ve azot döngüleri ile de bağlantılıdır (Ruttenberg 2003).
Küresel fosfor döngüsünün dört temel bileşeninden söz edilebilir. Tektonik yükselme ve
fosfat içeren kayaçların açığa çıkması; anakayanın fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması
(partikül veya çözünmüş hâlde akarsularla taşınan fosforun kaynağı budur); göllere ve
okyanuslara akarsular vasıtasıyla fosfor taşınımı; gömülü hâlde organik ve mineral malzemeyle
beraber fosfor sedimantasyonu. Karasal sistemde fosfor anakaya, toprak ve organizmalar olmak
üzere üç havuzda depolanmaktadır (Ruttenberg 2003).
Bu yüzyılın ikinci yarısında, fosfatlı gübre eldesi için yapılan madencilik faaliyetleri
(çoğunlukla denizel fosforit-doğal kalsiyum fosfat- depolarından yapılan), etkileyici biçimde
çoğalmıştır. Fosfatlı gübrelerin kullanımı yanında ormansızlaşma ve ziraai faaliyetlerdeki artış,
şehirsel ve sanayii atıkları gibi karasal alanlardan akvatik ekosistemlere fosfor taşınımı, son derece
zararlı sonuçlara neden olmaktadır. Bu faaliyetler sonucunda akarsularda giderek artan yüksek
fosfor içeriği, göl ve kıyı alanlarında doğal organizmalar için ölümcül veya son derece zararlı olan
ötröfikasyona, alg patlamalarına ve anoksik koşullara yol açmaktadır (Ruttenberg 2003).
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Şekil 19: Küresel fosfor döngüsü (Ruttenberg 2003’ten değiştirildi)

3.2.4. Karbon Döngüsü
Canlı varlıkların molekül yapısında çok önemli bir yer tutan hidrokarbonların temel ham
maddesini, üretici bitkiler tarafından fotosentezde kullanılan CO2 meydana getirmektedir. İşte bu
açıdan bakıldığında, atmosferin bileşiminde ve suda çözünmüş olarak bulunan CO2 miktarının
kararlılığı, en büyük ekosistem olan dünya için büyük bir önem taşır. Atmosferdeki CO2 miktarı
belirlidir. Tüketilen miktarda CO2 sürekli olarak atmosfere iade edilmemiş olsa, fotosentez
giderek azalır ve bitkiler de organik madde üretemezlerdi. Bu durum besin zincirinin bir süre sonra
durmasına yol açardı. Ekosistemlerde bu yüzden devamlı olarak işleyen CO2 döngüsü söz
konusudur. Karasal ve akvatik ekosistemlerin hepsinde bitkilerin fotosentez için talep ettikleri,
okyanus ve denizlerdeki bazı organizmaların kavkıları için gerekli olması nedeniyle ihtiyaç
duydukları temel unsurlardan birisini CO2 meydana getirmektedir. Organizmaların ölümlerinden
sonra dibe çökelen veya kimyasal yollardan denizlerde ve göllerde karbonatlı kayaların depo
edilmesi ile harcanan miktarda CO2, çeşitli yollardan tekrar atmosfere döner. Böylece, bitki ve
hayvanların solunumları, volkanik faaliyetler, kömür, odun, doğalgaz, petrol gibi hidrokarbonlu
yakıtların kullanılması sonucu atmosfere CO2 sağlanmaktadır. Karbonatlı kayaçlardan üretilen
yapay gübrelerin toprağa karışması da, sisteme CO2 girişi sağlanmaktadır. Bu şekilde de döngü
denk kapanmaktadır (Erinç 1984; Odum ve Barrett 2008).
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Denizel ekosistemler düşünüldüğünde, denizlerin karbonun en büyük depolanma alanları
olduğu söylenebilir. Denizlerde, bikarbonatlar ve çözünmüş organik karbon hâlinde
atmosferdekinin yaklaşık 50 katı kadar karbon bulunmaktadır. Bu nedenle de denizler
atmosferdeki CO2’in en önemli tamponlayıcısıdır. Yani atmosfer ve denizler CO2 alışverişi
bakımından birbirini dengelemektedir. Başka kelimelerle bu durum atmosferdeki CO2 miktarını
ayarlayan birincil kontrol sistemidir. Ancak günümüzde insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak
(örneğin fosil yakıtların büyük ölçüde kullanılması gibi), atmosferdeki CO2 miktarı belirgin
şekilde artmıştır (Erinç 1984; Odum ve Barrett 2008; Ciais vd. 2013). Bu durum küresel ısınmanın
da temel nedenlerinden birisi olarak görülmekte ve tüm ekosistemlerde çeşitli değişimlere yol
açtığı/açacağı öngörülmektedir. 1850’den önce (sanayi devrimi öncesinde) atmosferdeki CO2
yoğunluğu 280 ppm kadarken, son elli yıl içinde 370 ppm’in üzerine çıkmıştır (Şekil 20). Bu artış
yerkürede sera etkisi endişesine yol açmıştır. Sera etkisi, CO2 ve diğer bazı kirletici gazların
atmosferdeki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak, küresel sıcaklıkların da artması şeklinde
belirtilebilir. Küresel sıcaklıkların artışına neden olan bu gazlara sera gazları adı da verilir.
Başlıca sera gazları metan, ozon, azot oksitler ve kloroflorokarbonlardır. Bunlar güneşten gelen
ve yeryüzüne ulaştıktan sonra uzaya geri dönen kızılötesi ışınları emerek, bunların yeryüzüne geri
yansımasına neden olurlar. İşte bu geri yansıyan zararlı ışınlar da potansiyel olarak küresel
ısınmaya yol açarlar (Odum ve Barrett 2008).

Şekil 20: Atmosferdeki CO2 oranının değişimi ve senaryolara göre gelecekteki durumu. Fosil
yakıt kullanımındaki artış nedeniyle CO2 oranı da belirgin şekilde artmıştır. Gelecek 250 yıl için
3 senaryoya göre tahminde bulunulmaktadır (Krebs 2008).
Miktarı az olmakla beraber atmosferde CO2 dışında iki farklı karbon bileşiği daha bulunur.
Bunlar karbonmonoksit (CO) ve metan (CH4)’dır. Bunlar organik maddenin oksijensiz ortamda
ayrışması sonucunda meydana gelirler ve sonra da atmosferde oksitlenerek CO2’e dönüşürler.
Önemli karbonmonoksit kaynaklarından birisini egzoz gazları oluşturur. Metan ise oksijensiz
ortamda yaşayan bakterilerin organik maddeleri ayrıştırması sonucunda meydana gelir. Fosil
yakıtlar ve diğer bazı insan faaliyetleri sonucunda günümüzde atmosferdeki metan
konsantrasyonu iki katına çıkmıştır. Bir molekül metanın emdiği ısı, bir molekül CO2’in emdiği
ısının 25 katıdır. Özellikle yüksek enlemlerde donmuş topraklarda (permafrost) metan hidratlar
bulunur. Su moleküllerinin oluşturduğu bir kafes yapısı içinde metanın tutulmasıyla meydana
gelen metan hidrat, buza benzer (Ocakoğlu 2009). Küresel ısınmaya bağlı olarak permafrostun
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çözülmesi ve ısınmayla beraber metan hidratların erimesi sonucunda metan açığa çıkmaktadır. Bu
durum “metan geğirmesi” olarak isimlendirilir (Odum ve Barrett 2008; Ciais vd. 2013). Özellikle
yüksek enlemlerde, küresel ısınmanın neden olacağı gerçek tehlikelerden birisi, bu alanlarda
devamlı donmuş hâlde bulunan toprakların çözülmesi ile beraber oluşmaya başlayan metan
geğirmesi olayıdır.

3.2.5. Kükürt Döngüsü
Kükürt, bazı amino asitlerin yapısında bulunan bir element olduğundan canlılar için
zorunlu olan elementlerden birisi olarak değerlendirilir. Ototrof canlılar (kendi kendini
besleyebilen ve inorganik maddelerden organik madde sentezleme kabiliyeti olan organizmalar)
kükürtü ancak sülfat bileşiği (SO4) şeklinde alabilmektedirler. Bu organizmalar sülfatı indirgerler
ve böylece kükürt önce bazı amino asitlerin sonra da proteinlerin yapısına girer. Ekosistemlerde
azot ve fosfor kadar çok kullanılmayan kükürt, bu nedenle de ekosistemde bulunan bitki ve
hayvanlar bakımından çoğunlukla sınırlayıcı bir unsur olmaz. Ancak kükürt döngüsünün önemi,
üretim ve ayrışma süreçlerinde oynadığı önemli rolden kaynaklanmaktadır (Odum ve Barrett
2008).
Arkebakteriler farklı süreçlerle kükürt döngüsünü etkilemektedir ve böylece sülfür
bileşikleri üretilmekte ya da oksitlenmektedir. Sülfürlü bileşiklerin üretimi (sülfidojenez), içinde
birçok arkebakterinin de yer aldığı çeşitli aneorobik bakterilerin metabolizma faaliyetleri
sonucunda yan ürün olarak hidrojen sülfitin (H2S) üretimidir. Hidrojen sülfit aynı zamanda,
hidrotermal alanlar ve deniz içindeki volkanik bacalar başta olmak üzere volkanik çıkışların bir
ürünüdür. Sülfürlü bileşiklerin üretimi çoğunlukla biyojeokimyasal bir süreç olmakla beraber,
H2S reaktif bir molekül olduğu için üretildiği ortamlarda her zaman birikmez. Metal iyonlarıyla
reaksiyona girerek metal sülfitleri oluşturabilir, havayla reaksiyona girip kükürt birikimine neden
olabilir veya farklı mikroorganizmalar tarafından elektron kaynağı olarak kullanılabilir (Offre vd.
2013).
Bunların dışında yukarıda ifade edilen zorunlu olmayan elementler de canlılarla doğal
çevre arasında var olan biyo-jeokimyasal döngülere katılırlar. Bu elementlerin birçoğu canlıların
dokularında birikir. Zorunlu olmayan elementlerin çevremizdeki döngülere katılmasında, beşeri
faktörlerin rolü vardır. Bunların arasında zehirli bileşikler de vardır ve bunlar insan faaliyetleriyle
zorunlu elementlerin döngüsüne katılarak biyo-jeokimyasal döngüleri kirletmektedirler. Örneğin
denizlerde yaşayan birçok organizma bu zehirli bileşikleri (arsenik, cıva ve benzeri bazı
elementler gibi) vücutlarında biriktirir. Buna “biyolojik birikim” adı verilir. Zorunlu olmayan
elementlerden birisi de stronsiyumdur. Stronsiyumun radyoaktif formu insana ve diğer birçok
canlıya son derece zararlıdır. Nükleer silahların, nükleer santrallerin kurulması ve denenmesi
sırasında uranyum atomlarının parçacıklara ayrılmasıyla bir atık ürün olarak radyoaktif
stronsiyum (Sr90 izotopu) açığa çıkar ve doğal döngülere karışabilir. Buralardan toprağa ve suya
karışarak bitkilere, hayvanlara, gıda üretilen malzemeler ve nihayetinde de insana ulaşarak zarar
verir. Bu konuda tehlikeli kabul edilen diğer ürün besin zinciri içinde hızlı bir döngü hâlinde
bulunan sezyum137’dir (Odum ve Barrett 2008).
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Uygulamalar
1) Atmosferin temel bileşenleri nelerdir? Hangi oranlardadır? Araştırınız.
2) Besin zincirinin harekete geçmesi ve kusursuz çalışmasında hangi faktör etkilidir?
3) Madde döngüsünü oluşturan elementlerin kaynakları nedir?
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Uygulama Soruları
1) Ekosistemlerde genel olarak tanımlanan iki besin zincirinin özellikleri nelerdir?
2) Fosfor döngüsü nasıl gerçekleşmektedir?
3) Karbon döngüsünün canlı hayatı için önemini nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekosistemlerde bütün canlıların kullandığı enerji “iş yapabilme gücü” olarak tanımlanır.
Enerjinin özelliklerini belirleyen kurallardan birisi olan enerjinin korunumu yasasıdır. Bu
enerjinin yoktan var edilemeyeceğini veya vardan/varken yok edilemeyeceğini ifade eder. Ancak
enerji bir şekilden başka bir şekle dönüşebilir. İkinci kural entropidir. Buna göre bir enerjinin
doğal yolla bir biçimden başka bir şekle dönüşürken yoğunluğu giderek azalır veya bu dönüşüm
sırasında enerjinin bir kısmı mutlaka kullanılmayan ısı enerjisine dönüşür ve dağılır. Sonuç olarak
doğal yollarla enerji dönüşümünün yüzde yüz yani tam olduğu söylenemez. Örnek fotosentez
sürecinde, güneşten gelen enerjinin çok az bir kısmı potansiyel enerjiye dönüşür. Çünkü gelen
enerjinin bir kısmı dağılmaktadır. Entropi doğal yoldan enerji dönüşümü sonucunda açığa çıkan
ve kullanılmayan enerji ölçüsü olarak ifade edilir. Canlılardan bütün ekosistemlere kadar
biyosferde burada belirtilen iki önemli doğa yasası geçerlidir. Ekosistemlerdeki tüm canlıların
kullandığı enerji aslında bir biçimden başka bir biçime doğru dönüşüm hâlinde olan enerjidir ve
bu enerjinin kaynağı güneştir. Ekosistem işlevlerinin her düzeyde gerçekleştirilebilmesi için
enerjiye ihtiyaç vardır. Fotosentezle başlayan enerji dönüşümü ve besin üretimi buradan, bu
bitkilerle beslenen hayvanlara, oradan bu hayvanlarla beslenen karnivor hayvanlara geçer. Bu
ilişkilerin temelini enerji akışı oluşturur ve aslında bu akış canlılar arasındaki ilişkileri de kontrol
eder. Enerjinin bir ekosistemdeki besin zincirinde bir beslenme seviyesinden başka bir beslenme
seviyesine aktarılması sürecine enerji akışı adı verilmektedir. Buradaki akışın anlamı, enerjinin
dönüşümünün tek yönlü olmasıdır. Besin zincirinde (besin döngüsünde) ise durum farklıdır.
Enerjinin bol bulunduğu kaynaktan çıkıp az bulunduğu (veya hiç bulunmadığı) bir yere yönelmesi
de yani verimli bir ekosistemden (buna kaynak denir) üretim fazlası olan enerjinin, enerji
bakımından daha fakir olan bir ekosisteme (buna obruk denir) aktarılmasına kaynak-obruk ilişkisi
adı verilir.
İklim küre üzerinde en etkili ekolojik faktörler olarak her büyüklükteki ekosistemin yayılış
alanı ve özelliklerini belirleyen temel faktörlerden birisidir. Besin zincirinin temelini oluşturan
fotosentez güneşten gelen ışığa bağlıdır, biyosferin yatay ve düşey yönde sınırlarını sıcaklık
koşulları belirler. Yeryüzündeki bitki formasyonlarının yayılış alanlarını ve bitki örtüsünün dağlık
alanlarda çıkabildiği yükselti büyük ölçüde sıcaklık özelliklerine göre şekillenir. Bu vejetasyon
formasyonları iklim özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru belirgin
değişime uğrar. Yine bitkilerin yetişme dönemini belirli sıcaklık özellikleri belirler. Yeryüzündeki
hayvan türlerinin yayılış alanları da büyük ölçüde iklim özelliklerine göre ortaya çıkar. Virüsler,
bakteriler ve parazitler gibi organizmaların küre üzerindeki yayılışlarında iklim önemli bir
faktördür.
Doğal denge hâlinde olan ekosistemlerde üretim ve tüketim arasında denge vardır. Buna
homeostasis (denge durumu) adı da verilir. Ekosistemlerdeki madde ve enerji dolaşımı (veya
döngüsü) besin zinciri olarak tanımlanır. En büyük ekosistem olan dünyamızda besin üretimi için
gerekli olan su, oksijen, azot gibi her türlü madde vardır. Ancak, besin zincirinin harekete geçmesi
ve kusursuz olarak çalışabilmesi bitkilerle yakın ilişkilidir. Bitkiler bu maddeleri organik besinlere
dönüştürerek bu mekânizma içinde çok önemli bir yer tutarlar. Bunun olabilmesi için gerekli olan
enerjinin kaynağı ise güneştir. Otlama besin zinciri ve döküntü besin zinciri olmak üzere iki besin
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zincirinden söz edilir. Otlama besin zincirinde otçulların ilk enerji kaynağını canlı bitkiler
oluşturur. Döküntü (detritik) besin zinciri adı verilen sistem de ise enerji kaynağını ölü organik
malzeme oluşturur. Doğadaki beslenme ilişkileri, ilksel üreticilerden tüketicilere giden karmaşık
bir besin ağı şeklindedir. Besin ağı içinde birbirine geçmiş birçok besin zinciri yer alır. Besin
zinciri içinde aerobik ayrıştırıcılar, oksijenin olduğu ortamlarda yaşayan ve ayrışma için oksijene
gerek duyan organizmalardır. Oksijensiz ortamda ayrıştırma süreçlerini yapan organizma grupları
ise anaerobik organizmalardır.
Fotosentez, içerdikleri klorofilin katalitik etkisi sayesinde bitkilerin atmosfer veya sudaki
CO2’i ve suyu, güneş enerjisi sayesinde organik maddeye dönüştürmesidir. Yani fotosentezle,
güneş enerjisinin bir kısmı potansiyel enerji şeklinde besin içinde depolanmış olur. Fotosentez
sürecinde tüm bitkiler aynı fotosentez yolunu kullanmazlar. Karbondioksit bitkilerin
kullanabileceği bileşiklere çevrilirken kullanılan sürece göre, üç karbonlu veya dört karbonlu
yapılar meydana gelmektedir. Kullanılan karbon atomlarının sayısı C3 bitkilerinin (yani soğuk
mevsim bitkileri) ve C4 bitkilerinin (yani sıcak mevsim bitkileri) tanımlanmasında dikkate alınır.
Soğuk mevsim bitkileri olarak adlandırılan C3 bitkileri en iyi gelişmeyi orta derecedeki
sıcaklıklarda sağlar. C4 kimyasal yolu ise fotosentezin çok daha yüksek sıcaklıklarda
gerçekleşmesini sağlar. Bu yüzden de C4 bitkileri, sıcak mevsim bitkileri olarak adlandırılır
(Hatch- Slack döngüsü de denir). Özellikle kurak ortamlarda yayılış gösteren bazı bitkiler ise
kısaca CAM olarak bilinen Crassulacean Asit Metabolizması yolunu seçerler. Çöllerin kaktüsleri
gibi bazı bitkiler, geceleri açılan stomalardan içeri karbondioksit alırlar. Bu karbondioksit, organik
asitler şeklinde yapraklarda depolanır ve ertesi güne kadar bağlanmaz. Gündüz saatlerinde,
önceden depolanan organik asitler kullanılarak fotosentez gerçekleşir. Bu geciktirilmiş fotosentez
gün boyunca su kaybını önemli ölçüde azaltır.
Biyosferdeki tüm kimyasal elementler, çevreden canlılara ve canlılardan da tekrar çevreye
geçme özelliği gösterirler. Biyosferdeki bu döngüler sırasında her elementin izlediği yol kendisine
özgüdür. Bu döngülere “biyo-jeokimyasal döngüler” adı verilmektedir. Biyo-jeokimyasal
döngüleri sürdüren elementlerden bazıları yaşam bakımından zorunlu olan kimyasal
elementlerdir. Yeryüzündeki hayat bakımından zorunlu olan bu kimyasal elementlerin ve
inorganik bileşiklerin biyosferdeki hareketleri besin elementi döngüsü olarak da bilinir.
Yeryüzündeki bütün canlıları göz önünde bulundurursak, doğada var olan elementlerden 30-40
kadarı yeryüzündeki yaşam için gereklidir. Canlılar için mutlaka gerekli olan bu elementlere
zorunlu elementler adı verilir. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi zorunlu elementler canlılar
için nispeten yüksek miktarlarda gerekli olan elementlerdir.
Azot döngüsü diğer element döngülerine göre oldukça karmaşık bir döngüdür. Azotun esas
kaynağını, atmosferin %78,09 oranında içerdiği moleküler azot gazı (N2) meydana getirir.
Atmosferdeki moleküler azotun organizmalar tarafından kullanılabilir bileşikler hâline
dönüşmesine azot fiksasyonu (bağlanması) adı verilmektedir. Fiksasyon kısmen atmosferde
meydana gelir. Ancak esas olarak fiksasyon (yaklaşık %70’i) topraktaki bazı bakteriler tarafından
gerçekleştirilir. Buna biyolojik azot fiksasyonu denilir. Küresel biyolojik azot fiksasyonunun
miktarının, yılda yaklaşık olarak 140 milyon ton olduğu belirtilmektedir. Topraktaki hayvansal ve
bitkisel artıklarda bağlı bulunan azot, bu organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından
ayrıştırılması sonucunda nitrat ve amonyum hâlinde açığa çıkar. Buna “azot mineralizasyonu”
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(amonifikasyon) denir. Bu süreçte açığa çıkan amonyumun bir kısmı bazı bakteri gruplarınca
okside edilir ve nitrat azotuna dönüştürülür (nitrifikasyon). Yine bazı organizmalar nitrifikasyonla
nitrat hâline dönüşen azotu, oksijen gereksinimleri için kullanır ve nitratı nitrite veya elementer
azota çevirir (denitrifikasyon).
Fosfor döngüsü azot döngüsüne göre daha basittir. Canlıların hücrelerinde yer alan zorunlu
bir element olan fosfor, döngü içinde organik bileşiklerle beraber ve fosfat bileşiği şeklinde
davranır. Fosforun en önemli kaynağı litosferdir.
Canlı varlıkların molekül yapısında çok önemli bir yer tutan hidrokarbonların temel ham
maddesini, bitkiler tarafından fotosentezde kullanılan CO2 meydana getirmektedir. Atmosferin
bileşiminde ve suda çözünmüş olarak bulunan CO2 miktarının kararlılığı, dünya için büyük bir
önem taşır. Atmosferdeki CO2 miktarı belirlidir. Tüketilen miktarda CO2 sürekli olarak atmosfere
iade edilmemiş olsa, fotosentez giderek azalır ve bitkiler de organik madde üretmezlerdi. Bu
durum besin zincirinin bir süre sonra durmasına yol açardı. Ekosistemlerde bu yüzden devamlı
olarak işleyen CO2 döngüsü söz konusudur. Denizlerde, bikarbonatlar ve çözünmüş organik
karbon hâlinde atmosferdekinin yaklaşık 50 katı kadar karbon bulunmaktadır. Bu nedenle de
denizler atmosferdeki CO2’in en önemli tamponlayıcısıdır. Yani atmosfer ve denizler CO2
alışverişi bakımından birbirini dengelemektedir (bu durum atmosferdeki CO2 miktarını ayarlayan
birincil kontrol sistemidir). Günümüzde insan faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki CO2
miktarı belirgin şekilde artmış ve sera etkisi endişesine yol açmıştır. Sera etkisi, CO2 ve diğer bazı
kirletici gazların atmosferdeki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak, küresel sıcaklıkların da
artmasıdır. Küresel sıcaklıkların artışına neden olan bu gazlara sera gazları adı da verilir. Miktarı
az olmakla beraber atmosferde CO2 dışında iki farklı karbon bileşiği daha bulunur. Bunlar karbon
monoksit (CO) ve metan (CH4)’dır. Yüksek enlemlerde donmuş topraklarda (permafrost) metan
hidratlar bulunur. Küresel ısınmaya bağlı olarak bu toprakların çözülmesi ve ısınmayla beraber
metan hidratların erimesi sonucunda metan açığa çıkmaktadır. Bu durum “metan geğirmesi”
olarak isimlendirilmektedir.
Ekosistemlerde azot ve fosfor kadar çok kullanılmayan kükürt bu nedenle de ekosistemde
bulunan bitki ve hayvanlar bakımından çoğunlukla sınırlayıcı bir unsur olmaz. Ancak kükürt
döngüsünün önemi üretim ve ayrışma süreçlerinde oynadığı önemli rolden kaynaklanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Enerjinin bir ekosistemdeki besin zincirinde bir beslenme seviyesinden başka bir
beslenme seviyesine aktarılması süreci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enerji akışı
b) Entropi
c) Homeostasis
d) Kemosfer
e) Enerjinin korunumu
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Besin zincirinin temeli fotosentezdir.
b) Enerjinin akış sürecinin başlangıcı güneş ışığıdır.
c) Yeryüzüne gelen ışığın küçük bir kısmı fotosentez için kullanılır.
d) Yeryüzüne gelen ışığın büyük kısmı yansıyarak geri döner.
e) Atmosferin bileşimi biyosferdeki madde ve enerji dolaşımı bakımından büyük önem
taşır.
3) Aşağıdaki döngülerden hangisi bir madde döngüsünü tanımlamaz?
a) Azot döngüsü
b) Karbon döngüsü,
c) Besin döngüsü,
d) Fosfor döngüsü,
e) Kükürt döngüsü.
4) Allokton aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Küresel organik madde üretimi
b) Bitkiler tarafından üretilen organik madde
c) Ekosistem dışında üretilen organik maddeler
d) Ekosistem içinde üretilen organik maddeler
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e) Fotosentezle üretilen organik maddeler
5) Besin zincirinin bir parçası olarak fotosentez, ne tür üretim kabul edilir?
a) Allokton
b) Kendi kendine üretim
c) Otlatma besin zinciri
d) Döküntü besin zinciri
e) Homeostasis
6) Fotosentez, klorofil içeren yeşil bitkilerin atmosfer veya sudaki karbondioksiti güneş
enerjisi yardımıyla organik maddeye dönüştürmesi işlemidir. Bitkiler fotosentezi
gerçekleştirmek için hangi yolları kullanılar?
7) Entropi nedir?
8) Enerji bakımından verimli bir ekosistemde üretim fazlası enerjinin, enerjisi yeterli
olmayan ekosistemlere aktarılmasına ne isim verilir?
9) Yeryüzünde canlıların dağılışını belirleyen başlıca unsur nedir?
10) Sıtmanın bulaşması için hangi unsurların birarada olması gerekmektedir?
Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) c, 5) b, 6) C3, C4 ve CAM, 7) Bir enerjinin doğal olarak bir biçimden
başka biçime dönüşürken bir kısmının dağılması ve kullanılmaması, 8) Kaynak-obruk ilişkisi, 9)
İklim, 10) Plasmodium paraziti, Anopheles cinsine ait malarya paraziti taşıyan sivrisinek ile uygun
sıcaklık ve nem.
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4. EKOSİSTEMLERDE TÜRLER ARASI İLİŞKİLER. TÜRLER
ARASI REKABET, EKOSİSTEMDE AVCILAR, AYRIŞTIRICILAR,
PARAZİTLER VE HASTALIKLAR, SİMBİYOS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Ekosistemlerde türler arasındaki ilişkiler
4.2. Ekosistemlerde işbirlikleri
4.3. Ekosistemlerde avcılar
4.4. Ekosistemlerde ayrıştırıcılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türler arası rekabet hangi organizma grupları arasında söz konusu olabilir?
2) Ekosistemlerde işbirliği nedir?
3) Anahtar tür nedir? Her ekosistemin anahtar türü var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türler arası ilişkiler

Türler arası rekabetin ne
olduğu ve çeşitleri öğrenilir.

Okuyarak ve araştırarak

Ekosistemlerde işbirlikleri

Farklı işbirliklerinin ne
olduğu ve etkileri öğrenilir.

Okuyarak ve araştırarak

Ekosistemlerde avcılar ve
ayrıştırıcılar

Beslenme şekillerine göre
canlıların sınıflandırılması
ve özellikleri öğrenilir.

Okuyarak ve araştırarak
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Anahtar Kavramlar
Türler arası rekabet: Aynı talep için iki türün veya popülasyonlarının birbirleriyle olan
mücadelesidir.
Anahtar tür: Bir ekosistemin oluşmasında nispi sayı ve biyokütle bakımından etkisi çok
büyük olan türlere verilen isimdir.
Ekosistemlerde ayrıştırıcılar: Ölü bitki ve hayvan dokuları ile atıklar üzerinden
beslenen, karmaşık doku ve organik molekülleri parçalayan türlere verilen genel isimdir.
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Giriş
Türler arası rekabetin esası bir türün bireylerinin başka bir türün bireyleri tarafından
çoğalma, büyüme ve hayatta kalma konusunda tüketilmesi veya engellenerek sıkıntı çekmesidir.
Bu rekabet, rekabetçi türlerin popülasyon dinamiklerinden de etkilenmektedir. Türlerin bireyleri
veya popülasyonları arasında değişik şekillerde etkileşimler olabilir. Bu etkileşimler esnasında
bazı türler birbirlerinden hiç etkilenmeyebilirler (buna nötralizm adı da verilir). Bazıları
birbirlerini olumlu yönde etkilerken bazıları da olumsuz yönde etkileyebilir. Türler arasındaki
rekabet doğrudan engelleme şeklinde olabilir ve bu durumda söz konusu iki türün birbirlerine
etkileri doğrudan ve olumsuzdur. Bazen türler benzer besin kaynakları için rekabet ederler. Eğer
kullanılacak kaynak sınırlı ise rekabeti kaybeden bu durumdan olumsuz yönde etkilenir. Bazı
organizmalar ise bir başka organizmadan yararlanır ve bunu yaparken faydalandığı türe zarar verir
(asalak veya parazitler). Ancak parazitin veya asalak olan türün varlığı, faydalandığı türün hayatta
kalmasına bağlıdır. Bazen de tersi durum söz konusu olabilir. Yani her iki tür de birlikte faydaya
dayanan bir ilişki içinde olabilir (mutualizm veya karşılıklı ortaklık). Bu ilişki sayesinde hayatta
kalma oranları artar (Odum ve Barrett 2008). Bu etkileşimler çeşitli ekosistemlerde söz konusu
olabilir. Organizmalar arasındaki karşılıklı ve karmaşık ilişkilerin açıklanması çok da kolay
değildir.
Türler arası rekabet aynı talep için iki türün veya o türlerin popülasyonlarının birbiriyle
olan mücadelesini ifade eder. Bu durum genellikle iki şekilde ortaya çıkar. Engelleme rekabeti adı
verilen durum, iki tür karşılaştıklarında ortaya çıkan bir durumdur: Yani iki farklı türün
bireylerinin yuva veya yavrularını savunma mücadelesi gibi. Tüketim yoluyla rekabet de ise yine
farklı türler yiyecek, av, yuva alan gibi benzer kaynakları kullandıklarında birbirlerini etkilerler
ancak burada doğrudan ya da karşılıklı ilişki söz konusu olmaz. Yani kavga şeklinde bir ilişki
görülmez. Dolaylı bir şekilde etkileşim vardır ve türlerden birisi diğerine nazaran daha üstün bir
rekabet gücüne sahiptir. Bu rekabetlerin çok çeşitli nedenleri sayılabilir (Odum ve Barrett 2008).
Bitkiler için su, ışık veya alan mücadelesi olabilir. Örneğin tropikal ormanlarda yoğun
bitki örtüsünün olması, bitkiler arasında alan veya ışığa ulaşma mücadelesine yol açabilir. Birçok
hayvan türü arasında besin kaynakları, su bakımından veya yaşam alanı bakımından rekabet söz
konudur. Eğer mücadele çok fazla ise bu konuda üstün gelen tür, diğerini başka kaynaklara
yönelmesi konusunda zorlayıcı bir etki de yapabilir. Rekabetçi türler, belirli yaşam alanlarından
bir diğerini bu alanın dışında tutabilir veya eğer bulundukları yaşam alanını farklı şekillerde
kullanıyorlarsa farklı türler orada bir arada yaşayabilir (Begon vd. 2006).
Bitkiler için bu rekabetlere çok çeşitli örnekler verilebilir. Bazı bitkiler zararlı veya zehirli
kimyasal bileşikler çıkarırlar ve o alanda başka bitki türlerinin gelişimine engel olurlar. Buna
allelopati adı verilir. Özellikle aromatik bazı bitki türlerinin salgıladığı uçucu terpenler bu türlerin
kuraklığa karşı bir savunma mekânizmasını oluşturması yanında yakın çevresinde birçok bitkinin
de gelişememesine yol açmaktadır. Bu kimyasallar nedeniyle diğer bitkilerin tohumları uçucu
toksinleri salgılayan bitkilerin hemen yakınında çimlenememektedir. Bu konuda en iyi bilinen
örneklerden birisi Salvia leucophylla (bir adaçayı türü)’dır. Bu adaçayı türü salgıladığı terpenler
nedeniyle (özellikle cineole ve camphor), etrafında ve kendi içinde diğer otların gelişmesine engel
olmaktadır. Bitkinin yapraklarında üretilen bu kimyasallar kurak mevsimde toprakta
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birikmektedir. Yağış sonrası da etrafta çimlenmeye çalışan diğer bitkilerin gelişimine izin
vermemektedir (Sakai ve Yoshimura 2012; Şekil 21).

Şekil 21: Bir adaçayı türünün (Salvia leucophylla) salgıladığı kimyasallar nedeniyle yakın
çevresindeki bitkilerin gelişimini nasıl olumsuz etkilediğini gösteren örnek (Sakai ve Yoshimura
2012), diğer ifadeyle adaçayı olgusu. Bitkinin salgıladığı monoterpenler (uçucu kimyasal
maddeler) hemen yakınında diğer ot türlerinin yetişmesine imkân vermez ve yaklaşık 1-3 metre
genişliğinde bitkisiz (çıplak) I. Kuşak oluşur. Bu bitkisiz kuşağı 3-9 metre genişliğinde bitki
gelişiminin yine de zor olduğu, bitkilerin yine zor koşullarda geliştiği II. Kuşak çevreler. Bu
engel kuşağından sonra bütün bunlardan etkilenmeyen otların yetiştiği III. Kuşağa geçilir. Bu
durum adaçayının yapraklarından salgılanıp daha sonra toprağa geçen monoterpenlerle
açıklanmaktadır. Bu kimyasallar adaçayının yakın çevresindeki topraklar tarafından tutulmakta
ve yıllık bitkilerin gelişimine ve çimlenmesine engel olmaktadır.
Bu konudaki ilginç örneklerden birisi de Türkiye’de birçok yerde yaygın olan kokar ağaç
(Ailanthus altissima)’dır. Kokar ağaç ülkemizin doğal bitkilerinden değildir. Çin’de ve Vietnam
kuzeyinde doğal olarak yayılış gösterir ve cennet ağacı olarak da isimlendirilir. 1740’larda Fransız
misyoner Pierre d’lncarville tarafından Çin’den Paris’e yollanan tohumlarla Avrupa’ya girdiği
bilinen kokar ağaç, günümüzde Avrupa’nın en yaygın istilacıları arasında sayılan bitkilerden
birisidir (Avcı 2014a). Kokar ağaç da bir tür bitkisel zehir olan, kimyasal bir bileşik (ailanthone)
üretmektedir. Bu kimyasal bileşik ağacın yapraklarında, odununda, tohumlarında, esas olarak da
kabuğunda ve köklerinde bulunmaktadır. Bu zehirli kimyasal ağacın etrafında başka bitkilerin
gelişimine engel olmaktadır. Buna karşılık kendi tohumları bu kimyasaldan etkilenmemektedir
(Heisey 1996; Fotoğraf 10).
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Fotoğraf 10: Türkiye’de çoğu yerde karşımıza çıkan kokar ağaç (Ailanthus altissima) ülkemizin
doğal bitkilerinden değildir. Çin’de ve Vietnam kuzeyinde doğaldır. Cennet ağacı olarak da
bilinen bu ağacın özellikle kabuk ve kökleri bitkisel bir zehir olan kimyasal bileşik (ailanthone)
üretmektedir. Bu zehirli kimyasal bileşik ağacın etrafında başka bitkilerin gelişimine engel
olmaktadır. Buna karşılık kendi tohumları bu kimyasaldan etkilenmemektedir. Yukarıdaki
resimde kokar ağacın dişi bir bireyi görülmektedir (Foto. M. Avcı).
Özellikle Akdeniz ekosistemlerinin karakteristik birçok bitkisinin uçucu yağlar ürettiği
bilinmektedir. Çok zehirli veya lezzetsiz olan bazı kimyasal bileşikler bitkileri otla beslenen
hayvanlardan korur. Çiçeklerin yaydığı kokular gibi bazı kimyasal bileşikler polenleri taşıyan
canlıları çekerek bu işlemin gerçekleşmesine yardımcı olur. Bazı bitkiler bu kokuları bir savunma
mekânizması olarak da kullanabilir. Yine Akdeniz ekosistemlerindeki bazı çalı türlerinin suda
çözünebilen bazı kimyasallar ürettikleri de bilinmektedir. Bu özellik, bitkilerin yakın çevrelerinde
başka bitkilerin gelişimine imkân vermez. Dolayısıyla bitki kendi etrafındaki diğer bitkilerle bu
şekilde rekabet etmektedir. Ancak Akdeniz ekosistemlerinde sık sık çıkan yangınlar, bu tip
bitkilerin yanarak alandan kaybolmasına ve toprakta birikmiş olan toksinlerin de bozulup
ayrışmasına yol açmaktadır (Fotoğraf 11). Yangın sonrası ilk yağmurlarla yangın geçiren alanlar
çok sayıda rengârenk açmış otsu bitkilerle kaplanmaktadır. İlerleyen yıllarda aromatik çalıların da
yeniden bu alanlarda gelişmesiyle tekrar toksinler etrafa yayıldığı için, otsu bitkiler yayılış
alanlarını bir dahaki yangın sürecine kadar kaybetmektedirler. Rekabet eden iki türün ekolojik
talepleri bakımından ayrılmasını hızlandıran morfolojik farklılaşmalara ise karakter farklılaşması
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denir. Belirli bir zaman sürecinde gerçekleşen karakter farklılaşmasına Avrupa’da yayılış gösteren
baştankara kuşları (Parus sp) örnek verilebilir. Bunlar bazı ekolojik istekleri bakımından (yaşam
alanı ve avlarının büyüklüğü gibi) birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmuşlardır (Odum ve
Barrett 2008). Bu ekolojik özellikler bazı morfolojik özelliklere de yansımıştır.

Fotoğraf 11: Akdeniz ekosistemlerinde yangınlar sık karşılaşan durumlardan birisidir. Yangılar
özellikle orman ve çalı formasyonu altında yaşayan çok çeşitli bitkinin ortadan kalkmasına da
yol açar. Fotoğrafta Akdeniz kıyılarında bir yangın alanında vejetasyonun alt katının tamamen
yandığı ve ortadan kalktığı görülebilir. Üstteki çalı formasyonunu meydana getiren yüksek
boylu kermez meşelerinden (Quercus coccifera) bazılarında, yangının erişemediği kısımlar yeşil
olarak görülmektedir (Foto. M. Avcı).
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4.1. Ekosistemlerde İşbirlikleri. Komensalizm, Parazitlik, Mutualizm,
Anahtar Türler ve Ekosistem Mühendisleri
Ekosistemlerde yaşayan canlıların arasında işbirlikleri de söz konusu olabilmektedir. Bu
işbirlikleri de çeşitlidir. Eğer iki tür arasındaki işbirliğinden sadece birisi kendine yarar sağlıyorsa
buna komensalizm adı verilir. Burada diğer türün bu işbirliğinden bir yararı yoktur ancak bu
ilişkiden zarar da görmez. Tropikal bölgelerde ağaçların üzerinde yaşayan orkideler tipik bir
komensalizm örneği sergilerler (bunlara epifit yaşam tarzı da denir). Burada yaşayan orkideler,
ağaçtan bir fayda sağlarken ağacın bundan bir yarar sağladığı söylenemez (Smith ve Smith 2012).
Ekosistemlerde yaygın olarak bilinen türler arası ilişkilerden bir diğeri de parazitlik
(asalaklık) ilişkileridir. Asalaklık ilişkisinde bir tür, diğerine doğrudan zarar verir, kendisi bundan
yararlanırken diğerini olumsuz etkilemektedir. Ancak asalak türün varlığını sürdürmesi de diğer
türün hayatını devam ettirmesiyle mümkündür. Parazitler bir konukçuya yerleştiklerinde, bu
konukçu bir enfeksiyona maruz kalmıştır. Bulaşıcı patojene (hastalık yapan unsurlar) ait belirtiler
söz konusu olduğunda ise parazitin yerleştiği konukçu hastadır. Örneğin kızamık veya verem bir
enfeksiyonla bulaşan hastalıklardır. Kızamık, kızamık virüsü enfeksiyonunun sonucudur.
Tüberküloz (verem), ise bir bakteri (Mycobacterium tuberculosis) enfeksiyonun bir sonucudur.
Bu örnekte kızamık virüsü ve M. tuberculosis patojenlerdir. Parazitler, yeryüzünde yaşayan
organizmaların önemli bir grubudur. Her yıl milyonlarca insan çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle
yaşamını kaybetmektedir. Hayvanlar ve zirai ürünler üzerinde parazitlerin etkisi dikkate
alındığında da bu durumun ekonomik kayıplar açısından maliyeti çok yüksek olabilmektedir
(Begon vd. 2006).
Parazitler çok çeşitlidir. Doğal ortamında bir canlının parazitlerin birkaç çeşidine ev
sahipliği yapması nadirdir. Parazitlerin yerleştiği konukçular bellidir. Parazitler mikroparazitler
ve makroparazitler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Mikroparazitler küçüktür, çok sayıdadırlar ve ev
sahipliği yapan organizmada doğrudan çoğalırlar. Bu nedenle de sayılarını tahmin etmek zordur
ve çalışmalarda bunların bulaştığı konukçu sayısı dikkate alınır (yani bir hastalığın bulaştığı hasta
sayısı). Makroparazitlerin özellikleri daha farklıdır. Bunlar büyüyebilirler ama çoğalmazlar.
Özelleşmiş bulaşma aşamaları geçirirler (mikroparazitler bunu yapmazlar). Hayvanlardaki
makroparazitler hücrelerden ziyade, vücutta ya da vücudun çeşitli yerlerinde (mesela bağırsaklar
gibi) yaşarlar. Bitkilerde ise genellikle hücreler arasındadırlar. Bir konukçudaki makroparazitlerin
sayısı bulunabilir veya tahmin edilebilir (Begon vd. 2006).
En belirgin mikroparazitler hayvanlara ve bitkilere bulaşan bakteri ve virüslerdir (Şekil
22) (hayvanlara bulaşan tifo gibi veya domatese bulaşanlar gibi). Mikroparazitlerin diğer bir grubu
da hayvanları etkileyen protozoalardır (uyku hastalığına neden olan Trypanosoma adını taşıyan
parazit veya malaryaya neden olan Plasmodium türleri gibi). Hayvanların belli başlı
makroparazitleri ise parazitik kurtlardır. Bit, pire, kene ve akarlar ile bazı mantarlar hayvanların
diğer makroparazitleri arasında belirtilebilir. Bunlardan bitler yaşam döngüsünün tamamını kuşlar
veya memeliler gibi hayvanların üzerinde tamamlar ve bu parazitlerin konukçu hayvanlara nakli
fiziksel yollardan meydana gelir. Bitkilerin makroparazitlerinden birisi mantarlardır. Bazı çiçekli
bitkilerin kendileri de parazit olarak yaşar. Çok sayıda bitki, başka çiçekli bitkilerin parazitleri
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olarak özelleşmişlerdir. Bunların birbirinden büyük ölçüde farklı iki tipi vardır. Bunlardan birisi
holoparazitler (yani tam parazitik olan türler)’dir (küsküt veya cinsaçı olarak bilinen Cuscuta
türleri gibi). Cinsaçları klorofilsizdir, su besin ve karbon tutulumu için bütünüyle konukçu bitkiye
bağlıdır. Ökseotu (Phoraradendron türleri) gibi hemiparazitler (yani yarı parazit olan türler)
fotosentez yaparlar, ancak kök sistemleri çok az gelişmiştir veya hiç yoktur. Yarı parazitik türler
diğer bitkilerin kökleri veya gövdeleriyle bağlantı kurmuşlardır. Bu yolla da mineral besin
maddeleri ve ihtiyaçları olan suyu üzerine yerleştikleri bitkilerden temin ederler (Begon vd. 2006).

Şekil 22: 1988 baharında, Kuzey Denizinde çok sayıda fok (Phoca vitulina) ölmeye başlamıştı.
Ölü foklar ilk önce Danimarka ve İsveç arasındaki sularda fark edilmekle beraber, birkaç ay
içinde Hollanda, İngiltere ve İrlanda yakınlarında bulundu. Foklar Kuzey Atlantik ve Kuzey
Pasifik boyunca yayılış göstermektedirler ve 1988 öncesi yaklaşık 50.000 fok Avrupa sularında
yaşıyordu. 1988 yılında büyük bir salgın Baltık Denizindeki fok nüfusunun yaklaşık %60’ını
ortadan kaldırdı. Başlangıçta bu ölümlerin nedeni anlaşılamasa da bunun phocine distemper
virüsü (PDV) adı verilen bir virüsten kaynaklandığı anlaşıldı. Virüs hayvanlara bulaştıktan 2
hafta sonra belirtileri başlıyor ve foklar zatürreden ölüyorlardı. Virüsün Norveç kuzeyinde
yayılış gösteren ancak o yıllarda çok yüksek sayılarda daha güneydeki denizlere inen ve bu
virüsü taşıyan başka bir fok türünden (Phoca groenlandica) bulaştığı sanılmaktadır (Krebs
2008).
Parazitlerin yerleştiği organizmalar bu duruma çeşitli tepkiler vermektedir. Bu durumda
bitkilerin gelişiminde yeni bazı değişimler görülmektedir. Bitkiler üzerinde örneğin Agromyzidae
sinekleri ile Cynipidae arılarının yaptığı mazılar (gal) dikkat çekici örneklerdir. Bu tür sinekler ve
arılar bitki dokuları üzerine yumurtalarını bıraktığında, bu bitki dokuları yeniden büyüme şeklinde
bir tepki vermektedir. Mazılar işte bu morfogenetik tepkilerin bir ürünüdür ve bitkinin normal
gelişim ürünlerinden ve yapısından farklıdır. Parazitlerin yumurtalarının herhangi bir zamanda
bitki dokuları üzerinde bulunması, bu morfogenetik değişimleri başlatmak için yeterlidir.
Özellikle meşeler üzerinde ortaya çıkan bu patolojik değişiklerin ürünü olan mazıların her biri,
ağaçların parazitlere karşı verdiği tepkilerin benzersiz morfogenetik tepkileri olarak görülür
(Fotoğraf 12; Fotoğraf 13).
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Fotoğraf 12: Meşe mazısı (gal). Parazitlerin meşelerde yaptığı yaptığı patolojik oluşum (Foto.
M. Avcı).

Fotoğraf 13: Meşeler üzerine yerleşen parazitlerin yaptığı bir başka patolojik oluşum oluşum
örneği (Foto. M. Avcı).
Her iki tür de birlikte faydaya dayanan bir ilişki içinde ise buna mutualizm (diğer adı
zorunlu simbiyos’dur) adı verilir. Böyle işbirliklerinde her iki tür için bir zorunluluk da söz
konusudur. Likenler, bu konuda iyi bir örnektir. Liken basit bir organizma grubu değildir, iki ayrı
organizmanın yani alg ve mantarın, bir araya gelmesi ve bir birlik meydana getirmesiyle oluşan
birleşik, kompleks bir organizma grubudur. Alg ve mantar liken içinde, karşılıklı faydalanmalarını
sağlayan, iyi bir işbirliği yapmışlardır. Alg, mantara yaptığı fotosentez ürünlerini, mantar da alg’e
üzerinde bulunduğu ortamdan sağladığı su ve besin tuzlarını verir (Karamanoğlu 1971). Özellikle
salgıladıkları liken asitleri ile kayaları eriterek besinlerini sağlayabilirler. Mantar aynı zamanda
likeni, bulunduğu yere sabitler (Fotoğraf 14).
Yine mercanlar kendi hücreleri içinde simbiyotik algleri barındıran hayvanlardır ve
bu simbiyotik ilişki, biyosferdeki en önemli mutualizm örneklerinden biridir. Simbiyotik algler
(bunlar ateş rengi algler olarak da bilinen tek hücreli, dinoflagellates’dır), mercanlara renk sağlar,
fotosentezi üstlenirler ve mercanlara fotosentez ürünleri sağlarlar. Böylece algler mercan
gelişimine pozitif katkıda bulunur ve bu durum olumlu bir ilişkiyi gösterir. Mercanlarla algler
arasındaki bu ekolojik denge çevresel koşullardaki değişimlere son derece duyarlıdır. Simbiyotik
algler kaybedildiğinde mercanların renkleri ağarır, eğer bu durum çok yaygın hâle gelirse de
mercanlar ölür. Bu durumun temel nedenlerinden birisi küresel sıcaklık artışı ile ilişkili olarak
deniz suyu sıcaklarındaki artış olarak görülmektedir (Knowlton 2001).
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Fotoğraf 14: Bir kayaç üzerinde likenler (Foto. M. Avcı).
Doğal topluluklar içinde birçok bitki ve hayvan arasındaki ilişkinin temelini mutualizm
oluşturmaktadır. Tozlaşma ve tohumların dağıtılması, bitki ve hayvan türleri arasında her iki taraf
açısından da faydaya dayanan süreçlere iki örnektir. Bu iki süreç hem tarımsal hem de doğal
bitkiler için kritik öneme sahiptir. Özellikle tropikal bölgelerde karıncalar mutualistik ilişkiler
oluşturabilmektedir. Bazı bitkilerin kökleriyle ortak yaşam (simbiyos ilişkisi) geliştiren mikoriza
mantarları, topraklarda düşük yoğunluktaki bitki besin maddelerini alarak, bitki kökleri vasıtasıyla
bu besinleri bitkilere aktarmaktadır. Bu süreçte bitkiler de kökleri vasıtasıyla karbonatların
mantarlara geçmesini sağlamaktadır (Krebs 2008). Türler arası ilişkilerin iyi bilinmesi biyolojik
çeşitliliğin korunması bakımdan son derece önemlidir. Ekolojik ilişkilerde ortaya çıkan
bozulmalar, daha geniş anlamda ekosistem süreçlerini etkileyebilir. Türlerin birlikte yaşamaya
dayanan mutualizm ilişkilerinde ortaya çıkan kopukluklar, gelecekte bazı türlerin nesillerini
tehlikeye sokacaktır (Aslan vd. 2013). Çünkü mutualizm ilişkilerinde ortaya çıkan bozukluklar,
popülasyonlarda kayıplara yol açmaktadır (Tropikal alanlarda ağaçların tohumlarını dağıtan bazı
omurgalı hayvanların popülasyonlarının giderek azalması, tozlaşmayı sağlayan bazı kuş türlerinin
azalması gibi).
Bir ekosistemin organizasyonu üzerinde (nispi sayı ve biyokütle bakımından) etkisi çok
büyük olan türlere anahtar tür (keystone species) adı verilir. Bu türlerin kaybı ekosistemleri geniş
ölçüde etkileyen sonuçlara yol açmaktadır (Primack 2012). Anahtar tür kavramı 1960’lı yıllarda
ortaya çıkmıştır. Bu türler toplulukların yapısını ve bütünlüğünü koruyan türlerdir ve birçok
sistemde benzer rolü üstlenirler. Koruma çalışmalarında anahtar türlerin ve yukarıda belirtildiği
gibi birlikteliklerin korunması birinci derecede önemlidir. Örneğin uçan tilkiler olarak
isimlendirilen Pteropodidae ailesindeki yarasalar anahtar türler arasında belirtilebilir. Bu yarasalar
birincil tozlaştırıcılardır ve Eski Dünya tropikleri ile Pasifik adalarındaki bazı ekonomik değer
taşıyan ağaçların tohum taşıyıcılarıdır. Yarasaların meyveleriyle beslendiği ve bu yolla
tohumlarının yayılışlarında rol oynadığı ağaçlardan bazıları da (Diospyros tessellaria, Grangeria
borbonica, Labourdonnaisia glauca ve Sideroxylon cinereum gibi) endemik türlerdir, yani doğal
olarak dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmazlar (Nyhagen vd. 2005; Wagner 2010; Primack
2012). Yarasalar beşeri faktörler nedeniyle ortadan kalktığında veya bunların bulunduğu ağaçlar
ortadan kaldırıldığında ağaç türlerinin yayılışları ve çoğalmaları da kesintiye uğramaktadır.
Ekosistem mühendisleri olarak adlandırılan türler ise, faaliyetleri ile fiziksel çevreyi
belirgin şekilde değiştiren türlerdir. Ekosistem mühendisleri şeklinde nitelenen türler aynı
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zamanda anahtar tür olarak da kabul edilirler. Örneğin toprak solucanları toprağı havalandırarak
toprak verimliliğini, bitki ve hayvan yaşamını etkiler.

4.2. Ekosistemlerde Avcılar
Avlama türler arasındaki ilişkilerde iyi bilinen ve avcı bir hayvan ile ona av olan diğer bir
hayvan türünün konu olduğu bir etkileşimi ifade eder. Bilindiği gibi bütün canlılar beslenmek
zorundadır ve beslenme şekilleri farklıdır (Şekil 23; Primack 2012):
•

Bazıları bitkiler ve alglerle beslenirler. Bunlara otçul (herbivor) adı verilir.

•

Bazıları etle beslenirler. Bunlara etçil (karnivor) adı verilir.

•

Bazıları da hem bitki hem de etle beslenirler. Bunlara da omnivor adı verilir.

Otçul olan karasal hayvanlara geyikler, çekirgeler verilebilir. Sucul ortamda yaşayan
kabuklu hayvanlar ise alglerle beslenir. Otçul hayvanlar dışındakiler selüloz ve lignin gibi
bitkilerdeki bazı unsurları sindiremezler. Etçiller otla beslenenleri yerler (etçil olan tilkilerin otçul
olan tavşanları yemesi gibi). Bunlara birincil etçil hayvanlar da denir. İkincil etçiller ise diğer
etçilleri yer (bazı balık çeşitlerinin kurbağaları yemesi gibi). Genelde etle beslenen avcılar
avladıkları türlerden büyük ve güçlüdürler, ancak avlarından daha düşük yoğunluktadırlar
(Primack 2012).

Şekil 23: Beslenme şekillerine göre canlıların sınıflandırılması
Avlanma bir enerji transferinden çok daha fazlasını ifade eder. Aslında avlanma iki veya
daha fazla türün doğrudan ve çoğu zaman karmaşık etkileşimidir: Tüketen ve tüketilen (başka bir
ifade ile yenilen ve yiyen). Avlanma süreçleri ava konu hayvanların, popülasyonlarının
azalmasına yol açtığı gibi bir yandan da bu popülasyonlarının gelişimlerini düzenler. Buna karşılık
temel kaynak olarak avın uygunluğu, avcı popülasyonunu da düzenleme fonksiyonuna sahiptir.
Bu nedenle av-avcı popülasyonlarının birbiriyle ilişkili dinamiklerinin daha iyi anlaşılması için
ekologlar, av ve avcı arasındaki belirli ilişkilere dayanan fonksiyonel/işlevsel sınıflama yaparlar.
Bu sınıflandırmada avcı veya gerçek avcı terimi, avını yakalamak üzere az veya çok kere harekete
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geçerek avını öldüren türler için kullanılır. Bunlar genellikle birden fazla av tüketirler ve yaşamları
boyunca ava konu olan türlerin popülasyonları üzerinde, öldürücü bir ajan işlevine sahip olmaya
devam ederler. Hâlbuki otla beslenen türlerin çoğunluğu, bir bitkinin sadece belirli kısmını tüketir.
Bu faaliyet bitkiye zarara verse de genellikle bitkinin ölümüne yol açmaz. Bu konuda tohumla
beslenenler ile okyanus ve denizlerde bitkisel planktonları tüketen zooplanktonları hariç tutmak
gerekir. Bu herbivorlar gerçek avcı işlevine sahiptirler. Otla beslenen organizmalar gibi parazitler
de, yerleştikleri organizmalardan (av-tüketilendir) beslenirler. Bu durum da zararlı olmakla
beraber kısa vadede ölümcül olarak nitelenemez. Ancak parazitler ve onların yerleştikleri
organizmalar arasındaki birliktelikte gerçek avcılarda ve herbivorlarda görülmeyen bir yakınlık
vardır. Çünkü birçok parazit, yaşam döngülerinin bir kısmında yerleştikleri organizmaların
üzerinde veya içinde yaşar (Smith ve Smith 2012).
Hayvan türleri avcıların kendilerini algılayamaması, kendilerini seçmemesi ve
yakalanmamak için çok geniş bir korunma yelpazesine sahiptir. Bu özelliklerin tümü topluca,
avcıdan korunma olarak ifade edilir. Çok sayıda hayvan grubunda kimyasal savunma yaygındır.
Bazı balık türleri avcıdan kaçmak için bir kimyasal madde (feromon) salgılarlar. Eklembacaklılar,
amfibi ve yılanlar avcılarını püskürtmek için, kokulu salgıları kullanırlar. Yine bir tür böcek olan
Cosmopepla bimaculata sırtında bulunan bezlerden uçucu bir salgı boşaltır. Birçok eklem bacaklı
tür, çeşitli toksinlere sahiptir. Bunları beslendikleri bitkilerden elde ederler ve sonra da bunu kendi
vücutlarında depolarlar. Bazı eklembacaklılar ile zehirli yılanlar, kurbağalar ve kara kurbağaları
ise kendi zehirlerini kendileri yaparlar. Süngerler de kimyasal toksinlere sahip organizmalardır.
Bazı türler ise renkleri nedeniyle (gizli renklenme) bulundukları yerlerde çok iyi gizlenir ve fark
edilmezler. Böyle koruyucu renklenme özelliği birçok balık, sürüngen ve yerde üreyen kuş türü
arasında yaygındır. Birçok böcekte de nesnelere benzerlik özelliği yaygındır. Bazılarının
görünüşü ağaçların sürgünlerine bazı çekirge türleri de âdeta bir yaprağa benzer. Dolayısıyla doğal
ortamda kolay ayırt edilemezler. Bazı hayvanların gözlerinde lekeler vardır ve bu lekeler,
potansiyel yırtıcı hayvanları ürkütür, ilgisini dağıtır veya hayvanın daha az zarara görebilecek
kısımlarına yöneltir. Avcılara karşı parlak renkler de (bazı kelebekler, kuşlar ve çekirgelerdeki
gibi) koruyucu olabilmektedir. Bazı hayvanlar kokarca gibi siyah-beyaz, kral kelebeklerinde
olduğu gibi parlak turuncu veya eşek arılarının bazılarında olduğu gibi sarı-siyah gibi çarpıcı
renklerle (aposematizm), zehirleri veya nahoş tatları konusunda avcılarını uyarırlar. Bazı
hayvanlar ise davranış biçimleriyle savunma yaparlar (Smith ve Smith 2012). Sesle yapılan
uyarılar, kuşların avcıyı yuvadan uzak tutmak için yaptıkları oyalamalar veya genelde toplu hâlde
bulunma gibi önlemler bunlar arasındadır.
Sonuç olarak yukarıda verilen örneklerin tümü değerlendirildiğinde ekosistemlerde iki tür
avcı savunması ortaya çıkmaktadır (Smith ve Smith 2012). Bunlardan birisi kalıcı savunmalardır.
Bunlar organizmaların özelliklerinden birisi olarak sabit savunma mekânizmalarıdır, değişmezler.
Çarpıcı renklere sahip olma, doğal ortama uyum şeklinde özelliklere sahip olma gibi. Diğer
savunma türü ise uyarılma savunmasıdır. Bu durum avcının varlığına veya bir faaliyetine göre
ortaya çıkar. Davranış biçimleriyle savunma veya feromon gibi kimyasalların salgılanması
uyarılma savunmalarına örnektir.
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4.2.3. Ekosistemlerde Ayrıştırıcılar
Ayrıştırıcı organizmalar ekosistemlerin işleyişi bakımından çok önemli görev üstlenirler.
Ayrıştırıcılar ve detrivorlar, ölü bitki ve hayvan dokuları ile atıklar üzerinden beslenen, karmaşık
doku ve organik molekülleri parçalayan türlerdir. Bunlar özellikle toprağın oluşumu ve toprak
horizonlarının gelişimi sürecinde, organik döküntülerin ayrıştırılmasını sağlarlar. Bu süreçte,
ayrıştırıcılar suya ve toprak çözeltisine nitrat ve fosfat gibi minerallerin katılımına yol açarlar. Bu
mineraller oradaki algler ve bitkiler tarafından tekrar alınır. En önemli ayrıştırıcılar mantar ve
bakteriler olsa da diğer birçok tür organik malzemenin ayrıştırılmasında rol oynar. Gübre
böcekleri hayvan dışkılarını yer, solucanlar dökülen yaprakları ve organik maddeleri parçalar.
Yengeç, solucan, kabuklu, balık ve diğer birçok canlı su ortamlarındaki çürüyen malzemeleri yer.
Eğer bir ortamda ayrıştırıcılar yoksa organik malzeme birikir (Primack 2012).
Ayrıştırıcı organizmalar vücutlarının boyutlarına göre mikroflora ve mikrofauna,
mesofauna ve makrofauna olarak temelde 3 gruba ayrılır (Begon vd. 2006; Şekil 24).

Şekil 24: Boyutlarına göre ayrıştırıcı organizmalar (Swift vd. 1979 atfen Begon vd. 2006).
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Bu organizmalar tüm ekosistemlere yayılmakla beraber toprak üzerinde özellikle bitkisel
döküntülerin bulunduğu alanlarda daha çok yer alırlar. Örneğin ılıman kuşak ormanlarının
bulunduğu yerlerdeki döküntülerin içinde binlerce omurgasız fauna, nematod, toprak akarı ve
protozoa yaşar. Sıcaklık ve nem koşullarının uygun olduğu alanlarda ayrıştırıcılar her zaman daha
aktif çalışırlar. Küre üzerinde ayrıştırıcı organizmaların en aktif çalıştığı yerlerden birisi tropikal
yağmur ormanlarının bulunduğu sahalardır. Hem iklim özellikleri hem de yoğun bitki örtüsü bu
özelliği yaratan temel nedenlerdir. Ancak ayrıştırılan bu malzemenin birikim oranı, ayrıştırılan
malzemeyle doğru orantılı değildir. Karasal topluluklar içinde mikrofauna, mesofauna ve
makrofaunanın nispi önemi coğrafi enleme göre değişkendir. Mikrofauna boreal ormanlardaki ve
tundralardaki organik topraklarda nispeten daha önemlidir. Buralardaki organik topraklarda
bulunan bol organik madde toprağın nem rejimini dengeler ve protozoalar, nematodlar ve
rotiferler için uygun mikrohabitatlar oluşturur. Tropikal bölgelerin sıcak, kuru mineral toprakları
(yani tropikal çöllerin organik madde bakımından fakir olan toprakları) ise mikrofauna
bakımından fakirdir. Ilıman kuşağa doğru mikrofauna miktarı artsa da, yüksek enlemlerdeki
boreal ormanlar kadar fazla olduğu söylenemez. Ilıman kuşak ormanları toprak faunasında, orta
boyutta olan organizmaları (mesofaunayı) yüksek oranda barındırır (Coleman vd. 2004; Begon
vd. 2006; Şekil 25). Tropikal alanların araya kurak devrenin girdiği kesimlerinde (örneğin
savanlar gibi) ise azalan diğer toprak faunası gruplarının yerini termitler alır. Bu tropikal
bölgelerde mesofaunanın çeşitliliğinin az olması, termitlerin tüketimi ve ayrıştırması nedeniyle
bitki döküntülerinin az olmasıdır. Bu durum hem düşük kaynak bolluğunu ve hem de uygun
habitat azlığını yansıtır.
Yine toprakta mikroroganizmaların ayrıştırma süreçleri bakımından uygun alanlar
kutuplardan ekvatora doğru değişmektedir. Ayrışma bakımından uygun alanlar tropikal bölgelere
doğru artmaktadır. Ancak ayrıştırılan organik maddenin birikimi, mikroorganizma faaliyetinin
engellendiği düşük sıcaklık ve su doygunluğu sayesinde teşvik edilmekte, bu nedenle de birikim
oranı bu defa tersi yönde (yani kutuplara doğru) artmaktadır.
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Şekil 25: Yeryüzünün vejetasyon kuşaklarına göre ayrıştırıcı organizmaların faaliyetleri (Swift
vd. 1979 atfen Begon vd. 2006). Küre üzerinde ayrıştırıcı organizmaların en aktif çalıştığı
yerlerden birisi tropikal bölgelerdir. Hem iklim özellikleri hem de yoğun bitki örtüsü bu özelliği
yaratan temel nedenlerdir. Ancak ayrıştırma oranı ile ayrıştırılmış organik maddenin birikimi
arasındaki ters orantıya dikkat ediniz.
Bitki ve hayvanların ölü kalıntıları diğer organizmaların beslenmeleri açısından bir kaynak
oluşturur. Bitki ve hayvanların ölü dokularını parçalayarak beslenen organizmalar saprofit
(saprotrof) adını alır. Saprofitler organik döküntüleri ayrıştırarak organik madde içinde yer alan
inorganik besin elementlerini de serbest hâle getirirler. Kimyasal besin elementlerinin
mineralizasyonunu ve enerjinin serbest hâle geçmesini içine alan dekompozisyon-ayrışma, ölü
organik maddenin biyolojik ve fiziksel unsurlar tarafından kademeli olarak parçalanmasıdır.
Ekolojide, ekosistemdeki işlevleri dikkate alınarak da canlılar sınıflandırılır. Ekolojik
sınıflamaya göre canlılar üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak değerlendirilir. Bu sınıflama
tamamen işlevsel bir sınıflamadır.
Ekosistemlerde toprakta çok çeşitli canlılar yaşar. Toprakta çok fazla sayıda bulunan küf
mantarları ve şapkalı mantarlardan bazıları toprakta bitki kalıntılarındaki selülozun
parçalanmasında önemli rol oynarlar. Toprak solucanları ve bazı kemirici hayvan türleri hem
toprağın organik maddesini parçalarlar hem de toprağın karıştırılarak havalanması sağlarlar.
Topraktaki solucanlar, sindirim sistemlerinden geçirdikleri toprağın içindeki organik maddeyi
parçalarlar. Kemirgenler ve diğer pek çok toprak faunasının faaliyeti sonucunda toprak materyali
ayrışır ve ayrışmış toprak da yer değiştirir (Kantarcı 1987; Çepel 1988). Böylece toprağın
havalanması artar. Toprağın üst kesimlerinde faaliyetlerini sürdüren bu hayvanlar toprak oluşumu
açısından önem taşırlar.
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Mikroorganizmalar toprak faunası içinde sahip oldukları biyolojik aktivite nedeniyle ayrı
bir öneme sahiptir. Mikroorganizmalar içinde yaygın olan gruplar; bakteriler, actino-mantarlar
(güneş ışığında yetişen mantarlar), algler, protozoalar (tek hücreliler) ve nematodlardır. Toprak
bakterileri karbon ve enerjilerini organik bileşiklerden alan bakteriler (heterotrofik bakteriler) ve
karbonu birinci derecede atmosferdeki karbondioksit ile enerjisini inorganik maddelerin
oksitlenmesi ile sağlayan bakteriler (ototrofik bakteriler) olmak üzere iki grupta ele alınabilir.
Bunlardan heterotrofik bakteriler, toprak mikroorganizmalarının büyük kısmını oluştururlar ve
enerji kaynağı olarak da organik maddelere bağlıdırlar. Organik maddedeki selülozu, nişastayı,
şekeri, proteinleri, diğer nitrojenli bileşikleri ile yağları ayrıştıran ve parçalayan bu tür
bakterilerdir. Tek hücreli olan actinomantarlar, morfolojik bakımdan bakterilerle mantar arasında
bir geçiş tipidir (ışınsal mantarlar veya ipliksi bakteriler adı da verilir). Bunlar da toprakta organik
maddenin parçalanması ve bitki besin elementlerinin bitkilere faydalı şekle çevrilmesinde önemli
rol oynarlar. Bu organizmalar bakteriler tarafından çok yavaş ayrıştırılan humusa da etki yaparak,
humusun yapısındaki nitrojeni bitkilerin faydalanabileceği şekle sokarlar. Bu nedenle
aktinomantarların toprak verimliliği bakımından önemli fonksiyonları vardır. Algler, klorofil
içeren mikroskopik bitkilerdir. Toprakta ışık ve nemin bulunduğu üst toprak tabakasında yaygın
olan algler, bulundukları yerde organik maddenin artmasına ve mineral maddenin çözülmesine
yardımcı olurlar.
Protozoalar, fauna yaşamının en ilkel şekli olarak kabul edilirler. Tek
hücreli canlılar olan ve boyları birkaç mikrondan 4-5 mm ye kadar değişebilen protozoalar,
toprakta en fazla 15 cm kadar derinliğe inebilirler. Organik maddenin parçalanmasında önemli rol
oynarlar (Bunlardan bir kısmı bitki ve hayvan artıklarını parçalayarak beslenirler). Nematodlar,
beslenme durumlarına göre isimlendirilirler. Toprakta çok sayıda bulunanları, ölü organik
maddeler üzerinde yaşayanlarıdır. Bunlar da organik maddeyi parçalayarak inorganik toprak
materyali ile karıştırırlar (Kantarcı 1987; Çepel 1988; Coleman vd. 2004).
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Uygulamalar
1) Canlılar arasındaki rekabetin çeşitlerini araştırınız. Bu rekabete ilişkin örnekler
belirleyiniz.
2) Çevrenizdeki bitkilerde hangi parazitler yer almaktadır? Gözlemleyiniz.
3) Parazitlerin çeşitleri ve yaşadıkları ortamlar hakkında ne söylenebilir?
4) Mercanlar ve algler ortak yaşamı paylaşırlar. Bunun nedeni nedir?
5) Dünyadaki mercanların dağılışını bir harita üzerinde gösteriniz.

100

Uygulama Soruları
1) Allelopatinin çevresi için sonuçları ne olur?
2) Parazitler nasıl sınıflandırılabilir?
3) Mercanların dağılış kalıbını nasıl tanımlarsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türler arası rekabetin esası, bir türün bireylerinin başka bir türün bireyleri tarafından
tüketilmesi veya engellenmesine dayanır. Bu rekabette, rekabetçi türlerin popülasyon sayıları da
rol oynar. Bazı organizmalar bir başka organizmadan yararlanır ve bunu yaparken faydalandığı
türe zarar verir (asalak veya parazitler). Ancak parazitin varlığı, faydalandığı türün hayatta
kalmasına bağlıdır. Bazen her iki tür de birlikte faydaya dayanan bir ilişki içinde olabilir
(mutualizm veya karşılıklı ortaklık). Türler arası rekabet aynı talep için iki türün veya o türlerin
popülasyonlarının birbiriyle olan mücadelesini ifade eder. Bu durum genellikle iki şekilde ortaya
çıkar. Engelleme rekabeti, iki tür karşılaştıklarında ortaya çıkan bir durumdur: Yani iki farklı türün
bireylerinin yuva veya yavrularını savunma mücadelesi gibi. Tüketim yoluyla rekabet de farklı
türler yiyecek, av, yuva alan gibi benzer kaynakları kullandıklarında birbirlerini etkilerler. Ancak
doğrudan/karşılıklı ilişki değil, dolaylı bir etkileşim vardır.
Yoğun bitki örtüsünün olması, bitkilerde alan ve ışık mücadelesine yol açar. Bazı bitkiler
zararlı veya zehirli kimyasal bileşikler çıkararak o alanda başka bitki türlerinin gelişmesine izin
vermezler. Buna allelopati adı verilir. Özellikle adaçayı gibi aromatik bazı bitki türlerinin
salgıladığı uçucu terpenler, bu türlerin kuraklığa karşı bir savunma mekânizmasını oluşturması
dışında, çevresinde başka bitkilerin gelişimine engel olur. Örneğin Akdeniz ekosistemlerinde
birçok bitki uçucu yağ üretir. Bunlar zehirli, lezzetsiz kimyasal bileşiklerdir ve hayvanlar bunları
tüketmez. Bu nedenle bitkiler hayvanlardan korunur.
Ekosistemlerde yaşayan canlıların arasında işbirlikleri de söz konusu olabilmektedir. Bu
işbirlikleri de çeşitlidir. Eğer iki tür arasındaki işbirliğinden sadece birisi kendine yarar sağlıyorsa
buna komensalizm adı verilir. Burada diğer türün bu işbirliğinden bir yararı yoktur ancak bu
ilişkiden zarar da görmez. Tropikal bölgelerde ağaçların üzerinde yaşayan orkideler tipik bir
komensalizm örneği sergilerler (bunlara epifit adı da verilir). Ekosistemlerde yaygın olarak bilinen
türler arası ilişkilerden bir diğeri de parazitlik (asalaklık) ilişkileridir. Parazitlik ilişkisinde bir tür,
diğerine doğrudan zarar verir, kendisi bundan yararlanırken diğerini olumsuz etkilemektedir.
Parazitler mikroparazitler ve makroparazitler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Parazitlerin yerleştiği
bitkilerin gelişiminde yeni bazı değişimler görülmektedir (gal gibi).
Her iki tür de birlikte faydaya dayanan bir ilişki içinde ise buna mutualizm (diğer adı
zorunlu simbiyos’dur) denir. Böyle işbirliklerinde her iki tür için bir zorunluluk da söz konusudur.
Likenler ve mercanlar bu konuda iyi bir örneklerdir. Doğal topluluklar içinde birçok bitki ve
hayvan arasındaki ilişkinin temelini mutualizm oluşturmaktadır. Tozlaşma ve tohumların
dağıtılması, bitki ve hayvan türleri arasında her iki taraf açısından da faydaya dayanan süreçlere
iki örnektir. Bu iki süreç hem tarımsal hem de doğal bitkiler için kritik öneme sahiptir.
Türler arası ilişkilerin iyi bilinmesi biyolojik çeşitliliğin korunması bakımdan son derece
önemlidir. Ekolojik ilişkilerde ortaya çıkan bozulmalar, daha geniş anlamda ekosistem süreçlerini
etkileyebilir. Türlerin birlikte yaşamaya dayanan mutualizm ilişkilerinde ortaya çıkan
kopukluklar, gelecekte bazı türlerin nesillerini tehlikeye sokacaktır (Tropikal alanlarda ağaçların
tohumlarını dağıtan bazı omurgalı hayvanların ve tozlaşmayı sağlayan bazı kuş türlerinin azalması
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gibi). Bir ekosistemde etkisi çok büyük olan türlere anahtar tür (keystone species) adı verilir.
Koruma çalışmalarında anahtar türlerin korunması da çok önemlidir.
Avlama avcı bir hayvan ile ona av olan diğer bir hayvan türünün konu olduğu bir etkileşimi
ifade eder. Bütün canlılar beslenmek zorundadır ve beslenme şekilleri farklıdır. Otçul (herbivor)
hayvanlar bitkiler ve alglerle beslenirler. Etçil (karnivor) olanlar etle beslenirler. Omnivor
hayvanlar ise hem bitki hem de etle beslenirler. Hayvan türleri avcıların kendilerini algılamaması
ve yakalanmamak için çok geniş bir korunma yelpazesine sahiptir. Bu özellikler avcıdan korunma
olarak ifade edilir. Çok sayıda hayvanda kimyasal savunma yaygındır. Bazı balık türleri avcıdan
kaçmak için bir kimyasal madde (feromon) salgılarlar. Eklembacaklılar, amfibi ve yılanlar
avcılarını püskürtmek için kokulu salgıları kullanırlar. Birçok eklem bacaklı tür sahip olduğu
toksinleri beslendikleri bitkilerden elde eder ve bunu kendi vücutlarında depolar. Bazı
eklembacaklılar ile zehirli yılanlar, kurbağalar ve kara kurbağaları ise kendi zehirlerini kendileri
üretir. Bazı türler ise renkleri nedeniyle (gizli renklenme) bulundukları yerlerde gizlenir ve fark
edilmezler. Birçok böcekte de nesnelere benzerlik özelliği yaygındır. Bazılarının görünüşü
ağaçların sürgünlerine veya yaprağa benzediğinden doğal ortamda görülebilmeleri zordur. Bazı
hayvanlar çarpıcı renklerle (aposematizm), zehirleri veya nahoş tatları konusunda avcılarını
uyarırken bazıları da davranış biçimleriyle savunma yaparlar. Sonuç olarak ekosistemlerde iki tür
avcı savunması dikkati çeker. Bunlardan birisi kalıcı savunmalardır. Bunlar organizmaların
özelliklerinden birisi olarak sabit savunma mekânizmalarıdır, değişmezler. Çarpıcı renklere sahip
olma, doğal ortama uyum şeklinde özelliklere sahip olma gibi. Diğer savunma türü ise uyarılma
savunmasıdır. Bu durum avcının varlığına veya hareketine göre ortaya çıkar (kimyasalların
salgılanması gibi).
Ayrıştırıcı organizmalar ekosistemlerin işleyişi bakımından çok önemli görev üstlenirler.
Ayrıştırıcılar ve detrivorlar ölü bitki ve hayvan dokuları ile atıklar üzerinden beslenen, karmaşık
doku ve organik molekülleri parçalayan türlerdir. Bunlar özellikle toprağın oluşumu ve toprak
horizonlarının gelişimi sürecinde, organik döküntülerin ayrıştırılmasını sağlarlar. En önemli
ayrıştırıcılar mantar ve bakteriler olsa da diğer birçok tür organik malzemenin ayrıştırılmasında
rol oynar. Eğer bir ortamda ayrıştırıcılar yoksa organik malzeme birikir.
Ayrıştırıcı organizmalar vücutlarının boyutlarına göre mikroflora ve mikrofauna,
mesofauna ve makrofauna olarak 3 gruba ayrılır. Ayrıştırıcılar toprak üzerinde özellikle bitkisel
döküntülerin bulunduğu alanlarda daha fazladır. Sıcaklık ve nem koşullarının uygun olduğu
tropikal alanlarda bunlar daha aktif çalışırlar. Hem iklim özellikleri hem de yoğun bitki örtüsü bu
özelliği yaratan temel nedenlerdir. Ancak ayrıştırılan bu malzemenin birikim oranı, ayrıştırılan
malzemeyle doğru orantılı değildir. Karasal topluluklar içinde mikrofauna, mesofauna ve
makrofaunanın nispi önemi coğrafi enleme göre değişkendir. Mikroorganizmalar toprak faunası
içinde sahip oldukları biyolojik aktivite nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir.
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Bölüm Soruları
1) Tropikal ormanlarda yoğun bitki örtüsünün olması, bitkiler arasında aşağıdakilerden
hangilerinin mücadelesine yol açar?
a) Tuzluluk ve yağış
b) Yağış ve ışık
c) Yer ve ışık
d) Yağış ve karbonatlar
e) Mineral madde ve nem
2) Bazı organizmalar varlıklarını sürdürebilmek için başka organizmalardan
faydalanırken, bu organizmalara zarar vermezler. Her iki türün de yararına olan ortak yaşama
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
a) Nötralizm
b) Asalaklık
c) Parazitlik
d) Mutualism
e) Bakterizasyon
3) Mercanlar hangi canlılarla simbiyotik ilişki içindedir?
a) Liken
b) Algler
c) Gal
d) Protozoalar
e) Mantarlar
4) Hem bitki, hem de et ile beslenen canlılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Omnivor
b) Nötrovor
c) Karnivor
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d) Herbivor
e) Saprotrof
5) Bazı bitkiler zararlı veya zehirli kimyasal bileşikler çıkartarak o alanda başka bitki
türlerinin gelişmesine engel olmalarına ne ad verilmektedir?
a) Komensalizm
b) Allelopati
c) Asalaklık
d) Rekabet
e) Mutualism
6) İki farklı türün yavrularını savunma mücadelesi hangi rekabeti tanımlamaktadır.
7) Rekabet eden iki türün ekolojik talepleri bakımından ayrılmasını hızlandıran
morfolojik farklılaşmalar hangi isimle bilinir?
8) Tropikal bölge ağaçlarında üzerinde epifit yaşam tarzı ile yer alan orkidelerin
ağaçlar ile işbirliğine ne ad verilir?
9) Holoparazit nedir?
10) Beslenme şekillerine göre canlılar kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) b, 4) a, 5) b, 6) Engelleme, 7) Karakter farklılaşması, 8) Komensalizm, 9)
Klorofilsiz olmaları nedeniyle su, besin ve karbon tutulumu için bütünüyle konukçu bitkiye bağlı
olan parazitler (tam parazitler), 10) 3’e ayrılır. Otçul (herbivor), etçil (karnivor) ve hem bitki hem
de etle beslenenler (omnivor).
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5. ORGANİZMALARIN DAĞILIŞLARI, DAĞILIŞI BELİRLEYEN
FAKTÖRLER, DAĞILIŞ ENGELLERİ VE DAĞILIŞ ÇEŞİTLERİ, UYUM
VE İSTİLACILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Organizmaların dağılışları
5.2. Dağılış çeşitleri
5.3. Dağılışı sınırlayan fiziksel ve kimyasal faktörler
5.4. Organizmalarda uyum ve göçler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Organizmaların dağılışları nasıl gerçekleşir?
2) Dağılışı etkileyen biyotik ve abiyotik faktörler nelerdir?
3) Organizmalar ortama nasıl uyum sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Organizmaların küre
üzerindeki dağılışları

Küresel olarak
organizmaların dağılışını
etkileyen unsurları öğrenir.

Okuyarak ve araştırarak

Dağılış şekilleri

Dağılışın nasıl
gerçekleştiğini ve dağılışta
hangi unsurların etkili
olduğunu öğrenir.

Okuyarak ve araştırarak

Organizmalar nasıl uyum
sağlar

Ortam koşullarına
organizmaların nasıl uyum
sağladığını öğrenir.

Okuyarak ve araştırarark
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Anahtar Kavramlar
• Dağılış: Yeryüzündeki organizmaların yeni mekânları işgal etmek üzere yaşam
tarihinin bir bölümünde yer almış olan ekolojik bir süreçtir.
• Organizmaların uyumu: Sıcaklık, nem, oksijen veya ışık azlığı gibi fiziki
koşullardaki değişikliklere karşı organizmaların geliştirdikleri tepkilerdir.
•

Göçler: Türlerin bir habitattan diğerine gerçekleştirdikleri yer değiştirme hareketidir.
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Giriş
Dağların yüksek kesimleri, sıcak çöller, derin ve karanlık okyanus tabanları da dâhil
yeryüzünde hemen hemen her yerde canlı bulunabilir. Hatta bazı canlılar, okyanus tabanlarında
sıcak su çıkışlarının bulunduğu yerlerde sıcaklığın 100 dereceyi aştığı yerlerde (buralarda yüksek
basınç nedeniyle sıcaklık yüksek olsa bile su kaynamaz) bile bulunabilirler. Bu alanların hepsinde
aynı canlı tür yaşamaz. Her türün coğrafi yayılışını sınırlayan bazı çevresel koşullar söz konudur.
Örneğin kutup ayıları ve karibular Arktik bölgelerde yayılış alanı bulurken, palmiyeler ve mercan
resiflerinin yayılış alanları tropikal sahalardır. Bununla beraber kozmopolit türler olarak
adlandırılan ve yayılış alanı hemen yeryüzünün tamamı olan türler (gökdoğan-Falco peregrinus
gibi) de vardır. Bunlar hemen hemen tüm kıtalarda ortaya çıkarlar. Coğrafi enlem, yükselti, iklim
ve yaşadıkları yerler (yuva için uygun olan dağlar, vadiler, göl ve deniz kıyısı gibi) bakımından
oldukça geniş bir yelpazeye sahiptirler. Ancak bu ve benzeri türler çok istisnaidir, yeryüzündeki
organizmaların çok büyük bir kısmının yayılış alanları sınırlıdır. Coğrafi bir mekânda fiziksel
özelliklerde ortaya çıkan değişimlerden bir kısmı düzenli ve öngörülebilirdir (Lomolino vd. 2005).
Örneğin tropikal alanların yükseltinin çok fazla olmadığı yerlerinde bütün yıl boyunca sıcak
koşulların hüküm sürdüğü, buna karşılık yüksek enlemlerin kutup bölgelerinde ise düşük
sıcaklıkların canlı hayatını düzenlediği açıktır. Akarsu ve göllerin çoğunluğunun tatlı sulara sahip
olduğu ancak okyanus ve denizlerin sularının tuzlu olduğu; dağların yüksek kesimlerinde yer alan
buzul göllerinin ve okyanuslardaki derin alanların sularının soğuk olduğu da bilinir. Hava, su ve
toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri yanında büyük iklim kuşaklarının ve bunların küresel
dağılışlarının anlaşılması önemlidir. Bilindiği gibi bir yerde meteorolojik parametre ve süreçlerin
belirlediği hava tiplerinin uzun süreler boyunca saptanan ve mevsimleri karakterize eden ortalama
durumuna iklim denir (Erinç 1984). Yeryüzünde kullanılan ölçeğe ve sınıflandırma için kullanılan
ölçütlere göre birçok iklim tipi belirlenebilir. Sınıflandırma için kullanılan ölçeğe göre de iklimler
büyük iklim kuşakları (makroklima), bölgesel iklimler ve yöresel iklimler gibi en büyükten küçük
alanları ilgilendiren iklim tiplerine ayrılırlar. Bu sınıflandırmaların önemli bir kısmı sıcaklık ve
yağış özelliklerine dayanır. Yeryüzünde ayırt edilen büyük iklim kuşakları (makroklima tipleri)
yüzbinlerce km2’lik alanlar kaplar. Ekvatoral iklim, Akdeniz iklimi, yüksek enlemlerdeki soğuk
ve nemli iklim, tundra iklimi, çöl iklimi bu büyük iklim kuşaklarına örnektir. Buna karşılık
Akdeniz iklimi içinde ayırt edilen Marmara iklimi bir bölgesel iklim tipidir. Marmara bölgesi
içinde bir vadide daha farklı özellikler yerel bir iklim tipini de ortaya çıkarabilir.
Ekosistem özelliklerini belirleyen en önemli faktörlerden birisi iklimdir. Küre üzerindeki
belli başlı bitki topluluklarının yayılış alanları büyük iklim kuşaklarına göre düzenlenmiştir.
İklim-bitki örtüsü arasındaki sıkı ilişkiler nedeniyle makroklima alanları, birbirinden farklı bitki
topluluklarının yayılış alanlarına büyük benzerlik gösterir. Örneğin ekvatoral iklim yağmur
ormanlarının, mevsimlik yağış alan tropikal iklim alanları savanların, Akdeniz iklimi Akdeniz
vejetasyonun, soğuk nemli karasal iklim iğne yapraklı orman vejetasyonunun, bu alanın
güneyindeki daha sıcak alanlar karışık ve yayvan yapraklı ormanların, step iklimi steplerin, çöl
iklimi çöl vejetasyonunun, tundra iklimi tundra vejetasyonun yayılış alanlarıdır. Bu bitki
topluluklarının hem floristik bileşimi ve hem de tür zenginliği üzerinde iklim özelliklerinin büyük
etkisi vardır.
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Her ne kadar bitkilerden farklı olarak yer değiştirme kabiliyetine sahip olsalar da,
yeryüzündeki fauna bölgeleri de genel olarak iklim özelliklerine bağlılık gösterir. Bu durumu
yaratan nedenlerin başında hayvan türlerinin bitki örtüsü ile olan ilişkileri gelmektedir.
Yeryüzünün fauna bölgeleri içinde ayırt edilen daha bölgesel alanlar da yine iklim ve diğer
özellikler esas alınarak belirlenir. Yine birçok hastalık yapıcı organizmanın yayılış alanlarının
ortaya çıkışında, iklim özelliklerinin önemi büyüktür.
Küre üzerindeki belli başlı toprak tiplerinin yayılış alanları büyük iklim kuşaklarına göre
düzenlenmiştir. Toprak özelliklerinde ve toprak tiplerinin oluşumunda iklim son derece etkili bir
rol oynar. İklim dışında bulunulan yerdeki anakaya özellikleri, organizma, jeomorfolojik
özellikler ve zaman gibi faktörler toprak oluşumunda birbiriyle ilişkili önemli unsurlardır. Toprak
horizonlarının ve toprak tiplerinin belirlenmesinde horizonlar arasında yıkanma süreçleri ve
yarattığı sonuçlar iklimle yakın ilişkilidir. Toprağın üst katına gelen bitkisel döküntülerin miktarı
ve bunları ayrıştıracak organizmaların neler olacağı ve ayrışmanın hızı, anakayanın fiziksel olarak
parçalanma ve kimyasal ayrışması ve diğer kimyasal özelliklerinin belirlenmesi gibi çok sayıda
konuda iklim özelliklerinin etkisi son derece önemlidir. İklimle ilişkili olarak yüksek enlemlerin
iğne yapraklı ormanlarında meydana gelen podzolizasyon, tropikal ormanlarda ortaya çıkan
lateritleşme, kurak sahalarda meydana gelen kireçlenme (kalsifikasyon) ve daha çok tundralarda
ortaya çıkan gleyleşme ile karakterize olan dört belli başlı pedojenik süreç veya pedojenik rejim
ayırt edilebilir (Erinç 1984; Lomolino vd. 2005). Yeryüzünde büyük iklim kuşakları, vejetasyon
kuşakları ve büyük toprak gruplarının yayılış alanları büyük benzerlik gösterir. İklim ve
vejetasyonun etkisinin belirgin olarak görüldüğü ve profil özelliklerinin iyi geliştiği bu topraklara,
zonal topraklar adı verilir. Örneğin sıcak-nemli tropikal iklim kuşağı lateritlerin, soğuk-nemli
iklim kuşağı podzollerin yayılış alanıdır.
Yeryüzünde ortaya çıkan akarsular, göller, okyanus ve denizler gibi akvatik ekosistemler
de iklimle yakın ilişkilidir. Yeryüzünde hayatın kaynağı olan su sürekli bir dolaşım hâlindedir
(hidrolojk döngü). Su döngüsünde suyun en çok depolandığı yer okyanuslar ve denizler, en az
depolandığı yer atmosferdir. Okyanus ve denizlerden buharlaşma ile başlayan bu döngünün gelir
ve gider bütçesini yağış, sıcaklık, buharlaşma gibi iklimle ilgili bazı özellikler belirler. Okyanus
ve denizlerden buharlaşma ile su atmosfere, sonra da yağış hâlinde tekrar yeryüzüne döner. Yağış
karalar üzerinden yüzeysel akışla veya akarsularla tekrar denizlere geri gelir. Bütünüyle
yeryuvarın su döngüsünün denk kapandığı düşünülse de karalar, çeşitli bölgeler veya denizlere
göre açık/fazla olabilmektedir. Karalar üzerinde bu bilançonun açık olduğu alanlar karşımıza
kurak ve yarı kurak bölgeler olarak çıkar. Tersi durumlarda ise yani su bütçesinin fazlalıkla
kapandığı yerler ise nemli bölgelerdir.
İklimle ilgili bu özellikler bir bütün olarak düşünüldüğünde yeryüzünün bu büyük iklim
kuşaklarının yeryüzünün büyük ekosistemlerine yani biyomlara denk geldiği görülebilir. Bu
büyük ekosistemler içinde yine iklim özelliklerinin farklılaşmasına bağlı olarak daha küçük
ekosistemler yer alır.
Yeryüzünde dağılış gösteren organizmaların çeşitli ekosistemler içinde yayıldıkları belli
alanlar vardır. Bu yayılış alanları çok dar sahaları ilgilendirebileceği gibi çok geniş alanları da
ilgilendirebilir. Örneğin Türkiye’de yayılış gösteren bir bitki türünün yayılış alanı sadece Kaz
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dağları veya Ilgaz dağları gibi tek bir dağlık alan olabilir. Ancak bazılarının yayılış alanı çok daha
geniş alanları hatta tüm ülkeyi kapsayabilir. Kuşlar, kelebekler veya memeli hayvanlar gibi çok
sayıda organizma için bu durum geçerlidir. Bitki veya hayvan türlerinin neden belli alanlarda
yayılış gösterdiklerinin anlaşılması ve bu dağılış alanlarının çevresel değişimlere bağlı olarak nasıl
değişebileceğinin açıklanabilmesi, türlerin yayılış alanlarının sınırlarını belirleyen faktörlerin
neler olduğunun bilinmesine bağlıdır. Günümüzde küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak
örneğin zararlı bazı bakterilerin veya böceklerin yeni bir alana nasıl yerleştiklerinin; çok yaygın
olan ya da endemik türlerin bu değişikliklerden nasıl etkileneceğini anlayabilmek için bu
faktörlerin iyi ortaya konulması gerekir. Çünkü herhangi bir türün coğrafi yayılışını sınırlayan çok
sayıda faktör vardır (Krebs 2008).
Bitki ve hayvanlar çok çeşitli dağılış mekânizmaları geliştirmişlerdir. Dağılış, her türün
yaşam tarihinin bir bölümünde yer almış ekolojik bir süreçtir. Yeryüzünde organizmaların yeni
mekânları işgal etmek üzere yayılmaları genel olarak iki şekilde gerçekleşmektedir (Krebs 2008).
1- Yayılma şeklinde dağılış. Bu çok yaygın bir dağılış şeklidir. Herhangi bir türün
popülasyonları uygun bir sahaya kademeli bir şekilde, giderek yayılırlar. Bu durum bitki/hayvan
türünün birkaç kuşağı boyunca, birçok bireyin bu dağılışa katılmasıyla gerçekleşir. Bu yayılma
hareketinin genellikle 3 modelde gerçekleştiği kabul edilir. Bunlar rastgele yayılma, düzenli
yayılma ve kümeli yayılma kalıplarıdır (Begon vd. 2006; Şekil 26 ).
Rastgele yayılış, herhangi bir organizmanın diğerinin pozisyonunu/nerede olduğunu
dikkate almaksızın mekânın herhangi bir yerini işgal etmesiyle ortaya çıkar. Bir türün bireylerinin
bu şekilde düzensiz yayılması tesadüfi olaylar nedeniyledir.
Düzenli yayılış modeli tekdüze yayılış modeli olarak da bilinir. Bu dağılışta bir türün
bireyleri arasında rekabet çok fazlaysa veya bireyler çoğunlukla karşılıklı düşmanlık nedeniyle
diğerlerinden kaçınmak/korunmak eğiliminde iseler o zaman beklenenden daha eşit aralıklı veya
tekdüze dağılırlar.
Kümeli yayılma canlılar arasında daha sık görülen bir yayılma şeklidir. Bireylerin gruplar
hâlinde yayılması kümeli yayılma şeklidir. Örneğin mekânın belirli yerlerinde hayatta kalmak
daha büyük olasılık ise bu tercih edilen bir yayılma şekli olur. Bir mekâna yayılan türün bireyleri
değişik derecelerde kümelenme gösterir. Her bir kümede değişik sayıda birey bulunabilir ve bu
sayının sınırı canlı türüne ve yaşama ortamına göre değişir (Odum ve Barrett 2008). Kümeli
yayılmaya, hayvanların bellli sayıda bireylerinin gruplar veya sürüler oluşturarak mekâna
yayılması örnek verilebilir. Bir hayvan veya bitki türünün bireyleri yayılış alanı içinde kendi
aralarında değişik derece ve sayılarda bir araya gelerek kümeler (gruplar) meydana getirirler.
Kümelenme özelliği, organizmaların çoğunda içsel bir özelliktir. Aynı türün bireyleri çoğunlukla
dört nedenden dolayı bir araya gelerek küme oluştururlar (Odum ve Barrett 2008):
1-Yaşama ortamında yerel düzeyde veya coğrafi görünüm düzeyinde görülen çevresel
farklılıklar nedeniyle;
2-İklim elemanlarında günlük veya mevsimlik değişimler nedeniyle;
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3-Üreme davranışlarının bir gereği olarak;
4-Özellikle ileri yapılı canlı türlerinde sosyal bir davranış olarak (ren geyikleri ve mirketler
gibi).
Aynı türe ait canlılar bir araya toplandıklarında aralarında su, besin ve mekân kullanımı
gibi nedenlerle rekabet artsa da, kümeler hâlinde bir araya gelip grup oluşturmanın avantajları,
dezavantajlarından daha çoktur (Örneğin düşmana karşı kendini koruma ve savunma, birlikte
doğal kaynaklara daha kolay ulaşmak gibi).

Şekil 26: Yayılma şeklindeki dağılış kalıpları. Herhangi bir türün bireylerinin kendileri için
uygun olan bir alana kademeli olarak yayılmasının 3 modeli vardır. Bunlar rastgele yayılma,
düzenli yayılma ve kümeli yayılma şeklidir. Bu durum bitki/hayvan türünün birkaç kuşağı
boyunca, birçok bireyin bu dağılışa katılmasıyla gerçekleşir.
2- Sıçrama şeklinde dağılış. Bu yayılış şekli, türlerin bireysel dağılış hareketi olarak
tanımlanır. Yani uzun mesafeler boyunca genellikle de uygun olmayan alanlarda yeni bir yayılış
alanı bulmak için gerçekleşir. Sıçrama şeklindeki dağılış, bir türün bireyinin yaşam süresi içinde
kısa bir zaman dilimini kapsamaktadır. Örneğin okyanuslardaki adalar daha çok sıçrama
şeklindeki yayılışlarla bitki ve hayvan topluluklarıyla kaplanır. 1883’teki volkanik patlamayla
Krakatau adalarındaki tüm bitkiler ve hayvan yaşamı ortadan kalkmıştı. Okyanustaki bu kara
parçası volkanik faaliyetten yalnızca 50 yıl sonra yeniden yoğun bir tropikal ormanla kaplanmıştı.
270 kadar bitki türü, onlarca kuş türü ve çok sayıda omurgasız hayvan bu adalara yerleşmişti
(Lomolino vd. 2005). Bu canlılar adaya nereden ve nasıl gelmişlerdi? Bu durum, 40-80 km uzakta
yer alan Cava ve Sumatra adalarından, bazı türlerin buraya deniz yoluyla taşınmış olabileceğini
akla getirmekteydi. Benzer durum diğer okyanus adaları için de geçerliydi. Pasifikteki birçok ada,
okyanus içinde yer alan volkanların deniz yüzeyine çıkan üst kesimlerini oluşturmaktadır. Bu
adalar da aynı şekilde canlılar tarafından işgal edilmişlerdir. Yapılan araştırmalar bazı türlerin
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deniz yoluyla bazı türlerin rüzgârla ve diğer hayvan türlerinin taşımasıyla yerleştiğini göstermiştir
(Bush ve Whittaker 1991; Şekil 27)

Şekil 27: 1883’teki volkanik patlamayla Krakatau adalarındaki tüm bitkiler ve hayvan yaşamı
ortadan kalkmıştır. Bu adaların yeniden bitkilerle kaplanmasında çeşitli taşınma şekilleri rol
oynamıştır (Bush ve Whittaker 1991).
Burada belirtilen iki yayılış şekli ile ilgili çok sayıda örnek vermek mümkündür. Bu
yayılışlarda bazen her iki tip yayılışın da etkisi görülebilmektedir. Sığır balıkçılı (Bubulcus ibis),
balıkçılgiller (Ardeidae) ailesine ait bir kuş türüdür ve doğal yayılış alanı Avrupa, Asya ve
Afrika’nın özellikle tropikal ve suptropikal sahalarıdır. Afrika’da büyük herbivor hayvanlarla
beraber yaşayan bu kuş türü, kurbağalar, solucanlar gibi bazı küçük hayvanlar ve böceklerle
beslenir, bir yandan da otlayan hayvanları temizler. 1800’lerin sonunda sığır balıkçılı Atlas
okyanusunun karşı kıyısında, Güney Amerika’nın doğusunda kendi imkânlarıyla kolonize olmaya
başlamıştır. Sonraki on yıllarda bu göçmenlerin soyundan çoğalan yeni bireyler, tropikal orman
alanlarının tahribiyle genişleyen hayvan otlatma sahalarında, yeni yaşam alanları ve bol yiyecek
bularak, batı yarımkürenin çok geniş bir kısmına yayılmıştır. Sığır balıkçılı günümüzde Amerika
Birleşik Devletleri’nde kuzeye doğru kendi ürediği alan yelpazesini genişletmiş, tümüyle Karayip
adalarını da kolonize etmiştir (Lomolino vd. 2005). Her iki dağılış mekânizmasını kullanarak
yayılan bir başka örnek de bir güve türü (Lymantria dispar)’dür. Avrupa’da yayılış gösteren bu
güve türü, Amerika’ya yayılışı bakımından ilgi çekicidir (Krebs 2008). 1860’lı yılların sonunda,
Ettiene Leopold Trouvelot adındaki bir amatör entomolog, Amerika’ya Massachusetts’de bulunan
evine Fransa’dan çingene güvesi yumurtaları getirmiştir. Yumurtalardan çıkan tırtıllardan bazıları
etrafa dağılınca, Trouvelot bu durumun ciddiyetini anlayarak yerel yetkilileri bilgilendirmişti.
Ancak karşısındakiler bu durumla ilgilenmeyince Amerika’nın en yıkıcı tırtıl istilalarından birisi
de başlamıştı. Çingene güvesi tırtılları, elma, kızılağaç, meşe, kavak, söğüt, dişbudak, Amerikan
sığalası, huş gibi yayvan yapraklı ağaçlar yanında melez ve Tsuga gibi iğne yapraklı ağaçların da
yapraklarını tüketiyordu. Tırtılların neden olduğu yayvan yapraklı ağaçlardaki zararları önlemek
için, Massachusetts’de 1889 yılında kontrol programı başlatılmış ve 1900 yılında tırtıl
salgınlarının şiddeti azalınca da mücadele programı da tamamlanmıştır. Ancak New England
boyunca yeni bir çingene güvesi istila dalgası başlamıştır. Bu istila 1950’lerde biraz yavaşlamış,
ancak 1960’da çingene güvesi muhtemelen kazara, bu defa Michigan’a taşınmıştır (büyük
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olasılıkla kamp malzemelerinin üzerinde yumurtalarının taşındığı düşünülmektedir). Güveler
1981’de ABD’nin ormanlarında 5,6 milyon hektar alandaki ağaçlara zarar vermiştir. 1989’da yeni
bir istila dalgası da olunca 1990’da ABD orman teşkilatı daha geniş alanlara yayılmayı önlemek
için, güvelerin yayılış alanlarının sınırlarına feromen (bir kimyasal) içeren tuzaklar yerleştirmiştir.
Ancak bu tuzaklar istilayı yavaşlatsa da tamamen durduramamıştır. Güvelerin kereste ticaretine
verdiği kayıplarsa çok büyüktür. 1924’ten bugüne yaklaşık 8,1 milyon hektar orman alanı zarar
görmüştür (Sharov vd. 2002; Şekil 28). Yine bu şekilde Avustralya’ya ait örnekler de çoktur (Şekil
29)

Şekil 28: Çingene güvesinin 1960’lı yılların sonunda Kuzey Amerika’ya girişi ve yayılışı
(Krebs 2008’den değiştirildi).
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Şekil 29: Avustralya’da iki türün 1800’lü yıllardan 1900’lü yılların sonlarına kadar yayılış
alanlarındaki değişim (Lomolino vd. 2005’ten değiştirildi). Üstteki haritada önce kıtanın
güneyinde Viktorya çevresine yerleşen Avrupa tavşanının (Oryctalagus cuniculus) 1900’lerin
başında kıtanın orta kesimlerinde yayıldığı, zaman içinde bu yayılış alanının kıtanın bütününe
dağıldığı görülmektedir. Kızıl tilkinin (Vulpes vulpes) yayılış alanının değişimi ise alttaki
haritada gösterilmiştir. Kızıl tilkiler de Avustralya’ya 1800’lü yılların sonunda güneyde
Viktorya’dan girmiş ve 1950’lerden sonra tüm kıtaya yayılmıştır.
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Yayılışlar çok karmaşık süreçler olmasına karşılık genellikle üç aşamada
gerçekleşmektedir. Başlangıçta istila ve yayılma aralığı çok yavaş olabilmekte hatta dağılışın
tekrarlaması ve ekosistemlerin özelliklerine uyum gerekebilmektedir. Bir istilacı tür herhangi bir
alana geldikten sonra coğrafi yayılışı genellikle artan bir oranda genişlemektedir. Türler fiziksel,
klimatik veya ekolojik engellerle karşılaştıklarında ise yayılma süreci de yavaşlamaktadır. Eğer
çevresel koşullarda bir iyileşme olmazsa yayılma durağanlaşmaktadır. Ancak türler bir şekilde
engeli aşarlarsa yayılma süreci de yeniden başlamaktadır (Lomolino vd. 2005).
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5.1. Dağılış Çeşitleri
5.1.1. Aktif Dağılış
Organizmalar ya kendi yetenekleriyle/güçleriyle (aktif), ya da rüzgâr, su gibi veya diğer
organizmalar yardımı gibi fiziki bir faktör aracılığıyla (pasif) dağılış gösterebilirler. Çok fazla
olmasalar da kendi güçleriyle çok uzun mesafeler gidebilen ve yer değiştirebilenler (kuşlar,
yarasalar, büyük böcekler gibi) de vardır. Bunlar yıllık yaşam döngülerinin normal bir parçası
olarak mevsimlik göçler esnasında binlerce km gidebilen, uzun mesafelere yayılma yeteneğine
sahip organizmalardır. Örneğin bir sinekkuşu türü olan ve yaklaşık 3,5 gr ağırlığındaki
Archilochus colubris, Meksika körfezi güneyi (burada kışı geçirir) ile ABD’nin doğusu (yazın
burada ürer) arasında 800 km giderek, her yıl düzenli olarak göç eder (Lomolino vd. 2005). Kral
kelebekleri (Danaus plexipus) de her yıl Kuzey Amerika’nın kuzey kesimlerinden Meksika’ya
inen türlerdir. Bu uçabilen türler tersine büyük memeli hayvan türleri, sürüngenler, balıklar gibi
hayvanlar da kendi güçleri ile önemli mesafeler giderek yer değiştirirler.

5.1.2. Pasif Dağılış
Organizmaların büyük çoğunluğu pasif dağılış şekillerine sahiptir. Bitki türlerinin
tohumları, meyveleri, sporları esas bitkiden uzağa bazı aracılar vasıtasıyla taşınır (Fotoğraf 15).
Bunlardan en önemlisi rüzgârdır. Rüzgâr tohumları ve meyveleri çok uzun mesafeler taşıyabilir.
Bu tohumlar veya meyveler çok çeşitli şekillerdedir: Bazılarında tohumların kanatları, tüyleri
vardır ve bunlar yer değiştirmede önemli özelliklerdir. Kuşlar ve memeli hayvanlar etli veya kuru
meyvelerle beslenirler. Sonra da bu tohumlar hayvanların dışkılarıyla yeniden ortama saçılmış
olur. Bazı tohumlar, meyveler ve sporlar hayvanların tüylerine takılarak da yer değiştirir.
Bitkilerin altına düşen meyve ve tohumlar karıncalar, kemirgenler ve kuşlar tarafından
toplanır ve yine başka alanlara taşınır (Fotoğraf 16). Pasif dağılış şekilleri sadece bitkiler
tarafından değil, hayvanlar veya daha küçük organizmalar tarafından da kullanılır. Herhangi bir
taşıyıcı etken tarafından yer değiştiren tohumun hangi mesafelere kadar taşınabileceğinde bu
etkenin kendi özellikleri (hareketin hızı, yönü gibi) özellikleri de önemlidir. Rüzgârla, kuşlar ve
yarasalarla taşınmada uzun mesafeler alınabilmektedir.
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Fotoğraf 15: Bitkilerin büyük çoğunluğu pasif dağılış şekillerine sahiptir. Bitki türlerinin
tohumları, meyveleri, sporları esas bitkiden uzağa bazı aracılar (rüzgâr, kuşlar ve diğer hayvan
türleri) sayesinde taşınır ve taşındıkları yerlerde yeni yayılış alanları edinirler. Buna pasif dağılış
adı verilir (Foto. M. Avcı).
Pasif dağılış şekilleri rastgele veya gelişigüzel değildir. Örneğin bazı omurgasızların
rüzgârla dağılışlarında farklı katmanları işgal ettikleri bilinir. Küçük organizmalar rüzgârla
büyüklere göre daha kolay yer değiştirir. Yer değiştirme esnasında bakteri, mantar ve sporların
dağılışı rüzgâr ve su yoluyla kolayca olmakla beraber bunlar aynı zamanda ekstrem fiziksel
koşullara karşı da oldukça dirençlidir (Lomolino vd. 2005).
Organizmaların kendileri de taşıyıcı olabilir. Bakteriler ve virüsler konukçu organizmalar
sayesinde çok uzak mesafelere taşınır. Bazı bitkilerin dikenli ve yapışkan tohumları hareket
hâlindeki hayvanlara tutunarak yer değiştirirken, yine su kuşları kendi tüylerinde, ayaklarına
yapışan malzemelerde küçük omurgasızları taşırlar. Kuşların sindirim organlarından geçen
tohumları çok uzak mesafelere bırakmalarıyla izole okyanus adalarına hatta kıtalar arası çok
sayıda bitki tohumu taşınır. Kuşlar dışında memeliler ve sürüngenler de benzer şekillerde
tohumların yer değiştirmesini sağlar.
Akarsular, dalgalar ve okyanus akıntıları da bitkilerin tohum ve meyvelerini uzak sahalara
taşıyabilir. Fakat aynı zamanda karalara yakın yerlerdeki okyanus akıntıları, çeşitli boyutlarda
bitki tohumlarının veya hayvanların akıntıların tersi yöndeki dağılışlarını da engelleyebilmektedir.
Örneğin kıtaların batı kıyılarındaki akıntılardan birisi olan Agulhas akıntısı, kıtanın doğu
kıyılarının sıcak sularını daha soğuk olan güney kutbuna doğru taşımaktadır. Burada yapılan
araştırmalar bu akıntının kıyılarda yaşayan canlıların taşınması bakımından pasif taşıyıcı rolü
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üstlendiğini göstermektedir (Teske 2015). Ancak aynı akıntı bu olumlu rolü yanında, bazı
organizmaların akıntının tam tersi yönündeki yayılışları için engelleyici bir rol üstlenmektedir
(akıntının yönü güneye doğru olduğundan, kuzeye doğru gitmek isteyenlere bir coğrafi engel
oluşturmaktadır).

Fotoğraf 16: Meşeler rüzgârla tozlaşan bitkilerdir. Halk arasında palamut veya pelit gibi
isimlerle bilinen, tek tohum taşıyan ve açılmayan kuru meyvelerine fındıksı meyve (nuks) denir.
Bu meyveler kuşlar, sincaplar ve tavşanlar gibi birçok hayvanın da besinini oluşturduğundan,
yayılışlarında bu hayvanların büyük etkisi vardır. Meşe palamutlarının ekonomik değeri de
vardır (İnal 1958). Anadolu’da kullanılan “karga diker, sırık silkeler” deyimi, boyamacılıkta
kullanılan palamut meşelerinin (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) palamutlarının
toplanması sırasında, kuru dallarının sırıklarla temizlenmesini (bu işlemin ağaçlardaki palamut
verimini arttırdığına inanılırdı) ve kuşların palamutların yayılışındaki rolünü anlatmaktadır
(Foto. M. Avcı).
Organizmaların pasif yayılışlarını sağlayan taşıyıcı unsurlar (örneğin akıntılar ve rüzgâr
gibi) birbirinden bağımsız hareket etmez. Sulak alanlarındaki sulak alan bitkilerinin tohumlarını
ve kabuklu hayvan türlerinin yumurtalarını taşıyan kuşların hareketine rüzgâr yardımcı olabilir.
Okyanuslardaki dağılışlarda, bitkilerin dağılışa konu olan tohum meyve gibi unsurlarının
yayılışlarında, hem rüzgârın hem de okyanuslardaki akıntıların birlikte etkileri vardır (Van der
Stocken vd. 2015; Şekil 30).

5.2. Kıtasal veya Bölgesel Ölçekte Organizmaların Dağılışını Sınırlayan
Fiziksel ve Kimyasal Faktörler, Dağılış Engelleri
Çevresel faktörler, özellikle toleransı az olan türlerin yayılışlarını kontrol eder (Krebs
2008). Sadece tek bir çevresel faktör bile (sıcaklık, nem, tuzluluk, toprak pH, kalsiyum içeriği gibi
herhangi bir faktör) herhangi bir zamanda bir türün yayılışını sınırlayabilir. Bu faktörün ne
olduğunun belirlenebilmesi bakımından paleocoğrafya ile ilgili özelliklerin de düşünülmesi
gerekir. Türlerin yaşam döngüsü içinde en hassas olduğu dönemlerin bilinmesi, bu dönem içindeki
fizyolojik toleransı, coğrafi yayılış alanında söz konusu faktörün ne ölçüde değişikliğe uğradığı
gibi özellikler, türlerin çevresel değişkenlere tepkilerini belirlemek bakımından önem taşır.
Örneğin Kuzey Amerika’da Ocak ayı minimum sıcaklıkları ile serçelerin kış mevsimindeki yayılış
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alanlarının ilişkili olduğu görülür. Bunlardan bazılarının yayılış alanları -4°C eğrisi ile
sınırlanmıştır (Lomolino vd. 2005). Ilıman kuşak kuşlarının sıcaklık sınırlarının, soğuk havada
vücut sıcaklığının korunabilmesi için daha yüksek metabolizma hızına ihtiyaç duyulmasıyla
doğrudan ilişkisi vardır.

Şekil 30: Çeşitli bitkilerin tohum ve meyve gibi unsurlarının açık denize doğru taşınmasında
rüzgâr ve akıntılar arasındaki ilişkilere Kenya kıyılarından örnek (Van der Stocken vd. 2015’ten
değiştirildi). Rüzgâr ve akıntının aynı yönde hareket etmesiyle (A), kıyıdan tüm bitkisel unsurlar
açık denize doğru taşınmaktadır. Kuvvetli deniz akıntıları ve karaya doğru esen rüzgârlar olması
durumunda, morfolojik bakımından diğerlerinden daha farklı olan bir ağacın meyvesi (Heritiera
littoralis) dışındakiler açık denize sürüklenmektedir (B). Kıyı akıntıları zayıf ve karaya esen
rüzgârlar kuvvetli ise, unsurların taşınması mümkün olmamaktadır (C). Yine karadan açık
denize doğru kuvvetli rüzgâr esse bile, eğer akıntı yönü karaya doğru ise bitkisel malzemelerin
çok büyük kısmı açık denize taşınmamaktadır (D).
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Organizmaların yayılışlarını kesintiye uğratan engeller son derece çeşitlidir. Kuzey
yarımküredeki birçok hayvan ve bitki türü yayılış alanların kuzeyine doğru gidildikçe, sıcaklık
özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak, daha alçak alanlarda ve daha çok güney yamaçlarda
yayılış gösterirler. Bu konudaki çarpıcı örneklerden birisi de Kuzey Amerika’da saguara kaktüsü
(Carnegiea gigantea)’dür (15 m boya ulaşabilen bu dev kaktüsler, 200 yıl yaşayabilmektedir). Bu
kaktüsün esas yayılış alanı Sonoran çölüdür ve kuzeye doğru yayılışını, 0 derecenin altındaki
sıcaklıklar çizmektedir. Aynı şekilde bir dağlık alanda belli bir yükseltiden sonra ormanların
ortadan kalkması (orman sınırı) ve bir yerden sonra da ağacın yetişmemesi (ağaç sınırı) düşük
sıcaklıklar ve fizyolojik kuraklık nedeniyledir. Tek tük ağaçların yayılış gösterdiği ağaç sınırında,
düşük sıcaklıklar ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle ağaçların boyları kısalmış ve bodurlaşmış,
şekilleri bozulmuş ve egemen rüzgâr yönündeki dalları da körelmiştir. Böyle alanlara krummholz
adı verilir (Lomolino vd. 2005; Fotoğraf 17).
Bitkiler dışında hayvan türlerinin yayılış alanları üzerinde de iklim faktörleri bazen
sınırlayıcı rol oynayabilirler. Ancak hayvanlar yer değiştirebildikleri için çoğunlukla uygun yerel
ortamlara doğru hareket ederek abiyotik faktörlerden kaynaklanan engellerden kurtulmuş olurlar.
Bu duruma uygun olmayan örnekler de vardır (Lomolino vd. 2005). Örneğin balıklar yüksek
oranda hareket yeteneğine sahip olsalar da sıcaklık koşulları gibi fiziksel faktörler bunların yayılış
alanlarını doğrudan sınırlandıran temel faktörlerdir. Nem, ışık, oksijen, pH ve tuzluluk gibi
faktörlerin bir tanesi veya birkaçı hayvanların dağılışını sınırlandırabilen faktörlerdir. Akvatik
omurgasızlar ve birçok balık türü için yüksek sıcaklıklar ve düşük oksijen yoğunluğu çok önemli
baskı nedenidir. Çünkü bu organizmalarda yüksek sıcaklıklar metabolizmanın hızlı çalışmasına
yol açarak oksijen talebini de arttırmaktadır.
Yine topraktaki nem, tuzluluk ve kimyasal özellikler yayılışları sınırlandırabilir. Kurak ve
yarı kurak bölgelerde bitkilerin yayılışlarını sınırlandıran en önemli faktör yağıştır. Toprakta
yeterince nem yoksa bitkilerin yayılışları büyük ölçüde kesintiye uğrar. Toprak nemindeki azlığa
bağlı olarak hemen hemen tüm bitkilerde fotosentez oranı da azalır. Bitkiler stomalarını kapayarak
ve yapraklardan transpirasyonu azaltarak, köklerden su alımının azalmasını telafi edebilirler,
ancak bütün bunlarla beraber fotosentez oranı da azalmaktadır. Belirtilen bu engellere türlerin
verdikleri tepkiler de değişir. Birçok organizmanın dağılışı üzerinde yangınlar, kasırgalar ve
volkanik faaliyetler gibi ani ve tahrip edici durumlar da etkili olur. Bu afetler doğal yaşam
alanlarını tahrip eder, türlerin ortadan kalkmasına yol açar (Lomolino vd. 2005).

5.3. Organizmalarda Uyum ve Göç
Bitkilerin çoğunluğu sıcaklık, nem, oksijen ve ışık azlığı durumlarına çeşitli anatomik,
fizyolojik ve fenolojik uyum şekilleri gösterirler. Yüksek sıcaklıklar ve yağış azlığına bitkiler
çoğunlukla buharlaşma ve terlemeyi azaltarak tepki verirler. Yapraklar küçülür, deri gibi sertleşir,
bazen yapraklar tamamen kaybolur. Birçok kurak bölge bitkisi suyu bulduğunda yaşam
döngüsünü tamamlayarak kurak dönemi tohum hâlinde geçirir. Bazı bitkiler etli, şişkin yaprakları
ve gövdelerinde suyu depolayarak kurak döneme daha kolay dayanır. Oksijenin az olduğu
bataklıklarda veya durgun su ortamlarında yaşayan bitkiler daha kolay oksijen alabilmek amacıyla
su altında bulunan kısımlarının yüzeyini genişleterek veya suyun üstüne çıkan özel solunum
kökleriyle oksijen alımını arttırırlar (Fotoğraf 18).
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Fotoğraf 17: Düşük sıcaklık ve fizyolojik kuraklık dağların yüksek kesimlerinde önce
ormanların ortadan kalkmasına (orman sınırı) ve bir yerden sonra da ağacın yetişmemesine
(ağaç sınırı) neden olur. Ağaç sınırında, düşük sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgârlar ağaç boylarının
kısalmasına, bodurlaşmasına ve şekil bozukluklarına yol açar. Hatta egemen rüzgâr yönündeki
dallar da körelir. Bu alanlar krummholz olarak da isimlendirilir (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 18: Amerikan bataklık servisinin (Taxodium distichum) hava kökleri. Oksijenin az
olduğu bataklıklarda veya durgun su ortamlarında yaşayan bazı bitkiler daha kolay oksijen
alabilmek için suyun üstüne çıkan özel solunum kökleriyle oksijen alımını arttırır (Foto. M.
Avcı).
Karbonatların veya tuzların toprak suyunda çok fazla miktarda bulunması ve su
yoğunluğunu arttırması da fizyolojik kuraklığa neden olur. Bu durumda beslenme zorlukları
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ortaya çıkar. Tuz yoğunluğunu fazla olduğu topraklarda (solonçaklar gibi) yayılış gösteren bitkiler
çoğunlukla halofit (bunlara tuzcul bitkiler de denir) bitkilerdir. Halofitler sukkulent bitkilere
benzerler; yaprak ve sapları etli, buharlaşma yüzeyleri azdır. Tuzluluk, bitkiler üzerindeki
doğrudan etkisini osmotik ve iyon stresi oluşturarak gösterir. Dolaylı etkisini ise (sekonder etki),
bu stres faktörleri sonucu bitkide meydana gelen yapısal bozulmalar ve toksik bileşiklerin
sentezlenmesi ile yansıtır (Çulha ve Çakırlar 2011).
Bitkiler genellikle terleme yoluyla yüksek sıcaklıkların etkilerinden korunurlarken,
hayvanlar da dokularındaki su oranını azaltarak yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmaya çalışırlar.
Yeryüzünde yaşayan hayvanlar sıcakkanlı ve soğukkanlı hayvanlar olmak üzere iki gruba ayrılır.
Soğukkanlı hayvanlar heteroterm adıyla da bilinir ve bu gruptaki hayvanların vücut ısısı, ortamın
sıcaklığına bağlı olarak değişir (örnek yılan). Sıcakkanlı hayvanlar (homoterm) ise sabit vücut
ısısı olan (örnek tavşan) hayvan gruplarıdır. Hayvanlarda aşırı sıcaklıklara dayanabilme
yöntemlerinden birisi gelişmenin duraksamasıyla ortaya çıkan durgunluk veya uyku hâlidir. Bazı
hayvanlar yüksek sıcaklık, kuraklık ve besin azlığı nedeniyle yaz aylarında estivasyon denilen bir
yaz durgunluğu geçirirler. Tropikal çöllerde omurgasız hayvanların önemli bir kısmı aynen
efemerler gibi kurak dönemi uyku hâlinde geçirirler. Bu dönemde gelişme duraklar ve bir
durgunluk söz konusu olur. Yağışlı dönem başlayınca yine bitkilerde olduğu gibi meydana
çıkarlar. Çöllerde birçok hayvan özellikle memeli hayvanlar genellikle gündüz değil geceleri
aktiftir. Gündüz aktif olan hayvanların çoğu sürüngenlerdir. Diğerleri gündüz sıcaklarını,
kazdıkları sığınaklarda geçirerek atlatırlar. Yine birçok kuş türü yağışlar başlayınca yuva yapar
ve ürer. Memeli hayvanların birçoğu su kaybına engel olmak için terlemeyi azaltır. Bu nedenle
birçok çöl memelisinde derideki ifrazat hücreleri yoktur. Onlar soğuma gereksinimlerini başka
yöntemlerle giderirler. Örneğin bazı memeli hayvanların dillerinin altındaki, büyük kulaklardaki
kılcal damarlar fazladır. Düşük sıcaklıkların gelişmeyi engel olması durumunda da bazı
hayvanlarda yine uyku durumu söz konusu olur. Buna da hibernasyon denir (örnek siyah ayılarUrsus americanus- 5-7 ay bu durumdadır. Bu süre içinde yemezler ve içmezler). Sıcaklık rejimine
göre hayvanlarda çeşitli uyum şekilleri (morfolojik, fizyolojik veya davranış bakımından) ortaya
çıkar (Procko ve Shaham 2011; Tøien vd. 2011; Geiser 2013).
Birçok türün bireyleri topluca bir habitattan diğerine yer değiştirebilir ve bu hareket
hayvanların yaşamları boyunca belirli dönemlerde tekrarlayabilir. Bu tekrarlama hareketinin
zaman ölçeği saat, gün olabileceği gibi ay veya yıl da olabilir. Örneğin gel-gitli kıyılarda
yengeçlerin hareketi gibi. Göçler gün içinde aynı ortamda veya iki ortam arasında da
gerçekleşebilmektedir. Denizler ve göllerde yaşayan planktonik algler geceleri daha derin sulara
inerken gündüzleri yüzey sularına çıkmaktadır (Bu durum alglerin geceleri derin sularda fosfor ve
diğer besinleri biriktirdiği, gündüzleri ise fotosentez için yüzeye çıkmasıyla açıklanmaktadır).
Yani 1 tam günde algler suyun içinde iki kere yer değiştirmektedir. Bazı hayvan türlerinde uygun
yaşam alanları bulmak ve beslenme amacıyla gerçekleşen, mevsimlik göçler görülmektedir. Bu
göçler dağlık alanlarda özellikle kış mevsimini korunaklı vadi içlerinde geçiren, buna karşılık
yazın yüksek kesimlere çıkan geyikler gibi (Cervus elaphus ve Odocoileus hemionus) hayvan
türlerinde dikkati çekmektedir (Begon vd. 2006). Bu türler için yaz mevsiminde dağlık alanların
alçak kesimlerinden yüksek kesimlerine doğru mevsimlik bir göç hareketi söz konusu olmaktadır.
Bu hareketin nedeni uygun iklim koşulları nedeniyle besin kaynaklarına erişme çabasıdır.
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Yaşam alanlarının değişimi konusunda en dikkat çekici örnekler uzun mesafeli göçlerde
görülmektedir. Bu durum kuzey yarımkürede karasal kuş türlerinin çoğunda izlenen bir durumdur.
Bunlar sıcaklıkların yükseldiği ilkbahar aylarından itibaren besin kaynaklarına erişme ve üremek
amacıyla daha sıcak alanlara doğru hareket ederler. Gittikleri yerlerdeki yerel hayvan çeşitliliğini
arttıran bu türlerin sayısı oldukça fazladır. Palearktik bölgenin yüzlerce karasal kuşu, kışı başka
bölgelerde geçirmektedir ve bu bölgelerin başında Afrika gelmektedir. Yine Arktik bölgenin
sumruları (Sterna paradisaea) her yıl yaklaşık 16 bin km yol yaparak, üremek amacıyla
Antarktika’ya inmektedir. Uzun mesafeli göçlere sahip hayvan türlerine örnek olan karibular
güneydeki orman sahalarından yazın tundralara doğru geçmektedir. Bahar aylarında kutuplara
doğru besin açısından zengin olan soğuk sulara göç eden dişsiz balinalar, kış mevsiminde enerji
tüketimini azaltmak ve üremek için güney yarımküre sularına göçmektedirler. Avrupa’daki
akarsularda ve göllerde yaşayan yılan balığı da (Anguilla anguilla) üremek için Atlas okyanusuna
göç etmektedir (Begon vd. 2006).
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Uygulamalar
1)

Organizmaların dünya genelinde dağılışında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

2)

Dünya genelinde uzak mesafelere gerçekleştirilen göç hareketleri nelerdir?

3)

Organizmaların göçlerinde insanların etkisinin hangi düzeyde olduğunu araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Dağılışları birbirine benzerlik gösteren canlılar hangileridir?
2) Mevsimlik göçler, canlıların dağılışına nasıl etki yapmaktadır?
3) Akarsular ve okyanus akıntılarının bitkilerin yayılışları açısından önemini
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dağların yüksek kesimleri, sıcak çöller, derin ve karanlık okyanus tabanları da dâhil olmak
üzere, yeryüzünde hemen hemen her yerde canlı bulunabilir. Bazı canlılar, okyanus tabanlarında
sıcak su çıkışlarının bulunduğu yerlerde sıcaklığın 100 dereceyi aştığı yerlerde bile bulunabilirler.
Bu alanların hepsinde aynı canlı tür yaşamaz. Her türün coğrafi yayılışını sınırlayan bazı çevresel
koşullar söz konudur. Ancak kozmopolit türler olarak adlandırılan ve yayılış alanı hemen
yeryüzünün tamamı olan türler de vardır. Bunlar neredeyse kıtaların hepsinde bulunurlar ve
coğrafi enlem, yükselti, iklim ve yaşadıkları yerler bakımından toleransları yüksektir. Bu ve
benzeri türler çok istisnaidir, yeryüzündeki organizmaların çok büyük bir kısmının yayılış alanları
sınırlıdır.
Ekosistem özellikleri belirleyen en önemli faktörlerden birisi iklimdir. Küre üzerindeki
belli başlı bitki topluluklarının yayılış alanları büyük iklim kuşaklarına göre düzenlenmiştir.
İklim-bitki örtüsü arasındaki sıkı ilişkiler nedeniyle makroklima alanları, birbirinden farklı bitki
topluluklarının yayılış alanlarına büyük benzerlik gösterir. Ekvatoral iklim yağmur ormanlarının,
mevsimlik yağış alan tropikal iklim alanları savanların, Akdeniz iklimi Akdeniz vejetasyonun,
soğuk nemli karasal iklim iğne yapraklı orman vejetasyonunun, bu alanın güneyindeki daha sıcak
alanlar karışık ve yayvan yapraklı ormanların, step iklimi steplerin, çöl iklimi çöl vejetasyonunun,
tundra iklimi tundra vejetasyonun yayılış alanlarıdır. Bu bitki topluluklarının hem floristik
bileşimi ve hem de tür zenginliği üzerinde iklim özelliklerinin büyük etkisi vardır. Her ne kadar
bitkilerden farklı olarak yer değiştirme kabiliyetine sahip olsalar da, yeryüzündeki fauna bölgeleri
de genel olarak iklim özelliklerine bağlılık gösterir. Bu durumu yaratan nedenlerin başında hayvan
türlerinin bitki örtüsü ile olan ilişkileri de gelmektedir. Yine birçok hastalık yapıcı organizmanın
yayılış alanlarının ortaya çıkışında, iklim özelliklerinin önemi büyüktür. Küre üzerindeki belli
başlı toprak tiplerinin yayılış alanları büyük iklim kuşaklarına göre düzenlenmiştir. Yeryüzünde
büyük iklim kuşakları, vejetasyon kuşakları ve büyük toprak gruplarının yayılış alanları büyük
benzerlik gösterir. Akarsular, göller, okyanus ve denizler gibi akvatik ekosistemler de iklimle
yakın ilişkilidir. Yeryüzünde hayatın kaynağı olan su sürekli bir dolaşım hâlindedir (hidrolojk
döngü). Okyanus ve denizlerden buharlaşma ile başlayan su döngüsünün gelir ve gider bütçesini
yağış, sıcaklık, buharlaşma gibi iklimle ilgili bazı özellikler belirler.
Yeryüzünde dağılış gösteren organizmaların çeşitli ekosistemlerde yayıldıkları belli
alanlar vardır. Bu yayılış alanları çok dar sahaları ilgilendirebileceği gibi çok geniş alanları da
ilgilendirebilir. Bitki ve hayvanlar çok çeşitli dağılış mekânizmaları geliştirmişlerdir. Dağılış, her
türün yaşam tarihinin bir bölümünde yer almış ekolojik bir süreçtir. Yeryüzünde organizmaların
yeni mekânları işgal etmek yayılmaları genel olarak iki şekilde gerçekleşmektedir. Yayılma
şeklinde dağılış, yaygın bir dağılış şeklidir. Herhangi bir türün popülasyonları uygun bir sahaya
kademeli bir şekilde, giderek yayılırlar. Bu durum bitki/hayvan türünün birkaç kuşağı boyunca,
birçok bireyin bu dağılışa katılmasıyla gerçekleşir. Bu yayılma hareketinin genellikle 3 modelde
gerçekleştiği kabul edilir. Bunlar rastgele yayılma, düzenli yayılma ve kümeli yayılma kalıplarıdır.
Rastgele yayılış, herhangi bir organizmanın diğerinin nerede olduğuna dikkate almadan mekânın
herhangi bir yerini işgal etmesiyle ortaya çıkar. Bir türün bireylerinin bu şekilde düzensiz
yayılması tesadüfi olaylar nedeniyledir. Düzenli yayılış modeli tekdüze yayılış modeli olarak da
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bilinir. Bu dağılışta bir türün bireyleri arasında rekabet çok fazlaysa veya bireyler çoğunlukla
karşılıklı düşmanlık nedeniyle diğerlerinden kaçmak eğiliminde iseler o zaman beklenenden daha
eşit aralıklı veya tekdüze dağılırlar. Kümeli yayılma ise canlılar arasında daha sık görülen bir
yayılma şeklidir. Bireylerin gruplar hâlinde yayılması kümeli yayılma şeklidir. Kümelenme
özelliği, organizmaların çoğunda içsel bir özelliktir. Aynı türün bireyleri çoğunlukla dört
nedenden dolayı bir araya gelerek küme oluştururlar. 1-Yaşama ortamında yerel düzeyde veya
coğrafi görünüm düzeyinde görülen çevresel farklılıklar nedeniyle; 2-İklim elemanlarında günlük
veya mevsimlik değişimler nedeniyle; 3-Üreme davranışlarının bir gereği olarak; 4-Özellikle ileri
yapılı canlı türlerinde sosyal bir davranış olarak (ren geyikleri gibi). Sıçrama şeklinde dağılış,
türlerin bireysel dağılış hareketi olarak tanımlanır. Yani uzun mesafeler boyunca genellikle de
uygun olmayan alanlarda yeni bir yayılış alanı bulmak için gerçekleşir. Sıçrama şeklindeki dağılış,
bir türün bireyinin yaşam süresi içinde kısa bir zaman dilimini kapsamaktadır. Okyanuslardaki
adalar daha çok sıçrama şeklindeki yayılışlarla, bitki ve hayvan topluluklarıyla işgal edilir
(Krakatau örneği gibi).
Organizmalar ya kendi yetenekleriyle/güçleriyle (aktif), ya da rüzgâr, su gibi veya diğer
organizmalar yardımı gibi fiziki bir faktör aracılığıyla (pasif) dağılış gösterebilirler. Çok fazla
olmasalar da kendi güçleriyle çok uzun mesafeler gidebilen ve yer değiştirebilenler (kuşlar,
yarasalar, büyük böcekler gibi) de vardır. Bunlar yıllık yaşam döngülerinin normal bir parçası
olarak mevsimlik göçler esnasında binlerce km gidebilen, uzun mesafelere yayılma yeteneğine
sahip organizmalardır. Yaklaşık 3,5 gr ağırlığındaki bir sinekkuşu Archilochus colubris, Meksika
körfezi güneyi ile yazın ürediği ABD’nin doğusu arasında 800 km giderek, her yıl düzenli olarak
göç eder. Ancak organizmaların büyük kısmı pasif dağılış şekillerine sahiptir. Bitki türlerinin
tohumları, meyveleri, sporları esas bitkiden uzağa bazı aracılar vasıtasıyla taşınır. Bu aracılardan
en önemlisi rüzgârdır. Rüzgâr tohumları ve meyveleri çok uzun mesafeler taşıyabilir. Kuşlar ve
memeli hayvanlar da tohum taşıyıcılardandır. Bazı tohumlar, meyveler ve sporlar hayvanların
tüylerine takılarak da yer değiştirir. Pasif dağılış şekilleri rastgele veya gelişigüzel değildir. Bazı
omurgasızların rüzgârla dağılışlarında farklı katmanları işgal ettikleri bilinir. Küçük organizmalar
rüzgârla büyüklere göre daha kolay yer değiştirir. Organizmaların kendileri de taşıyıcı olabilir.
Bakteriler ve virüsler konukçu organizmalar sayesinde çok uzak mesafelere taşınır. Kuşların
sindirim organlarından geçen tohumları çok uzak mesafelere bırakmalarıyla izole okyanus
adalarına hatta kıtalar arası çok sayıda bitki tohumu taşınır. Akarsular, dalgalar ve okyanus
akıntıları da bitkilerin tohum ve meyvelerini uzak sahalara taşıyabilir.
Kıtasal veya bölgesel ölçekte organizmaların dağılışını sınırlayan fiziksel ve kimyasal
faktörler vardır. Bunlar dağılış engelleridir ve özellikle toleransı az olan türlerin yayılışlarını
kontrol ederler. Tek bir çevresel faktör bile (sıcaklık, nem, tuzluluk, toprak pH, kalsiyum içeriği
gibi herhangi bir faktör) bir türün yayılışını sınırlayabilir. Bir dağlık alanda belli bir yükseltiden
sonra ormanların ortadan kalkması (orman sınırı) ve bir yerden sonra da ağacın yetişmemesi (ağaç
sınırı) düşük sıcaklıklar ve fizyolojik kuraklık nedeniyledir. Tek tük ağaçların yayılış gösterdiği
ağaç sınırında, düşük sıcaklıklar ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle ağaçların boyları kısalır ve
bodurlaşır, şekilleri bozulur. Böyle alanlara krummholz adı verilir. Bitkiler dışında hayvan
türlerinin yayılış alanları üzerinde de iklim faktörleri bazen sınırlayıcı rol oynayabilirler. Ancak
hayvanlar yer değiştirebildikleri için çoğunlukla uygun yerel ortamlara doğru hareket ederek
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abiyotik faktörlerden kaynaklanan engellerden kısmen kurtulmuş olurlar. Topraktaki nem,
tuzluluk ve kimyasal özellikler yayılışları sınırlandırabilir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde
bitkilerin yayılışlarını sınırlandıran en önemli faktör yağıştır. Belirtilen bu engellere türlerin
verdikleri tepkiler de değişir. Bitkilerin çoğunluğu sıcaklık, nem, oksijen ve ışık azlığı
durumlarına çeşitli uyum şekilleri gösterirler. Yüksek sıcaklıklar ve yağış azlığına karşı bitkiler
çoğunlukla buharlaşma ve terlemeyi azaltırlar. Oksijenin az olduğu bataklıklarda ve durgun
sularda yaşayan bitkiler kolay oksijen alabilmek amacıyla su altında bulunan kısımlarının
yüzeyini genişletirler veya suyun üstüne çıkan özel solunum kökleriyle oksijen alımını sağlarlar.
Karbonatların veya tuzların toprak suyunda çok fazla miktarda bulunması fizyolojik kuraklığa
neden olur. Tuz yoğunluğunun fazla olduğu topraklarda yayılış gösterenler çoğunlukla halofit
(tuzcul) bitkilerdir. Yüksek sıcaklıkların etkilerinden hayvanlar da dokularındaki su oranını
azaltarak korunmaya çalışırlar. Hayvanlarda aşırı sıcaklıklara dayanabilme yöntemlerinden birisi
gelişmenin duraksamasıyla ortaya çıkan durgunluk veya uyku hâlidir. Bazı hayvanlar yüksek
sıcaklık, kuraklık ve besin azlığı nedeniyle yaz aylarında estivasyon denilen bir yaz durgunluğu
geçirirler. Tropikal çöllerde omurgasız hayvanların önemli bir kısmı kurak dönemi uyku hâlinde
geçirir. Çöllerde birçok hayvan özellikle memeli hayvanlar genellikle gündüz değil geceleri
aktiftir. Gündüz aktif olan hayvanların çoğu sürüngenlerdir. Birçok hayvan türü kendilerine uygun
olmayan dönemi, göç ederek atlatma yolunu seçer. Göçler hayvanların yaşamları boyunca belirli
dönemlerde tekrarlayabilir. Bu tekrarlama hareketinin zaman ölçeği saat, gün olabileceği gibi ay
veya yıl da olabilir. Yine çok sayıda hayvan türü uzun mesafeli göçlerle yer değiştirir. Bu durum
kuzey yarımkürede karasal kuş türlerinin çoğunda izlenen bir durumdur. Benzer göçler okyanus
ve denizlerde yaşayan hayvanlar içinde söz konusudur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bazı canlılar 100°C’nin üzerinde sıcaklığa sahip alanlarda yaşayabilirler.
b) Küre üzerinde bitki topluluklarının yayılışı ile iklim kuşakları benzerlik
göstermektedir.
c) Yeryüzünün büyük iklim, toprak ve vejetasyon kuşakları birbiriyle uyumlu değildir.
d) Akvatik ekosistemler iklim ile yakından ilişkilidir.
e) Yeryüzünde toprak tiplerinin yayılış alanları iklim kuşakları ile benzerlik
göstermektedir.
2) Aşağıdakilerden hangisi bir dağılış tipi değildir?
a) Rastgele yayılma
b) Düzenli yayılma
c) Kümeli yayılma
d) Rekabetçi yayılma
e) Sıçramalı yayılma
3) Bireylerin gruplar hâlinde yayılması, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tanımlanan
dağılış şekline girer?
a) Rastgele yayılma
b) Düzenli yayılma
c) Kümeli yayılma
d) Rekabetçi yayılma
e) Sıçramalı yayılma
4) Aşağıdaki dağılış ile ilgili hangi seçenek yanlıştır?
a) Bazı omurgasız canlılar rüzgârla dağılabilir.
b) Dağılımda kuşlar ve memeliler büyük öneme sahipken, sürüngenler dağılışta etkili
olmamaktadır.
c) Bakteriler konukçu organizmalar aracılığı ile uzak mesafelere taşınabilir.
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d) Su kuşları küçük omurgasızları uzun mesafelere taşıyabilir.
e) İzole okyanus adalarının bitkilenmesinde kuşların payı büyüktür.
5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde mevsimlik göçün nedenlerinden birisi
verilmiştir?
a) Rekabet
b) Yükselti
c) Işık
d) Rüzgâr
e) Besin kaynaklarına erişme
6) Rüzgâr, su veya başka organizmaların yardımıyla gerçekleşen dağılışa ne ad verilir?
7) Kuşların yaşam alanlarını genişletmeleri ne tür dağılışa örnek oluşturmaktadır?
8) Hangi çevresel faktör veya faktörler özellikle toleransı az olan türlerin yayılışını
kontrol etmektedir?
9) Dağlık alanlarda belli bir yükseltiden sonra ormanın veya ağaçların ortadan
kalkmasının nedeni nedir?
10) Oksijenin az olduğu bataklıklarda veya durgun su ortamlarında yaşayan bazı bitkiler,
solunuma destek sağlamak üzere hangi organlarını geliştirmiştir?
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) c, 4) b, 5) e, 6) Pasif dağılış, 7) Aktif dağılış, 8) Sıcaklık, nem, tuzluluk,
toprak, pH, kalsiyum içeriği gibi, 9) Düşük sıcaklıklar ve fizyolojik kuraklık, 10) Özel solunum
kökleri.
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6. EKOSİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEYEN UNSUR VE
ETKENLER, EKOSİSTEMLERDE GELİŞİM, KLİMAKS VE SÜKSESYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Ekosistemlerin özellikleri
6.2. Klimaks
6.3. Süksesyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ekosistemlerin biyotik ve abiyotik unsurları nelerdir?
2) Ekosistemlerin klimaks özelliği değişir mi?
3) Süksesyon doğanın yenilenme çabası mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ekosistemlerin özellikleri

Bir ekosistemi belirleyen
unsurların neler olduğu
öğrenilir.

Okuma ve araştırma

Klimaks ekosistemler

Klimaks kavramı ve çeşitleri
öğrenilir. Doğal ortamda
Okuma, araştırma ve
ekosistemin klimaksa erişip inceleme
erişmediğini değerlendirir.

Süksesyon

Süksesyon kavramı
öğrenilir, doğal ortamda
süksesyon tespit edilebilir.

Okuma, araştırma ve
inceleme
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Anahtar Kavramlar
Ekosistemi meydana getiren unsurlar: Bir ekosistem, abiyotik, biyotik ile paleoekolojik
unsur ve etkenlerden meydana gelir.
Klimaksa erişmiş ekosistem: Yeryüzünde doğal ortam koşullarına büyük ölçüde uymuş
ve en yüksek düzeyde gelişme göstermiş ekosistemlerdir.
Ekolojik süksesyon: Ekosistemlerin gelişim ve değişim süreçleridir.
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Giriş
Başta dünya ekosistemi olmak üzere tüm ekosistemler biyotik ve abiyotik unsurlar ve belli
etkenlere bağlı olarak oluşmuşlardır. Özellikleri de bu unsurlar ve etkenler tarafından
şekillendirilmiştir. Yine ekosistemlerden bazılarının belli başlı özelliklerinin ortaya çıkmasında
geçmişte bugünkünden daha farklı olan paleoekolojik koşullarının etkisinin olduğu muhakkaktır
(Erinç 1984). Yeryüzündeki tüm ekosistemlerin özelliklerini belirleyen bu unsur ve etkenler çok
fazladır. Aşağıda bunların en başta gelenleri kökenlerine göre şöyle özetlenmiştir (Şekil 31).

Şekil 31: Ekosistemlerin özelliklerini belirleyen unsur ve etkenler (Erinç 1984’ten değiştirildi).
Abiyotik unsurlar içinde sıcaklık, ışık, rüzgâr, toprağın tekstürel özellikleri, toprak
strüktürü, toprağın geçirimlilik özellikleri, okyanus ve denizlerdeki akıntı sistemleri, doğal
yangınlar, herhangi bir alandaki yükselti, bakı ve eğim gibi özellikler ilk akla gelen fiziksel
unsurlar arasındadır. Bunlardan örneğin ışığın ekosistemlerin besin zincirlerinin temelini teşkil
eden fotosentez bakımından önemine daha önce de değinilmişti. Kimyasal etmenler içinde ise su,
toğrağın kimyasal özellikleri (topraklarda katyon değişimi, toprak reaksiyonu, topraktaki bitki
besin maddeleri), toprakta tuzluluk, okyanus ve denizlerin içerdiği tuzlar ve diğer kimyasal
maddeler, ekosistemler üzerinde büyük etkisi olan tarım ilaçları veya radyoaktif atıklar
belirtilebilir. Abiyotik unsurlar ayrıca fiziksel ve kimyasal olarak da ikiye ayrılmıştır. Bunlardan
bazı faktörleri fiziksel ve kimyasal olarak ayırmak her zaman mümkün olmaz. Ekosistemdeki
fiziksel ve kimyasal etken ve süreçler çoğu kez birlikte ve birbirine nedensel ilişkilerle bağlı olarak
meydana gelir ve ekosistem süreçleri üzerinde etkili olurlar. Örneğin, kimyasal süreçler ve
bunların nasıl çalışacağı sıcaklık, yağış gibi fiziksel faktörlerle yakından ilişkilidir. Toprağın
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kimyasal özellikleri içinde sayılan toprak reaksiyonu ile ilgili özellikler, bir yerin yağış
özellikleriyle yakın ilişkilidir. Yağış miktarlarının yüksek olduğu alanlar ile yağış miktarlarının
az olduğu kurak bölgelerde toprağın pH değerleri belirgin şekilde farklılaşır. Tüm bu unsurlar
birbiriyle karşılıklı ilişki içindedirler. Yine özellikle günümüzdeki toprağa insanın çeşitli
şekillerde müdahalesi toprağın kimyasal özelliklerinde değişimlere yol açar (örneğin tarımsal
gübrelerin kullanılması gibi). Kurak bölgelerde toprakların sulanması drenaj özelliklerinde
değişimlere yol açar.
Biyotik unsur ve etkenlerin en başında bitkiler ve hayvanlar ile diğer organizmalarla ilgili
konular akla gelse de, ekosistemler üzerindeki büyük etkileri nedeniyle insan ve faaliyetleri bu
başlık içinde önemli bir yer tutar. Ekosistemlerin özellikleri belirleyen diğer bir başlık ise
paleoekolojik kökenli olan unsur ve etkenlerdir. Yeryüzünün günümüze gelene kadar geçirdiği
değişimler bu başlık içinde ele alınır. İklim değişimleri ve bunların yarattığı sonuçlar,
paleobiyocoğrafya ile ilgili olan unsurlar ve bunların günümüzdeki izleri ekosistemlerin
özelliklerinin belirlenmesi bakımından önem taşır.
Bu kadar çeşitli unsur ve etkenlerin birlikte çalışarak özelliklerini belirlediği ve
fonksiyonel ekolojik sistemler olan ekosistemler, durağan değillerdir. Karasal veya akarsu, göl ve
deniz gibi su (akvatik) ekosistemlerinin hepsi zaman içinde bazı değişimlere uğrar. Ekosistemlerin
bu gelişim ve değişim süreçleri ekolojik süksesyon olarak isimlendirilir. Değişen çevresel
koşullara uygun olarak popülasyon dağılışında da değişimler olur. Canlı topluluklarının zaman
içinde uğradığı yapısal değişimler, bu toplulukları oluşturan canlı türlerinin popülasyon
dinamiklerini de yansıtır. Canlı topluluklarının dikey yöndeki yapısı da değişir. Örneğin bitkiler
çimlenir, olgunlaşır ve ölürler. Çevresel değişimlere göre türlerin doğum ve ölüm oranları değişir
ve bu durum zaman içinde çeşitlilik ve türlerin baskınlık kalıplarına da yansır (Odum ve Barrett
2008; Smith ve Smith 2012).
Ekosistemlerdeki değişimler, ekosistemlerin özelliklerine bağlı olarak az çok tahmin
edilebilir. Ekosistemlerdeki değişimlerin sırası bellidir. Bu nedenle ekolojik süksesyona sıralı
değişim adı da verilir. Değişimlerin sırası ancak ekosisteme dışarıdan yapılan müdahalelerle
bozulur. Canlıların oluşturduğu topluluklar bulundukları coğrafi mekân üzerinde de değişimlere
yol açarlar. Bu değişimlerin yanında, topluluklar kendi içlerinde hem rekabetten kaynaklanan hem
de birlikte yaşama şekilleriyle ilgili çeşitli ilişkiler içindedirler. Bir ekosistemdeki sıralı değişimler
ekosistemdeki iç ve dış etkenlere bağlı olarak başlar ve devam eder. Söz konusu değişimler büyük
ölçüde ekosistemin içindeki fonksiyonel ilişkilerle ilgiliyse bu duruma otojenik süksesyon adı
verilir. Otojenik süksesyonda ekosistemin değişimini kendi iç özellikleriyle ilgili nedenler
başlatmış ve devam etmektedir. Ekosistemdeki değişim süreci dış etkenlerle ilişkili olarak ortaya
çıkıp devam ederse, buna da allojenik süksesyon denir. Allojenik süksesyonda, ekosistemdeki
sıralı değişimlerin başlama nedeni fırtınalar, yangınlar, volkanik faaliyetler veya insanın etkileri
gibi dış faktörlerdir (Odum ve Barrett 2008). Ekosisteme dışarıdan gelen müdahaleler,
ekosistemin otojenik değişimine müdahale anlamına gelir ve bu değişim süreçlerini durdurabilir
veya bozabilir. Bu durumda sistem daha farklı şekillerde çalışmaya devam eder.
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6.1. Ekosistemlerde Klimaks, Yerel Klimaks
Ekosistemlerin zaman içinde biyotik ve abiyotik unsurlarında bazı değişiklikler ortaya
çıkabileceği yukarıda belirtilmişti. Bu değişikliklerin boyutuna göre ekosistemler de değişime
uğrar. Eğer değişimlerin boyutu çok büyükse ekosistem özellikleri ve işleyişi büyük ölçüde
bozulur, hatta ekosistemin ortadan kalkmasıyla sonuçlanabilir. Bu durumda başka bir ekosistem
öncekinin yerini alabilir. Yeryüzünde doğal ortam koşullarına büyük ölçüde uymuş ve en yüksek
düzeyde gelişme göstermiş ekosistemlere klimaks adı verilir. Başka türlü ifade etmek gerekirse
bir ekosistemin gelişiminde süksesyonun (veya sıralı değişimin) en son aşamasını klimaks
meydana getirir. Doğu Karadeniz kıyılarının ilksel, bozulmamış nemli ormanları, buradaki doğal
ortamın koşullarıyla bütünüyle uyum hâlinde olan, en ileri düzeyde gelişmeye erişmiş bir klimaks
ve klimaks ekosistem örneği olarak değerlendirilebilir (Erinç 1984). Bir alanda bazen
topografyanın, toprak özelliklerinin veya mikroiklim koşullları gibi diğer yerel özelliklerin ortaya
çıkardığı ve bulunduğu bölgenin genel yapısından farklılık gösteren ekosistem gelişim örneklerine
yerel klimaks adı verilir. Bunlar sulak alan habitatları olabileceği gibi bazı toprak özellikleri ile de
belirlenebilir. Örneğin Marmara bölgesinin kuzeydoğusunda yer alan Acarlar gölü bir yerel
klimaks örneği olarak değerlendirilebilir. Tabanı büyük ölçüde yoğun bir orman formasyonu ile
kaplı olan gölde, çok sayıda nemcil bitki bir arada, bu sulak alana uyum göstermiş ve klimaksa
ulaşmıştır (Fotoğraf 19).

Fotoğraf 19: Bir yerel klimaks örneği / Acarlar gölü sulak alan ekosistemi (Foto. M. Avcı).
Ancak ekosistemlerdeki sıralı değişimler klimaksa doğru olumlu bir gelişme sürecine
girdiği gibi tersine bozulma yönünde (yani degradasyonal yönde) de ilerleyebilir (Erinç 1984).
Dolayısıyla süksesyon daha ileri düzeyde gelişecek bir ekosisteme doğru veya günümüzde birçok
örneğini gördüğümüz gibi bozulma, gerileme yönünde gerçekleşebilir. Yukarıdaki örnekten
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devam edilecek olursa, Doğu Karadeniz kıyılarının ilksel bozulmamış nemli ormanları tahrip
edilirse bu ormanlar yerlerini bir çalı formasyonu olan psödomakiye (içinde hem maki türleri hem
de nemcil çalı türleri olan maki benzeri bir çalı formasyonu) bırakırlar. İşte bu süksesyon veya
sıralı değişim, geriye doğru yani regresif bir sükseksesyon örneğidir. Bir başka geriye doğru
süksesyon örneğini, İç Anadolu’nun ilksel ormanlarının yüzyıllardır devam eden tahriplerle,
geniş sahalarda antropojen bir step (bozkır) ekosistemine dönüşmesi oluşturur. Bir yandan orman
sahalarının kaybedilmesiyle stepler daha geniş alanlar kaplarken diğer yandan da steplerin
floristik kompozisyonlarında büyük değişimler yaşanmıştır. Önce orman toplulukları kaybedilmiş
ve bu alanlar steplerle kaplanmış, sonra yine beşeri faktörlerin etkisiyle bu defa stepler de
değişime uğramaya devam etmiştir. Tarla açma, aşırı otlatma, bazı step bitkilerinin yakıt olarak
kullanılması (bazı geven türleri vb) gibi nedenlerle yerlerini türce daha fakir olan steplere terk
etmişlerdir (Avcı 2013; Fotoğraf 20).

Fotoğraf 20: Türkiye’nin iç kesimlerinde orman alanları büyük değişim geçirmiştir. Yerleşim
alanlarından uzak olan yüksek kesimlerde eski orman alanlarının kalıntıları daha çok meşe
çalılıkları hâlinde bulunur. İç Anadolu’da Hasandağ, Erciyes dağı, Karadağ ve Karacadağ’daki
orman topluluklarının yerini bugün genellikle meşe çalılıkları almıştır. Yükseltinin az olduğu
yerlerde ise büyük ölçüde tarım alanları ve antropojen bozkırlar (beşeri etkiler nedeniyle
oluşmuş ikincil bozkırlar) ortaya çıkar. Birçok yerde doğal bozkırlar ile antropojen bozkırlar iç
içe geçmiştir (Foto. M. Avcı).
Ekosistemlerde doğal süksesyonlar çoğunlukla yavaştır ve iklim değişiklikleri dışında,
doğal süksesyonlar genellikle sınırlı alanları ilgilendirir, büyük ölçülere ulaşamaz (Erinç 1984).
Buna karşılık insan etkisiyle ortaya çıkan değişimlerin yarattığı bozulma yönündeki süksesyonlar
çok daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşir ve ekosistemlerdeki etkileri de büyük olur. Bu
değişimlerin hızı nüfus artışı, ulaşım faaliyetlerinin kolaylaşması, teknolojinin çok hızlı gelişmesi
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ve küresel ısınma gibi nedenlerle daha da artmıştır. Daha Neolitik’de çiftçi durumuna gelen
insanlar Anadolu’da kurdukları Nevali Çöri, Hallan Çemi, Göbekli tepe, Çayönü gibi
yerleşmelerde teknoloji, madenlerin kullanılması ve kirecin yakılması gibi uygulamaları
yapabilmekteydiler. Örneğin İç Anadolu’da Aşıklı höyük halkı buğday, arpa, bakliyat ziraati
yapmış, yaban keçisi, yabani koyun, domuz ve sığır avlamıştır (Özbaşaran ve Cutting 2007).
Dolayısıyla zaman içinde orman tahripleri, doğaya müdahaleyi kolaylaştıran araçlar ve teknoloji
ile kimya sanayiindeki gelişmeler (özellikle tarımsal gübreler ve pestisidlerin kullanımı gibi),
küresel boyutta çok geniş alanlarda ekosistemleri bozulma yönünde derinden etkileyen süreçleri
de beraberinde getirmiştir. Tropikal alanlardaki doğal orman alanlarındaki değişimler, Afrika’da
savanlarda ortaya çıkan değişimlerin sonucunda bazı alanların âdeta Büyük Sahra’ya eklenmesi,
Akdeniz havzasında ilksel orman alanlarının büyük değişime uğraması, akarsular, göller, okyanus
ve denizlerde insan kaynaklı kirlilik sorunları gibi etkiler, birçok ekosistemin hep bozulma
yönünde süksesyona uğramasına yol açmıştır.

6.2. Birincil Süksesyon, İkincil Süksesyon, Boşluk Evresi Süksesyonu,
Dönüşümlü Süksesyon
Özellikle yeni açığa çıkan yeryüzü şekilleri üzerindeki süksesyon, önceki türler ve
topluluklar tarafından etkilenmemiş ise birincil süksesyonu ifade eder. Volkanik faaliyetler
nedeniyle ortaya çıkan lav akışlarıyla ve tüflerle tamamen örtülen alanlar, daimi buzulların
gerilemesiyle açığa çıkan alanlar, akarsuların taşkın yüzeyleri ve güncel kumullar gibi örnekler
üzerindeki süksesyonlar, birincil süksesyon olarak değerlendirilir. Diğer yandan yangın veya
fırtına gibi bir bazı olumsuz durumlar organizmaların çoğunu ortadan kaldırır, bitki örtüsüne
büyük zarar verir. Bu durumda bu değişime uğrayan sahalardaki bitki örtüsü kısmen veya
tamamen ortadan kalkmış olsa da, iyi gelişmiş toprak örtüsü ve bitkilerin tohumları ve sporlar
kalır. Zaman içinde de bu alanlarda yeniden gelişim süreci başlar. Türlerin ve o ekosistemin bu
ikinci sıralı gelişimi ikincil süksesyon olarak nitelenir (Begon vd. 2006) Örneğin tarım arazilerinin
terkedilmesinden sonra ortaya çıkan durum veya bir hastalık, kuvveti fırtınalar, yangın sonucunda
ağaçların bazı alanlarda ortadan kalkması hep ikincil süksesyon örnekleridir.
Birincil süksesyonu ifade eden ve lav ve tüflerle kaplanmış alanlarda veya buzulların
çekilmesiyle açığa çıkan alanlarda süksesyon süreci, buradaki faktörlerin çalışması için yüzlerce
yıl alır. Her zaman birincil ve ikincil süksesyonu ayırt etmek de kolay olmaz. Ancak tamamen
temizlenmiş ve steril hâle gelmiş yüzeylerde ekosistem gelişiminde bir süreklilik vardır.
Yenilenme dinamikleri ise sürekliliğin son noktasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu
alanlarda zarar söz konusu olsa da, ölüm yoktur (yani kuvvetli bir fırtınada ağaçların sadece
dallarının ve yaprakların kaybedilmiş olması gibi). Bazılarına göre ikincil süksesyon besin
maddesi bakımından nispeten fakir alanlar üzerinde, birincil süksesyon ise besin maddeleri
bakımından daha zengin olan yüzeylerde gerçekleşir. Kuşkusuz birincil süksesyon ve ikincil
süksesyonu birbirinden ayırt etmenin zorluğunu gösteren çok sayıda örnekten söz edilebilir.
Örneğin volkanik faaliyetler sonucunda etrafa yayılan malzemenin karakteri bu konuda iyi bir
örnek teşkil eder. Kızgın volkanik lavlar yayıldıkları alanlardaki bitki örtüsünü tamamen ortadan
kaldırırlar ve toprağı da âdeta yakarlar. Bu alanlarda canlı yaşamının kalması çok mümkün olmaz.
Ancak volkanik tüf çıkışları biraz daha farklıdır. Buralarda biriken malzemenin kalınlığına göre
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oradaki canlı yaşamı etkilenir. Çıkan ve biriken tüf çok fazla değilse, zararın boyutu da az olur
(Walker ve del Moral 2003).
Clements 1900’lü yılların başında süksesyonu tetikleyen 6 temel süreç üzerinde
durmuştur. Bunlar denüdasyon (aşınma), göç (dağılma/yayılma), ecesis (kuruluş), rekabet,
reaksiyon (organizmalar tarafından alanın değiştirilmesi) ve stabilizasyon (istikrarlıbir bitiş
noktasının gelişimi). Bu kavramlar süksesyon çalışmaları için günümüzde de büyük ölçüde hâlâ
geçerliliğini korumaktadır. Bir ekosistemde düzenli veya düzensiz olarak ortaya çıkan yangın,
fırtına, sel, erozyon gibi ortamı değiştirici dış etkenler, bozucu etkenlerdir ve süksesyonu tetikler.
Ancak tüm bozucu etkenler abiyotik kökenli değildir. Bitkiler ve hayvanlar da böyle etkiler
yapabilir veya çeşitli şekillerde bozuklukları şiddetlendirebilirler. Örneğin istilacı bitkiler yangın
sıklığını ve erozyonu azaltabilecekleri gibi arttırabilirler. Sığ köklü istilacı bitkiler yerini aldıkları
daha derin köklü bitkilere nazaran bulundukları alanda erozyona karşı olumsuz etki yapabilirler.
Yine Güney Afrika makilik alanlarına (finboslar) yerleşen istilacı bazı çam türleri ve okaliptüs
türlerinin yangın sıklığını arttırdığı bilinmektedir (Walker ve del Moral 2003).
Bozucu bir etken sonucunda ortaya çıkan orman açıklıklarında (kasırga, yangın, böcek
istilası gibi), önceki bitki türlerinin yerine yenilerinin gelmesine boşluk evresi süksesyonu adı
verilir. Periyodik olarak ortaya çıkan ve dışarıdan gelen bozucu etkenler özellikle ılıman bölge
ekosistemlerinde süksesyon sürecini etkilemektedir. Örneğin böyle bir alanda 150 yıllık süreçte
onlarca defa tekrarlayan doğal ve antropojenik yangınlar sonucunda bitki örtüsünün ilksel özelliği
de değişir. Yangınlardan sonra boşalan alanlara ilk aşamada öncü nitelikli türler yerleşmektedir.
20-30 yıl sonra bu türlerden bazıları gelişerek ormanın üst çatısını oluşturmaktadır.
Bazı ekosistemlerde ise bozucu etkenler düzenli aralıklarla meydana gelebilir. Böyle az
çok düzenli aralıklarla gerçekleşen bozucu etkenlerden sonra meydana gelen süksesyona ise
dönüşümlü süksesyon veya döngüsel süksesyon adı verilir. Süksesyon sürecinde besin döngüsü de
hep aynı hızla çalışmaz. Bir ekosistemde genel olarak süksesyon ilerledikçe (yani ekosistem
geliştikçe) besin döngüsü hızlanır, madde depolanması yani birikimi artar. Azot, fosfor ve
kalsiyum gibi önemli besin elementlerinin döngüsü hızlanır (Odum ve Barrett 2008; Şekil 32).
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Şekil 32. Dönüşümlü süksesyon modeli (Ruifrok vd. 2015’ten değiştirildi).
A- Çeşitli bitki toplulukları ile otçul-avcı ve avcı-av ilişkilerinin basit bir modeli (Okların
kalınlığı yukarıdan aşağıya doğru kontrolün gücünü göstermektedir). B- Uzun boylu
vejetasyondan kısa boylu vejetasyona ve çeşitli boyutlardaki otçullar ile onların küçük ve büyük
avcıları arasındaki rekabete dayanan dönüşümlü süksesyon. I- Bitki örtüsü uzun boyluysa,
büyük otçul hayvanlar bu uzun boylu bitkilerle beslenip bu bitkilerin miktarını azaltmaktadır.
Bu durumda daha küçük otçul hayvanların lehine, otlağın kalitesi de artmaktadır. Böylece orta
boylu ve küçük otçulların işi kolaylaşmaktadır. II- Küçük otçulların yoğunluğundaki artışa bağlı
olarak -muhtemelen büyük avcı hayvanlar tarafından avlanma ile birlikte- büyük otçullar
sistemin dışına itilmektedir. III- Zaman içinde, küçük otçulların popülasyon sayısı, küçük
avcıların devreye girmesiyle azalır. IV- Sonuç olarak, bitki örtüsü tekrar uzun boylu olur. V- En
büyük otçulların yeniden geri gelmesiyle beraber sistem de en başa döner.
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Şekil 32’de belirtilen bu beslenme şekillerinin hayvanların çeşitli özellikleri ile yakından
ilgisi vardır. Otla beslenen büyük hayvanların sindirim sistemlerinin uzun olması, bu hayvanların
beslendikleri malzemeleri daha uzun süre sistemlerinde tutmasını sağlar. Böylece büyük
herbivorlar, düşük kaliteli (nispeten yüksel lif içeriğine sahip) uzun boylu bitkisel malzemeyi
sindirmiş olurlar. Bu nedenle büyük herbivorlar, küçüklerin aksine vejetasyon içindeki uzun boylu
bitkilerle beslenirler. Büyük otoburların uzun boylu bitkileri daha çok tüketmesi hem kısa hem de
uzun vadede bitkilerin besin kalitesini de arttırır. Kısa vadede uzun boylu bitkilerin yeni sürgünleri
oluşur. Bu sürgünler daha az yapısal bileşikler içeren buna karşılık yüksek fosfor ve azot içeriğine
sahiptirler. Uzun vade de ise tüketilen uzun otlar sayesinde, kısa boylu otlar daha az yapısal life
sahip olurlar. Sonuç olarak küçük otçulların başa çıkmakta zorlanacağı uzun boylu otlar, diğerleri
tarafından temizlenmiş olur. Eğer bitki örtüsü yüksek oranda küçük otçullara hizmet eder
kalitedeyse, bu defa küçük otçul hayvanlar, büyük otçullar üzerinde bir rekabet avantajına sahip
olur. Büyükler düşük kalitedeki uzun boylu türleri çok miktarlarda tükettiklerinden bu durumu
tolere ederler. Küçük otçullar yüksek besin içeriğine sahip otları az miktarda tüketirler (çeşitli
kaynaklara atfen Ruifrok vd. 2015).

6.2.1. Birincil Süksesyon Örnekleri
6.2.1.1. Volkanik Faaliyetler
Volkanik faaliyetler yeryüzünde ekosistemlerin gelişim süreçlerini kesintiye uğratan en
önemli etkenlerden birisidir. Yeryüzündeki aktif volkanların sayısı göz önünde
bulundurulduğunda, volkanik faaliyetler sonucu açığa çıkan volkanik malzemenin yayıldığı
alanlardaki canlı yaşamına etkileri, hem mekânsal boyutları hem de tekrarlama aralıkları
bakımından belirleyicidir. Bu konuda açığa çıkan ve çok çeşitli olan volkanik malzemenin
özellikleri de rol oynar. Bilindiği gibi volkanlardan çıkan maddeler katı, sıvı ve gaz hâlinde
bulunurlar. Volkanlar çıkan katı maddeler (tefra) de çok çeşitlidir. Volkanik küllerin biriktiği
alanlar ve kalınlıkları da bitki örtüsünü kapatmak açısından önem taşır. Daha çok çizgisel
volkanizma ürünü olan lav akıntıları özellikle de bazik lav akıntıları topoğrafyanın eğimi de
uygunsa çok geniş sahalara yayılırlar. Lav akıntılarının üst kısımlardan soğuyup katılaşması ve
kabuk bağlaması, buna karşılık iç kısımlarının hâlâ sıcak ve hareket hâlinde olmasıyla halat ve
kordon şeklini alan halat lavlar oluşur. Bunların üzerleri nispeten düzdür. Aa lavlarında ise irili,
ufaklı ve köşeli levhalar veya bloklar hâlinde parçalanma söz konusudur. Volkanik sahalarda lav
akıntılarının bu yüzey özellikleri, birincil süksesyon gelişimi bakımından da fark yaratır. Yapılan
araştırmalar aynı yaşta olmalarına rağmen, halat lavlar üzerinde vejetasyonun hem yatay hem de
dikey yönde (daha boylu bitkilerin) gelişiminin, aa lavlara göre çok daha hızlı olduğunu
göstermektedir. Aa lavlara nazaran halat lavlar, daha düzgün ve dalgalı mikrotopoğrafik
özellikleri sahiptir. Halat lavlar, yağış suyunun birikimi ve çatlaklar boyunca sızmasıyla bitki
gelişimine çok daha olumlu etki yapmaktadır (Kinney vd. 2015). Volkanik faaliyet sonucu ortaya
çıkan birincil süksesyona Japon adalarından bir örnek aşağıdaki şekilde de yer almaktadır (Şekil
33).
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Şekil 32: Japon adalarından Miyakejima adasında birincil süksesyon örneği (Begon vd.
2006’dan değiştirildi). Volkanik ada da çeşitli tarihlere ait volkanik malzeme yer almaktadır.
Bunlardan en eskisi 800 yıl önceki volkanik faaliyete aittir ve adanın çok büyük kısmını
kaplamaktadır. En yeni volkanik malzeme ise 16 yıl önceki faaliyetin ürünüdür. Bu yeni
malzeme üzerinde toprak son derece sınırlı ve azot bakımından fakirdir. Yeni volkanik lavlar
üzerinde birkaç küçük kızılağaç çalısı (Alnus sieboldiana) dışında bitki yoktur. En eski volkanik
malzeme üzerinde ise eğreltiler, çok yıllık otlar, sarılıcı bitkiler (liyanlar) ve ağaçlardan oluşan
113 bitki türü saptanmıştır. Lavlar üzerine ilk gelen süksesyonal türler sonrakilerin işini de
kolaylaştırmıştır.
Türkiye’de de Kula çevresi gibi genç volkanik sahalarda bitkilerin gelişim aşamaları
bakımından bazı özellikler dikkati çeker. En genç bazaltik lavlar üzerinde liken ve yosunlar
yaygındır. Bu alanların yarık ve çatlakları ise eğrelti ve yılanyastığı gibi nispeten daha nemcil
türlere ev sahipliği yapar. Toprak örtüsünden yoksun ve geçirgenliğin yüksek olduğu kül konileri
büyük oranda bitki örtüsünden yoksundur. Akdeniz vejetasyonuna ait bazı çalı türleri ise en eski
volkanik malzemeler üzerindedir (Akkurt vd. 2016; Fotoğraf 21).

6.2.1.2. Kıyı Kumulları
Kıyı kumulları, okyanus ve denizlerin kıyı alanlarında önemli yer tutar ve dikkat çekici
birincil süksesyon örneği sergilerler. Kıyı kumullarının bitki yaşamı bakımından en zor olan
yerleri hemen kıyı gerisinde yer alan hareketli kumul alanlarıdır. Gözeneklerin iri olması,
geçirgenliğin fazlalığı ve bitki besin maddelerinin azlığı yanında kuvvetli rüzgârlar ve rüzgârlarla
denizden gelen tuz serpintisi, zaman zaman kuma gömülme gibi özellikler kumulları, bitkiler için
zor yetişme ortamı yapar. Bu alanlar üzerinde kum zambağı gibi rizomlu, yumrulu veya kısa
ömürlü bitkiler yer alır. Daha geride yer alan sabit kumullardaki vejetasyon çok daha gelişmiştir.
Sabit kumul alanları örneğin Akdeniz kıyılarında kızılçam ve fıstık çamı gibi ağaç türleri ve maki
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elemanları ile Karadeniz kıyılarında ise kışın yapraklarını döken ağaç türleri ve psödomaki
elemanları ile kaplıdır (Avcı vd. 2015; Fotoğraf 22).

Fotoğraf 21: Volkanik faaliyetler yeryüzünde ekosistemlerin gelişim süreçlerini kesintiye
uğratan en önemli etkenlerden birisidir. Volkanik aktivite sonrası gelişen yeni yüzeyler birincil
süksesyon süreçlerine maruz kalır. Türkiye’den genç volkanik alanlardaki bitki örtüsünün
gelişim sürecine bir örnek. Kula çevresinde üstte yosun liken ve otların geliştiği aşama; altta
odunsu çalı ve bazı ağaç türlerinin geliştiği aşama (Foto. S. Akkurt ve M. Avcı).

Fotoğraf 22: Kıyı kumulları birincil süksesyon örneği sergilerler. Kıyı kumullarında bitki
yaşamı hareketli kumul alanları üzerinde çok zordur. Geçirgenliğin fazlalığı ve bitki besin
maddelerinin azlığı, kuvvetli rüzgârlar ve rüzgârlarla denizden her daim gelen tuz serpintisi,
kuma gömülme bitkileri zor koşullarda yetişmeye iter. Solda bu alanlar üzerinde kum zambağı
toplulukları; sağda ise sabit kumul alanları üzerinde gelişmiş ağaç ve çalı toplulukları
görülmektedir (Foto. S. Akkurt ve M. Avcı).
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6.2.1.3. Eski Taşkın Yüzeyleri ve Taşkın Ovaları
Akarsu kanalların genişlediği alanlarda ortaya çıkan taşkın ovaları ve taşkın yüzeyleri, sık
sık yeni sedimentlerle kaplanma nedeniyle bir anlamda bitkiler açısından geçici yüzeylerdir. Kısa
zaman için de olsa bu alanlar öncü bitki topluluklarına ev sahipliği yaparlar. Taşkın çekildiğinde
geride kalan silt (mil) tabakası bu yeni öncü bitkiler için yeni mekân sağlar. Kısa süre içinde
çevreden veya bu akarsuyun daha yukarı kesimlerinden taşkınla beraber gelen bitki tohumları,
buralarda yeni toplulukların gelişmesini sağlar. Akarsu kanallarının genişlediği yerlerde bu tarz
birincil süksesyon örnekleri görülebilir (Fotoğraf 23).
Taşkın yüzeyleri birincil süksesyonu doğrudan etkileyen kararlılık, tekstürel özellikler ve
bitki besin maddeleri bakımından son derece değişkendir. Yerel topografik özellikler, taşkın
rejimi ve kanal dinamikleri birlikte çalışarak, taşkın alanlarında yetişme ortamı (taraçalar,
artbataklıklar ve kopmuş menderes gölleri vb) çeşitliliği yaratırlar. Akarsuyun taşıdığı
malzemenin nasıl bir malzeme olduğu da (iri bloklar, silt, kil gibi) bitkilerin taşkın yüzeylerinde
tutunabilmesi ve topluluk oluşturması bakımından önemlidir. Taşkın ovaları üzerinde bitki
süksesyonu hızla gelişebilir ve akarsu kıyılarının sabitleşmesine yardımcı olur. Akarsuyun yukarı
çığırından gelen malzeme genellikle bitki besin maddeleri, organik madde ve bitki tohumları vb.
bakımından zengindir. Bununla beraber süksesyon açısından toprak kararlılığı, tekstürel özellikler
veya su tutma kapasitesi, topraktaki bitki besin maddelerinden çok daha önemli belirleyici
etkenlerdir (Walker ve del Moral 2003).

Fotoğraf 23: Taşkın yüzeylerinde birincil süksesyon örneği. Filyos çayı vadisinde 1998 yılında
meydana gelen büyük taşkından hemen sonra, bu yıla ait taşkın yüzeylerini kaplayan söğüt
toplulukları ve bunların gerisinde daha eski taşkın yüzeyleri üzerinde yer alan kavak, söğüt ve
kızılağaç toplulukları (Foto. M. Avcı).
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6.2.1.4. Buzullların Gerilemesiyle Açığa Çıkan Alanlar
Buzulların geri çekilme süreçleri sadece aktif jeomorfolojik süreçler için değil aynı
zamanda bitki türlerinin bu alanlarda gelişmesi ve süksesyon için de yeni mekânlar yaratır.
Buzulların gerilemesiyle açığa çıkan bu yeni yüzeyler, bitkilere birincil süksesyon bakımından
yeni alanlar sağlar. Buzulun çekildiği yerde kaya yüzeylerindeki çizik, oluk ve çentikler gibi
küçük aşındırma şekilleri, birincil süksesyon için uygun alanlardır. Glasyal sedimentler ve tiller
(buzulun depoladığı karışık malzemeden oluşan depo) de bitkilerin ilk gelişimi için mekân
oluşturur (Walker ve del Moral 2003).
Buzulların çekildiği alanlarda vejetasyonun o alanlara yerleşmesi öncü türlerle başlar.
Ancak birincil süksesyon için bu ilk adımların atılmasında, oradaki mekânın abiyotik koşullarının
(yani özellikle sıcaklık, nem ve rüzgâr gibi iklimle ilgili özellikler) yanında, bu bitki türlerinin
fizyonomik özellikleri, tohum özellikleri veya dağılış mekânizmaları gibi kendi özellikleri de rol
oynar. Öncü bitki türlerinin söz konusu mekâna yerleşmesi, birincil süksesyonu hızlandırır.
Biyotik ve abiyotik faktörler tarafından kontrol edilen birincil süksesyon sürecinde, abiyotik
faktörlerin çok önemli etkisi vardır. Buzul önündeki alanın sediment özellikleri veya aktif
jeomorfolojik süreçlerin yanı sıra kar erimesi, bakı, yamaç eğimi gibi özellikler ve bunların
kontrol ettiği diğer özellikler süksesyonu etkiler. Yine bu özellikler oraya yerleşecek vejetasyonun
tür kompozisyonunu da etkiler. Buzulun çekilmesinin üzerinden geçen zaman arttıkça
vejetasyonun kapladığı alan ve buradaki bitki türlerinin sayısı artar. Giderek vejetasyon birkaç
kattan (altta yosunlar, likenler ve otlar, üstte bodur çalı türleri ve diğer odunsu türler gibi)
oluşmaya başlar. Tüm bu özellikler buzulun çekildiği yerlerde jeomorfolojik etken ve süreçlerin
nasıl çalıştığıyla da yakından ilgilidir. Jeomorfolojik etken ve süreçlerin daha aktif/hızlı çalıştığı
yerlerde, daha çok öncü bitki türleri yayılış göstermektedir. Buna karşılık bu etken ve süreçlerin
nispeten daha yavaş çalıştığı yerlerde ise vejetasyonun büyük kısmını bodur çalı türleri ile sahaya
yeni gelen bitki türleri meydana getirir ve bu alanlarda tür çeşitliliği en yüksek düzeye çıkar
(Eichel vd. 2013; Carlson vd. 2014; Şekil 34).
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Şekil 33: Fransa’da Alp dağlarında bir buzulun geri çekilme aşamaları ve bu alanda bitki
örtüsünün geçirdiği değişim (Carlson vd. 2014).

6.2.2. İkincil Süksesyon Örnekleri
Ekosistemlerde doğal süksesyonların çoğunlukla yavaş çalıştığı, buna karşılık insan
etkisiyle ortaya çıkan değişimlerin yarattığı bozulma yönündeki süksesyonların çok daha kısa bir
zaman diliminde gerçekleştiği ve etkilerinin de büyük olduğu yukarıda belirtilmişti. İkincil (diğer
adıyla sekonder) süksesyona terkedilen tarım alanlarından örnek verilebilir (Şekil 35). Bu alanlara
öncelikle gelenler öncü ot türleridir. Bunların çoğunluğu da bir yıl ömrü olan türlerdir ve
enerjilerinin büyük kısmını yayılma ve üreme için harcarlar. İki üç yıl sonra böyle alanlarda çok
yıllık ot türleri ve bazı çalı türleri de ortaya çıkar. Bir süre sonra da bunların yoğunluğu artar. Eğer
alana yakın yerlerde tohum kaynağı olabilecek orman parçaları veya ağaç toplulukları varsa bu
kaynakta yer alan bitki türlerinin söz konusu alanlara yerleşmeye başladığı görülür. Bu gelenler
artık uzun ömürlü bitkilerdir. Bundan sonraki aşamada ise buraya gelen ağaç türleri büyüyerek
ormanın çatısını kaplar ve alttaki bazı bitkilere yaşama imkânı vermez. Ormanın alt katında
gelişebilecek olanlar gölgeye dayanıklı türlerdir. Böyle alanlarda süksesyon sürecine genellikle
hayvanların da uyum sağladığı görülür. En etkili değişimler hâkim olan bitki topluluklarının
gösterdiği hayat formları (ot, çalı, orman gibi) değiştiğinde ortaya çıkar. Habitatlarını bitki
türlerinin hayat formuna göre seçen kuşlar da bu gelişim sürecine ayak uydururlar (Odum ve
Barrett 2008).
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Şekil 34: İkincil bir süksesyon örneği (Odum ve Barrett 2008’den değiştirildi) / Terk edilen eski
bir ziraat sahasında vejetasyonun yenilenmesi
İkincil süksesyon süreçleri tropikal alanlarda da görülür. Amazon havzasında olduğu gibi
tropikal yağmur ormanları sahalarında ikincil süksesyonun gelişimi, iki arazi kullanım şeklinden
sonra ortaya çıkar. Bunlardan birisi orman alanlarının kesilip mera olarak kullanılması, diğeri ise
dönüşümlü ziraat yapılmasıdır. Bu iki kullanım şekli de aç-yak adı da verilen ve ormanın tamamen
temizlenmesine dayanan bir yöntemle yapılır. Ormanın kesilmesinden sonra açılan bu alanlar
tamamen temizlenir ve yakılır. Doğal bitki örtüsünden arındırılmış bu alanlarda, manyok (diğer
adı cassava; Manihot esculenta), muz (Musa sp), ananas (Ananas comosus) ve açai üzümü
(Euterpe oleracea) gibi yıllık veya çok yıllık bitkilerin ekimi yapılır. Bu alanlara bazen mera
oluşturmak amacıyla alanın bitki örtüsünde olmayan yabancı otlar da ekilmektedir. Odunsu
bitkilerin gelişimine engel olmak ve otların yenilenmesi için bir yıl sonra veya daha kısa aralıklarla
bu alanlar yakılmaktadır (Mesquita vd. 2015). Bu faaliyetlerin uzun süre tekrarlanması nedeniyle
toprakta bitki besin maddeleri giderek azalmakta ve toprak verimsizleşmektedir. Eğer insanlar bu
alanları kullanmayıp terkedelerse, bir süre sonra yeniden çevreden çeşitli bitki tohumlarının
buralara taşınmasıyla, bitki örtüsü gelişimi söz konusu olmakta ve sonunda alan ormanla
kaplanmaktadır. Bu alanların arazi kullanımı ile ilgili geçmiş deneyimleri (bu alanın kaç kere ve
ne amaçla kullanıldığı, ne kadar sürede kullanıldığı, kaç kere yakıldığı ve ne kadar alanın yakıldığı
gibi), süksesyon süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bu deneyimlerin ortaya çıkardığı özelliklere
göre de ikincil süksesyonla gelişen orman alanlarının yoğunluğu ve tür çeşitliliği belirlenmektedir.
Bu alanlarda ormanın yeniden gelişmesine “yağmur ormanının geri dönüşü “ adı da verilmektedir.
Ancak yaklaşık 50 yıllık bir gelişim sürecinde bile, ilksel yağmur ormanı ile ikincil gelişen orman
alanları arasında belirgin bazı farklılıklar görülmektedir. Yeni gelişen orman ilksel orman
alanlarından çok daha az tür çeşitliliğine sahip olmaktadır. Bu iki orman sahası arasındaki
benzerlikler ise sadece %25’i kadardır (Brearley vd. 2004). Türkiye’de de terk edilen zirat
alanlarında ikincil süksesyon örnekleri görülebilir. Karadeniz kıyılarında orman alanlarının
tahribiyle oluşturulan ziraat alanları bazen terk edilmektedir. Bu alanlar bir süre kullanılmaz ise
yerlerine önce nemcil bazı ot türleri, daha sonra da çalı ve ağaç türleri yerleşmektedir (Fotoğraf
24).
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Fotoğraf 24: Karadeniz bölgesinde terk edilen ziraat sahalarında ikincil süksesyon. Terk edilen
ziraat sahaları bir süre sonra bölgenin doğal florasında var olan nemcil ot türleri ile
kaplanmaktadır. Bu durum devam ederse alana çalı ve ağaç türleri de yerleşmektedir (Foto. M.
Avcı).
İkincil süksesyon örneklerine göllerde de rastlanır. Yanlış arazi kullanımı nedeniyle
dışarıdan gelen sediment miktarının artması ve kıyı kesimlerinde derinliğin azalmasına bağlı
olarak buralarda bitki kalıntıları da birikmeye başlar. Giderek derinliğin azalması ile kökleriyle
dipte biriken malzemeye tutunan nilüfer gibi (Nymphaea sp.) bazı rizomlu su bitkileri ortaya çıkar.
Bunlar da zaman içinde gelişerek su yüzeyini kaplarlar ve ışığın suyun içine girişine engel olurlar.
Bu şekilde gelişim süreci devam ettikçe kıyı alanlarına saz (Scirpus sp.), hasırotu (Typha sp.) ve
kamış (Phragmites sp.) gibi bitkilerin yerleşmesi kolaylaşır. Su seviyesinin düşmesi ve ışığın daha
çok suyun içine girebilmesi ile su talebi yüksek olan başka bitkiler de alana yerleşir. Zaman içinde
göl kıyıları söğüt (Salix sp.), kavak (Populus sp.) ve dişbudak (Fraxinus sp.) benzeri bitkilerin
yaşadığı bir başka ortama dönüşür (Fotoğraf 25).

153

Fotoğraf 25: Ulubat gölü ekosistemi. Göl kıyısında izlenen ikincil süksesyona ait belirtiler.
Göle en yakın kesimde ortaya çıkan ve daha çok ot türlerinden oluşan vejetasyon, daha geride
yerini ağaç ve çalı türlerinden oluşan bir topluluğa bırakmıştır (Foto. M. Avcı).
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Uygulamalar
1) Yakın çevrenizdeki bir ekosistemi özellikleri açısından inceleyiniz.
2) İncelediğiniz ekosistemde klimaks söz konusu mu?
3) Bu ekosistemde süksesyona ait belirtileri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) İncelediğiniz ekosistemde hangi unsur ve etkenlerin hâkimiyeti belirgindir?
2) İncelediğiniz ekosistemde klimaksa erişmiş türler ile diğerleri arasındaki belirgin
farklar nelerdir?
3) İncelediğininz ekosistemin gelişim ve değişim süreçleri hangi süksesyon tipi ile
açıklanabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüm ekosistemler, biyotik ve abiyotik unsurlar ile belli etkenlere bağlı olarak
oluşmuşlardır. Ekosistemlerin özellikleri de bu unsurlar ve etkenler tarafından şekillendirilmiştir.
Yeryüzündeki ekosistemlerin özelliklerini belirleyen unsur ve etkenler çok fazladır. Bunlardan
abiyotik unsurlar içinde sıcaklık, ışık, rüzgâr, toprağın tekstürel özellikleri, toprak strüktürü,
toprağın geçirimlilik özellikleri, okyanus ve denizlerdeki akıntı sistemleri, doğal yangınlar,
herhangi bir alandaki yükselti, bakı ve eğim gibi özellikler ilk akla gelen fiziksel unsurlar
arasındadır. Kimyasal etkenler içinde ise su, toprağın kimyasal özellikleri (topraklarda katyon
değişimi, toprak reaksiyonu, topraktaki bitki besin maddeleri), toprakta tuzluluk, okyanus ve
denizlerin içerdiği tuzlar ve diğer kimyasal maddeler, ekosistemler üzerinde büyük etkisi olan
tarım ilaçları veya radyoaktif atıklar belirtilebilir. Bazı faktörleri fiziksel ve kimyasal olarak
ayırmak her zaman mümkün olmaz. Ekosistemdeki fiziksel ve kimyasal etken ve süreçler çoğu
kez birlikte ve birbirine nedensel ilişkilerle bağlı olarak meydana gelir ve ekosistem süreçleri
üzerinde etkili olur. Biyotik unsur ve etkenlerin en başında bitkiler ve hayvanlar ile diğer
organizmalarla ilgili konular akla gelse de, ekosistemler üzerindeki büyük etkileri nedeniyle insan
ve faaliyetleri bu başlık içinde önemli bir yer tutar. Ekosistemlerin özellikleri belirleyen diğer bir
başlık ise paleoekolojik kökenli olan unsur ve etkenlerdir. Yeryüzünün günümüze gelene kadar
geçirdiği değişimler bu başlık içinde ele alınır.
Bu kadar çeşitli unsur ve etkenin birlikte çalışıp özelliklerini belirlediği ve fonksiyonel
ekolojik sistemler olan ekosistemler, durağan değillerdir. Karasal veya akarsu, göl ve deniz gibi
su (akvatik) ekosistemlerinin hepsi zaman içinde bazı değişimlere uğrar. Ekosistemlerin bu
gelişim ve değişim süreçleri ekolojik süksesyon olarak isimlendirilir. Ekosistemlerdeki
değişimlerin sırası bellidir. Bu nedenle ekolojik süksesyona sıralı değişim adı da verilir.
Değişimlerin sırası ancak ekosisteme dışarıdan yapılan müdahalelerle bozulur. Bir ekosistemdeki
sıralı değişimler ekosistemdeki iç ve dış etkenlere bağlı olarak başlar ve devam eder. Söz konusu
değişimler büyük ölçüde ekosistemin içindeki fonksiyonel ilişkilerle ilgiliyse bu duruma otojenik
süksesyon adı verilir. Otojenik süksesyonda ekosistemin değişimini kendi iç özellikleriyle ilgili
nedenler başlatmış ve devam etmektedir. Ekosistemdeki değişim süreci dış etkenlerle ilişkili
olarak ortaya çıkıp devam ederse buna da allojenik süksesyon denir. Allojenik süksesyonda,
ekosistemdeki sıralı değişimlerin başlama nedeni fırtınalar, yangınlar, volkanik faaliyetler veya
insanın etkileri gibi dış faktörlerdir.
Yeryüzünde doğal ortam koşullarına büyük ölçüde uymuş ve en yüksek düzeyde gelişme
göstermiş ekosistemlere klimaks adı verilir. Diğer ifadeyle bir ekosistemin gelişiminde
süksesyonun en son aşamasını klimaks meydana getirir. Bir alanda bazen topografyanın, toprak
özelliklerinin veya mikroiklim koşullları gibi diğer yerel özelliklerin ortaya çıkardığı ve
bulunduğu bölgenin genel yapısından farklılık gösteren ekosistem gelişim örneklerine yerel
klimaks adı verilir. Ancak ekosistemlerdeki sıralı değişimler klimaksa doğru olumlu bir gelişme
sürecine girdiği gibi tersine bozulma yönünde (yani degradasyonal yönde) de ilerleyebilir. İşte o
zaman bu süksesyon veya sıralı değişim, geriye doğru yani regresif bir süksesyon olarak da
tanımlanır. Ekosistemlerde doğal süksesyonlar çoğunlukla yavaştır. İklim değişiklikleri dışında,
doğal süksesyonlar genellikle sınırlı alanları ilgilendirirken, insan etkisiyle ortaya çıkan bozulma
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yönündeki süksesyonlar çok daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşir ve ekosistemlerdeki
etkileri de büyük olur.
Özellikle yeni açığa çıkan yeryüzü şekilleri üzerindeki süksesyon, önceki türler ve
topluluklar tarafından etkilenmemiş ise birincil süksesyonu ifade eder. Volkanik faaliyetler
nedeniyle ortaya çıkan lav akışlarıyla ve tüflerle tamamen örtülen alanlar, daimi buzulların
gerilemesiyle açığa çıkan alanlar, akarsuların taşkın yüzeyleri ve güncel kumullar gibi örnekler
üzerindeki süksesyonlar, birincil süksesyon olarak değerlendirilir. Yangın, fırtına gibi bazı
olumsuz durumlar organizmaların çoğunu ortadan kaldırır, bitki örtüsüne büyük zarar verir. Bu
durumda bitki örtüsü kısmen veya tamamen ortadan kalkmış olsa da, iyi gelişmiş toprak örtüsü ve
bitkilerin tohumları ve sporlar kalır. Zaman içinde de bu alanlarda yeniden gelişim süreci başlar.
Türlerin ve o ekosistemin bu ikinci sıralı gelişimi ikincil süksesyon olarak nitelenir. Bozucu bir
etken sonucunda ortaya çıkan orman açıklıklarında (kasırga, yangın, böcek istilası gibi), önceki
bitki türlerinin yerine yenilerinin gelmesine boşluk evresi süksesyonu adı verilir. Bazı
ekosistemlerde ise bozucu etkenler düzenli aralıklarla da meydana gelebilir. Böyle az çok düzenli
aralıklarla gerçekleşen bozucu etkenlerden sonra meydana gelen süksesyona ise dönüşümlü
süksesyon veya döngüsel süksesyon adı verilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistemi oluşturan unsur ve etkenlerden biri değildir?

a) Işık
b) Su
c) Fauna
d) Tektonik hareketler
e) Klimaks
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ekosistemlerdeki abiyotik unsurlar fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Fiziksel ve kimyasal süreçler çoğu kez nedensel ilişkilere bağlı olarak meydana gelir,
ancak ekosistem süreçlerini etkilemezler.
c) Kimyasal süreçlerin, iklim özellikleri ile yakından ilişkilidir.
d) Yağış miktarının yüksek olduğu bölgeler ile yağış miktarının düşük olduğu alanların
topraklarının pH’sında belirgin farklılıklar vardır.
e) Kurak bölgelerde toprağın sulanması, drenaj özelliklerinde değişmelere yol açar.
3) Sıralı değişimin eşanlamlısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Klimaks
b) Ecesis
c) Süksesyon
d) Boşluk evresi
e) Münavebe
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4) Aşağıdakilerden hangisi doğal ortam koşullarına büyük ölçüde uyan ve en yüksek
düzeyde gelişme gösteren ekosistemleri ifade eder?
a) Klimaks
b) Süksesyon
c) Regresif süksesyon
d) Birincil süksesyon
e) Döngüsel süksesyon
5) Bozucu bir etken sonucunda ortaya çıkan orman açıklıklarında önceki bitki türlerinin
yerine yenilerinin gelmesi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
a) Dönüşümlü süksesyon
b) Periyodik süksesyon
c) İkincil süksesyon
d) Boşluk evresi süksesyonu
e) Birincil süksesyon
6) Bir ekosistemdeki sıralı değişimler, ekosistem içindeki fonksiyonel ilişkiler ile
ilgiliyse buna ne ad verilir?
7) Çevresine nazaran farklılık gösteren ve tabanı büyük ölçüde yoğun bir orman
formasyonu ile kaplı olan, birçok nemcil bitki türünün alana uyum sağlayarak geliştiği Acarlar
gölü ekosistemi gelişmişliği açısından nasıl tanımlanır?
8) Doğal veya beşerî etmenlerle doğal bitki örtüsünün zarar gördüğü alanlarda tohum
ve sporlar vasıtasıyla başlayan gelişime ne ad verilir?
9) Musonlar Asyası, belli dönemlerde ortaya çıkan fırtınaları ile bilinir. Bu fırtınalar
şiddetleri değişmekle beraber her yıl bir veya birkaç kez meydana gelebilir ve bitki örtüsünün
tahribine neden olur. Bu tür alanlardaki süksesyon nasıl tanımlanır?
10) Buzul alanlarının gerilemesiyle ortaya çıkan alanlar, hangi süksesyona örnek
oluşturmaktadır?
Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) a, 5) d, 6) Otojenik süksesyon, 7) Yerel klimaks, 8) İkincil süksesyon,
9) Döngüsel süksesyon, 10) Birincil süksesyon.
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7. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN
KÜRESEL DAĞILIŞI VE NEDENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Biyolojik çeşitlilik
7.2. Çeşitlilik ile ilgili kavramlar
7.2.1. Ekosistem çeşitliliği
7.2.2. Tür çeşitliliği
7.2.3. Genetik çeşitlilik
7.3. Biyoçeşitliliğin küresel dağılışı
7.4. Biyoçeşitliliğin korunması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünyada hâlâ tanımlayamadığımız canlı var mı?
2) Çeşitlilik neden farklı boyutlarda incelenir?
3) Dünya üzerinde biyoçeşitliliğin en fazla olduğu alanlar nereleridir?
4) Biyoçeşitliliğin korunması için ulusal ve uluslararası düzeyde ne yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Biyolojik çeşitlilik

Biyolojik çeşitlilik
kavramının ne olduğunu
öğrenir, önemini kavrar.

Okuma, araştırma

Biyolojik çeşitliliğin küresel
dağılışı

Yeryüzünde biyoçeşitliliğin
yüksek olduğu alanları bilir,
bu açıdan Türkiye’nin
önemini anlar.

Okuma, araştırma

Biyolojik çeşitliliğin
nedenleri

Çeşitliliğe yol açan
nedenleri anlar, doğa sevgisi
artar.

Okuma, araştırma
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Anahtar Kavramlar
Ekosistem çeşitliliği: Herhangi bir yerdeki yaşam ortamlarının çeşitliliğidir.
Megaçeşitlilik ülkeleri: Tür, cins ve familya düzeyinde endemiklere sahip olan, endemik
bitki sayısı 5000’in üzerinde olan ve denizel ekosisteme sahip ülkelerdir.
Sıcak noktalar: Yeryüzünde endemikler bakımından zengin, yüksek oranda bozulma
tehdidi ile karşı karşıya olan alanlardır.
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Giriş
Dünyanın en etkileyici özelliklerinden birisi içerdiği organizmaların çeşitliliğidir.
Yeryüzündeki tüm ekosistemlerin en temel özelliklerinden birisi olan bu çeşitlilik, henüz tam
olarak bilinmemektedir. Fizik ve kimya gibi konularda çalışılan temel parçacıkların ve
elementlerin sayısı birkaç yüz ile sınırlı kaldığı hâlde, yeryüzünde canlı yaşamını oluşturan
türlerin sayısı ile ilgili tahminler ise milyonlu rakamlarla ifade edilmektedir. Biyolojik çeşitlilik
veya biyoçeşitlilik, genel anlamda dünya üzerindeki yaşamın tüm çeşitliliği olarak tanımlanır. Bu
nedenle de karasal, denizel ve diğer akvatik ekosistemlerin içerdiği tüm canlı organizmaların
çeşitliliğini ifade eden bir kavramdır. Canlı varlıkların çeşitli morfolojik ve fizyolojik
karakterlerini belirleyen faktörler, onların genetik yapılarından kaynaklanır. Biyolojik çeşitlilik
ifadesi çoğunlukla tür çeşitliliği olarak algılanmakla birlikte, türleri içinde barındıran
ekosistemlerin ve türlerin farklılaşmasına yol açan genlerin göz ardı edilmesi mümkün olmaz.
Yine tüm organizmaların birbirleri arasında var olan ekolojik düzen, aslında biyoçeşitliliğin ilk
bakışta algılanmayan ancak sistem açısından son derece önemli olan işlevsel yönünü oluşturur
(Gaston 2000; Groombridge ve Jenkins 2002; Primack 2012). Bu nedenle yalnızca tür çeşitliliğini
esas alan bir yaklaşım, canlı kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da eksik bir yaklaşım olur.
Biyolojik çeşitlilik kavramı 1992’de Rio de Janeiro’daki konferansla birlikte koruma
stratejilerine bir hedef olarak girmiştir. Artık günümüzde koruma ve sürdürülebilirlik konularının
en önemli parçalarından birisi hâline gelmiştir. Genlerin, türlerin ve ekosistemlerin çeşitliliği,
sürdürülebilirlik anlamında küresel ölçekte çok önemli potansiyel sermaye zenginliği olarak
görülmektedir. 3-14 Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde yapılan “Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı” (Rio Konferansı), çok sayıda ülkenin katılımıyla
gerçekleştirilmiş ve ülkelerin doğaya özenli yönetim anlayışına yönelik bazı prensiplerin
benimsenmesinde ilk adım olmuştur. Bu konferansta, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi ile Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi de imzaya açılmıştır. Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi, 28.08.1996 tarihinde Türkiye tarafından da kabul edilmiş (Kanun numarası: 4177) ve
03.09.1996’da Resmi Gazete’de (Resmi Gazete Sayı: 22746) yayımlanmıştır. Bu sözleşmeyle
biyolojik çeşitliliğin korunmasının, insanlığın ortak sorunu olduğuna vurgu yapılmıştır. Biyolojik
çeşitliliğin korunması, bu çeşitliliğin unsurlarının sürdürülebilir kullanımı, genetik kaynaklar ve
teknoloji üzerinde sahip olunan bütün hakları dikkate alarak; bu kaynaklara erişim ile ilgili
teknolojilerin transferinin ve uygun mali kaynakların sağlanması, genetik kaynakların
kullanımından doğan yararların adil ve hakkaniyetle paylaşımı, sözleşmenin amaçlarındandır. Bu
sözleşmede kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin parçası olduğu diğer
ekosistemler de dâhil olmak üzere tüm kaynaklardaki organizmalar, biyolojik çeşitlilik
kapsamındadır. Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi kanununda biyolojik kaynaklar ise genetik
kaynakları, organizmaları veya parçalarını, popülasyonları veya ekosistemlerin insanlık için şimdi
veya gelecekte kullanım imkânı /değeri olan tüm biyotik unsurlarını alacak şekilde tanımlanmıştır
(RG 1996). Ulusal ve uluslararası ölçekte biyolojik kaynakların korunması, bu kaynaklara yönelik
tehditlerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması, söz konusu kaynakların izinsiz kullanımının önüne
geçilmesi gibi hedeflere sahip olan sözleşemeye, 196 ülke taraf olmuş ve 168 ülke de imzalamıştır
(CBD 2016).
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7.1. Yeryüzünde Karalar Üzerinde ve Okyanuslarda Kaç Tür Vardır?
Türlerin çeşitliliği gezegenimizin en çarpıcı yönlerinden biridir ve dolayısıyla yeryüzünde
kaç türün yaşadığının bilinmesi de, bilimsel bakımdan olduğu kadar insanlığın geleceği
bakımından da en temel sorular arasında yer alır. Küresel biyoçeşitliliği sayısal olarak ifade etmek
için daha önceleri yapılan çalışmalar, büyük ölçüde çok dolaylı tahminlere, varsayımlara
dayanmaktaydı. Bu yüzden de biyoçeşitliliğin sayısal ifadesi, çok tartışmalı konulardan birisi
hâline gelmiştir.
2011’de yapılan bir çalışmaya göre (Mora vd. 2011), yeryüzünde karalar üzerinde yaşayan
yaklaşık 8,7 milyon tür (ökaryotik gerçek çekirdekli hücreli canlılar) olduğu varsayılmaktadır.
Bunların yine yaklaşık olarak 7,7 milyonu hayvan türlerinden oluşmaktadır. Mantarların sayısı
611.000, protozoaların sayısı ise 36.400 olarak tahmin edilmektedir. Aynı ölçütlere göre karalar
üzerinde muhtemelen 10.000’den fazla bakteri türü yaşamaktadır. Okyanus ve denizlerde bilimsel
olarak tanımlanan hayvan türlerinin sayısı 171.000 civarındadır. Okyanus ve denizlerde tahmini
tür sayısının ise 2 milyonu geçtiği görülmektedir. Okyanus ve denizlerde varlığı tahmin edilen
önemli bir canlı grubunu da protozoalar oluşturmaktadır. Bugün bu tuzlu su ekosistemlerinde
yaşayadığı bilinen protozoaların sayısı 8.000 civarında iken, tahmin edilen tür sayısı ise
36.000’den fazladır. Mantarların sayısı 5.320, alglerin sayısı ise 7.400 olarak düşünülmektedir.
Bu alanlarda fotosentez yapan bitkilerin sayısının ise 16.000’den fazla olduğu öngörülmektedir.
Bakterilerin sayısı ise 1.300 civarındadır. Okyanus ve denizlerde yaşayan tüm canlı türlerinin
sayısı ise tahminen 2.210.000 civarındadır (Tablo 1).
2011’deki çalışmada bitki türlerinin tahmini sayısının 298.000 civarında olduğu
belirtilmekle beraber (Mora vd. 2011), 2016’da yayınlanan daha yeni bir çalışmada bitki türlerinin
sayısı 391.000 olarak verilmektedir. 391.000 bitkinin yaklaşık 369.400’ü çiçekli bitkilerdir.
Burada belirtilen çiçekli bitkilerin yaklaşık 369.000’inin bilimsel tanımlaması da yapılmıştır (Bu
konuda The International Plant Names Index, The World Checklist of Selected Plant families ve
The Plant List gibi bitkilerle ilgili çeşitli veri tabanları esas alınmaktadır. RBG Kew 2016).
Yukarıda da belirtildiği gibi dünya üzerinde yayılış gösteren damarlı bitkilerin sayısının
391.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan yaklaşık 369.400’ü ise çiçekli
bitkilerdir. IUCN Kırmızı Liste kriterlerine göre bu bitkilerin yaklaşık %21’i de tehlike altındadır.
Günümüzde hâlâ bilimsel olarak çok sayıda yeni bitki türü tanımlanmaktadır. Sadece 2015 yılı
için bu sayı 2000’in üzerindedir. Geriye doğru bakıldığında da benzer durum görülmektedir.
Uluslararası Bitki İsimleri İndeksine (The International Plant Names Index; kısa adı IPNI,
http://www.ipni.org), son 10 yılda neredeyse her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 2000
civarında yeni bitki kaydedilmiştir (Şekil 36; Fotoğraf 26; (RBG Kew 2016).
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Tablo 1: Karalar üzerinde ve okyanuslarda tür sayısı (Mora vd. 2011).
Karalar üzerindeki tür sayısı
Türler

Ökaryatlar

Hayvanlar

Tahmin
edilen

Bilimsel olarak
tanımlanan

Tahmin
edilen

953.434

7.770.000

171.082

2.150.000

Algler

13.033

27.500

4.859

7.400

Mantarlar

43.271

611.000

1.097

5.320

215.644

298.000

8.600

16.600

8.118

36.400

8.118

36.400

1.233.500

8.740.000

193.756

2.210.000

502

455

1

1

Arkebakteriler

10.358

9.680

652

1.320

Toplam

10.860

10.100

653

1.321

1.244.360

8.750.000

194.409

2.210.000

Bitkiler
Protozoalar
Toplam

Prokaryatlar

Bilimsel
olarak
tanımlanan

Okyanus ve Denizlerdeki tür
sayısı

Bakteriler

GENEL
TOPLAM

Şekil 35: 2006-2015 yılları arasında Uluslararası Bitki İsimleri İndeksine (IPNI, The
International Plant Names Index) kaydedilen yeni damarlı bitki türlerinin küresel dağılışı (RBG
Kew 2016). Şekilde dairelerin büyüklüğü, ülkelerde kaydedilen yeni bitki türlerinin sayısını
göstermektedir. En fazla yeni bitki türü tanımlanan ülkeler arasında ilk üç sırayı Brezilya,
Avustralya ve Çin almaktadır.
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Fotoğraf 26: Yeryüzünün yeni keşfedilen bitkilerine örnekler: Solda And dağlarından
keşfedilen ve yeni bir cins olan bir çalı türü: Arquita ancashiana. Ortada Sabah’da Danum
vadisinde keşfedilen ve adını yağmur ormanlarında kireçtaşları üzerinde yetişen bitkileri çalışan
Dr. Ruth Kiew’dan alan bir begonya türü: Begonia ruthiae. Sağda Brezilya’da keşfedilen ve 1,5
m boyuyla, bugüne kadar görülmüş en uzun boylu etobur güneş gülü türü: Drosera magnifica
(https://www.theguardian.com/environment/gallery/2016/may/10/new-plant-species-discoveredin-2015-in-pictures).
1990’lı yıllardan itibaren en fazla yeni bitki türü tanımlanan kaynak ülkeler arasında ilk üç
sırayı Brezilya, Avustralya ve Çin almaktadır. Yeryüzünde yeni keşfedilen bitkiler arasında
Drosera magnifica (Brezilya’da 1,5 metre uzunluğunda bir etobur güneş gülü türü) ve
Oberholzeria etendekensis (Namibya’da çölde yayılış alanı bulan bir çalı türü) ve
Gilbertiodendron maximum (Gabon’da 45 metre boya ulaşan bir yağmur ormanı ağacı), ilginç
olan bazı örneklerdir. Yeryüzü bitkilerinin gelişim süreçlerini anlayabilmemiz bakımından son
derece önemli olan tüm genom dizilimi tamamlanan bitki türlerinin sayısı ise, dünya bitkilerinin
sadece %0,1’den bile azdır (139 tane). İnsanların çeşitli şekillerde kullandığı veya hayvanların
beslenmesi bakımından önemli olan bitki türlerinin sayısı 30.000’den fazladır. Bunların içinde
sadece 5000’den fazla bitki türü insanlar tarafından yiyecek olarak kullanılmaktadır. Yine
18.000’e yakın bitki, tıbbi olarak değer taşımaktadır (RBG Kew 2016).
Türkiye de bitki türlerinin çeşitliliği ile dikkat çeken bir ülkedir. Türkiye’deki bitki
taksonlarının (tür, alt tür ve varyete) sayısı 12.000’e yakındır ve bunların 3650 kadarı da
endemiktir, yani dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunmaz (Güner vd. 2012; Avcı
2014b). Türkiye’den de her yıl çok sayıda yeni bitki türü tanımlanmaktadır. Türkiye florasına
2000’li yılların başından itibaren her yıl yeni bitki türleri kaydedilmiştir. Bu konuyla ilgili 700’den
fazla bilimsel makale yayınlanmıştır ve 1040 tane yeni bitki taksonu floramıza dâhil olmuştur. Bu
bitkilerden büyük bir kısmı (761 takson) bilim dünyası için yeni türlerdir. Bir kısmı da (279
takson) dünyanın başka yerlerinden bilinen, ancak o zamana kadar Türkiye’de doğal olarak yayılış
gösterdiği bilinmeyen bitkileridir. Kasım 2013-Aralık 2014 arasında Türkiye’den 99 yeni bitki
tanımlanmıştır ve bunların 78 tanesi bilim dünyası için yeni bitki taksonudur (Özhatay vd. 2015).
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7.2. Ekosistem Çeşitliliği, Tür Çeşitliliği, Genetik Çeşitlilik ve Moleküler
Çeşitlilik
Biyolojik çeşitliliğin korunması, koruma konuları bakımından çok önemlidir. Örneğin
koruma biyologları biyolojik çeşitlilik terimini, ekosistem veya da türiçi genetik çeşitlilikte
olduğu gibi türlerin ya da biyolojik yaşambirliklerinin dağılım alanlarının tamamı anlamında
kullanırlar (Primack 2012). Yukarıda belirtildiği gibi biyolojik çeşitlilik kavramının çeşitli
boyutlarda ele alınması gerekir. Bunlar ekosistem çeşitliliği, tür çeşitliliği, genetik çeşitlilik ve
moleküler çeşitlilik olarak sıralanabilir.
Ekosistem çeşitliliği. Herhangi bir yerdeki ekosistemlerin çeşitliliğini yani yaşam
ortamlarının çeşitliliğini ifade eder. Örneğin Marmara bölgesi içinde birbirinden belirgin
özellikleriyle farklılaşan çok sayıda ekosistem sayılabilir (göller, akarsular, dağlar ve deniz gibi).
Bu ekosistemler içinde bile daha küçük ekosistemler ayrılabilir. Örneğin Bursa’dan Uludağ’a
çıkılsa, yine yukarılara doğru çıkıldıkça iklim özellikleri, toprak ve bitki örtüsü yükseldikçe
değişime uğrar. Bu nedenle yaşam ortamlarında da değişim ortaya çıkar.
Tür çeşitliliği: Bir cinsi oluşturan türlerin çeşitliliğidir. Örneğin meşe cinsi (Quercus L.)
kuzey yarımkürede yüzlerce türle temsil edilir. Bunlardan saplı meşe (Quercus robur), sapsız
meşe (Quercus petraea) ve mazı meşesi (Quercus infectoria) gibi bazı meşe türleri Türkiye’de de
bulunur.
Yeryüzündeki türlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, koruma ile ilgili konularda temel
hedefler arasında yer alır. Tür morfolojik, fizyolojik veya biyokimyasal olarak diğerlerinden bazı
önemli özellikleri ile farklılaşmış bireyler grubudur. Türler genetik ve morfolojik bilgileri
kullanarak taksonomistler tarafından tanımlanırlar. Taksonomistler bu yolla dünyadaki türlerin
sadece üçte birini tanımlayabilmişlerdir. Günümüzde herhangi bir doku örneğindeki DNA’dan
canlı türünü tanımlamaya yönelik bir sistem de (DNA barkodlama) geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Bazen, farklı türlerin bireyleri de çiftleşmekte ve melez türler meydana gelmektedir. Melezleşme
özellikle bozulmuş habitatlarda ya da coğrafi özellikler bakımından geçiş karakterine sahip
alanlardaki bitki türlerinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin Türkiye’de tipik Akdeniz ikliminden iç
bölgelere geçiş alanı olan Göller Yöresinin bitki örtüsü içinde çok sayıda melez meşe türü
(Quercus cerris x Q. ithaburensis subsp. macrolepis; Quercus cerris x Quercus trojana; Quercus
cerris x Quercus pubescens; Quercus trojana x Quercus infectoria; Quercus Quercus x Quercus
pubescens) yaygındır (Avcı 1991; Primack 2012).
Yeni bir türün ortaya çıkışı, yüzlerce nesil boyunca süren yavaş bir süreçtir. Yeni cins ve
familyalar (aileler) gibi daha üst düzeyde canlı gruplarının gelişim süreçleri ise, yüz binlerce ya
da milyonlarca yılda tamamlanır. Ancak günümüzde insan faaliyetleri yirmi otuz yıl içerisinde,
oldukça uzun bir zaman süresinde ortaya çıkan ve bir benzeri olmayan bu “biricik” türlerin yok
olmasına neden olmaktadır. Habitat azalması nedeniyle, türlerin çok az bir popülasyonu varlığını
ettirebilmektedir. Korunan alanların önemli bir kısmı ile ulusal parklar dikkate alındığında, bu
alanlar türleşme sürecinin meydana gelebilmesi bakımından çok küçük olabilirler. Yine, doğada
yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan türlerin çoğu, kendi cins ve familyalarının geride kalan tek
örnekleridir. Bu duruma Afrika’daki doğal yayılış sahasında hızla azalan goriller (Gorilla gorilla)
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ve Çin’de yaşayan pandalar (Ailuropoda melanoleuca) örnek verilebilir (Primack 2012). Pandalar
koruma tedbirleri ile sayıları çoğalınca tükenmekte olan türler kategorisinden çıkartılmış ve zarar
görebilir kategorisine konulmuştur (Swaisgood vd. 2016).
Herhangi bir alanda yer alan türlerin sayılarından hareketle, o alana ait tür zenginliğinin
ortaya konulması mümkündür. Böylelikle korunmaya gereksinim duyulan alanlar sayısal verilerle
ortaya konulabilir. Ancak koruma alanlarından hangisinin daha öncelikli olduğu veya hangi
alanlarda nelerden dolayı korumanın gerçekleştirildiğinin açıklanabilmesi için biyoçeşitliğe göre
belirlenen çeşitli indisler kullanılmaktadır. Bu indislerin belirlenmesinde farklı ölçeklerdeki
mekânların tür sayıları esas alınmaktadır. Belli bir yaşam alanında var olan tür sayısı alfa çeşitlilik
olarak tanımlanmaktadır. Bu yaşam alanı bir göl, bir orman veya başka bir mekân olabilir. Örnek
olarak İstanbul çevresindeki 100 hektarlık yapraklarını döken bir ormanda, Amazon yağmur
ormanlarındaki eşit alanda bulunandan daha az sayıda ağaç türü vardır. Bu yağmur ormanlarında
alfa çeşitliliğin yüksek olduğunu ifade etmektedir. Daha büyük mekânlardaki çeşitliliği ortaya
koyabilmek için gama çeşitlilik kavramı kullanılmaktadır. Gama çeşitlilik ile ülke veya bir kıta
ölçeğindeki mekânların çeşitliliğini tanımlamak mümkündür. Türkiye çeşitli kuş türlerinin yıl
boyunca yaşadığı veya belli dönemlerde barındığı bir alanda yer almaktadır. Ancak örnek olarak
Güney Amerika’nın kuş türlerinin sayısı ile Türkiye’de görülen kuş türlerinin sayısı
karşılaştırıldığında, kuş türlerinin sayıca Güney Amerika’da daha fazla olduğu görülür. Bu durum,
Güney Amerika’nın gama çeşitliliği çok daha yüksektir şeklinde ifade edilir. Bu indislerin dışında
bir üçüncü indis de bulunmaktadır. Beta çeşitlilik adı verilen bu indis, bir bölgedeki tüm tür
çeşitlerinin belli bir alandaki türlere oranı ile belirlenir. Başka kelimelerle bir dağın da içinde yer
aldığı bir bölgedeki tür sayısının dağdaki tür sayısına oranı beta çeşitliliği vermektedir. Örnek
olarak Marmara Bölgesi’ndeki türlerin sayısının, Uludağ üzerindeki türlerin sayısına oranı beta
çeşitliliği göstermektedir. Beta çeşitlilik özellikle sınırlı kaynaklar nedeniyle, koruma önceliğinin
hangi alana verileceğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Marmara Bölgesi ile Kazdağlarının
karşılaştırılması, Marmara Bölgesi ile Istranca dağlarının karşılaştırılması ile elde edilecek beta
çeşitlilik değerleri esas alınarak; mevcut imkânlar kullanılarak en uygun koruma alanın
belirlenmesi mümkün olacaktır. Bu belirlemede özellikle benzer türlerin daha yoğun olarak
bulunduğu alanlardan daha çok çeşitliliğe sahip olanların korunması önem kazanmaktadır (Begon
vd. 2006; Krebs 2008; Primack 2012; Şekil 37).
Genetik çeşitlilik: Coğrafi olarak ayrı popülasyonlar ile tek bir popülasyonun bireyleri
arasındaki çeşitliliği kapsayan tür içi çeşitlilik, genetik çeşitlilik olarak ifade edilir. Bilindiği gibi
genler, canlıların tüm özelliklerini kontrol eden ve şekillendiren küçük kalıtım birimleridir. Bir
türün genlerindeki kalıtsal bilginin çeşitliliği, genetik çeşitlilik olarak tanımlanmaktadır. Genler
yeryüzündeki organizmaların kimliğini ifade eder. Yeryüzündeki flora ve fauna zenginliğinin
devamı, bunların genetik kaynaklarının korunmasıyla mümkündür. DNA moleküllerinde yer alan
genlerin her özellik için araştırılıp korunması, doğal kaynakları koruma stratejisinin de temelini
oluşturur. Genetik çeşitliliğe örnek olarak kayın ağacını verebiliriz. Kayın Türkiye’nin daha çok
kuzeyindeki ormanlarda yetişen bir ağaç olmakla beraber, güneyde Amanos dağlarında da yayılış
gösterir. İşte kuzeydeki kayın ağaçları ile güneydeki kayın ağaçlarının genetik özelliklerindeki
farklılıklar, bu ağaç türünün iki farklı popülasyonunun genetik bakımdan çeşitliliğini de yansıtır.
Bir bireyin fiziksel, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri olan fenotipi, genotipi ve yaşadığı
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yerdeki çevresel özellikleri (sıcak ve soğuk iklim, bol ya da az besin gibi) vasıtasıyla belirlenir.
Başka bir ifade ile tür içerisindeki genetik çeşitlilik türlerin çevresel değişimlere uyum
sağlamasına izin verir (Nevo 2001; Primack 2012).
Günümüzde hızla ilerleyen biyoteknoloji alanında, üstün nitelikli bitki ve hayvan
ırklarının geliştirilmesi için gerekli hammaddeyi de genetik çeşitlilik meydana getirir. Bir türün
popülasyonu denilince, birbirleriyle üreyebilen ve yavru verebilen bireyler grubu anlaşılır. Bir tür,
bir veya birden çok popülasyonu kapsayabilir (Örneğin fıstık çamı -Pinus pinea- esas Akdeniz
havzasında yayılış gösteren bir ağaçtır. Ancak Akdeniz havzasının batısında daha çok bulunur.
Akdeniz havzasının doğusundaki popülasyonu daha azdır). Bir popülasyon da birbirleriyle verimli
yavrular verebilen sadece birkaç bireyden veya milyonlarca bireyden oluşabilir. Bu popülasyonlar
içindeki bireyler de genetik olarak birbirlerinden farklıdır. Bireyler bir miktar farklılık gösteren
genlere (ya da lokuslara) sahip oldukları için genetik çeşitlilik artar. Genler özgün proteinleri
kodlayan kromozom birimleridir. Bir genin bu farklı formları ise, aleller olarak bilinir ve
farklılıklar bireylerin kromozomlarındaki DNA (deoksiribonükleik asitteki) değişimlerini
tanımlayan mutasyonlar aracılığıyla artar. Bir bireyin sahip olduğu alellerin özel kombinasyonuna
genotip adı verilir. Bir popülasyondaki gen ve alellerin toplamı, o popülasyonun gen havuzunu
meydana getirir. Bir bireyin fenotipi, o bireyin özel bir çevrede genotipinin biyolojik açılımı
sonucunda ortaya çıkan morfolojik, fizyolojik, anatomik ve biyokimyasal özelliklerini temsil
etmektedir. Örneğin insanların göz rengi ve kan grubu bireyin genotipi tarafından belirlenirken;
aynı bireyin vücudundaki yağ miktarı ve diş çürüğü gibi bazı özellikleri kuvvetli bir şekilde
çevresel özelliklerden etkilenmektedir (Primack 2012).
Moleküler çeşitlilik: Campbell tarafından 2013 yılında ortaya atılan bu kavram, dördüncü
çeşitlilik düzeyi olarak da tanımlanmaktadır. O’na göre moleküler çeşitlilik genetik çeşitlilikten
farklıdır. Moleküler çeşitlilik, bir bireyin kendisinde, benzer türlerin bireyleri arasında, ilişkili
türler arasında ortaya çıkabilir. Kötü genlerde, "gizli" moleküler çeşitliliğin çok önemli evrimsel
rolü söz konusudur. Moleküler çeşitlilik, yaşamdaki moleküllerin zenginliğini ifade eder. Doğal
olarak varolan 90 elementin, 27 tanesi canlı sistemlerinde kullanılmaktadır. Bazı ilginç eksiklikler
de vardır (alüminyum gibi). Gelişim sürecinde seçilen bazı moleküler iyonlar vardır, bunlar iki
veya daha çok elementi bağlayıcıdırlar. Metabolizma ve yapıyı oluşturan moleküller ise
proteinleri oluşturan amino asitler, nükleik asitlerin omurgasını oluşturan şekerler, nişasta gibi
enerji depolayanlar, fosfat ve sülfat gibi inorganik kompleksler, trigliserit ve fosfolipitleri
oluşturan yağ asitleri gibi lipidler ve temel besinsel organik moleküllerin bir grubu, vitaminler ve
aracı metabolitlerdir. Bunlardan bazılarında moleküler evrensellik söz konusudur; bunlar olmadan
yaşam olmaz (Campbell 2013). Campell 3 tane moleküler çeşitlilik tipi tanımlamaktadır: 1Farklılık (çeşitlilik) sürecinde aynı molekülün kullanımı 2-Benzer biyolojik süreç, fonksiyon veya
olguda farklı (çeşitlilik) moleküllerin çoklu kullanımı 3-Hücrelerin moleküler çeşitliliği söz
konusudur. Bu şekilde bireysel hücrelerin farklı seviyelerinde benzer moleküller kullanılır
(Campbell 2013).
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Şekil 36: Aynı bölge içinde farklı ünitelerden oluştuğu varsayılan üç alanın, beta çeşitlilik
oranının belirlenmesi (Primack 2012’den değiştirildi). Yukarıdaki şekilde A ile gösterilen alanda
hem alfa çeşitlilik, hem de gama çeşitlilik oranı yüksek; B ve C ile gösterilen alanda alfa
çeşitlilik az olmasına karşılık gama çeşitlilik oranı yüksektir. Bunlara bağlı olarak belirlenecek
beta çeşitlilik oranları, alandan alana değişiklik göstermektedir. Karar vericilerin hangi alanı
koruma altına alacakları tür çeşitliliğinin mi, belli bazı türlerin mi korunacağı konusunda
değerlendirme yapmasını da gerektirmektedir. Eğer tek bir alanın korunması yapılabiliyorsa o
zaman, en yüksek gama çeşitliliğe yani toplam çeşitliliğe sahip B ile gösterilen alanın korunması
gerekir. C alanının korunmasına karar verilebilmesi, tür sayısındaki azlığa karşılık, örnek olarak
nadir türlerin bulunması nedeniyle öncelikli olması ile mümkün olabilecektir. Bu alanlar içinden
yalnızca bir dağlık alan korunabilecekse, o zaman en yüksek yerel çeşitliliğe sahip olan yani en
yüksek alfa çeşitliliğine sahip olan A alanından bir dağın korunmasına karar verilmelidir.

7.3. Biyolojik Çeşitliliğin Küresel Dağılışı
Yeryüzünde biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu yerlerin başında alçak enlemlerdeki
tropikal sahalar gelir. Tropikal alanlarda hem bitki örtüsünün hemde hayvan türlerinin çeşitliliği,
ılıman kuşak ormanları veya yüksek enlemlerdeki orman alanlarıyla mukayese edilemez. Örneğin
Malezya’nın yağmur ormanlarında 50 hektarlık bir alanda 800’den fazla tür sayılabilir. Aynı
büyüklükteki bir ılıman kuşak ormanında bu sayı onlarla ifade edilir. Tropikal alanlarda yer alan
ülkeler biyoçeşitlilik bakımından en zengin ülkeler olarak dikkati çeker (Şekil 38).
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Şekil 37: Biyoçeşitliliğin ülkelere göre küresel dağılışı (Groombridge ve Jenkins 2002’den
değiştirildi). Özellikle tropikal kuşakta yer alan ülkelerin yüksek düzeyde biyoçeşitliliğe sahip
olduğuna dikkat ediniz.
Sayısal anlamda yeryüzündeki karasal türlerin çeşitliliğine bakılacak olursa, en çok tür
tropikal yağmur ormanlarında bulunur (Şekil 39; Şekil 40; Şekil 41; Fotoğraf 27). Bu durumu
açıklamak üzere aşağıda bazılarına yer verilen, birçok teori de ortaya atılmıştır. Genel olarak
Afrika’daki tropikal yağmur ormanları, ağaç türlerinin zenginliği bakımından Asya ve
Amerika’daki yağmur ormanlarına göre daha az çeşitliliğe sahiptir. Her hektarda Afrika’daki
yağmur ormanlarında yaklaşık 50-90 arasında birbirinden farklı ağaç türü yer alırken, bu sayı
Güney Amerika’daki yağmur ormanlarında 50-285; Güneydoğu Asya’daki yağmur ormanlarında
ise 100-240 arasında değişir. Yağmur ormanlarında tür zenginliği bakımından büyük yerel
değişimler söz konusu olur. Örneğin Amazon havzası içinde bile belirgin farklılıklar ortaya çıkar.
Amazon havzasında doğuda bir hektarda karşılaşılan tür sayısı 87 iken, havzanın orta
kesimlerinde bu sayı 185 türe, en batıda ise 300 türe çıkar. Yağmur ormanlarının alçak kesimlerini
kaplayan daima yeşil tropikal ormanlardaki ağaç türlerinin zengin çeşitliliği, epifit ve liyanlarda
da görülür. Epifit bitkiler, ağaçların dalları ve gövdelerine yerleşerek yaşayan ve çoğunluğu otsu
olan parazitik bitkilerdir. Bunlar tüm besinlerini üzerine yerleştikleri ağaçlardan alırlar. Liyanlar
ise yağmur ormanlarının sarılıcı bitkileridir. Bunlar odunsu gövdeye sahiptir ve kökleri
topraktadır. Epifit ve liyanlar tropikal alanların diğer bölgelerine göre, Güney Amerika’nın
yağmur ormanlarında sayıca çok daha fazladır. Epifitleri de içeren Anthophyta’da 53 aile ve en
az 9 Pteridophyte ailesi vardır. Damarlı epifit bitkilerin 25.000 türü içinde, yaklaşık 15.000’ini
orkideler oluşturur. Çeşitlilikleri nedeniyle uzun yıllar bu epifit orkideler, yasa dışı ticarete konu
olmuştur. Epifitlerin yaklaşık 1000 tanesi de ananas ailesi olan Bromeliaceae’ye aittir ve bunların
esas ortaya çıktığı yağmur ormanları Güney Amerika’daki yağmur ormanlarıdır. Ancak tüm
yağmur ormanları aynı derecede tür çeşitliliğine sahip değildir. Örneğin kıyılarda mangrov
ormanları hayvan türlerinin zenginliğine karşılık, ağaç türlerinin çeşitliliği bakımından fakirdir.
Besin maddeleri bakımından fakir olan kumlu topraklar, Brezilya’da campina veya Venezuela’da
bana ormanlarındaki gibi, ağaç türlerinin çeşitliliği bakımından zengin alanlar değildir
(Groombridge ve Jenkins 2002).
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Şekil 38: Yeryüzünde damarlı bitki çeşitliliğin dağılışı (Mutke ve Barthlott 2005). Harita her
10.000 km2’ye düşen damarlı bitki sayısı esas alınarak hazırlanmıştır. Çeşitliliğin en yüksek
olduğu alanlar tropikal sahalarda yoğunlaşmaktadır.

Şekil 39: Yeryüzünde karasal memeli hayvan türlerinin çeşitliliğinin dağılışı (Olson vd. 2001).
Çeşitliliğin en yüksek olduğu alanlar tropikal sahalarda yoğunlaşmaktadır.
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Şekil 40: Yeryüzünde kuş türlerinin çeşitliliğinin dağılışı. Çeşitliliğin en yüksek olduğu alanlar
tropikal sahalarda yoğunlaşmaktadır (http://www.biodiversitymapping.org/mammals.htm).

Fotoğraf 27: Solda nesli tehlikede olan Borneo gökkuşağı kurbağası (Ansonia latidisca). En son
1920’lerde görülen bu tür, yeniden 2011’de ilk kez fotoğraflandı. Yaşam alanlarının bozulması
nedeniyle nesli tehlike altında giren bu kurbağa, Borneo’da yağmur ormanlarında sadece iki
yerden bilinmektedir. Sağda altın taçlı lemur veya Tattersall lemuru (Propithecus tattersalli).
Madagaskar’daki yasak avcılık ve yaşam alanlarının bozulmasıyla nesli tehlike altına giren bu
tür, ilk defa 1974 yılında keşfedildi. O günden bu yana da popülasyonu giderek azalmaktadır
(Monastersky 2014).
Hayvan türlerinin çeşitliliği bakımından da tropikal yağmur ormanları arasında fark vardır.
Her ne kadar kürenin diğer alanlarına göre bu alanlar daha büyük çeşitliliğe sahip ise de Asya’nın
ve Güney Amerika’nın tropikal alanları, genellikle Afrika’daki alanlara göre daha zengindir.
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Güney Amerika’da 1100 kadar sürüngeninin yarısına yakını, tropikal alanlardadır. Tropikal
ormanlar özellikle amfibi hayvan türleri bakımından yine dünyanın en zengin yerleridir (Şekil 42;
Şekil 43; Şekil 44). Sadace Amazon havzası yağmur ormanlarına endemik olan (yani dünyanın
başka hiçbir yerinde bulunmayan), 225 kadar amfibi tür vardır. Tropikal ormanların akarsuları da
balık türlerinin çeşitliliği ile dikkati çeker. Amazon havzası 2500 kadar birbirinden farklı tür ile
yeryüzünün en zengin tatlısu balık faunasına sahip alanların başında gelir (Groombridge ve
Jenkins 2002).
Anlaşılacağı gibi yeryüzünde tür çeşitliliğinin dağılışı, aslında çok düzensizdir. Küre
üzerinde çöller veya kutup sahaları çeşitliliğin son derece az olduğu yerler iken, çeşitliliğin en
fazla olduğu alanların başında tropikal sahalar gelmektedir (Gaston 2000). Tropikal alanların
zengin tür çeşitliliğini açıklamak için çok sayıda teori geliştirilmiştir. Bunlardan birkaç tanesi
şöyle sıralanabilir (Pimm ve Brown 2004; Primack 2012):
1. Tropikal bölgeler tüm yıl boyunca çok fazla güneş enerjisine maruz kalır. Bütün aylar
yağışlıdır ve yağış miktarları yüksektir. Bu durum ılıman bölgelere göre, tropikal alanların önemli
bir kısmında, her yıl hektar başına üretilen canlı materyal (biyokütle) üretiminin çok daha yüksek
olmasına yol açar. Bu yüksek orandaki üretkenlik, çok daha fazla sayıda tür için gerekli olan
kaynağı sağlar.

Şekil 41: Amfibilerin dünyasına bakış (Wake ve Vredenburg 2008). Bu haritada amfibi hayvan
türlerinin (kurbağalar, semenderler ve sesilyenler) küresel dağılışı görülmektedir. Eş yoğunluk
kartogramına göre hazırlanmış bu haritada, ülkelerin kapladığı alan, her ülkede varolan amfibi
türlerinin toplam sayısı ile ülke yüzölçümü arasındaki orana göre değişmektedir. Tür sayısı
bakımından büyük değerlere erişilen ülkeler (Brezilya’da 789 tür, Kolombiya’da 642 tür),
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kapladığı alan bakımından normal haritadakinden daha fazla alana sahiptir. Tür sayısı daha az
olan ülkeler (Amerika Birleşik Devletleri 291 tür), alan bakımından daha az yer kaplamaktadır.

Şekil 42: Amfibilerin dünyasına bakış. Ülkelere göre tehdit altındaki amfibi hayvan türlerinin
küresel dağılışı (%) . Eş yoğunluk kartogramına göre çizilmiş bu harita için 3 tehdit kategorisi
(kritik olarak tehlikede, tehlikede ve tehdit altında) dikkate alınmıştır (Wake ve Vredenburg
2008).

Şekil 43: Amfibilerin dünyasına bakış. Ülkelere göre 2004–2007 yılları arasında yeni keşfedilen
amfibi türlerinin küresel dağılışı (Wake ve Vredenburg 2008). Eş yoğunluk kartogramına göre
hazırlanmış bu haritanın, renkli ölçeğinde her ülkede yeni keşfedilen türlerin sayısı
gösterilmiştir.
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2. Tropikal ekosistemlerdeki türler, buzul dönemlerinde büyük değişime uğrayan ılıman
kuşaktakilere göre, çok daha uzun süren sabit ve kararlı koşullara sahiptiler. Bu büyük dengelilik
hâli, yerel koşullardaki değişikliklere karşı tropikal ekosistemlerde türlerin gelişim ve türleşme
süreçlerinin kesintiye uğramadan gerçekleşmesine yol açmıştır. Buna karşılık ılıman bölgelerde,
buzul dönemleri ve onları izleyen buzul arası dönemler türlerin gelişim süreçlerini kesintiye
uğratmış, bazı türlerin ortadan kalkmasına bazılarının da yer değiştirmesine yol açmıştır.
Dolayısıyla da tropikal sahalardaki nispeten daha kararlı iklim koşulları, türlerin gelişim
süreçlerinde daha fazla özelleşmeye ve yerel uyuma neden olmuştur.
3. Tropikal sahaların sıcak ve nemli iklim koşulları, çok sayıda türün büyümesi ve varlığını
devam ettirebilmesi için uygun koşulları sağlamaktadır. Bu ekosistemlerde yaşayan canlı türleri
sistemin her alanını kullanabilmektedir. Ağaçların taç kısımlarında da çok sayıda yaşambirliği söz
konusu olmaktadır. Buna karşılık ılıman kuşakta yaşayan türlerde, soğuk ve hatta donmaya karşı
fizyolojik bazı uyum mekânizmalarının gelişmesi gereklidir. Bu türlerde ayrıca uyuşukluk, uyku
hâli (hibernasyon), toprakta yuvalanma veya göç gibi kışı geçirmeyi sağlayacak davranışsal
uyumların da gelişmesi zorunludur. Yeryüzünde tropikal bölgeler dışındaki yerlerde yaşayan bitki
ve hayvan türlerinin sayısının azlığı, soğuğa karşı uyumun çok kolay ve hızlı kazanılmadığını
düşündürmektedir.
4. Tropikal koşullarda türler arasındaki etkileşim daha fazladır. Bu türler arasında
rekabetin artmasına ve niş özelleşmelerine yol açmaktadır. Ayrıca, kış mevsiminin olmaması, bu
bölgelerde zararlı bazı türleri ortadan kaldırmaz. Bu durumda tropikal türler daha çok parazit ve
hastalıklar ile karşılaşırlar. Bu parazitler, tek bir türün üstünlük kurmasına engel olur ve aynı yerde
çok sayıda başka küçük popülasyonların yaşamalarına yol açar. Tropikal sahalar çoğunlukla nadir
türlerin yayılış gösterdiği yerlerdir. Buna karşılık, ılıman kuşak türlerindeki, kış soğuğu baskısı,
parazit tehdidini de azaltır. Sonuç olarak alanı, bir veya birkaç bitki türü ya da hayvan türü ele
geçirir. Böylece de yeni, ancak rekabet yeteneği az olan, küçük popülasyonlar bu alanlardaki
devamlılıklarını sağlayamazlar.
5. Ilıman kuşak sahalarına göre, tropikal alanların genişliği büyük oranda türleşmenin
ortaya çıkmasına yol açmış olabilir. Benzer şekilde tropikal alanlarda türlerin yok olma oranı da
daha az olmuş olabilir. Bu görüşe göre söz konusu durum, ekvatorun kuzeyi ile güneyindeki
tropikal alanlar birbirine yakınken, kuzey ve güney yarımkürede tropiklerin dışındaki ılıman
kuşak sahalarının bizzat tropikler tarafından ikiye bölünmesinden kaynaklanmaktadır.
Çeşitlilik bakımından küre üzerinde dikkat çeken yerlerden birisi de mercan resifleridir.
Bu alanlar, milyarlarca küçük hayvandan oluşur. Mercanlardan oluşan koloniler hem tür
zenginliği hem de karmaşıklığıyla geniş mercan kayalıkları ekosistemini meydana getirirler. Bu
zenginliğin temel nedeni, açık denizlerde ortaya çıkan yıllık 125 gr/m2’lik biyokütle ile
kıyaslandığında, yılda metrekare başına 2500 gr biyokütle üreten mercan kayalıklarının yüksek
olan primer üretim yeteneğidir. Mercan ekosistemindeki berrak sular, güneş ışınlarının daha
derinlere ulaşmasına yol açar. Bu durum da mercanların içinde mutualistik olarak yaşayan alglerin
daha fazla fotosentez yapabilmelerini sağlar. Mercan türleri arasında yüksek oranda niş
özelleşmesinin görülmesi ve farklı tabakalara uygun adaptasyonların bolluğu da, bu zenginliğin
bir başka nedenidir (Primack 2012). Dünyanın en geniş mercan kayalıkları Avustralya’daki Büyük
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Set Resifi’dir. Yaklaşık 346.000 km2’alan kaplayan Büyük Set Resifinin uzunluğu 2300 km’yi
bulmaktadır. 3000’e yakın kayalıktan oluşan bu resif, olağanüstü bir çeşitliliğe sahiptir. Yaklaşık
400’den fazla sert mercan türüne, 630 kadar derisidikenli türe (küresel echinodermlerinderisidikenli türlerin %13’ü), 2500 çeşit süngere, 3000 kadar yumuşakça türüne ve 14 deniz yılanı
türüne (küresel deniz yılanlarının %20’si) ev sahipliği yapar. Büyük Set Resifi aynı zamanda
dünya deniz kaplumbağalarından bilinen 7 türün, 6 tanesinin de yaşam alanlarındandır ve bu
sahalar dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa üreme alanıdır. Mercan kayalıklarında yaşayan
türlerin çoğu, oldukça küçük boyutludur ve bu alandaki binlerce tür de keşfedilmeyi ve
tanımlanmayı beklemektedir (GBRMPA 2014).
Küresel biyoçeşitliliğin değerlendirilmesinde dikkate alınan özelliklerden birisi de
endemiklerdir. Endemik bitki ve hayvan türleri yayılış alanları belli alanlarla sınırlıdır. Bu türler
bulundukları alanın dışında, dünyanın başka yerlerinde doğal olarak bulunmazlar (Şekil 45).

7.3.1. Megaçeşitlilik Ülkeleri
Yeryüzünde biyolojik çeşitliliğin ülkelere göre dağılışı dikkate alındığında bazı ülkeler,
megaçeşitlilik ülkeleri olarak da tanımlanmaktadır. Bu ülkeler biyolojik kaynaklar bakımından en
zengin ülkeleridir. Megaçeşitlilik ülkesi kavramı ilk defa 1988 yılında biyoçeşitlilikle ilgili bir
konferansta önerilmiştir. Balıklar dışında dünyanın omurgalı hayvanlarının en az 2/3’ü, yüksek
bitkilerin 3/4’ü, bu ülkelerde yer almaktadır. Bu sınıflandırmayla esas olarak çok az sayıda
ülkenin, küresel çeşitliliğin çok büyük bir kısmına sahip olduğunun ve bundan dolayı da biyolojik
çeşitliliğin korunması ve yönetiminde aslında orantısız bir siyasi sorumluluk bulunduğunun göz
önüne serilmesi amaçlanmıştır. Bir ülkenin "megaçeşitlilik ülkesi" olabilmesi için, ilk kriter
öncelikle tür düzeyinde, sonra da cins ve familya düzeyinde endemiklere sahip olmasıdır.
Megaçeşitlilik ülkesi olarak belirlenebilmenin diğer iki koşulu aşağıda belirtilmiştir:
1-Dünyanın endemik bitkilerinden en azından 5000 tanesine sahip olmak,
2- Ülkenin siyasi sınırları içinde denizel ekosistemlerin olması.
17 tane megaçeşitlilik ülkesi belirlenmiştir (Şekil 46). Bu ülkeler; Amerika Birleşik
Devletleri, Meksika, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Peru, Brezilya, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Güney Afrika, Hindistan, Madagaskar, Malezya, Endonezya, Çin, Filipinler, Papua
Yeni Gine ve Avustralya’dır. Küre üzerinde 200’e yakın devlet olduğu düşünüldüğünde, sadece
17 ülke küresel biyoçeşitliliğin çok büyük kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Bu ülkelerden
çoğunluğunun yüzölçümü oldukça büyüktür. Ancak Madagaskar, Filipinler ve Ekvador gibi
bazılarının kapladıkları alan, sahip oldukları çeşitlilikle tezat oluşturacak ölçüde küçüktür. Sahip
oldukları bu çeşitlilik, adı geçen ülkelerin uzun vadeli ekonomik varlıklarının en önemlilerinden
birisi olarak da görülmektedir (Mittermeier vd. 2005).
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Şekil 44: Dünyanın büyük ekosistemlerindeki belli başlı hayvan gruplarının, endemik türler
bakımından karşılaştırılması (MEA 2005’ten değiştirildi).

Şekil 45: Megaçeşitlilik ülkelerinin küresel dağılışı. Bu 17 ülke küresel biyoçeşitliliğin çok
büyük kısmına ev sahipliği yapmaktadır.

7.3.2. Sıcak Noktalar
Sıcak noktalar olarak tanımlanan alanlar (hotspots), yeryüzünde endemikler bakımından
olağanüstü zengin olan alanlardır. Bu alanlar aynı zamanda büyük ölçüde yaşam alanlarının
tahribi tehlikesi ile karşı karşıyadır. Sıcak nokta kavramı 1980’lerde ortaya atılmıştır ve daha çok
bitkileri esas alan 18 sıcak nokta belirlenmiştir. Bunlardan 14 tanesi tropikal alanlarda, 2 tanesi
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ise Akdeniz iklim bölgelerinde yer almaktadır. 2000’li yılların başında sıcak noktaların
belirlenmesinde yalnızca bitkiler değil, kuşlar, memeli hayvanlar, sürüngenler ve amfibilerinde
dikkate alındığı değerlendirmeler sonucunda, bu sayı 25’e yükselmiştir. Günümüze gelindikçe
sıcak nokta çalışmalarının kapsamı genişletilmiş olmakla beraber, bu değerlendirmelerin içinde
hâlâ omurgasız canlılar yer almamaktadır. Bir alanın sıcak nokta olarak nitelenebilmesinin esas
belirleyicisi, endemik türlerdir. İkinci ölçüt, o alanın ne ölçüde bozulma tehditi ile karşı karşıya
olduğudur yani tehdit derecesidir. Bu niteleme için ise doğal bitki örtüsünün tahrip sonucunda
%30’u veya daha azının kalmış olması dikkate alınmaktadır. Endemikler bakımından benimsenen
limit 1500 endemik bitkidir (dünya bitkilerinin yaklaşık %0,5’i). 2000’li yılların başında
belirlenen bu 25 sıcak nokta, yeryüzündeki bitkilerin yaklaşık %44’üne (yaklaşık olarak 133.149
bitki) ve omurgalı hayvanların yaklaşık %35’ine (yaklaşık 9645 omurgalı hayvan) ev sahipliği
yapmaktaydı (Myers 2001).
Bugün sıcak noktaların sayısı 36 olmuştur (Şekil 47). Bu alanlar en azından 150.000
civarında endemik bitkiye sahiptir (Bu yaklaşık olarak yeryüzü damarlı bitkilerinin %50’sidir).
36 sıcak noktada varolan endemik hayvanların sayısı ise 11980 (tüm karasal omurgalı hayvanların
%42’si) civarındadır. Burada sözü edilen sıcak noktalarda yaşayan toplam nüfus, 2 milyar
civarındadır. Sıcak noktaların büyük kısmı gelişmekte olan ülkelerdedir ve bu alanlardaki tehditler
oldukça büyüktür, koruma ile ilgili kaynakları da çok sınırlıdır. Bazı sıcak noktalar ise
diğerlerinden “daha sıcak”tır. Bu daha sıcak olan noktalarda, endemizm oranı hem bitkilerde hem
de hayvan türlerinde çok daha yüksektir (Myers 2001; CI 2016; CEPF 2016).

Şekil 46: Sıcak noktalar. Yeryüzünün endemikler bakımından olağanüstü zengin alanlarına
denk gelen bu bölgeler, aynı zamanda büyük ölçüde yaşam alanlarının tahribi tehlikesi ile karşı
karşıyadır (CI 2016).

182

7.4. Biyolojik Çeşitliğin Korunması
Biyolojik çeşitliğin korunması, ekosistem dengesindeki öneminin dışında, insanlığın
yararı açısından da gereklidir. Özellikle tıp, tarım ve sanayide flora ve faunaya ait gen kaynakları
önemli yararlar sağlamaktadır. Örneğin birçok bitki ve hayvan türü kanser başta olmak üzere
çeşitli hastalıklara karşı yoğun biçimde taranmaktadır. Birçok bitki anti-kansorejen ilaçlar
bakımından önemli kaynaklar olarak görülmektedir. Bugün en sık kullanılan kemoterapi
ilaçlarından birisinin etken maddesi, porsuk ağacından (Taxus brevifolia) elde edilmiştir.
Günümüzde üretilen ilaçların büyük kısmı, yerel topluluklarca geleneksel ilaç olarak kullanılan
doğal bitki türlerinden keşfedilen ilaçlardır. Örneğin söğüt ağacının (Salix sp.) kabuklarından elde
edilen etken maddeler, aspirinin içeriğini oluşturan asetilsalisilik asitin bulunmasına yol açmıştır.
Yüksük otu türlerinden bazıları (Digitalis sp.), deniz üzümü türleri (Ephedra sp.) ve boru çiçeği
türleri (Datura sp.) gibi birçok bitki, tıbbi amaçla kullanılan ve sonra da ilaç geliştirilen bitkilere
örnektir.
Sıtma, bataklık humması veya malarya olarak bilinen ve Plasmodium türü tek hücreli
parazitlerin gelişimlerini tamamlamak amacıyla konak olarak kullandıkları sivrisineklerin insan
ve hayvanları sokmasıyla kana geçen hastalıktan daha önce de söz edilmişti. Bu hastalığın
tedavisinde yakın zamanlara kadar kinin adlı alkoloidleri taşıyan kınakına kabuğu
kullanılmaktaydı. Sadece bu bitkinin hikâyesi bile, biyoçeşitliliğin tıbbi değerinin anlaşılmasına
yetecek bir örnektir. 1820 yılında iki ünlü Fransız bilim adamı Pelletier ve Caventou kınakına
kabuğundan kinin alkaloitini elde etmeyi başardıktan sonra, bu bitkinin kabukları üzerinde
bilimsel araştırmalar yapıldı. Sonra da modern üretim ve sentez metodlarının ve kemoterapinin
temelleri atılmış oldu. Kinin’in izolasyonu ile ilk defa doktorlar dozu ayarlanabilen bir ilaca
kavuşmuş oldular. Kinin miktarına bakılarak kaliteli ve kalitesiz kabuklar ayırt edildi ve en iyi
türün Bolivya’da yetişen Cinehana calisaya olduğu anlaşıldı. Yapılan tarımsal denemeler bu
bitkinin Güney Amerika dışında da yetişebildiğini gösterince, buradaki ülkelerin tekelini kırmak
için çabalar başladı. Çünkü Bolivya, Peru, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkeler bu bitkinin kuru
kabuğu dışında hiçbir organının ülkelerinden çıkartılmasına müsaade etmiyorlardı. Günümüzde
Endonezya ve Hindistan önemli kınakına üreticileridir. Kinin verimi en yüksek türler ise
Tanzanya, Kenya, Guatemala ve Bolivya’da yetiştirilmektedir. Hollanda ise Endonezya’dan
aldığı kabukları işleyen dünyanın en büyük kinin üreticisi ülkelerindendir (Başer 1994). Dünya
Sağlık Örgütü (WHO)’nün Temel İlaçlar Model Listesi’nde bulunan 210 küçük moleküllü ilaç
hammaddesinden 17’si bitki kökenlidir. Gelecekte sadece bitkiler değil mikroorganizmalar,
mantarlar, likenler, ciğerotları (belki karayosunları) ve deniz canlıları da doğal ilaç hammaddesi
kaynağı olarak potansiyellerini sürdürecektir (Başer 2012).
Yine zehirli yılan türleri gibi bazı hayvanlar, tıbbi amaçla kullanılan kimyasal maddelere
sahiptir. Örneğin atnalı yengeci (Limulus polyphemus) kanı, enjeksiyon ile verilen ilaçlar ve
aşılarda bakteri kontaminasyonunu tespit etmek için kullanılan çok değerli bir kimyasal olan
Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) yapmak için toplanmaktadır. Bu kimyasal, sentetik olarak
üretilmediğinden, atnalı yengeçleri bu kimyasalın elde edildiği tek kaynaktır (Primack 2012).
Biyolojik çeşitliliğin tarım ve sanayi açısından da önemi gerçekten çok büyüktür. En basit
organizmadan en gelişmiş canlıya kadar tüm boyutlarda bu çeşitlilik önem taşır.
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Yeryüzünün bütün ekosistemleri insan faaliyetleri nedeniyle çok çarpıcı biçimde
değiştirilmiştir. 1700-1850 arasındaki 150 yıl içinde meydana gelen değişimden daha fazlası,
1950’den sonraki 30 yıl içinde gerçekleşmiş ve birçok alan ziraat sahalarına dönüştürülmüştür.
Bazı yerlerdeki mangrovların yaklaşık %35’i son yirmi yılda ortadan kalkmıştır. Mercan
resiflerinin %20’si tahrip edilmiş ve diğer %20’si ise değişime uğramıştır. Yeryüzü biyomlarının
önemli bir kısmı insan faaliyetleri nedeniyle değişime uğramıştır. Bu değişim Akdeniz
ekosistemleri, ılıman kuşak bozkırları gibi alanlarda çok etkili olmuştur. Birçok ekosistem istilacı
türlerin yoğun baskısı altına girmiştir. Denizler, akarsular ve göllerdeki kaynaklar aşırı tüketime
ve kirliliğe maruz kalmıştır. Tüm bu değişimler alanların doğal biyoçeşitliliğini de derinden
etkilemiştir (MEA 2005; Şekil 48).
Omurgalı türlerin popülasyonlarının eğilimlerini ölçen Yaşayan Gezegen İndeksine göre
(LPI, The Living Planet Index), 1970-2010 yılları arasında bu popülasyonlarda yüzde 52’lik düşüş
ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade ile dünya genelinde memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar
ve balıkların sayısı, ortalama olarak 40 yıl öncekinin yarısına inmiştir. Bu, küresel biyoçeşitlilikte
çok büyük bir düşüş olduğunu göstermektedir. Hayvan türlerini tehdit eden belli başlı faktörler
arasında avcılık ve balıkçılık başta olmak üzere aşırı tüketim, yaşam alanlarının kaybı, bozulması
ve değişimi, küresel ısınmanın yarattığı sonuçlar, istilacı türler, kirlilik ve hastalıklar
sayılmaktadır (WWF Living Planet Report 2014).
Biyoçeşitliliğin korunması konusundaki en önemli sorunlardan birisi, doğal kaynaklara
çoğu zaman değerinin altında paha biçilmesidir. Doğal kaynaklara zarar vermenin getireceği
maliyetler çok da önemsenmemekte, bir yerdeki biyoçeşitliliğin azalması üzerinde fazla
durulmamaktadır. Sahip olunan kaynakların gelecekte o topluma sağlayacağı ekonomik değerin
çoğu zaman farkında olunmamaktadır. Doğal ekosistemlere verilen zararların temel nedenleri,
çoğunlukla ekonomik kaygılarla ilişkilidir ve bu yüzden çözümlerin de ekonomik prensiplerle
bağlantılı olması gerekir. Ekolojik ekonomi, ekonomi ve ekosistemler arasındaki ilişkileri
inceleyen yeni bir disiplindir. Koruma konusunda çalışanların bir kısmı, çeşitliliğin korunması
konularında ekonomik yöntemleri ve ekonomi dilini kullanmaktadır. Eğer biyoçeşitliliği
korumanın ekonomik girdisi ortaya konulabilirse, bu konuda yöneticiler veya şirketlerin ikna
edilmesi de mümkün olabilecektir. Dolayısıyla biyolojik çeşitliliği kaybetmenin para kaybı
anlamına geldiği anlaşılacak ve koruma anlayışı daha çok yerleşmiş olacaktır. Gelişmiş bir
koruma anlayışının kazanılabilmesinde, açıklığa kavuşturulması gereken bazı sorular da ortaya
çıkmaktadır (Primack 2012): Hangi nedenler insanları doğaya tahrip etmeye yöneltmektedir? Bu
konudaki ekonomik kaygıların başında hangi faktörler gelmektedir?
Biyolojik çeşitliliğe ekonomik değer belirlenmesinde ortak kabul gören bir model yoktur.
Önerilen yöntemlerden birisinde, ekonomik değerler kullanım değeri ve kullanım-dışı değeri
olmak üzere ikiyi ayrılmıştır. Kullanım değeri de doğrudan kullanım değeri (yani deniz
ürünlerinin kullanımı, tıbbi bitkilerin kullanımı, ormanlardan odun eldesi gibi) ve dolaylı kullanım
değeri (örneğin kuş gözlemciliği gibi kaynağı yok etmeden biyolojik çeşitlilik tarafından sağlanan
faydalar) olmak üzere iki alt grupta ele alınır. Gelecekteki değer (yani olası değer) ise dolaylı
kullanım değerlerinin bir parçası olarak kabul edilir. Gelecekteki değerler insanlar için ileride
sağlanması muhtemel yeni ilaçlar, besin kaynakları ve genetik kaynaklar gibi faydalar için oluşan
beklentiler tarafından belirlenir (Primack 2012).
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Şekil 47: Son 50-100 yıllık dönemde yeryüzünün büyük ekosistemlerinin biyoçeşitliliği
üzerinde etkili olan faktörler ve etkili olan bu faktörlerin günümüzdeki eğilimleri (MEA
2005’ten değiştirildi).
2000 yılında kurulan ve 2005’te biyolojik çeşitlilik konusunda çalışan 90’den fazla sivil
toplum kuruluşuyla işbirliği yapan Sıfır Yokoluş İttifakının (The Alliance for Zero ExtinctionAZE), yaptığı çalışmalar, yeryüzünde yüzlerce türün varlığını devam ettirebilmesi için, en az 595
alanın çok acil olarak korunması gerektiğine işaret etmektedir. Bu alanlarda nesli tehlikede olan
920 kadar tür vardır. Bunlar kuşlar, memeli hayvanlar, sürüngenler, amfibiler ve bazı kozalaklı
ağaç türleridir. Bu alanların korunmaması durumunda bu türler büyük olasılıkla yeryüzünden
silinecektir (AZE 2016; Şekil 49).
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Şekil 48: Barındırdığı nesli tehlike altındaki türler nedeniyle mutlaka korunması gereken doğal
ekosistemlerin küresel dağılışı (AZE 2016)
1948’de kurulan, ulusal/uluslararası resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından
1300’den fazla üyeye sahip olan International Union for Conservation of Nature-IUCN verilerine
göre de, 2015 yılı itibariyle 79.837 tür Kırmızı Liste Kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bu
türlerden yaklaşık 23.250 kadarı nesli tehlike altında kabul edilen türlerdir (IUCN 2016; Şekil 50).

Şekil 49: IUCN Kırmızı Liste Kriterlerine göre, 2015 yılı itibariyle tehdit altındaki türler
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Uygulamalar
1) Dünyada yeni bitki keşfedilen ülkelerin dağılışını inceleyiniz ve nedenlerini
sorgulayınız.
2) Sıcak noktaların dağılışını bir harita üzerinde gösteriniz.
3) IUCN Kırmızı liste kriterleri nelerdir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Yeryüzünde neden bazı ülkelerde daha fazla yeni bitki ve hayvan türü
keşfedilmektedir?
2) Dünya üzerinde sıcak noktaların dağılış nedenlerini açıklayınız?
3) Biyoçeşitliliğin korunmasının insan sağlığı bakımından önemini açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Biyolojik çeşitlilik veya biyoçeşitlilik, genel anlamda dünya üzerindeki yaşamın tüm
çeşitliliği olarak tanımlanır. Bu nedenle de karasal, denizel ve diğer akvatik ekosistemlerin
içerdiği tüm canlı organizmaların çeşitliliğini ifade eden bir kavramdır. Biyolojik çeşitlilik
kavramı 1992’de Rio de Janeiro’daki konferansla birlikte koruma stratejilerine bir hedef olarak
girmiştir ve günümüzde koruma ve sürdürülebilirlik konularının en önemli parçalarından birisi
hâline gelmiştir. Genlerin, türlerin ve ekosistemlerin çeşitliliği, sürdürülebilirlik anlamında
küresel ölçekte çok önemli potansiyel sermaye zenginliği olarak görülmektedir. Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi, 1996 yılında Türkiye tarafından da kabul edilmiştir.
Bugün yeryüzünde karalar üzerinde yaşayan yaklaşık 8,7 milyon tür (ökaryotik gerçek
çekirdekli hücreli canlılar) olduğu varsayılmaktadır. Bunların yine yaklaşık olarak 7,7 milyonu
hayvan türlerinden oluşmaktadır. Okyanus ve denizlerde yaşayan tüm canlı türlerinin sayısı ise
tahminen 2.210.000 civarındadır. Bitki türlerinin sayısı 391.000 kadardır ve bunların yaklaşık
369.400’ü çiçekli bitkilerdir. Günümüzde hâlâ hemen hemen her yıl 2000 kadar yeni bitki türü
tanımlanmaktadır. Yeryüzü bitkilerinin gelişim süreçlerini anlayabilmemiz bakımından son
derece önemli olan tüm genom dizilimi tamamlanan bitki türlerinin sayısı ise, dünya bitkilerinin
sadece %0,1’den bile azdır. Türkiye de bitki türlerinin çeşitliliği ile dikkat çeken bir ülkedir.
Türkiye’deki bitki taksonlarının (tür, alt tür ve varyete) sayısı 12.000’e yakındır ve bunların 3650
kadarı da endemiktir, yani dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunmaz.
Biyolojik çeşitlilik kavramı çeşitli boyutlarda ele alınır. Bunlar ekosistem çeşitliliği, tür
çeşitliliği, genetik çeşitlilik ve moleküler çeşitlilik olarak sıralanabilir. Ekosistem çeşitliliği,
herhangi bir yerdeki ekosistemlerin çeşitliliğini yani yaşam ortamlarının çeşitliliğini ifade eder.
Tür çeşitliliği, bir bitki veya hayvan cinsini oluşturan türlerin çeşitliliğidir. Tür morfolojik,
fizyolojik veya biyokimyasal olarak diğerlerinden bazı önemli özellikleri ile farklılaşmış bireyler
grubudur. Türler genetik ve morfolojik bilgileri kullanarak, taksonomistler tarafından
tanımlanırlar. Yeni bir türün ortaya çıkışı, yüzlerce nesil boyunca süren yavaş bir süreçtir.
Günümüzde insan faaliyetleri yaklaşık son yirmi otuz yıl içerisinde, oldukça uzun bir zaman
süresinde ortaya çıkan ve bir benzeri olmayan bu “biricik” türlerin yok olmasına neden
olmaktadır. Genetik çeşitlilik, coğrafi olarak ayrı popülasyonlar ile tekbir popülasyonun bireyleri
arasındaki çeşitliliği kapsayan tür içi çeşitliliktir. Genler, canlıların tüm özelliklerini kontrol eden
ve şekillendiren küçük kalıtım birimleridir. Moleküler çeşitlilik, dördüncü çeşitlilik düzeyi olarak
da tanımlanır ve genetik çeşitlilikten farklıdır. Moleküler çeşitlilik, bir bireyin kendisinde, benzer
türlerin bireyleri arasında, ilişkili türler arasında ortaya çıkabilir. Moleküler çeşitlilik, yaşamdaki
moleküllerin zenginliğini ifade eder.
Biyolojik çeşitliliğin korunması, çok önemlidir ve hangi alanın öncelikle korunmasının
gerektiğinin bulunulabilmesi için biyoçeşitliğe göre belirlenen çeşitli indisler kullanılmaktadır.
Bu indislerin belirlenmesinde farklı ölçeklerdeki mekânların tür sayıları esas alınmaktadır. Belli
bir yaşam alanında var olan tür sayısı alfa çeşitlilik olarak tanımlanmaktadır. Daha büyük
mekânlardaki çeşitliliği ortaya koyabilmek için gama çeşitlilik kavramı kullanılmaktadır. Gama
çeşitlilik ile ülke veya bir kıta ölçeğindeki mekânların çeşitliliğini tanımlamak mümkündür.
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Üçüncü indis beta çeşitlilik adı verilen indistir ve bu bir bölgedeki tüm tür çeşitlerinin belli bir
alandaki türlere oranı ile belirlenmektedir.
Tür zenginliği bakımından yerel değişimler söz konusu olsa da, yeryüzünde biyolojik
çeşitliliğin en fazla olduğu yerlerin başında tropikal sahalar gelir. Yeryüzünde biyolojik
çeşitliliğin ülkelere göre dağılışına bakıldığında bazı ülkeler, megaçeşitlilik ülkeleri olarak
tanımlanır. 17 tane megaçeşitlilik ülkesi vardır. Bunlar biyolojik kaynaklar bakımından en zengin
ülkeleridir ve bu çeşitlilikleri ülkelerin uzun vadeli ekonomik varlıklarının en önemlilerinden
birisidir. Sıcak noktalar olarak tanımlanan alanlar (hotspots), yeryüzünde endemikler bakımından
olağanüstü zengin olan alanlardır. Bu alanlar aynı zamanda büyük ölçüde tahrip riski ile karşı
karşıyadır. Sıcak noktaların sayısı 36’dır. Bu alanlar yaklaşık 150,000 civarında endemik bitkiye
sahiptir. Biyolojik çeşitliğin korunması, ekosistem dengesindeki öneminin dışında, insanlığın
yararı açısından da gereklidir. Özellikle tıp, tarım ve sanayide flora ve faunaya ait gen kaynakları
önemli yararlar sağlamaktadır. Koruma konusundaki en önemli sorunlardan birisi, doğal
kaynaklara genellikle değerinin altında paha biçilmesidir.
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Bölüm Soruları
1) Dünya üzerinde yayılış gösteren damarlı bitki sayısı hangi seçenekte yaklaşık olarak
doğru gösterilmiştir?
a) 611 bin
b) 100-200 bin
c) 350-400 bin
d) 8-9 milyon
e) 10-11 milyon
2) Morfolojik, fizyolojik veya biyokimyasal olarak diğerlerinden bazı özellikleri ile
farklılaşmış birey grubuna ne ad verilmektedir?
a) Tür
b) Cins
c) Familya
d) Çeşitlilik
e) Genotip
3) Aşağıdakilerden hangisi tropikal alanlardaki çeşitliliği açıklamada kullanılan bir teori
değildir?
a) Tropikal bölgelerde hektar başına üretilen canlı materyal miktarı çok yüksektir.
b) Tropikal bölgelerde canlılar için uygun koşullar bulunmaktadır.
c) Tropikal kuşakta türler arasındaki etkileşim daha fazladır.
d) Tropikal kuşaktaki türler daha uzun süren sabit ve kararlı koşullarda yaşamlarını
devam ettirmişlerdir.
e) Tropikal alanlarda türleşmenin artmasının, alansal genişlikle ilişkisi yoktur.
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4) Belli bir yaşam alanında var olan tür sayısı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a) Lamda çeşitlilik
b) Beta çeşitlilik
c) Delta çeşitlilik
d) Alfa çeşitlilik
e) Gama çeşitlilik
5) Yeryüzünde biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu yerler neresidir?
a) Ilıman kuşak ormanları
b) Alçak enlemlerin tropikal sahaları
c) Tundralar
d) Yüksek enlemlerin tropikal alanları
e) Yüksek enlemlerin savanları
6) Genetik kaynaklar, organizmalar ve parçaları, polülasyonlar veya ekosistemlerin
insanlık için şimdi veya gelecekte kullanım imkânı/değeri tüm biyolojik unsurlara genel olarak ne
isim verilmektedir?
7) Bozulmuş habitatlarda ya da coğrafî özellikler bakımından geçiş karakterine sahip
alanlardaki bitkilerde hangi olguya sıkça rastlanmaktadır?
8) Biyolojik çeşitliliğin belirlenmesinde kullanılan indisler hangileridir?
9) Yaşayan Gezegen İndeksi kullanılarak ne tespit edilebilir?
10) Biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki başlıca sorunlar nelerdir?
Cevaplar
1) c, 2) a, 3) e, 4) d, 5) b, 6) Biyolojik kaynaklar, 7) Melezleşme, 8) Alfa çeşitlilik, gama
çeşitlilik ve gama çeşitlilik, 9) Omurgalı türlerin popülasyonlarının eğilimleri, 10) Doğal
kaynakların değerinin altında paha biçilmesi, doğal ekosistemlere verilen zararın büyüklüğünün
algılanamaması, doğal kaynakların korunmasının maliyetinin yüksek kabul edilmesi.
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8. YERYÜZÜNÜN ZOOCOĞRAFYA BÖLGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Zoocoğrafya bölgelerinin belirlenmesi süreci
8.2. Dünyanın zoocoğrafya bölgeleri
8.3. Güncel gelişmeler ışığında yeni zoocoğrafya bölgeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Zoocoğrafya bölgelerinin belirlenmesinde karakteristik türler var mı?
2) Zoocoğrafya bölgeleri çeşitlilik açısından farklılık gösteriyor mu?
3) Zoocoğrafya bölgelerinin ayrılmasında karşılaşılan temel zorluklar nedir?

195

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Zoocoğrafya bölgeleri
ayırımının tarihi gelişimi

Zoocoğrafya alanında
çalışma yapmış bilim
insanları ve çalışmalarının
tanınması.

Okuma ve araştırma

Başlıca zoocoğrafya
bölgeleri

Zoocoğrafya bölgelerinin
benzerlik ve farklılıklarının
ortaya konulması.

Okuma ve araştırma

Zoocoğrafya bölgelerinin
güncel verilerle yenilenmesi

Güncel çalışmalarda
uygulanan yöntemler ve
farklılıkların öğrenilmesi.

Okuma ve araştırma
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Anahtar Kavramlar
Zoocoğrafya: Hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışı ve bu dağılışı belirleyen
coğrafî faktörlerin incelendiği bilim dalı.
Wallace hattı: Güneydoğu Asya’da Bali ve Lombok adaları arasında kuş familyalarında
ortaya çıkan farklılıklar nedeniyle Oriental zoocoğrafya bölgesi ile Avustralya zoocoğrafya
bölgesini ayırdığı kabul edilen sınırdır.
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Giriş
Hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışı ve bu dağılışı belirleyen coğrafi faktörlerin
neler olduğunun incelenmesi, zoocoğrafyanın konusudur. Karalar ve denizlerde bilimsel olarak
tanımlanmış hayvan türlerinin sayısı 1.124.500 civarındadır (tahmin edilen tür sayısı ise
9.920.000). Hayvan türlerinin sayısının çok fazla olması uzun yıllar bu konudaki çalışmaların belli
gruplarla sınırlı olmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle araştırıcılar uzun yıllar sadece belli hayvan
gruplarını esas alarak bölge ayırımına gitmişlerdir. Örneğin Darlington kara faunası, tatlısu
faunası ve omurgalı hayvanları dikkate alarak, geniş dağılış kalıplarını ortaya koymaya çalışmıştır
(Darlington 1957; Mora vd. 2011). Barındırdıkları hayvan türleri bakımından belirli özellikler
gösteren ve bir diğerinden belirli coğrafi sınırlarla ayrılan bölgeler zoocoğrafya bölgeleri veya
fauna bölgeleri olarak tanımlanır. Zoocoğrafya bölgelerini belirli hayvan grupları temsil eder, yani
o bölgeye özel bir fauna söz konusudur. Faunal gelişim tarihi veya çeşitli taksonomik ilişkilere
dayandırılarak belirlenen zoocoğrafya bölgelerinin esasını büyük ölçüde iklim ve canlıların
yayılışını sınırlayan doğal engellerin varlığı tayin etmektedir. İlk defa 19. yüzyılda Sclater
tarafından yalnızca kuşlar dikkate alınarak 6 zoocoğrafya bölgesi ayırımı yapılmıştır. Sclater bu
önerisini 1857’de Linnean Derneği’nde (Linnean Society) sunduğu bir bildiride ifade etmiştir. Bu
bildiri 1858’de de basılmıştır (Sclater 1858; Şekil 51).

Şekil 50: Sclater’in 1858’de Linnean Derneği tarafından yayınlanan bildirisinde, sadece kuşları
esas alarak yaptığı yeryüzünün zoocoğrafya bölgeleri ayırımı. 6 bölgede ortaya çıkan kuş
türlerinin sayısı da altta bir liste hâlinde verilmiştir. En fazla kuş türü olan bölge Neotropikal
zoocoğrafya bölgesi olarak tanımlanan Güney Amerika’dır.
Sclater’in zoocoğrafya bölgeleri omurgalı hayvanlar ve bazı omurgasızlar da dikkate
alınarak, 1876’da zoocoğrafyanın babası olarak kabul edilen Alfred Russel Wallace tarafından
teyit edilmiştir (Şekil 52). Bu bölgelerin kabul edilme nedenleri de detaylı olarak verilmiştir.
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Wallace’ın Bali ve Lombok adalarında kuş familyalarında meydana gelen ani değişimler ilgisini
çekmiştir. Bali adasındaki kuşlar Cava, Sumatra ve Malezya adalarındakilerle, Lombok
adasındaki kuşlar ise Yeni Gine ve Avustralya’dakilerle ilişkiliydi. Wallace iki büyük
zoocoğrafya bölgesi olan Oriental ve Avustralya zoocoğrafya bölgelerini ayıran sınırı Bali ve
Lombok adaları arasından geçirmiştir. Borneo ve Sulawesi arasındaki bu hatta Wallace’ın
onuruna, T.H. Huxley tarafından Wallace hattı adı verilmiştir (Şekil 53; Şekil 54). Oriental ve
Avustralya zoocoğrafya bölgeleri arasındaki bu sınır biyocoğrafyadaki ilk sınırlardan birisi olarak
kabul görmüştür. Başka bir ifade ile Bali adasından Lombok adasına geçmek demek, zoocoğrafya
bakımından Asya’dan Avustralya’ya geçmek anlamındadır. Wallace “Die Geographische
Verbreitung Der Thiere” adını taşıyan ünlü eserinin yaklaşık 500 sayfasını belli başlı bölgeler ile
alt bölgelerde hayvan yaşamının başlıca şekillerinin incelenmesine ayırmıştır (Wallace 1876a;
Wallace 1876b; Wallace 1892).

Şekil 51: Alfred Russel Wallace’ın 1876’daki ayırımıyla yeryüzünün zoocoğrafya bölgeleri
(Wallace 1876a).
Wallace’ın haritasında Sclater’in bölgeleri ve isimleri, sınırlardaki küçük değişiklikler ve
bazı yazılış sadeleştirmeleri ile hâlâ aynıdır. Yalnızca “Hint Bölgesi”nin adı Wallace’ın
haritasında “Oriental Bölge” olmuştur. Oriental ve Avustralya zoocoğrafya bölgeleri birbirinden
çok farklıdır. Bazı biyocoğrafyacılar bu iki zoocoğrafya bölgesinin kenar alanlarının çok belirgin
olmadığını gerekçe göstererek Yeni Gine ve Cava arasındaki adalar bölgesini bir karışım zonu
olarak niteleyerek Wallacea adını vermişlerdir (Avcı 2000).
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Şekil 52: Alfred Russel Wallace 1876’daki yeryüzünün zoocoğrafya bölgeleri ayırımda Oriental
ve Avustralya zoocoğrafya bölgelerini ayıran sınırı, Bali ve Lombok adaları arasından
geçirmiştir. Daha sonra bu sınıra Wallace hattı adı verilmiştir (Wallace 1892; Huxley 1868).
Daha sonraki çalışmalarla bu alanda hayvan türlerinin yayılışları bakımından Weber hattı,
Lydekker hattı gibi başka hatlardan da söz edilmiştir.

Şekil 53: Küçük Sunda adalarındaki Cava ve Yeni Gine adaları arasında sürüngenlerin değişimi.
Bu durum Güneydoğu Asya ile Avustralya arasındaki hayvan gruplarının da değişimini
yansıtmaktadır. Burada Cava adasından doğudaki adalara doğru gidildikçe Oriental zoocoğrafya
bölgesine ait türler azalmakta, buna karşılık Avustralya zoocoğrafya bölgesine ait olan türler
artmaktadır (Carlquist 1965’e atfen Lomolino vd. 2006’dan değiştirildi).
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Bir bölgenin zoocoğrafya bölgesi olarak tanımlanabilmesi için o bölgede bulunan hayvan
türlerinin %50’sinin (hatta bazı araştırıcılara göre %80’inin) endemik olması gerekmektedir.
Hayvan türlerinin küresel dağılış kalıpları insanın etkisiyle önemli değişimlere uğramış olmakla
birlikte yukarıda belirtilen 6 zoocoğrafya bölgesi ana çizgileriyle temel özelliklerini korumaktadır
(Şekil 55). Bu bölgeler şunlardır (Wallace 1876a; Wallace 1876b; Demirsoy 1996; Cox ve Moore
2000; Avcı 2000):
1.

Palearktik zoocoğrafya bölgesi,

2.

Nearktik zoocoğrafya bölgesi,

3.

Neotropikal zoocoğrafya bölgesi,

4.

Etiyopya zoocoğrafya bölgesi,

5.

Oriental zoocoğrafya bölgesi,

6.

Avustralya zoocoğrafya bölgesi.

Şekil 54: Alfred Russel Wallace’ın 1876’daki ayırımıyla yeryüzünün zoocoğrafya bölgeleri
içinde belirlediği alt bölgeler (Wallace 1876a’dan yeniden oluşturuldu).

8.1. Dünyanın Zoocoğrafya Bölgeleri
8.1.2. Palearktik Zoocoğrafya Bölgesi
Kuzey yarımkürede Yengeç dönencesinin kuzeyinde kalan kara parçaları, Palearktik
zoocoğrafya bölgesi olarak isimlendirilir. Palearktik zoocoğrafya bölgesi çok geniş bir alandır.
Avrupa ve Asya kıtasının önemli bir bölümü ile Akdenizi çevreleyen alanlar bu bölge içindedir.
Güneyden Etiyopya ve Oriental zoocoğrafya bölgeleri ile sınırlanan Palearktik zoocoğrafya
bölgesi, kuzeybatıda İzlanda’dan, kuzeydoğuda Kamçatka’ya kadar kadar uzanır.
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Palearktik zoocoğrafya bölgesi içinde çeşitli iklim tipleri ortaya çıkar. Tundra iklimi,
soğuk nemli iklim tipi, yarıkurak step iklimi, ılıman iklim tipleri ve güneyde Akdeniz iklim tipi
gibi farklı koşullar, bölgede çeşitli ekosistemlerin alt yapısını hazırlamıştır. Hayvan türlerinin
yayılışları bakımından çok önemli özelliklerden birisi olan bitki örtüsü de, bu değişimlere bağlı
olarak çeşitlenir. Kuzeyden tundra formasyonu ile çevrelenen Palearktik zoocoğrafya bölgesinde
daha güneyde taygalar, orta kuşağın iğne yapraklı ve karışık orman formasyonları ile Akdeniz
vejetasyonu yer alır. Asya’nın iç kesimlerinde step vejetasyonu, Afrika kuzeyi ve Arabistan
yarımadasında olduğu gibi çöl vejetasyonu görülür. Tüm bu özellikler bölge içinde faunanın da
çeşitlenmesine yol açar. Hayvan grupları hem kuzeyden güneye hem de doğudan batıya doğru
değişime uğrar. Palearktik zoocoğrafya bölgesi içinde hayvan türleri bakımından en zengin yerler
sıcak sahalar olmakla beraber, çok kurak sahalar ile yüksek dağlık alanlarda fauna azalmış ve
özelleşmiştir. Palearktik bölgede 35 memeli, 55 kuş, 25 sürüngen, 9 amfibi ve 13 tatlısu balığı
familyası vardır (Wallace 1876a; Darlington 1957; Demirsoy 1996).
Palearktik zoocoğrafya bölgesinde yayılış gösteren hayvan türleri çeşitli özellikleriyle bu
bölgedeki farklılıkları da yansıtır. Bölgede yer alan bazı memeli hayvanlar arasında karaca
(Capreolus capreolus), misk geyiği (Moschus moschiferus), alageyik (Dama dama), Avrupa
bizonu (Bison bonasus), bozkır antilopu (Saiga tatarica), çift hörgüçlü deve (Camelus ferus), Alp
dağ keçisi (Capra ibex), yaban keçisi (Capra aegagrus), dağ keçisi (Rupicapra rupicapra),
Himalaya dağ keçisi (Hemitragus jemlahicus), Kamçatka kar koyunu (Ovis nivicola), yeleli koyun
(Ammotragus lervia), yabani at (Equus przewalski), serau (Capricornis sumatraensis), takin
(Budorcas taxicolor), yaban domuzu (Sus scrofa) ve yabani yak (Bos mutus) sayılabilir. Yabani
koyunlar bölge içinde çeşitli türlerle temsil edilirler. Kamçatka kar koyunu bölge içinde yayılış
gösteren Ovis cinsine ait yabani koyun türlerinden birisidir ve en kuzeye, tundralara kadar sokulur.
Kamçatka kar koyunlarının yayılış alanlarında likenler, yosunlar ve bazı ot türleri, temel besin
kaynaklarını oluşturur. Sibirya koyunu (Ovis ammon ammon) ise Altay dağlarında yüksek
kesimlerde ortaya çıkar. Tanrı dağları koyunu (Ovis ammon karelini) ve Pamir koyunu (Ovis
ammon poli) diğer koyun türleridir. Palearktik bölgenin güneyine inen takinler (Budorcas
taxicolor) Çin, Myanmar (Burma), Hindistan ve Bhutan’da yayılış gösteren büyük toynaklı
hayvanlardır. Güncel DNA çalışmaları bunların çeşitli koyun türleri ile akraba olduğunu da
göstermektedir (Li vd. 2003). Palearktik bölgede yabani yaklar veya diğer adıyla yak öküzleri de,
uzun bir mantoya benzeyen tüyleri ile Tibet platosunda -40 dereceye düşen sıcaklıklara iyi uyum
sağlarlar. Yaşam alanında 4000-6000 metreler arasında yaşayan yabani yakların popülasyonları
giderek azalmıştır. Bu alanlarda yakların bazıları evcilleştirilerek etinden, yününden ve sütünden
faydalanılmakta, taşımacılıkta kullanılmaktadır (Özkan 1988; Harris ve Leslie 2008). Palearktik
bölge içinde Çin’in güneyi, Hindistan’ın kuzeyinde ve Nepal’de 2500-5200 m arasındaki yüksek
alanlarda yayılış gösteren Himalaya dağ keçilerinin de popülasyonları son 20-30 yılda yaklaşık
%30 oranında azalmıştır (eti için avlanması ve yaşam alanlarının insanlar tarafından tahrip
edilmesi nedeniyle). Ancak bu türün insanlar tarafından Yeni Zelenda ve Güney Afrika’ya
taşındığı da dikkati çekmektedir (Bhatnagar ve Lovari 2008).
Palearktik sürüngenler sayıca çok fazla değildir. Kertenkeleler (Lacerta sicula ve L.
lepida), engerekler (Vipera ammodytes ve V. berus), Akdeniz bukelamunu olarak da bilinen
bukalemun (Chamaeleo chamaeleon) sürüngenlere birkaç örnektir. Palearktik zoocoğrafya
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bölgesine ait kemirici fauna içinde tarla sincabı (Citellus citellus), ağaç sincabı (Sciurus vulgaris),
tarla faresi (Microtus guentheri), kunduz (Castor fieber), oklu kirpi (Hystrix cristata); yırtıcı fauna
içinde Altay kaplanı (Panthera tigris altaica), bozkır kedisi (Otocolobus manul), vaşak (Lynx
lynx), boz ayı (Ursus arctos), kokarca (Mustela putorius), kızıl tilki (Vulpes vulpes), panter
(Panthera pardus), samur (Marthes zibellina), porsuk (Meles meles) ve yaban kedisi (Felis
silvestris) sayılabilir. Bu fauna içinde foklar da (Baykal foku-Phoca sibirica, Hazar foku-Phoca
caspia) dikkat çekicidir (Demirsoy 1996). Palearktik zoocoğrafya bölgesindeki amfibilerden (hem
karada hem suda yaşayan hayvanlar), kuyruksuz kurbağalar ve semenderler (veya diğer adıyla
kuyruklu kurbağalarla) oldukça çeşitlidir. Ülkemizde de bilinen bu hayvanlardan siğilli kurbağa
(Bufo bufo), kırmızılı kurbağa (Bombina bombina), ağaç kurbağası (Hyla arborea), Trakya toprak
kurbağası (Pelobates syriacus), Kafkas kurbağası (Pelobates caucasicus), Toros kurbağası (Rana
holtzi) ve ova kurbağası (Rana ridibunda) kuyruksuz kurbağalardan bazılarıdır. Kafkas semenderi
(Mertensiella caucasica) Doğu Karadeniz dağlarında ve bu dağların Gürcistan’da devamı olan
alanlarda kayın, göknar ve ladin ormanlarında yayılış gösteren bir kuyruklu kurbağa türüdür. Kara
semenderi (Mertensiella luschani), benekli semender (Neurergus strauchi) ve lekeli semender
(Salamandra salamandra) kuyruklu kurbağalara diğer örneklerdir (Tarkhnishvili vd. 2000; Baran
2005).
Wallace Palearktik zoocoğrafya bölgesi içindeki farklılıklar nedeniyle bölgeyi 4 alt
bölgeye ayırmıştır (Wallace 1876a):
1. Avrupa alt bölgesi,
2. Akdeniz alt bölgesi,
3. Sibirya alt bölgesi,
4. Mançurya alt bölgesi.

8.1.2. Nearktik Zoocoğrafya Bölgesi
Kuzey Amerika’nın Yengeç Dönencesi kuzeyinde kalan kesimi Nearktik zoocoğrafya
bölgesidir. Bu sahaya kuzeye doğru New Founland, Arktik Kutup adaları ve Grönland da dâhildir.
Bu bölgenin en kuzey kesimlerinde tundralar yayılış gösterir. Tundraların güneyinde ise boreal
orman kuşağı ortaya çıkar. Orta enlemlerde Kuzey Amerika’nın doğu kesiminin önemli bir
kısmının esas bitki örtüsünü meydana getiren kışın yapraklarını döken karışık orman toplulukları,
orta kesimde yerlerini ot formasyonlarına (preriler) bırakır. Batıda ise karışık ve konifer
ormanların kademelendiği dağlar ile yer yer kurak sahaların ortaya çıktığı bir mozaik göze çarpar.
Dolayısıyla tıpkı Palearktik zoocoğrafya bölgesi gibi Nearktik zoocoğrafya bölgesi de, iklim ve
vejetasyon bakımından tekdüze bir bölge değildir.
Nearktik zoocoğrafya bölgesi, güneye doğru Neotropikal faunaya komşudur. Nearktik
zoocoğrafya bölgesi ile Neotropikal zoocoğrafya bölgesi arasındaki sınır tropikal kökenli birçok
omurgalı faunanın da en kuzey sınırını meydana getiren Meksika’dan geçer. Bu geçiş alanında
ilginç hayvan türleri ortaya çıkar. Bunlar arasında Eleutherodactylus alfredi, E. anzuetoi, E.
bocourti, E. brocchi, E. decoratus, E. dorsoconcolor, E. dunni, E. greggi ve Hyla robertmertensi
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gibi amfibi türleri ile Typhlops basimaculatus, Loxocnemus bicolor, Leptotyphlops phenos,
Dipsas dimidiatus, Bothrops sphenophrys, B. yucatannicus gibi yılan türleri vardır. Bu alanda
Campylorhynchus yucatanicus, Myiarchus yucatanensis ve Meleagris ocellata gibi kuş türleri;
Peromyscus yucatanicus ve Sciurus yucatanensis gibi bazı memeli hayvan türleri de dikkati çeker
(Muller 1974).
Nearktik zoocoğrafya bölgesi içinde omurgalı hayvanlar Kuzey Amerika’nın daha çok orta
kesimlerinde yoğunluk kazanır. Kuzeyde ise yerlerini daha özel Arktik faunaya bırakırlar.
Nearktik zoocoğrafya bölgesinde faunada doğu batı yönünde de farklılıklar ortaya çıkar. Bazı
hayvan grupları doğuda, bazıları ise batıda yoğunluk kazanır. Örneğin çok sayıda tatlı su balığı
ve kurbağa Kayalık dağlarının doğusunda ortaya çıkarken, memeli hayvanların birçok grubu esas
olarak batıda temsil edilirler. Çatalboynuzlu geyik, pikalar veya diğer adıyla ıslıklı tavşan gibi
(Darlington 1957). Kuzey Amerika preri sahalarının karakteristik hayvan türlerine ise preri tavuğu
(Tympanuchus cupido), kemirici türlerden ova cep faresi (Perognathus flavescens), yer sincabı
(Poliocitellus franklinii), onüç çizgili yer sincabı veya leopar yer sincabı olarak bilinen (Ictidomys
tridecemlineatus), benekli yer sincabı (Xerospermophilus spilosoma) ile antilop (Antilocapra
americana), bizon (Bison bison) ve bazı zehirli yılan türleri (Crotalus sp.) örnek verilebilir
(Muller 1974; Avcı 2000). Amerikan bizonu geçmişte prerilerde sürüler hâlinde dolaşan en vahşi
büyükbaş hayvanlardan biridir. Ticari nedenlerle avlanmaları ve ehlileştirilmiş sığırlardaki
hastalıkların yayılması gibi nedenlerle, 19. yüzyılda sayıları tükenme noktasına kadar gelmiştir
(Hanz 1997; Isenberg 2010; Gates ve Aune 2008; Şekil 56).
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Şekil 55: Amerikan tarihinde özel bir yer tutan Amerikan bizonu, diğer adıyla bufolonun yayılış
alanındaki değişim (Hanz 1997; Gates ve Aune 2008; IUCN 2016). Solda küçük haritada sarıyla
Büyük Bizon Kuşağı gösterilmiştir. Sağdaki büyük haritada ise kırmızı renklerle bizonların
bugünkü yayılış alanı yer almaktadır. Amerikan prerilerin vahşi imparatoru olarak da nitelenen
bu hayvanlar, eti ve derisi için aşırı avlanmaları, tarım alanlarının genişlemesinin yol açtığı
habitat kayıpları ve bazı hastalıklar nedeniyle popülasyonlarının büyük kısmını kaybetmişlerdir.
18.yüzyıl ortalarında 30 milyon civarında bizon varken, 20.yüzyılın başlarında bu sayı yüzlerle
ifade edilir hâle gelmiştir. 1872-1873 kışında, 1,5 milyondan fazla bufalo, derileri satılmak üzere
trenlerle Amerika’nın doğusuna taşınmıştır. Bu deriler daha çok makine kayışlarının ve asker
postallarının yapımında kullanılmaktaydı. Hayvanların geri kalan kemikleri ise gübre yapımı
için satılmaktaydı.
Bu bölgede 26 memeli, 48 kuş, 18 sürüngen ve 11 amfibi ve 18 tane de tatlı su balığı
familyası vardır. Wallace Nearktik zoocoğrafya bölgesini iklim ve bitki örtüsündeki belirgin
değişimlerin hayvan topluluklarına yansıması nedeniyle 4 alt bölgeye ayırmıştır (Wallace 1876b).
Bunlar:
1.

Kaliforniya alt bölgesi,

2.

Kayalık dağları alt bölgesi,

3.

Doğu alt bölgesi,

4.

Kanada alt bölgesidir.

Nearktik zoocoğrafya bölgesinin belli başlı memeli hayvan türleri arasında Kuzey
Amerika opossumu (diğer adıyla Virjinya opossumu-Didelphis virginiana), karibo veya ren
geyiği (Rangifer tarandus arcticus), büyük kuzey geyiği veya sığın (Alces alces), Amerika
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antilobu (Antilocapra americana), Kanada geyiği (Cervus elaphus canadensis), bizon (Bison
bison), Kuzey Amerika kurdu veya çayır kurdu (Canis latrans), kutup ayısı (Ursus maritimus),
Kamçatka kahverengi ayısı (Ursus arctos beringianus), gri ayı (Ursus arctos horribilis), puma
(Puma concolor), kokarca (Mephitis mephitis), Amerika tavşanı (Lepus americanus), kuzey
rakunu (Procyon lotor), buzul foku (Phoca hispida), semerli fok (Pagophilus groenlandicus),
Kaliforniya deniz aslanı (Zalophus californianus), deniz samuru (Enthydrai lutris) belirtilebilir.
Bunlardan Virjinya opossumu (Didelphis virginiana) tropikal kökenli bir türdür ve kuzeye doğru
yayılış alanını ocak ayı sıcaklıklarının -7°C’nin altına inmesi belirlemektedir. Pikalar diğer adıyla
ıslıklı tavşanlar da Nearktik bölgenin özellikle batısında ortaya çıkarlar. Yakalı pika (Ochotona
collaris) ve Amerika pikası (Ochotona princeps) gibi (Şekil 57). Bölge içinde özellikle
Kanada’nın en kuzeyinde ve Grönland’da iki kattan oluşan ceket gibi tüyleri ile iklim şartlarına
en üst düzeyde uyum gösteren misk öküzleri (Ovibus moschatus) de dikkat çekicidir. Toplu olarak
yaşayan misk öküzleri, kış mevsiminde kar örtüsünün nisbeten ince olduğu alanlarda bir araya
toplanmakta ve yüzeydeki bu kar tabakasını kazıyarak alttaki yosun, liken ve otlarla
beslenmektedir. Koruma tedbirleri nedeniyle nesli tehlike altınada değildir (Gunn ve
Forchhammer 2016). Nearktik zoocoğrafya bölgesi içinde sürüngenlere Misissippi timsahı
(Alligator mississippiensis) ve elmas çıngıraklı yılanı (Crotalus adamanteus) iki örnektir. Elmas
çıngıraklı yılanı bölge içinde güneydoğudaki kıyı ovalarında deniz seviyesinden 500 metre
yükseltiye kadar olan alanlarda yayılış gösteren endemik bir türdür. Kuşlardan pufla (Somateria
mollissima), Kanada ördeği (Branta canadensis), papağan dalgıç kuşu (Fratercula arctica) ve buz
ördeği (Clangula hyemalis) bu bölgede dağılışı olan türlerdir (Demirsoy 1996; Hammerson 2007).
Kaliforniya kıyıları ile Meksika’daki Doğu Sierra Madre dağlarının kuzey kesimleri ise Nearktik
bölgenin iki önemli endemik kuş alanını meydana getirmektedir (Stattersfield vd. 1998). Bazı
özellikler bakımından Palearktik ve Nearktik zoocoğrafya bölgesi birbirlerine benzeseler de, yeni
araştırmalar aslında iki bölge arasında belirgin bir dağılış asimetrisi olduğunu göstermektedir. Bu
araştırmalar Erken-Orta Tersiyer’de (günümüzden 70-20 milyon yıl evvel), Bering bağlantısından
ziyade Atlantik bağlantısının güçlü olduğunu da ortaya koymaktadır (Sanmartin vd. 2001).
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Şekil 56: Pikalar diğer adıyla ıslıklı tavşanların Nearktik bölgede yayılışına iki örnek: Yakalı
pika (Ochotona collaris) ve Amerikan pikası (Ochotona princeps). Yakalı pika bölgenin
kuzeybatısındaki dağlık alanlarda yayılış göstermektedir (COSEWIC 2011). Amerikan pikaları
ise iklim değişikliğine karşı, gösterge tür olarak değerlendirilmektedir (Beever ve Smith 2011).
Çünkü bu hayvanların özellikle sıcaklık değişimlerine karşı son derece duyarlı olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle de erken uyarı göstergesi olarak dikkate alınması gerektiği ifade
edilmektedir.

8.1.3. Neotropikal Zoocoğrafya Bölgesi
Neotropikal zoocoğrafya bölgesi Güney Amerika, Orta Amerika, Trinidat ile Meksika’nın
tropikal alçak alanlarını kapsar. Neotropikal zoocoğrafya bölgesi sıcak ve nemli tropikal iklim,
savan iklimi, nemli ılıman iklim, step iklimi ve Akdeniz iklimi gibi çok çeşitli iklim özelliklerinin
görüldüğü geniş bir sahadır. Bu farklı iklim tiplerinin bir sonucu olarak, bitki formasyonları da
çok çeşitlidir. Amazon havzasını kaplayan tropikal yağmur ormanları, yerlerini daha güneyde
savanlara, steplere ve özellikle doğu kıyılarda mangrovlara ve batıda Şili kıyılarında ise Akdeniz
vejetasyonuna bırakırlar. Batıda And dağlarında bitki toplulukları yükseltiye bağlı olarak
kademelenme gösterir. Güney Amerika’nın batı kesiminin en güneyinde Şili güneyinde ve Tierra
del Fuego (Ateş toprakları)’nun batı kesiminde hâkim elemanı güney kayını (Nothofagus sp.) olan
nemli-ılıman ormanlar ortaya çıkar.
Bu geniş alan içinde iklim ve bitki örtüsünün çok kısa mesafelerde büyük değişikliklere
uğraması, Neotropikal zoocoğrafya bölgesini sahip olduğu hayvan grupları açısından da özel bir
alan yapmaktadır. Özelikle kuş faunasının çok zengin ve özel olması nedeniyle Güney Amerika
“Kuş Kıtası-The Bird Continent” diye de isimlendirilmiştir. Kuş faunası içinde, karasal kuş
faunası çok zengindir (Darlington 1957). Neotropikal zoocoğrafya bölgesi, dünyanın en büyük
karasal kuş faunasına sahiptir. Bölgede, 3700’den fazla, farklı kuş türünün yaşadığı bilinmektedir.
Bu sayı dünyadaki kuş türleri toplamının yaklaşık olarak 1/3’ünü meydana getirmektedir.
Neotropikal bölgesinin kuş faunasının 1/3’i kadarı da endemiktir.
Neotropikal zoocoğrafya bölgesinin büyük kısmını meydana getiren Güney Amerika’nın
topografya, iklim ve bitki örtüsü ile şekillenen birbirinden farklı habitatları, olağanüstü zengin
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avifauna barındırmaktadır. Aslında Güney Amerika’da diğer büyük kara parçalarının hepsinden
daha fazla kuş türü bulunmaktadır ve And dağları üst düzeyde bir biyolojik çeşitlilik alanıdır. Bu
çeşitliliğin nedenlerini açıklamak için çok çeşitli hipotezler de ortaya atılmıştır: And orojenezi
uzun vadeli istikrar sağlayarak kuş soylarının birikimi sağladı; akarsu sistemleri kuşlara
konaklayabilecekleri alanlar yarattı vb. gibi (Sedano ve Burns 2010). Günümüzde hâlâ bu
zoocoğrafya bölgesinden hem yeni türler tanımlanmakta hem de yeni endemizm sahaları
belirlenmektedir. Özellikle kuş faunasının biyocoğrafi dağılışının karmaşık olduğu Amazon
havzası gibi alanlarda, bu özellikler ortaya çıkmaktadır (Borges ve Silva 2012).
Neotropikal bölge kuşlarına hemen hemen tüm yükseltilerde ve yaşam ortamlarında
rastlanılabilmektedir. Örneğin And dağlarından, Amazon havzasının alçak kesimlerine kadar
geniş bir yayılışa sahip olan kolibrilerin (Trochiliformes) bu sahada 242’den fazla türü
yaşamaktadır. Özellikle tropikal ve subtropikal sahalar ile orman formasyonunun korunduğu
sahalar, tür yoğunluğunun en büyük sayılara ulaştığı kesimlerdir. 7000 metreye yaklaşan zirveleri
ile And Dağları, dağların alçak kesimlerinde ve ovalarda yaşam ortamı bulan bitki ve hayvan
türlerinin yayılış alanlarını sınırlayan doğal bir engel oluşturur. And’ların Pasifik okyanusu ile
Karayib denizine bakan korunmuş yamaçları ise, esas özelleşme merkezidir ve bu sahalar yayılış
alanları sınırlı olan kuşların en fazla yoğunlaştıkları kesimlerdir. Kıtanın Atlantik kıyılarında da
endemizm oranı çok yüksektir. Kuş türlerinin zenginliği ile özel bir bölge olan Neotropikal
bölgede 1994-1997 yılları arasında bilim dünyası için yeni olan 20’den fazla kuş türü
tanımlanmıştır (Özkan 1988; Stattersfield vd. 1998). Amazon kuşu (Amazona amazonica), Darvin
devekuşu (Pterocnemia pennata), nandu veya üç parmaklı devekuşu (Rhea americana),
kahverengi pelikan (Pelecanus occidentalis), Galapagos pengueni (Spheniscus mendiculus), And
akbabası (Vultur gryphus), macaw (Ara sp.) ve kuetzal (Pharomachrus mocinno) bölgeye özgü
kuşlardan bazılarıdır. Bir çeşit papağan olan macawların Amazon havzasının batı kesiminde 8
türü yaşamaktadır. Bunlar kanatlı gökkuşakları olarak da bilinir ve bazı türleri binlerce dolara alıcı
bulmaktadır. Örneğin bir macaw türü olan Anodorhynchus hyacinthinus (sümbül macaw)
yeryüzünün en büyük papağanı olarak da bilinmekte ve 20.000 dolara alıcı bulmaktadır. Karınca
kuşlarının yaşam alanı da bu bölgedir. Karınca ve böceklerle beslenen bu kuşların 200’den fazla
türü yine bu alanda yaşar (Şekil 58). Tipik karınca kuşları olarak bilinen Thamnophilidae ailesi
ağaçlarda ve orman altında yaşar. En büyük çeşitlilik Amazon havzasında ortaya çıkar ve aynı
bölgede birbirinden farklı 40 tür bir arada görülebilse de, bunların ekolojik uzmanlıkları farklıdır.
Yani her birinin nişi de farklıdır. Bu nişler beslendikleri karıncalara ve böceklere göre belirlenir
(Avcı 2000; Irestedt vd. 2004; BirdLife International 2014).
Neotropikal bölgenin yağmur ormanlarında yaşayan ve dünyanın en güçlü yırtıcıları olarak
bilinen yırtıcı kartallar da (Harpia harpyja) bu bölgeye özgüdür. Küçük papağanlar, macawlar,
borozan kuşları hatta küçük maymunlarla beslenen yırtıcı kartallar, tropikal yağmur ormanlarının
kaybına bağlı olarak yaşam alanlarını kaybetmektedirler (Urbani vd. 2012; BirdLife International
2013a). Bölgenin kuş türleri bakımından zenginliğini gösteren alanlara örnek olarak 283.561 km2
alan kaplayan Ekvador verilebilir. Ülkede, 1500’den fazla birbirinden farklı kuş türü yaşamaktadır
ve bunlardan 40’a yakını endemiktir (BirdLife International 2013b).
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Şekil 57: Solda sümbül makaw (Anodorhynchus hyacinthinus) ve sağda karınca kuşlarının
(Thamnophilidae ailesi) yayılış alanı
Sadece bazı bitki gruplarıyla özelleşmiş kuş türleri de bu alanda yer alır. Örneğin 400’den
fazla bambu türünün yetiştiği Neotropikal alanda, bu bitkilerin sunduğu mikrohabitatları kullanan
54 cinse ait 102 tane farklı, bambu uzmanı kuş türü yer almaktadır. Bunlardan birisi olan Celeus
obrieni (bir ağaçkakan türü), Amazon güneyindeki savanlarda yetişen bir bambu türü olan
Guadua paniculata konusunda uzmandır. Bu bambunun gövdesinde delikler açarak karıncalarla
beslenir (Cockle ve Areta 2013).
Wallace bu zoocoğrafya bölgesinde 4 alt bölge ayırmıştır (Wallace 1876b). Bunlar:
1.

Brezilya alt bölgesi,

2.

Şili alt bölgesi,

3.

Meksika alt bölgesi,

4.

Antiller alt bölgesidir.

Neotopikal zoocoğrafya bölgesi kuşlar dışında da çok sayıda endemik hayvan grubunu
barındırmaktadır. Örneğin memeli hayvanlardan keseli sıçanlar (Didelphidae) ile kemerli
hayvanlar (Dasypodidae) burada yaşamaktadır. Opossumlar birçok tür ile Orta ve Güney
Amerika’da temsil edilirler ve Güney Amerika’daki yayılış alanlarının güney sınırı yaklaşık 47°
güney enleminden geçer. Bölge içinde yayılış gösteren memeli hayvanlar arasında vampir yarasa
(Desmodus rotundus), büyük karınca ayısı (Myrmecophaga tridactyla), yuvarlak kemerli hayvan
(Tolypeutes matacus), maymunlar (Alouatta seniculus, Saguinus imperator), Amerika tapiri veya
ova tapiri (Tapirus terrestris), vikunja (Vicugna vicugna), alpago (Lama guanicoe), jaguar
(Panthera onca), mara (Patagonya yabani tavşanı- Dolichotis patagonum), viscacha (Lagostomus
maximus); sürüngenlerden taraklı kertenkeleler (Iguana iguana), Galapagos kaplumbağası
(Chelonoidis nigra) ve timsahlar (Caiman yacare ve Paleosuchus palpebrosus) sayılabilir.
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Mercan yılanlarının esas yayılış alanı Orta ve Güney Amerika’dır. Orta ve Güney Amerika’daki
yılan türlerinin sayısı 624, kertenkele türlerinin ise 635’ten fazla olduğu bilinmektedir (Özkan
1988; Avcı 2000).

8.1.4. Etiyopya Zoocoğrafya Bölgesi
Afrika’yı ve Arabistan yarımadasının güney kesimini içine alan Etiyopya zoocoğrafya
bölgesinde tropikal iklim sahaları, savan iklimi ve tropikal çöller ve step iklimi ortaya çıkar.
Afrika’nın en güneyinde Akdeniz iklimi ve Akdeniz vejetasyonu görülür. Etiyopya zoocoğrafya
bölgesi, Oriental zoocoğrafya bölgesine çok benzer. Birçok hayvan türü her iki zoocoğrafya
bölgesinde de görülür. Ancak Etiyopya zoocoğrafya bölgesi, özellikle Afrika dışında yaşamayan
önemli endemik gruplara sahiptir (Daha çok balıklar ve memeli hayvanlar). Etiyopya zoocoğrafya
bölgesi şartların çok uygun olduğu tropikal sahalarda çok zengin ve çeşitlidir. Kıtanın kuzeyine,
Büyük Sahra’ya doğru fauna tür zenginliğini ve yoğunluğunu kaybeder. Faunadaki bu farklılaşma
kıtanın güney kesimine doğru daha azdır. Ekvatoral sahalardan kuzeye ve güneye doğru gidildikçe
ortaya çıkan bu farklılaşma, kıtanın batısındaki nemli tropikal orman faunası ile Afrika’nın doğu
kesimindeki kuru orman ve step faunaları arasında da görülür (Darlington 1957). Wallace bu
farklılıklar nedeniyle Etiyopya zoocoğrafya bölgesinde 4 alt bölge ayırmıştır. Bunlar;
1.

Doğu Afrika alt bölgesi,

2.

Batı Afrika alt bölgesi,

3.

Güney Afrika alt bölgesi,

4.

Madagaskar ve Maskaren adaları alt bölgesidir (Wallace 1876a).

Etiyopya zoocoğrafya bölgesindeki savan ve steplerin belli başlı hayvan türlerine, ceylan
(Gazella dorcas), antiloplar (Oryx gazella, Taurotragus oryx ve sayıları gittikçe azalan
Hippotragus equinus), zürafa (Giraffa camelopardalis), bozkır zebrası (Equus guagga) ve gnu
(Connochaetes gnou) örnek verilebilir. Afrika savanlarında fauna büyük ölçüde iklim ve bitki
örtüsüne uymuştur. Savanlar karnivor (etle beslenen) ve herbivor (otla beslenen) birçok hayvanın
doğal ortamıdır. Bunlardan zürafa ağaçlı savanlara uzun boynu nedeniyle çok iyi uyum gösteren
bir örnektir. Savanların kurak dönemi ve yangına maruz kalan alanların bazı özellikleri, fauna
açısından habitat seçimininde etkili olur. Bu alanlarda yayılış gösteren hayvanlar yiyecek ve
rakiplerine kendileri yiyecek olma riski açısından farklı özellikler sergilerler. Bu konuda
hayvanların vücut büyüklüğü gibi bireysel özellikleri yanında, besin gereksinimleri, avcılardan
kaçış taktikleri ve bulunulan alanın yakın yangın geçmişi gibi faktörler bu türlerin habitat
seçiminde etkili olur (Burkepile vd. 2013).
Etiyopya zoocoğrafya bölgesinde okapilerin (Okapia johnstoni) yayılış alanı büyük ölçüde
Kongo havzası yağmur ormanlarıdır. Bu zoocoğrafya bölgesinde yaşayan diğer memeli
hayvanlardan bazıları Afrika fili (Loxodonta africana), gergedanlar (siyah gergedan-Diceros
bicornis ve beyaz gergedan-Ceratotherium simum), su aygırı (Hippopotamus amphibius), karınca
ve böceklerle beslenen yer domuzu (diğer adıyla aardvark-Orycteropus afer) ve çeşitli maymunlar
(omnivor bir maymun türü olan zeytuni babun-Papio anubis, çoğunlukla akasya ağaçlarına bağlı
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yaşayan velvet maymunu-Cercopithecus aethiops)’dır. Yarı maymunlar (katta veya maki diye de
bilinen-Lemur catta) ve sayıları son derece azalmış olan parmaklı hayvan (diğer adıyla aye ayeDaubentonia madagascariensis) ile insansı maymunlar olarak nitelenen goril (Gorilla gorilla) ve
şempanze (Pan troglodytes) bölgeye ait diğer örneklerdir.
Etiyopya zoocoğrafya bölgesi içinde, çita familyasının tek türü olan ve çok hızlı koşan
gepard (Acinonyx jubatus), aslan (Panthera leo), çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ve leopar
(Panthera pardus) gibi yırtıcılar da yer alır. Etiyopya zoocoğrafya bölgesi, Afrika kıtasının
güneyinde kısmen daha özel bir nitelik kazanır. Bitki örtüsü bakımından Afrika’nın diğer
kısımlarından nispeten farklı olan bu alanın faunası da bazı özel türleri içinde barındırır. Meşhur
mirketler (diğer adı yer erkeği Suricata suricatta) burada yaşarlar. Koyu kahverengi küçük bir
rakuna benzeyen mirketler sosyal hayvanlardır (Staaden 1994; Özkan 1988).
Bölgenin habitat çeşitliliği kuş faunasını da çeşitlendirmiştir (Şekil 59). Afrika’dan
2350’den fazla kuş kaydı vardır. Çeşitlilik açısından özellikle tropikal alanlar bu konuda başta
gelir. Eski Dünya’nın (Afrika, Asya ve Avrupa) 15 akbaba türünden 11 tanesi Afrika’da yayılış
gösterir. Bunlar 10 kilogramı geçen ağırlıkları ve 3 metreyi geçen kanat uzunlukları ile uçabilen
en büyük kuşlardandır (Mundy vd. 1993). Yaşam alanlarının parçalanması ve bozulması
nedeniyle, Afrika kuşlarından bir kısmının nesli tehdit altındadır. Kenya güneydoğusunda nesli
tehlike altında kabul edilen Turdus helleri ve Apalis fuscigularis gibi. Bazı türler de ticarete konu
olmaktadır. Bunlar arasında özellikle Psittacus erithacus ve Psittacus timneh gibi ilgi çekici
papağan türleri vardır. Adı geçen papağan türlerinin çok popüler olması, çok fazla ticarete konu
olmalarına yol açmaktadır. CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme- Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) raporlarına göre, 1994-2003 arasında 350,000’den fazla
papağan yakalanarak (bunların önemli bir kısmı Psittacus erithacus’dur) ticarete konu olmuştur
(BirdLife International 2013c).
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Şekil 58: Afrika kuş türlerinin dağılışı (BirdLife International 2013c’den değiştirildi).
Çeşitli yılan türleri (Naja haje, Bitis arietans, Naja melanoleuca ve Naja senegalensis gibi)
ve Nil timsahı (Crocodylus niloticus) bölgenin sürüngenlerine örnektir. Fauna Afrika
güneydoğusundaki Madagaskar adası, Maskaren adası ve diğer irili ufaklı birçok adada farklı
özellikler gösterir. Örneğin Madagaskar’da kıtanın memeli hayvanlarının çoğu ve birçok kuş türü
ortadan kalkar. Madagaskar doğusunda Maskaren adalarında ise yarasalar dışında memeli
hayvanlar ve amfibianların tam olarak temsil edildikleri söylenemez. Yeryüzündeki sayılarının
150.000 kadar olduğu sanılan dev kara kaplumbağalarının (Aldabrachelys gigantea) önemli bir
kısmı Madagaskar kuzeyindeki Aldabra mercan atolü üzerinde yaşamaktadır. Dev kara
kaplumbağalarının buradaki sayısı Galapagos adalarında yaşayanların 10 katından fazladır. Son
80 yılda bu adadaki popülasyon büyüklüğünün yaklaşık 100.000’i bulduğu ve bu büyük otçul
sürüngen bolluğunun, Aldabra atolünü benzersiz bir ada kompleksi hâle getirdiği belirtilmektedir.
Aldabra’da bu kaplumbağaların kolonileşmeleri, tıpkı Batı Hint Okyanusundaki diğer adalar gibi
Madagaskar kaynağından olmuştur ve bu dağılış süreçleri Plesistosen’deki deniz seviyesi
değişimlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Günümüzde de küresel sıcaklık artışının yol açacağı
deniz seviyesindeki yükselmelerin, bu adalardaki dev kaplumbağa popülasyonlarını etkileyeceği
öngörülemektedir (Hansen 2010; Turnbull vd. 2015). Maskaren adalarının kuşları da ilgi
çekicidir. Mauritius’un yaklaşık 200 yıl kadar önce nesli tükenen, uçamayan güvercin cinsinden
büyük kuşu dodo (Raphus cucullatus), mavi güvercin (Alectroenas nitidissima) ve pembe
güvercin (Nesoenas mayeri) buna örnektir. Uzun bir süre gemicilerin besin kaynaklarından olan
dodonun son örneği 1681 yılında öldürülmüştür. Dodonun ardından mavi güvercinin de nesli
1835’te ortadan kalkmıştır (Quammen 1996).
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8.1.5. Oriental Zoocoğrafya Bölgesi
Oriental zoocoğrafya bölgesi, Asya’nın tropikal kesimleri yanında Seylan, Sumatra, Cava,
Borneo, Formosa ve Filipinler’i içine alır. Bu saha kuzeyden Himalaya dağlarıyla sınırlanır.
Bölgenin önemli bir kısmında, yer yer parçalanmakla beraber, tropikal yağmur ormanları yayılış
gösterir. Oldukça yoğun ve türce zengin bitki örtüsüyle kaplı olan dağlık alanlar bölge içinde geniş
yer tutar. Dekkan platosu ise nispeten kuraktır. Oriental bölge içinde Borneo’daki Kinabalu dağı
(4102 m), bitki örtüsünün yoğun ve tür bakımından çok zengin olduğu dağlık alanlara örnektir.
Bu alanda 1200 km2’lik bir alanda, yaklaşık 5000 çeşit bitki türü görülebilir (Avcı 2000; Grytnes
ve Beaman 2006).
Oriental zoocoğrafya bölgesinin omurgalı faunası, daha çok Etiyopya zoocoğrafya
bölgesine, sürüngenler, yarasalar ve kuşlardan bazıları da Avustralya’dakilere yakındır. 66 kuş
familyasının olduğu Oriental zoocoğrafya bölgesinde, bunlardan bir tanesi (Iranidae) sadece bu
bölgeye özgüdür. Bu familyaya ait 14 kuş türü Oriental zoocoğrafya bölgesi dışında görülmez.
Bölge ayrıca birçok sülüne ve güvercine ev sahipliği yapar. Afrika’da tür sayısının oldukça fazla
olduğu kertenkelelerin yerini, Oriental zoocoğrafya bölgesinde yılanlar alır. Bölge içinde yer alan
Hindistan oldukça yüksek bir endemizm oranına sahiptir. Burada yaşayan amfibianların yaklaşık
%62 si endemiktir. Wallace Oriental zoocoğrafya bölgesini 4 bölüme ayırmıştır (Wallace 1876a):
1.

Hindistan alt bölgesi,

2.

Seylan ve Güney Hindistan alt bölgesi,

3.

Himalaya alt bölgesi,

4.

Hint-Malay alt bölgesi.

Oriental zoocoğrafya bölgesinde faunanın en zengin ve çeşitli olduğu yer, Çin’in
güneyinden Java ve Borneo’ya kadar olan en nemli sahalardır. Yağmur ormanlarında özellikle
ormanın alt kısımlarında çok yoğun bir hayvan yaşamı vardır. Bölgenin endemik fauna
gruplarından fare kirpileri, sivri sincaplar, pandalar, dikenli fareler, uzun bacaklı makiler
(lemurlar) ve şebekler (gibbonlar) dikkat çekicidir (Fotoğraf 28). Asya kıtasının güney kesiminde
yer alan ve içinde barındırdığı fauna bakımından farklı bir alan oluşturan Oriental zoocoğrafya
bölgesinin önemli hayvan türleri arasında Asya fili (Elephas maximus), Hint tapiri (Tapirus
indicus), zırhlı gergedan (Rhinoceros unicornis), Cava gergedanı (Rhinoceros sondaicus),
Sumatra gergedanı (Dicerorhinus sumatrensis), Asya mandası (Bubalus arnee), Hint antilopu
(Antilope cervicapra), Borneo sığırı (Bos javanicus), Hint-Tibet kedisi (Viverra zibetha) ile çeşitli
maymunlar sayılabilir. Daha çok bambu türleriyle beslenen ve gününün yarısından fazlasını
beslenmeye ayıran pandalar (Ailuropoda melanoleuca) da bu bölgeye özgüdür. Çin’in güneydoğu
kesiminde oldukça geniş bir yaşam alanına sahip iken, günümüzde bu sahanın oldukça daralmış
olması nedeniyle sayıları azalmıştır. Bölge içinde dikkat çeken sürüngenlerden bazıları mızraklı
Asya engerekleri (Trimeresurus sp.), uçan kertenkele (Draco volans), Ganj timsahı (Gavialis
gangeticus) ve kral kobra (Ophiophagus hannah)’dır. Çoğunlukla Dipterocarpus türü ağaçlar
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arasında yaşayan uçan kertenkeleler, Draco cinsinin 45 türünden birisidir ve adın da anlaşılacağı
gibi uçma hareketi ile ünlüdür (McGuire ve Dudley 2011).

Fotoğraf 28: Oriental zoocoğrafya bölgesinden Avustralya zoocoğrafya bölgesine geçiş
sahalarından birisi olan Bali adası tropikal ormanları, endemik bazı hayvan gruplarını da içinde
barındırır. Bunlar içinde şebekler de yer alır (Foto. B. Mater).

8.1.6. Avustralya Zoocoğrafya Bölgesi
Çevresinde yer alan çok sayıda ada ile birlikte Avustralya ana karası, Avustralya
zoocoğrafya bölgesini meydana getirir. Bir bütün olarak bakıldığında Avustralya zoocoğrafya
bölgesi küresel anlamda zoocoğrafya özellikleri bakımından çok farklı bir yere sahiptir. Bu
zoocoğrafya bölgesinin merkezini ve en önemli alanını Avustralya anakarası ile Yeni Gine
oluşturur. Kuzeybatıda Sulawesi’ye doğru uzanan kısmında ise Avustralya zoocoğrafya
bölgesinin belirgin özellikleri silinmeye, buna karşılık Oriental zoocoğrafya bölgesinin bazı türleri
ortaya çıkmaya başlar. Anakaranın yaklaşık 1500 km güneydoğusunda yer alan Yeni Zelenda,
kendine özgü özellikleriyle dikkati çeker. Yeni Gine’nin içine dâhil olduğu Avustralya-Malay alt
bölgesi, Avustralya anakarası ile çok belirgin tezatlar oluşturur. Bu bölge daima nemli ve sıcak
iklimi, yoğun yağmur ormanları ile daha çok Hint-Malay adalarına benzer (Wallace 1876a):
Wallace’nin Avustralya zoocoğrafya bölgesi için ayırt ettiği alt bölgeler (Wallace 1876a);
1. Avustralya-Malay alt bölgesi,
2. Avustralya alt bölgesi,
3. Polinezya,
4. Yeni Zelanda’dır.
Yeni Gine, Tasmanya, Yeni Zelanda ile Malay takımadalarından Sulawesi (eski adı
Celebes), Bali, Sumbawa, Flores ve Timor Avustralya zoocoğrafya bölgesi içinde kalan adaların
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bazılarıdır. Biyolojik çeşitlilik açısından Avustralya’daki canlı yaşamı yeryüzünün diğer
alanlarından oldukça farklıdır. Avustralya dünyanın biyolojik çeşitliğinin %10’una sahiptir. Bitki
ve hayvan türlerinin çoğu başka hiçbir yerde yoktur. 4500’den fazla balık türü yaşar.
Yeryüzündeki mangrov türlerinin %57’si Avustralya kıyılarındadır. Amerika Birleşik
Devletleri’dekinin iki katından daha fazla sürüngen Avustralya’da yaşar. Avustralya çölleri çok
sayıda kertenkele türünün yaşam alanıdır. Milyonlarca yıl diğer kara parçalarından izole olan
Avustralya’ya, bu izolasyon dünyanın hiç bir yerinde olmayan çok sayıda bitki ve hayvan türü
kazandırmıştır. Bugün Avustralyada’ki türlerin büyük kısmı, Avustralya kıtasına özgü yani
endemik türlerdir. Bunlar dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunmazlar.
Avustralya’daki karasal memeli hayvanların %85’i, sürüngen ve kurbağaların %90’ı sadece bu
kıtaya özgüdür. Dünyanın keseli hayvan türlerinin %50’sinden fazlası yalnızca Avustralya’da
yaşar. Avustralya dünyadaki papağanların %17’sine sahiptir. Kuş faunasıyla Neotropikal
zoocoğrafya bölgesinden sonra endemizm bakımından ikinci sırada gelir. 17.000’den fazla bitki
türünün yer aldığı kıtanın çiçekli bitkilerin %91’i de endemiktir (Steffen vd. 2009).
Avustralya yükseltinin az olduğu bir alandır. Yükseltisi 600 metrenin üzerinde olan sahalar
Avustralya’nın %5’inden azdır. Kıtanın önemli bir kısmını kurak sahalar meydana getirir. İç
kesimlerin büyük bölümü ile kıtanın batısında yağış yetersizliği vardır. Avustralya’nın kuzeyinde
muson iklimi, güneyde Akdeniz iklimi ortaya çıkar. Yağışın az olduğu iç kesimlerde çöl
formasyonu, yağış miktarının arttığı kesimlerde ise ot formasyonu, kurakçıl karakterdeki çalı ve
orman formasyonları yayılış gösterir. Avustralya’da yağmur ormanları lekeler hâlinde Yeni
Güney Galler ve Queensland kıyılarında yer alır. Bu ormanlarda yaşayan ve nem isteği yüksek
olan cinslerin %45’i Avustralya için endemiktir. Bunlar arasında 500’e yakın farklı türü ile
okaliptüs (Eucalyptus) cinsi dikkat çekicidir (Cox ve Moore 2000; Steffen vd. 2009).
Hayvan gruplarının yayılışları Avustralya anakarası üzerinde bitki örtüsünün dağılışına
benzerdir. Kıtanın %2’sinden daha az bir yer tutan yağmur ormanları, bitki ve hayvan yaşamının
çeşitliliği açısından Avustralya’nın en zengin sahalarıdır. Orman içinde hayvan yaşamı oldukça
hareketlidir. Wallabyler (Macropus agilis), misk fare kanguruları (Hypsiprymnodon moschatus)
ile ağaç dallarıyla beslenen ağaç kanguruları (Dendrolagus goodfellowi gibi), dev meyve
yarasaları veya diğer adıyla uçan foklar (Pteropus poliocephalus ve Pteropus conspicillatus) ve
uçan sincaplar (Petaurus australis) bu ormanların birer parçasıdır. Avustralya’daki nemli
ormanların hâkim elemanı olan okaliptüsler (Eucalyptus regnans, E. marginata ve E. divericata),
100-150 metre boya ulaşırlar. Okaliptüs ormanları içinde gri kanguru (Macropus major) ve
wombatlar aktif iken, koalalar (Phascolarctos cinereus) ve opossumlar (Phalangridae sp.)
ağaçların genç sürgünleri ile beslenirler. Kıtanın daha çok güney kesiminde ortaya çıkan ve hâkim
elemanına göre farklı isimler alan çalı formasyonları içinde ise bazı kemiriciler, küçük wallabyler,
fare kanguruları ve sürüngenlere rastlanır. Fırça kuyruklu opossum (Trichosurus arnhemensis) ve
bazı ağaç kangruları (Dendrolagus bennettianus ve Dendrolagus lumholtzi) Avustralya faunasının
diğer örneklerinden birkaçıdır. Keseli memeli hayvanlar Avustralya zoocoğrafya bölgesinde
dikkat çekici hayvan gruplarıdır. Daha önce Avustralya’da geniş bir yayılış alanına sahip olan
ancak günümüzde sayıları azalan koalalar (Phascolarctos cinereus), 50-60 kg gelen dev gri
kanguru (Macropus giganteus), çöplük büyük keselisi (Avustralya güneyinde yaşayan bir çeşit
köstebek-Notoryctes typhlops), tavşan burunlu keseli (Macrotis lagotis), etle beslenen keseli
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sansar (Dasyurus quoll), Tasmanya canavarı veya Tasmanya şeytanı gibi isimlerle bilinen yırtıcı
keseli (Sarcophilus harrisi) bunlar arasındadır. Orta büyüklükteki kangurulardan kırmızı boyunlu
wallaby (Wallabia rufogrisea) ve bataklık wallabysi (Wallabia irma) daha çok Avustralya’nın
doğu ve güneydoğu kesiminde yayılış gösterir. Cüce dağ opossumunun (Burramys parvus) yayılış
alanı sadece Avustralya alpleri ile sınırlıdır. Cüce dağ opossumu, endemik olan bir hayvan
türüdür. Yine keseli memelilerden Avustralya wombatı (Vombatus ursinus), Avustralya
güneydoğusu ve Tasmanya’da yayılış göstermektedir. Avustralya’nın kurak ve yarıkurak
sahalarına uyum sağlamış bir tür olan ova wombatının (Lasiorhinus latifrons) yayılış alanı Güney
Avustralya’dır. Kuzeyin kıllı burunlu wombatı adı verilen türün (Lasiorhinus krefftii)
günümüzdeki yayılış alanı ise oldukça sınırlıdır. Avustralya’da yarasaların da 58 türü
yaşamaktadır. Sürüngenler arasında yılanboyunlu kaplumbağa (Chelodina longicollis), sahil
şeytanı veya dikenli şeytan olarak bilinen (Moloch horridus) ve bazı kertenkeleler (Tiliqua rugosa
ve Sphenodon punctatus), Avustralya zoocoğrafya bölgesinde yayılışı bilinen türlerdendir.
Avustralya’da amfibianlardan semenderler (kuyruklu kurbağalar) kaybolmuş, bunların yerini
yaprak kurbağaları ile çığırtkan kurbağalar, yılanlardan kaybolan engereklerin yerini ise kobralar
(zehirli karayılanları) almıştır (Heathcote 1975; Özkan1988; Avcı 2000; Steffen vd. 2009).
Avustralya zoocoğrafya bölgesinde 700’den fazla kuş türü bulunmaktadır. Bunların %60’ı
yalnızca Avustralya’ya özgüdür. Yeryüzünde endemik kuş türleri bakımından Neotropikal
bölgeden sonra Avustralya ikinci sırayı almaktadır. Papağanların kıtaya ilk defa 17. yüzyılda
getirildiği varsayımı, daha sonra kakadular (Cacatuidae) gibi endemik papağan familyalarının
keşfiyle unutulmuştur. Başka bir papağan türü olan Neophema chrysogaster ise Tasmanya için
endemiktir. Büyük ayaklı kuşlar olarak bilinen Megapodiidae ve cennet kuşları adıyla tanınan
Paradisaeidae gibi kuş familyaları, bölgenin diğer endemik kuş familyalarındandır. Emu
(Dramaius novaehollandiae), tepeli deve kuşu (Casuarius casuarius), kırmızı kakadu (Cacatua
roseicapilla), molukan kakadusu (Cacatua moluccensis), cennet kuşları (Paradisaea rubra ve
Pteridophora alberti), kırmızı yüzlü papağan (Geoffroyus geoffroyi), uçamayan kagular
(Rhynochetos jubatus), cüce penguen (Eudyptula minor), takahe (Notornis mantelli hochstetteri),
büyük lekeli kivi (Apteryx haasti), küçük benekli kivi (Apteryx owenii), bahçıvan kuşu
(Amblyornis subalaris) ve Avustralya muhabbet kuşu (Melopsittacus undulatus), bu bölgenin
kuşlarından bazılarıdır. Takaheler Yeni Zelanda’da Murchison dağlarında, ait olduğu familyanın
tek temsilcisi olan kagular ise Yeni Kaledonya adasında ortaya çıkmaktadır. Cennet kuşlarından
Semioptera wallacei, yayılış alanı olan Yeni Gine batısındaki Bacan ve Halmahera adalarıyla,
cennet kuşlarının yayılış sahalarının en batı sınırını meydana getirmektedir (Darlington 1958;
Mountfort 1988; Özkan 1988).
Büyük bir fauna zenginliğine sahip olan Avustralya zoocoğrafya bölgesi, beşeri faaliyetler
sonucunda büyük ölçüde değişmiştir. Zaman içinde çeşitli yollarla çok sayıda istilacı tür bu
bölgeye girmiştir. Bunlar arasında Avrupa kızıl tilkisi, Avrupa tavşanı, çeşitli fare türleri, keçi,
domuz, köpek, at, eşek, buffalo, deve ve kamış kurbağası adıyla bilinen Bufo marinus sayılabilir.
Zehirli bir kurbağa olan bu türün doğal yayılış alanı Güney ve Orta Amerika’dır. Kamış kurbağası
şeker kamışına musallat olan kamış böceklerini (Dermolepida albohirtum) kontrol altına almak
amacıyla 1935’te Hawaii’den Avustralya’ya getirilmiştir. 1935’te bu amaçla 100 kadar kurbağa
ortama bırakıldıktan sonra, sayıları günümüzde 200 milyonu geçmiştir. Bu kurbağalar her yıl
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yaklaşık 40 km ilerleyerek, yayılış sahalarını genişletmekte ve Avustralya’nın doğal türlerine
zarar vermektedirler (Steffen vd. 2009; Shine 2010; Şekil 60).

Şekil 59: 1935’te şeker kamışı böceklerinden kurtulmak için Hawaii’den Avustralya’ya getirilen
100 kadar kamış kurbağasının (Bufo marinus), zaman içinde milyonlarca sayıya ulaşarak
Avustralya kıyılarını istila etmesi (http://www.abc.net.au/news/2014-10-09/cane-toad-evolutionadvance-genetic-research-rick-shine/5799008).

8.2. Güncel Gelişmeler Işığında Yeni Zoocoğrafya Bölgeleri
Alfred Russel Wallace 1876 yılında dünyanın ilk karasal zoocoğrafya bölgelerinin yer
aldığı haritayı yayınladığında, büyük ölçüde omurgalıların taksonomik ilişkilerini ve yayılış
alanlarını esas almıştır. Bu ölçütlere göre ayrılan ve yukarıda açıklanan yeryüzünün zoocoğrafya
bölgeleri 6 tanedir. Wallace’ın zoocoğrafya bölgeleri sınıflandırılması, modern biyocoğrafyanın
temel taşı olmuştur ve çeşitlilik, koruma bilimleri dâhil olmak üzere geniş bir yelpazedeki
biyolojik disiplinler için bir referans hâline gelmiştir. Günümüzde de kullanılmaya devam edilen
Wallece’nin bu haritasında ve diğerlerinde filogenetik özellikler dikkate alınmamıştır. Özellikle
2000’li yıllardan sonra büyük gelişmeler yaşanan hayvan türlerinde mitokondrial DNA (mtDNA)
ve bitkilerdeki kloraplast DNA (cpDNA) çalışmaları, coğrafyacıların araştırmalarına da ışık
tutmuştur (Avcı 2011). Filogenetik çalışmalar, çeşitli organizma gruplarında genomik bilgiyi
kullanır ve bu yolla canlılar arasındaki ilişkileri ve moleküler düzeydeki benzerlikleri açıklamaya
çalışır. Günümüzde artık filogenetik araştırmaların sonuçları da bu tarz bölgelerin ayrılmasında
çok önemli bir ölçüt hâline gelmiştir. İşte bu şekilde yapılan yeni bir ayırımında, 21.000’in
üzerinde omurgalı hayvan türünün filogenetik özellikleri ile dağılışları esas alınarak, yeryüzünün
zoocoğrafya bölgeleri belirlenmiştir. Bu çalışma aynı zamanda Wallace’ın çalışmasının
güncellenmesi anlamına da gelmektedir (Holt vd. 2013).
Bu yeni zoocoğrafya bölgeleri ayırımda 6 olan zoocoğrafya bölgeleri sayısı, 11’e
çıkarıltılarak “zoocoğrafya alemleri” olarak tanımlanmıştır (Burada kullanılan alem sözcüğü
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yeryüzünde ayırt edilen en büyük flora veya fauna bölgelerini ifade etmek için kullanılan bir
sözcüktür). Yani yeni ayırımda 11 tane fauna alemi (en büyük bölge) vardır (Şekil 61). Bu yeni
ayırımda Wallace tarafından alt bölge olarak tanımlanan alanlara ise “bölge” denilmiştir.
Wallace’da 24 olan alt bölge sayısı, yeni haritada 20 bölgeye dönüşmüştür (Holt vd. 2013).
Yapılan çalışma kısaca; eskiden alt bölge olarak bilinen alanlardan bazılarının bir üst gruba
çıkartılması veya bazı grupların bölünmesi olarak değerlendirilebilir. Ancak yapılan sınıflamadaki
en büyük fark, dağılışın filogenetik özelliklere göre ortaya konulmasıdır. Bu yeni harita
Walllace’ın zoocoğrafya bölgelerinin gelecek nesil haritası olarak da tanımlanmaktadır. Çünkü
filogenetik araştırma yapılan hayvan türlerinin sayısı arttıkça, bu araştırmaların sonuçlarına göre
harita da güncellenmeye devam edecektir. Bugünkü sonuçlara göre yeni zoocoğrafya
haritasındaki belli başlı üniteler şunlardır: Bu haritada 11 tane fauna alemi vardır: Palearktik,
Nearktik, Neotropikal, Panama, Afrotropikal, Madagaskar, Sahra-Arabistan, Oriental, ÇinJaponya, Avustralya ve Okyanusya. Bu âlemler içinde ayırt edilen bölgelerin sayısı ise 20
tanedir: Palearktik âlem içinde: Arkto-Sibirya bölgesi, Avrasya bölgesi; Nearktik alem içinde:
Kuzey Amerika bölgesi ve Meksika bölgesi; Neotropikal alem içinde: Güney Amerika bölgesi
ve Amazon bölgesi; Panama alemi içinde: Panama bölgesi; Afrotropikal alem içinde: Afrika
bölgesi ve Gine-Kongo bölgesi; Madagaskar alemi içinde: Madagaskar bölgesi; SahraArabistan alemi içinde: Sahra-Arabistan bölgesi; Oriental alem: Oriental bölge ve Hint-Malay
bölgesi; Çin-Japonya alemi içinde: Tibet bölgesi, Çin bölgesi ve Japonya bölgesi; Avustralya
alemi içinde: Avustralya bölgesi ve Yeni Zelanda bölgesi; Okyanusya alemi içinde: Okyanusya
bölgesi ve Polinezya bölgesi yer almaktadır (Holt vd. 2013).
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Şekil 60: Filogenetik özelliklerin de dikkate alındığı yeryüzünün yeni zoocoğrafya haritası. Bu haritada Palearktik, Nearktik, Neotropikal, Panama,
Afrotropikal, Madagaskar, Sahra-Arabistan, Oriental, Çin-Japonya, Avustralya ve Okyanusya olmak üzere 11 tane fauna alemi vardır. Bu alemler
içinde ayırt edilen bölgelerin sayısı ise 20 tanedir: Palearktik alem: Arkto-Sibirya bölgesi, Avrasya bölgesi; Nearktik alem: Kuzey Amerika
bölgesi ve Meksika bölgesi; Neotropikal alem: Güney Amerika bölgesi ve Amazon bölgesi; Panama alemi: Panama bölgesi; Afrotropikal alem:
Afrika bölgesi ve Gine-Kongo bölgesi; Madagaskar alemi: Madagaskar bölgesi; Sahra-Arabistan alemi: Sahra-Arabistan bölgesi; Oriental
alem: Oriental bölge ve Hint-Malay bölgesi; Çin-Japonya alemi: Tibet bölgesi, Çin bölgesi ve Japonya bölgesi; Avustralya alemi: Avustralya
bölgesi ve Yeni Zelanda bölgesi; Okyanusya alemi: Okyanusya bölgesi ve Polinezya bölgesi (Holt vd. 2013).
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Bu yeni zoocoğrafya bölgeleri çalışmasının en çarpıcı sonuçlarından birisi de, Nearktik
âlem olarak tanımlanan Kuzey Amerika’nın en kuzeyindeki faunistik özelliklerin, Nearktik alem
özelliklerinden çok Palearktik alemin (bu alem içinde ayrılan Arkto-Sibirya bölgesi) özelliklerini
taşımasıdır. Arktik bölgeyi merkez alan bir zoocoğrafya bölgeleri haritası, konunun daha kolay
anlaşılmasını sağlayacaktır (Şekil 62). Bu durum paleobiyocoğrafya açısından da çeşitli
çalışmalara konu olmuştur. Sanmartin vd’nin çalışmasında da (2001), Erken ve Orta Tersiyer’de
(70-20 milyon yıl önce) Nearktik bölgenin doğusu ile Palearktik bölgenin batısı arasındaki
zoocoğrafya ilişkilerinin, Neartik bölgenin batısı ile Palearktik bölgenin doğusu arasındaki
ilişkilerden daha kuvvetli olduğu belirtilmektedir (Sanmartin vd. 2001). Yani bu durum Palearktik
bölge ile Nearktik bölge arasındaki ilişkilerin daha çok Atlas okyanusunun en kuzey kesimleri
vasıtasıyla sağlandığını göstermektedir.

Şekil 61: Arktik bölgeyi merkez alan bir zoocoğrafya bölgeleri haritası. Nearktik âlem olarak
tanımlanan Amerika kıtasının en kuzeyinde, faunistik özellikler Nearktik âlem özelliklerinden
çok, Palearktik âlemin (bu âlem içinde ayrılan Arkto-Sibirya bölgesinin) özelliklerini
taşımaktadır (Bu harita Holt vd’nin 2013’teki haritaları esas alınarak yeniden hazırlanmıştır).
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Uygulamalar
1) Bir dünya haritası üzerinde zoocoğrafya bölgelerini ayırınız.
2) Zoocoğrafya bölgelerinden birini daha büyük ölçekli bir harita üzerine işaretleyerek,
diğer bölgelerden neden ayrılmış olabileceğini tartışınız.
3) Zoocoğrafya bölgelerinde zaman içinde ne gibi değişikliklerin olabileceğini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1) Zoocoğrafya bölgelerinin küresel dağılışı eşit midir?
2) Zoocoğrafya bölgelerinin sınırları neye göre tespit edilmiştir?
3) Palearktik ve Nearktik zoocoğrafya bölgelerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışı ve bu dağılışı belirleyen coğrafi faktörler
zoocoğrafyanın konusudur. Karalar ve denizlerde bilimsel olarak tanımlanmış hayvan türlerinin
sayısı 1.124.500 civarındadır (tahmin edilen tür sayısı ise 9.920.000). Zoocoğrafya bölgelerini
belirli hayvan grupları temsil eder, yani o bölgeye özel bir fauna söz konusudur. Bir bölgenin
zoocoğrafya bölgesi olarak tanımlanabilmesi için o bölgede bulunan hayvan türlerinin en azından
%50’sinin endemik olması gerekmektedir. İlk defa 1857’de Sclater tarafından yalnızca kuşlar
dikkate alınarak 6 zoocoğrafya bölgesi ayırımı yapılmıştır. Daha sonra omurgalı hayvanlar ve bazı
omurgasızları da dikkate alarak, 1876’da Alfred Russel Wallace yeni bir ayırım yapmıştır. Ancak
bu ayırım büyük ölçüde Sclater’in ayırımıyla aynıdır. Wallace’ın ayırdığı bölgeler: 1-Palearktik
zoocoğrafya bölgesi, 2-Nearktik zoocoğrafya bölgesi, 3-Neotropikal zoocoğrafya bölgesi, 4Etiyopya zoocoğrafya bölgesi, 5-Oriental zoocoğrafya bölgesi, 6-Avustralya zoocoğrafya
bölgesi’dir. Wallace Oriental ve Avustralya zoocoğrafya bölgelerini ayıran sınırı, Bali ve Lombok
adaları arasından geçirmiştir (Wallace hattı). Bazı biyocoğrafyacılar Yeni Gine ve Cava
arasındaki adalar bölgesini bir karışım zonu olarak niteleyerek, Wallacea adını vermişlerdir.
Kuzey yarımkürede Yengeç dönencesinin kuzeyinde kalan kara parçaları, Palearktik
zoocoğrafya bölgesi olarak isimlendirilir. Bölgede yer alan bazı memeli hayvanlar arasında
geyikler, keçi türleri, Avrupa bizonu, bozkır antilopu, çift hörgüçlü deve, yabani koyun türleri,
takin, yaban domuzu gibi türler yer alır. Bölgede sürüngenler çok fazla değildir. Wallace
Palearktik zoocoğrafya bölgesini içindeki farklılıklar nedeniyle 4 alt bölgeye ayırmıştır.
Kuzey Amerika’nın Yengeç Dönencesi kuzeyinde kalan kesimi Nearktik zoocoğrafya
bölgesidir. Bu sahaya kuzeye doğru New Founland, Arktik Kutup adaları ve Grönland da dâhildir.
Nearktik zoocoğrafya bölgesi ile Neotropikal zoocoğrafya bölgesi arasındaki sınır tropikal
kökenli birçok omurgalı faunanın da en kuzey sınırını meydana getiren Meksika’dan geçer. Belli
başlı memeli hayvan türleri arasında Kuzey Amerika opossumu, ren geyiği, büyük kuzey geyiği,
Amerika antilobu, Kanada geyiği, bizon, Kuzey Amerika kurdu, kutup ayısı, Kamçatka
kahverengi ayısı, gri ayı, puma, kokarca, Amerika tavşanı, kuzey rakunu ve pikalar sayılabilir.
Neotropikal zoocoğrafya bölgesi Güney Amerika, Orta Amerika, Trinidat ile Meksika’nın
tropikal alçak alanlarını kapsar. Özelikle kuş faunasının çok zengin ve özel olması nedeniyle
Güney Amerika “Kuş Kıtası” diye de isimlendirilir. Neotropikal zoocoğrafya bölgesi, dünyanın
en büyük karasal kuş faunasına sahiptir. Bölgede, 3700’den fazla, farklı kuş türünün yaşadığı
bilinmektedir. Bu sayı dünyadaki kuş türleri toplamının yaklaşık olarak 1/3’ünü meydana
getirmektedir. Neotropikal bölgesinin kuş faunasının 1/3’i kadarı da endemiktir. Bunların içinde
sadece bazı bitki gruplarıyla özelleşmiş kuş türleri de yer alır. Bu bölge de 4 alt bölgeye ayrılır.
Afrika’yı ve Arabistan yarımadasının güney kesimini içine alan Etiyopya zoocoğrafya
bölgesinde de tropikal iklim sahaları, savan iklimi ve tropikal çöller ve step iklimi ortaya çıkar.
Etiyopya zoocoğrafya bölgesindeki savan ve steplerde ceylanlar, antiloplar, zürafa, bozkır zebrası
ve gnular yayılış gösterir. Bu bölgede yaşayan diğer memeli hayvanlardan bazıları Afrika fili,
gergedanlar, su aygırı, karınca ve böceklerle beslenen yer domuzu ve çeşitli maymunlar, lemurlar,
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parmaklı hayvan, goril ve şempanze ve mirketler ile bazı yırtıcılardır. Kuş faunasını özellikle
tropikal alanlarda çeşitlidir.
Oriental zoocoğrafya bölgesi, Asya’nın tropikal kesimleri yanında Seylan, Sumatra, Cava,
Borneo, Formosa ve Filipinler’i içine alır. Bu saha kuzeyden Himalaya dağlarıyla sınırlanır.
Bölgede faunanın en zengin olduğu yerler, Çin’in güneyinden Java ve Borneo’ya kadar olan en
nemli sahalardır. Yağmur ormanlarında özellikle ormanın alt tabakalarında çok yoğun bir hayvan
yaşamı vardır. Bölgenin endemik fauna gruplarından fare kirpileri, sivri sincaplar, pandalar,
dikenli fareler, uzun bacaklı makiler (lemurlar) ve şebekler ilgi çeker.
Çevresinde yer alan çok sayıda ada ile birlikte Avustralya ana karası, Avustralya
zoocoğrafya bölgesini meydana getirir. Bu zoocoğrafya bölgesi küresel anlamda zoocoğrafya
özellikleri bakımından çok farklı bir yere sahiptir. Avustralya dünyanın biyolojik çeşitliğinin
%10’una sahiptir. Bitki ve hayvan türlerinin çoğu başka hiçbir yerde yoktur. 4500’den fazla balık
türü yaşar. Milyonlarca yıl diğer kara parçalarından izole olan Avustralya’ya, bu izolasyon
dünyanın hiç bir yerinde olmayan çok sayıda bitki ve hayvan türü kazandırmıştır. Bugün
Avustralyada’ki türlerin büyük kısmı, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmazlar.
Avustralya’daki karasal memeli hayvanların %85’i, sürüngen ve kurbağaların %90’ı sadece bu
kıtaya özgüdür. Dünyanın keseli hayvan türlerinin %50’sinden fazlası yalnızca Avustralya’da
yaşar. Kuş faunasıyla Neotropikal zoocoğrafya bölgesinden sonra endemizm bakımından ikinci
sırada gelir. 17.000’den fazla bitki türünün yer aldığı kıtanın çiçekli bitkilerin %91’i de
endemiktir. Keseli memeli hayvanlar Avustralya zoocoğrafya bölgesinde dikkat çekici hayvan
gruplarıdır. Zaman içinde çok sayıda istilacı tür bu bölgeye girmiştir.
Filogenetik özelliklerin de dikkate alındığı yeryüzünün yeni zoocoğrafya haritasında 11
tane zoocoğrafya alemi bulunmaktadır. Bu yeni ayırımda 20 tane de bölge tanımlanmıştır
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir zoocoğrafya bölgesi değildir?
a) Neotropikal zoocoğrafya bölgesi,
b) Nearktik zoocoğrafya bölgesi,
c) Occidental zoocoğrafya bölgesi,
d) Oriental zoocoğrafya bölgesi,
e) Avustralya zoocoğrafya bölgesi.
2) Wallace hattı olarak tanımlanan sınırın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi esas
alınmıştır?
a) Sürüngen familyalarındaki ani değişim,
b) Amfibi türlerindeki ani değişim,
c) Omurgasız hayvan sayıalarındaki farklılaşma,
d) Kuş familyalarındaki ani değişim,
e) Memeli türler ile keseli türlerin sayıca farklılşması.
3) Aşağıdakilerden hangisi Palearktik bölgenin özelliği değildir?
a) Paleartik bölgedeki hayvan türlerinin çeşitli özellikleri bölgedeki farklılıkları yansıtır.
b) Paleartik bölgedeki sürüngeler sayıca fazladır.
c) Paleartik zoocoğrafya bölgesi içinde tür çeşitliliğinin en fazla olduğu yerler sıcak
bölgelerdir.
d) Paleartik zoocoğrafya bölgesinde farklı iklimler görülür, bu faunanın çeşitlenmesine
neden olur.
e) Palearktik zoocoğrafya bölgesi, Eski dünya kıtalarının yengeç dönencesinin
kuzeyinde kalan kısmında yer alır.
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4) Aşağıdaki dünya haritası üzerinde Neotropikal zoocoğrafya bölgesini işaretleyiniz.

5) Aşağıdakilerden hangisi, Nearktik bölgenin bir alt bölümdür?
a) Kalifornia alt bölgesi
b) Mançurya alt bölgesi
c) Şili alt bölgesi
d) Güney Afrika alt bölgesi
e) Himalaya alt bölgesi
6) Yeni zoocoğrafya bölgeleri ayırımında aşağıdaki bölgelerden hangisi yer almaz?
a) Palearktik
b) Avustralya
c) Nearktik
d) Panama
e) Etiyopya
7) Oriental zoocoğrafya bölgesi ile Avusturalya zoocoğrafya bölgesi arasındaki sınıra
Wallace hattı ismini kim vermiştir?
8) Neotropikal zoocografya bölgesinde tanımlanmış alt bölgelerinin isimleri nelerdir?
9) Etiyopya zoocoğrafya bölgesi ile Oriental zoocoğrafya bölgesi arasındaki en belirgin
fark nedir?
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10) Güney Amerika, topoğrafya, iklim ve bitki örtüsü ile şekillenen birbirinden farklı
habitatlara ve olağanüstü zengin avifaunaya sahiptir. Bu nedenle hangi isimle isimlendirilmiştir?
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) b, 4) a, 5) e, 6) T.H. Huxley, 7) Brezilya alt bölgesi, Şili alt bölgesi, Meksika
alt bölgesi ve Antiller alt bölgesi, 8) Et zoocoğrafya bölgesinde, Afrika dışında yaşamayan daha
çok balık ve memelilerden meydana gelmiş endemik gruplar yer alır, 9) Kuş kıtası (Bird
continent), 10)
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9. YERYÜZÜNÜN BÜYÜK EKOSİSTEMLERİ, ALÇAK
ENLEMLERDEKİ EKOSİSTEMLER, TROPİKAL YAĞMUR ORMANI
EKOSİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Yeryüzünün büyük ekosistemlerinin belirlenme süreci
9.2. Yeryüzünün büyük ekosistemlerinin geçirdiği değişimler
9.3. Tropikal yağmur ormanı ekosistemleri

229

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yeryüzünün büyük vejetasyon kuşaklarının geçirdiği değişimleri araştırınız. Amazon
havzasının ormansızlaşma sorununu araştırınız.
2) Yağmur ormanı ekosistemine hayvanların uyumu nasıldır araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Büyük ekosistemler

Küre üzerindeki büyük
ekosistemleri tanır.

Okuyarak ve araştırarak

Ekosistemlerin geçirdiği
değişimler

Jeolojik dönemler boyunca
ekosistemlerin geçirdiği
değişimler konusunda bilgi
sahibi olur.

Okuyarak ve araştırarak

Tropikal yağmur ormanı

Tropikal yağmur ormanının
özelliklerini kavrar.

Okuyarak ve araştırarak

231

Anahtar Kavramlar
Yaşam zonu: Yükseltiye bağlı olarak değişen iklim koşulları sonucunda bitki örtüsü ve
faunada ortaya çıkan değişim ile oluşan kuşaklardır.
Net ilksel üretim: Bitkilerin kendi solunumları için harcadıkları karbon miktarı
çıkarıldıktan sonra geriye kalan ve bitki dokularında depo edilen organik madde miktarıdır.
Yağmur ormanı: Tropikal alanlarda nemcil bitkilerden oluşan yoğun ve türce çok
zengin, 3-4 kattan meydana gelen orman formasyonudur.

232

Giriş
Daha önce de belirtildiği gibi yeryüzünün büyük ekosistemlerini tanımlamak üzere
Amerikalı ekolog Frederic Clements tarafından ortaya atılan biyom terimi, tundralar veya boreal
ormanlar gibi kendine özgü bitki örtüsü ve faunaya sahip geniş alanları belirtmek üzere
önerilmiştir. Biyomların belli başlı özelliklerini büyük iklim kuşakları ve toprak özellikleri
belirlemektedir. Biyom olarak ifade edilen bu büyük karasal ekosistemlere alçak enlemlerde
tropikal yağmur ormanları, savanlar ve tropikal çöller; orta enlemlerde Akdeniz ekosistemleri,
ılıman kuşak ormanları ve stepler; yüksek enlemlerde ise boreal ormanlar (taygalar) ve tundra
ekosistemleri örnektir. Aslında biyom kavramının ortaya atılmasından çok daha önce “yaşam
zonları” kavramı ileri sürülmüştür. Clinton Hart Merriam (1855-1942) Kuzey Amerika’da dağlık
alanlarda yükseldikçe değişen iklim koşullarına bağlı olarak bitki örtüsünün ve faunanın nasıl
farklılaştığını ortaya koymuştur. O’nun bu yaklaşımı bilim dünyasında oldukça geniş kabul
görmüştür (Talbot ve Talbot 1942; Layne ve Hoffmann 1994). Merriam o dönemde Kuzey
Amerika’nın batısında çöl sahasından dağlık alanlara doğru çıkıldıkça bitki topluluklarının ve
bunların floristik bileşiminin değişimini gözlemlemiş ve bu topluluklar içindeki hayvan
türlerinin neler olduğunu da açıklamıştı (Merriam ve Stejneger 1890; Şekil 63). Yeryüzünün
büyük ekosistemlerinin tanımlanması ve haritalanmasında Bailey tarafından önerilen ekolojik
bölgeler sınıflandırmasında da iklim kuşakları esas alınmıştır (Bailey 2009).

Şekil 63: 1890’da Merriam’ın Kuzey Amerika için ayırdığı yaşam zonları (Merriam ve
Stejneger 1890).
Yeryüzünün büyük ekosistemleri büyük ölçüde iklim koşullarına göre şekillenmiştir. Bu
özellikler alçak enlemlerden yüksek enlemlere veya yüksek enlemlerden alçak enlemlere doğru
gidildikçe değişime uğrar. Büyük iklim kuşaklarının yayılış alanları büyük vejetasyon
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kuşaklarının yayılış alanlarına benzerlik gösterir. Yine başta iklim ve vejetasyonun etkisiyle bu
alanları karakterize eden büyük toprak grupları, bu geniş alanlar üzerinde yayılış gösterir.
Büyük ekosistemlere yani biyomlara özgü belli başlı hayvan grupları vardır. Karasal
biyomların tanımlanmasında bitki örtüsü de çok önemli bir göstergedir. Biyomları karakterize
eden vejetasyon kuşakları bazı alanlarda büyük ölçüde kesintisiz uzansa da bazı alanlarda
kesintiye uğrar. Biyomlardaki iklim koşullarına bitki toplulukları büyük bir uyum
göstermişlerdir. Örneğin daima yeşil kalan yapraklara sahip orman toplulukları bile kendi
içlerinde ayrılmaktadır. Daima yeşil yayvan yapraklı ağaçların hâkim olduğu yerlerde, yetişme
mevsimi yıl boyunca devam eder. Bu nedenle tropikal yağmur ormanları gibi ekosistemlerde
fotosentez ve büyüme süreci yıl boyunca sürer. Buna karşılık daima yeşil iğne yapraklı ağaçların
hâkim olduğu bazı yerlerde ise yetişme mevsimi çok kısadır. İğne yapraklı daima yeşil yapraklı
bitkiler, yetişme mevsiminin çok kısa olduğu (kuzey enlemler) veya besin imkânlarının
fotosentezi ve bitki büyümesini çok engellediği yetişme ortamlarının karakteristik bitkileridir
(Smith ve Smith 2012). Yapraklarını döken ağaçların yetiştiği alanlarda belirgin bir yetişme
mevsimi söz konusudur. Yapraklar her yetişme mevsimi sonunda dökülür ve bir sonraki yetişme
mevsiminin başında yeniden gelişmeye başlar. Bu durum kuraklığa veya düşük sıcaklığa bir
tepki olarak gelişir. Dinlenme mevsimine göre dökülen yapraklar için iki farklı tip söz konudur.
Bunlardan birincisi ılıman kuşak sahalarında karakteristik olan kışın yaprakların döküldüğü
tiptir. Bu bölgelerde bitkilerin dinlenme dönemi düşük sıcaklıklara bir tepki olarak ortaya çıkar.
Kuraklık nedeniyle yaprakların dökülmesi ise mevsimlik yağışa sahip olan ortamlarda özellikle
suptropikal bölgeler ile araya kurak dönemin girdiği tropikal sahalarda ortaya çıkar. Buralarda
yapraklar kurak dönemde dökülür (Smith ve Smith 2012).
Bitkilerden farklı olarak hareket hâlinde olan hayvanlar, bitki örtüsünün çeşitli
katmanlarının ve farklı süksesyon aşamalarının bütünleşip kaynaşmasına önemli katkı yaparlar.
Kuşlar, memeliler, sürüngenler ve çeşitli böcek türleri çeşitli alt sistemler arasında ve bitki
örtüsünün farklı gelişim aşamaları ile olgunluk dönemi arasında serbestçe hareket ederler.
Göçmen kuşlar kıtaların biyomları arasında mevsimlere bağlı olarak göç ederlerken, bazı hayvan
grupları yaşamlarının çeşitli dönemlerini yine farklı vejetasyon tiplerinde de geçirebilir. Çeşitli
geyik türleri ve bizonlar gibi çok sayıda büyük memeli otçul hayvan türü karasal biyomların
faunasının bir parçasıdır. Bu hayvanların çoğunluğunun ortak özelliği ruminant (geviş getiren)
hayvanlar olmalarıdır. Bunların sindirim sisteminde bulunan rumen adı verilen organ hem
sindirime yardımcı olmakta hem de bu organ içinde barınan anaerobik mikroorganizmalar
bitkilerde bulunan lignin ve selülozu parçalamaktadır (Odum ve Barrett 2008). Çöller gibi sıcak
ve kurak biyomlar da ise fauna bu koşullara daha farklı uyum şekilleri sergilemektedir.
Yeryüzündeki büyük karasal ekosistemlerin net ilksel üretimleri de birbirinden farklıdır
(Şekil 64). Bu alanlarda kasdedilen net ilksel üretim, bitkilerin kendi solunumları için
harcadıkları karbon miktarı çıkarıldıktan sonra arta kalan ve bitki dokularında depo edilen
organik madde miktarıdır (Odum ve Barrett 2008). Herbir ekosistemin sıcaklık, yağış, besin
bakımından uygunluğu ve diğer özellikleri ilksel üretimi etkiler. Bu durum yeryüzünün bu büyük
ekosistemlerinin net ilksel üretim, biyomas ve çeşitlilik bakımından birbirinden belirgin olarak
ayrılmasına yol açar. En yüksek verimliliğe sahip olan tropikal yağmur ormanları, bu özelliği ile
diğerlerinden ayrılmaktadır (Şekil 65).
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Şekil 64: Bitkisel üretimin küresel dağılışı (Leich’e atfen Cox ve Moore 2005’ten yeniden
çizildi). Harita sadece tek bir büyüme mevsimi boyunca biriken tahmini organik kuru madde
miktarı (yılda gr C/m2) esas alınarak hazırlanmıştır.

Şekil 65: Yeryüzündeki büyük karasal ekosistemlerin net ilksel üretimleri de birbirinden
farklıdır (Lomolino vd. 2005’ten yeniden çizildi). Tropikal yağmur ormanları en yüksek
verimliliğe sahiptir.
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Net ilksel üretim bakımından biyomlar arasında ortaya çıkan özellikler, biyomas
bakımından da benzerdir (Şekil 66). En yüksek biyomas miktarı tropikal yağmur
ormanlarındadır. Çöller, tundra sahaları ve alpin çayırlar da ise hem net ilksel üretim miktarı
düşüktür hem de biyomas miktarı azdır. Ancak bu büyük ekosistemlerin son derece heterojen
olduğu ve bu özelliklerin zaman ve mekâna bağlı olarak değişiklik gösterebileceği de
unutulmamalıdır. Ekosistemlerin üretiminde mevsimlik değişimlere göre de farklılıklar
olmaktadır. Örneğin ılıman kuşak bozkırları ve çöller de yetişme mevsimindeki üretim
miktarlarında çok büyük artışlar ortaya çıkar (Lomolino vd. 2005).
Şekil 66: Net ilksel üretim bakımından biyomlar
arasında ortaya çıkan özellikler, biyomas bakımından
da benzerdir (Lomolino vd. 2005’ten yeniden çizildi).
En yüksek biyomas miktarı tropikal yağmur
ormanlarındadır. Çöller, tundra sahaları ve alpin
çayırlar da ise biyomas miktarı azdır.

Tüm ekosistemlerde olduğu gibi biyomlarda da ekolojik süreçler durağan değildir.
Biyomlar içinde çeşitli etkenlere bağlı olarak türler veya bütünüyle topluluklar zaman içinde bir
diğerinin yerini de alabilir. Bu özellikler daha önce süksesyon konusunda da değinildiği gibi
ekosistemlerin en belirgin özelliklerinden birisidir. Ekosistemlerdeki değişim süreçlerine
paleoekolojik çerçeveden bakıldığında toplulukların zamansal değişiklikleri geniş coğrafi
bölgeler içinde ve çok uzun zaman periyodlarında incelenir. Bugün yeryüzünün büyük
ekosistemlerinde gördüğümüz dağılış kalıpları, jeolojik dönemler boyunca hep aynı kalmamıştır.
Biyomların yayılış alanlarında, ilksel üretim ve verimlilik özelliklerinde çok büyük değişimler
yaşanmıştır (Lomolino vd. 2005). Yaklaşık 180 milyon yıl önce Pangea’nın dağılmasından bu
yana iklimde de çarpıcı değişimler olmuştur ve bu çevresel değişimler biyomların ve
toplulukların yayılış alanlarının değişimlerine yol açmıştır. Paleozoik sonunda karalar üzerinde
temsil edilen bitki grupları esas alınarak oluşturulan flora bölgelerinin sayısının 4 olduğu
düşünülmektedir (Şekil 67). Bu flora bölgeleri Gondwanan, Angaran, Euramerian ve
Cathaysian’dır. Avrupa ve Amerika’nın Euramerian florasında özellikle Karbonifer ve
Permiyen’de çok çeşitli türleri ile karalar üzerinde geniş yayılış alanı bulan, ancak zamanımızda
yok olmuş bir bitki grubu yani tohumlu eğreltiler (Pteridospermler) hâkimdir. Angaran flora
bölgesinde temsil edilen grupların başında Angaridium/Angaropteris ile birlikte bu dönemde
ormanlar oluşturan bir grup olan Cordaitales’ler (bunlar atkuyrukları ve koniferlere geçiş
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formları arasında kabul edilir) gelmektedir. Güneydoğu Asya ülkeleri, Japonya ve Çin’in
Cathaysian flora bölgesi, Gigantopteris florası ile temsil edilmektedir. Güney yarımkürede
Gondwana karaları (Hindistan, Avustralya, Afrika, Güney Amerika ve Antarktika) üzerinde ise
Glossopteris florası yayılış alanı bulmaktadır. Bu flora bölgelerine ait elemanların sık sık
karıştığı da görülmektedir. Anlaşılacağı gibi Geç Paleozoik’de Cathaysian florası esas olarak
Çin, Kore, Japonya, Sumatra, Tayland ve Malezya’da yayılış alanı bulmaktadır. Bu flora bölgesi
ekvatoral kuşakta yer almaktadır ve tropikal nemli iklim en önemli özelliğidir. Euramerian flora
bölgesi de ekvatoral kuşaktadır. Ancak Euramerian flora bölgesi tropikal iklim ya da kurak
mevsimi olan tropikal iklim tipleri ile dikkati çekmektedir. Dolayısıyla Permiyen esnasında
Cathaysian flora alanı, Euramerian flora alanına göre daha nemli koşulların egemen olduğu bir
alandır. Angaran florası kuzey yarımkürenin orta enlemlerinde temsil edilirken Gondwanan
florası ise güney yarımkürenin yüksek enlemlerinde yayılmaktadır. Cathaysian florasının
elemanları Angaran veya Gondwanan flora elemanlarından belirgin şekilde farklıdır. Bunun
nedeni Angaran florasının yaygın olduğu alanlarda ılıman iklim koşullarının ve Gondwanan
florasının yaygın olduğu alanlarda ise daha soğuk iklim koşullarının hâkim olmasıdır. Burada
sözü edilen bu flora bölgeleri ve bitki örtüsünün günümüze gelene kadar, değişen coğrafi
koşullara göre birçok kez özelliklerinin ve yayılış alanlarının yeniden şekillendiği görülmektedir
(Şekil 68, Şekil 69 ve Şekil 70).
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Şekil 67: Yeryüzünün Geç Paleozoyik’teki flora bölgelerinin kıtaların günümüzdeki
konumlarına göre yayılışı (Li 1986 ve Srivastava ve Agnihotri 2010’a atfen Avcı 2014).

Şekil 68: Eosen ortalarında dünya
karalarında bitki örtüsünün dağılışı. (Janis
1993 ve Briggs 1995’e atfen Avcı 2014).
1- Tropikal ormanlar; 2-Paratropikal
ormanlar
(büyük
oranda
tropikal
ormanlara benzeyen ormanlar); 3-Daima
yeşil yayvan yapraklı ormanlar; 4-Soğuk
mevsimde yaprak döken ormanlar; 5Ağaçlı savanlar (Kıtalar günümüzdeki
konumlarında gösterilmiştir).

Şekil 69: Erken Oligosen’de dünya
karalarında bitki örtüsünün dağılışı (Janis
1993 ve Briggs 1995’e atfen Avcı 2014).
1-Tropikal
ormanlar;
2-Paratropikal
ormanlar (büyük oranda tropikal ormanlara
benzeyen ormanlar); 3-Daima yeşil yayvan
yapraklı ormanlar; 4-Soğuk mevsimde
yaprak döken ormanlar; 5-Karışık (iğne
yapraklı ve yayvan yapraklı ağaçlar)
ormanlar; 6-Ağaçlı savanlar; 7-Tundra
vejetasyonu;
8-Buzullar
(Kıtalar
günümüzdeki konumlarında gösterilmiştir).
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Şekil 70: Geç Miyosen’de dünya
karalarında bitki örtüsünün dağılışı (Janis
1993 ve Briggs 1995’e atfen Avcı 2014).
1Tropikal ormanlar; 2-Paratropikal
ormanlar (büyük oranda tropikal ormanlara
benzeyen ormanlar); 3-Daima yeşil yayvan
yapraklı ormanlar; 4-Soğuk mevsimde
yaprak döken ormanlar; 5-Karışık (iğne
yapraklı ve yayvan yapraklı ağaçlar)
ormanlar; 6-Park görünümlü orman ve çalı
formasyonu; 7-Tundra vejetasyonu; 8Bozkır; 9-Buzullar (Kıtalar günümüzdeki
konumlarında gösterilmiştir).
Daha yakın bir zaman diliminde, Kuaterner içinde meydana gelen iklim değişimleri
büyük ekosistemler içinde bitki ve hayvan topluluklarının yayılış alanlarında yine çok önemli
değişimler ortaya çıkarmıştır (Şekil 71). Kuaterner jeolojik devirler içinde en yeni ve en kısa
süren jeolojik dönemdir. Kuaterner yeryüzü tarihinin son 2 milyon 588 bin yıllık dönemine
verilen addır. Bu dönemin sonunda insanın ortaya çıkıması ve büyük ölçüde bugünkü koşulların
Kuaterner’de şekillenmiş olması onu diğer jeolojik devirlerden ayırmaktadır. Kuaterner’in ilk
kısmı olan Pleistosen içinde yaşanan buzul ve buzularası dönemler, bitki ve hayvanların yayılış
alanlarını da değiştiren dönemlerdir.

Şekil 71: Kuaterner’de kuzey yarım kürede buzullar ve bitki örtüsü (Birks ve Willis 2008’den
yeniden çizildi). Üstte buzularası dönemde Akdeniz’den Avrupa’nın kuzeyine doğru bitki
örtüsünün değişimi görülmektedir. Altta ise Son Buzul Maksimumu’ndaki durum ifade
edilmiştir.
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Son Buzul Maksimum’u (yaklaşık 19-23 bin yıl önce) esnasında kuzey yarım kürede örtü
buzulları Avrupa içlerine (55 derece kuzey enleminin güneyine kadar) ilerlemiş, güneydeki Alp
dağları ve Pirene dağları gibi dağlık sahalar üzerindeki takke buzulları yayılış alanlarını
genişletmiştir. Kuzey Amerika’da örtü buzullarının yayılış alanları, Avrupa’ya nazaran daha da
güneye (45 derece kuzey enleminin güneyine kadar) inmiştir. Bu dönemde deniz seviyesi,
günümüzdekinden yaklaşık 120 metre alçalmış ve Sibirya’nın doğusunda olduğu gibi geniş kıta
sahanlıkları açığa çıkarak, bazı alanlarda bir çeşit kara köprüleri oluşmuştur. İklim modelleri Son
Buzul Maksimumu için, büyük bölgesel farklılıklar olmakla beraber ortalama sıcaklığın
günümüzdekine göre, yaklaşık 3,5-5,2°C daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Son Buzul
Maksimumu sırasında ılıman bitki türlerinin çoğunluğu Avrupa’nın güneyindeki alanlara
sığınmış, bazıları da zor koşullarda varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardır. Pirene dağları, Alp
dağları, Kafkas dağları ile İber Yarımadası ve Anadolu’daki dağlık alanların yaşam koşulları
bitkiler ve hayvanlar açısından daha da ağırlaşmıştır. Bu koşullar, dağlık alanları birçok bitki ve
hayvan türü için aşılması zor olan doğal engeller hâline getirmiştir. Son buzul döneminden
Holosen’e geçişte ise Heinrich Dönemleri adı verilen ve düzenli tekrarlanmayan aşırı soğuk
dönemler vardır. Bunlardan sonuncusundan sonra sıcaklıklar artmaya başlamış, örtü buzullarının
gerilemesiyle birçok bitki ve hayvan türü sığınaklarının dışına, yani kuzey yarımkürede kuzeye
doğru yayılış alanlarını genişletmeye başlamıştır. Tekrarlanan iklim değişimleri ve yayılış alanı
değişiklikleri sonucunda bitki ve hayvan popülâsyonları çeşitli adaptasyonlara uğramıştır. Bu
değişiklikler genom (gen) yapısında da ciddi ayrılıklar meydana getirmiştir (Hewitt 1999;
Yokoyama vd. 2000; Lambeck vd. 2000; Mickelson ve Winguth 2007; Peltier 2007; Birks ve
Willis 2008; Gabler vd. 2009; Erlat 2009; Avcı 2014; Head ve Gibbard 2015; Hughes ve Gibbard
2015). Yeryüzünün büyük ekosistemlerindeki değişimler son bölümde üzerinde durulacağı gibi,
günümüzde de devam etmektedir.
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9.1. Alçak Enlemlerdeki Ekosistemler: Tropikal Yağmur Ormanı
Ekosistemleri
Yeryüzünde karasal biyomların içinde en zengin ve verimliliğin en yüksek olduğu
alanları, tropikal yağmur ormanları meydana getirmektedir. Bu alanlar yeryüzünün yaklaşık
%6’sını kaplamakla beraber karalar üzerindeki türlerin yaklaşık %50’sine ev sahipliği yaparlar.
Tropikal yağmur ormanlarında birkaç km2 içinde yüzlerce ağaç türü ve çok sayıda hayvan türü
bir arada görülebilir. Alçak enlemlerin belli başlı ekosistemlerinden birisini oluşturan tropikal
yağmur ormanları ekosistemleri, yayılış gösterdiği alanlarda nemli ekvatoral iklim ile muson ve
alizelerin hâkim olduğu kıyı iklimi ile temsil edilir. Bu sahalarda yıllık yağış miktarları çoğu
yerde 2500 mm’yi geçer, hatta bazı yerlerde 4000 mm’yi bulur (Tablo 2). Aylık ortalama
sıcaklıklar oldukça yüksektir. Deniz seviyesinden çok fazla yüksekte olmayan alanlarda aylık
ortalama sıcaklıklar 25-27°C’ler arasında seyreder. Nem miktarları da oldukça yüksektir.
Çoğunlukla yüksek sıcaklık ve yüksek yağış miktarına sahip, aynı zamanda yılın her döneminde
nemli toprak örtüsü ile kaplı bu sahaların doğal vejetasyonu yağmur ormanlarıdır. Net ilksel
üretim bu sahalarda maksimum seviyededir (Lomolino vd. 2005).
Tablo 2: Bazı tropikal istasyonlarda yıllık yağış miktarları ile en yüksek günlük yağışlar
(Walsh 1996’ya atfen Walsh ve Blake 2009).
Yıllık yağış
miktarı

En yüksek
günlük yağış
(mm)

İstasyon
Uaupes (Amazon)

Rasat
süresi (Yıl)
10

(mm)
2677

117

Manaus (Amazon)

25

1811

119

Santarem (Amazon)

22

1979

175

Penang (Malay yarımadası)

48

2736
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Kuala Trengganu (Malay yarımadası)

15

2921

465

Kuching (Borneo)

23

4036

414

Sandakan (Borneo)

94

3101

465

Pontianak (Borneo)

63

3175

74

Yağmur ormanları ekosistemi çok karmaşık bir yapı sergiler. Çok katlı, daima yeşil olan
orman örtüsü, çok küçük hayvanlar ve bitki türleri için çok çeşitli nişler yaratarak, ormana büyük
bir çeşitlilik katar. Yağmur ormanlarının bu özelliği dağlık sahaların yüksek kesimlerine
çıkıldıkça ortadan kalkar. Sıcaklıkların düşmesi sonucunda ağaçların boyları giderek küçülür ve
ormanın çatısı da açılmaya başlar (yani yükseklere çıkıldıkça kapalı orman özelliği kaybolur).
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Yağışın mevsimlik özellik kazandığı alanlara doğru ise kısmi yaprak döken ormanlar sahaya
hâkimdir. Bu alanlarda yağışın olmadığı veya az olduğu kurak dönemlerde birçok tür
yapraklarını döker. Amazon havzasında olduğu gibi zaman zaman taşkınların meydana geldiği
yerlerde ise özelleşmiş bazı bitki türlerinin meydana getirdiği bataklık ormanları yayılış gösterir
(Archibold 1995). Örneğin Amazon havzasında várzea ormanları gibi sahalar sediment yüklü
ve besin maddesi bakımından zengin olan Solimões, Madeira ve Japurá gibi Amazon nehrinin
kollarının periyodik taşkınlarından etkilenmektedir. Periyodik taşkınlar buralarda yaşayan
bitkiler açısından yılın belli dönemlerinde bir akvatik ortamda, yılın belli dönemlerinde ise bir
karasal ortamda yaşamayı gerektirmektedir. Bu alanlarda ortalama taşkın genliği yaklaşık 10
metreyi bulmakta ve ağaçların devamlı su içinde yaşamak zorunda oldukları gün sayısı ise her
yıl 200 günü geçmektedir. Bu durum ağaçların fenolojik özelliklerinde ve gövde gelişimlerinde
bazı değişimlere yol açar (Wittmann vd. 2004).
Tropikal yağmur ormanları ekosisteminin küresel dağılışına bakıldığında bu ekosistemin
hemen hemen yarısının Güney Amerika’da olduğu görülür. Burada Amazon havzası yağmur
ormanları batıda And dağlarının eteklerine kadar sokulurken, kuzeydeki yayılışları ise Orta
Amerika’ya kadar çıkar. Tropikal ormanların diğer önemli bir parçası çok parçalanmış olarak
Güneydoğu Asya’da yer alır. Yağmur ormanlarının belki de en nemli alanları sayılabilecek
kısımları da burada Sunda şelf alanında ortaya çıkar. Yağmur ormanlarının yaklaşık %30’nu
meydana getiren bu alan, Kamboçya ve Vietnam’ın kıyı bölgelerinden başlayarak Tayland ve
Myanmar’a uzanır. Malay yarımadası Sumatra, Borneo ile Sulawesi gibi adalar başta olmak
üzere irili ufaklı birçok ada yağmur ormanları ekosisteminin temsil edildiği yerler arasındadır.
Sri Lanka va Hindistan’ın batısı Güneydoğu Asya’daki yağmur ormanlarının yayılış alanının
batıya doğru sokulduğu yerlerdir. Yağmur ormanları bu alanda en güneye, bazı özellikleri
değişmiş ve suptropikal özelliklerle karışmış olarak Avustralya’da Queensland’da iner.
Güneydoğu Asya’da ve adalardaki bu yayılış alanında yağmur ormanlarının çok büyük bir
kısmını Dipterocarpaceae familyasına (di; iki, pteron; kanat ve karpos; meyve anlamındadır. Bu
familyanın karakteristik özelliklerinden birisi iki kanatlı meyvelerdir) ait olan ağaç ve çalı türleri
meydana getirir. Bazıları ticarete konu olan bu ağaçlar özellikle Borneo adasında büyük bir
çeşitliliğe de sahiptir (Archibold 1995). Afrika’da yağmur ormanlarının esas yayılış alanı Kongo
havzasıdır. Batıda Gine körfezi kıyılarından başlayan yağmur ormanları doğuda rift zonuyla sona
erer. Madagaskar’da ise yağmur ormanlarının yayılışı bu adanın doğusu ile sınırlıdır (Primack
ve Corlett 2005; Şekil 72) .
Tropikal yağmur ormanları sahasında jeomorfolojik etken ve süreçler iklim özellikleri ile
yakından ilişkilidir. Yerel özelliklere göre değişikliğe uğrasa da kimyasal ayrışma süreçleri
önemlidir. Bu sahalarda yüksek yağış değerleri, yüksek sıcaklıklar yanında toprakta CO2 oranının
ve bazı organik asitlerin üretiminin fazla olması kimyasal ayrışma süreçlerini hızlandırmaktadır.
Yamaçlardaki erozyon ve kütle hareketleri de dikkat çekicidir. Yamaç eğimlerinin fazlalığı,
ekstrem yüksek yağışların olması ve tropikal ağaçların kök sistemlerinin sığ olması (kök derinliği
bazen 20 cm kadardır, birçok ağaçta kökler daha çok yanlara doğru gelişir) gibi nedenler kütle
hareketlerini hızlandıran nedenlerden bazılarıdır. Akarsu havzalarına düşen yıllık yağışlardaki
farklılıklar akarsuların akım miktarlarını da etkiler. Akarsu havzaları arasında büyük farklar
ortaya çıkar. Bu alanlarda taşkın sık görülen bir olaydır ve akarsular daima nemli ve yağışlı olan
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tropikal alanların coğrafi görünümünü şekillendirmesi bakımından önemlidir. Flüvyal
topoğrafyanın gelişim sürecinde yoğun vejetasyonun da etkisi vardır. Akarsuların taşıdığı
sediment miktarı ise kuvvetli tropikal yağışlara göre de değişiklik gösterir (Walsh ve Blake
2009).

Şekil 72: Yağmur ormanları ekosisteminin dağılışı
Tropikal alanlarda yerşekillerinin oluşumu bakımından da süreçler hızlı çalışır. Örneğin
nemli tropikal iklim koşulları karstik arazilerin bilinen genel görünümünden oldukça farklı bir
görünüm almasına yol açar. Hızlı ve yoğun çözünme tropikal alanlara özgü bir karst rölyefi
yaratır. Tropikal karstın iki şekli ayırt edilir: 1- koni karstı (kegelkarst), 2- kuleli karst (diğer adı
turm karst. Çin’de fenglin adı verilir). Bu ayırım tepelerin şekline göre yapılır. Balazs (1973)
tropikal karstın yükseklik/genişlik oranına göre sınıflandırılmasını önermiş ve 3 tip ayırt etmiştir:
Dolin karstı, koni karstı ve kuleli karst. Bunlardan dolin karstında, çok sayıda dolin yer alır. Koni
karstında tepeler 30-120 metre boyundadır ve km2’de yaklaşık 15-30 tane tepe bulunur. Bu
tepeler kokpit adı verilen kapalı depresyonlarla ayrılmıştır. Kokpit adı Jamaika’da kullanılır ve
bu sahalarda her km2’de yaklaşık 30 kadar tepe yer alır. Bu tepelerin yamaç eğimleri 40-60°
arasındadır ve tepe çapları 500 metreyi bulur. Kuleli karst da ise tepelerin yüksekliği 100-300
metredir (hatta bazen 500 metreyi bulur) ve km2’de yaklaşık 5-10 tane tepe vardır. Bunlara
mogotes veya pepinos gibi isimler verilir. Kuleli karst örneklerine Endonezya, Yeni Gine ve
özellikle Güneydoğu Asya’nın yağmur ormanları ekosistemlerinde rastlanır. Çin’in güneyi ve
Vietnam kuzeyinde kuleli karst çok geniş alanlar kaplar. Bir akarsu, göl veya taşkın ovasıyla
çevrelenen kulelerin yamaçları çok diktir. Çin’de kuleli karst sahaları fengling veya fengcong
olarak isimlendirilir (Gutierrez 2012). Tropikal yağmur ormanları ekosistemlerinde ortaya çıkan
bu karstlaşma süreçlerinde kireçtaşının özellikleri, yüksek yağış ve sıcaklıklar önemli rol oynar.
Yağmur ormanlarında sıcaklığın yüksek olması ve yağışın bolluğu nedeniyle kimyasal
ayrışma süreçleri yanında biyolojik ayrışma süreçleri de hızlıdır. Bitki ve hayvan kalıntıları çok
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hızlı bir şekilde dekompoze olur. Hızlı ayrışma bol miktarda humus oluştursa da, oluşan humus
yine aynı şekilde tahrip olur. Yağışın fazla olması yıkanmayı da arttırır. Bu sahalarda genellikle
oxisoller (demir ve alüminyum oksitlerince zengin topraklar) yaygındır. Oksisoller ayrışmanın
çok kuvvetli olduğu topraklardır. Bu topraklar ya bir oxic horizonla (çözünebilir birincil
minerallerin olmadığı horizon) veya bir kandik horizonla (kaolin killeri bakımından zengin
horizon) karakterize olurlar. Profillerinde kil içeriği genelde tekdüzedir, değişmez. Toprak
reaksiyonu asittir. Bu toprakların derinliği bazı yerlerde son derece azdır. Amazon ve Kongo
havzası gibi çok nemli alanlarda sarı renkli oxisoller, araya kurak devrenin girdiği yerlerde
kırmızı renkli oxisoller yaygındır (Juo ve Franzluebbers 2003).
Alçak enlemlerdeki yağmur ormanları ile yüksek enlemlerdeki ormanlar arasındaki en
önemli fark yağmur ormanlarının sahip olduğu tür zenginliğidir. Yeryüzünde biyolojik
çeşitliliğin ve bitki örtüsünün yoğunluğunun en fazla olduğu yerler olan yağmur ormanlarının
hepsinde ağaçların, çalıların, otların, sarılıcı veya tırmanıcı bitkilerin ve epifitlerin gelişme
şekilleri benzerdir. Bu ormanlarda baklagiller (Fabaceae) ve sütleğengiller (Euphorbiaceae) gibi
bazı yaygın bitki grupları da benzerdir. Yeni Dünya yağmur ormanları Eski Dünya yağmur
ormanlarından bazı floristik özellikler bakımından farklıdır. En çok tür Güney Amerika’daki
yağmur ormanlarında bulunur. Bunu Güneydoğu Asya ve Afrika’daki yağmur ormanları izler.
Afrika’daki yağmur ormanları nispeten daha fakirdir. Madagaskar adasındaki yağmur ormanları
ise çok zengindir. Bu saha uzun süreli izolasyonunundan kaynaklanan benzersiz özelliklere sahip
olmasının yanında, florası hem Afrika hem de Asya’daki yağmur ormanlarından izler taşır.
Yenilebilen etli meyvelere sahip türlerin de içinde bulunduğu yaklaşık 2500 türe sahip
Annonaceae, hindistan cevizinin de yer aldığı ve yaklaşık 2000 civarında türü tropikal bölgelerde
yaşayan palmiyegiller ailesi (Arecaceae) ile kauçuk ağacı ve cassava gibi ticari türlerin
bulunduğu sütleğengiller (Euphorbiaceae) tropikal yağmur ormanlarının en yaygın bitki
ailelerindendir. Baklagiller (Fabaceae), defnegiller (Lauraceae), Meliaceae (maunların
bulunduğu grup), incirlerin bulunduğu dutgiller (Moraceae) ve kahve, kınakına ve kinin gibi
ticarete konu olan bitkilerin bulunduğu kökboyasıgiller (Rubiaceae) yine bu bölgelerin yaygın
bitki grupları arasında belirtilebilir (Primack ve Corlett 2005).
Bitkilerin yaşam şekilleri bakımından çok çeşitli bitki bu ormanlar içinde bulunur.
Örneğin incir türlerinden (Ficus sp.) bazılarılarında olduğu gibi yarı epifit (hemi-epifit; yarı
asalak) odunsu bitki gruplarının kökleri aşağıya doğru gelişir ve toprakla buluşur. Zaman içinde
epifit bitkiye ev sahipliği yapan bitki de ölünce, epifit tür bağımsız hâle gelir ve gerçek bir ağaca
dönüşür. Birçok tropikal ağaç payandalı köklere sahiptir. Ağaçların yaprakları damla uçludur.
Tropikal bitkilerin yaklaşık %90’nın tozlaşmasını hayvanlar sağlar. Bunlar arasında en önemli
gruplar böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlardır. Kuşlar tropikal ağaçların tozlaşmasında büyük
bir yer tutar. Bunlardan örneğin sinekkuşlarının yüzlerce türü Güney Amerika yağmur
ormanlarında yaşar ve tozlaşma bakımından çok önemli grupları oluşturur. Sinek kuşları
buradaki bitkilerin nektarlarıyla beslenirler. Son derece küçük olan bu kuşların uzun ve ince
gagaları dar ağızlı olan çiçeklerin nektarlarının alınmasında önemli rol oynar. Çiçek özleri
alınırken polenler de dağıtılmış olur. Buna karşılık nektarkuşları (Nectariniidae) ailesine mensup
olanlar Afrika ve Güneydoğu Asya yağmur ormanlarının tozlaşmayı sağlayan önemli bir kuş
grubunu meydana getirir. Alev ağaçları veya mercan ağaçları olarak bilinen ve çarpıcı renkteki
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çiçeklere sahip Erythrina cinsine ait türlerin tozlaşmasının büyük kısmını kuşlar sağlamaktadır.
Güncel kanıtlara göre tropikal ormanlarda tozlaşmayı sağlayan önemli organizma gruplarından
birisi de arılardır (Turner 2004). Kelebekler ve çeşitli böcek türleri ise tozlaşmayı sağlayan diğer
aracılardır. Böceklerle tozlaşan tropikal bitkilere bir diğer örnek incirlerdir. Bu sahalarda çalı,
tırmanıcı, boğucu ve büyük ağaçlar şeklinde çok çeşitli form ve türleriyle yayılışa sahip olan
Ficus türlerinin kendi tozlaştırıcıları vardır.
Yağmur ormanı çok katlı bir ormandır. 30-40 metreyi geçen ağaçlar ormanın çatısını
oluşturur. Bu ağaç boylarından bazıları 50-60 metreyi ulaşır (Borneo’da Koompassia excelsa
ağacının bir örneğinin boyu 84 metre olarak ölçülmüştür). Kısa boylu ağaçlar (18-20 metre)
ikinci katı ve üçüncü katı (8-10 metre) meydana getirir. Daha alt katmandaki dördüncü katta
küçük palmiyeler, uzun boylu otlar ve eğreltilerile bazı çalı türleri yayılış alanı bulur. Bu
katmanın altını ise çoğunlukla ot türleri işgal eder. Bu orman yapısı içine çeşitli epifitler ve
tırmanıcı bitkiler de eklenir. Tırmanıcı bitkilerden otsu olanlar daha çok ormanın alt katlarında
yayılırken, odunsu formda olanlar (liyanlar) ise ormanın en üst tabakasına kadar erişirler.
Liyanların gelişmiş örnekleri 15 cm çapa ulaşır ve ip benzeri sürgünler yerleştikleri ağaçlardan
komşu ağaçlara doğru da yayılır (Fotoğraf 29). Bunların boyları bazen (tırmanıcı bir palmiye
cinsi olan Calamus türlerinde olduğu gibi. Bunlardan bazıları rattan palmiyeleri olarak bilinir)
150 metreyi geçer. Tropikal yağmur ormanları ekosisteminin sarılıcı veya tırmanıcı liyanları
ağaçlara tutunabilmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bunlardan bazıları dikenli, çengelli
yapılara sahip iken, bazılarının sürgünleri yapışkanlıdır ve ağaçlara kolayca sabitlenirler. Son
derece hızlı büyürler ve kendilerini çeşitli bitkisel toksinlerle böcek zararlarına karşı korurlar
(Archibold 1995).

Fotoğraf 29: Tropikal yağmur ormanları ekosisteminde liyanlar.
Tropikal yağmur ormanlarının epifitleri ise toprağa bağlı olmayan ve başka ağaçların
üzerine yerleşerek yaşayan bitkileridir. Orkideler ve eğreltiler bunlar arasındadır. Ağaçların
gövde ve dallarında gelişen epifitler bu ormanların en nemli kesimlerinde yoğunlaşırlar. Epifitler
orman içinde çok sayıda böcek ve omurgalı tür için nektar, yaprak, meyve ve sığınak sağlayarak
besin zinciri içinde önemli bir rol üstlenirler. Özellikle Neotropikal ormanlarda çok iyi
gelişmişlerdir ve çok sayıda türle temsil edilirler (Primack ve Corlett 2005). Kuş yuvası eğreltisi
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olarak bilinen Asplenium nidus ise Güneydoğu Asya’nın en yaygın epifit türlerinden birisidir.
Bu eğrelti yukarıdan düşen döküntüleri tutar. Su ve besin alabilmek için kökleriyle bu döküntüyü
sıkıştırır. Kuş yuvası eğreltisinin büyük bir bireyi yaklaşık 200 kg gelebilir (Zhang 2010).
Ormanın alt katında fotosentez yapmadan yaşayan heterotrof organizmalar da dikkat çekicidir.
Bilindiği gibi heterotrof organizmalar, inorganik maddeden kendi besinini kendi yapamayan ve
enerji kaynağı olarak diğer canlıları veya onların atık/artıklarını tüketenlerdir. Güneydoğu Asya
yağmur ormanlarının simgesi hâline gelen Rafflesia arnoldii bu türlerden birisidir. Bir
holoparazit (tam parazit tür) olan Rafflesia arnoldii bu ormanlarda yaygın olan asmagiller
ailesinden Tetrastigma türlerininin parazitlerindendir. Bir örneğinin çapı 150 cm olarak ölçülen
Rafflesia arnoldii bu nedenle yeryüzünün en büyük çiçeği olarak da tanınmıştır. Birisi Sumatra
ve Borneo’dan bilinen (R. arnoldii var. arnoldi), diğeri yalnızca Sumatra kuzeyinden bilinen (R.
arnoldii var. atjehensis) iki varyetesi vardır. Rafflesia cinsine ait ve Malay yarımadasında yayılış
alanı bulan Rafflesia su-meiae ise yaklaşık 95 cm bulan çiçekleri ile bilinir. Ancak Rafflesia
türlerinin tümünün çiçekleri bu kadar büyük değildir. 5 türünün çiçekleri 15-20 cm arasında
değişir. Yaydıkları kötü koku nedeniyle Rafflesia türleri ceset çiçeği, güneş mantarı, kral çiçeği,
kokuşmuş ceset zambağı ve yak-yak gibi yerel adlarla bilinir (Haji Adam vd. 2013). İlk
örneklerinin günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce karalar yüzeyinde varlığı tahmin edilen
Rafflesia cinsinin esas özelleşmesinin ve gelişiminin ise günümüzden sadece 1-2 milyon yıl önce
olduğu belirtilmektedir. Bu hızlı gelişim ve güncel ortaya çıkış dikkat çekicidir (Davis 2008).
Tropikal ağaçların meyveleri bu sahalarda yaşayan hayvanlar için çok değerlidir.
Olgunlaşan meyvelerin çoğu yarasalar, kuşlar, maymunlar ve kemiriciler tarafında tüketilir.
Meyvelerle beslenen kuşlar için tropikal bitkilerin parlak ve etli meyveleri cezbedicidir (Şekil
73). Bunlarla beslenen kuşlar çok hızlı bir şekilde tohumları dışarıya atar. Meyvelerle beslenen
toucanlar (Ramphastinae) ve boynuzgagalar (Bucerotidae) gibi bazı kuş türleri ise meyveler
konusunda âdeta uzmanlaşmıştır. Bunlar yağ ve protein bakımından zengin olan meyveleri tercih
ederler (Archibold 1995). Tropikal yağmur ormanlarında kuşlar tohum dağıtıcı olarak görev
yaparlar. Özellikle küçük meyvelere sahip bitkiler için bu durum çok önemlidir. Daha büyük
meyveli bitkilerin dağılışında ise özellikle primatlar gibi memeli hayvanlar önem kazanır. Basit
bir durum gibi görünse de yağmur ormanları ekosisteminde tohumların kuşlar tarafından
dağıtılması son derece önemli bir süreçtir. Yağmur ormanlarında yırtıcı kuşlar da yer alır.
Bunlardan Neotropikal Harpia harpia çok hızlı hareket eder ve primatları, opossumları ve bazı
memli hayvanları yakalayabilir. Benzer rolü Afrika yağmur ormanlarında taçlı kartal
(Harpyhaliaetus coronatus) üstlenmektedir. Taçlı kartalların maymunları, misk kedileri veya
antilopları avladığı bilinmektedir. Leş yiyen akbabalar da yağmur ormanlarının dikkat çekici
türlerindendir. Güney Amerika ile Afrika ve Güneydoğu Asya arasında bölgesel birçok fark
olmakla beraber meyve yarasaları tüm yağmur ormanlarında yayılış alanı bulur. Buna karşılık
özellikle bazı hayvan grupları Güneydoğu Asya’da ortaya çıkar. Bu alanlarda yağmur ormanları
ekosistemi içinde uçan kertenkele, uçan sincaplar, uçan lemurlar (diğer adıyla colugo), uçan
kurbağalar ve uçan gekkolar gibi hayvan grupları yaşamaktadır. Yağmur ormanları kelebekler
bakımından da çok zengindir. Neotropikal yağmur ormanlarında 5300’den fazla kelebek türü
yaşar. Bu sayı Afrika yağmur ormanlarında 2700 civarındadır. Yağmur ormanlarında bir günde
görülebilecek kelebek türü sayısı, ılıman kuşak iklimlerinde yaşayan kelebeklerin toplam
sayısından daha fazladır (Primack ve Corlett 2005). Bu ormanların içinde çok büyük ve parlak
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renkli kelebeklerden, küçük ve daha az dikkat çekici kelebeklere kadar yüzlerce tür
yaşamaktadır.

Şekil 73: Meyvelerle beslenen kuşların küresel dağılışı (Kissling vd. 2009). En zengin yerlerin
başında Amazon yağmur ormanları ekosistemi gelmektedir. Bu türler, meyveleriyle
beslendikleri tropikal bitkilerin tohumlarının dağıtılmasında büyük öneme sahiptir.
Yağmur ormanları ekosisteminde böcekler, meyveler ve bitkilerin yapraklarıyla beslenen
primatlar ise özellikle tohumların dağıtılmasında anahtar bir rol üstlenirler (Fotoğraf 30).
Primatların neredeyse %90’ı tropikal alanlarda yaşar ve bunların büyük kısmı da yağmur
ormanlarındadır. Ancak bu türlerin önemli bir kısmı, avcılık ve habitat kayıpları nedeniyle
nesilleri tehlike altında olan hayvanlardır. Bazı yazarlar primatları ıslak burunlu primatlar
(burunları yukarı doğru bakan Strepsirhini grubundaki primatlar) ve kuru burunlu primatlar
(basit burunlu olarak tanımlanan Haplorhini grubundaki primatlar) şeklinde ikiye ayırmaktadır.
Bunların yayılış alanları farklıdır. Madagaskar’da yayılış alanı bulan lemurlar, Afrika, Hindistan,
Sri Lanka ve Güneydoğu Asya’da yayılış gösteren loriler, potolar ve çalı bebekleri olarak da
bilinen galagolar ıslak burunlu primatlar grubundadır. Yayılış alanı Güneydoğu Asya ile sınırlı
olan ve dünyanın en küçük primatlarından olan tarsiyerler (cadı makiler), Güney ve Orta
Amerika’da yayılış alanı bulan Yeni Dünya maymunları ile Afrika ve Asya’da ortaya çıkan Eski
Dünya maymunları ise ikinci gruptadır (Chapman 1995; Primack ve Corlett 2005; Culot vd.
2010).
Neotropikal bölgenin yağmur ormanlarında 70 farklı primat türü, Afrika’nın yağmur
ormanlarında ise 50 kadar primat türü yaşamaktadır. Bu sayı Güneydoğu Asya’da 25 kadardır.
Tropikal alanlarda yayılış gösteren bu primatlardan bazıları bitkilerin yaprakları ile beslenirler.
İlk bakışta bu bir avantaj gibi görünse de bitkilerin çok sayıda toksin barındırmaları bu hayvanları
belirli bitkilerle beslenme konusunda âdeta uzmanlaştırmıştır. Bazı primat türleri ise yağmur
ormanlarının böcek faunasını protein kaynağı olarak kullanır. Amazon yağmur ormanlarının
primatlarının hemen hepsi küçük primatlardır, bunların çoğunluğu arboreal yaşam alanlarına
sahiptir yani ağaçlarda yaşarlar. Böcekler ve meyvelerle beslenirler. Madagaskar yağmur
ormanlarının yaygın primatlarından lemurların ortaya çıkışı 60-65 milyon yıl geriye kadar
gitmektedir. Lemurların diğer primat topluluklarından farklı olan bazı ekolojik özellikleri de
dikkat çekicidir. Madagaskar nispeten küçük primat türlerinin çok çeşitli ve bol olduğu bir
sahadır. Biyomas üretimi bakımından lemurların bu çeşitliliğinin ve bolluğunun büyük önemi
vardır. İkinci fark ise lemurlar yiyecek aramak için ormanın tabanına da inerler. Bu durum
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Amazon yağmur ormanlarında hemen hemen hiç söz konusu olmaz iken Asya ve Afrika
türlerinde ise son derece az görülen bir durumdur (Primack ve Corlett 2005). Yayılış alanı sadece
Madagaskar olan ay-ay (Daubentonia madagascariensis) ise buradaki yağmur ormanlarında
bitkilerin tohumları, meyveler ve böcek larvalarıyla beslenir. Adanın florasına özgü olan seyyah
palmiyesi (Ravenala madagascariensis) nektarları da bu hayvana yüksek enerji sağlayan besin
kaynaklarından birisidir (Quinn ve Wilson 2004; Sterling ve McCreless 2007).

Fotoğraf 30: Neredeyse tamamına yakını tropikal alanlarda yağmur ormanları ekosisteminde
yaşayan ve böcekler, meyveler ve bitkilerin yapraklarıyla beslenen primatlar özellikle
tohumların dağıtılmasında anahtar bir rol üstlenmektedir (Foto. B. Mater).
Yağmur ormanlarında karnivor hayvanlarda bu ekosistemin önemli bir unsurudur. Büyük
karasal herbivorlar, bazı primatlar, kemiriciler, kuşlar, reptiller ve küçük karnivorlar gibi çok
çeşitli hayvan türleri karnivorların avları arasında yer alır. Herbivor hayvan gruplarının
popülasyon büyüklüğü yanında davranış biçimlerini de etkileyen karnivor hayvanlar böylece
bitki topluluklarının yapısı üzerinde de dolaylı etkiye sahip olurlar. Aslında ilk bakışta bir tezat
gibi görünse de yağmur ormanlarında yaşayan birçok etçil hayvan türünün bitkilerin
tohumlarının dağılışında önemli rol oynadığı da dikkati çeker. Misk kedileri grubundan olan bazı
türler, sansar türleri ve rakunlar bazı meyve yerler: Çiğneme ve sindirim sistemleri bunları
öğütecek şekilde olmadığı için, tohumlar zarar görmeden yeniden doğal ortama bırakılmış olur.
Güneydoğu Asya yağmur ormanları 10 kadar karnivor kedi türüne ev sahipliği yapar. Kaplan
(Panthera tigris), Sumatra kaplanı (Panthera tigris var. sumatrae), leopar (Panthera pardus) ve
jaguar (Panthera onca) bunlar arasındadır. Tayland, Malay yarımadası, Borneo ve Sumatra’nın
2 kilo bile gelmeyen avcı, düz başlı kedileri (Prionailurus planiceps) ise daha çok tropikal
yağmur ormanlarının alçak kesimlerinde yayılış gösterir (Wilting vd. 2010; Şekil 74).
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Şekil 74: Düz başlı kedilerin (Prionailurus planiceps) Tayland, Malay yarımadası, Borneo ve
Sumatra’da yağmur ormanlarındaki yayılış alanları (Wilting vd. 2010).
Amazon akarsu ağının yerleştiği Güney Amerika’daki alanın önemli bir kısmını alüvyal
düzlükler meydana getirir. And dağlarının doğu kesiminden Atlas okyanusuna kadar olan geniş
sahalar tropikal yağmur ormanlarının yayılış gösterdiği yerlerdir. Cecropia cinsine ait türler
(ağacın adı mitolojide Yunan kralı I. Cecrops’dan gelmektedir), 25 civarında türle tropikal
yağmur ormanlarında temsil edilir. Amazon nehri havzasında da en sık görülen bitkilerdendir.
Akarsu kıyılarında çok çabuk yayılan bu ağaçların en büyük özelliği çoğu bitkide görülen
fitotoksinlerin yani bitkisel toksinlerin olmamasıdır. Bu nedenle bitki özellikle bazı otçul
hayvanların besinini oluşturur. Tek bir ağaç yaklaşık 1 milyon tohum üretebilme yeteneğine
sahiptir. Bu tohumların dağılışları ise yarasa ve kuşlar tarafından sağlanmaktadır.
Amazon nehrinin denize yakın olan kısımlarına doğru gidildikçe farklılaşan yağmur
ormanları gelgit sahalarında mangrov ormanlarına dönüşür. Mangrovlara mangal adı da verilir.
Mangrovlar yağmur ormanlarının benzer olan tüm sahalarında ortaya çıkarlar (Şekil 75).
Tropikal kıyıların hemen hemen %75’i magrovlarla kaplıdır. Bu alanlarda yetişen ağaç türleri
tuz yoğunluğunun son derece fazla olduğu yetişme ortamlarına uyum göstermişlerdir. Yağmur
ormanlarının doğu yarımküredeki kıyı alanlarında mangrov toplulukları türce daha zengindir. Bu
alanda tür sayısı 40 civarında iken batı yarım kürede bu sayı 8’dir. Doğu yarımküredeki
mangrovların hâkim odunsu bitkileri Rhizophora (kırmızı mangrov) ve Avicennia (siyah
mangrov) türleridir. Bu ağaçlar hareketli sular içinde yaşamak zorunda oldukları için köklerini
deniz dibine doğru derin bir şekilde daldırarak kendilerini sabitlerler. Destek kökü adı verilen bu
kökler, bitkinin üst kısmına oranla daha gelişmiş, uzun ve kuvvetlidir. Ayrıca çok yetersiz olan
oksijeni sağlamak için suların üzerine solunum kökleri diğer adıyla hava kökleri çıkarırlar.
Mangrov türleri tuzlu suda yaşadıkları için halofitiktir. Yaprakları daima yeşil, sert ve az çok
sukkulenttir. Bu karakterleriyle kserofitlere benzerler. Mangrovlar bulundukları alanın bazı yerel
özelliklerine göre şekillenir ve çeşitli zonlar oluşur. Her zonun floristik kompozisyonu, türlerin
taşkın ve tuzluluğa olan toleranslarına göre belirlenir. Birçok tür, bataklık koşullarına çeşitli
şekillerde uyum gösteren sığ köklü bitkilerdir. Mangrovların yaygın ağaçlarından Rhizophora
türleri, alçak gelgit düzlüklerine iyi uyum sağlamaktadır. Bunlar gövdeden ya da alçak dallardan
çıkan karakteristik destek köklerine sahiptir. Hatta sedimantasyon devam ettiği sürece, bu kökler
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gelişmeye devam eder. Ancak ağaçlar vejetatif olarak bu yolla çoğalmazlar Avicennia türlerinin
(siyah mangrovlar) çoğunda, yan kökler 30 cm’yi bulan hava kökleri şeklindedir ve bunlar toprak
yüzeyinin üzerindedir. Mangrov ağaçlarının özelleşmiş yapılarının hepsinin ortak özellikleri
süngerimsi olmalarıdır. Böylece kök sistemlerinde gaz değişimi sağlanmaktadır.
Aerenchymadaki (su bitkilerinin köklerinde gaz alışverişini sağlayan süngerimsi yapı/hava
delikleri) havanın solunumla tüketilmesi köklerde negatif bir basınç yaratır. Bu durum gelgit
sürecinin gel aşamasında lentiseller kapandığında (delikler tıkanınca) ortaya çıkar. Lentiseller git
aşamasında ise açılır ve hava basınç dengesizliği nedeniyle emilir. Bu sahaların bitkilerinin tuza
direnç göstermesi ise özelleşmiş yapraklar ve gövdelerle ilişkilidir. Bitkilerin çoğunluğu kalın,
daima yeşil yapraklı ve çeşitli derecelerde kseromorfik karakterlidir (stomalar hafifçe gömülmüş,
sukkulent ve yüzey mumsu tabaka ile kaplı). Odunun içindeki iletim boruları dar ve dağınıktır.
Kök sistemleri tuzu filtrelemekte büyük yeteneğe sahiptir ve ağacı tuzun fazlasına karşı
korumaktadır. Bazı türler tuzu alsa da, bu tuz ya salgılanmakta veya biriktirilmektedir. Örneğin
Avicennia marina’da tuzun salgılanması yani tuzdan kurtulma işlemi, yaprak yüzeylerinde
bulunan tuz bezleriyle gerçekleşmektedir. Tuz biriktiren ağaçlar, sodyum ve kloru eski
yapraklarda, gövde kabuğunda ve hava köklerinde depolamaktadır. Xylocarpus türlerinde olduğu
gibi, yetişme mevsimi başlamadan önce yaprakların dökülmesiyle tuzun fazlası da atılır. Tuz ve
gelgite bağlı olarak mangrovlar zonal bir dağılış sergiler. Mangrovlar hayvan yaşamı bakımından
da önemlidir. Bu sahalara özelleşmiş çok çeşitli hayvan grupları bulunmaktadır (Archibold 1995;
Valiela vd. 2001; Nagelkerken vd. 2008; Giri vd. 2011; Heumann 2011).

Şekil 75: Magrovların yayılış alanları (Giri vd. 2011).
Tropikal yağmur ormanlarının alçak kesimlerinde bitkilerin vejetatif faaliyeti bütün yıl
devam eder. Ancak, yükseldikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak, tropikal bölge dağlarında
büyüme daha yavaşlar ve bitkilerin tür çeşitliliği azalır. Ağaç boyları kısalır ve orman en fazla
iki kattan, çoğu kere de tek kattan ibarettir. Tropikal dağ ormanlarındaki ekotonları ve vejetasyon
kuşakları, türce zengin ve karmaşık dağılışları nedeniyle herzaman kolayca ayırt edilemez.
Tropikal dağ ormanları, alçak sahalardaki nemli tropikal ormanlardan daha az gürdür. Liyanlar
daha az ve epifitler çok daha küçüktür. Alçak alanlardaki ağaçların boyları 40-50 metreye
ulaşırken yükseldikçe ağaçlar dağınıklaşır ve boyları çok kısalır. Nemli tropiklerde 3000-3500
metreden itibaren orman bodurlaşır, fakirleşir ve alpin toplulukların bulunduğu bir sahaya girilir
(Richter 2008).
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Yağmur ormanları ekosistemi insanlara çok çeşitli bitkisel besin kaynağı sunar. Buradaki
bitkilerden bir kısmı yiyecek olarak tüketililir. Bunların çoğu nişasta içeren bitkilerdir. Bazıları
kökleri bazıları da meyveleri nedeniyle önem taşır. Manyok, cassava gibi adlarla bilinen Manihot
esculenta, yam (Dioscoreaceae familyasından yumruları yenen, nişastalı bitkiler), taro (kulkas
kökü, cocoyam; Colocasia esculenta), ekmek ağacı (Artocarpus altilis. 5 kg gelebilen ekmek
ağacı meyveleri çok zengin bir karbonhidrat deposudur) meyveleri, muz, hindistan cevizi
palmiyesi (Cocos nucifera) gibi. Bunlardan bazılarının kültürü de yapıldığı için yayılış alanları
çok genişlemiş ve ticari birer unsura dönüşmüştür. Yağmur ormanlarındaki birçok ağaç türü
ahşap eşya yapımı bakımından değerlidir. Bunun yanında kakao Theobroma cacoa bitkisinin
tohumlarından elde edilmektedir. Kauçuk ağacı, özünden üretilen doğal kauçuk nedeniyle bu
bölgelerde uzun süre ticari açıdan önemini korumuştur. Amazon nehri ve kolları üzerinde
oluşturulan küçük istasyonlarda toplanan kauçuk, buralardan başka alanlara sevk edilmiştir. Bu
ticaret, 1800’lü yılların sonunda çok zengin bir şehir hâline gelen Manaus’un “Tropiklerin
Paris’i” gibi isimlerle anılmasına yol açmıştı. Tropikal alanların epifit bitkilerinde orkideler de
ticarete konu olan bitkiler arasındadır. Birçok hayvan türü evcil hayvan olarak veya çeşitli
kısımları için (boynuzlar, deriler, dişler vb) uzun yıllar ticari unsur olarak talep edilmiştir (Corlett
ve Primack 2008).
Tropikal alanların ormansızlaştırılması yani çeşitli amaçlar için bu alanlardaki ormanların
tahrip edilmesi, henüz keşfedilmemiş birçok tür de dâhil olmak üzere yüzlerce türün kaybı
anlamına gelmektedir. Ziraat faaliyetleri (aç-yak adı verilen ve bir alandaki bitki örtüsü tamamen
açılarak sonra da yakılması şeklinde bir yöntem), hayvancılık faaliyetleri, çeşitli plantasyonlar,
ticari değer taşıyan ağaçların kesilmesi ve odun ticareti, yeni yolların açılması, petrol ve doğal
gaz çıkarmak için müdahaleler yağmur ormanlarına büyük zararlar vermiştir. Bu durum tropikal
yağmur ormanlarının günümüze kadar birçok değişim geçirmesine yol açmıştır (Margulis 2004;
Şekil 76).
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Şekil 76: Amazon havzasında Rondônia’ya ait 1975 ve 2012 yılı Landsat görüntüsü.
(http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Gallery/landsat.php). Yerleşme ve diğer nedenlerle
sahaya göçün teşvik edilmesi sonucunda bu kesimdeki ormanların büyük bir değişim geçirdiği
görülmektedir.
Tropikal yağmur ormanları ekosistemi iklim değişikliğinden etkilenecek alanlar arasında
sayılmaktadır. İklim modelleri Amazon havzasında 21. yüzyılın sonuna doğru daha sıcak ve
kurak koşulların etkili olmaya başlayacağını ve giderek su stresinin de artacağını göstermektedir
(Şekil 77). Milyonlarca yıl boyunca yağmur ormanlarının yayılış alanının genişlemesine veya
daralmasına, ormanların çeşitlilik ve verimlilik özelliklerindeki değişimler de eşlik etmiştir.
Gelecekte kuraklığın özellikle orman sınırında ve savan ekotonu boyunca ormanların yayılış
alanlarında azalmalara yol açacağı ve özellikle doğuda yağmur ormanlarının âdeta bir
savanlaşma dönemine gireceği öngörülmektedir. Bunun sonucunda çeşitlilik anlamında küresel
ısınma bitki türlerinin hayatta kalmalarını zorlaştıracaktır. Ancak bu bitkilerin ortadan
kalkmasının temel nedeni iklim değişimine ayak uydurumayan tohum dağıtıcı ve tozlaşmayı
sağlayıcı türlerin ortadan kalkması şeklinde gerçekleşecektir. Bu değişimlerin ormanaltı
florasında da değişimlere yol açması beklenmektedir. Senaryolara göre çeşitli orman tipleri
arasında toprak özelliklerinde ortaya çıkacak değişimlerin yanında kuraklığın şiddetli olması, tür
kompozisyonlarında da değişimlere neden olacaktır. Ekosistemin işleyişi bakımından kuraklıklar
kök gelişimini ve biyokütle miktarını azaltacak ve Amazon ormanı CO2 yutağı iken CO2
kaynağına dönüşecektir (Olivares vd. 2015).

252

Şekil 77: Son buzul maksimumundan günümüze Amazon havzasının bazı iklim özelliklerinde
(a-d) ve yağmur ormanlarının yayılışında (e-h) meydana gelen değişimler ve gelecek (Olivares
vd. 2015).
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Uygulamalar
Tropikal yağmur ormanlarının yayılış alanlarının iklim özelliklerine örnek olmak üzere
iki meteoroloji istasyonun yağış ve sıcaklık değerlerini bir grafikte gösteriniz.
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Uygulama Soruları
1) Tropikal yağmur ormanlarının genel özellikleri nelerdir? Araştırınız.
2) Tropikal yağmur ormanlarının küresel dağılışını bir haritada gösteriniz.
3) Tropikal yağmur ormanlarının tahrip edilmesiyle ilgili nedenleri araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Biyom olarak ifade edilen büyük karasal ekosistemlere alçak enlemlerde tropikal yağmur
ormanları, savanlar ve tropikal çöller; orta enlemlerde Akdeniz ekosistemleri, ılıman kuşak
ormanları ve stepler; yüksek enlemlerde ise boreal ormanlar (taygalar) ve tundra ekosistemleri
örnektir. Clinton Hart Merriam tarafından önerilen ve Kuzey Amerika’da dağlık alanlarda
yükseldikçe değişen iklim koşullarına bağlı olarak bitki örtüsünün ve faunanın nasıl değiştiğini
ortaya koyan kavram “yaşam zonları” kavramıdır. Yeryüzünün büyük
ekosistemlerinin tanımlanması ve haritalanmasında Bailey tarafından önerilen ekolojik bölgeler
sınıflandırmasında ise iklim kuşakları esas alınmıştır. Yeryüzünün büyük ekosistemleri büyük
ölçüde iklim koşullarına göre şekillenmiştir. Bu özellikler alçak enlemlerden yüksek enlemlere
veya yüksek enlemlerden alçak enlemlere doğru gidildikçe değişime uğrar. Büyük iklim
kuşaklarının yayılış alanları büyük vejetasyon kuşaklarının ve büyük toprak gruplarının yayılış
alanlarına benzerlik gösterir. Büyük ekosistemlere yani biyomlara özgü hayvan grupları vardır.
Yeryüzündeki büyük karasal ekosistemlerin net ilksel üretimleri birbirinden farklıdır. Bu
alanlarda kasdedilen net ilksel üretim, bitkilerin kendi solunumları için harcadıkları karbon
miktarı çıkarıldıktan sonra geriye kalan ve bitki dokularında depo edilen organik madde
miktarıdır. Herbir ekosistemin sıcaklık, yağış, besin bakımından uygunluğu ve diğer özellikleri
ilksel üretimi etkiler. Bu durum yeryüzünün bu büyük ekosistemlerinin net ilksel üretim,
biyomas ve çeşitlilik bakımından birbirinden belirgin olarak ayrılmasına yol açar. En yüksek
verimliliğe sahip olan tropikal yağmur ormanları, bu özelliği ile diğer ekosistemlerden
ayrılmaktadır.
Yeryüzündeki büyük karasal ekosistemler günümüze gelinceye kadar birçok değişime
sahne olmuşlardır. Yaklaşık 180 milyon yıl önce Pangea’nın dağılmasından bu yana çevresel
değişimler biyomların ve toplulukların yayılış alanlarının değişimlerine yol açmıştır. Paleozoik
sonunda karalar üzerinde temsil edilen bitki grupları esas alınarak oluşturulan flora bölgelerinin
sayısının 4 tane olduğu düşünülmektedir. Bu flora bölgeleri Gondwanan, Angaran, Euramerian
ve Cathaysian’dır. Cathaysian florası Çin, Kore, Japonya, Sumatra, Tayland ve Malezya’da
yayılış alanı bulmaktadır. Cathaysian flora bölgesi ekvatoral kuşaktadır ve tropikal nemli iklim
en önemli özelliğidir. Euramerian flora bölgesi de ekvatoral kuşaktadır. Ancak Euramerian flora
bölgesi tropikal iklim ya da kurak mevsimi olan tropikal iklim tipleri ile Cathaysian florasından
ayrılmaktadır. Yani Cathaysian flora alanı, Euramerian flora alanına göre daha nemli koşulların
egemen olduğu bir alandır. Angaran florası kuzey yarımkürenin orta enlemlerinde temsil
edilirken Gondwanan florası ise güney yarımkürenin yüksek enlemlerinde yayılmaktadır.
Kuaterner’de de (günümüzden yaklaşık 2,58 milyon yıl önce) iklim değişimleri büyük
ekosistemlerdeki bitki ve hayvan topluluklarının yayılış alanlarında çok önemli değişimlere yol
açmıştır. Yeryüzünün büyük ekosistemlerindeki değişimler günümüzde de devam etmektedir ve
bu değişimlerin en önemli nedeni insandır.
Yeryüzünde karasal biyomların içinde en zengin ve verimliliğin en yüksek olduğu
alanları, tropikal yağmur ormanları meydana getirmektedir. Bu alanlar yeryüzünün yaklaşık
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%6’sını kaplamakla beraber karalar üzerindeki türlerin yaklaşık %50’sine ev sahipliği
yaparlar. Bu sahalarda yıllık yağış miktarları çoğu yerde 2500 mm’yi geçer, hatta bazı yerlerde
4000 mm’yi bulur. Deniz seviyesinden çok fazla yüksekte olmayan alanlarda aylık ortalama
sıcaklıklar 25-27°C’ler arasında seyreder. Nem miktarları da oldukça yüksektir. Çoğunlukla her
zaman yüksek sıcaklıkların, yüksek yağış miktarlarının olduğu ve yılın her döneminde nemli
olan toprak örtüsü bu sahaların doğal vejetasyonunun yağmur ormanları olmasına yol açar. Net
ilksel üretim bu sahalarda maksimum seviyededir. Çok katlı, daima yeşil olan orman örtüsü, çok
küçük hayvanlar ve bitki türleri için çok çeşitli nişler yaratarak, ormana büyük bir çeşitlilik katar.
Yağmur ormanlarının bu özelliği dağlık sahaların yüksek kesimlerine çıkıldıkça ortadan kalkar.
Sıcaklıkların düşmesi sonucunda ağaçların boyları giderek küçülür ve ormanın çatısı da açılır.
Tropikal yağmur ormanlarının büyük kısmı Güney Amerika’dadır. Burada Amazon havzası
yağmur ormanları batıda And dağlarının eteklerine kadar sokulur. Bu alanda kuzeydeki
yayılışları ise Orta Amerika’ya kadar çıkar. Tropikal ormanların diğer önemli bir parçası çok
parçalanmış olarak Güneydoğu Asya’da yer alır. Yağmur ormanları bu alanda en güneye, bazı
özellikleri değişmiş ve suptropikal özelliklerle karışmış olarak Avustralya’da Queensland’da
iner. Afrika’da yağmur ormanlarının yayılış alanı Kongo havzasıdır. Batıda Gine körfezi
kıyılarından başlayan yağmur ormanları doğuda rift zonuyla sona erer. Madagaskar’da yağmur
ormanlarının yayılışı ise bu adanın doğusu ile sınırlıdır. Bu sahalarda jeomorfolojik süreçlerin
çoğu yağışla ilişkilidir. Tropikal alanlarda yerşekillerinin oluşumu bakımından da süreçler hızlı
çalışır. Hızlı ve yoğun çözünme tropikal alanlara özgü bir karst rölyefi yaratır. Biyolojik ayrışma
süreçleri de hızlıdır. Bitki ve hayvan kalıntıları çok hızlı bir şekilde dekompoze olur.
Hızlı ayrışma bol miktarda humus oluştursa da, oluşan humus yine aynı şekilde tahrip
olur. Yağışın fazla olması yıkanmayı da arttırır. Bu sahalarda genellikle oxisoller (demir ve
alüminyum oksitlerince zengin topraklar) yaygındır.
Alçak enlemlerdeki yağmur ormanları ile yüksek enlemlerdeki ormanlar arasındaki en
önemli fark yağmur ormanlarının sahip olduğu tür zenginliğidir. Yeni Dünya yağmur ormanları
Eski Dünya yağmur ormanlarından bazı floristik özellikler bakımından farklıdır. En çok tür
Güney Amerika’daki yağmur ormanlarında bulunur. Bunu Güneydoğu Asya ve Afrika’daki
yağmur ormanları izler. Birçok tropikal ağaç payandalı köklere sahiptir. Ağaçların yaprakları
damla uçludur. Tropikal bitkilerin yaklaşık %90’nın tozlaşmasını hayvanlar sağlar. Bunlar
arasında en önemli gruplar böcekler, kuşlar ve memeli hayvanlardır. Yağmur ormanı çok katlı
bir ormandır. 30-40 metreyi geçen ağaçlar ormanın çatısını oluşturur. Bu ağaç boylarından
bazıları 50-60 metreyi ulaşır. Orman içinde çeşitli epifitler ve tırmanıcı bitkiler de yer alır.
Primatların neredeyse %90’ı tropikal alanlarda yaşar ve bunların büyük kısmı yağmur
ormanlarındadır. Tropikal yağmur ormanlarının alçak kesimlerinde vejetasyon faaliyeti bütün yıl
etmekle beraber yükseldikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak, tropikal bölge dağlarında
büyüme daha yavaşlar ve bitkilerin tür çeşitliliği azalır.
Denize yakın olan kısımlarına doğru gidildikçe farklılaşan yağmur ormanları gelgit
sahalarında mangrov ormanlarına dönüşür. Mangrovlara mangal adı da verilir. Mangrovlar
yağmur ormanlarının benzer olan tüm sahalarında ortaya çıkarlar. Tropikal kıyıların hemen
hemen %75’i magrovlarla kaplıdır. Bu alanlarda yetişen ağaç türleri tuz yoğunluğunun son
derece fazla olduğu yetişme ortamlarına uyum göstermişlerdir. Mangrov ağaçları hareketli sular
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içinde yaşamak zorunluluğundan köklerini deniz dibine doğru derin bir şekilde daldırarak
kendilerini sabitlerler. Destek kökü adı verilen bu kökler, bitkinin üst kısmına oranla daha
gelişmiş, uzun ve kuvvetlidir. Ayrıca çok yetersiz olan oksijeni sağlamak için suların üzerine
solunum kökleri diğer adıyla hava kökleri çıkarırlar.
Yağmur ormanları ekosistemi insanlara çok çeşitli bitkisel besin kaynağı sunar. Buradaki
bitkilerden bir kısmı yiyecek olarak tüketililir. Bunların çoğu nişasta içeren bitkilerdir. Tropikal
ormanların tahrip edilmesi, henüz keşfedilmemiş birçok tür de dâhil olmak üzere yüzlerce türün
kaybı anlamına gelmektedir. Ekip-biçme faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri, çeşitli
plantasyonlar, ticari değer taşıyan ağaçların kesilmesi ve odun ticareti, yeni yolların açılması,
petrol ve doğal gaz çıkarmak için müdahaleler yağmur ormanlarına büyük zararlar vermiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tropikal yağmur ormanı ekosisteminin özelliği değildir?
a) Yayılış gösterdiği alanlarda nemli ekvatoral iklim ile muson ve alizelerin hâkim
olduğu kıyı iklimi ile temsil edilir.
b) Yıllık yağış miktarı çoğu yerde 2500 mm yi geçer.
c) Nem miktarı oldukça yüksektir.
d) Aylık ortalama sıcaklıklar çok fazla yüksek olmayan alanlarda 25-27°C arasında
seyreder.
e) Net ilksel üretim bu sahalarda minimum düzeydedir.
2) Yeryüzündeki büyük karasal ekosistemlerin net ilksel üretimleri birbirinden
farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi en yüksek verimliliğe sahiptir?
a) Ilıman kuşak ormanları
b) Stepler
c) Boreal ormanlar
d) Çöller
e) Tundra sahaları
3) Aşağıda belirtilenlerden hangisi tropikal kıyıların özellikleri arasında yer alır?
a) Bu kıyıların hemen hemen %75’i magrovlarla kaplıdır.
b) Bu alanlara ılıman kuşak ormanları da sokulur.
c) Bu alanlarda ladin ormanları yer alır.
d) Bu alanlar makinin yayılış alanıdır.
e) Bu alanlarda sadece soğanlı bitkiler gelişir.
4) Mangrovlarda hava köklerinin fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bitki besin maddelerini topraktan almak içindir.
b) Yapraklara karşı alınmış bir önlemdir.
c) Işığa erişmik için alınmış bir önlemdir
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d) Yetersiz oksijene karşı alınmış bir önlemdir.
e) Mekân mücadelesi içindir.
5) Brezilya’da Manaus’un “Tropiklerin Paris’i” gibi isimlerle anılmasına yol açan
neden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Orkide ticareti
b) Ziraat faaliyetleri
c) Hayvancılık
d) Nişastalı bitkilerin ticareti
e) Kauçuk ticareti
6) Tropikal yağmur ormanlarının Güney Amerikada’ki belli başlı yayılış alanının adını
yazınız.
7) Tropikal bölgelerde bitkilerin tozlaşmasını sağlayan esas faktör nedir?
8) Tropikal bölgelerde ormansızlaşmanın temel nedeni olan ziraat şekline ne isim verilir?
9) Tropikal yağmur ormanları ekosistemi iklim değişikliğinden etkilenecek alanlar
arasındadır. İklim modellerine göre Amazon havzasında 21. yüzyılın sonuna doğru nasıl bir
değişim öngörülmektedir?
10) Primatların neredeyse %90’ı tropikal alanlarda yaşar ve bunların büyük kısmı da
yağmur ormanlarındadır. Bunların besinlerini daha çok neler oluşturur?
Cevaplar
1) e, 2) a, 3) a, 4) d, 5) e, 6) Amazon havzası, 7) Hayvanlar, 8) Aç-yak ziraati, 9) daha
sıcak ve kurak koşulların etkili olmaya başlayacağı ve giderek su stresinin de artacağı
öngörülmektedir, 10) Primatlar çoğunlukla böcekler, meyveler ve bitkilerin yapraklarıyla
beslenir.
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10. ALÇAK ENLEMLERDEKİ EKOSİSTEMLER. SAVAN
EKOSİSTEMLERİ VE ÇÖL EKOSİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Savan ekosistemlerinin yayılış alanları, iklim, toprak, bitki örtüsü ve faunasının
özellikleri
10.2. Çöl ekosistemlerinin yayılış alanları, iklim, toprak, bitki örtüsü ve faunasının
özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yeryüzünün savan ekosistemleri nereleridir?
2) Yeryüzünün tropikal çölleri nerelerde yer alır?
3) Sisli çöller nerelerde yer alır?
4) Çöllerin bitki örtüsü neden bütün çöllerde aynı değildir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Savan ekosistemlerinin
küresel dağılışı

Bu ekosistemlerin yayılış
alanları ve bu yayılışın
nedenlerini öğrenir

Okuma ve araştırma

Savan ekosistemlerinin
özellikleri

Savanların bitki örtüsü
özellikleri, belli başlı
hayvan grupları, savan
yangınları hakkında bilgi
sahibi olur

Okuma ve araştırma

Tropikal çöllerin küresel
dağılışı ve özellikleri

Tropikal çöllerin yayılış
alanları, bu yayılışın
nedenleri, bitki örtüsü ve
faunanın özelliklerini
öğrenir

Okuma ve araştırma
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Anahtar Kavramlar
Savan ekosistemleri: mevsimsel yağışların en belirgin iklim özelliği olduğu
tropiklerarası alanlarda yer alan ekosistemdir.
Savan yangınları: Savan ekosistemlerinde organik maddenin büyük kısmını oluşturan
kısa sürede tahrip olduğu buna karşılık ağaçların genellikle zarar görmediği, küresel karbon
emisyonlarının yaklaşık %44’ünü oluşturan yangınlardır.
Estivasyon: Çöl alanlarında bazı hayvan türlerinde kuraklığa tepki olarak ortaya çıkan
gelişmenin duraklaması ve durgunluk veya uyku hâlidir.
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Giriş
Savanlar ve tropikal çöller alçak enlemlerin diğer ekosistemleridir. Bu sahalar büyük
ölçüde yağış azlığına bağlı olarak şekillenmişlerdir. Tropikal kuşağın sınırları içinde devri olarak
yağış alan sahaların iklim karakteri farklı vejetasyon formasyonlarının meydana gelmesine yol
açmıştır. Fakat bütün bu formasyonların uymak zorunda bulundukları ortak iklim özelliği, kısa
veya uzun kurak bir devrenin varlığıdır. Bitkilerin ve hayvan gruplarının bu kurak döneme uyum
göstermesi, kuraklığın şiddetine, süresine ve zemin tabiatına göre çeşitli şekillerde ortaya
çıkmaktadır.
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10.1. Savan Ekosistemleri
Devri yağışlı tropikal bölgede en geniş yeri savanlar kaplar. Bu nedenle bütün bu kuşağı
“savanlar sahası” olarak isimlendirenler de vardır. Tipik savanlara tropiklerarası alanlarda (25
derece kuzey ve 25 derece güney enlemleri arasında) rastlanır. Savanların en belirgin özelliği
yağışın mevsimselliğidir. Bir veya iki yağışlı dönemi izleyen çok kurak bir dönem vardır. Bu
durum büyük ölçüde intertropikal konverjans zonunun (ITCZ-Tropiklerarası Yaklaşma Kuşağı.
Kuzey ve Güney Yarımküre’den ekvatora yönelen, kuzeydoğu ve güneydoğu alizelerinin
karşılaştıkları kuşak) mevsimlik yer değiştirmesi ile ilgilidir. Savanların en geniş yayılış
gösterdiği alan, Afrika’da tropiklerarası kuşaktır. Bu alan aynı zamanda dünyanın otçul büyük
memeli hayvan gruplarının en fazla çeşitliliğe sahip olduğu ve en yoğun topluluklar
oluşturdukları sahayı da meydana getirir (Lomolino vd. 2005; Fotoğraf 31). Savanların aldığı
yıllık yağış miktarları son derece değişkendir. Bazı yerler özellikle çöllere yakın olan alanlar 500
mm civarında veya daha az yağış alır. Buna karşılık tropikal ormanlara komşu olan yerlerde
yağış değerleri 1500 mm’yi bulur. Savanlar Köppen iklim sınıflandırmasında Aw iklim tipi
(tropikal yağışlı ve kurak iklim tipi; savan iklimi) olarak ifade edilir. Bu iklim tipinde en sıcak
ay ile en soğuk ay arasında sıcaklık farkı çoğu zaman 5 dereceyi bile geçmez. Buna karşılık
gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar daha belirgindir (Woodward 2008).

Fotoğraf 31: Afrika savanlarında iki herbivor tür: Gergedan ve zürafa (Foto P. Gürkan)
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Savan terimi Güney Amerika’da ağaçsız alanları tanımlamak üzere kullanılmıştır. Ancak
savan ekosistemi için “tropikal bölgelerde ormanlar ve çöller arasındaki geçiş sahalarıdır”
tanımlaması daha çok kabul görmüştür. Güney Amerika’da çok yoğun odunsu türlerin yayılış
gösterdiği alanlar “cerrado” adıyla bilinir. Buralarda ağaçların daha az olduğu alanlar “campos
veya llanos” olarak isimlendirilir. Vejetasyonu daha çok dikenli çalı türlerinin meydana getirdiği
sahalara ise “caatinga” denir. Afrika’da savanlarda “miombo” ağaçlı savanları, bushveld adı
verilen park benzeri alanlardan farklıdır. Avustralya’da akasya (Acacia aneura) çalıları ya da
küçük ağaççıklarından oluşan savanlara “mulga veya mulga savanları” adı verilir (Archibold
1995).
Savanlar Afrika’da geniş yayılış alanı bulur. Afrika’da tropikal yağmur ormanlarını geniş
bir savan kuşağı çevreler. Tropikal ormanların üç tarafı (kuzey, güney ve doğudan) savanlarla
kaplıdır. Güney Amerika ve Orta Amerika’daki savan alanları daha parçalı bir yayılışa sahiptir.
Brezilya’da Amazon nehri güneyindeki yüksek alanlar cerrado adı verilen savanların yayılış
alanıdır. Güney Amerika savanları Afrika’daki savanlardan hem floristik özellikleri hem de
hayvan türleri bakımından farklıdır. Savanların diğer bir yayılış alanı Avustralya’dır ve buradaki
bitki ve hayvan türleri de diğer alanlardan farklıdır. Asya’nın tropikal sahalarındaki savan
alanları ise bazılarına göre türetilmiştir. Yani doğal savan ekosistemleri değildir. Bu alanlar
hayvancılık faaliyetleri, odun ticareti ve insanların çıkardığı yangınlar gibi beşeri faktörler
nedeniyle tropikal orman alanlarının bozulmasıyla savanlara dönüşen alanlardır. Bu nedenle de
savan ekosistemlerinin doğal yayılış alanları içinde kabul edilmezler (Woodward 2008; Şekil
78). Özellikle Hindistan’daki savanlar birçok yerde orman alanlarının tahribi ile yayılışlarını
genişletmişlerdir. Güneydoğu Asya savan alanları da oldukça geniş alanlar kaplamaktadır. Bu
sahalarda Dipterocarpus türleri dağınık olarak ot formasyonu içinde görülürler. Yer yer 20
metreyi geçen bu dağınık ağaçların alt katında Imperata cylindrica, Apluda mutica, Arundinaria
pygmaea gibi türler yoğun ot toplulukları oluşturur (Hutley ve Setterfield 2009).
Güney Amerika, Afrika ve Avustralya’daki tropikal alanlarda ormanlar ve savan
ekosistemleri kendilerine özgü özelliklerle dikkati çeker. Bu ekosistemlerin ekolojik yapıları ve
fonksiyonları belirgin şekilde farklıdır. Yukarıda belirtildiği gibi tropikal ormanlar yoğun ağaç
formasyonu ile belirginleşir ve ağaçlar, liyanlar ve epifitler bakımından bu ormanlarda büyük bir
çeşitlilik vardır. Tropikal ormanlarda ışık için rekabet, bitkilerin en önemli önceliklerinden
birisidir. Tropikal yağmur ormanları vejetasyonun yapısal anlamda da karmaşık olduğu bir
ekosistemdir. Savan ekosistemlerinin esas vejetasyonu ise bir ot formasyonudur. Savanlarda
ağaç olsa da bu ağaçlar son derece dağınıktır. Yani orman alanlarında olduğu gibi kapalı bir çatı
söz konusu değildir. Savanlardaki otların çoğu gölgeye toleranslı olmayan ve C4 fotosentez
yolunu kullanan türlerdir. Savanların ot biyoması büyük herbivor hayvan gruplarını
destekleyecek özelliktedir. Fakat aynı zamanda bu özellik sık sık yangınların çıkmasına da neden
olur. Tropikal ormanlar ve savanlar, biyoçeşitlilik için önemli alanlardır. Bu sahalar birlikte
gelişim süreçleri, niş oluşumunu ve kıtalar arası vikaryant özelleşmesi gibi son derece karmaşık
paleocoğrafya özelliklerini yansıtmaktadır (Murphy ve Bowman 2012). Her iki büyük ekosistem
arasındaki bu ilişki, çeşitliliğin gelişimi için önemli bir alan açmaktadır.
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Şekil 78: Savan ekosisteminin yayılış alanları (Woodward 2008’den yeniden çizildi).
Savanların doğal yayılış alanları 3 ayrı kıtaya dağılmıştır.
Küresel karbon döngüsünün anlaşılması için, tropikal ormanların ve savan
ekosistemlerinin çevresel kontrollerinin saptanabilmesi bir önkoşuldur. Şöyle ki, tropikal
yağmur ormanlarında hektar başına 320 ton karbon depolanmaktadır ve bu oran, dünya
vejetasyonu ve toprak organik maddesinde depolanan küresel karbon stoğunun yaklaşık
%25’ini ifade etmektedir. Savanlarda ise bu oran çok daha azdır. Savanlarda hektar başına 120
ton karbon depolanmaktadır. Bu oran ise küresel karbon stoğunun yaklaşık %15’ini ifade
etmektedir. Karbon depolamadaki bu önemli farka rağmen her iki ekosistem de, toplam net ilksel
üretim bakımından benzer özelliğe sahiptirler. Tropikal ormanlar ve savan ekosistemleri de
küresel ölçekte, karasal net ilksel üretimin yaklaşık %30’unu gerçekleştirmektedir. Savanların
bu yüksek üretim kapasitesine rağmen daha az olan karbon stoklama özelliğinin temel nedeni,
sık sık çıkan yangınlar nedeniyle atmosfere karbon iade edilmesidir. Savan ekosistemleri
yeryüzünün çok sık yangınlara maruz kalan ekosistemlerindendir. Bu yangınlar çok geniş
alanlara yayılmaktadır. Bu açıdan yangınların neden olduğu küresel karbon emisyonlarının
yaklaşık %44’ünden savan yangınları sorumlu olduğu belirtilmektedir. Her ne kadar çok nemli
bir ortam olması nedeniyle en az yanan ekosistemlerden birisi olsa da, tropikal ormanların
ormansızlaşmasına eşlik eden yangınlar nedeniyle (yani insanların bilerek ormanları
yakmasından kaynaklanan yangınlar nedeniyle) atmosfere iade edilen karbon oranı son derece
önemlidir (Murphy ve Bowman 2012).
Tropikal alanlarda kapalı çatıya sahip orman alanları ile savanlar arasındaki ayırımı
yapabilmek amacıyla C4 bitkilerinin olup olmadığı kullanılan ölçütlerden birisidir. Bilindiği gibi
bu bitkilerde fotosentez C3 bitkilerine göre çok daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleşir ve bu
özellik vejetasyon dinamikleri bakımından önemli sonuçlara yol açar. C4 bitkileri yetişme
mevsiminde yüksek sıcaklıklara sahip olan yerlerde yaygındır. C4 otlarının fotosentezde en
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verimli olduğu sıcaklık aralığı 32-34°C’ler arasındadır ve büyümenin başlaması için gerekli olan
toprak sıcaklığı 15-18°C’leri bulur. Birçok savan bitkisinin gelişimi daha çok yağışlı döneme
bağlıdır. Yangın riski taşıyan ve koşulların uygun olmadığı kurak dönem daha çok dinlenme
dönemidir. Kurak dönem esnasında çok yıllık otların toprak üstü kısımları kurur, bu dönemi çok
sayıda ot türü toprak içinde tohum hâlinde veya rizom hâlinde geçirir. Çok yıllık türler
karbonhidrat deposu olarak ilk yeşil sürgünlerini üretmek üzere nemli dönem yağışlarını bekler.
Yağışla beraber çimlenme başlar. Erken gelen yağışlar ise hızlı gelişme dönemini de başlatmış
olur. Ağaç ve çalı gibi odunsu savan bitkileri su stresinin süresinin uzunluğuna bağlı olarak bu
durumu ya tolere edebilmek (daima yeşil olmak) ya da bu durumdan uzaklaşmak/kaçınmak için
(yaprak dökmek) bazı fizyolojik ve morfolojik yöntemlere sahiptir. Yıl boyunca suya
erişebilmek için daima yeşil olan odunsu bitkilerin derin kök sistemleri vardır. Bu durum uygun
koşullar olduğunda fotosentezin en üst düzeyde gerçekleşebilmesini sağlamaktadır. Yapraklarını
döken türlerin dehidrasyon sonrası tekrar normal suyu kazanmak üzere geliştirdikleri sürgünler,
nemli dönemin öncüleridir. Bu türler kendilerini garantiye almak için nemli dönemde yeterli
besin ve fotosentezi kazanmaya ihtiyaç duyarlar. Hâlbuki daima yeşil olan türler daha yavaş
gelişme eğilimine sahiptir (Hutley ve Setterfield 2009).
Savan bitkileri yüksek tür çeşitliliği ile birlikte çok çeşitli yaşam şekillerine sahiptir.
Savanlar içindeki bitkiler fenolojik özellikler bakımından da çok çeşitlidir. İklim özelliklerinde
ortaya çıkan bu devrilik en azından bir grup bitki için ya çiçeklenme veya belirli bir vejetatif
faaliyet için uygundur. Savan ekosistemlerinde bitkilerin hayatta kalabilmek için aldıkları bu
önlemler dışında, bölgesel veya yerel ölçekte savanların yapısını belirleyen çevresel faktörlerin
önemi büyüktür. Bu konuda öne çıkan 4 çevresel faktör şunlardır (Hutley ve Setterfield 2009):
1)

Bitki için uygun nem

2)

Bitki için uygun besin maddesi

3)

Yangın rejimi

4)

Otçul hayvanlar

Bunlardan iklim ve toprak tipi savanların fizyonomisi bakımından (ağaçların ve ot katının
nispi olarak bolluğu bakımından) son derece önemlidir. Yangın rejimi, herbivor hayvan
gruplarının etkisi ve diğer etkenler bu iki faktörden sonra gelmektedir. Savan ekosisteminde yılın
belli bir dönemini kapsayan kurak dönemde, ağaçlar ve otlar arasında ışık ve mekân
mücadelesinden çok, topraktaki su ve besin maddelerine ulaşmak için rekabet söz konusudur.
Bitkiler için toprakta yeterince su olup olmaması son derece önemlidir. Toprakta suyun varlığı
kuşkusuz yağış ile doğrudan bağlantılıdır. Ancak toprağın su tutma kapasitesi gibi özellikleri de
bu konuda önemli bir role sahiptir. Topraktaki bitki besin maddelerinin alınabilmesi toprakta
suyun bulunup bulunmamasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle kurak dönem savan bitkilerinin
topraktan bitki besin maddelerini alabilmesini de sınırlandırmış olur (Hutley ve Setterfield 2009).
Yangınlar savan ortamlarının en dikkat çekici özelliklerinden birisidir. Hatta bir savan
ekosisteminin bu görünümü kazanmasındaki unsurlardan birisi yangınlardır. Doğal yangınlar
savan ekosisteminde yaşamın mevsimlik döngüsünün bir parçasıdır. Nemli dönem esnasında
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üretilen bol otsu malzemenin, yangın için de ideal koşulların oluştuğu yağışsız ve sıcak
mevsimde kurumasını izleyen yıllık döngünün kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Özellikle yağışlı dönemin başında yıldırımlar bir önceki dönemin kuru ve ölü bitkisel
kalıntılarını kolayca tutuşturur ve tüm alandaki kuru otlara yangın ulaşır. Savan yangınları tüm
yüzeyi yakarak çok hızlı bir şekilde yayılır. Yangın sırasındaki yüksek toprak sıcaklığı birkaç
dakikadan daha fazla sürmez. Bu yangınlar bitkilerin toprak üstünde kalan kısımlarına çok fazla
etkiler. Ancak savanların âdeta tohum bankası olan toprak içindeki bitki tohumları ve bitkilerin
köklerine zarar vermez. Savanların ağaç ve çalılarının yaprak yapıları yanmaya çok fazla uygun
değildir. Bu nedenle savanlarda taç yangınları pek görülmez. Ağaçların çoğunluğunun kalın
kabuk yapısına sahip olması nedeniyle bu yangınlar çoğu zaman ağaçların canlı ve üretken olan
dokularında etkili olmaz. Böylece genellikle ağaçlar yangını atlatmış olurlar. Yanan bitkilerin
dokularındaki mineral maddeler yerde bir kül deposu olarak kalır ve bitkilerin yeniden gelişim
sürecinde gübre fonksiyonu görür. Çok sık çıkan yangınlar nedeniyle yeni tohumların çimlenip
gelişmesi, ağaç fidanlarının büyümesine engel olur. Yangının ağaçlar üzerindeki bu sınırlayıcı
rolüne karşılık buralarda daha çok otların gelişimi mümkün olur. Yeni büyüyen ağaç fidanları
yangın esnasında ölür. Ancak bazı fidanların toprak altında kalan kısımlarından yeni fışkırmalar
ile canlılık devam edebilir. Yangınlar ağaçlarda üreme fenolojisini de etkilemektedir. Sık çıkan
yangınlar ağaçların tohum üretimini de azaltmaktadır (Woodward 2008; Hutley ve Setterfield
2009). Yangınlar sırasında hayvanlardan bazıları toprak içinde sığınak bulurken bazıları da
kaçarak kurtulmaya çalışır. Yangından zarar gören hayvanlar diğer etçil hayvanların besinini
oluşturur. Savanlarda insan kaynaklı yangınlar da oldukça önemlidir.
Otla beslenen hayvanların varlığı savan ekosistemlerinin özelliklerini belirleyen
unsurlardan birisidir. Afrika’da yağmur ormanlarını doğu ve güneyden çevreleyen savanlar
sahasında toynaklı hayvan gruplarında büyük bir çeşitlilik vardır. Bu hayvan gruplarının
birçoğunun popülasyonları da oldukça büyüktür. Bu hayvanlar savan ekosistemlerinde coğrafi
görünümün bir parçasıdır ve aynı zamanda savanlarda besin zincirinin bir halkasını teşkil ederler.
Sürüler hâlinde dolaşan hayvanlar ağaçların ve çalıların sürgünlerini ve meyvelerini tüketir. Otla
beslenen hayvanların savan ortamlarında tercihleri olan belli habitatları ve besin çeşidi vardır.
Afrika’da yaygın olan toynaklı hayvan gruplarından çok büyük kısmı Güney Amerika ve
Avustralya savanlarında ortadan kalkmaktadır. Savan ortamlarında çok sayıda küçük memeli
hayvan türü yaşamaktadır. Avustralya savanları küçük keseli memeli hayvanların yaşam alanları
arasındadır. Leşlerle beslenen hayvan türleri, özellikle akbabalar tropikal savanların göze çarpan
unsurlarından birisidir. Savanlarda özellikle kurak dönemdeki susuzluğa ve yüksek sıcaklıklara
karşı hayvanlar bazı uyum şekilleri geliştirmiştir. Bazıları günün en sıcak saatlerinde güneşten
korunmak için toprak altına veya gölgeli alanlara çekilir. Bazı memeli hayvanların tüyleri açık
renklidir. Kurak dönem esnasında birçok hayvan türü de daha nemli alanlara doğru göç eder.
Uçamayan kuşlar savanların üç doğal yayılış alanını âdeta paylaşmışlardır. Devekuşları (Struthio
camelus) Afrika savanlarının, emular (Dromaius novaehollandiae) Avustralya savanlarının ve
nandular (Rhea sp.) ise Güney Amerika savanlarının uçamayan kuş gruplarını meydana getirir
(Şekil 79). Savan ekosistemlerinin en dikkat çekici hayvan gruplarından birisi de yarattıkları
mikrohabitatlar ile termitlerdir (Woodward 2008).
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Şekil 79: Uçamayan kuşların dağılışı (Begon vd. 2006). Bu kuş grupları savanların üç doğal
yayılış alanını âdeta paylaşmışlardır. Altta filogenetik ağaç ve bu kuşların tahmini ortaya çıkış
zamanları gösterilmiştir.
Savanların toprakları oldukça çeşitlidir. Bu konuda iklim elemanlarının bir yerden bir
yere değişiklik göstermesinin rolü büyüktür. Yüksek oranda kil içeren oksisol topraklar
Afrika’nın doğusundaki savanlarda oldukça yaygın toprak tiplerinden birisidir. Alfisoller daha
çok savanların kurak kesimlerinde yayılış gösterir. Derinlikleri çoğu zaman 1 metreyi geçmeyen
alfisoller Afrika’nın kuzeyinde savanların çöle komşu olduğu alanlarda, Güney Amerika’da
Brezilya’nın caatingalarında görülür. Savanların yine en kurak kesimlerinde özellikle Afrika’nın
güneyinde ve Avustralya savanlarında entisol topraklar da ortaya çıkar. Bunlar çoğu zaman sığ,
killi veya kumlu ve taş, çakıl gibi iri unsurlar içeren topraklardır. Avustralya doğusunda
savanların diğer bir toprak tipi vertisollerdir. Montmorillonit kili içeren bu topraklarda kurak
mevsimde derin çatlaklar ortaya çıkar (Archibold 1995).
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Savan ekosistemlerinin karakteristik ot türleri daha çok 50-100 cm yüksekliğinde
demetler hâlinde yayılış gösteren, sert ve uzun yapraklara sahip C4 bitkileridir. Bunların dışında
baklagil ailesinden (legümen türler) çok sayıda tür bu ot formasyonu içinde yer alır. Savan
ekosistemlerinin en önemli özelliğinin ot formasyonu olması çoğu zaman bu ekosistemin orta
enlemlerin bozkırlarıyla karıştırılmasına da yol açar. Hâlbuki bu iki ekosistem birçok özellik
bakımından oldukça farklıdır (Tablo 3).
Çeşitli türleri ile Afrika, Madagaskar ve Avustralya’da yayılış gösteren baobab ağaçları
hariç tutulursa savanların ağaçları çok yüksek boylu ağaçlar değildir. Savan ağaçlarının boyu
genellikle 10 metreyi geçmez. Çoğunluğunda su kaybını en aza indirmek için yapraklar mumsu
bir tabakayla kaplanmıştır ve stomalar derine gömülmüştür. Bazı yapraklar deri gibi serttir. Ağaç
ve çalıların çoğu yaprak döken türlerdir. Ağaçların kabukları yangına karşı koyabilmek için son
derece kalındır. Yangından sonra hayatta kalabilmek için köklerden yeni sürgünler oluşur.
Birçok odunsu bitki dikenlidir, yapraklar küçülmüştür ve kazık köklere sahiptir (Woodward
2008).
Afrika’nın güneyinde 250-650 mm arasında yağış alan alçak alanlarda ve verimli
topraklarda akasya türleri hâkimdir. Burkea africana, Combretum türleri ve Brachystegia türleri
gibi bazı yayvan yapraklı türler ayrışmış ve verimsiz topraklarda yayılış gösterir. Sudan’ın
kuzeyindeki savanlar da ise yaprak döken bazı ağaçlar yaygındır. Isoberlinia doka bunların en
tipik örneğidir ve kurakçıl ot toplulukları arasında dağınık olarak görülür. Burada Sahel savanları
en kuzey sınırı oluşturur. Güneyde ise Gine savanları en nemli alanlardır. Kurak ve yarıkurak
doğu Afrika savanlarının coğrafi görünümünü Aristida ve Brachiara cinslerine ait ot türleri
egemenliğinde dağınık ağaç türleri ve çalılardan oluşan bir vejetasyon meydana getirir. Bu
sahalardaki yaygın ağaç türlerinin belli başlıcaları ise Acacia (akasya), Grewia ve Commiphora
cinslerine ait olanlardır (Hutley ve Setterfield 2009).
Savan ekosistemlerinde ağaçların ve diğer odunsu bitkilerin görülme sıklığına göre bazı
alt tipler de ayırt edilir:
Afrika’daki savanlar için Shantz ve Marbut (1923) tarafından üç sınıf ayrılmıştır
(Archibold 1995);
1. Yüksek boylu otlar-kısa boylu ağaçlı savanlar. Bunlarda daha çok boyları 2 metreyi
bulan Pennisetum türü otlar yaygındır. Afrika’nın batısında tropikal orman alanlarına komşu olan
sahalarda ortaya çıkarlar.
2. Akasyalı yüksek boylu ot savanları. 1-1,5 m yüksekliğindeki ot kümlerinin arasında
dağınık olarak akasya ağaçlarının yayılış gösterdiği savanlar.
3.
çıkarlar.

Akasyalı kısa boylu ot savanları. Bunlar savanların en kurak kesimlerinde ortaya
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Tablo 3: Tropikal savan ekosistemi ile ılıman kuşak bozkır ekosistemlerinin bazı özelliklerinin
karşılaştırması (Woodward 2008).
Tropikal savan ekosistemi

Ilıman kuşak bozkır ekosistemi

Tropikal enlemler; tropical yağmur
ormanlarının kuzeyi ve güneyinde

Orta enlemler; kıtaların iç kısımlarında veya
belli başlı dağ sıralarının yağmur gölgesinde
kalan yerlerinde; orman ve çöl ekosistemleri
arasındadır

Aylık sıcaklık farkları yok denecek kadar az. Sıcaklık farkları yüksek. Kış sıcaklıkları 0°
Sıcaklıklar 0° C’nin altına inmez.
C’nin altına iner.
Tropiklerarası yaklaşma kuşağının (ITCZ) Yazın konveksiyonel fırtınalar görülür; Polar
mevsimlik yer değiştirmelerine göre yağış cephedeki yer değiştirmeler yağışı kontrol
özellikleri şekillenir.
eden faktörler arasındadır.
Yağış miktarları 500-1500 mm arasındadır.

Yağış miktarları 250-750 mm arasındadır.

Yağışlı mevsim ve kurak mevsim vardır.

Sıcak yazlar ve soğuk kışlar vardır.

Tropikal nemli ve kurak iklim tipi.

Yarıkurak iklim tipi.

Bitki örtüsü içinde otlar ve dağınık ağaçlar
yer alır.

Bitki örtüsü içinde otlar yer alır.

C4 otları bulunur.

C3 ve C4 otları bulunur.

Oksisoller ve alfisoller yaygındır.

Mollisoller yaygındır.

Toprak profilinde besin maddeleri az, Toprak profili besin maddelerince zengin
yıkanma fazla, asidik reaksiyon ve kırmızı organik madde oranı yüksek, nötr veya hafif
renkli.
alkalin reaksiyon, kahverengi veya koyu
renkli.
Fauna: Afrika’da çok büyük toynaklı hayvan Fauna: Birkaç büyük herbivor toynaklı
grupları, büyük kediler ve karnivor hayvan hayvan türü, birkaç etobur; kazıcı
grupları. Diğer alanlarda çoğunluğu kemirici kemirgenler.
olan kazıcı küçük memeli hayvanlar.
Biyoçeşitlilik yüksektir.

Biyoçeşitlilik düşük veya orta derecededir.

Güney Amerika için Sarmiento (1983) tarafından ağaç örtüsünün önemine göre ayrılan
savan tipleri ise şunlardır (Archibold 1995);
1. Ağaçsız savanlar (campo limpo),
2. Ağaç ve çalı türlerinin %2 den daha az yer kapladığı savanlar (campo sujo),
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3. Ağaç türlerinin %2-15’inde yer aldığı savanlar (campo cerrado);
4. Ağaç türlerinin %15-40’ında yer aldığı savanlar (cerrado).
Afrika’daki savan alanları ekvator çizgisinin kuzeyinden, Büyük Sahra’nın hemen
güneyinden başlar ve Sahra altı Afrika’nın çok büyük bir kısmını içine alır. Bu savan kuşağı Batı
Afrika savan alanı diye de bilinir ve üçe ayrılır (Şekil 80). Büyük Sahra güneyindeki savan
sahaları oldukça kuraktır. Sahel kuşağı adı da verilen bu sahalar çöllere geçiş bölgeleridir ve yağış
miktarları da oldukça azdır. Mayıs ve Eylül arasında tropiklerarası yaklaşma kuşağının kuzeye
yer değiştirmesiyle yağış alan bu bölgede yıllık yağış miktarı 500 mm’yi bile bulmaz. 7-8 ay süren
kurak dönem esnasında Sahra’dan esen sıcak ve kuru rüzgârlar bol miktarda kum ve toz taşır. Bu
alandan güneye doğru iklim özelliklerindeki değişimler savanın özelliklerini de değişime uğratır
ve Sudan kuşağına geçilir. Bu kuşakta bitki örtüsü içinde ortaya çıkan ağaç ve çalı türleri arasında
akasyalar dışında Terminalia, Combretum ve Isoberlinia cinslerine ait türler ile daha yüksek boylu
olan baobab ağaçları de yaygındır. Baobab ağaçları yerel topluluklar bakımından son derece
önemlidir. Sudan kuşağı daha güneyde Gine kuşağı adıyla da bilinen en nemli alana, yani üçüncü
savan kuşağına bırakır. Bu kuşakta yıllık yağış değerleri 1000 mm’yi geçer. Yağışlı dönem NisanEkim arasındadır. Çok uzun boylu ot toplulukları sahaya hâkim olur. Dağınık ağaçların boyları da
yer yer 20 metreyi bulur. Akarsu boylarında ortaya çıkan galeri ormanları hayvan grupları için
önemli yaşam alanları meydana getirir (Woodward 2008; Şekil 81). Bu kuşağın güneyde tropikal
ormanlara komşudur. Doğu Afrika savan alanı, Orta Afrika platosunun çok büyük bir kısmını
içine alır. Buradaki Serengeti ovaları, yeryüzünün en büyük yaban hayatı gösterisi olarak da
nitelenen, büyük memeli hayvan gruplarının göçleriyle Afrika savanlarının en bilinen yerlerinden
birisidir. Bu alanda tropiklerarası yaklaşma kuşağının yer değiştirme hareketlerine bağlı olarak iki
yağışlı dönem ve iki de kurak dönem ortaya çıkar. Bunlardan birisi (Mart-Mayıs arasındaki yağışlı
dönem), diğerine (Ekim ortası- Aralık arasındaki yağışlı dönem) göre daha uzun sürer. Yıllık yağış
miktarı 500 mm civarındadır. Kurak dönemde yapraklarını döken birçok çalı ve kısa boylu ağaç
türü genellikle dikenlidir. Baobab ağaçları Afrika doğusundaki bu savan sahasının da doğal
yayılışa sahiptir. Ammodorcas clarkei, Dorcatragus megalotis ve Damaliscus hunteri gibi bazı
antilop türleri bu alana özgü türlerdir. Hirola antilobu veya dört gözlü antilop olarak da
adlandırılan Damaliscus hunteri nesli telikede kabul edilen türlerden birisidir. Güney savanları,
Afrika savan alanlarından üçüncüsünü meydana getirir. Bu alanda tek bir yağışlı dönem vardır.
Miombo adıyla bilinen buradaki savanların yaygın unsurları Brachystegia ve Julbernardia
cinslerine ait ağaç ve çalı türleridir (Woodward 2008).
Afrika savan alanları yer yer ortaya çıkan nemli savan alanlarında Afrika’nın beş
büyüklerine ev sahipliği yapar. Bunlar fil (Loxodonta africana), aslan (Panthera leo), leopar
(Panthera pardus,), bufalo (Syncerus caffer) ve gergedan (iki tür; siyah gergedan Diceros
bicornis ve beyaz gergedan Ceratotherium simum)’dır. Bu hayvan türlerinde bireylerin
ağırlıkları bazen 1000 kg’ı geçer (Caro ve Riggio 2014). Afrika filleri soyunun tükenme riski
yüksek olan türler arasında kabul edilir. Fil popülasyonları için en büyük tehditlerden birisi fildişi
ticaretidir.

275

Şekil 80: Afrika’da savanların yayılış alanları (Woodward 2008’den yeniden çizildi).
Savanların bütün özellikleri her yerde aynı değildir. İklim elemanlarında meydana gelen
değişimler savanların floristik özelliklerini etkiler. Bu nedenle de Afrika’da olduğu gibi çeşitli
savan tipleri ayırt edilir.

Şekil 81: Batı Afrika savanlarının kuzey-güney yönlü bir profili (Woodward 2008’den yeniden
çizildi). Büyük Sahra’ya yakın alanlardan yani kuzeyden güneye doğru gidildikçe savanlarda
meydana gelen değişim, yıllık yağış miktarlarındaki değişimleri yansıtmaktadır.
Güney Amerika’da savanlar esas olarak iki bölgede yayılış gösterir (Şekil 82).
Bunlardan birisi kuzey yarımkürede, Amazon yağmur ormanının kuzeyinde Orinoko nehri
havzasıdır (llanos- İspanyolca ova sözcüğünden gelmektedir). İkinci bölge ise güney
yarımkürede geniş orman sahalarının güneyinde kalan Brezilya platosunun ağaçlı savanlarıdır
(Cerrados). Güney Amerika’da Orinoko taşkın ovası ve çevresindeki savanlar diğer adıyla
llanos toplulukları çok çeşitli ot türlerini içinde barındırır. Bu alanda Venezuela savan
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topluluklarında Trachypogon plumosus, Trachypogon vestitus, Axonopus canescens, Axonopus
anceps, Andropogon selloanus, çeşitli Aristida türleri, Leptocoryphium lanatum, Paspalum
carinatum, Sporobolus indicus, Sporobolus cubensis, çeşitli legümen otlar (Cassia,
Desmodium, Eriosema, Galactia, Indigofera, Mimosa, Phaseolus, Stylosanthes, Tephrosia ve
Zornia türleri gibi) yaygındır. Bunların arasında dağınık olarak Byrsonima crassifolia ve
Curatella americana gibi bazı ağaç türleri de ortaya çıkar. Buffolo ve kapibara (Hydrochoerus
hydrochaeris) ise bu sahaların yaygın hayvan türleri arasındadır. Tapir (Tapirus terrestris),
bataklık geyiği (Blastocerus dichotomus) ve dev armodillo (Priodontes maximus)
herbivorlardan bazılarıdır. Jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelot (Leopardus
pardalis) ve yeleli kurt (Chrysocyon brachyurus), karnivor türler arasında yer alır (Woodward
2008; Gibson 2009). Güney Amerika’nın güneydeki savanları yani cerrado (Portekiz dilinde
zor anlamında), yine bazı özelliklerine göre farklı savan tiplerinin ayırt edildiği bir bölgedir.
Campo limpo ve campo cerrado bunlara iki örnektir. Campo limpo (açık saha) adı verilen ot
savanları, büyük ölçüde ağaç ve çalı türlerinden yoksundur. Otların boyları 40-50 cm
arasındadır. Campo cerrado (kapalı saha) adıyla bilinenler ise ağaçlı savanlardır. Esas
formasyonu ot türleri oluşturmakla beraber dağınık olarak ağaç ve çalı türleri de yayılış gösterir.

Şekil 82: Güney Amerika’da savanların yayılış alanı (Woodward 2008’den yeniden çizildi)
Avustralya savan sahaları kıtanın kuzeyi boyunca yer alır ve yaklaşık 1,9 milyon km2
alan kaplayan savanlar, Avustralya’nın yaklaşık %25’ini oluşturur (Beringer vd. 2015). 17-29
derece güney enlemleri arasında ortaya çıkan savanlar muson ikliminin etkisindedir. Yağış
miktarları kuzeyde 1500 mm’yi bulurken savanların güney kesiminde 500 mm’ye iner.
Savanların otlarının büyük kısmı C4 otlarıdır. Odunsu bitkilerin çoğunluğunu ise akasya ve
okaliptüsler meydana getirir. Her ikisinin de çok sayıda türü, ağaç ve çalı formunda savan
ortamlarına dağılmıştır. Yağış özelliklerine göre farklı savan tiplerinin ortaya çıktığı Avustralya
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savanlarındaki hayvan yaşamı diğer kıtalardakinden çok farklıdır. Çok büyük bir çeşitlilik
olmasa da türler yalnızca bu sahalara özgüdür. Memeli hayvanlar arasında keseli memeliler
dikkat çekici hayvan gruplarıdır. Çeşitli büyüklükte keseli türleri (gri kangrur, vallabi, ve
vallaroo gibi kangru türleri, bandicootlar ve keseli kedi olarak da isimlendirilen quoll) Avustralya
savanlarında ortaya çıkar (Woodward 2008). Avustralya savanlarında yangınlar son derece
önemli bir unsurdur. Savanların güncel yapısını, kompozisyonunu ve dağılışını yangınlar
yeniden şekillendirir (Beringer vd. 2015).

10.2. Çöl Ekosistemleri
Yeryüzünde yayılış gösteren çöller, çoğunlukla sıcak, soğuk ve sisli çöller (kıtaların batı
kıyılarındaki çöller) olarak sınıflandırılır. Sıcak çöller, subtropikal enlemlerde ortaya çıkar ve
don olaylarının görülmemesiyle belirginleşir. Orta enlemlerde yer alan ve yaz mevsiminde çok
yüksek sıcaklıkların olduğu soğuk çöllerde ise kış mevsiminde sıcaklıklar 0°C’nin altına da iner.
Kuzey yarımkürede hem sıcak hem soğuk çöller geniş yayılışa sahiptir. Güney yarımküredeki
çöllerin yayılış alanı daha dar sahaları ilgilendirir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde yer alan
sisli çöllerin yayılışları ise kıtaların batı kıyılarıyla sınırlıdır (Şekil 83).

Şekil 83: Tropikal çöllerin yayılış alanları
Kuzey Afrika’daki Büyük Sahra çölü, Kalahari çölü, Arabistan çölleri, Tar (Thar) çölü
ve Avustralya’daki çöller tropikal çöl ekosistemlerine örnektir. Kıtaların batı kıyılarındaki çöller
ise Afrika’daki Namib çölü, Güney Amerika’daki Atakama çölü ve Kuzey Amerika’daki
Sonoran ve Mojave çölleridir
Yıllık yağış miktarları, sıcak ve soğuk çöllerde 250 mm’yi geçmez. Kıtaların batı
kıyısında yer alan sisli çöllerde ise yıllık yağış miktarları çok daha azdır. Nadiren 100 mm’yi
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geçer. Sıcak çöller ve sisli çöllerde yağışı kontrol eden temel unsur, subtropikal yüksek basınç
koşullarıdır. Çöllerde sıcaklıklar son derece değişkendir. Subtropikal enlemlerdeki sıcak çöller,
tüm yıl boyunca sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yerlerdir. Sıcaklık değerleri 50°C’yi
bulabilir ve nadiren 0°C civarına iner. Orta enlemlerin soğuk çöllerinde yaz mevsiminde sıcaklık
değerleri 32-43°C’ler arasında değişir. Kış mevsiminde ise çok daha karasal koşullar ön plana
çıkar ve sıcaklıklar zaman zaman 0°C’nin altına da iner. Sisli çöllerde ise yıl boyunca sıcaklıklar
denizelliğin etkisi ile çok yükselmez (10-24°C). Namibya’daki Namib çölü, Şili- Peru
kıyılarındaki Atakama çölü veya Büyük Sahra’nın batı kıyıları gibi sahalarda yağış azlığına
karşılık okyanustan gelen sis bu ekosistemler bakımından büyük önem taşır. 1570- 1971 yılları
arasında hiç yağışın düşmediği Atakama çölü, dünyanın en kurak alanlarından birisidir (Ward
2009).
Çöllerde rüzgâr çok önemli bir şekillendirici faktördür. Rüzgâr, aşındırma (korazyon) ve
taşıma (deflasyon) olmak üzere iki şekilde etkili olur. Rüzgâr özellikle zemine yakın yerlerde
kayaçları çizer ve cilalar. Önemli bir şekillendirici süreç olan deflasyon rüzgâr hızı, taşınan
unsurların boyutu, bitki örtüsü gibi çeşitli faktörlere göre bu sahalarda etkili olur. Tropikal çöl
ekosistemlerinde özellikle gün içindeki sıcaklık değişimlerine bağlı olarak fiziksel parçalanma
da etkili olur. Düşük gece sıcaklıklarına karşılık gündüz sıcaklık değerleri 40-50°C’yi bulur. Bu
durum kayaçların yüzeyleri ile iç kısımları arasında sıcaklık farkına yol açar ve fiziki parçalanma
sonunda kayaçlar bloklar hâlinde çözülür. Çöl verniği (çok ince bir tabaka hâlinde siyahımsı
veya çikolata renginde kayaçların ve blokların yüzeyini kaplar. Bu renk demir ve magnezyum
gibi tuzların çökelmesiyle ilgilidir), kalişler (kalkerden oluşmuş ve tamamen sertleşmiş olan bir
kabuktur. Çöl verniğine nazaran biraz daha az kurak olan alanlarda oluşur), playalar,
pedimentler, mantar kayalar, tafoniler (içi boş bloklar) ve çöl kaldırımları (hamada; alüvyal
malzeme içindeki ince unsurlar rüzgârla uzaklaşır ve yüzey sadece köşeli kalker, bazalt gibi
kayaçlardan oluşur. Bunlara Cezayir’de reg, Libya’da serir denir) belli başlı yer şekillerdir.
Tropikal çöllerde akarsuların büyük kısmı geçicidir. Sağnak yağışlar genellikle taşkınlara yol
açar (Erinç 1971; Laity 2008; Ward 2009).
Tropikal çöllerin toprakları aridisollerdir. Aridisoller çeşitli anakayalar üzerinde
oluşabilirler ve kurak bölgelerin toprakları olarak tanımlanırlar. Çoğunluğunda CaCO3 birikimi,
tuz ve kaliş oluşumu vardır. Çöllerin toprak profillerinde organik madde miktarı, bitki örtüsünün
zayıf olması nedeniyle son derece azdır. Yağış miktarlarının da az olması, bu sahalarda kimyasal
ayrışma süreçlerini sınırlar.
Tropikal çöl ekosistemindeki bitkiler bu alanlardaki iklimin tüm özelliklerini yansıtır.
Savan ortamlarına geçiş alanlarında bitki toplulukları yer yer dikenli ağaçlar ve dikenli çalılardan
oluşur. Çöl formasyonu çok uzun süren, kurak ve sıcak geçen iklime uyum sağlamıştır. Bitki ve
hayvanların dağılışlarında çöllerin sahip oldukları yerel ortamların önemli rolü vardır. Bazı bitki
ve hayvan grupları tüm kıtalardaki çöllerde ortaya çıkarlar. Kaktüs türleri özellikle Amerika’daki
çöl alanlarında yaygındır. Sütleğenler ise birçok türle Afrika’da temsil edilir (Ward 2009). Bitki
ve hayvanlar açısından çöl alanları yaşamın zor olduğu yerlerdir. Çöllerdeki belli başlı üç doğal
ortam özelliğine canlılar uyum göstermek zorundadır. Bunlar kuraklık, yüksek sıcaklık ve
tuzluluktur. Tüm vejetatif aktivitelerini bir yılda tamamlayan birçok tür, bu sahalarda ancak
yağıştan hemen sonra ortaya çıkar. Bu şartlarda yetişen bitkiler, genellikle kurak mevsimde
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yapraklarını döken yayvan yapraklı türlerdir. Alt katı oluşturan ot türleri ise, genellikle yıllık
bitkilerden meydana gelir. Bunların önemli bir kısmı ya kurak mevsimde ortadan kalkar veya
kurak dönemi toprak altında dinlenme hâlinde geçirir.
Çöllerin florası dünyanın diğer alanlarındaki floralardan çok farklıdır. Çöllerde yaşayan
bitkilerin çoğunluğu uzun süre kurak koşullar altında yaşayabilen kserofit bitkilerdir. Bazı kserofit
bitkiler, kısa bir zaman dilimi için bünyelerindeki suyun %75’ini kaybetseler bile hayatlarına
devam edebilirler. Çöl alanlarında ortaya çıkan bitkilerin ortak özelliklerinden birisi sukkulent
yapıya sahip olmalarıdır. Bu özellik, kurak dönem esnasında kullanılmak üzere bitki tarafından su
depolanmasını ifade eder. Su, bitkide yaprak, gövde, dal, kök veya yumru gibi çeşitli organlarda
depolanabilir. Bu özelliklere sahip olan çok çeşitli bitki türleri çöllerde yayılış alanı bulur.
Örneğin, kaktüsler gövde sukkuletine sahip bitkilere örnektir. Yaprakları sukkulent özelliğe sahip
olan bitkilere Agave ve Aloe türleri örnek verilebilir. Bu cinslere ait bitki türlerinde kalın ve etli
yapraklar suyu depolamaktadır. Yaprakların küçük olması, evoporasyonu azaltır. Örneğin Lithops
türleri (bunlara taş bitkileri adı da verilir), taş benzeri ve boyu sadece 0,5 cm kadar olan sukkulent
yapraklara sahiptir (Fotoğraf 32). Bunlardan birisi olan Lithops francisci Namib çölüne
endemiktir. Bitkilerin suyu muhafaza etmek için kullandıkları diğer bir yöntem ise kurak dönemde
yaprakların dökülmesidir. Sonoran çölünün Ocotillo çalıları (Fouquiera splendens) gibi. Ocotillo
çalıları yeterli yağışı buldukları zaman yapraklanır, ancak bu yapraklar kurak dönem esnasında
hemen dökülür. Bu durum yılda birkaç kere tekrarlanabilir. Çöllerde bitkilerin açık renkli tüylerle
veya tuz salgılarıyla kaplanan yaprakları, güneş ışığını yansıtır. İğneli veya dikenli yüzeyler de
benzer özelliğe sahiptir. Birçok çöl bitkisinde terlemeyi sağlayan stomalar yapraklarda
gömülmüştür ve stomaların etrafı tüylenmiştir. Çöl bitkilerinin kök sistemleri uzun kazık kökler
veya yanlara doğru son derece gelişmiş köklerdir. Bu derin kazık kökler, topraktaki neme ulaşmak
için son derece önemlidir (Ward 2009). Çöllere bitkilerin uyumunun belli başlı yolları şu başlıklar
altında toplanmaktadır (Ward 2009):
1. Kuraklıktan kaçmak: Bitki tüm faaliyetlerini suyu bulduğu zaman gerçekleştirir.
Çöllerin çok sayıda yıllık bitkisi çöllerde bu duruma örnek oluşturur.
2. Kuraklığı atlatmak: Kurak dönemi derin kökler (topraktaki çok az nemi bile emer) gibi
morfolojik özelliklerden faydalanarak ve /veya stoma kontrollü su kaybı ve CAM fotosentezi gibi
fizyolojik özelliklerle atlatırlar. Bilindiği gibi CAM fotosentezi, bazı bitkilerde görülen karbon
fiksasyonu (yani CO2 özümlemesi ) yoludur. Bu bitkiler genellikle sukkulent yapıdadırlar. Tuzcul
ortamlarda yaşayan halofit bitkiler ile epifit bitkilerin CAM tipi fotosentez yaptıkları bilinir. CAM
fotosentezinde stomalar geceleri açık gündüzleri kapalıdır. Bazı bitkilerin örneğin Boscia
albitrunca, kökleri toprak içinde 68 metre derinliğe inebilmektedir.
3. Kuraklığa tahammül etmek: Bu bitkilerde çok hızlı gaz değişimi söz konusudur. Kurak
dönemlerde yapraklarını dökerler. Birçok çöl bitkisinde bu durum görülür. Hammada scoparia
gibi.
4. Kuraklığa direnç göstermek: Bu bitkiler su miktarı fazla olunca orta derecede; su stresi
söz konusu ise çok az gaz değişimi yaparlar.
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Fotoğraf 32: Namib çölünde taş bitkileri olarak da bilinen Lithops sp. örneklerinin çiçekli ve
çiçeksiz durumları (http://biodiversity.org.na/taxondisplay.php?nr=3898). Çöl ortamının kurak
koşullarına boyu sadece 0,5 cm kadar olan sukkulent yapraklarla iyi uyum sağlamıştır. Bitkinin
bu yaprakları yeşil oklarla gösterilmiştir.
Birçok çöl habitatında toprakta tuz içeriğinin yüksek olması, bitkilerin bu koşullara
uyumunu da gerektirir. Çöllerdeki halofit bitkiler, yüksek oranda tuz içeren alanlara iyi uyum
gösterirler. Kurak sahaların topraklarındaki toprak suyundaki tuz içeriği 2000-20.000 ppm
arasında değişir. Halofitler genelde iki şekilde tuzlu alanlara uyum gösterir (Ward 2009):
1- Tuz biriktirerek (Salicornia, Suaeda, Chenopodium, Atriplex türleri örnek verilebilir),
2- Tuzun fazlasını salgılayarak yani dışarı atarak (Tamarix ve Reaumuria türleri gibi).
Çok kurak alanlar olmalarına rağmen çöl ekosistemlerinde şaşırtıcı bir çeşitlilikte böcekler,
karıncalar, çekirgeler, kertenkeleler, yılanlar, kuşlar ve memeliler gibi çok geniş bir yelpazede
hayvan yaşamı söz konusudur. Çöl kemirgenleri, özellikle Heteromyidae ailesi ve karıncalar
büyük oranda tohumlarla beslenir ve bu durum çöl ekosistemlerinin dinamikleri açısından
önemlidir (Smith ve Smith 2012). Çöllerde yaşayan birçok hayvan türü tıpkı bitkiler gibi çok
büyük bir su sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Hayvanların bazıları bu sorunu susuz alanlardan kaçarak
veya etkilerinden kısmen uzaklaşarak çözmeye çalışır. Bazı hayvan grupları (bazı toynaklılar veya
kuşlar gibi) savan ceplerine doğru yer değiştirerek susuzluktan korunur. Birçok hayvan türü
kuraklık, yüksek sıcaklıklar ve tuzluluğa olağanüstü uyum şekilleri sergiler. Bunlardan bir kısmı
morfolojik, bir kısmı fizyolojik uyumlardır. Bazı hayvan türleri hemen hemen su içmeden hayatını
devam ettirebilir. İhtiyaçları olan suyu yedikleri besinlerden karşılarlar. Bir kısmı ise çok güçlü
böbreklere sahiptir (bazı kanguru türleri gibi). Bazı sürüngen ve kemiriciler ise terleme ile su
kaybetmezler. Omurgasız hayvanların önemli bir kısmı aynen efemerler gibi, kurak dönemi uyku
hâlinde geçirirler. Estivasyon adı verilen bu dönemde, gelişme duraklar ve bir durgunluk ya da
uyku hâli söz konusu olur. Yağışlı dönem başlayınca yine bitkilerde olduğu gibi meydana çıkarlar
(örnek Avustralya çöl kurbağası; Cyclorana platycephala gibi). Birçok böcek türü vücut
yüzeylerinden su kaybını önlemek amacıyla üst derilerini balmumu benzeri bir maddeyle âdeta
kaplamaktadır. Bu durumun güzel örneklerine Namib çölündeki koyu renkli birçok kanatlı böcek
türünde rastlanmaktadır (Hadley 1979; Smith ve Smith 2012). Yine birçok hayvan özellikle
memeli hayvan gündüz değil, geceleri aktiftir. Gündüz aktif olan hayvanların çoğu sürüngen ve
reptillerdir. Diğerleri gündüzleri kazdıkları sığınaklarda vakit geçirirler (Ward 2009; Tablo 4).
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Tablo 4: Hayvanların çöl ortamlarına bazı uyum şekilleri (Ward 2009).
Çöle Uyum

Hayvan türlerine örnek

Doğrudan suya az ihtiyaç duyarlar; Allactaga tetradactyla-bir fare türü; Sauromalus
suyu yedikleri besinlerden veya varius-büyük kertenkele; Dipodomys deserti-kanguru
metabolik süreçlerden elde ederler. faresi.
Yoğun dışkı ve idrara sahiptirler.

Bazı kanguru türleri, deve, antilop sincapları veya
Avustralya çöllerinde Dasycercus türleri (mulgara
adıyla bilinen küçük keseli memeli hayvanlar).

Çok az veya hiç terlemezler.

Sürüngenler, kemirici türler ve develer.

Estivasyon yaparlar.

Avustralya çöl kurbağaları, çöl kaplumbağası, İran
yer sincabı.

Uzun kulaklar ve uzun
unsurlara sahip olanlar.

diğer Çöl tilkisi (Fennecus zerda), Amerikan çöl tavşanı
(Lepus californicus).

Su için uzun mesafe giden türler.

Deve ve çakal gibi.

Kazıcı hayvanlar.

Mirketler, çöl faresi, Afrika çöl kirpisi.

Küçücük peri baykuşlarından (Macrothene whitneyi), deve kuşlarına (Struthio camelus)
ve tarçın kuyruklu ardıç kuşuna (Cinclosoma cinnamomeum) kadar çeşitli kuşlar çöl ortamına
uyum sağlamıştır. Deve kuşları yediği besinlerden gereksinimini karşılar. Tarçın kuyruklu ardıç
kuşu da kuraklığa son derece direnç gösterebilir ve çok az su içerek yediği besinlerle büyük
ölçüde su ihtiyacını giderir. Memeli hayvanlara gelince; bunlar çöl ortamlarına daha az uyum
sağlamışlardır. Ancak birçoğu su kaybına engel olmak için çeşitli önlemler geliştirmişlerdir.
Bitkiler gibi hayvanlar da su kaybını azaltmak amacıyla terlemeyi azaltırlar. Bu nedenle birçok
çöl memelisinde derideki ifrazat hücreleri yoktur. Onlar soğuma gereksinimlerini başka
yöntemlerle giderirler. Bazı memeli hayvanların dillerinin altındaki kılcal damarlar fazladır.
Kulaklar ise daha büyüktür (çöl faresi/arap tavşanı ve çöl tilkisinde olduğu gibi). Bu büyük
kulaklardaki kılcal damarlar da oldukça fazladır. Kanguru fareleri ve çöl tilkilerinde olduğu gibi
türlerin kılcal damar sayılarındaki artış, hayvanların yüksek sıcaklıklara tahammülünde önemli
rol oynar. Çöl ortamında yaşayan memeli hayvanların diğer bir özelliği de, oldukça yoğun olan
idrarları ve nispeten kuru olan dışkıları ile vücuttaki su kaybını azaltmalarıdır. Avustralya
çöllerinin kızıl kangurusu (Macropus rufus) bu duruma örnektir. Kızıl kangurular idrardaki
suyun tamamını alabilen güçlü böbreklere sahiptir. Çöl ortamında yaşayan memeli hayvanlar
üreyi dışkıları ile dışarı atarlarken, birçok böcek, sürüngen, salyangoz ve kuş türü de nitrojenli
atık olarak ürik asit atar. Ürik asit suda çözünmez ve bir macun kıvamında dışarıya atıldığı için
de çok az su kaybı olur. Hem omurgalı hem de omurgasız bazı hayvanlarda çok çeşitli üriner
sistemden söz etmek mümkündür. Schistocerca gregaria’da son derece katı atık üreten bir
çekirge türüdür (Ezcurra vd. 2006; Ward 2009; Smith ve Smith 2012). Çöllerde yaşayan
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hayvanların tüyleri de genellikle kısadır. Vücuttaki derinin kılcal damarların en yaygın olduğu
yer olması nedeniyle gündüz vücut çok çabuk ısınır, gece de çok çabuk soğur. Uzun kulaklar
yanında uzun kuyruklar, çöl hayvanlarında görülen özelliklerden birisidir. Bazı hayvanlar çok
sıcak zamanları, kazdıkları çukurlarda geçirirler. Çöllerde yaşayan bazı hayvan grupları, tuz
içeren besinlerden uzak durmakla beraber, bazı memeli hayvanlar, kuşlar ve sürüngenler, tuz
içeriği yüksek olan suyu içebilirler. Afrika’nın güneybatısında yağışın çok nadir olarak düştüğü
Namib çölünde sabahları güneşin yükselmeye başlamasıyla beraber serin ve nemli havanın
ısınması çölü sis içinde bırakır. Bu arada çölde yaşayan bazı kın kanatlı böcek türleri (Stenocara
spp.) her sabah, sanki amuda kalkmış gibi durarak sırtlarının üstünde topladıkları sisin
yoğuşmasını sağlarlar ve oluşan su damlalarını yavaş yavaş ağızlarına doğru kanalize ederler.
Böylece su gereksinimini bir parça da olsa gidermiş olurlar. Namib çölünde yaşayan bu
hayvanlar organizmaların doğal ortama uyumu konusunda önemli bir örnektir (Smith ve Smith
2012).
Kalahari çölünde yaşayan mirketler/kuyruksürenler (bir çeşit sincap Xerus inauris) ise
son derece sosyal hayvanlardır. Genellikle 40’lı gruplar hâlinde dolaşırlar. Yem bulmak için
toprağı kazan mirketlerin kınkanatlılar, akrepler, böcek larvaları ya da küçük sürüngenler en
gözde avları arasındadır.
Tropikal ve subtropikal alanlarda ortaya çıkan sıcak çöller, ekvatorun kuzey ve güneyinde
10-35 ° enlemleri arasında yer alırlar. Subtropikal yüksek basınç hücrelerinin ve soğuk okyanus
akıntılarının hâkim olduğu kara kütlelerinin batı kıyılarında ortaya çıkan sıcak çöller, karasal
sıcaklık rejimine sahip yerlerdir. Buralarda çok sıcak yazlar ve soğuk kışlar görülür. Yaz
mevsiminde gündüz sıcaklık değerleri ortalama 38°C civarında olmakla beraber, zaman zaman
50°C’nin üzerine çıkar. Gece sıcaklıklar, belirgin olarak düşer ve 20°C civarına iner. Kış
sıcaklıkları yaz mevsimine göre daha az olmakla beraber, yine de yüksektir. Gündüz 1621°C’ler, gece ise 4-10°C’ler arasında seyreder (Laity 2008; Ward 2009).
Sıcak çöllerdeki yıllık yağış miktarları genellikle 250 mm’yi aşmaz. Tar gibi bazı çöllerde
yaz yağışları ortaya çıkarken, Sonoran çölü gibi bazı çöllerde hem yaz hem de kışın yağış
görülür. Sahra ve Arabistan çöllerinde belirli bir yağış mevsimi yoktur. Yaklaşık doğu- batı
doğrultusunda 4800 km, kuzey-güney yönünde 1600 km uzunluğa sahip Büyük Sahra Çölü, reg,
erg ve hamadaların görüldüğü bir çöl alanıdır. Bu saha subtropikal yüksek basınç hücresinin
etkisi altındadır ve yıllık yağış, birçok yerde 25 mm’yi bile bulmaz. Sahra çölü yeryüzünün en
sıcak alanlarından birisidir. Sıcaklıklar, 50-55°C’yi bulur. Dağlık alanlarda bazen sıcaklık
değerleri 0°C’nin altına da inebilir (Ahakkar dağları gibi). Yağış miktarlarının çok az da olsa
arttığı batı kesimlere doğru bitki çeşitliliği artar. Çok daha kurak olan doğu kesimde bitkiler son
derece azalır. Bitkilerin çoğu kserofit, efemer ya da halofittir. Bu bitkilerin bazıları dikkat
çekicidir. Örneğin çöl gülü (Anastatica hierochuntica) Büyük Sahra’nın yaygın bitki türlerinden
birisidir. Bitki yağışlı dönem sonrasında tüm yapraklarını ve dallarını sıkı bir top hâline getirip
dinlenme dönemine geçmektedir. Bu durumda bitki olgunlaşmadan tohumlarının dağılmasını
engellemekte ve böylece de tohumlar yıllarca bozulmadan kalmaktadır. Bir sonraki yağışlı
dönemde bitki tohumlarını saçmak için yeniden açılmaktadır (Hegazy ve Kabiel 2010; Fotoğraf
33). Büyük Sahra’nın birçok kısmında görülen regler, çoğunlukla bitkiden yoksundur. Buna
karşılık hamadalar üzerinde az da olsa bazı bitki türleri gelişme imkânı bulur. Ergler (kum çölü)
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üzerinde ise reglere nazaran bitki türlerinin sayısı çok daha fazladır. Kum tepeleri arasında nadir
yağmurda suyun biriktiği boşluklarda, kuru göl yataklarında birçok türe rastlanır. Cleome
droserifolia gibi efemer bitkiler yağmurdan sonra bir iki gün içinde çimlenip ve 10-15 gün içinde
de tohumları olgunlaştırabildikleri son derece kısa bir yaşam döngüsüne sahiptir. Erglerin
üzerinde dağınık şekilde yayılış gösteren ve had olarak bilinen Cornulaca monacantha ile afozo
olarak bilinen Panicum turgidum develerin beslenmesi bakımından da önem taşır. Bu iki türün
kumun içinde 15 metreye varan çok uzun kök sistemleri geliştirdikleri de görülür (Ward 2009).
Ergler üzerinde yaygın olan yine çok yıllık bir ot türü olan Aristida pungens, ekolojik koşulların
nispeten uygun olduğu alanlarda yerini Ephedra alagens, Genista sahraea, Calligonum azel gibi
çalı formundaki türlere bırakır. Hamadalar üzerinde ise genellikle Haloxylon salicornicum
(saksavul) dikkat çekicidir. Bu bitkinin tohumları yerel topluluklarca diğer ot türlerinin tohumları
ile öğütülüp ekmek yapımında da kullanıldığından kıtlık dönemlerinin bitkileri arasında kabul
edilir. Son derece derin kök sistemlerine sahip olan Haloxylon ammodendron ise siyah saksavul
olarak da bilinen psammofit ve halofit bir türdür. Bunların yoğun olarak yetiştiği yerlere saksavul
ormanı adı verilir ve develerin beslenmesi, yakıt ve hatta deterjan olarak insanlar tarafından
kullanılır. Saksavulların bir başka türü olan Haloxylon persicum (beyaz saksavul), Arabistan
çevresinde ghada adıyla bilinir. Tuz sedirleri adı da verilen ılgın türleri (Tamarix sp.) ise
çoğunlukla vadi içlerinde yayılış gösterir (Al-Khalıfah ve Shanavaskhan 2007).
Fotoğraf
33:
Çöl
gülü
(Anastatica
hierochuntica)
Büyük
Sahra’nın
bitki
türlerinden birisidir. Bitki yağışlı dönem
bittikten sonra bütün yapraklarını ve dallarını
sıkı bir top hâline getirip dinlenme dönemine
geçmektedir. Bitki böylece olgunlaşmadan
tohumlarının dağılmasını engellemekte ve
tohumları yıllarca bozulmadan kalmaktadır. Bir
sonraki yağışlı dönemde bitki tohumlarını
saçmak için yeniden canlanmaktadır. Fotoğrafta
çöl gülünün yağışsız dönemde kendini kapatmış
bir örneği görülmektedir.

Afrika’nın güneybatısındaki sisli Namib çölü, bazı ilginç bitkilere de ev sahipliği yapar.
Bunların en dikkat çekeni Welwitschia miralibis, Namib Çölü’ne özgüdür (Fotoğraf 34).
Welwitschia cinsi, 1800’lü yıllarda Avusturyalı botanikçi Friedrich Welwitsch tarafından
keşfedilmiştir ve bu botanikçinin adını taşımaktadır. Açık tohumlu bitkiler (Gymnospermler) ile
kapalı tohumlu bitkiler (Angiospermler) arasında bir geçiş sınıfı olarak bilinen Gnetales
sınıfından olan Welwitschia miralibis fosilleri, Tersiyer’e kadar inmektedir ve ait olduğu
familyanın (Welwitschieceae) monotipik bir türüdür. Bitkinin yaşamı esnasında yalnızca
yaprakları gelişmektedir. Namib çölünde 100-150 km’lik kıyı kuşağında dağınık olarak görülen
bu bitki oldukça büyük, kayış gibi yaprakları ile diğer kserofitlere benzemez. Çok uzun yaşayan
bu çöl bitkisinin 400-500 yaşında örnekleri vardır. Namib çölünün kumullarında çok yıllık otlar
da yaygındır. Bunların derin kök sistemleri vardır. Dikenli bir çalı türü Acanthosicyos
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horrida’nın (nara kavunu) yayılış alanı da bu sahalardır. Nara kavunu çöl insanının ve çöl
hayvanlarının önemli besin kaynaklarından birisidir. Ağustos-Eylül aylarında yerel halk
tarafından toplanan nara kavunu çeşitli amaçlarla kullanılır.

Fotoğraf 34: Namib çölünde Welwitschia miralibis (http://www.kew.org/scienceconservation/plants-fungi/welwitschia-mirabilis-tree-tumbo). Namib Çölü’ne özgü bir bitki
olan bu türün yüzlerce yıl yaşayan örnekleri vardır.
Güney Amerika’nın batı kıyılarında çöller 5-30° güney enlemleri arasında yer alır. Bu
saha dünyanın en kurak bölgelerinden birisidir. Atakama çölü ve kuzeyindeki uzantıları
Humboldt soğuk su akıntısının etkisindedir ve bu alanın bazı kesimlerinde yıllık yağış miktarı
50 mm’yi bulmaz. Ancak okyanusdan gelen sis tabakası bu çöllerin özelliklerini değiştirir.
Şili’de camanchaca ve Peru’da garúa olarak adlandırılan bu sisler, Atacama ve kuzeyindeki Peru
çöllerinde bitki örtüsünün yayılışı ve çeşitliliği bakımından kilit rol oynar. Sisin bu çöllerdeki
yamaçlara sağladığı nem, İspanyolca’da küçük tepeler anlamına gelen lomas oluşumlarını yani
sis bölgesi bitki topluluklarının gelişmesine izin verir. Bazıları bu kuşağı bereket kuşağı (1929
Johnston), sis vahaları (1959 Ellenberg) veya çöldeki çayırlar şeklinde ifade etmişlerdir. Bu sis
kuşağının etkisi dışında kalan yerler bitki örtüsü bakımından son derece fakirdir (Şekil 84). Peru
lomaslarının otsu florası Şili’nin sisli çöllerindekinden daha zengindir (Peru kıyılarında tür sayısı
800’den fazla iken bu sayı Atakama’da 370 civarındadır). Bu özellik Nolana (çan çiçekleri)
cinsine ait otsu ve odunsu türlerin dağılışında açıkça görülmektedir. Peru kıyılarındaki çöllerin
otsu florasının zenginliğini destekleyen önemli faktörlerden birisi sislerin bu sahada daha düzenli
olmasıyla ilgili görünmektedir (Rundel vd. 1991; Dillon vd. 2011).
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Şekil 84: Peru kıyı çöllerinde sis ve bitki örtüsü arasındaki ilişki (Rundel vd. 1991’den
değiştirilerek yeniden çizildi).
Kuzey Amerika’nın çölleri floristik ve yapısal özellikleri ile Güney Amerika’dakilerden
farklıdır. Kuzey Amerika kurak sahaları bu özelliklerini, hem kışın Pasifikten gelen nemli hava
kütlelerini engelleyen dağların yağmur gölgesi etkisine (Büyük Havza ve Mojave çölü) ve hem
de subtropikal yüksek basınç hücrelerine (Chihuahuan ve Sonoran çölleri) borçludur. Büyük
Havza daha kuzeyde yer alır ve burada Aralık-Şubat arasında sıcaklıklar çoğunlukla 0°C’nin
altındadır. Yıllık ortalama sıcaklığın 9°C olduğu bu saha soğuk çöl olarak nitelenir. Büyük
Havza’nın daha güneyinde yıllık ortalama sıcaklık 20°C’dir. Buradaki Chihuahuan ve Sonoran
gibi sıcak çöllerde kuzeydekinin aksine kar şeklinde değil, yağmur şeklinde yağışlar görülür
(Laity 2008). Alçak kesimlerde yıllık 100 mm’nin altında yağış alan bu sahalarda kaktüsler
yaygındır. Sonoran Çölü’nde uzun boylu saguaro kaktüsü (Cereus giganteus), çok gövdeli
Stenocereus thurberi ve düz gövdeli kaynanadili (Opuntia sp.) türleri bunlar arasındadır. Kısa
boylu (8-10 m kadar) ağaçlar (Parkinsonia microphylla, Prosopis glandulosa, Olneya tesota) ile
Ambrosia dumosa, Fouquieria splendens, Larrea tridentata gibi bazı küçük çalı türleri Sonoran
bitkilerinden diğerleridir. Mojave çölünün belirgin türlerinden birisi yucca palmiyesi (Yucca
brevifolia)’dir. Yaprakları söğütü andırdığı için çöl söğüdü olarak bilinen Chilopsis linearis’in
yayılış alanı ise geçici akarsu yataklarıdır (Archibold 1995; Laity 2008).
Bitki türleri açısından son derece zayıf bir alan olmasına karşılık, antilop, geyik ve ceylan
gibi memeli hayvan türlerine de rastlanan Büyük Sahra’da, kemiriciler, kertenkele ve yılan türleri
daha çok erglerde yaygındır. Büyük Sahra 100 kadar sürüngen türünün yaşam alanıdır. Karnivor
hayvanlardan bazı türler de bu alanda ortaya çıkar. Büyük Sahra’da develer yüksek sıcaklık ve
besin azlığına iyi uyum gösteren hayvanların başında gelir. Kıtanın yaklaşık
%20’sini kaplayan Avustralya çöllerinin memeli hayvanlarının çoğu keseli memelilerdir. Keseli
fareler, kızıl kanguru, dikenli karıncayiyen ekidnalar bunlara örnektir (Ward 2009).
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Uygulamalar
1) Savan ekosistemlerinin yayılış alanlarını bir dünya haritası üzerinde gösteriniz.
Çevrenizde bulunan kurakçıl bitkilerin özelliklerini gözlemleyiniz.
2) Çöllerin iklim özellikleri konusunda örnek olabilecek iki meteoroloji istasyonunun
yağış ve sıcaklık değerlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Çöl bitkileri neden yapraklarını döker?
2) Çöllerin küre üzerindeki dağılışının nedenleri nelerdir?
3) Savan ekosistemlerindeki faunanın özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Savanlar ve tropikal çöller alçak enlemlerin diğer ekosistemleridir. Bu sahalar büyük
ölçüde yağış azlığına bağlı olarak şekillenmişlerdir. Tipik savanlara tropiklerarası alanlarda (25
derece kuzey ve 25 derece güney enlemleri arasında) rastlanır. Savanların en belirgin özelliği
yağışın mevsimselliğidir. Bir veya iki yağışlı dönemi izleyen çok kurak bir dönem vardır. Bu
durum büyük ölçüde intertropikal konverjans zonunun mevsimlik yer değiştirmesi ile ilgilidir.
Savanların en geniş yayılış alanı bulduğu alan, Afrika’da tropiklerarası kuşaktır. Bu alan aynı
zamanda dünyanın otçul büyük memeli hayvan gruplarının en fazla çeşitliliğe sahip olduğu ve
en yoğun topluluklar oluşturdukları sahadır. Savanların aldığı yıllık yağış miktarları çok
değişkendir. Çöllere yakın olan alanlar 500 mm civarında veya daha az yağış alırken, tropikal
ormanlara komşu olan yerlerde yağış 1500 mm’yi bulur. Savanlar Köppen iklim
sınıflandırmasında Aw iklim tipi (tropikal yağışlı ve kurak iklim tipi; savan iklimi) olarak ifade
edilir. Afrika’da tropikal yağmur ormanlarını geniş bir savan kuşağı çevreler. Güney Amerika
ve Orta Amerika’daki savan alanları daha parçalı bir yayılışa sahiptir. Brezilya’da Amazon nehri
güneyindeki yüksek alanlar cerrado adı verilen savanların yayılış alanıdır. Güney Amerika
savanları Afrika’daki savanlardan floristik özellikleri ve hayvan türleri bakımından farklıdır.
Avustralya’da savanlar geniş alanlar kaplar. Asya’nın tropikal sahalarındaki savan alanları ise
doğal savan ekosistemleri değildir.
Savan ekosistemlerinin esas vejetasyonu ot formasyonudur. Savanlarda ağaç olsa da bu
ağaçlar son derece dağınıktır. Yani orman alanlarında olduğu gibi kapalı bir çatı söz konusu
değildir. Savanlardaki otların çoğu gölgeye toleranslı olmayan ve C4 fotosentez yolunu kullanan
türlerdir. Savanların ot biyoması büyük herbivor hayvan gruplarını destekleyecek özelliktedir.
Savanlarda hektar başına 120 ton karbon depolanmaktadır. Bu oran küresel karbon stoğunun
yaklaşık %15’ini ifade eder. Savanların bu yüksek üretim kapasitesine rağmen tropikal yağmur
ormanlarına göre daha az olan karbon stoklama özelliğinin temel nedeni, çok sık çıkan
yangınlara bağlı olarak atmosfere karbon iade edilmesidir. Savan ekosistemleri yeryüzünün çok
sık yangınlara maruz kalan ekosistemlerindendir. Yangınların neden olduğu küresel karbon
emisyonlarının yaklaşık %44’ünden savan yangınları sorumludur. Savanların toprakları oldukça
çeşitlidir. Bu konuda iklim özelliklerinde kısa mesafelerde değişimlerin olmasının rolü büyüktür.
Savan bitkileri yüksek tür çeşitliliği ile birlikte çok çeşitli yaşam şekillerine sahiptir. Savan
bitkileri fenolojik özellikler bakımından da çok çeşitlidir. İklim özelliklerinde ortaya çıkan
devrilik en azından bir grup bitki için ya çiçeklenme veya belirli bir vejetatif faaliyet için
uygundur. Savan ekosisteminde kurak dönemde, ağaçlar ve otlar arasında ışık ve mekân
mücadelesinden çok, topraktaki su ve besin maddelerine ulaşmak için rekabet söz konusudur.
Otla beslenen hayvanların varlığı savan ekosistemlerinin özelliklerini belirleyen unsurlardan
birisidir. Afrika’da yağmur ormanlarını doğu ve güneyden çevreleyen savanlar sahasında
toynaklı hayvan gruplarında büyük bir çeşitlilik vardır. Avustralya savanları ise küçük keseli
memeli hayvanların yaşam alanları arasındadır.
Yeryüzünde yayılış gösteren çöller, çoğunlukla sıcak, soğuk ve sisli çöller (kıtaların batı
kıyılarındaki çöller) olarak sınıflandırılır. Sıcak çöller, subtropikal enlemlerde ortaya çıkar ve
don olaylarının görülmediği yerlerdir. Orta enlemlerde, yaz mevsiminde çok yüksek sıcaklıkların
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olduğu soğuk çöllerde ise kış mevsiminde sıcaklıklar 0°C’nin altına da iner. Kuzey yarımkürede
hem sıcak hem soğuk çöller geniş yayılışa sahiptir. Güney yarımküredeki çöllerin yayılış alanı
daha dar sahaları ilgilendirir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde yer alan sisli çöllerin yayılışları
kıtaların batı kıyılarıyla sınırlıdır. Kuzey Afrika’daki Büyük Sahra çölü, Kalahari çölü, Arabistan
çölleri, Tar (Thar) çölü ve Avustralya’daki çöller tropikal çöl ekosistemlerine örnektir. Kıtaların
batı kıyılarındaki çöller ise Afrika’daki Namib çölü, Güney Amerika’daki Atakama çölü ve
Kuzey Amerika’daki Sonoran ve Mojave çölleri’dir. Yıllık yağış miktarları, sıcak ve soğuk
çöllerde 250 mm’yi geçmez. Kıtaların batı kıyısında yer alan sisli çöllerde ise yıllık yağış
miktarları çok daha azdır. Nadiren 100 mm’yi geçer. Sıcak çöller ve sisli çöllerde yağışı kontrol
eden temel unsur, subtropikal yüksek basınç koşullarıdır. Çöllerde rüzgâr çok önemli bir
şekillendirici faktördür. Tropikal çöllerin toprakları aridisollerdir. Çoğunluğunda CaCO3
birikimi, tuz ve kaliş oluşumu vardır. Bitki ve hayvanlar açısından çöl alanları yaşamın zor
olduğu yerlerdir. Çöllerdeki belli başlı üç doğal ortam özelliğine canlılar uyum göstermek
zorundadır. Bunlar kuraklık, yüksek sıcaklık ve tuzluluktur. Çöllerin florası dünyanın diğer
alanlarındaki floralardan çok farklıdır. Çöllerde yaşayan bitkilerin çoğunluğu uzun süre kurak
koşullar altında yaşayabilen kserofit bitkilerdir. Çöl alanlarında ortaya çıkan bitkilerin ortak
özelliklerinden birisi de sukkulent yapıya sahip olmalarıdır. Bu özellik, kurak dönemde
kullanılmak üzere bitki tarafından su depolanmasını ifade eder. Birçok çöl habitatında toprakta
tuz içeriğinin yüksek olması, bitkilerin bu koşullara uyumunu da gerektirir. Çöllerdeki halofit
bitkiler, yüksek oranda tuz içeren alanlara iyi uyum gösterirler. Çok kurak alanlar olmalarına
rağmen çöl ekosistemlerinde şaşırtıcı bir çeşitlilikte böcekler, karıncalar, çekirgeler,
kertenkeleler, yılanlar, kuşlar ve memeliler gibi çok geniş bir yelpazede hayvan yaşamı söz
konusudur. Çöllerde yaşayan birçok hayvan türü tıpkı bitkiler gibi çok büyük bir su sıkıntısı ile
karşı karşıyadır. Hayvanların bazıları bu sorunu susuz alanlardan kaçarak veya etkilerinden
kısmen uzaklaşarak çözmeye çalışken bazıları da kuraklık, yüksek sıcaklıklar ve tuzluluğa
olağanüstü uyum şekilleri sergiler.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi farklı bölgelerde savanı isimlendirmek için kullanılan
kelimelerden biri değildir?
a) Cerrado
b) Campos
c) Llanos
d) Miombo
e) Ocotillo
2) Savan ekosisteminin esas vejetasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ağaç
b) Çalı
c) Ot
d) Frigana
e) Psödomaki
3) Aşağıdakilerden hangisi tropikal çöller arasında yer almaz?
a) Kongo havzası
b) Atakama
c) Sanoran
d) Tar
e) Namib
4) Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin çöl ekosistemine uyum sağlamak için geliştirdiği
yöntemlerden biri değildir?
a) Tüm vejetatif faaliyetlerini suyu bulduğu zaman gerçekleştirir
b) Daha fazla nem tutabilmek için kurak dönemde yapraklanır
c) Kurak dönemi derin kökler geliştirerek atlatır
d) Su stresinin fazla olduğu dönemde çok az gaz değişimi yapar
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e) Kuraklığa dayanabilmek için kurak dönemde yapraklarını döker
5) Güney Amerika’nın batı kıyılarında 5-30° güney enlemleri boyunca yer alan çöller
hangi çöl tipine örnek oluşturur?
a) Soğuk çöller
b) Sıcak çöller
c) Sisli çöller
d) Taşlı çöller
e) Kum çölleri
6) Canlılar çöllerdeki hangi doğal ortam özelliklerine uyum göstermek zorundadır?
7) Kaliş nedir?
8) Çöl bitkilerinin yaşamlarını sürdürebilmek için sağladıkları uyum hangi başlıklar
altında toplanabilir?
9) Çöl ekosisteminde yer alan bazı hayvanların dillerinin altındaki kılcal damarlarının
fazla, kulaklarının ise daha büyük olmasının nedeni nedir?
10) Savanlarda hayvanların yüksek sıcaklığa ve susuzluğa karşı gelişen başlıca uyum
şekilleri nelerdir?
Cevaplar
1) e, 2) c, 3) a, 4) b, 5) c, 6) Kuraklık, yüksek sıcaklık ve tuzluluk, 7) Kalkerden oluşmuş
ve tamamen sertleşmiş kabuğa verilen isimdir, 8) Kuraklıktan kaçma, kuraklığı atlatma,
kuraklığa tahammül etme, kuraklığa direnç gösterme, 9) Yüksek sıcaklıklara direnebilmek, 10)
Günün sıcak saatlerinde toprak altına veya gölgelik alanlara çekilme, bazı memeli hayvanların
tüylerinin açık renkli olması, nemli alanlarda doğru göç alışkanlığının kazanılması.
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11. AKDENİZ EKOSİSTEMLERİ, ILIMAN KUŞAK ORMAN
EKOSİSTEMLERİ, STEP EKOSİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Akdeniz ekosistemlerinin küre üzerindeki yayılış alanları ve özellikleri
11.2. Ilıman kuşak orman ekosistemlerinin küre üzerindeki yayılış alanları ve
özellikleri
11.3. Step ekosistemlerinin küre üzerindeki yayılış alanları ve özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Akdeniz havzası dışında başka yerlerde de ortaya çıkan Akdeniz ekosistemlerinin
özelliklerinde farklılıklar var mıdır?
2) Ilıman kuşak orman ekosistemlerinin küresel dağılışının nedenleri nelerdir? Steplerin
yayılış gösterdiği yerlerin iklim özellikleri nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak ve araştırarak

Akdeniz ekosistemleri

Akdeniz ekosistemlerinin
küresel dağılışı ve
özelliklerinin neler
olduğunu öğrenir.

Ilıman kuşak orman
ekosistemleri

Ilıman kuşak orman
ekosistemlerinin küresel
dağılışı ve özelliklerinin
neler olduğunu öğrenir.

Okuyarak ve araştırarak

Step ekosistemleri

Step ekosistemlerinin
küresel dağılışı ve
özelliklerinin neler
olduğunu öğrenir.

Okuyarak ve araştırarak

Doğal step ve antropojen
steplerin Türkiye’deki
yayılışları

Doğal ve antropojen
steplerin ayırımını ve
yayılış alanlarını öğrenir.

Okuyarak ve araştırarak
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Anahtar Kavramlar
Akdeniz ekosistemi: Esas Akdeniz havzası ile birlikte kıtaların batı, güneybatı
kıyılarında ortaya çıkan; yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı iklim tipi ile belirginleşen,
kendine özgü çalı formasyonu ile dikkat çeken ekosistemdir.
Arboreal yaşam: Ağaçlara bağlı olarak yaşamak. Sincap, koalalar ve primatlar gibi
bazı hayvan gruplarının zamanlarının çoğunu ağaçların üzerinde veya arasında geçirmesidir.
Antropojen step: Doğal orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkan step
alanlarıdır.
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Giriş
Bu başlık altında Akdeniz ekosistemleri, ılıman kuşak orman ekositemleri ve step
ekosistemleri ele alınacaktır.
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11.1. Akdeniz Ekosistemleri
Adını en geniş yayılışa sahip olduğu Akdeniz havzasından alan bu ekosistem dünya
üzerinde iklim özellikleri bakımından birbirine benzeyen 5 farklı sahada ortaya çıkar. (Şekil 85).
Akdeniz ekosistemi, kuzey yarımkürede 31-46 derece coğrafi enlemleri arasında, güney
yarımkürede ise 28-42 derece enlemleri arasında kıtaların batı ve güneybatı kıyılarında ortaya
çıkar. Bu alanlar, Akdeniz’e sınırı olan yerlere yalnızca iklim yönünden değil bitki örtüsü
açısından da benzer. Akdeniz’i karakterize eden bir çalı formasyonunun görüldüğü her bölge
küresel ölçekte ada benzeri bir görünüm sergiler. Akdeniz ekosistemlerinde iklim genel çizgileri
ile yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak tanımlanır. Kış mevsiminde mevcut polar
cephe bu saha üzerine doğru yer değiştirdiğinden siklonik faaliyet artar ve kış mevsimi boyunca
yağış meydana gelir. Yazın kutbi cephe uzak alanlara çekildiğinden bu alanlar tropikal hava
kütlelerinin etki alanına girer ve kurak yaz mevsimi söz konusu olur. Bütün bu özellikler
Kaliforniya’da, Orta Şili’de, Güney Afrika’da ve Güneybatı Avustralya’da da ortaya çıkar.
Ancak bu iklim tipinin en belirgin olarak görüldüğü alan Akdeniz kıyılarıdır. Bütünüyle Akdeniz
havzası içinde de bazı farklılıklar vardır. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’den daha fazla yağış alır.
Batı Akdeniz’de termik rejim nispeten daha denizeldir. Akdeniz havzası dışında da örneğin Şili
ve Kaliforniya’da da yağışın %80-90’ı kış mevsiminde düşer. Özellikle kıyı kesimlerinde
sıcaklık 0° C’nin altına nadiren iner. Şili’de dar bir kıyı şeridinde de benzer özellikler görülür.
Deniz ile And dağları arasında kalan 100 km’lik bu şeritde yağışın çok önemli bir kısmı kışın
düşer ve And dağlarının eteklerine kadar don olayları görülmez (Aschmann 1973; Kuennecke
2008).
Akdeniz havzasının iklim tipi Köppen iklim sınıflandırmasında Cs iklimleri ile temsil
edilir. Yağışlı dönem kış mevsimine denk gelir. Kış mevsimi bitkilerin yetişme dönemi
dışındadır ve yazın da genellikle oldukça kuraktır. Yıllık yağış miktarları yerel özelliklere göre
değişmekle beraber genellikle 500-700 mm arasında değişir, bazen de 1000 mm’yi bulur hatta
geçer. Bu konuda yükselti, bakı gibi rölyef özellikleri yanında hâkim rüzgâr yönleri önemli rol
oynar. Yağış miktarları bitki örtüsü bakımından yeterli gibi görünse de, bitkilerin yetişme
dönemi içine denk gelen kurak dönem hem bitkiler hem de hayvan yaşamını bakımından strese
neden olur. Bu durum çöl bölgelerinde yayılış gösteren bitki ve hayvanların yaşadığı su
sıkıntısına benzerdir (Kuennecke 2008). Yıl içinde yağış ve sıcaklığın dağılış özellikleri bitki ve
hayvan yaşamını da şekillendiren önemli bir özelliktir.
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Şekil 85: Akdeniz ekosistemlerinin yayılış alanları.
Akdeniz ekosistemi kendine özgü bir çalı formasyonu ile özdeşleşmiştir. Bu, hemen
hemen tüm Akdeniz ekosistemlerinde ortaya çıkan ve büyük kısmını herzaman yeşil yapraklı
olan türlerin meydana getirdiği bir çalı formasyonudur. Esas Akdeniz havzasında bu çalı
toplulukları maki olarak bilinmekte, Kuzey Amerika’nın batısında, Kaliforniya’da chapparal,
Şili’de matoral, Kap’da finbos ve Avustralya’da mallee olarak isimlendirilmektedirir. Yapraklar
genellikle deri gibi serttir. Birçok türde yapraklar küçülmüş ve yaprak kenarlarında dikenimsi
çıkıntılar oluşmuştur. Bu çalı formasyonu içinde rastlanan bazı karakteristik ot türlerinin birçoğu
da aromatiktir (adaçayı, biberiye, kekik ve mercanköşk gibi) ve yüksek oranda uçucu yağlar
içerir. Akdeniz ekosistemlerinde yaygın toprak tipi terra rossadır. Alfisollerin alt gruplarından
olan xeralfs topraklar (Kaliforniya çevresinde) olarak da isimlendirilen bu topraklar genellikle
kırmızı renklidir. Akdeniz havzası topraklarında çoğu zaman kil oranı derinlikle beraber artar ve
A horizonu altında belirgin bir kil katmanı bulunur. pH bakımından üst toprak nötr olsa da alt
horizonlara doğru bazik reaksiyon görülür. Çok çeşitli anakayalar üzerinde gelişen Akdeniz
ekosstemindeki topraklarda yer yer azot ve fosfor gibi bitki besin maddeleri bakımından eksiklik
görülür. Buna karşılık bazı topraklar ise kalsiyum, demir, sodyum ve magnezyum açısından
zengin topraklardır. Yine Akdeniz iklim bölgelerinde gelişen Terra fuscalar ise genellikle
kahverengimsi, kumlu tekstüre sahip, asit reaksiyon göstermeyen ve orman formasyonu altında
gelişen topraklardır (Hughes 2005). Dağlık alanların eğimli yamaçlarında toprak genellikle sığ
ve erozyon süreçleri etkilidir. Bazı sahalarda hendek (oyuntu-gully) erozyonu dikkat çekicidir.
Bu konuda ekosistem üzerinde binlerce yıldır devam eden beşeri etkilerin de rolü önemlidir
(Kuennecke 2008; Cowling vd. 2009).
Akdeniz ekosistemindeki bitkiler, ekosistemin iklim özelliklerine çok iyi uyum
sağlamıştır. Odunsu bitkilerin büyük kısmı susuzluğa direnç gösteren sert, daima yeşil ve
sklerofil (Yunanca sklēros sert; phyllon yaprak anlamındadır) yapraklara sahiptir. Deri gibi sert
yapraklarda stomalar derine gömülmüştür. Bu nedenle de yapraklardan su kaybı en alt düzeye
iner. Bazılarında ise yapraklar tüylüdür veya son derece küçülmüş ve dikenlidir. Bazı yayvan
yapraklı bitkilerde kuraklığa uyum sağlamak amacıyla yaprakların yüzeyleri küçülmüş ve âdeta
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iğne yaprak şekline bürünmüştür. Bu durumda olmayan bazı bitkiler ise kuraklığa iki yaprak
türüne (dimorfik) sahip olarak tepki vermektedir. Kışın ve ilkbaharda daha büyük ve daha
yumuşak yapraklara sahip olan bazı bitki türleri, ilkbaharın sonunda ve yaz başında bu yaprakları
daha küçük ve daha sert yapraklarla değiştirerek kurak dönemi atlatmaya çalışırlar. Bazı bitki
grupları ise yazın en kurak dönemlerde yapraklarını dökme yolunu tercih eder. Akdeniz
ekosistemindeki çalı türlerinin çoğunluğu çok iyi gelişmiş uzun olan kök sistemlerine sahiptir.
Bu derinlerdeki suya erişmek için bir yöntemdir. Fakat aynı zamanda köklerden bir kısmı da
yanlara doğrudur ve yüzeye yakındır. Bu durum yağışla toprağa gelen suyun hemen alınabilmesi
bakımından önem taşır. Odunsu olmayan bitkilerden birçoğu suyu yumru köklerde veya
sukkulent yapraklarda veya gövdelerde depolayarak kurak dönemi atlatır. Yine çok sayıda bitki
türü kısa ömürlü veya bir yıllıktır, gelişmelerini bir vejetasyon dönemi sığdırırlar. Böylece kurak
dönemi ormanın alt katındaki döküntülerin içinde veya toprağın üst horizonunda tohum hâlinde
atlatırlar (Kuennecke 2008).
Günümüzde dünyanın beş farklı bölgesinde ortaya çıkan Akdeniz ekosisteminin kökeni,
muhtemelen Oligosen’den itibaren başlayan ve Orta Miosen’de belirginleşen kış yağışlarının ve
yaz kuraklığının hâkim olduğu yeni bir iklim rejimi ile bağlantılıdır. Ancak Avustralya batısı ve
Afrika’nın güneyinde Kap bölgesinde besin maddesi bakımından fakir topraklar üzerinde yayılış
alanı bulan güncel sklerofil çalı toplulukları içinde temsil edilen çok sayıda bitki grubunun
kökeni, Geç Kretase-Erken Senozoik’e kadar inmektedir. İklim özelliklerinin nispeten muhafaza
edildiği, yanmaya eğilimli, besin maddeleri bakımından fakir olan toprakların yer aldığı bu
ekosistemler bugünkü bitki çeşitliliklerinin önemli bir kısmını, bu eski bitki gruplarının
nesillerinin günümüze kadar ulaşabilmesine borçludurlar (Rundel vd. 2016; Tablo 5).
Tablo 5: Küre üzerinde yayılış gösteren Akdeniz ekosistemlerinde bitki çeşitliliği (Cowling vd.
2009’a atfen Rundel vd. 2016’dan alındı).
Bölge

Yüzölçümü Doğal Bitki
Türlerinin Sayısı
(106 km2)

Endemiz
m Oranı
(%)

Doğal Yangınların
Sıklığı

Güneybatı Avustralya

0.31

8,000

70

10-15

Kap Bölgesi

0.09

9,000

68

10-20

Akdeniz Havzası

2.30

25,000

50

30-100

Kaliforniya

0.32

5,000

60

30-100

Orta Şili

0. 16

2,900

30

Yangın yok-çok az

Akdeniz ekosisteminin en geniş yayılış alanı bulduğu Akdeniz havzasında maki adıyla
bilinen çalı formasyonu, Akdeniz havzasında asıl orman alanlarının tahrip edilmesi sonucunda
gelişmiştir. Akdeniz havzası özellikle aşırı otlatma, ziraat faaliyetleri ve yangınlar nedeniyle
insanın etkisinin en fazla hissedildiği alanlardan birisidir. Akdeniz havzasının önceleri meşe,
çam ve sedir gibi ağaç türlerinden oluşan orman toplulukları ile kaplı olduğuna dair çok çeşitli
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bilgiler yer almaktadır. Afrika’da Fas’da Atlas dağlarının bulunduğu alanlarda çok yaygın olan
kışın yaprağını döken meşe türlerinden oluşan orman alanları büyük değişime uğramıştır. Bu
sahalarda Rif dağlarındaki Kanarya meşesi (Quercus canariensis) ve Pirene meşesi (Q.
pyrenaica) gibi yaprak döken meşe türleri yerlerini pırnal meşesi (Q. ilex) ve mantar meşesine
(Q. suber) bırakmıştır. Aynı durum Fransa güneyindeki meşe ormanları için de söz konusu
olmuştur ve bu sahaların tüylü meşe toplulukları (Quercus pubescens), pırnal meşesi çalılıklarına
dönüşmüştür. Bu değişimin 7000 yıl öncelere gittiğine dair izler vardır. Atlas dağları ve Rif
dağlarındaki Atlas sediri (Cedrus atlantica), Lübnan sediri (C. libani) ve İspanyol ardıcı
(Juniperus thurifera) toplulukları büyük bir tahribe maruz kalmıştır. Korsika’da yapılan
çalışmalar günümüzden 6000 yıl öncesinden itibaren polen spektrumlarında yapraklarını döken
meşe türlerinin polenlerinin azaldığını, buna karşılık özellikle pırnal meşesi ve mantar meşesi
polenlerinin bollaştığını göstermektedir. Pırnal meşesi doğal olarak birçok alanda mevcut olsa
da diğer bazı meşe türleri gibi çok geniş alanlar kaplayan bir meşe türü olmadığından bu durum
insan faaliyetlerinin etkisi olarak değerlendirilmektedir. Yine zaman içinde yangınlar ve yoğun
hayvancılık faaliyetleri, kermez meşesi (Q. coccifera) çalılıklarının da yayılmasına yol açmıştır.
Maki formasyonu bozularak birçok yerde garig formasyonuna (maki formasyonundan türce daha
fakir ve cılız olan çalı topluluğu) dönüşmüştür (Reille ve Pons 1992; Thompson 2005). Fransa’da
ve ülkemizde garig olarak isimlendirilen bu kurakçıl çalı formasyonu İspanya’da tomillares,
Yunanistan’da ise frigana (phrygana çabuk tutuşan; çıra gibi yanan anlamında) adıyla bilinir.
Garig toplulukları içinde çoğu zaman fesleğen, lavanta, kekik, biberiye ve adaçayı gibi, Akdeniz
havzasının iyi tanınan ve birçoğu uçucu yağlar içeren kokulu baharat bitkileri de yer alır. Akdeniz
havzasında maki formasyonu içinde yer alan türlerden bazıları da kültür bitkisi hâline
dönüştürülmüştür. Bunun en iyi örneklerinden birisi delice (Olea europaea var. oleaster) adı
verilen yabani zeytinin aşılanması ve kültürünün yapılmasıdır (Hughes 2005; Şekil 86).

Şekil 86: Klasik Yunan ve Roma Dönemi’nden günümüze, Akdeniz havzasında zeytin
yetiştiriciliğinin dağılışı (Hughes 2005).
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Akdeniz havzasında orman sahalarının tahrip edildiği alanları kaplayan maki
formasyonun üstünden başlayan orman formasyonu, dağların yüksek kesimlerine doğru
yayılışını sürdürür. Buralarda ormanı oluşturan belli başlı türleri ağaç türlerini kızılçam (Pinus
brutia), karaçam (P. nigra), göknar (Abies cilicica), ardıç (Juniperus sp.) ve sedir (Cedrus libani
ve C. atlantica) meydana getirir.
Akdeniz ekosisteminde fauna iklim koşullarına uyum gösteren türlerden oluşur. Bazı
hayvan türleri kurak ve sıcak geçen dönemi tolere etme veya kaçınma yeteneğine sahiptir. Çoğu
hayvan türünün nispeten yüksek hareket kabiliyeti vardır. Birçoğu gün içinde su kaynaklarına
ulaşmak için ve yüksek ısıya maruz kalmamak için hareket hâlindedir. Orman alanlarının büyük
ölçüde tahrip edilmesi bu alanların fauna bakımından nispeten fakirleşmesine de yol açmıştır.
Özellikle geyik gibi bazı hayvan türlerinin popülasyonları giderek azalmıştır. Keçi, koyun, sığır,
domuz, eşek ve at gibi birçok memeli hayvan türü, Akdeniz havzasının doğal hayvan gruplarının
evcilleştirilmiş örnekleridir. Tavşan, fare, kirpi ve sincap gibi türler bu ekosistem içinde ortaya
çıkan hayvanlardan bazılarıdır. Amfibi türlerinden ziyade sürüngenler daha yaygındır.
Ekosistem kuş türlerinin çeşitliliği bakımından da zengindir ancak kuşlarda endemizm oranı
düşüktür. Kuzeydeki soğuk alanlardan daha sıcak ekosistemlere göç eden kuşlar için Akdeniz
kıyıları önemli bir konaklama ve üreme alanıdır (Hughes 2005; Kuennecke 2008).
Esas Akdeniz havzasında yayılış gösteren maki formasyonu büyük kısmı yaz kış
yaprakları dökmeyen türlerden oluşur. Kıyı kesimlerinde orman sahalarının tahribi sonucu
gelişen 1-2 m boyundaki çalı toplulukları içinde yaygın olarak kocayemiş (Arbutus unedo),
sandal (A. andrachne), funda (Erica sp.), sakız (Pistacia lentiscus), menegiç (P. terebinthus),
keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), mersin (Myrtus communis), pırnal meşesi (Quercus ilex),
kermez meşesi (Q. coccifera), delice (Olea europaea var. oleaster), akçakesme (Phillyrea
latifolia), defne (Laurus nobilis), erguvan (Cercis siliquastrum), katırtırnağı (Spartium
junceum), tesbih (Styrax officinalis), zakkum (Nerium oleander), katran ardıcı (Juniperus
oxycedrus) ve laden türleri (Cistus sp.) yer alır. Bu türlerden bazıları kıyı alanlarından
uzaklaştıkça ve yükselti arttıkça ortadan kalkar (Fotoğraf 35).
Akdeniz ekosisteminin temsil edildiği yerlerden Kaliforniya kıyılarında özgü çalı
formasyonu chapparal de (İspanyolca chaparro meşe çalısı; al yer; meşe çalılıklı yer
anlamında), çoğunlukla sert yapraklı ve yaz-kış yeşil kalan türlerden oluşur. Çok sık çıkan
yangınlar chapparal topluluklarının özelliklerinden birisidir. Adenostoma fasciculatum,
Heteromeles arbutifolia, Prunus ilicifolia, Cercocarpus betuloides, Quercus berberidifolia, Q.
dumosa ve Toxicodendron diversilobum (syn. Rhus diversiloba) chapparal topluluklarının en
yaygın çalı türleri arasındadır. Bunlardan iki meşe türü Quercus berberidifolia ve Q. dumosa çalı
formunda, daima yeşil yapraklı ve kurakçıl meşe türleridir. Pasifik zehirli meşesi ve batı zehirli
meşesi olarak da bilinen Toxicodendron diversilobum ise yaprakları meşe yaprağına benzeyen
bir sumak türüdür. Bu sumağın yaprak ve sürgünlerinin yüzeyinde bulunan urushiol adındaki
yağ, ciltte alerjik reaksiyonlara neden olduğundan zehirli bir bitki olarak tanınır. Adenostoma
fasciculatum ise iğne benzeri küçük yapraklarında bulunan uçucu yağlar nedeniyle çok kolay
yanan bitkilerden birisidir. Bitkinin toprak üzerinde kalan ve kolay yanan kısımlarına karşılık
toprağın içinde kalan ve yangından korunan kök kısımları bitkinin yeniden çok hızlı bir şekilde
çoğalmasına yol açar. Kuru ve besin maddesi bakımından fakir topraklara bile iyi uyum sağlayan
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Adenostoma fasciculatum, bu özelliklerinden dolayı Kaliforniya Akdeniz vejetasyonunda en
yaygın bitkilerden biri olarak saf topluluklar meydana getirir ve aslında bu bölgede ekosistemin
gösterge türü olarak da değerlendirilir. Kuzey Amerika’nın batı kıyılarında kıyıya en yakın
alanlarda chapparal formasyonu değişime uğrar. Bu alanlarda çalı türleri daha yumuşak yapraklı
ve boyları kısadır. Yumuşak chapparal adı da verilen bu topluluklar Kaliforniya soğuk su
akıntısının etkisiyle oluşan sislere maruz kalarak daha fazla nem alırlar. İç kesimlerde yayılış
alanı bulan sert yapraklı türlere göre kuraklığa daha az dayanıklıdırlar ve en yaygın bitkiler
Salvia mellifera, Salvia leucophylla, Salvia apiana ve Salvia munzii gibi çeşitli adaçayı türleridir.
Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe dağlık alanlar çeşitli mikro iklim özellikleri ortaya çıkar
ve habitat çeşitliliğine yol açar. Bu durum yaban hayatının çeşitliliğine de neden olur. Kuzey
Amerika’nın Akdeniz ekosistemi içinde habitat bakımından uygun alanlarda çeşitli geyik türleri,
çakal, tilki ve vaşak gibi hayvan grupları yanında çeşitli kemirgen grupları ve sürüngen türleri
de yayılış gösterir (Ornduff vd. 2003; Kuennecke 2008).
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Fotoğraf 35: Akdeniz kıyılarında maki toplulukları (üstte) içinde yayılış gösteren
kermez meşesi (Quercus coccifera-altta solda) ve akçakesme (Phillyrea latifolia-altta sağda).
Orta Şili’de Akdeniz ekosistemi Kuzey Amerika’dakine benzerlik gösterir. Burada da
Humboldt soğuk su akıntısının etkisiyle oluşan kıyı sisleri (Şili’de camanchacas adıyla bilinir)
bitki toplulukları için büyük önem taşır. Gerideki dağlık alanlarda ortaya çıkan yerel yetişme
ortamları bitki örtüsünün çeşitlenmesini sağlar. Güney Amerika’nın Akdeniz ekosistemindeki
çalı formasyonu matoral (İspanyolca mata çalı anlamında) olarak adlandırılır. Matoral
toplulukları, Kaliforniya chaparral topluluklarından farklıdır. Matoral içinde çok daha fazla
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yaprak döken çalı türleri bulunur. Matoralde dikenli bitkiler de oldukça fazladır. Dikenli türler
arasında sütun gibi yükselen kaktüs türleri yaygındır. Benzer kaktüs türleri diğer Akdeniz
ekosistemlerinde ortaya çıkan bitkiler değildir. Matoral’de alçak kesimleri kaplayan ve daima
yeşil yapraklı olan türler arasında Cryptocarya alba, Quillaja saponaria (iç kabuğu toz hâline
getirilip sabun yerine kullanılan bir bitki olduğundan sabun kabuğu ağacı olarak da adlandırılır),
Lithrea caustica, Schinus latifolia ve Kageneckia angustifolia yer alır (Becerra 2016).
Güney Afrika’da Kap bölgesindeki Akdeniz ekosistemi sahip olduğu çok yüksek
orandaki endemizm ve tür çeşitliliği ile dikkat çeker. Kap florasında en ilgi çekici familyalardan
birisi 69 endemik türle Proteaceae’dir. Bu grubun en yakın akrabaları Güney Amerika ve
Avustralya’dadır. Yine Kap bölgesinde yaklaşık 600 türü bulunan Erica cinsi diğer önemli
gruptur. Bugün Kap bölgesinde ortaya çıkan finbos florası, iklim değişikliğinin yol açtığı hızlı
değişimlerin ve bugünün birincil sonucu değildir. Tersine, düşük orandaki yok oluşla ilişkili
aşama aşama ortaya çıkan çeşitliliğin bir sonucudur. Kap bölgesinde yüksek fynbos florasının
kökeni, Erken Senozoyik’de mevsimlerin belirgin olmadığı nispeten nemli bir iklimle
ilişkilendirilmektedir. Bunun örnekleri arasında, Bruniaceae, Penaeaceae, Geissolomataceae ve
Grubbiaceae gibi küçük ve izole funda benzeri çalı bitki grupları bulunur. Buna karşın, alçak
sahalarda yayılış alanı bulan fynbos topluluklarının florasına dâhil olan bitki gruplarının yaşı,
daha gençtir. Bunlar Geç Miosen’den (günümüzden yaklaşık 7-8 milyon yıl önce) itibaren daha
hızlı bir gelişim sürecine maruz kalan gruplardır (Rundel vd. 2016).
Avustralya’da suptropikal vejetasyon mallee adı verilen çalı formasyonu ile temsil edilir.
Bu formasyon içinde bazı keskin kokulu okaliptüs türleri yaygındır. Avustralya’da Myrtaceae,
Proteaceae ve Haemodoraceae gibi belli başlı bitki gruplarının kökeni tropikal yağmur
ormanlarının hâkim olduğu Orta-Geç Kretase’ye kadar inmektedir. Sklerofil bitki gruplarının
ortaya çıktığı Paleosen’e kadar devam eden bu durum, Orta Eosen Klimatik Optimumu esnasında
kıtanın en kurak batı kesimine doğru sıkışmıştır (Rundel vd. 2016). Avustralya Akdeniz
ekosistemi Proteaceae ailesine ait Banksia türlerinin neredeyse %90’nın yaşam alanıdır. Bu bitki
grupları aynı zamanda nektar ve polen üretimleriyle besin ağında çok önemli bir yer tutarlar.
Avustralya anakarasının yaklaşık %5’ni kaplayan Akdeniz ekosisteminde ortaya çıkan Banksia
türlerinin yaklaşık %80’i de endemiktir. Bunlardan bir kısmı çalı formasyonu içinde yaygın türler
iken bazıları da ağaç formundadır. Banksia türlerinden dokuz tanesinin yayılış alanı ise sadece
mallee çalı topluluklarının yayılış alanları ile sınırlıdır (Lamont ve Connell 1996; Fitzpatrick vd.
2008).
Yukarıda belirtildiği gibi Akdeniz ekosistemleri özellikle de Akdeniz havzası beşeri
faktörlerin etkisinin en fazla hissedildiği yerlerin başında gelir. Nüfus artışı, doğal alanların
tahrip edilmesi, tarımsal kullanımdan kaynaklanan toprak kirliliği, denizel kirlilik, doğal
olmayan türlerin girişi ve istilacı türlerin yarattığı değişimler gibi çok çeşitli nedenle bu
ekosistem değişim içindedir (Blondel vd. 2010). İklim değişimi senaryolarına göre Akdeniz
ekosisteminin en geniş şekilde temsil edildiği Akdeniz havzası kırılgan ekosistemler yani
çevresel değişimlere karşı çok hassas olan ekosistemler arasında yer almaktadır. Havzanın
kuzeyi için yapılan modellemeler Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanların kuzeye doğru
yani diğer iklim tiplerinin yayılış alanlarına doğru kaydığını göstermektedir. Bu kaymalar
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dışında İber yarımadasında olduğu gibi bazı alanlarda da Akdeniz ekosistemi özelliklerinde
bozulma yönünde değişimler yaşanabilecektir (Şekil 87).

Şekil 87: Akdeniz havzası kuzeyinde iklim değişimi senaryolarına göre ortaya çıkabilecek
değişimler. Bu değişimlerin Akdeniz havzasındaki Natura 2000 alanlarını (Avrupa Birliği
sınırları içinde kalan koruma alanları) da etkileyeceği ve bu alanlardaki kayıpların %13-30
arasında olacağı öngörülmektedir (Barredo vd. 2016).

11.2. Ilıman Kuşak Orman Ekosistemleri
Çoğunluğunu yayvan yapraklı ve kışın yapraklarını döken ağaçların oluşturduğu orman
ekosistemleri yeryüzü karalarının orta enlemlere denk gelen ve ılıman iklim koşullarının hâkim
olduğu alanlarında ortaya çıkar. Bu sahalar orta enlemlerin nemli sahalarıdır ve biri soğuk, diğeri
ise sıcak olmak üzere iki dönem söz konusudur. Buradaki bitkilerin yetişme mevsimi dışında
kalan kış aylarında yaprakları dökülür, ormanın çatısı açılır. İlkbaharda sıcaklıkların yükselmeye
başlamasıyla beraber birçok ağaç türü için vejetasyon dönemi de başlar. Yeni sürgünler,
yapraklar oluşur ve ormanın çatısı yeniden büyük ölçüde kapanır. Bu ekosistem büyük ölçüde
kuzey yarımkürede temsil edilir. Güney yarımkürede ise sadece Güney Amerika’nın
güneybatısında ılıman kuşakta ortaya çıkar (Şekil 88). Kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı
orman ağaçlarının çoğunlukta olduğu bu ekosisteminin kuzey yarımküredeki belli başlı yayılış
alanları Batı ve Orta Avrupa, Asya’nın doğusu ile Kuzey Amerika’nın doğusudur. Günümüzde
yayılış alanları insan etkisiyle büyük değişime uğramış olan bu orman ekosistemleri Batı ve Orta
Avrupa’da geniş alanlar kaplamaktaydı. İber yarımadası kuzeyinden İngiltere’ye uzanan bu
orman alanları, Avrupa kıtasının tüm batı ve orta kesimlerini içine alacak şekilde Ural dağlarına
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kadar geniş bir yayılış alanına sahiptir. Kuzey yarımküredeki diğer önemli bir yayılış alanı
Asya’nın doğusudur. Burada ılıman kuşak orman ekosistemi güneyde 30° enlemi civarında
Yang-Çe nehri kuzeyine kadar iner. Kuzeydeki yayılış alanı ise Çin’in kuzeydoğusu ve Kore’ye
kadar yaklaşık 50° enlemine ulaşır. Güney yarımküredeki ormanların floristik bileşimleri
kuzeydekilerden farklıdır (Kuennecke 2008). Güney Amerika’da ılıman kuşak orman
ekosisteminin doğu sınırını Patagonya’nın kurak ot ekosistemleri oluşturur.

Şekil 88: Ilıman kuşak orman ekosistemlerinin küresel yayılış alanları
Ilıman kuşak orman ekosistemleri, ılıman ve az çok deniz etkisinin görüldüğü, yağış
miktarlarının ağaç yetişmesine olanak verdiği, ancak kış sıcaklıklarının bitki yaşamını bir dönem
kesintiye uğrattığı sahaları içine alır. Bu sahalarda yetişme mevsimi yaklaşık 6 ay kadar sürer.
Nispeten düşük sıcaklıkların görüldüğü kış mevsiminde bitkilerin önemli bir kısmı vejetatif
faaliyetlerine ara verir ve kışın yapraklarını döker. Kışların çok sert geçtiği kuzey enlemleri ile
karasal iç kesimlere doğru gidildikçe bu ağaçların arasına iğne yapraklı türler de karışır. Yağış
miktarları yıl içine nispeten düzenli dağılmış olarak 500-1500 mm arasında değişir. Köppen
iklim sınıflandırmasındaki Cf iklimleri (Kışı ılık, her mevsimi yağışlı iklimler) olarak tanımlanan
alanlar ile bu ekosistemin yayılış alanları büyük bir benzerlik gösterir. Kışın yağış kar şeklinde
de düşer. Tipik olarak bahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört farklı mevsim yaşanır. Ancak
Çin’in doğusunda olduğu gibi farklı bir iklim söz konusu olur. Burada Asya musonlarının etkisi
önemlidir. Yaz mevsimi çok nemli ve sıcak geçer. Asya’daki bu alanın batısında ise karasal iklim
tipinin etkileri ortaya çıkar. Bu bölge genelde oldukça kuru ve çok soğuk kış mevsimine sahip
olsa da, bu dönem bitkilerin dinlenme mevsimine denk gelir ve adı geçen sahalarda Kuzey
yarımkürede ekosistemin temsil edildiği diğer yerlerde gelişen ağaçlara benzer türler ortaya çıkar
(Kuennecke 2008).
Ilıman kuşak orman ekosistemlerinde besin maddelerinin bulunabilirliği, ormandan
toprak üzerine gelen döküntü malzemenin mineralize olma oranı ile ilişkilidir. Suda çözünen
şekerler ve organik asitler ile toprakta bulunan organizmalar sayesinde bu döküntüler biyolojik
ayrışmaya uğrar. Ayrışma süreci toprakta ayrıştırıcıların her türünün bulunduğu durumlarda son
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derece hızlıdır. Bu ayrışan döküntüler humusa dönüşür ve toprağın üst horizonlarına koyu renk
verir. Aynı zamanda bitki dokularında depolanmış olan besin maddelerinin büyük kısmı
sonbaharda dökülen yapraklarla toprağa geri iade edilir. Yaz başında toprağa gelen bitkisel
malzeme (tomurcuk ve çiçek döküntüleri gibi) çok fazla olmasa da, bu besin zengini malzeme
ormanın alt katında saprofitlerin faaliyetini ve ayrışma sürecini hızlandırır. Böcekler ve larvalar
ağaç yapraklarının başlıca tüketicileridir. Ilıman bölgelerdeki ormanlarda böceklerin yaşam
döngüsü de çevresel koşullarla uyum hâlindedir. Yapraklardaki beslenme zararları genellikle bu
canlıların larva evrelerinde çok daha dikkat çekicidir. Farklı beslenme alışkanlıklarının bir
sonucu olarak çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Orman ekosisteminin bir parçası olan tırtılların çoğu,
en büyük damarlar haricinde bitkilerin yapraklarını tamamen tüketir. Ancak özellikle bazı
yıllarda bu tür organizmaların ormandaki popülasyonlarının çok artmasıyla (çingene güvesiLymantria dispar ve orman çadır kelebeği tırtılları-Malacosoma disstria gibi) orman ağaçları bu
durumdan büyük zarar görür ve ağaçlar tamamen yapraksız hâle gelir. Bu durum çoğunlukla
dalların ve sürgünlerin ölümüyle sonuçlanır ve ağaç diğer böcekler ve hastalıklara karşı da
dirençsiz hâle gelir. Ağaçlardaki hasar yetişme mevsiminin başlarında ortaya çıkarsa, ağaçlar
yaprak geliştirebilirler ancak büyüme oranları azalır. Eğer hasar yetişme mevsiminin sonuna
doğru ortaya çıkarsa, oluşacak yeni yapraklar soğuğa dayanıklı olmayacağından, besin
maddelerini depolama alanlarına aktarmadan önce ortadan kalkarlar (Archibold 1995).
Ilıman kuşağın orman ekosistemlerinde organik maddenin kaynağını oluşturan döküntü
miktarı her yerde aynı değildir. Ormanın hâkim bitki türlerine göre döküntü miktarı da değişime
uğrar. Toprak üzerine gelen toplam döküntünün yarısı sonbahar mevsimindedir. Yine bu
döküntülerden bazılarının ayrıştırılması çok hızlı olurken bazılarının ayrıştırılması daha geç
gerçekleşir (Jacob vd. 2010). Ilıman kuşaktaki kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaç
formasyonunun altında genellikle kahverengi orman toprakları yayılış gösterir. Demir ve
aliminyum A horizonundan uzaklaşmıştır. Sonbaharda dökülen yapraklar, yetişme mevsiminin
başlangıcı olan ilkbaharda başlayan hızlı çözülme süreciyle bol ve zengin humus kaynağı
oluşturur. Humus A ve B horizonlarına kahverengi bir renk verir. 7. Toprak Taksonomisine göre
ise bu ekosistemin yayılış alanındaki topraklar alfisoller ve ultisollerin yayılış alanlarıdır.
Bu ekosistem genellikle kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı orman toplulukları ve
bu sahaları kendilerine yaşam alanı olarak seçen ve bu sahalardaki arboreal yaşama uyum
sağlamış fauna ile karakterize olur. Ilıman kuşak orman ekosistemin faunasının karakteristik
türleri arasında meşe palamutları ve kayın meyveleri gibi çeşitli bitkisel yiyeceklerle beslenenler
yaygındır. Memeli birçok hayvan türünün bu ekosistemdeki arboreal yaşama uyum gösterdikleri
dikkat çeker. Bunlar arasından bazı türler kış aylarını hibernasyon (kış uykusu) hâlinde geçirir.
Kuzey Amerika’da bu ekosistemin temsil edildiği sahalarda geyik, tavşan, fareler ve sincaplar
herbivorlardan bazılarıdır. Omnivor türler arasında rakunlar, opossumlar, kokarcalar (Mephitis
mephitis) ve siyah ayılar (Ursus americanus) sayılabilir. Karnivorların büyük kısmı insanlar
tarafından ortadan kaldırılmıştır. Ancak vaşak (Lynx rufus), dağ aslanları ya da diğer adıyla puma
(Felis concolor) ve kurtlar (Canis lupus) ile aslında daha batıda kurak alanlarda doğal olmakla
beraber kır kurtları (Canis latrans) da dağınık olarak görülür. Avrupa’daki fauna içinde
memeliler genellikle Kuzey Amerika’dakilere benzerdir (kunduz, Avrupa bizonu, kurt, yabani
at gibi). Bu benzerliklerin geçmişteki kara bağlantıları nedeniyle olduğunu açıklayan bazı
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düşünceler (Bering boğazı bağlantısı gibi) vardır. Yerli kuşlar genellikle bitki tohumlarıyla
beslenenler ve omnivorlardır (Kuennecke 2008).
Bu ekosistemin görüldüğü alanlarda bitki topluluklarını meşe (Quercus), akçaağaç
(Acer), kayın (Fagus), kestane (Castanea), Amerikan akcevizi (Carya), karaağaç (Ulmus),
ıhlamur (Tilia), ceviz (Juglans) gibi cinslere ait ağaç türleri oluşturur. Her kıtada ağaç cinslerinin
farklı türleri ortaya çıkar ve ağaçların boyları yer yer 20-30 metreyi bularak ormanın çatısını
oluşturur. Bu yüksek ağaçların altında yer alan ikinci katı daha kısa boylu ağaçlar ile bazı çalı
türlerinden (kızılcık, fındık ve ormangülleri gibi) meydana gelir. Işık gereksinimine göre daha
alt katta ot türleri, likenler ve yosunlar ortaya çıkar. Bunlar arasında ağaç gövdelerine sarılan
yabani üzüm ve sarmaşık türleri gibi sarılıcı bitkiler dikkat çekicidir. Kışın yapraklarını döken
bu orman ekosisteminde tüm yaşam süreçlerinin çok belirgin bir mevsimselliği vardır ve bu
durum ekosistemin en belirgin özelliğidir. Bitkilerin neredeyse hepsi, büyüme, çiçeklenme,
meyve verme ve tohum gelişimi gibi özellikleriyle ekosistemin mevsimselliğini yansıtır ve yine
neredeyse hepsi yılın en soğuk aylarında dinlenme dönemine girer (Fotoğraf 36).

Fotoğraf 36: Ilıman kuşak orman
ekosisteminde ormanlar birkaç
kattan meydana gelir. Ormanın
çatısını oluşturan ve yer yer 20-30
metreye ulaşan ağaçların altındaki
ikinci katta, daha kısa boylu ağaçlar
ile bazı çalı türleri bulunur. Işık
gereksinimine göre daha alt katta ot
türleri, likenler ve yosunlar ortaya
çıkar.
Bunlar
arasında
ağaç
gövdelerinde sarılıcı bitkiler dikkat
çekicidir.
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Kuzey Amerika’nın doğusunda ılıman kuşağın orman alanlarının belli başlı ağaçları
Amerikan kayını (Fagus grandifolia), ıhlamur (Tilia americana, Tilia heterophylla), şeker
akçaağacı (Acer saccharum), Amerikan cevizi türleri (Carya sp.) ve çeşitli meşe türleri
(Quercus alba, Quercus macrocarpa, Quercus similis, Quercus lyrata, Quercus stellata ve
Quercus rubra gibi) dir. Bazı yüksek alanlara doğru bu türlerin arasına daima yeşil kalan
kozalaklı ağaçlar da karışır. Kanada tsugası (Tsuga canadensis) ve çam türleri (Pinus taeda ve
Pinus elliottii gibi) bunlar arasındadır. Bu ormanlar içinde çok yaygın olan türlerden birisi de
Amerikan kestanesi (Castanea dentata) olmakla beraber bir mantar hastalığı nedeniyle büyük
zarara uğramış ve yayılış alanının önemli bir kısmını kaybetmiştir. Bu sahada vadi içlerinde
veya sulak alanlarda ortaya çıkan Nyssa sylvatica; bir manolya türü Magnolia acuminata;
Amerikan dişbudağı (Fraxinus americana), karaceviz (Juglans nigra) ve lale ağacı
(Liriodendron tulipifera) diğer kışın yapraklarını döken ağaçlara örnektir (Fotoğraf 37). Nyssa
aquatica, Amerikan sığla ağacı (Liquidambar styraciflua) ve bataklık servisi (Taxodium
distichum) gibi ağaçlar da vadi içlerinde veya durgun su ortamlarında görülen türlerdir.

Fotoğraf 37: Kuzey
Amerika’nın doğusundaki
ormanların kışın yapraklarını
döken ağaçlarından lale ağacı
(Liriodendron tulipifera).

Asya’nın doğusundaki orman alanlarında da benzer türler ortaya çıkar. Meşe türleri
(Quercus aliena, Quercus acutissima, Quercus variabilis gibi), Çin sığla ağacı (Liquidambar
formosana) gürgen türleri (Carpinus cordata gibi) bu ormanların ağaçlarından bazılarıdır.
Mabet ağacı (Çin yelpaze çamı; Ginkgo biloba) ve Çin su melezi (Metasequoia
glyptostroboides) ise bu alanlarda yayılış gösteren relikt ağaçlara örnektir (Fotoğraf 38). Bu
ormanlarda da ağaç katının altında ikinci bir vejetasyon katı vardır. İkinci katı boyca daha kısa
olan akçaağaç, gürgen ve dişbudak gibi türler oluşturur. Bunların altında da kızılcık (Cornus
sp.), papaz külahı (Euonymus sp.) ve baharat çalısı (Lindera sp.) gibi küçük odunsu çalılar yer
alır. Daha altta da zengin bir ot katının bulunduğu bu ormanlar Çin’in kuzeyinden Kore
yarımadasına kadar uzanır. Bu ormanların faunası içinde pandalar (Ailuropoda melanoleuca),
rakun köpekleri (Nyctereutes procyonoides), Sibirya kaplanı (Panthera tigris altaica), Hint
şebeği (Macaca mulatta), Himalaya siyah ayısı (Ursus thibetanus laniger) ve geyik türleri yer
alır.
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Fotoğraf 38: Asya’nın doğusundaki orman alanlarında ortaya çıkan mabet ağacı diğer adıyla
Çin yelpaze çamı (Ginkgo biloba) relikt ağaçlara örnektir
Avrupa’nın türce çok zengin olmayan karışık orman sahaları Pleistosen’deki iklim
değişimlerinin bitki örtüsü üzerine etkilerini yansıtan topluluklardır. Doğu-batı yönünde uzanan
Alp dağları ile Pireneler Son Buzul Maksimumunda bitkiler ve hayvanlar için hem bir sığınak
alanı hem de bir doğal engel olmuştur (Avcı 2011; Avcı 2014c). Bu alanlarda yayılış alanı bulan
çok sayıda bitki türü ortadan kalkmıştır. Bu ekosistemin en önemli ağaçlarından birisi olan
Avrupa kayını (Fagus sylvatica) ise birçok yerde insan müdahalesi sonucunda yerini sarıçam
(Pinus sylvestris) topluluklarına bırakmıştır. Avrupa’da geniş yayılışa sahip olan bu ekosistemin
orman alanları denizel etkiden uzaklaşmaya bağlı olarak da değişime uğrar. İklim özelliklerinde
ortaya çıkan değişimler orman topluluklarının floristik bileşimini ve yayılış alanlarını etkiler.
Batıda daha denizel etkilere açık olan yerlerde ılıman koşullar hâkim iken doğuya doğru karasal
etkiler ortaya çıkar. Bu ormanların en yaygın olan ağacı olan kayın yer yer saf topluluklar
oluşturur. Birçok yerde ise karışık topluluklar ortaya çıkar. Meşeler bu ormanların asli ağaç
türleri arasında yer alır. Bunlar arasında sapsız meşe (Quercus petraea) ve saplı meşe (Quercus
robur) en dikkat çekici meşe türleridir. Titrek kavak (Populus tremula), huş (Betula pendula, B.
pubescens), gürgen (Carpinus betulus) ve akçaağaç türleri (Acer campestre ve A. pseudoplatanus
gibi) bu ormanlarda görülen diğer türler arasındadır. Ormanın alt katında yer alan çalı türleri
fındık (Corylus avellana), geyik dikeni (Crataegus monogyna), yabani erik (Prunus spinosa),
üvez (Sorbus aucuparia) ve çobanpüskülü (Ilex aquifolium) yaygın türlerdendir. Dağların
yüksek kesimlerine doğru bu ormanların floristik bileşimlerine kozalaklı ağaçlar (göknar, ladin
ve çam türleri gibi) da katılır.
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Kuzey yarımkürenin ılıman kuşak orman ekosistemleri üzerinde insanın etkileri önemli
olmuştur. Bu etkiler bazen sadece ormanların floristik özellikleri değiştirmekle kalmamış,
bütünüyle orman alanlarının zarar görmesine yol açmıştır. İnsan nüfusunun artması, arazi
kullanımındaki değişimler ormanların yapısını değiştirmiştir. Ilıman kuşağın ormanlarının çok
büyük bir kısmı geçmişte çeşitli şekillerde insanlar tarafından kullanılmış olan yerlerdir ve bugün
bu ormanların önemli bir kısmı değişim geçirmiş sahalardır. Avrupa’da türce çok çeşitli olmayan
ılıman kuşak ormanlarının çoğu tarım alanları açmak ve sanayide yakıt amacıyla tahrip
edilmiştir. Asya’dan Avrupa’ya Ortaçağ’dan bu yana çok sayıda bitki ve hayvan türü çeşitli
nedenlerle taşınmıştır. 17. yüzyılın başlarında Avrupalı göçmenler sadece Kuzey Amerika’nın
kuzeydoğusuna bitki ve hayvancılık getirmekle kalmamışlardır. Aynı zamanda bazıları istilacı
hâle gelen organizmaların (bitkiler, hayvanlar ve mikroplar) da taşınmasına da yol açmışlardır.
Özellikle çeşitli böcek ve hastalık yapan organizmaların taşınmasının etkileri orman alanlarının
değişimi konusunda önemli olmuştur. Karaağaçlarda mantar hastalığına yol açan (Ceratocystis
ulmi), Avrupa’ya Doğu Asya’dan ithal edilen orman ürünleri ile girmiş, 1920’li yıllardan itibaren
çok hızlı bir şekilde yayılarak Avrupa’daki karaağaç türlerinin (özellikle Ulmus campestris ve
U. glabra), ölümüne yol açmıştır. Avrupa’da bu hastalığı yayan ise karaağaç böceği (Scolytus
multistriatus)’dir. Bunların her ikisi yani hastalık ve hastalığı yayan böcek 1930’larda Kuzey
Amerika’ya yine odun ticareti yoluyla girmiş ve çok hızlı yayılarak ormanlara zarara uğratmıştır.
Benzer bir örnek de kayın kabuğu hastalığıdır. Bu hastalığı yapan iki unsur vardır. Bunlardan
birisi bir böcek türüdür (Cryptococcus fagisuga) ve ağaç kabuğuna saldırdığında hastalık ortaya
çıkarak yarayı oluşturmaktadır. Daha sonra iki farklı mantar (Neonectria faginata ve Neonectria
ditissima) ağacı yara yoluyla istila ederek kansere neden olmaktadır. Avrupa’da kayın
ağaçlarında (Fagus sylvatica) görülen bu böcek yani Cryptococcus fagisuga 1800’lü yılların
sonunda farkedilmeden Kuzey Amerika’ya (Nova Scotia’da Halifax’a) taşınmış ve orada yeni
konukçu bitkisi Amerikan kayını (Fagus grandifolia) olmuştur. Yayılış alanını giderek güneye
ve batıya doğru genişleten bu zararlılar 1960’larda New York’a, 1970’lerde ise Pennsylvania’ya
ulaşmış ve Kuzey Amerika’daki ılıman kuşak orman ekosistemine büyük zarar vermiştir. Kuzey
Amerika’nın ılıman kuşak ormanlarının en önemli ağaçlarının başında gelen Amerikan kayınının
gelecekte bu özelliğini kaybedebileceği öngörülmektedir (Fischer vd. 2013). Böylece giderek
küreselleşme ve ticaret ilişkileri bölgeler arasında orman zararlılarının ve hastalıkların
yayılmasına da yol açmıştır. İnsanın etkisi, bu ekosistem içinde yaşayan fauna üzerinde de çok
önemli olmuştur. Çeşitli nedenlerle birçok hayvan türünün popülasyonları azalmıştır.

11.3. Step Ekosistemleri
Yeryüzünde ekolojik koşulların ve vejetasyon devresinin uygun olduğu alanlarda ağaç
yetişmekle beraber, özellikle yağışın az olması ve yüksek sıcaklık koşullarının ortaya çıkardığı
yüksek buharlaşma düzeyleri bazen ağaç yetişmesine izin vermez. Bu sahalarda belirli
zamanlarda yağan yağışa veya toprakta bulunan suya bağlı olarak ot formasyonları yayılış
gösterir (Erinç 1977; Dönmez 1985; Avcı 2013). Otlar bulundukları sahalardaki yetişme
koşullarının bir sonucu olarak ağaçlar gibi odunsu ve çok uzun ömürlü bitkiler değildir.
Çoğunluğu mevsimlik ya da bir yıllıktır. Otlar vejetasyon devresi içinde kurak bir dönem olsa
da, bu dönemi çeşitli önlemler alarak atlatırlar. Bazı ot türleri zor koşulları metabolizmalarını
yavaşlatarak (bir çeşit durgunluk-uyku hâli) geçirir (Baskin ve Baskin 1998). Bünyelerindeki
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suyu da korudukları bu durum aslında bitkisel hormonlarla ilgilidir. Bitkilerin yaşam döngüsü
boyunca birçok fonksiyona sahip olan absisik asit (bir seskiterpen) adı verilen hormon (bitkinin
büyümesini engelleyen hormonlardan birisidir) tohum içindeki fonksiyonları yavaşlatır, tohum
hücrelerinde solunum azalır. Koşullar uygun olduğunda (yeterli yağış, uygun sıcaklık ve ışık
gibi) tohum örtüsü şişer, embriyo hücrelerinde bulunan enzimler giberellin hormonu (diterpen)
salgılamaya başlar ve bitki büyümesini engelleyen hormonun etkisi ortadan kaldırmış olur
(Brady ve McCourt 2003; Kermode 2005).
Alçak enlemlerde, tropikal alanların ot formasyonları olan savan ekosistemlerine daha
önce değinilmişti. Savanlarda yağış miktarları oldukça değişkendir: Yıllık yağış miktarları 300
mm (çöllere yakın olan kesimlerde) ile 1600 mm arasında (tropikal ormanlara yakın yerlerde)
değişir. Hatırlanacağı gibi savan sahalarında iklim bakımından en temel özellik kurak bir
devrenin varlığıdır. Kurak dönem bitkilerin yetişmesi bakımından tüm olumsuzlukların
sergilendiği bir dönemdir. Sıcaklıklar bütün yıl boyunca yüksektir. Yağışlı mevsim,
tropiklerarası yaklaşma kuşağı olarak da bilinen Intertropikal Konverjans Zonunun ekvatoral
bölgelerden kuzeye doğru yer değiştirmesi ile ortaya çıkar. Ticaret rüzgârları (alizeler) her iki
yarımkürede bu kuşakta karşılaşır ve yağış üretirler. Bu yağışlı dönem savanlarda hem bitkiler
hem de hayvan yaşamı bakımından büyük önem taşır. Orta kuşakta ise bazı alanlarda yağış
miktarları ağaç gelişimine yetmez. Buralarda özellikle ilkbahar yağışlarına bağlı olarak gelişen
ve yaz mevsimindeki yağış azlığı ile yüksek buharlaşmanın getirdiği zor koşullara dayanamayıp
ortadan kalkan ot formasyonu step veya bozkır adıyla bilinir. Stepler orta enlemlerin yarı kurak
iklimi ile karakterize olur. Yıllık yağış miktarları çoğunlukla 250-300 mm’yi aşmaz. Ancak
steplerin orman alanlarına komşu olduğu sahalarda yağış miktarları bazen 750 mm’yi bulur
(Woodward 2008; Avcı 2013).
Yeryüzü anakaralarının orta enlemlerine denk gelen yerlerde yayılış gösteren ot
formasyonlarının bulunduğu alanlar yani step ekosistemleri, ılıman kuşak ot biomu olarak da
isimlendirilir (Simmons 1979; Woodward 2008). Bu alanlar ılıman kuşağın ormanları ile çöller
arasında yer alır. 30-60° coğrafî enlemleri arasına dağılan step ekosistemlerinde yarı kurak iklim
özellikleri görülür. Kuzey Amerika’da preri, Avrupa ve Asya’da step (diğer adıyla bozkır),
Güney Amerika’da pampa ve Afrika kıtasının güneyinde veld adıyla bilinen bu ekosistemler,
insan faaliyetlerinin etkisiyle önemli değişimler geçirmiş alanlardır (Lomolino vd. 2006).
Hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu aşırı otlatma baskısı yanında, ekip-biçme faaliyetleri
bu alanların değişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. Dünyanın birçok yerinde ot
formasyonları tahrip edilmiş ve yayılış alanları, bulundukları sahadaki ülkelerin en önemli tahıl
üretim sahaları hâline dönüşmüştür. Kuzey Amerika’nın uzun boylu prerilerinin yaklaşık %70’i
yerlerini tarım alanlarına bırakmış ve bu durum ot formasyonu alanlarının birçok yerde ekmek
sepeti alanları olarak adlandırılmalarına yol açmıştır (Gibson 2009; Ellis vd. 2010; Hart 2008;
Şekil 89).
Çok yıllık otlar ılıman kuşak step alanlarının esas unsurları olmakla beraber çeşitli
familyalara ait yüzlerce ot türü bu geniş ekosistem içinde yayılış alanı bulur. Bunlar arasında çok
yıllık olan Euphorbiaceae familyasına ait otlar ya da bakla tipi meyvelere sahip legümen türler
sık rastlanılan gruplardandır. Ekosistemin çok daha kurak yetişme ortamlarında ise demetler
hâlinde büyüyen uzun ömürlü otlar yaygındır. Sözü edilen ot türleri olgunlaştıklarında bazıları
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çalı görünümüne sahip olurken, bazıları toprak yüzeyine paralel gelişir. Step ekosistemleri
floristik çeşitlilik bakımından oldukça zengin yerlerdir.

Şekil 89: Ilıman kuşakta steplerin yayılış sahaları (Woodward 2008’den yeniden çizildi).
Ilıman kuşakta steplerin yayılış alanı, yarı kurak bir iklim tipi ile temsil edilir. Bu iklim
tipi Köppen iklim sınıflandırmasında BS, Thornthwaite iklim sınıflandırmasında ise D
harfleriyle ifade edilir. Ilıman kuşakta yarı kurak iklim bölgelerinin yıllık yağışları 250-750 mm
arasında değişir. Bu sahaların Kuzey Amerika ve Doğu Avrupa’da olduğu gibi özellikle karaların
iç kesimlerine denk gelen yerlerindeki yağışlar, kış mevsiminde çoğunlukla kar şeklinde düşer
ve bu durum bahar aylarında eriyen karlarla beraber toprakta depolanan suyun artmasına yol
açar. Hem Kuzey Amerika’da hem de Avrupa ve Asya anakaralarının iç kesimlerinde geniş
alanlar kaplayan step sahalarında yıllık ortalama sıcaklık değerleri bir yerden diğerine farklılık
gösterir. Karasal iklim tipinin bir özelliği olarak çoğunlukla kış sıcaklıkları donma noktasının
altına inerken, yaz sıcaklıkları oldukça yüksek değerlere erişir. Güney Amerika’nın güney
ucunda olduğu gibi bozkırların kısmen denize yaklaştığı yerlerde ise denizin ılıtıcı etkisi
nedeniyle ekstrem sıcaklık değerleri nispeten ortadan kalkar (Woodward 2008). Bozkır
sahalarında yağış miktarlarının değişmesinde genel atmosfer dolaşımının yanında, diğer fiziki
coğrafya faktörlerinin de rolü büyüktür. Bunların başında rölyef, özellikle de yükselti ve bakı
gelir. Dağlık alanların nemli hava kütlelerine açık olan yamaçları ile kuytu yamaçlarda bulunan
sahaları arasında yağış miktarları bakımından önemli farklılık ortaya çıkar. Yağış getiren hava
kütlelerinin etkisinde olmayan bu kuytu yamaç (yağmur gölgesi), diğer yamaca göre daha az
yağış alır. Ilıman kuşakta steplerin yayılış alanlarında buna benzer durumlar, hem Kuzey ve hem
de Güney Amerika’da ortaya çıkar. Kuzey Amerika’da Kaskad dağları, Sierra Nevada dağları ve
Kayalık dağlarının, Güney Amerika’da And dağlarının batı yamaçları daha çok yağış alır. Büyük
Okyanus’dan gelen nemli hava kütleleri bu dağ sıralarının
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batı yamaçları boyunca yükselirken soğur ve yağışı bu yamaçlara bırakarak dağların doğu
yamaçlarına geçer. Bu defa alçaldıkça adiabatik olarak ısınan hava kütleleri içindeki nemi serbest
bırakmaktan ziyade absorbe eder. Dolayısıyla dağların doğu yamaçları batı yamaçlarına göre
daha az yağışa maruz kalır. Yağmur gölgesinden çıktıktan sonra ise yağış yeniden artar. Bu
durum kıtaların ot formasyonlarının en kurak alanlarını da (yani Kuzey ve Güney Amerika’nın
kısa boylu step sahalarını) şekillendirmiş olur. Kısa boylu stepler doğuya doğru gidildikçe yağış
miktarının artmasına bağlı olarak yerlerini önce karışık, sonra da uzun boylu ot formasyonlarına
bırakır. Step sahalarının yaygın toprak tipi 7. Toprak Taksonomisindeki adıyla mollisollerdir
(Rusya’daki adıyla çernozyom toprakları yani kara topraklar). Bu toprakların A ve B
horizonlarındaki organik madde miktarı oldukça yüksektir bu nedenle toprak rengi genellikle
koyudur. Üst topraktan yıkanan karbonatlar B horizonunda birikmiştir (Pielke ve Doesken 2008;
Woodward 2008, Atalay 2008; Avcı 2013).
Kuzey Amerika’da preri adıyla bilinen stepler içinde birkaç km2’lik bir alanda yüzlerce
çeşit ot türü yayılış gösterir. Bu otların kök, rizom, soğan, corm ve tuber gibi toprak altındaki
kısımları oldukça derinlere kadar (1,5-3 m) iner. Baharda sıcaklıkların yükselmeye başlamasıyla,
çok hızlı bir şekilde vejetatif faaliyet başlar. Ot türlerinden bazıları kışın düşen sıcaklıklara,
toprak üstündeki kısımlarını ortadan kaldırarak tepki verir. Preriler içindeki bazı türler soğuk
mevsim otları (yani C3 bitkileri; bunlar daha çok kuzeyli olanlardır), bazıları sıcak mevsim
otlarıdır (yani C4 bitkileri; bunlar daha çok güneyli olanlardır). Prerilerde kuzey orijinli olan
Stipa spartea, Kaeleria cristata, Elymus canadensis, Agropyron smithii, Paa pratensis ve Carex
pennsylvanica gibi otlar baharda gelişmeye başlar ve maksimum gelişmelerini Mart ayının
sonuna doğru yaparlar. Bunların olgunlaşması ve tohumlarının oluşması bahar sonu-yaz başında
tamamlanmış olur. Bu ot türleri daha sonraki sıcak günleri, az ya da çok dinlenme hâlinde
(semidormant) geçirirler. Ancak vejetatif gelişme sıcaklıkların azaldığı sonbahar aylarında
yeniden başlar ve don olaylarına kadar bu türler yeşil kalırlar. Buna karşılık asıl yayılış alanları
prerilerin güneyindeki daha sıcak alanlar olan ve buralardan prerilere doğru sokulan Andropogon
scoparius, A. gerardi, Sorghastrum nutans, Sporobolus heterolepis ve Panicum virgatum gibi
sıcak mevsim ot türleri ise bahar aylarının sonuna doğru vejetatif faaliyetlerine başlamakla
beraber, gelişmelerini tüm yaz boyunca kesintisiz olarak devam ettirirler. Tüm türlerde aynı
olmasa da çiçeklenme ve tohumların oluşması, yaz ortasından sonbahar sonuna kadar devam
eder. Dolayısıyla sonbahar mevsimi sonunda vejetatif faaliyetleri tamamlanmış olur. Bazı preri
türleri ise çim (sod) şekillidir ve bunlar sadece tohumlarıyla değil toprak altındaki kısımları
(rizomlar gibi) sayesinde de yayılış alanlarını genişletirler. Toprak üzerinde kapladıkları alan 11,5 metreyi bulabilir ve çok yoğun topluluklar oluştururlar (Weaver 1954 ve 1968; Gibson 2009;
Avcı 2013).
Prerilerin yayılış alanları, Kuzey Amerika batısında Kayalık dağlarının doğu
yamaçlarından başlar ve kıtanın ortasındaki alçak alanların doğusuna kadar devam eder. En
doğudaki yayılış alanından batıda Kayalık dağları eteklerine doğru gidildikçe yağış miktarlarının
azalması prerileri floristik bakımdan değişime uğratır. Bu değişen özellikler nedeniyle Kuzey
Amerika’nın prerileri; uzun boylu preriler, karışık preriler ve kısa boylu preriler olarak üçe ayrılır
(Simmons 1979; Woodward 2008 ve Şekil 90). Kuzey Amerika’da bu geniş preri sahası dışında
daha küçük alanlarda da (Kayalık dağlarının batısındaki Palouse ve Kaliforniya prerileri gibi) ot
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formasyonları ortaya çıkar. Kayalık dağlarının doğu yamaçlarından itibaren batıya doğru uzanan
prerilerin, en doğuda yayılış alanı bulan kesimi, uzun boylu preri sahasıdır. Ancak beşeri
faaliyetler sonucunda, uzun boylu preri sahaları büyük değişime uğramıştır ve bu preri alanlarının
büyük kısmı kıtanın mısır kuşağındaki, mısır ve soya fasulyesi üretim alanları hâline gelmiştir.
Daha az verimli alanlar ise hayvan yemi üretimi için soğuk mevsim ot türlerinden oluşan meralar
hâline dönüştürülmüştür. Birçok ot türünün doğal yayılış alanı (Andropogon gerardi,
Andropogon scoparius, Sorghastrum nutans, Spartina pectinata, Elymus canadensis, Panicum
virgatum, Stipa spartea ve Koeleria cristata gibi), aşırı hayvan otlatılması ve kışın hayvan yemi
olarak kullanmak üzere biçildiği için zamanla önemli oranda azalmıştır. Bazı ot türlerinin
(Agropyron smithii, Agrostis hyemalis, Bouteloua curtipendula, B. gracilis, B. hirsuta, Buchloe
dactyloides, Carex pennsylvanica, Panicum scribnerianum, P. wilcoxianum, Poa pratensis gibi)
yayılış alanları ise genişlemiştir. Doğal ot türlerinin yayılış alanları, artık söz konusu birçok
alanda preri kalıntılarıyla sınırlıdır ve doğal türlerin tekrar çoğaltılması koruma programlarınca
desteklenmektedir (Polley vd. 2005; Wang vd. 2011; Sampson ve Knopf 1994; Weaver 1968).
Kısa boylu preriler (diğer adı kısa boylu ot stebi) Kuzey Amerika preri sahasının en
batısında, Büyük Ovalar bölgesinin en kurak ve en sıcak alanında yayılış alanı bulur. Bu alan
kabaca kuzeyde 41°N enlemi, güneyde ise 32°N enlemi ile sınırlanır ve yıllık yağış miktarları
300-600 mm arasında değişir. İlkbahar sonu ile yaz mevsimi başı oldukça yağışlı geçer. Yağışlı
gün sayıları değişkendir (Kısa boylu preri alanlarının kuzey kesimlerinde yılda yaklaşık 170 gün
yağışlı iken, güneyde bu değer 70 güne iner). Yıllık ortalama sıcaklıklar kuzeyde daha düşüktür
(9°C’den az. Bu değerler güneyde 16°C’yi geçer). Kısa boylu preriler batıda Kayalık dağlarına
dayanan yayılış alanlarını, doğuda karışık preri sahalarına bırakırlar. Kısa boylu prerilerin yayılış
alanının en batısında yani Kayalık dağlarının doğu yamaçlarında bazı ağaç türleri yayılış alanı
bulur. Panderosa çamı (Amerikan batı sarıçamı Pinus ponderosa ticari değeri olan en önemli çam
türlerinden birisidir), ardıç (Juniperus scopulorum) ve Duglas göknarı (Kuzey Amerika’nın
kerestelik ağacının çok büyük kısmını karşılayan Pseudotsuga menziesii) gibi kozalaklı ağaçlar
bunlardan bazılarıdır (Lauenroth vd. 2008). Kısa boylu preriler Bouteloua gracilis ve Buchloe
dactyloides gibi çoğunluğu C4 bitkisi olan ot türlerinden oluşur. Hem kuraklığa hem de büyükbaş
hayvan otlatılmasına karşı dayanıklı olmaları morfolojik özellikleri sayesindedir. Kısa boylu
preri alanlarının en kurak alanlarından bir kısmı buğday (Triticum aestivum), sulama yapılabilen
bazı yerler ise yonca (Medicago spp.), mısır (Zea mays), şeker pancarı (Beta vulgaris) ve pamuk
(Gossypium spp.) ziraatine ayrılmıştır (Lauenroth 2008). Palouse preri alanı ise Kuzey
Amerika’da Kayalık dağları ile Kaskad dağları arasındaki Kolombiya platosu üzerindedir. Bu
alan Kaskad dağlarının yağmur gölgesine denk gelir. Bazalt anakayası üzerinde gelişen
topraklarda yayılış alanı bulan Palouse prerileri, genellikle uzun ömürlü otlarla temsil edilir
(Woodward 2008). 1800’lerin sonunda büyük ölçüde ziraat sahalarına dönüştürülen Palouse
prerileri, bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin tehlike altındaki ekosistemlerden birisi olarak
kabul edilmekte ve korunması için çalışmalar yapılmaktadır (Looney ve Eigenbrode 2012).
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Şekil 90: Kuzey Amerika’da prerilerin yayılış alanları (Woodward, 2008’e atfen Avcı 2013).
Avrupa’nın doğusundan Çin’e kadar çok geniş bir alanı kaplayan ılıman kuşağın
Avrasya’daki ot toplulukları (Rusya, Moğolistan ve Çin de dâhil olmak üzere) Avrasya stepleri
olarak isimlendirilir (Gibson 2009 ve Şekil 91). Bu geniş step kuşağının uzunluğu doğu-batı
doğrultusunda 8000 km’yi kuzey-güney yönünde genişliği ise 800 km’yi bulur. Avrasya stepleri
Ural dağlarının batısında devamlı bir kuşak oluşturmakla beraber, bu dağların doğusunda daha
parçalı bir yapı ortaya çıkar. Stepler yayılış alanlarının batısında, Macaristan’da puszta veya
pusta adıyla da bilinir (Lomolino vd. 2006, Woodward 2008). Step adı ise, Rusça stepj
sözcüğünden gelmektedir. Stepleri meydana getiren otların çoğunluğu sığ köklü buğdaygiller
familyasına (Poaceae) ait ot türlerinden meydana gelir ve bazen bu ot türleri arasına küçük boylu
dikenli ağaç ya da çalı türleri karışır. Avrasya’daki step alanlarında coğrafî enlemin rolü,
güneyden kuzeye doğru gidildikçe iklim özelliklerindeki değişikliklere bağlı olarak hem toprak
tiplerine hem de steplerin floristik özelliklerine yansır. Yağış miktarları steplerin yayılış
alanlarının kuzey kesimlerinde en yüksek değerlere ulaşırken, güneyde en düşük değerlere iner.
Steplerin kuzey kesimleri, daha kuzeyde ılıman kuşağın yayvan yapraklı ve kışın yapraklarını
döken ağaçlardan oluşan orman formasyonuna komşudur. Bu alanlar step- orman geçiş alanlarını
meydana getirir. Avrasya steplerinin güney kesimleri ise yağışın en az olduğu yerlerdir ve
genellikle daha güneyde bulunan gerçek çöllere geçiş sahalarıdır. Kuzeyde orman formasyonuna
komşu olan steplerde, yoğun ot toplulukları içine yer yer ağaçlar da karışır. Güneye doğru
inildikçe, ot türlerinin çeşitliliğinin arttığı gerçek step alanlarına geçilir. Avrasya step alanlarının
en güney kesimlerinde yağış azlığı, steplerin floristik özelliklerini büyük ölçüde değişime uğratır
ve kuraklığa direnç gösteren ot türleri ile bodur bazı çalı türleri daha egemen hâle gelir. Step
sahalarının coğrafî enleme göre kuzey güney yönünde uğradığı bu değişim oldukça belirgindir.
Avrasya stepleri, batıdan doğuya doğru ise daha parçalı bir yayılışa sahip olur. Doğuya doğru
karasallık belirginleşir ve steplerin yayılış alanları da değişime uğrar. Avrasya step sahalarında
humus bakımından zengin olan mollisol topraklar,
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güneyden kuzeye doğru gidildikçe farklılaşır. Çöl alanlarına yaklaştıkça topraktaki organik
madde miktarı azalır ve toprak profilinde kalsifikasyon süreçleri daha yaygın olarak görülür.
Avrasya steplerinde toprak üstünde demet/salkım şeklinde yapılar oluşturan bir ya da çok yıllık
ot türleri yaygındır. Bunların ortak özellikleri bitkinin büyümesini sağlayan dokularının (basal
meristemler) toprak içinde veya toprak yüzeyine çok yakın bulunmasıdır. Böylece bitkiler yangın
ya da yoğun otlatma faaliyetine maruz kalsalar bile, vejetatif gelişimlerini sürdürür. Step
alanlarında yetişme mevsimi kısadır. Bitkiler düşük sıcaklıklara ve yaz mevsimindeki kuraklığa
çok iyi uyum sağlamışlardır. Sıcak ve kuru havalarda bu türlerin stomaları kapanarak ve
yapraklar kıvrılarak su kaybı önlenmiş olur. Avrasya steplerinde otların boyları güneye doğru
gidildikçe kısalır. Kuzeyde 1 metrelere kadar erişen otlar, güneyin kurak sahalarında 15-20 cm
boya ulaşabilirler. Daha nemcil koşullara sahip olan step alanlarının batı kesiminde ise bitki
örtüsünü oluşturan türlerin çeşitliliği de artar. Güneye inildikçe stepler tür çeşitliliğinden de
kaybeder (Lomolino vd. 2006; Woodward 2008; Avcı 2013).

Şekil 91: Avrasya steplerinin yayılış alanları (Woodward, 2008’e atfen Avcı 2013).
Avrasya step sahasında doğuya doğru daha karasal koşullar hâkimdir. Baykal gölü
doğusunda, Moğolistan ve Çin’de stepler, her biri bir diğerinden yüksek dağ sıraları ile ayrılmış
izole havzalarda ortaya çıkar. Çin’deki steplerin yayılış alanları Avrasya’nın batısından çok
Kuzey Amerika’daki steplerin yayılış alanlarını hatırlatır. Buradaki yayılış da Kuzey Amerika
prerileri gibi doğu-batı yönlüdür. Doğudaki alanlar steplerin en nemli kesimlerini, batıdaki
alanlar ise steplerin en kurak kesimlerini oluşturur. Bu nedenle de çayır stepleri, gerçek stepler
ve step-çöl geçiş alanları ayırt edilir. Hâkim türünü yaklaşık 50-60 cm’lere ulaşan Baykal sorguç
otunun (Stipa baicalensis) oluşturduğu çayır stepleri Çin’in kuzeydoğusunda (kabaca eski
Mançurya’da) 150-250 metrelerde yayılış alanı bulur. Gerçek stepler kuzeydoğudan başlayarak
Moğolistan platoları ve güneyde ise kabaca Çin’in kuzeybatısına yani Lös platosuna kadar
sokulur. Yükseltinin 800-1400 m arasında değiştiği bu sahalarda, yağış miktarları 300- 400 mm
kadardır. Otların boyları doğudaki çayır steplerinden daha kısadır. Güneyde Gobi çölü ile Lös
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platosunun kuzeyinde kalan sahalar, step-çöl geçiş alanlarıdır. Bu sahalarda kuraklığa iyi uyum
gösteren Stipa globica ve Artemisia xerophytica hâkim türleri meydana getirir. Moğolistan’daki
geniş step alanlarının hâkim otlarını da yine Stipa türleri ile Festuca türleri oluşturur. Baklagil
cinsinden otlar arasında bazı yonca (Medicago sativa subsp. falcata), geven (Astragalus spp.)
türleri ve yavşan (Artemisia frigida) bu topluluklar içinde görülen diğer otlardan bazılarıdır
(Suttie 2005; Woodward 2008; Avcı 2013). Avrasya step alanları, diğer step sahaları gibi beşerî
faktörlerin etkisinin en fazla hissedildiği alanların başında gelir. Steplerin batı kesimleri tarımsal
faaliyetler nedeniyle değişmiş ve birçok yerde buğday ve şeker pancarı ziraat alanlarına
dönüşmüştür. Doğudaki step alanları ise genellikle yoğun hayvancılık faaliyetlerinden
etkilenmiştir ve steplerin floristik kompozisyonu değişmiştir (Oba vd. 2001; Suttie 2005; Kawada
vd. 2011; Gan vd. 2012).
Güney Amerika’da pampa (İspanyolca’da düzlük yer anlamına gelmektedir) Atlas
okyanusu kıyılarından başlar ve iç kesimlere And dağlarının eteklerine kadar sokulur (Şekil 92).
Doğudaki kısım yani okyanusa açık olan kesim daha nemlidir. And dağlarına doğu kuraklık artar
ve bu kurak iç kesimler yerel halk tarafından la pampa olarak adlandırılır. Pampalar 23- 40 derece
güney enlemleri arasında ortaya çıkar. Bu saha Güney Atlantik’de subtropikal yüksek basınç
sisteminden gelen nemli hava kütlelerine maruz kalır. Özellikle Atlantik kıyılarına yakın olan
sahalar iç kesimlerden daha nemlidir. Batıda And dağlarının eteklerine doğru belirgin olarak
kuraklık kendini hissettirir. Pampalarda yağış miktarları her yerde aynı değildir (Woodward,
2008). Güneybatıda Arjantin pampalarında yağış miktarları 400 mm civarındadır. Sıcaklığın
donma noktasının altına indiği gün sayısı, kıtanın iç kesimlerinde 125 günü bulur. Denizin ılıtıcı
etkisi ile don olaylarının görüldüğü günlerin sayısı, pampaların doğusunda 20 gün kadardır.
Yetişme mevsiminin süresi 4-8 ay arasında değişir. Arjantin pampaları Parana nehri çevresinde
güneyde Buenos Aires’den kuzeyde Corrientes’e kadar yayılır. Bu alanlarda pampaların genel
özelliklerindeki değişimleri (otların boylarının 1 metreyi bulması gibi) yağış miktarları belirler.
Bitki örtüsü bazı yerlerde birkaç katmandan meydana gelir. En alt katmanı yüksekliği 5 cm’yi
geçmeyen kısa boylu otlar oluşturur ve bunlar küçük oklar veya flechillas olarak bilinir. Rio de
la Plata’nın doğusunda (bu alanlar Uruguay Pampası ya da Güney Campos olarak da
isimlendirilir) Kuzey Amerika’nın uzun boylu prerilerine benzer ot toplukları yaygındır.
Paspalum notatum (yerel adı pasto horqueta) ve Andropogon lateralis gibi ot türleri bu alanlarda
2,5 m boya ulaşır. Pampaların en batısında, And dağlarına doğru olan kesimlerde yağış miktarları
belirgin olarak azalır. Bu durum pampalardaki floristik özellikleri de değiştirir. Yükseltinin 4050 m kadar olduğu pampalarda insanın flora ve fauna üzerindeki etkisi çok önemlidir. Özellikle
mısır ve bazı lifli bitkilerin ekimi ile hayvancılık faaliyetleri pampa yaşamı açısından önem taşır
(Ghersa vd. 2002; Pallarés vd. 2005; Baldi vd. 2006; Rótolo vd. 2007; Woodward, 2008; Avcı
2013). Arjantin güneyinden Şili’nin güneydoğusuna kadar uzanan alanlar, Patagonya step
sahasıdır. Burası 40-52 derece güney enlemleri arasına denk gelir ve And dağlarının güney
kesimlerinin yağmur gölgesinde kalır. İklim yarı kuraktır. Yağış And dağlarının eteklerine doğru
250 mm’nin altına iner. Düşük sıcaklıklar nedeniyle buharlaşma oranları azdır. Otların çoğu kısa
boyludur, öbekler şeklindeki ot kümeleri kuru rüzgârlara rağmen gelişimlerini sürdürür. Bu ot
türleri arasına mata negra (Junellia tridens) ve colapiche (Nassauvia glomerulosa) gibi yerel
adlarla bilinen bazı çalı türleri karışır (Cibils ve Borrelli 2005; Woodward 2008). Patagonya’nın
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batı kesimlerindeki stepler de yoğun otlatma faaliyetleri nedeniyle büyük değişime uğramışlardır
(Aguiar vd. 1996).
Güney Afrika’daki ılıman kuşak ot ekosistemi yani veld (otlak, tarla anlamında)
ekosistemi, deniz seviyesinden 1300-2000 metre arasında yer alır. Veldler Güney Afrika’nın
doğu kesiminde dağların doğuya bakan yamaçları ile yüksek platolarda yayılış alanı bulur.
Yükseltinin çoğunlukla 1000 metreyi geçtiği bu alanlarda yağış miktarları 500-800 mm arasında
değişir. Yağışın büyük kısmı Eylül-Nisan arasındaki sıcak dönemde düşer. Yaz aylarının sıcaklık
ortalamaları 20°C’nin üzerindedir (Ocak ayı ortalaması). Kış aylarında ise sıcaklıklar -15
derecelere kadar iner ve yüksek alanlarda kar yağışları söz konusu olur. Veldler yerel olarak
yüksek veldler ve alçak veldler olarak da sınıflandırılır. Oldukça soğuk iklim koşullarının hüküm
sürdüğü ve bol yağış alan 1500 metrenin üzerindeki yerler yüksek veldleri, 750 metrenin
altındaki daha sıcak ve kurak alanlar alçak veldleri oluşturur. Yağış miktarının azalması ya da
hayvancılık faaliyetlerinin çokluğu gibi nedenler otların gür bir vejetasyon oluşturmasına
engeldir. Veldlerin ot türlerinin bir kısmı düşük lif içeriğine sahip ve yaprakları besin bakımından
değerli olanlardan meydana gelir. Bunlar hayvancılık faaliyetleri bakımından önemlidir. Yüksek
lif içeriğine sahip ve hayvanların tatlarının kötü olmasından dolayı tercih etmediği otlar, yağış
miktarlarının arttığı yüksek alanların asidik toprakları üzerinde yayılış alanı bulur. Kap flora
alanında, Akdeniz vejetasyonunu oluşturan finbos sahalarından sonra en yüksek biyoçeşitliliğe
sahip yerler Güney Afrika veldleridir. 3500’den fazla bitki taksonuna ev sahipliği yapan bu
sahalar aynı zamanda birçok bitkinin gen merkezi olarak bilinmektedir (O’Connor ve
Bredenkamp 2003; Woodward 2008; Gibson 2009;). Veldler Güney Afrika’da sadece
hayvancılık bakımından önemli sahalar değildir. Bu alanlar özellikle mısır başta olmak üzere
süpürge darısı ve buğday gibi ürünlerin ekim alanlarını da meydana getirir (Bredenkamp vd.
1996). Veldler dünyanın diğer step sahalarında olduğu gibi büyük değişime uğramış alanların
başında gelir. Tarımsal faaliyetler, sanayileşme, şehirleşme ve ormancılık faaliyetleri bu
sahaların büyük kısmının geri döndürülemez şekilde değişmesine yol açmıştır. Güney Afrika’nın
büyük şehirlerinden bazıları bu bozkır alanlarında yer alır ve bunlardan bir kısmı madencilik
nedeniyle gelişmiş şehirlerdir. Witwatersrand’da altın madenciliği, Transvaal Yüksek Veld’de
kömür madenciliği ve Kuzey Batıda büyük ölçekli elmas madenciliği veldlerin değişiminde
önemli rol oynamıştır. Transvaal ot formasyonu sahasının yarıya yakını tarımsal alana (Highveld
Agricultural Region) dönüşmüştür. Yağış miktarlarının yüksek olduğu yerlerde ise çam,
okaliptüs ve akasya türleri ile ağaçlandırmalar yapılmıştır. Veldlerin sadece %2 kadarı koruma
alanıdır (O’Connor ve Bredenkamp, 2003).
Yukarıda belirtilen doğal yayılışları dışında stepler dünyanın birçok alanında ortaya
çıkarlar. Ancak bunlar doğal stepler değildir. Ormanların açılması ya da sulak alanların
kurutulması gibi yollarla gelişmiştir. Örneğin Avrupa’da ikincil stepler (yani antropojen stepler)
birkaç bin yıl geriye giden uzun bir geçmişe sahiptir. İlksel orman toplulukları çeşitli nedenlerle
tahrip edilmiş, ortaya çıkan meralar hayvan otlatılmasında kullanılmıştır. Yine Britanya’da
orman tahriplerinin arkeolojik kanıtları Neolitiğe kadar gitmektedir. Bu şekilde gelişen ve ziraat
alanı olarak uygun olmayan veya kullanılmayan step sahaları, ikincil step (bozkır) ya da kalıcı
step gibi isimlerle de bilinmektedir (Gibson, 2009). Türkiye’de ekolojik koşulların ortaya
çıkardığı doğal step alanları yani doğal bozkırlar, Türkiye’de temsil edilen flora bölgelerinden
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İran-Turan flora bölgesi içinde kalır. Doğal stepler İç Anadolu’da Tuz gölü çevresinde, KonyaEreğli arasında, Güneydoğu Anadolu’da Akçakale-Ceylanpınar çevresinde ve Iğdır ovasında yer
alır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde ormanların tahribi sonucu ortaya çıkan ve çok geniş
alanlar kaplayan stepler ise doğal değil, ikincil /antropojen step sahalarıdır (Avcı 2013).

Şekil 92: Güney Amerika ve Afrika steplerinin yayılış alanları (Woodward, 2008’e atfen Avcı
2013).
Step ekosistemlerinin faunasındaki otçul memeli hayvanlar iki grup altında toplanır.
Bunlardan birisi genellikle sürüler hâlinde dolaşan toynaklı hayvan gruplarıdır. Diğeri ise
topluluk hâlinde yaşayan kazıcı-kemirici hayvan gruplarıdır. Hayvanlar için step
ekosistemlerinde açık habitatlarda yaşamak tehlikelere karşı güçlü kulaklara ve çok keskin
gözlere sahip olmayı gerektirir. Büyük yırtıcı hayvanların önemli bir kısmı Kuzey Amerika ve
Avrasya steplerinde çeşitli nedenlerle ortadan kaldırılmıştır. Fauna özellikle tropikal alanların ot
ekosistemleriyle (yani savanlarla) karşılaştırıldığında çok çeşitli sayılmaz. Büyük memeliler
genellikle nadirdir ya da nesilleri tükenmiştir. Çok iyi koşuculardan birisi olan Amerikan antilobu
(Antilocapra americana), çok iyi kazıcı olan keseli fareler, kır köpekleri ve çeşitli türleri ile preri
köpekleri (Cynomys sp.) prerilerin belli başlı hayvan türleri arasındadır. Avrasya steplerinde de
yer sincapları (gelengi) gibi kazıcı kemiriciler yaygındır. Sürüngenleri yılan ve kertenkele türleri
temsil eder. Güney Amerika pampalarında çeşitli tarla faresi türleri, Patagonya tavşanı ve
opossumlar yanında çeşitli kuş türleri yaygındır (Woodward, 2008).
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Uygulamalar
1) Bir harita üzerinde ılıman kuşak orman ekosistemlerinin yayılış alanlarını gösteriniz.
2) Akdeniz ekosisteminin yayılış alanlarından güney yarımkürede kalan alanları bir
haritada gösteriniz.
3) Bir harita üzerinde ılıman kuşak step sahalarının yayılış alanlarını gösteriniz.
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Uygulama Soruları
1) Küre üzerinde zeytinin yayılış alanı hangi iklim tipi ile özdeşleşmiştir?
2) Steplerin Avrasya’daki yayılış alanlarının özelliklerini araştırınız ve nedenlerini
açıklayınız.
3) Ilıman kuşak orman ekosistemleri Kuzey Amerika’da nerelerde yayılış gösterir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya üzerinde iklim özellikleri bakımından birbirine benzeyen beş farklı sahada temsil
edilen Akdeniz ekosistemi, kuzey yarımkürede 31-46°, güney yarımkürede 28-42° enlemleri
arasında yer alır. Akdeniz ekosistemlerinde iklim genel çizgileri ile yazları sıcak ve kurak, kışları
ılık ve yağışlı olarak tanımlanır. Bu iklim tipinin en belirgin olarak görüldüğü alan Akdeniz
kıyılarıdır. Bütün bu özellikler Kaliforniya’da, Orta Şili’de, Güney Afrika’da ve Güneybatı
Avustralya’da da ortaya çıkar. Yıllık yağış miktarları yerel özelliklere göre değişmekle beraber
genellikle 500-700 mm arasındadır, bazen de 1000 mm’yi bulur, hatta geçer. Bu konuda yükselti,
bakı gibi rölyef özellikleri yanında hâkim rüzgâr yönleri önemli rol oynar. Akdeniz ekosistemi
kendine özgü bir çalı formasyonu ile özdeşleşmiştir. Hemen hemen tüm Akdeniz
ekosistemlerinde ortaya çıkan ve büyük kısmını daima yeşil yapraklı olan çalı türlerinin meydana
getirdiği bu çalı formasyonu, esas Akdeniz havzasında maki olarak adlandırılır. Kuzey
Amerika’nın batısında, Kaliforniya’da chapparal, Şili’de matoral, Kap’da finbos ve
Avustralya’da ise mallee olarak isimlendirilir. Çalı türlerinde yapraklar genellikle deri gibi
serttir. Birçok türde yapraklar küçülmüş ve yaprak kenarlarında dikenimsi çıkıntılar oluşmuştur.
Bu çalı formasyonu içinde rastlanan bazı karakteristik ot türlerinin birçoğu da aromatiktir ve
yüksek oranda uçucu yağlar içerir. Akdeniz ekosistemlerinde yaygın toprak tipi terra rossadır.
Özellikle aşırı otlatma, ziraat faaliyetleri ve yangınlar Akdeniz havzası vejetasyonunu
değiştirmiştir. Çalı formasyonu, Akdeniz ekosisteminin en geniş yayılış alanı bulduğu Akdeniz
havzasında asıl orman alanlarının tahrip edilmesi sonucunda gelişmiştir. Maki formasyonu da
bozularak birçok yerde maki formasyonundan türce daha fakir ve cılız bir çalı topluluğu olan
garig formasyonuna dönüşmüştür. Fransa’da ve Türkiye’de garig olarak isimlendirilen bu
kurakçıl çalı formasyonu İspanya’da tomillares, Yunanistan’da ise frigana adıyla bilinir.
Akdeniz havzasında maki formasyonu içinde yer alan türlerden bazıları da kültür bitkisi hâline
dönüştürülmüştür (delice gibi).
Akdeniz ekosisteminde fauna iklim koşullarına uyum gösteren türlerden oluşur. Bazı
hayvan türleri kurak ve sıcak geçen dönemi tolere etme veya kaçınma yeteneğine sahiptir. Çoğu
hayvan türünün nispeten yüksek hareket kabiliyeti vardır. Birçoğu gün içinde su kaynaklarına
ulaşmak için ve yüksek ısıya maruz kalmamak için hareket hâlindedir. Orman alanlarının büyük
ölçüde tahrip edilmesi bu alanların fauna bakımından nispeten fakirleşmesine de yol açmıştır.
Özellikle geyik gibi bazı hayvan türlerinin popülasyonları giderek azalmıştır. Birçok memeli
hayvan türü, doğal hayvan gruplarının evcilleştirilmiş örneklerini oluşturmaktadır. Amfibi
türlerinden ziyade sürüngenler daha yaygındır. Ekosistem kuş türlerinin çeşitliliği bakımından da
zengindir ancak kuşlarda endemizm oranı düşüktür.
Akdeniz ekosistemleri özellikle de Akdeniz havzası beşeri faktörlerin etkisinin en fazla
hissedildiği yerlerin başında gelir. Nüfus artışı, doğal alanların tahrip edilmesi, tarım alanlarının
kullanımından kaynaklanan toprak kirliliği, denizel kirlilik, doğal olmayan türlerin girişi ve
istilacı türlerin yarattığı değişimler gibi çok çeşitli nedenle bu ekosistem değişim içindedir.
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Çoğunluğunu yayvan yapraklı ve kışın yapraklarını döken ağaçların oluşturduğu orman
ekosistemleri yeryüzü karalarının orta enlemlere denk gelen ve ılıman iklim koşullarının hâkim
olduğu alanlarında ortaya çıkar. Buralar ılıman kuşak ormanları olarak isimlendirilir. Bu sahalar
orta enlemlerin nemli sahalarıdır ve biri soğuk, diğeri sıcak olmak üzere iki dönem söz
konusudur. Bitkilerin yetişme mevsimi dışında kalan kış aylarında yapraklar dökülür, ormanın
çatısı açılır. İlkbaharda sıcaklıkların yükselmeye başlamasıyla beraber birçok ağaç türü için
vejetasyon dönemi de başlar. Yeni sürgünler, yapraklar oluşur ve ormanın çatısı yeniden büyük
ölçüde kapanır. Bu ekosistemin easa yayılış sahaları kuzey yarımküredir. Güney yarımkürede ise
sadece Güney Amerika’nın güneybatısında ılıman kuşakta ortaya çıkar. Bu ekosisteminin kuzey
yarımküredeki belli başlı yayılış alanları Batı ve Orta Avrupa, Asya’nın doğusu ile Kuzey
Amerika’nın doğusudur. Yetişme mevsimi yaklaşık 6 ay kadar sürer. Yağış miktarları yıl içine
nispeten düzenli dağılmış olarak 500-1500 mm arasında değişir. Kışların çok sert geçtiği kuzey
enlemleri ile karasal iç kesimlere doğru gidildikçe yayvan yapraklı ağaçların arasına iğne
yapraklı türler de karışır. Ilıman kuşağın orman ekosistemlerinde organik maddenin kaynağını
oluşturan döküntü miktarı her yerde aynı değildir. Ormanın hâkim bitki türlerine göre döküntü
miktarı da değişime uğrar. 7. Toprak Taksonomisine göre ise bu ekosistemin yayılış alanındaki
topraklar alfisoller ve ultisollerin yayılış alanlarıdır. Bu ekosistem genellikle kışın yapraklarını
döken yayvan yapraklı orman toplulukları ve bu sahaları kendilerine yaşam alanı olarak seçen ve
bu sahalardaki arboreal yaşama uyum sağlamış fauna ile karakterize olur.
Yeryüzünde ekolojik koşulların ve vejetasyon devresinin uygun olduğu alanlarda ağaç
yetişmekle beraber, özellikle yağışın az olması ve yüksek sıcaklık koşullarının ortaya çıkardığı
yüksek buharlaşma düzeyleri bazen ağaç yetişmesine izin vermez. Bu sahalarda belirli
zamanlarda yağan yağışa veya toprakta bulunan suya bağlı olarak ot formasyonları yayılış
gösterir. Ilıman kuşakta da bazı alanlarda yağış miktarları ağaç gelişimine yetmez. Buralarda
özellikle ilkbahar yağışlarına bağlı olarak gelişen ve yaz mevsimindeki yağış azlığı ile yüksek
buharlaşmanın getirdiği zor koşullar nedeniyle vejetatif faaliyetlerini sonlandıran ot formasyonu
step veya bozkır adıyla bilinir. Stepler orta enlemlerin yarı kurak iklimi ile karakterize olur. Yıllık
yağış miktarları çoğunlukla 250-300 mm’yi aşmaz. Ancak steplerin orman alanlarına komşu
olduğu sahalarda yağış miktarları bazen 750 mm’yi bulur. Step sahalarının yaygın toprak tipi 7.
Toprak Taksonomisindeki adıyla mollisollerdir (Rusya’daki adıyla çernozyom toprakları yani
kara topraklar). Stepler, ılıman kuşağın ormanları ile çölleri arasında yer alır. 30-60° enlemleri
arasına dağılan step ekosistemlerinde yarı kurak iklim özellikleri görülür. Kuzey Amerika’da
preri, Avrupa ve Asya’da step (diğer adıyla bozkır), Güney Amerika’da pampa ve Afrika
kıtasının güneyinde veld adıyla bilinen bu ekosistemler, insan faaliyetlerinin etkisiyle önemli
değişim geçirmiş alanlardır. Dünyanın birçok yerinde ot formasyonları tahrip edilmiş ve yayılış
alanları, bulundukları sahadaki ülkelerin en önemli tahıl üretim sahaları hâline dönüşmüştür.
Bozkır sahalarında yağış miktarlarının değişmesinde genel atmosfer dolaşımının yanında, diğer
fiziki coğrafya faktörlerinin de rolü büyüktür. Bunların başında rölyef, özellikle yükselti ve bakı
gelir. Kuzey Amerika’da Kaskad dağları, Sierra Nevada dağları ve Kayalık dağlarının, Güney
Amerika’da And dağlarının batı yamaçları daha çok yağış alır. Buna karşılık doğu yamaçları
yağmur gölgesine kaldığı için daha kuraktır. Step ekosistemlerinin faunasındaki otçul memeli
hayvanlar iki grup altında toplanır. Bunlardan birisi genellikle sürüler hâlinde dolaşan toynaklı
hayvan gruplarıdır. Diğeri ise topluluk hâlinde yaşayan kazıcı-kemirici hayvan gruplarıdır.
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Doğal yayılışları dışında stepler dünyanın birçok alanında ortaya çıkarlar. Ancak bunlar
doğal stepler değildir. Ormanların açılması ya da sulak alanların kurutulması gibi yollarla
gelişmiştir. Türkiye’de step/bozkır sahaları, Türkiye’nin flora bölgelerinden İran-Turan flora
bölgesi içinde kalır. Doğal stepler İç Anadolu’da Tuz gölü çevresinde, Konya-Ereğli arasında,
Güneydoğu Anadolu’da Akçakale-Ceylanpınar çevresinde ve Doğu Anadolu’da Iğdır ovasında
yer alır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde ormanların tahribi sonucu ortaya çıkan ve çok
geniş alanlar kaplayan stepler ise doğal değil, ikincil /antropojen step sahalarıdır.
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Bölüm Soruları
1) Maki formasyonunun tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkan ve maki
formasyonundan türce daha fakir ve cılız olan çalı topluluğunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Chapparal
b) Garig
c) Psödomaki
d) Finbos
e) Mallee
2) Akdeniz havzasının iklim tipi Köppen iklim sınıflandırmasında hangi iklim tipine
girer?
a) Cs iklimleri
b) Cf iklimleri
c) BS iklimleri
d) BW iklimleri
e) Dw iklimleri
3) Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ekosisteminin değişimindeki beşerî nedenler
arasında yer almaz?
a) Nüfus artışı
b) Tarımsal kullanımdan kaynaklanan toprak kirliliği
c) Doğal olmayan türlerin girişi
d) İstilacı türlerin gelmesi
e) Sıcaklığı artması
4) Kuzey Amerika’da prerilerin özellikleri doğudan batıya doğru değişime uğrar ve
çeşitli preri tipleri ortaya çıkar. Bunun nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dağların yağmur gölgesi etkisi yaratması
b) Hayvancılık faaliyeti
c) Tarımsal faaliyetler
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d) Toprak tiplerinin büyük değişime uğraması
e) Şehirleşme
5) Aşağıdakilerden hangisi orta enlemlerde görülen ot formasyonlarından biri değildir?
a) Bozkır
b) Pampa
c) Veld
d) Matoral
e) Preri
6) Kırılgan ekosistem nedir?
7) Kuzey ve Güney Amerika’nın batı kıyılarındaki dağların doğusunda çöllerin ve
steplerin yer almasının nedeni nedir?
8) Akdeniz havzasında zeytinin yayılış alanını aşağıdaki harita üzerinde gösteriniz.

9) Güney Yarımkürede ılıman kuşak orman ekosisteminin temsil edildiği saha
neresidir?
10) Ilıman kuşak orman ekosistemlerinde kayın ağaçları hem Avrupa hem de Kuzey
Amerika’da büyük zarar görmüştür?
Cevaplar
1) b, 2) a, 3) e, 4) a, 5) d, 6) Çevresel değişimlere karşı çok hassas olan ekosistemler, 7)
Büyük Okyanustan gelen nemli hava kütlelerinin Kuzey Amerika’da Kaskad dağları, Sierra
Nevada dağları ve Kayalık dağları ile Güney Amerika’da And dağlarının batı yamaçlarına
çarparak nemin önemli bir kısmını yağış olarak bırakmaları, doğu yamaçlarında ise alçaldıkça
daha fazla nem taşıyabilecek hâle geldikleri için daha az yağışın meydana gelmesi, 8)
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9) Güney Amerika, 10) Orman ağaçlarına bulaşan çeşitli hastalıkların insan etkisiyle
yayılması
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12. YÜKSEK ENLEMLER. BOREAL EKOSİSTEMLER VE TUNDRA
EKOSİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Boreal Ekosistemler
12.2. Tundra Ekosistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yüksek enlemlerde hangi ekosistemler yer alır?
2) Yüksek enlemler ile yüksek alanlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
3) Arktik ekosistem ile Antarktik ekosistem arasındaki farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Boreal Ekositemler

Dünya üzerindeki yayılışlarını Okuyarak ve araştırarak
ve özelliklerini öğrenir.

Tundra Ekosistemi

Dünya üzerinde benzer özellik Okuyarak ve araştırarak
gösteren alanları tanır ve
özelliklerini öğrenir.

Alpin Tundra

Alpin tundranın yayılışı ve Okuyarak ve araştırarak
özellikleri ile farklılıklarını
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar
Boreal ekosistemler: Kuzey Amerika ile Avrasya’nın tüm kuzey kesimleri boyunca geniş
bir kuşak hâlinde uzanan konifer orman sahasıdır.
Tundra: Ağaç sınırının kuzeyinde hâkim bitki türlerinin otlar ve yosunlar olduğu
ekosistemdir.
Ağaç sınırı: Düşük sıcaklıkların ağacın yetişmesine imkân vermediği yüksek enlemler
veya dağlık alanların yüksek kesimleridir.
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Giriş
Orta enlemelerden yüksek enlemlere doğru gidildikçe iklim özelliklerinde ortaya çıkan
değişimler, toprak özellikleri, bitki toplulukları ve hayvan gruplarında da değişimlere yol açar.
Bu değişimlere bağlı olarak yüksek enlemlerin ekosistemleri ortaya çıkar. Bu bölümde yüksek
enlemlerde bir kuşak hâlinde görülen iki ekosistemin (boreal ve tundra ekosistemleri) özellikleri
ele alınacaktır.

336

12.1. Boreal Ekosistemler
Kuzey Amerika ve Avrasya’nın tüm kuzey kesimleri boyunca hemen hemen devamlı ve
geniş bir kuşak hâlinde uzanan konifer ormanlar boreal veya tayga ekosistemleri olarak
isimlendirilirler (Şekil 93). Bu orman ekosisteminin ağaçlarının büyük çoğunluğu kozalaklı
ağaçlardan oluşur. Kuzeyden tundra sahalarını çevreleyen ve güneyden de ılıman kuşağın orman
ekosistemlerine komşu olan bu ekosistem, yeryüzü karaları üzerindeki orman sahalarının da
önemli bir bölümünü meydana getirir. Boreal iklim kuşağı olarak tanımlanan, soğuk ve nemli
iklim özelliklerinin egemen olduğu bu ekosistem adını da, kuzey anlamına gelen boreal’den alır.
Rusya’da tayga olarak isimlendirilen bu ekosistemde iklim koşulları oldukça serttir. Yeryüzü
karalarının kuzeyinde geniş bir kuşak oluşturan boreal orman ekosistemin en dikkat çekici
özelliklerinden birisi ağaç türlerinin sayısının azlığıdır. Bu ormanların floristik bileşimlerini
iklim, toprak ve rölyef özellikleri yanında bu özelliklerin yerel ölçekte uğradığı değişimler
etkiler. Günümüzde bu ekosistemin yayılış alanlarının Pleistosen’deki iklim değişimlerinden en
fazla etkilenen alanlar olduğu açıktır. Bu sahalar buzulların aşındırma (sirkler gibi) ve biriktirme
(morenler gibi) şekillerinin yaygın olarak ortaya çıktığı ve büyük ölçüde bozuk drenaj
koşullarının görüldüğü sahalardır. Dolayısıyla her iki kıtada da çoğunlukla buzul çanaklarında
gelişen bog topraklar ve sulak-bataklık alanlar ortaya çıkar. Boreal ormanların kuzeyinde,
tundralara komşu olan yerlerinde ise süreksiz permafrost (donmuş toprak katı), bitki toplulukları
üzerinde etkili faktörlerden birisidir. Sibirya’nın dağlık bölgelerinde kalınlığı 1-1,5 metreyi bulan
permafrostun erimesi, üzerinde bulunan ağaçların eğilip bükülmesine veya devrilmesine yol
açmaktadır.
Boreal orman ekosisteminde uzun ve sert geçen kışlar vardır. Köppen iklim
sınıflandırmasında Df ve Dw iklimleri (soğuk orman kuşağı iklimleri) çoğunlukla bu alanların
iklim tiplerini ifade eder. Son derece şiddetli geçen kışlar, en soğuk ayın ortalama sıcaklığının
-3°C’nin altında, en sıcak ayın ortalama sıcaklığının 10°C’nin üzerinde olması bu iklimlerin
genel özellikleri arasındadır. Boreal orman ekosisteminde yer aylarca kar altında kalabilir ve en
soğuk kesimlerde toprak da donabilir. Kısa süren yaz mevsimi yanında kış ve yaz sıcaklıkları
arasındaki farkın fazla olması buradaki bitki ve hayvanların yayılışları ve çeşitliliğini belirgin
şekilde etkiler. Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark Sibirya içlerinde 60°C’yi bulur. Yıllık yağış
miktarı 350-500 mm arasında değişir. Buharlaşma oranları oldukça düşüktür. Bu özellik denizel
etkilere açık yerlerde ise değişime uğrar.
Boreal ekosistemlerde toprak oluşum sürecinde podzolizasyon önemli bir süreçtir.
Spodosol (podzol topraklar) olarak adlandırılan asit topraklar bu sahalarda yaygındır. Bu
süreçte toprağın üst katmanından demir ve alüminyum bileşikleri yıkanır. Ancak silis yıkanmaz
ve üst toprağa grims-kül rengi bir renk verir. Toprağın üst katmanından taşınan demir ve
alüminyum bileşikleri B horizonunda birikir ve taş gibi sert yapılar oluşur. Buna hardpan veya
pastaşı gibi isimler verilir. Mumsu, reçineli yapılar ve lignin gibi unsurların fazlalığı nedeniyle,
toprak üzerindeki kozalaklı ağaçların iğne yaprakları yayvan yapraklı ağaçların döküntülerine
göre çok daha yavaş ayrışır (Archibold 1995). Bu nedenle humus oluşumu süreci de yavaştır.
Toprak yüzeyinde genellikle mineral toprak katından kesin bir sınırla ayrılan, mor humus (tipik
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ham humus) tabakası yer alır. Yaprak, çürüntü ve humus tabakaları tipik özellikleri ile
birbirlerinden kesin olarak ayrılmış durumdadır. Ortamın asit oluşu ve nemlilik toprakta
mikroorganizmaların faaliyetini de engeller. Boreal ekosistemde histosoller (organik topraklar),
drenajın yetersiz olduğu alanlarda ortaya çıkar ve ayrışmamış, yığışmış organik kalıntılardan
oluşur. Bunların kalınlığı bazı yerlerde 1 metreyi geçer. Çoğunluğu yılın büyük bölümünde su
ile doygun olan organik toprakların bu koşullarını, melez ve karaladin gibi birkaç ağaç türü tolere
edebilir
Yüksek enlemlerde boreal ekosistemde yangınlar da görülür. Bu yangınların ortaya
çıkışında mevsimsellik oldukça belirgindir. Yangınların büyük kısmı uzun günlerin olduğu ve
güçlü rüzgârların bitki döküntülerinde hızla kurumaya neden olduğu yaz aylarında ortaya çıkar.
Boreal ormanlarda çeşitli orman tiplerine göre farketmekle beraber ortalama yangın sıklığı 60
yıldır. Orta Alaska’da ortalama yangın sıklığı Picea mariana (karaladin) topluluklarında 36 yıl
iken, Picea glauca (akladin) ormanlarında 113 yıldır. Kuzey Amerika’da boreal orman kuşağının
doğu kesimindeki çam türlerinden Pinus banksiana ormanlarında ise yangın daha sık görülür.
Batıya doğru nemli ve sisli kıyı alanlarında yangınların görülme olasılığı 500-800 yılda birdir.
Pasifik kıyılarındaki soğuk nemli orman kuşağında yüksek kesimlerde yayılış alanı bulan Pasifik
gümüşi göknarı (Abies amabilis) topluluklarında da yangın çok nadirdir (Archibold 1995).

Şekil 93: Yüksek enlemlerde boreal ekosistemin yayılış alanları.
Boreal orman ekosisteminin her iki kıtadaki florası içinde dört ağaç cinsine ait türler
yaygındır. Bu ağaçlar; ladinler, göknarlar, çamlar ve melezlerdir. Bunların hepsi konifer yani
kozalaklı ağaçlardır ve melezler dışında diğerleri yaz-kış yeşildir (Fotoğraf 39). Boreal
ormanların konifer türlerinin kalın mumsu tabakayla kaplı iğne yapraklarındaki stomalar
(gözenekler) yaprak içine gömülmüştür, kurutucu rüzgârlardan kolay etkilenmezler ve soğuğa
oldukça dayanıklıdırlar. Bu toplulukların içine sokulan yayvan yapraklı ağaç türlerinin sayısı da
çok azdır. Bunlar arasında en yaygın olan iki ağaç cinsini huşlar ve kavaklar oluşturur ve bu iki
cinse ait çeşitli ağaç türleri boreal kuşağın ormanlarına dağılmıştır.
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Fotoğraf 39: Avrupa kuzeyinde konifer
ormanlar. Boreal orman ekosisteminin en
önemli özelliği, yaz kış yeşil kalan
kozalaklı ağaçların çoğunlukta olduğu
orman örtüsüdür. Bu ormanlar ağaç türleri
bakımından zengin değildir ve çoğunlukla
tek bir ağaç katından meydana gelir.
Ormanaltı florası da birkaç türden oluşur.

Boreal ekosistem faunası bakımından da ilgi çekicidir. Boreal ekosistemi yaşam alanı
olarak seçen belli başlı türler arasında vaşak (Felis lynx), vizon (Avrupa vizonu; Mustela lutreola
ve Amerikan vizonu; Mustela vison), samur (Martes zibellina), sansar (Martes martes), kakım
(Mustela erminea) sayılabilir. Bu sahalarda herbivor küçük memeli hayvanlardan bazıları ise kar
ayakkabılı tavşan adı da verilen tavşanlar (Lepus americanus), kızıl sincap (Sciurus vulgaris),
lemmingler (kazıcı otçul hayvanlar) ve çeşitli tarla faresi türleridir. Toplu yaşayan büyük
herbivorlardan geyikler; özellikle Avrupa’da kızıl geyik olarak da bilinen büyük boynuzlu geyik
(Cervus elaphus), Amerikan/mus geyiği/ sığın (Alces alces) ve Kanada geyiği (Cervus
canadensis), bizonlar (Kuzey Amerika’da Bizon bizon, Avrupa’da Bison bonasus) bu orman
ekosisteminin bir parçasıdır. Yeni Dünya kunduzu (Castor canadensis) Kuzey Amerika boreal
ormanlarının en büyük kemiricilerindendir ve Avrupa’daki temsilcisi ise Eski Dünya kunduzu
(Castor fiber)’dur. Boreal ormanda herbivorlar için besin kaynağı kozalaklı ağaçlardır. Bu
ağaçlar tekdüze görünse de birçok canlı için bol tohum tanesi, tomurcuk, ağaç kabuğu ve iğne
yaprak gibi bu ağaç türlerine ait birçok unsur yenilebilecek besin kaynaklarını meydana getirir.
Kuş ve bazı küçük memeli hayvanlar belirli besin türlerine bağlıdırlar, yani besin kaynakları
paylaşılmıştır. Bir ispinoz türü olan çapraz gaga (Loxia curvirostra) çam, ladin ve göknarların
kozalaklarını açarak beslenir. Bazı türlerin besin kaynağını ise yere düşen taneler oluşturur
(Kuennecke 2008).
Boreal orman çok katlı bir orman değildir, çoğunlukla tek kattan oluşur. Her iki kıta
üzerinde, ormanın asli elemanlarını bir veya iki ağaç türü meydana getirir. Ekosistemin Kuzey
Amerika’da bulunan parçasındaki bazı bölgelerde ormanın hâkim elemanları göknarlardır.
Boreal kuşağın doğusuna doğru İskandinavya ve Rusya’da ise sarıçamlar hâkimdir. Buradaki
ladin türleri çoğunlukla Avrupa ladin (Picea abies) ve Sibirya ladini (Picea obovata)’dir
(Fotoğraf 40). Boreal ormanların ormanaltı florası da çok zengin değildir. Yosun ve likenler
çoğunluktadır (Kuennecke 2008). Bu ekosistemde kısa süren yaz mevsimi kuzeyin iğne yapraklı
orman ağaçları için çeşitli uyum şekilleri de yaratmıştır. Yetişme mevsiminin kısa buna karşılık
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uzun ve şiddetli kışlar göknar, ladin ve çam gibi herzaman yeşil olan ağaçların fotosentez
faaliyetlerini de şekillendirir (Kuennecke 2008). İğne yaprakların ağaçların üzerinde birkaç yıl
kalması (bazı ladin türlerinde 5-7 yıl kalır) ve her yıl yenilerinin oluşması fotosentez bakımından
bir avantaja dönüşür. İlkbaharda sıcaklıkların yükselmesiyle beraber koyu renkli iğne yapraklar
güneş enerjisini toplamaya başlar ve fotosentez başlar. Dolayısıyla daha güneyde yer alan ılıman
kuşağın kışın yapraklarını döken ağaçları gibi, yeni yaprak oluşturup fotosenteze başlamak için
beklemek ve zaman kaybetmek zorunda kalmazlar.

Fotoğraf 40: Avrupa ladini (Picea abies) Orta
Avrupa’dan Doğu Avrupa’ya uzanan geniş yayılış
alanını Ural dağlarının doğusundaki taygalarda
Sibirya ladinine (Picea obovata) bırakan kozalaklı
ağaçlardan birisidir. Avrupa’nın ekonomik değeri
en yüksek ağaçlarından birisi olması nedeniyle
birçok yerde dikimi yapılmıştır. Park ve
bahçelerde peyzaj bitkisi, yeni yıl ağacı, odun
olarak kullanımı gibi çeşitli kullanım şekilleri
dışında, kâğıt üretimi bakımından da önemi olan
bir ağaçtır. Alplerde yetişen ve UNESCO
tarafından soyut kültürel miras olarak tanınan bir
formu (Haselfichte ladin) Stradivarius’un müzik
aletleri yaptığı ağaçlardır. Kuzey Amerika’ya
çeşitli nedenlerle taşınan bu ağaç, özellikle Pasifik
kıyılarında doğallaşmıştır.

Boreal ekosistemde yaygın olan konifer ağaçlar C3 fotosentez yolunu kullanır. Bu ağaçlar
için fotosentezin en üst düzeyde gerçekleştiği sıcaklık 10-20°C’ler arasındadır. Kanada
kuzeyinde boreal ormanların yaygın türlerinden olan karaladin (Picea mariana) optimum
fotosentezi 15°C’de gerçekleştirmektedir. Sıcaklıklar 9-23°C’ler arasında olduğunda
fotosentezin gerçekleşme oranı %90, sıcaklıkların 0°C olması durumunda da bu oran %30’a
kadar düşmektedir. Yani optimum sıcaklıktan uzaklaştıkça fotosentez oranı azalmaktadır.

Boreal ekosistemin, Kuzey Amerika’da yayılış alanı batıda Alaska dağlarından başlar ve
burada daha kuzeydeki Brooks dağlarının güney kesimine kadar sokulur. Doğuya doğru Hudson
körfezini çevreleyen sistem daha doğuda Maine’e ulaşır. Kuzeyde arktik tundra ekosisteminin
sınırladığı bu geniş kuşak “içteki orman” olarak da adlandırılır (Kuennecke 2008). Batıya yani
Pasifik okyanusuna açık olan yerlerde denizel etkilerin daha güçlü olmasıyla, yıllık yağış
miktarları 1000 mm’yi geçer. Boreal kuşağın kuzeybatısında Alaska’nın iç kesimlerinde akladin
(Picea glauca), balsam kavağı (Populus balsamifera) ve kâğıt huşu (Betula papyrifera)
yaygındır. Buralarda kışın sıcaklıklar -25°C’nin altına iner. Kâğıt huşları çok hızlı büyüyen ve
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tekstürel bakımdan kumlu-milli balçık topraklarda gelişen ve gölgeye dayanıklı olmayan
ağaçlardır. Boreal ekosistemin Kuzey Amerika’daki yayılış alanında koniferlerin arasına karışır,
bazen de saf topluluklar oluşturur. Kâğıt sanayii yanında mobilyacılıkta da kullanılan bu ağaçlar
içerdikleri huş yağı nedeniyle kolayca yanarlar (Yaltırık 1988). Yangın geçiren alanlarda
özellikle taşkın ovaları üzerinde hızla gelişip topluluklar oluşturan balsam kavağı genç sürgünleri
de ekosistemin faunası için besin kaynaklarından birisini meydana getirir. Bazı yerlerde ise siyah
pamuk ağacı olarak isimlendirilen batı balsam kavağı (Populus trichocarpa) ve akladin karışık
topluluklar teşkil eder. Bunların alt katında çoğunlukla Sitka kızılağacı (Alnus viridis), yabani
gül (Rosa acicularis) ve kartopu (Viburnum trilobum) gibi çalı türleri yayılış alanı bulur. Bu
kuşağın kuzeyinde permafrostun ortaya çıktığı, drenajın iyi olmadığı ve bitki besin maddeleri
bakımından fakir olan topraklara karaladin (Picea mariana) iyi uyum sağlar. Buralardaki zor
koşullara çok yavaş büyüyerek yayılış gösteren ağaçların çapları 100 yaşındaki ağaçlar için bazen
sadece 20 cm kadardır. Boreal ekosistemin kuzey sınırını oluşturan bu alanlarda karaladin
ağaçları altında yosunlar, likenler yanında bazı ormangülü türleri (Rhododendron tomentosum,
Rhododendron groenlandicum ve Rhododendron neoglandulosum), ayı üzümü (Vaccinium
uliginosum), yabani gül (Rosa acicularis) ve kartopu (Viburnum trilobum) çalı türleri olarak
dikkati çeker. Boreal ormanın en dikkat çekici büyük herbivorları ise çeşitli geyik türleridir
(Alces alces, Rangifer tarandus caribou ve Cervus canadensis gibi). Alaska kıyılarında boreal
ekosistemin yaygın ağaç türlerinden birisi de Sitka ladini (Picea sitchensis)’dir. Konifer
ormanlarda yaklaşık 100 metre boya ve 5 metre çapa ulaşan örnekleri vardır. Kayalık dağlarının
boreal ekosisteme uzanan kuzey kesimlerinde Engelman ladini (Picea engelmannii) ve alpin
göknarı (Abies lasiocarpa) yaygın kozalıklı ağaçlardır.
Kuzeyden tundra ekosistemine komşu olan boreal ormanlar bu alana yaklaştıkça
özellikleri değişir. Burada ayrılan “orman-tundra ekotonu” orman koruları ile belirginleşir.
Burada orman, küçük yamalar hâlindedir ve kuzeye doğru da ağaçlar genellikle çok kısa boyludur
(100 yaşındaki bir ağacın boyu yalnızca 2 metre olabilmektedir). Orman-tundra ekotonunun
genişliği Kuzey Amerika’da bazı kesimlerde 300 km’yi bulur. Avrasya’da orman- tundra
ekotonun genişliği 20-200 km arasında değişmektedir ve bu geçiş alanının kuzey sınırı
düzensizdir.
Avrasya’nın konifer ormanları İskandinavya’dan başlayıp doğuda Asya’nın Pasifik
kıyılarına kadar uzanır. Avrupa’nın kuzeyinde Avrupa ladini (Picea abies) başlıca ağaç
türlerinden birisidir. Bu ormanların altında ayı üzümü (Vaccinium myrtillus ve V. vitis-idaea)
gibi bodur çalı türleri ile Oxalis acetosella ve Maianthemum bifolium de yayılış alanı bulur.
Sarıçam (Pinus sylvestris) özellikle tayganın batısında açık orman alanları oluşturur. Tayga
ormanlarında tüylü huş (Betula pubescens), üvez (Sorbus aucuparia) ve kızılağaç (Alnus
incana) İskandinavya ve Rusya doğusunda da ortaya çıkan yaprak döken türlerdir. Rusya’nın
batısında tayganın hâkim ağaçları Avrupa ladini, huş, Sibirya ladini (Abies sibirica) ve Sibirya
çamı (Pinus sibirica)’dır. Daha güneydeki orman alanlarına geçiş yerlerinde tirtek kavak
(Populus tremula), huş (Betula verrucosa) ve (Quercus robur) yaygın hâle geçer. Tayga
ormanlarının en doğusundaki Yakut taygalarında ise Dahurian melezi (Larix dahurica) geniş
alanlar kaplar ve en kuzeye yakın alanlarda permafrost sahalarında ağacın boyu kısalır, 1
metreye iner. Bu alanların yüksek kesimlerinde Sibirya cüce çamı (Pinus pumila) da ortaya
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çıkar. Doğuda Kamçatka yarımadasının hâkim iğne yapraklı ağacı Kamçatka göknarı (Abies
gracilis) iken, Sahâlin ve Hokkaido adasındaki taygalarda hâkim göknar türü Sahâlin göknarı
(Abies sachâlinensis)’dır. Ohotsk denizine bakan yerlerde tayga ormanlarında Mançurya
göknarı (Abies nephrolepis) ve Yeso ladini (Picea jezoensis; adını Hondo adası kuzeyindeki
Japon adalarının antik adından almaktadır) topluluklarına özellikle yüksek kesimlerde huş
(Betula ermanii) da karışır. Bu alanlarda kıyıdan iç kesimlere gidildikçe Moğolistan
kuzeyindeki dağlık alanlarda başlıca ağaç türleri Sibirya göknarı (Abies sibirica), Sibirya ladini
(Picea obovata) ve sarıçam (Pinus sylvestris)’dır. Uygun sıcaklık koşullarının olduğu yerlerde
uzun boylu kozalaklı ağaçların altında kışın yaprağını döken bazı türler de sokulur. Mançurya
akçaağacı (Acer mandshuricum), üç çiçekli akçaağaç (Acer triflorum), huş türleri (Betula
dahurica ve Betula platyphylla) bunlar arasındadır (Archibold 1995; Fotoğraf 41).
Bu geniş bölge içinde Pleistosen’deki buzul dönemlerinin izlerini taşıyan özellikler bitki
topluluklarının yayılış alanlarına da yansır. Eski buzul çanakları içinde gelişen organik topraklar
üzerinde ve drenajın yetersiz olduğu alanlarda daha çok Sibirya ladini, Sibirya melezi ve Sibirya
çamı gibi ağaçlar yayılış alanı bulur. Bu alanların faunası da Kuzey Amerika’nın orman
alanlarına benzerdir. Avrupa vizonu (Mustela lutreola), ağaç sansarı (Martes martes), eski dünya
kunduzu (Castor fiber), samur (Martes zibellina) gibi kürkü ekonomik değer taşımış hayvanlar
bu alanların faunasının bir parçasıdır. Avrasya boreal ormanlarının doğu kesimindeki kuş faunası
da kısmen Kuzey Amerika’nınkine benzerlik gösterir. Sibirya baştankarası (Poecile cinctus) gibi
bazı türlerin yayılış alanı Avrasya doğusundan Bering boğazı vasıtasıyla Alaska’ya kadar uzanır.
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Fotoğraf 41: Boreal ormanlar içinde yer alan iğne yapraklı ağaçlardan melez türleri, kışın
yapraklarını döken kozalaklı orman ağaçlarıdır. Resimde yapraklarını dökmüş Japon melezi
(Larix kaempferi) görülmektedir.

12.2. Tundra Ekosistemleri
Tundra (ağaçsız çorak saha anlamında) ekosistemi, boreal orman sahalarının kuzeyinde
yayılış gösterir (Şekil 94). Ağaç sınırının kuzeyinde yer alan bu ekosistemde hâkim bitki türleri
otlar ve yosunlardır. Bu sahaların odunsu çalı türlerinin sayısı çok azdır. Çok şiddetli kış
koşulları, bitkiler için uygun ekolojik koşulları da mikro yetişme ortamları dışında ortadan
kaldırmıtır. Bu durumda birçok yerde yosun ve likenler coğrafi görünümde egemen hâle geçer.
Ağaçtan yoksun olan tundra ekosistemleri yeryüzünün yaklaşık 25 milyon km2’sini kaplar.
Tundraların büyük kısmı Kuzey Amerika ve Avrasya’nın arktik sahalarıdır.

Şekil 94: Tundra ekosistemlerinin yayılış alanları
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Tundra ekosisteminin yayılış sahalarının iklim tipi, Köppen iklim sınıflandırmasında ET
ile ifade edilen tundra iklimidir (Şekil 95). Bu iklimlerde yetişme devresi son derece kısadır ve
en sıcak ayın sıcaklığı 10°’nin altındadır. Bu ekosistemi temsil eden ve Kuzey Buz Deniz
etkilerine açık olan Kanada kuzeybatısındaki Aklavik’de yıllık yağış miktarı 221 mm, yıllık
ortalama sıcaklık -8,8°C’dir. Daha doğuda Grönland’ın güneybatısında okyanus kıyısında yer
alan Godthaab (Nuuk)’da yıllık yağış miktarı 756 mm, yıllık ortalama sıcaklık ise -1,4°C’dir.
Burada kar yağışlı günlerin sayısı 100 günü geçmektedir. Bazı yıllar Temmuz ve Ağustos
aylarında bile karın yağdığı bu sahalarda, Kasım-Nisan arasındaki dönemde her ay yaklaşık 1315 gün kar yağışları kaydedilmektedir. Sibirya’nın kuzeydoğusunda Cokurdah’ın yıllık yağış
miktarı ise 250 mm’yi bulmaz ve yıllık sıcaklık ortalaması -14,2°C’dir. Yüksek enlemlerin adı
geçen üç meteoroloji istasyonu, tundra ekosistemlerinde özellikle yıllık sıcaklık ortalamalarının
çoğunlukla 0°C’nin altında olduğunu göstermektedir. Bu durum bitki ve hayvanların düşük
sıcaklıklara uyumlarının ne kadar önemli olduğuna da işaret etmektedir.
Tundra ekosistemlerine benzer özellikler taşıyan dağların yüksek kesimlerinin iklimi
konusunda fikir vermesi için Şekil 95’te iki meteoroloji istasyonuna daha yer verilmiştir. Güney
Amerika’da deniz seviyesinden 3707 metre yükseltide And dağlarının üzerinde Oruro’nun yıllık
yağış miktarı 421,5 mm iken, yıllık ortalama sıcaklığı 7,5°C’dir. Himalaya dağları üzerinde yer
alan Lhasa deniz seviyesinden 3600 metre yükseltide yer alır ve yıllık yağış miktarı 394,0 mm,
yıllık ortalama sıcaklığı ise 8,0°C’dir.
Tundra ekosistemlerinin toprakları histosoller genel başlığı altında toplanır. Bunlar
organik madde miktarının çok yüksek ve drenajın yetersiz olduğu topraklardır. Düşük sıcaklık
ve nemli asidik koşullar tundra ekosistemlerinde topraktaki ayrışma süreçlerini yavaşlatır.
Böylece ayrışamayan kalın organik katman birçok yerde birikir. Ayrışma aşamasında, organik
malzemenin kendi özelliklerinin de önemli olması nedeniyle ayrışacak az sayıdaki çalı
türlerinden gelen odun malzeme ile yaprak döküntüleri arasında farklılık ortaya çıkar.
Tundralarda geniş yayılış bulan yosunlar mikroorganizma faaliyetlerine daha dirençlidir.
Likenlerin yüksek oranda yarıselüloz içeriğine sahip olması, ayrışma olayını sınırlandırır. Bu
malzemenin ayrışması özelleşmiş bazı organizma grupları tarafından gerçekleştirilir. Donma
çözülme olayları sırasında ayrışacak malzemede bazı parçalanmalar olsa da, bunun miktarı çok
fazla değildir. Döküntü malzemenin ayrışmasının en yüksek orana ulaştığı alanlar nispeten
okyanusal etkilere açık olan yerlerdir. Tundra ekosistemlerinde ayrışma süreçleri için son derece
önemli olan bakteri ve mantar popülasyonu taksonomik olarak diğer ekosistemlerden daha az
çeşitliliğe sahiptir. Çok düşük sıcaklıklarda yaşayabilen özelleşmiş bakteri gruplarından bazıları
donma noktasına yakın sıcaklıklarda bitkisel malzemeyi ayrıştırma faaliyetinde bulunur. Durgun
su ortamlarında organik materyalin mineralizasyonu anaerobik bakteriler tarafından yapılır ve bu
durum metan üretimi ile sonuçlanır. Tundralarda ayrışma süreçlerinde mantarların rolü
önemlidir. Tundra ekosistemlerinde yaşayan ve sayıları çok fazla olmayan soğuğa dayanıklı
mantar türlerinin optimum yetişme sıcaklığı 10°C’nin altındadır (orta enlemlerde mantarların
yetişmesi için gerekli optimum sıcaklıklar çok daha yüksektir). Tundra sahalarında yayılış
gösteren bu mantarlardan bazıları bitki kalıntılarındaki selülozu -7°C’de bile parçalamaya devam
eder (Archibold 1995). Topraktaki biyolojik ve kimyasal ayrışma süreçleri, sıcaklıkların
yükseldiği yaz mevsiminin süresine ve nemlilik koşullarına bağlı olarak değişime uğrar. Tundra
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ekosistemlerinde sıcakların arttığı dönemlerde permafrostun üst kısmı çözülür. Permafrostun
çözülmesiyle zeminde çok sayıda bataklık oluşur ve bu alanlara yukarıdan bakıldığında son
derece girintili çıkıntılı bir görüntü vardır. Karst topografyasını benzeyen bu şekillere buz karstı
(kryokarst veya termokarst) gibi isimler de verilir.
Tundra faunası içindeki omurgasızların bir kısmı toprakta ayrışan organizma kalıntıları
ile beslenmektedir. Tundra ekosistemlerindeki böceklerin çoğu, çeşitli gelişim aşamalarını
atlayarak geçmekte ve metamorfoz hava şartlarına göre birkaç yılda gerçekleşmektedir. Bazı
böcek türleri ile onların larvaları otsuların yaprak ve tomurcuklarıyla beslenirken, odunsu çalı
türlerinden özellikle söğütlerin yaprakları bazı böceklerin besin kaynağı olmaktadır. Yine bazı
böcek türleri ise çiçeklerle beslenmektedir. Arktik ve alpin tundrada omurgalı herbivor
popülasyonuna birçok tür dâhildir. Herbivor olan leminglerin beslenme alışkanlıkları mevsime
göre çeşitlilik gösterir. Lemingler çeşitli bitki türlerini beslenme amacıyla kullanırlar; yaz
mevsiminde genellikle ot türlerini kış mevsiminde ise yosunları tüketirler (Archibold 1995).
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Şekil 95: Tundra ekosistemleri ile alpin ekosistemlerde bazı meteoroloji istasyonlarının yağış ve sıcaklık özellikleri
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Tundra sahalarında yaşayan organizmaların en önemli sorunu, düşük sıcaklıklara karşı
mücadele etmektir. Bu sahalarda yaşayan çeşitli hayvan grupları ve bitkiler, düşük sıcaklıkların
yol açtığı donma zararlarına karşı direnç göstermek için çeşitli önlemler alırlar. Tundra
ortamlarında yaşayan mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlar donma etkisine karşı çeşitli
maddeler üretirler. Ortaya çıkabilecek osmotik dengesizlik, osmoregülasyon olarak bilinen bir
süreçle azaltılabilmektedir. Bu durumda hücre içinde bazı uygun çözeltilerin (serbest amino
asitler ve şeker bileşikleri gibi) üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu uygun çözeltilerin üretimi
mikroorganizmalarda birkaç dakika almaktadır. Ancak mikroorganizmaların bu üretimden sonra
donmaya karşı direnç kazanmaları için birkaç güne ihtiyaçları olmaktadır. Bitkilerin ise
üretiminden sonra donmaya karşı direnç kazanmaları için ihtiyaçları olan süre daha uzundur, bu
direnci kazanmaları birkaç haftayı alır. Tundra sahalarında yaşayan bazı bitkilerde ve böceklerde
antifiriz maddeleri (gliserol, polihidrik alkoller ve glikoproteinler gibi) bulunur. Organizmaların
taze ağırlığı açısından, bu antifriz maddeler, %3-6, hatta %14 gibi yüksek bir konsantrasyona
ulaşabilmektedir (Thomas vd. 2008).
Bitkilerin toprak üzerindeki şekilleri sıcaklığın muhafazası bakımından az da olsa önem
taşır. Tundra sahalarının yastık şekilli bitkileri alt kısımlarını koruyan bir yalıtım tabakası görevi
görür. Bu durum bazı küçük hayvan türleri için nispeten korunaklı habitatlar oluşturur. Özellikle
güneşli günlerde yastık şekilli bitkilerin oluşturdukları bu mikrohabitatlarda sıcaklık değerleri
dışarıya göre 5-10°C daha yüksek olabilmektedir. Bitkilerin ışık uyarısına verdiği tepki olarak
tanımlanan fototropizm, maksimum miktarda güneş enerjisi alacak şekilde bitkilerin yaprak ve
çiçeklerinin güneşe doğru yönlendirilmesini sağlayabilmektedir. Örneğin tundra
ekosistemlerinde yayılış gösteren buzul düğün çiçeğinin (Ranunculus glacialis) çiçekleri, çiçek
sapı üzerinde dönecek şekildedir ve bu yolla çiçek sanki güneşin hareketini izleyerek güneş
ışığından maksimum düzeyde faydalanmaktadır (Thomas vd. 2008).
Arktik böceklerin çoğu, ılıman bölgelerdeki muadillerinden daha koyu, daha küçük ve
daha kıllıdırlar. Bu özellikler güneş enerjisinden daha fazla faydalanmanın yollarını sağlayan
özelliklerdir. Bunlardan bazıları kendileri için olumsuz dönemleri uyku hâlinde geçirirler. Bazı
böcekler kürk benzeri, çok iyi yalıtım sağlayan özelliklere sahiptir. Bunlar aynı zamanda uçarak
vücut sıcaklıklarını 35°C’ye çıkarabilmektedir. Tundra ekosistemindeki bazı büyük memeli
hayvan türleri ve kuşlar da vücut ısılarını 36-41°C arasında tutmak için çeşitli fizyolojik ve
davranışsal mekânizmalara sahiptir. Bu sahalardaki ani sıcaklık düşüşlerine karşı hayvan türleri
yiyecek ve enerji depolamak zorundadır. Bazı türler ise ekstrem örneklerdir (imparator penguen;
Aptenodytes forsteri, sıcaklıkların -40°C’ye düştüğü durumlarda bile çok uzun süre (100 günden
fazla) beslenmeden kalabilmektedir). Güçlü rüzgârlar tundra ekosistemlerinde bitki ve hayvanlar
açısından olumsuzluk yaratan faktörlerden bir diğeridir (Thomas vd. 2008).
Tundra ekosistemleri bitki örtüsü bakımından çok zengin olan yerler değildir. Bitki
örtüsünü ot türleri ve bodur çalıların meydana getirdiği tundraların florasının en zengin olan
yerler Alaska çevresindedir. Buralarda 600 civarında bitki türü yayılış gösterir. Özellikle boreal
alanlara komşu yerlerde bu çeşitlilik artar. Kanada kuzeyinde tür sayısı belirgin şekilde azalır.
Bu sahalarda, konusunda son derece “uzmanlaşmış” bitkiler yayılış alanı bulmaktadır.
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Gelişimlerini hızlıca tamamlayan bu bitkiler için serin yaz ayları ardından son derece
soğuk kışlar gelmektedir. Tundra ekosistemlerinde hemikriptofitler ve kriptofitler daha yaygın
bitki gruplarıdır. Tundralar Grönland kuzeyinde 83,5° N enlemine kadar çıkar.
Kuzey Amerika kuzeyindeki tundra ekosistemlerinde güneyden kuzeye doğru yaz
sıcaklıklarında ortaya çıkan belirgin azalışlar, bitki örtüsünde giderek farklılıklara yol açar. Bu
nedenle de üç bölge ayırt edilir (Archibold 1995).
1. Alt Arktik bölge
2. Orta Arktik bölge
3. Yüksek Arktik bölge
En güneyde yer alan Alt Arktik sahada çok kurak olan kesimler dışında bitki örtüsü
devamlılığa sahiptir. Buralarda belli başlı ot türlerini Poa arctica ve Carex bigelowii meydana
getirir. Dağınık olarak cüce huş (Betula nana), kutup söğüdü (Salix arctica), bataklık ayı üzümü
(Vaccinium uglinosum), fundagiller ailesinden (Empetrum nigrum) ve bataklık Labrador çayı
gibi isimlerle bilinen tüylü ormangülü (Rhododendron tomentosum) bu sahalarda ortaya çıkan
odunsu bitkilerdir. Bunların dışında yosun türleri (Hylocomium splendens ve Polytrichum
juniperinum) ve liken türleri de (Cetraria nivalis, Cladonia gracilis ve Cladina mitis) özellikle
daha kurak kesimlerde yayılış gösterir (Archibold 1995). Kuzeye doğru Orta Arktik saha da ise
güneydeki tür çeşitliliği azalır ve çalı türlerinin bir kısmı da ortadan kalkar. En kuzeydeki kuşak,
Yüksek Arktik bölgedir. Çok uygun yerel özelliklere sahip olan alanlar dışında damarlı bitkiler
çok azalmıştır. Bataklık alanlarda topluluklar hâlinde bazı ot türleri ve yosunlar yayılış
gösterirken bakının uygun olduğu yerlere güneyden sokulan kutup söğüdü ve bataklık ayı üzümü
dikkati çeker. Asya’nın kuzeyindeki tundra sahaları ise genel olarak Kuzey Amerika’nın
tundralarına benzer. Burada Vaccinium myrtillus gibi bazı boreal türler floraya eklenir.
Grönland’da tundrasında yaklaşık 400’e yakın çiçekli bitki bulunur. Özellikle buzul
çanaklarındaki organik topraklar üzerinde Arktik bataklık söğüdü (Salix arctophila) yayılış alanı
bulur.
Antarktika’nın tundra ekosistemleri flora ve fauna bakımından kuzeydeki sahalardan
farklıdır (Tablo 6). Antarktika’nın tundra sahaları floristik bakımdan çok daha fakirdir. Bilindiği
gibi bu sahanın çoğu kesimi bitkiler için çok soğuk, kurak ve buzullarla kaplıdır. Ancak, bazı
yerlerde, bitki yaşamını destekleyen toprak alanlar vardır. Antarktika’nın florasının tamamına
yakınını liken ve yosunlar meydana getirir. Bu alanda 300-400 liken türü, 100 yosun türü, 25
civarında ciğer otu türü yayılış gösterir. Güneyin bu tundra ekosistemleri sadece iki çiçekli bitki
türüne ev sahipliği yapar. Antarktika saç otu (Deschampsia antarctica) ve Antarktika inciotu
(Colobanthus quitensis), Antarktika Yarımadası’nın kuzey ve batı kesimlerinde bulunur
(Parnikoza vd. 2011).
Kuzeyde tundra ekosistemlerinde fauna yerleşik türler ve göçmenler olmak üzere ikiye
ayrılabilir. Yerleşik grup içinde az sayıda kuş türü ile bazı memeli hayvan türleri (misk öküzleri,
arktik tavşanlar, arktik tilkiler) yer alır. Memeli hayvanların çoğunda tüy veya kürkler bir yalıtım
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malzemesi görevi üstlenir. Yine kürkler veya tüylerde mevsime göre bazı değişikler gözlenir.
Yazın kahverengimsi olan renkler, kışın beyaza döner. Çoğunluğu yağ biriktirme yetenekleri
sayesinde kışın kullanacakları enerji deposunu ve yalıtım malzemesini de oluşturmuş olurlar.
Arktik sahaların tundralarında geyiklerin temel besinlerinden birisini, ren geyiği likeni (Cladonia
rangiferina) oluşturur. Göçmen hayvanlar çok sert geçen kış şartlarına uyum sağlayamaz Kısa
yetişme mevsimi sonunda her yıl bu türler boreal ormanlara doğru iner ve daha sonra üremek
üzere tundraya dönerler.
Tablo 6: Arktik ve Antarktika tundra sahalarının bazı farklılıkları

Flora

Arktik

Antarktika

Çiçekli bitkiler

Likenler, yosunlar

Fauna Deniz memelileri; kutup ayıları, kurt, fok ve
balinalar gibi.

Deniz
penguenler,
foklar

memelileri;
balinalar ve

Karasal memeliler; kurt, tilki, kutup tavşanı,
lemming, ren geyiği gibi.

12.2.1. Alpin Tundra
Alçak, orta ve yüksek enlemlerdeki dağlık alanlarda orman, belirli bir yükseltiden sonra
ortadan kalkar. Yüksek dağlık bölgelerde düşük sıcaklıkların neden olduğu olumsuz koşullar
ağaçların yetişmesine engel olur. Ağaç sınırının üzerinde kalan bu sahaların coğrafi görünümü,
yüksek enlemlerin tundra ekosistemlerini hatırlatır. Alpin tundra adı da verilen bu sahalar küre
üzerinde bütün enlemlerde ortaya çıkar. Kuzey yarımkürede alpin tundra yaklaşık 9,5 milyon
km2 alan kaplar. Yüksek dağlık alanların ağaçsız alpin sahalarında büyük bir habitat çeşitliliği ve
endemikler açısından zenginlik söz konusudur. Bu alanlar gerçek tundra ekosistemlerinden bazı
özellikleri (gün uzunluğu ve mevsimler gibi) ile de farklıdır (Tablo 6). Ancak düşük sıcaklıklar
tundralarda olduğu gibi buralarda da ağacın yetişmesine ve ormanlar kurmasına izin vermez.
Kuzey Amerika’nın batı kesimindeki dağlık alanlarda alpin ekosistem, kuzeyde Alaska’dan
başlar ve güneyde Meksika’ya kadar kesintisiz uzanır. Bu dağlar üzerindeki hâkim türler, Arktik
sahalarda ortaya çıkan çok yıllık ot türleri ile bazı bodur çalı türleridir. Alpin ekosistemlerde
yerel yetişme ortamlarının bitkiler açısından önemi büyüktür. Özellikle glasyal depresyonlar
daha nemli ve korunaklı alanları oluşturur. Bu dağlık alanların alpin ekosistemlerinde ortaya
çıkan bodur çalı türlerine Cassiope mertensiana, Phyllodoce empetriformis, Arctostaphylos uvaursi, Empetrum nigrum, Salix planifolia ve Salix reticulata subsp. nivalis örnektir (Archibold
1995).
Avrupa’da İskandinav yarımadasındaki dağlık sahaların alpin ekosistemlerindeki flora,
kuzeydeki tundralara büyük benzerlik gösterir. İsveç’te 700-1000 metrelerde ağaç çizgisini
oluşturan huş (Betula pubescens subsp. tortuosa), hemen yukarıda yerini çoğunlukla çalı
formundaki söğüt türlerine (Salix lapponum, Salix glauca ve Salix lanata) veya ayıüzümü
(Vaccinium myrtilIus) topluluklarına bırakır. Avrupa’nın güneydoğusundaki dağlık sahaların
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alpin ekosistemlerinde ise Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum, ayı üzümü türleri
(Vaccinium uliginosum, Vaccinium myrtillus ve Vaccinium vitis-idae), Rhododendron
ferrugineum çok sayıda ot türü arasına dağılmış olarak dikkat çeker. Ural dağlarının florasında
boreal türlerin sayısı azalır. Sibirya’da Verkhoyansk dağlarında 900-1000 metrelerden sonra
bodur Sibirya cüce çamı (Pinus pumila) tundra geçiş kuşağını belirler. Bu sahalarda ortaya
çıkan Salix berberifolia, yastık şekilli kümeler oluşturan bodur çalı şeklinde bir söğüt türüdür
(Archibold 1995; Gebauer vd. 2010).
Alçak enlemlerin dağlık alanlarının alpin ekosistemleri, özellikle tropikal ekosistemler
içinde dikkat çekici özelliklere sahiptir. Buralarda tropikal yağmur ormanları ekosistemlerinin
bulunduğu alanlardaki dağların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan alpin tundralar, yastık şekilli
bitkiler, sklerofil çalı türleri yanında boyları 8 metreye ulaşan dev rozet bitkilere (Dendrosenecio
keniodendron gibi) de ev sahipliği yapar (Quinn 2008).
Tablo 7: Arktik tundra ve Alpin tundranın orta enlemler ve tropikal alanlardaki değişimi
(Quinn 2008)

Ağaç sınırı

Arktik Tundra

Orta Enlemlerin Alpin
Tundrası

Tropikal
Alanlardaki
Alpin Tundra

Antarktik
Tundra

Deniz
seviyesinden
100 m

Kuzey yarımkürede
1500-3000 m;

3000-4000 m

Ağaç yok

Güney Yarımkürede
1000-2000 m
Permafrost

Devamlı

Süreksiz

Yok

Yok

Yetişme
mevsimi

Kısa

Kısa

Yıl boyu

Kısa

Mevsimlik
sıcaklık
değişimleri

Ekstrem

Ekstrem

Az

Ekstrem

Yağış

Az

Yükseldikçe artan

Belirli bir
yükseltiye
kadar artar,
sonra azalır

Az
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Uygulamalar
1) Alpin tundra sisteminin küre üzerindeki yayılış alanlarını bir harita üzerinde
gösteriniz.
2) Alpin tundra ekosistemlerinin küresel yayılışlarını göz önüne alarak benzerlik ve
farklılıklarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Tundra sahalarında güçlü rüzgârların bitki ve hayvanlar için etkileri nelerdir?
2) Tundra sahalarında yaşayan bitki ve hayvanların donmaya karşı geliştirdikleri direnç
mekânizması nelerden meydana gelmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yüksek enlemlerde iki büyük ekosistem yer almaktadır. Kuzey Amerika ve Avrasya’nın
tüm kuzey kesimleri boyunca hemen hemen devamlı ve geniş bir kuşak hâlinde uzanan konifer
ormanlar boreal veya tayga ekosistemleri olarak isimlendirilir. Kuzeyden tundra sahalarıyla
çevrelenen ve güneyden de ılıman kuşağın orman ekosistemlerine komşu olan bu ekosistem
yeryüzü karaları üzerindeki orman sahalarının da önemli bir bölümünü meydana getirir. Bu
ormanların floristik bileşimlerini iklim, toprak ve rölyef özellikleri yanında bu özelliklerin yerel
ölçekte uğradığı değişimler etkiler.
Son derece şiddetli geçen kışlar, en soğuk ayın ortalama sıcaklığının -3°C’nin altında, en
sıcak ayın ortalama sıcaklığının 10°C’nin üzerinde olması bu iklimlerin genel özellikleri
arasındadır. Yıllık yağış miktarı 350-500 mm arasında değişir. Buharlaşma oranları oldukça
düşüktür. Bu özellik denizel etkilere açık yerlerde ise değişime uğrar. Boreal ekosistemlerde
toprak oluşum sürecinde podzolizasyon önemli bir süreçtir. Spodosol (podzol topraklar) olarak
adlandırılan asit topraklar bu sahalarda yaygındır. Boreal orman ekosisteminin her iki kıtadaki
florası içinde dört ağaç cinsine ait türler yaygındır. Bu ağaçlar; ladinler, göknarlar, çamlar ve
melezlerdir. Bunların hepsi konifer yani kozalaklı ağaçlardır ve melezler dışında diğerleri yazkış yeşildir.
Boreal ekosistemin, Kuzey Amerika’da yayılış alanı batıda Alaska dağlarından başlar ve
burada daha kuzeydeki Brooks dağlarının güney kesimine kadar sokulur. Doğuya doğru Hudson
körfezini çevreleyen sistem daha doğuda Maine’e ulaşır. Ekosistemin Kuzey Amerika’da
bulunan parçasındaki bazı bölgelerde ormanın hâkim elemanları göknarlardır. Kuzeyden tundra
ekosistemine komşu olan boreal ormanlar bu alana yaklaştıkça özellikleri değişir. Burada ayrılan
“orman-tundra ekotonu” orman koruları ile belirginleşir. Orman-tundra ekotonunun genişliği
Kuzey Amerika’da bazı kesimlerde 300 km’yi bulur. Avrasya’da orman- tundra ekotonun
genişliği 20-200 km arasında değişmektedir ve bu geçiş alanının kuzey sınırı düzensizdir.
Avrasya’nın konifer ormanları İskandinavya’dan başlayıp doğuda Asya’nın Pasifik kıyılarına
kadar uzanır. Rusya’nın batısında tayganın hâkim ağaçları Avrupa ladini, huş, Sibirya ladini
(Abies sibirica) ve Sibirya çamı (Pinus sibirica)’dır. Tayga ormanlarının en doğusundaki Yakut
taygalarında ise Dahurian melezi (Larix dahurica) geniş alanlar kaplar ve en kuzeye yakın
alanlarda permafrost sahalarında ağacın boyu kısalır, 1 metreye iner. Bu geniş bölge içinde
Pleistosen’deki buzul dönemlerinin izlerini taşıyan özellikler bitki topluluklarının yayılış
alanlarına da yansır. Eski buzul çanakları içinde gelişen organik topraklar üzerinde ve drenajın
yetersiz olduğu alanlarda daha çok Sibirya ladini, Sibirya melezi ve Sibirya çamı gibi ağaçlar
yayılış alanı bulur. Bu alanların faunası da Kuzey Amerika’nın orman alanlarına benzerdir.
Avrupa vizonu (Mustela lutreola), ağaç sansarı (Martes martes), eski dünya kunduzu (Castor
fiber), samur (Martes zibellina) gibi kürkü ekonomik değer taşımış hayvanlar bu alanların
faunasının bir parçasıdır.
Yüksek enlemlerde yer alan ikinci ekosistem tundra ekosistemidir ve boreal orman
sahalarının kuzeyinde yayılış gösterir. Ağaç çizgisinin de kuzeyinde kalan bu ekosistemde hâkim
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bitki türleri otlar ve yosunlardır. Bu sahaların odunsu çalı türlerinin sayısı çok azdır. Tundraların
büyük kısmı Kuzey Amerika ve Avrasya’nın arktik sahalarından meydana gelmektdir.
Tundra ekosisteminin yayılış sahalarında yetişme devresi son derece kısadır ve en sıcak
ayın sıcaklığı 10°’nin altındadır. Yağışlar yerel koşullara göre değişiklik göstermekle beraber
çoğu yerde 250-300 mm’yi aşmaz. Tundra ekosistemlerinde özellikle yıllık sıcaklık
ortalamalarının çoğunlukla 0°C’nin altındadır. Bu durum bitki ve hayvanların düşük sıcaklıklara
uyumlarının ne kadar önemli olduğuna da işaret etmektedir. Tundra ekosistemlerinin
toprakları histosollerdir. Bu topraklarda organik madde miktarı çok yüksek, drenaj yetersizdir.
Düşük sıcaklık ve nemli asidik koşullar tundra ekosistemlerinde topraktaki ayrışma süreçlerini
yavaşlatır. Böylece ayrışamayan kalın organik katman birçok yerde birikir.
Tundra faunası içindeki omurgasızların bir kısmı toprakta ayrışan organizma kalıntıları
ile beslenmektedir. Tundra ekosistemlerindeki böceklerin çoğu, çeşitli gelişim aşamalarını
atlayarak geçmekte ve metamorfoz hava şartlarına göre birkaç yılda gerçekleşmektedir. Arktik
ve alpin tundrada omurgalı herbivor popülasyonuna birçok tür dâhildir. Tundra sahalarında
yaşayan organizmaların en önemli sorunu, düşük sıcaklıklardır. Bu sahalarda yaşayan çeşitli
hayvan grupları ve bitkiler, düşük sıcaklıkların yol açtığı donma zararlarına karşı direnç
göstermek için çeşitli önlemler alırlar.
Bitkilerin toprak üzerindeki şekilleri sıcaklığın muhafazası bakımından az da olsa önem
taşır. Tundra sahalarının yastık şekilli bitkileri alt kısımlarını koruyan bir yalıtım tabakası görevi
görür. Tundra ekosistemleri bitki örtüsü bakımından çok zengin olan yerler değildir. Bitki
örtüsünü ot türleri ve bodur çalıların meydana getirdiği tundraların florasının en zengin olan
yerler Alaska çevresindedir. Kuzey Amerika kuzeyindeki tundra ekosistemlerinde güneyden
kuzeye doğru yaz sıcaklıklarında ortaya çıkan belirgin azalışlar, bitki örtüsünde giderek
farklılıklara yol açar. Kuzeyde tundra ekosistemlerinde fauna yerleşik türler ve göçmenler olmak
üzere ikiye ayrılabilir. Yerleşik grup içinde az sayıda kuş türü ile bazı memeli hayvan türleri
(misk öküzleri, arktik tavşanlar, arktik tilkiler) yer alır.
Antarktika’nın tundra ekosistemleri flora ve fauna bakımından kuzeydeki sahalardan
farklıdır. Antarktika’nın tundra sahaları floristik bakımdan çok daha fakirdir. Çoğu kesimi
bitkiler için çok soğuk, kurak ve buzullarla kaplıdır. Antarktika’nın florasının tamamına yakınını
liken ve yosunlar meydana getirir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi boreal orman ekosisteminin yayılış gösterdiği alanların
özelliği değildir?
a) En soğuk ayın sıcaklığı -3°C’nin altındadır.
b) Amerika ve Avrasya’nın boreal ormanlarında dört ağaç türü yaygındır.
c) En sıcak ayın sıcaklığı 10°C’nin üzerindedir.
d) Toprak oluşumunda lateritleşme önemli bir süreçtir.
e) Boreal ekosistemin en soğuk kesimlerinde toprak donabilir.
2) Tundra ekosistemlerinde bitkilerin yetişme mevsimi ne kadar sürer?
a) 8 ay
b) Yıl boyu
c) 9 ay
d) 10 ay
e) Kısa
3) Aşağıdakilerden hangisi boreal orman ekosistemindeki hâkim ağaç
cinslerinden biri değildir?
a) Çam
b) Ladin
c) Göknar
d) Melez
e) Sedir
4) Aşağıdakilerden hangisi tundra ekosisteminde yer alan Arktik böceklerin
özellikleri arasında yer almaz?
a) Koyu renklidirler
b) Kendileri için olumsuz dönemi uyuyarak geçirirler
c) Bazı türler uçarak vücut ısılarını yükseltebilirler
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d) Ilıman bölgedeki emsallerine nazaran daha büyüktürler
e) Kürk benzeri yapıya sahip olanları vardır
5) Tundra ekosisteminde hâkim toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mollisol
b) Histosol
c) Aridisol
d) Spodosol
e) Alfisol
6) Boreal ormanlarda toprakların organik madde bakımından zengin olmasının nedeni
nedir?
7) Boreal ormanlarda yaz ve kış sıcaklık farkının fazla olmasının bitki örtüsü ve
faunası açısından sonucu nedir?
8) Çiçekli bitkiler hangi tundra ekosisteminde yaygın olarak bulunurlar?
9) Penguenler hangi tundra ekosisteminde yer alırlar?
10) Tundra ekosistemlerinde ayrışma süreçleri içinde mantar ve bakterilerin
görevleri nelerdir?
Cevaplar
1) d, 2) e, 3) e, 4) d, 5) b, 6) Ortamın asit oluşu ve nemlilik toprakta mikroorganizma
faaliyetlerini engeller ve organik madde yavaş parçalanır, 7) Bitki ve hayvanların dağılışı ve
çeşitliliği değişir, 8) Arktik tundra, 9) Antarktik tundra ekosistemi, 10) Bakteri gruplarından
bazıları donma noktasına yakın sıcaklıklarda bitkisel malzemeyi ayrıştırabilirler, durgun su
ortamında organik maddenin mineralizasyonunu yaparlar.
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13. DENİZ, KIYI VE DİĞER AKVATİK EKOSİSTEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Deniz Ekosistemi
13.1.1. Denizel Organizmalar
13.1.2. Denizlerde Ekolojik Mekân Birimleri
13.1.3. Denizlerde İlksel Üretim ve Verimlilik
13.2. Kıyı Ekosistemleri
13.3. Akarsu ve Göl Ekosistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Denizel ekosistemler hangi unsurlardan oluşmaktadır?
2) Denizel mekân birimlerinin ortaya çıkmasında hangi faktörler önemlidir?
3) Okyanus ve denizlerde ilksel üretimi ve verimliliği etkileyen koşullar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Deniz ekosistemleri

Kara ekosistemlerinden farklı
bir ekosistem olan deniz
ekosistemlerinin temel
özelliklerini ve ekolojik mekân
birimlerini öğrenir.

Okuma ve araştırma

Akarsu ve göl
ekosistemleri

Akarsu ve göl ekosistemlerinin
temel özelliklerini öğrenir.

Okuma ve araştırma
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Anahtar Kavramlar
Akvatik ekosistem: İçlerinde bitkisel ve hayvansal organizmalar barındıran, bu canllı
türleri ile karşılıklı ilişki içinde olan göl, akarsu, deniz ve okyanuslar sistemlerine verilen genel
isimdir.
Tuzluluk: Bir litre deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan bütün tuzların toplam
miktarıdır.
Termohâlin sirkülasyonu: Yüksek enlemlere yakın yerlerde soğuyan ve deniz buzları
nedeniyle tuzluluğun artmasıyla yoğunluğu da artan yüzey sularının derine dalmasıyla ortaya
çıkan dolaşımdır.
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Giriş
Ekolojik unsur, etken ve süreçlerin mekân ilişkilerine göre ayrılabilecek ikinci büyük
grubunu su ortamları, yani hidrosfere özgü olanlar meydana getirmektedir (Erinç 1984). Göl,
akarsu, deniz ve okyanuslar içlerinde çeşitli bitkisel ve hayvansal organizmaları barındırırlar. Su
ortamları barındırdıkları bu canlı türleri ile karşılıklı ilişki içindedirler. Su ekosistemleri, akvatik
ekosistemler adı altında da toplanır. Akvatik ekosistemler ise, deniz ve karasal akvatik
ekosistemler olarak ayrılır.
Karasal akvatik ekosistemler içine göller, akarsular, sulak alanlar ve bataklık alanlar
dâhildir. Karasal akvatik ekosistemleri bazı araştırıcılar tatlı su ekosistemleri olarak da
isimlendirir.
Akvatik ekosistemlerin en büyüğü olan deniz ekosistemleri kürenin yaklaşık %71’ini
kaplar. Dünya su varlığının yaklaşık %80’i de okyanus ve denizlerde yer alır. Yaklaşık
361.254.000 km2 alan kaplayan okyanus ve denizler, bu özellikleriyle yeryüzünün en büyük
ekolojik mekân birimini oluştururlar (Stewart 2008).
Su ekosistemleri fiziksel özelllikleri, kimyasal özelllikleri ve yaşam koşulları bakımından
farklıdırlar. Ancak tüm su ekosistemlerinde suyun özelliğinden kaynaklanan ve aşağıda bazıları
belirtilen ortak özellikler de söz konusudur (Erinç 1984; Thurman ve Trujillo 2008):
1-Tatlı veya tuzlu tüm akvatik ortamlarda sıcaklık değişimleri için, toprağa nazaran
birkaç kat daha fazla enerji alınmasına veya kaybedilmesine ihtiyaç vardır. Su ortamlarında
sıcaklık değişimleri daha az ve daha yavaş meydana gelir. Karasal ekosistemlerden farklı
olarak, akvatik ekosistemlerde kısa mesafelerde sıcaklık değişimleri görülmez. Yani su
ortamları yatay doğrultuda sıcaklık şartları bakımından çok daha homojendir. Düşey doğrultuda
ise sıcaklık değişimleri yine karalara nazaran, çok daha yavaştır. Bu nedenle, derin çanakları
dolduran su ortamları, her biri termik bakımdan az çok homojen sayılabilecek oldukça kalın
tabakalardan oluşan bir su tabakalaşması gösterir.
2- Su ortamlarının taşıma gücü atmosfere göre çok daha fazladır. Su, havadan daha
yoğundur. Bu nedenle, birçok iri gövdeli hayvanı kolayca taşır. Yine bu sayede fitoplankton ve
zooplankton, küçük bir hareketle veya hiç hareket etmeden suda yüzer, bu durumda beslenir,
çoğalırlar ve ölürler. Hâlbuki atmosferde buna benzer bir yaşam şekline rastlanmaz. Özellikle
bitkisel planktonların fonksiyonları son derece önemlidir, besin zincirinin çalışması için
bunların yaşamsal önemleri vardır.
3- Su ortamlarınin diğer bazı ortak özellikleri suyun kimyasal özelliklerinin bir sonucu
ortaya çıkar. Bir su molekülü, 1 oksijen ve 2 hidrojen atomundan oluşur ve bu üç atom ve
onların elektronları, birbirine eşdeğer olarak ve özel bir yapı meydana getirecek biçimde
diğeriyle bağlanmıştır. Bu molekül yapısı suyun gaz, sıvı ve katı durumunda aynıdır. Suyun
molekül yapısında, oksijenin elektronları çekme gücü daha fazladır. Bu nedenle de oksijenin
bulunduğu kısım negatif (-), hidrojenin bulunduğu kısım pozitif (+) yüklenir. İşte bu durum
suyu polar bir sistem hâline getirir. Yani diğer bir ifade ile su bir dipoldür (di: iki; pol: kutup).
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Bu iki kutupluluk durumu, su moleküllerinin birbirine ve bunların diğer maddelere
bağlanmasını sağlamaktadır. Su, çok sayıda katı maddenin, inorganik metal bileşiklerinin
çözündüğü bir madde özelliğini sahip iken, petrol türevleri gibi, pozitif ve negatif elektrikle
yüklü kısımları birbirinden ayrılmamış olan sıvı maddeler ve molekülleri birdiğerine su
moleküllerinden daha büyük bir kuvvetle bağlı olan katı cisimler (kurşun ve demir gibi) suda
erimezler.
4- Su ekosistemlerin diğer bazı özellikleri yine suyun fiziksel özellikleri ile ilgili olsa
da bazı özellikler ise kimyasal özellikler ile ilgilidir. Suyun içinde bazı maddelerin karışması
oldukça yavaş gerçekleşen bir durumdur. Akıntıların hızı da atmosfer dolaşımına göre daha
yavaştır. Bu nedenle de yoğunluk ve sıcaklık bakımından farklı özelliğe sahip su kütleleri
birbirleriyle kolayca karışamaz. Dolayısıyla da su ekosistemlerinde hem besin kaynakları hem
de yaşam için gerekli olan diğer özellikler bakımından önemli farlılıklar ortaya çıkar.
5- Su ekosistemlerinde çözünmüş olarak bulunan çok sayıda madde vardır. Bunların
miktarları ve oranları her yerde aynı değildir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
Örneğin suyun pH özellikleri gibi. Deniz ve okyanus sularının ortalama pH’sı 8,1’dir yani hafif
alkalindir. Derinliğe bağlı olarak pH özellikleri de değişir. Derin sulara indikçe CO2 oranı da
artar. Denizlerde yüzey suları daha az çözünmüş CO2 içerir. Çünkü derin sulara indikçe soğuyan
suyun gazları çözme yeteneği de artar. Aynı şekilde derinlere indikçe basıncın artması da deniz
suyunda gazların çözünmesine yardımcı olur. Bu alanlarda bulunan kalsiyum karbonatlı
kabuklara sahip mikroskopik deniz canlıları öldükleri zaman denizlerde derine doğru çökelirler
ve asidik ortamı tamponlayarak nötrleştirirler.
Bazı alanlarda söz konusu olan yüksek pH, su ekosistemlerinde yaşamı kısıtlayıcı rol de
oynayabilir. Yine tuzluluğun çok yüksek olması da benzer kısıtlacılıklara yol açar. Çok tuzlu su
ekosistemlerinde ancak bu koşullara dayanabilen organizmalar yaşayabilir. Bunlara halofilik
mikroorganizmalar örnektir (çok tuzlu denizel alanlarda yaşayan bir alg türü Dunaliella salina
ve çok tuzlu göllerde yaşayan Artemia salina gibi). Salinibacter ruber de bu tuzlu ortamlarda
yaşayabilen halofilik bir bakteridir.
6- Su ekosistemlerinde ışık belli derinliklere kadar sokulabilir. Bu nedenle de fotosentez
yapan organizmaların yayılış alanları bu derinlikle yakından ilişkilidir. Işığın girebildiği ve
fotosentezin yapılabildiği bu katmana fotik zon adı da verilir.
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13.1. Deniz Ekosistemleri
Yeryüzünün en büyük ekolojik mekân birimleri olarak tanımlanan denizlerin ve
okyanusların özellikleri, karalardaki olduğu gibi gibi biyotik ve abiyotik etken ve süreçlerin
sonucunda ortaya çıkar. Bunlardan abiyotik faktörler ve süreçler su kütlesinin bulunduğu bu
büyük çanakların jeomorfolojik özellikleri, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile
dinamik hareketleri gibi özellikleri içine alır. Okyanus ve denizlerde dalgalar, gel-git hareketleri,
akıntı sistemleri, tuzluluk, sıcaklık, basınç ve ışığın girebildiği derinlik ve yoğunluk, organik
toplulukların yapısını belirleyen belli başlı etkenlerdir (Erinç 1984; Cox ve Moore 2005; Odum
ve Barrett 2008).
Yeryüzünde karalar yüzeyinin ortalama yüksekliği 840 metredir. Karaların üzerinde en
yüksek yer; Asya’da Himalaya dağlarında 8850 m yüksekliğindeki Everest tepesidir. Okyanus
ve denizlerin ortalama derinliği ise 3729 metredir. Okyanus ve denizlerin en derin yerini Pasifik
okyanusunda Guam ve Yap adaları arasında 11.022 metre derinliğindeki Mariana çukuru
meydana getirir. Bu çukur Challenger çukuru olarak da bilinir (Thurman ve Trujillo 2004).
Muazzam su kütlesini içinde barındıran okyanus çanakları, jeomorfolojik özellikleri,
sedimentleri ve dip özellikleri açısından farklılaşırlar ve çeşitli kısımlara ayrılırlar. Kıyı çizgisi
ile 200 metre derinlik arasında kalan hafif eğimli sığ kısma şelf adı verilmektedir. Şelfin dış
kenarının derinliği değişmekle beraber genellikle -100 m civarında sona erer; fakat bazı
yerlerde daha büyük derinliklere kadar uzanabilir. Şelf alanları hem denizlerdeki besin maddeleri
bakımından hem de yaşam bakımından zengin alanlardır (Erinç 1984; Odum ve Barrett 2008).
Bu sahalar balıkçılık faaliyetlerinin de yoğun olduğu yerlerdir. Şelfin genişliği gerideki rölyefle
de yakından ilgilidir. Genellikle yüksek dağlık alanların önündeki şelfler dar, ovalık alanların
önündeki şelfler ise daha geniştir (İnandık 1971). Okyanus çanaklarının ikinci morfolojik ünitesi
olan kıta yamacı şelf alanlarının dış kenarında başlayarak dik bir eğimle 2000-3000 metre
derinliğe kadar uzanmaktadır. Kıta yamacı ile abisal düzlükler arasında “kıta yükselimi”
(continental rise) yer alır. Kıta yükselimi sahaları kıta yamacından daha az eğimli alanlardır. Kıta
yükseliminden sonra, ortalama derinlikleri 4500-6000 metre arasında değişen ve geniş alanlar
kaplayan derin deniz ovaları (abyssal plain) bulunur (Şekil 96). Bu düzlüklerde bazen, çoğu
sönmüş volkanlardan oluşan denizaltı dağlarına (seamount) rastlanır. Azor adalarında olduğu
gibi, az sayıda denizaltı dağı deniz yüzeyine kadar çıkabilir. Kıyı yakınlarından başlayıp kısa
mesafede 1500-2000 metre derinliğe erişen dik kenarlı oluklara denizaltı vadileri adı verilir. Bu
alanlar bazen denizaltı kanyonları olarak da isimlendirilir. Genellikle “V” şeklinde profilleri
vardır ve bazen karalardaki gibi vadi ağları meydana getirirler. Denizaltı vadilerinin
oluşumlarında dip akıntıları gibi denizel etkilerin yanında transgresyona maruz kalmış kara
kütleleri üzerindeki eski akarsu vadileri olduğu da kabul edilir. Denizaltı eşikleri ve denizaltı
sırtları havzaları birbirinden ayırır. Bunlar akıntıların yer değiştirmesine de yol açar. Atlas
okyanusu ve Hint okyanusu sırtlarında olduğu gibi bazı denizaltı sırtları okyanus tabanlarını
baştanbaşa kateder. Denizaltı dağları okyanus diplerinden binlerce metre yükselirler ve çoğu
zaman sivri zirvelerle sonlanırlar. Denizaltı dağlarının konik şekilli tepeleri deniz yüzeyinden
oldukça derinde yer alır. Eğer dağların üst kısmı kesimiş gibi düz tepeli ise bunlara guyot veya
masa şekilli dağlar adı verilir (Guyot adı Princeton Üniversitesinin ilk jeoloji profesörü Arnold
Guyot’a atfen Amerikalı deniz bilimciler tarafından verilmiştir). Guyotlar çoğu zaman volkan
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konilerine denk gelir ve düz olan tepe kısımlarının çapı ortalama 10 km kadardır (Şekil 97).
Okyanus tabanındaki derin çizgisel yarıklar ise okyanus hendekleri veya okyanus trençleri olarak
isimlendirilir. Bunlar okyanus tabanlarını kesintiye uğratırlar ve taban düzlüklerinden
kilometrelerce daha derinlere inerler (İnandık 1971; Erinç 1984; Thurman ve Trujillo 2004;
Hoşgören 2011). Okyanus ve denizlerde ortaya çıkan bu jeomorfolojik birimler, denizel
ekosistemlerde ekolojik bakımdan birbirinden farklı olan mekânların da oluşumunu sağlar.
Denizlerde farklı derinliklerde besin maddelerinin miktarı değişir. Denizel sedimentlerdeki
değişim, ışığın girebildiği derinlik, oksijen miktarı, deniz suyunun sıcaklığı, tuzluluk oranı, pH
gibi çok çeşitli fiziksel ve kimyasal özellik bu ekolojik mekân birimlerinin özelliklerini doğrudan
etkiler (Cox ve Moore 2005). Bu nedenle de denizel ekosistemlerin şekillenmesinde bu alanların
jeomorfolojisinin büyük önemi vardır.

Şekil 96: Karalardan okyanus çanaklarına geçiş. Kıta sınırının bazı özellikleri (Thurman ve
Trujillo 2004’ten değiştirildi).

Şekil 97: Denizaltı dağlarının oluşumu ve bir okyanus sırtında masa şekilli dağlar (Thurman ve
Trujillo 2004’ten değiştirildi).
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Karasal ve denizel alanlar yaşam için çok farklı fiziksel koşullar sağlamaktadır.
Denizlerde yaşamı ve ekosistemleri belirleyen etkenlerin başında, deniz suyunun kimyasal,
fiziksel özellikleri ile dinamik hareketler gelir. Deniz suyunun içinde çözünmüş olarak birçok
inorganik madde, organik madde ve gaz yer alır. Deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan
inorganik maddelerin en önemlisi tuzlardır. Deniz suyunun içindeki bu çeşitli tuzların büyük
kısmını klorür (%55,0) ve sodyum (%30,6) iyonları meydana getirmektedir. Klorür ve sodyum
dışında sülfat (%7,6), magnezyum (%3,6), kalsiyum (%1,1) ve potasyum (%1,1) iyonları da
bulunur. İşte tuzluluk kavramı, bir litre deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan bütün bu tuzların
toplam miktarını ifade etmektedir (Erinç 1984; Thurman ve Trujillo 2004). Tuzluluk oranı
%(yüzde) veya ‰ (binde) olarak ifade edilir. Okyanusların ortalama tuzluluğu ‰ 35
dolayındadır. Ancak okyanus ve denizlerde tuzluluk son derece değişkendir. Denizlerin tatlı
sularla beslenme ve buharlaşma özelliklerine bağlı olarak bir sahadan diğerine bu özellik de
değişmektedir. Karalardan uzak açık denizlerde tuzluluk ‰ 33-38 arasında değişmektedir.
Örneğin Baltık Denizi kıyılarında veya Karadeniz’in kuzey kıyılarında tuzluluk ‰ 10’a kadar
düşer. Akarsuların denize karıştığı alanlarda veya çok yüksek yağış miktarlarına sahip olan
yerlerde ortaya çıkan bu durum acı su (brackish water) şeklinde ifade edilir. Buna karşılık
Kızıldeniz gibi alanlarda deniz suyunun ortalama tuzluluğu ‰ 42’lere kadar yükselir. Böyle
alanlara ise hipersalin (yani aşırı tuzlu) alanlar denir. Bu denizlerde buharlaşma oranları
yüksektir ve açık denizle ilişki sınırlıdır ve dolaşım fazla değildir. Dünyanın çok hipersaline su
kütlelerinden bazıları da göllerde bulunur (bunlara bazen deniz adı da verilir). Kuzey Amerika’da
Büyük Tuz Gölü ‰ 280, İsrail-Ürdün sınırında Lut Gölü ‰ 330 tuzluluğa sahip yerlerdir.
Herhangi bir denizde özellikle kıyılardaki tuzluluk oranı mevsimlere göre de değişir (Thurman
ve Trujillo 2004). Yağışlı mevsimde tuzluluk oranı azalırken yüksek buharlaşmanın ortaya
çıktığı yaz aylarında tuzluluk oranı da artar. Kış mevsiminde denizel buzların oluşumu, tuzlu
suların karışımı gibi çeşitli faktörler denizlerdeki tuz oranını arttıran nedenlerden bazılarıdır
(Tablo 8 ). Tuzluluk derecesindeki bu değişimlere karşılık çözünmüş tuzların oranı değişmez.
Okyanus ve denizlerde yüzey sularındaki tuzluluk oranları coğrafi enleme göre de değişime
uğrar. En düşük tuzluluk oranları yüksek enlemler ile ekvatoral bölgelerdedir. Ekvatoral
bölgelerin yüksek yağış oranları yüzey sularının tuzluluğunu azaltan faktörlerin başında gelir.
Yine yüksek enlemlerde buharlaşma düzeylerinin düşüklüğü yanında karalardan denizlere
taşınan aysberglerin erimesi de denizlerdeki tuz oranını azaltmaktadır. Orta enlemlerde ise
durum değişir. Bu alanlarda buharlaşmanın daha fazla olması denizlerde tuzluluğun artmasına
yol açar (Şekil 98; Stewart 2008).
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Tablo 8: Okyanus ve denizlerde tuzluluğu arttıran veya azaltan belli başlı faktörler
Tuzluluğu arttıran faktörler

Tuzluluğu azaltan faktörler

Buharlaşma

Yağış

Denizel buz oluşumu

Denizel buzların erimesi

-

Aysberglerin erimesi (karasal kökenli buzlar)

Yüzeysel akıntılar

Yüzeysel akıntılar

Tuzlu sularla karışım

Az tuzlu sularla karışım

Tuz depolarının erimesi

Karalardan denizlere gelen tatlı sular

Şekil 98: Okyanus ve denizlerde tuzluluğun dağılışı (http://science1.nasa.gov/earthscience/oceanography/physical-ocean/salinity/)
Okyanus ve denizlerde tuzluluk derine doğru gidildikçe de değişime uğramaktadır.
Özellikle belli derinliklerden sonra tuzluluk oranlarında belirgin bir değişim görülür. 300-100
metreler arasında ortaya çıkan bu ani değişime haloklin adı verilir. Haloklin okyanus ve
denizlerde tuz yoğunluğu bakımından farklı özelliklere sahip katmanları birbirinden ayırır. Alçak
enlemlerde bu ani değişimin yani haloklin katmanının altında tuz yoğunluğunda azalış, yüksek
enlemlerde ise artış ortaya çıkar (Thurman ve Trujillo 2004; Şekil 99). Bu durum canlılar
açısından da önem taşır.
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Şekil 99: Okyanus ve denizlerde ani tuzluluk değişimleri. Haloklinin altında tuz yoğunluğunun
değişimi alçak enlemlerde azalmakta, yüksek enlemlerde ise artmaktadır (Thurman ve Trujillo
2004).
Deniz suyunda yukarıda belirtilen tuzların dışında az miktarda brom, fosfor, silisyum,
bor, arsenik, altın, gümüş ve radyum gibi unsurlar da bulunur. Bütün bu maddelerin sayısı 40’dan
fazladır. Deniz suyunda bulunan kimyasallardan bir kısmı suda yaşayan canlılar bakımından
önem taşımaktadır (Tablo 9). Kalsiyum, silis ve fosfor bunlardan bazılarıdır.
Deniz suyundaki silis, fitoplankton üretiminde, kıyı kuşağında karbon depolanmasında
ve deniz dibi sedimentleri bakımından önemlidir. Örneğin diatomeler (Bacillariophyceae) deniz
suyunda bulunan silisi alarak hücre duvarlarının yapımında kullanırlar. Fotosentez yapan tek
hücreli diatomelerin denizlerde binlerce türü yaşar. Bunlar hücre çeperlerini (kabuk ya da frustul
adı da verilir) sudaki SiO2’i kullanarak yaparlar. Diatomelerin ölmesiyle ortamda kalan bu silis
içeren yapılar, yeniden denizlere iade edilmiş olur. Bu dolaşıma silis döngüsü adı da verilir
(Thurman ve Trujillo 2004; Struyf vd. 2009). Bazen bu silisli kabuklar birikir ve diatomit
yataklarını meydana getirir (diatomit kieselgur, fosil unu, beyaz turba gibi isimlerle de
bilinmektedir). Diatomeler akarsuların denize ulaştıkları yerlerde ve kıyısal besin zincirlerinde
ilksel enerji kaynağını meydana getiriler. Diatomelerin besin değerleri çok yüksektir. Bu yüzden,
en üst seviyede beslenme düzeyi (trofik düzey) için enerji transferi, diatomeler tarafından
geliştirilir. Bu nedenle de fitoplankton topluluklarındaki diatomelerin oranı, dünya balıkçılığı
bakımından ilksel öneme sahiptir (Struyf vd. 2009).
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Tablo 9: Denizel organizmaların metabolik süreçlerde kullandığı bazı besin elementleri
(Thurman ve Trujillo 2004).
Besin elementi

Kullanımı

Nitrojen

Protein ve nükleid asitlerin üretimi

Fosfor

Nükleid asitlerin, dişlerin, kemiklerin ve kabukların üretimi

Sodyum

Vucüt sıvıları, osmotik düzenlemeler

Magnezyum

Osmotik denge ve klorofil üretimi

Sülfür

Proteinlerin üretimi, hücre bölünmesi

Klorür

Sinir sistemi, osmotik düzenleme, ATP oluşumu

Potasyum

Sinir sistemi, osmotik düzenleme, enzim faaliyeti

Kalsiyum

Kabuk, kemik ve diş üretimi

İyot

Troidlerde hormon üretimi

Silis

Sert kabukların oluşumunda

Demir

Elektron nakli, nitrojen asimilasyonu

Okyanus ve denizlerde pH değeri 8,1 civarındadır. Yani deniz suyu hafifçe alkalindir.
Denizlerde yaşayan canlıların yaşamını etkileyen önemli faktörlerden birisi olan pH özellikleri
yüzey sularından derinlere doğru inildikçe değişime uğrar. Bu konuda ortamdaki oksijen miktarı
ve CO2 değişimi de önemli rol oynar.
Deniz suyunda çözünmüş olarak çeşitli gazlar da bulunur. Bu gazlar da denizel
organizmalar bakımından büyük bir öneme sahiptir. Deniz suyunda çözünmüş atmosfer
gazlarının yoğunluğu, bunların suda çözünebilirlik derecesine bağlı olduğundan sudaki
yoğunlukları ile atmosferdeki aynı değildir. Su sıcaklığı arttıkça, çözünmüş gazların miktarı
azalır. Suyun sıcaklığı azaldıkça da çözünmüş gazların miktarı artar. Denizlerdeki yüzey
sularının dalgalar, akıntılar, mevsimlik sıcaklık ve yoğunluk farkları nedeniyle karışması, sudaki
çözünmüş gazların bu üst sularda yayılmasını sağlar. Deniz suyundaki çözünmüş oksijen miktarı
her yerde aynı değildir. Oksijen yoğunluğu derinlere inildikçe değişime uğrar (Şekil 100). Deniz
suyunda çözünmüş oksijen kaynaklarından birisi atmosferden suya karışan oksijendir. İkinci
kaynak ise fitoplanktonların fotosentez süreçleri sonucunda açığa çıkan oksijendir. Fotosentezin
ışığın girebildiği derinliğe bağlı olduğu düşünüldüğünde ışığın giremediği derinliklerde oksijen
giderek azalır. Dolayısıyla okyanus ve denizlerde oksijen yoğunluğu bakımından farklı alanlar
ortaya çıkar. Bunlardan birisi oksijenin bol olduğu yüzey sularıdır. İkinci alanı oksijenin
üretilmediği ve sadece canlılar tarafından tüketildiği nispeten derin sular oluşturur. Bu iki farklı
yaşam alanının sınırını ise suyun içinde ışığin sokulabildiği derinlik ile suyun bulanıklılık
özellikleri belirlemektedir. Ancak çok daha derinlerde oksijen miktarı yeniden bir parça artar.
Çünkü daha derindeki soğuk sular daha fazla çözünmüş gaz içerirler. Atmosferdekine göre oranı
çok daha yüksek olan deniz suyundaki CO2 miktarı da, her yerde aynı değildir. Deniz suyundaki
CO2 miktarı atmosferdekinin yaklaşık 60 katıdır. Deniz suyundaki CO2 yoğunluğu, derine doğru
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gidildikçe artar (yani oksijen yoğunluğu azalırken CO2 yoğunluğu artar). Bunun nedeni derin
sularda fotosentezin olmaması ve derin sularda yaşayan canlıların solunumları ile ortama CO2
vermeleridir. Denizlerdeki CO2 yoğunluğu konusunda volkanik faaliyetlerin etkisi de büyüktür
(Erinç 1984; Thurman ve Trujillo 2004). Suda çözünmüş CO2’in deniz ekolojisi bakımından
büyük önemi vardır. Denizlerde fotosentez yapan deniz bitkileri bu süreçte gerekli olan
karbondioksidi bu şekilde sağlarlar. Aynı zamanda birçok deniz canlısı karbonatlardan oluşan
kabuk ve iskeletlerini yapmak için kullandıkları malzemeyi suda çözünmüş karbonatlardan
sağlarlar (Erinç 1984).

Şekil 100: Okyanuslarda derinlere doğru inildikçe oksijen ve karbondioksit miktarındaki
değişim (http://science.kennesaw.edu/%7Ejdirnber/oceanography/LecuturesOceanogr/LecOce
anStructure/0708.jpg)
Sıcaklık, tuzluluk ve basınç deniz suyunun yoğunluğunu kontrol eden esas unsurlardır.
Yoğunluk sıcaklık arttıkça azalmaktadır (bunun temel nedeni termal genliktir). Buna karşılık
tuzluluk ve basınç arttıkça yoğunluk da artmaktadır. Deniz suyunun çeşitli çözünmüş maddeler
içermesi yoğunluğu arttıran temel nedenlerden birisidir. Açık okyanuslarda deniz suyunun
yoğunluğu ortalama 1,022-1,030 g/cm3 arasında değişmektedir. Sıcaklık ve tuzluluk özellikle
yüzey sularının yoğunluğu konusunda etkin faktörlerdir. Buna karşılık basınç daha derin suların
yoğunluğunu etkiler (Thurman ve Trujillo 2004).
Yoğunluk, deniz suyu dikey hareketlerini etkileyen temel faktördür. Okyanuslarda düşey
yönde meydana gelen su dolaşımları özellikle oksijen yoğunluğu konusunda etkili olur. Yüksek
enlemlere yakın yerlerde soğuyan ve deniz buzları nedeniyle tuzluğun artmasıyla yoğunluğu da
artan yüzeysel su kütlelerinin derinlere doğru dalmasıyla ortaya çıkan bu dolaşıma termohâlin
sirkülasyon (termo: ısı; hâlin: tuz) adı verilir. Okyanuslardaki bu tarz dolaşımlara dip akıntıları
adı da verilmektedir. Okyanuslarda, yüksek enlemlerde soğuyan ve suyun özelliği sayesinde
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yoğunluğu artan yüzeysel su kütleleri derinlere doğru dalarak alçak enlemlere doğru ilerler.
Böylece daha fazla oksijen içeren yüzey suları da derinlere taşınır ve derin sulardaki bu oksijen
ekosistemlerin varlık nedeni olur. Dip akıntılarıyla çok büyük su kütleleri yer değiştirir. Ancak
bu akıntılar yüzey akıntılarına göre çok yavaştır. Dip akıntılarının her yıl katedebildiği mesafe
10-20 km kadardır. Hâlbuki yüzey akıntılarıyla bu mesafe 1-2 saatte alınır. Okyanuslardaki
dolaşımlar, okyanuslardaki karbon döngüsü üzerinde önemli rol oynadıkları gibi, denizlerdeki
canlı yaşamı üzerinde de etkili olur. Besin maddelerinin düşey ve yatay yönde yer değiştirmesi
yoluyla bu etkinin iletilme biçimi de çok düzenlidir. Okyanuslarda şelf alanları dışında en yüksek
verimlilik alanları, çok kuvvetli dikey yükselme (upwelling) bölgeleri ile dip akıntılarının olduğu
yerlerdir. Bu sahalar özellikle kıyıdan itibaren aniden derinleşen yerlerde ortaya çıkar. Buralarda
rüzgâr karadan denize doğru eserken üstte daha sıcak olan yüzey sularını ileriye doğru iter. Bu
durumda daha derinde bulunan soğuk sular yüzeye çıkar. Böylece denizin içinde bol miktarda
bulunan besin maddeleri de yüzeye taşınmış olur. İşte nispeten soğuk ve besin maddeleri
bakımından zengin olan dip sularının yüzeye çıkmasına, yükselme (upwelling) bölgeleri adı
verilmektedir (Şekil 101; Şekil 102). Dip sularının yüzeye çıktığı yükselme bölgeleri özellikle
kıtaların batı kıyılarında ortaya çıkar. Bu alanlar balıkçılık faaliyetleri bakımından çok verimli
deniz ekosistemlerini meydana getirirler (Odum ve Barrett 2008; Ganopolski 2010). Kıyı
alanlarında ortaya çıkan bu yükselme bölgelerine kıyısal yükselme (coastal upwelling) bölgeleri
adı da verilmektedir (Thurman ve Trujillo 2004).

Şekil 101: Yükselme bölgelerinde derindeki suların yüzeye çıkması (NOAA-2014
http://oceanservice.noaa.gov/facts/upwelling.html).
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Şekil 102: Belli başlı yükselme (upwelling) bölgeleri. Bu sahalarda soğuk ve besin maddeleri
bakımından zengin olan dip suları yüzeye çıkmaktadır. Bu durum özellikle kıtaların batı
kıyılarında oluşur (http://maps.tnc.org/gis_data.html kullanılarak yeniden çizildi).
Bazı denizlerde özellikle dışa bağlantısı çok fazla olmayan denizlerde, düşey doğrultuda
derin sulara oksijen taşıyan bir dolaşım söz konusu olmaz. Bu denizlerde yoğunluk ve tuzluluk
bakımından farklılık gösteren iki su tabakası bulunur. Bu su tabakalarından altta yer alanda
oksijen miktarı yok denecek kadar azdır. Bu alanlarda yaşayan bakteriler anaerobik (an: yoksun;
aero: hava) bakterilerdir. Bu organizmalar ayrıştırma süreçleri sonucunda hidrojen sülfür (H2S)
üretirler ve bu sularda canlı yaşaması zorlaşır. Bu konudaki örneklerden birisi Karadeniz’dir
(Erinç 1984; Yılmaz 2002).
Karadeniz’i diğer denizlerden ayrıran en önemli özelliği yüzeydeki oksijenli tabakanın
altındaki derin suların sürekli oksijensiz olması ve en alttaki daha derin sulara doğru ise hidrojen
sülfürün ortaya çıkmasıdır. Hidrojen sülfür yoğunluğu derinlere inildikçe artmatadır.
Karadenizdeki hidrojen sülfür oluşumunun temel nedeni tüm havzanın dip kısmını dolduran
Akdeniz kökenli tuzlu suların (‰ 22), yüzeydeki daha az tuzlu olan sulardan (‰18) kalıcı bir
haloklin ile ayrılmasıdır. Karadenizde dikey karışımlar haloklinin üst kısmına kadar etkilidir. Bu
nedenle de oksijenli yüzey tabakasından hidrojen sülfürlü daha derin sulara çözünmüş oksijen
taşınımı sınırlıdır. Oksijenin az olması nedeniyle çöken organik maddenin ayrıştırılması
anaerobik bakterilerce sülfat iyonları (SO4) indirgenerek yapılır ve hidrojen sülfür içeren bir
ortam oluşur. Bugün Karadeniz ekosisteminde H2S’lü suların başlangıç sınırı açık denizde 90100 metredir. Kıyılarda ise H2S’lü suların başlangıç sınırı daha derinde (160-180 m) yer alır
(Yılmaz 2002).
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Deniz suyunun kimyasal bileşiminde çözünmüş organik maddeler de bulunur. Bunların
kaynağını, organik varlıkların çürümeleri sırasında suya karışarak çözünen maddeler meydana
getirir. Çözünmüş organik maddelerin miktarı, prodüktiviteye, popülasyon zenginliğine ve
özellikle fitoplankton bolluğuna bağlı olarak değişir (Erinç 1984).

13.1.1. Denizel Organizmalar
Denizel organizmalar genel olarak yaşadıkları ortama ve nasıl hareket ettiklerine göre
sınıflandırılmaktadır. Bunlar 3 gruba ayrılır (Thurman ve Trujillo 2004):
i.

Suda pasif olarak sürüklenen veya dolaşanlar yani planktonlar

ii.

Yüzücüler yani nektonlar

iii.

Geriye kalan ve dip sularında yaşayan diğer tüm organizmalar yani bentoslar

Planktonlar: Adını Yunanca planktos’dan alan planktonlar suyun içinde pasif sürüklenen
veya dolaşan organizmalardır. Bunlar okyanus akıntılarıyla sürüklenirler. Planktonlar eğer
bitkisel ise bunlara fitoplankton, hayvansal organizma ise bunlara da zooplankton adı verilir.
Denizlerde suyun içinde sürüklenen bu organizmaların boyutları da çok çeşitlidir. Bunlar algler,
denizel bazı hayvanlar ve bakterileri kapsayan organizmalardır. Tek bir organizma plankter
olarak isimlendirilmektedir. Planktonlar deniz içinde sürüklenen canlılardır. Ancak bu durum
tam olarak yüzmedikleri anlamına da gelmemektedir. Çünkü bir plankter suyun içinde derine
doğru hareket edebilmektedir. Buna karşılık yatay yönde yer değiştirme yeteneğine sahip
değildir. Planktonlardan mikroskobik tek hücreli olan ve fotosentez yapan alglere fitoplankton
(fito: bitki; plankton: sürüklenen anlamındadır), fotosentez yapamayan hayvansal organizmalara
ise zooplankton (zoo: hayvan; plankton: sürüklenen anlamındadır) adı verilir (Thurman ve
Trujillo 2004). Planktonlar içinde bakteriler de vardır. Çok küçük olan bu canlılara da
bakteriplankton denir. Bakteriplanktonların büyüklükleri bir mikrometrenin (bir mikrometre bir
mikron olarak da ifade edilir. Bir metrenin milyonda biri anlamındadır ve sembolü µm’dir) yarısı
kadardır.
Denizel ortamlarda çok bol olarak bulunan planktonlar, yeryüzünü biyomasının da (yani
yeryüzündeki canlı kütlesinin- biyokütle: Bir alandaki organizmaların, türlerin veya tür
gruplarının toplam ağırlığı) büyük kısmını meydana getirmektedir. Planktonların büyüklükleri
çok çeşitlidir. Bazı planktonlar oldukça büyüktür. Bunlara makroplankton (makro: büyük;
plankton: sürüklenen anlamındadır) adı verilir. Makroplanktonların büyüklükleri 2-20 cm
arasında değişir. Bakterilerin de dâhil olduğu daha küçük planktonlar ise pikoplankton (piko:
küçük; plankton: sürüklenen anlamındadır) olarak isimlendirilir. Bunlar sadece 0,2-2 µm
arasında büyüklüğe sahip denizel canlılardır. Planktonlar bazen de yaşam dögülerine göre
sınıflandırılır. Bunlardan holoplanktonlar (holo: tam, bütün; plankton: sürüklenen
anlamındadır), tüm yaşamını plankton olarak geçiren canlılardır. Meroplanktonlar ise (mero:
kısmen; plankton: sürüklenen anlamındadır) yaşamlarının erken veya larva dönemlerini plankton
olarak geçiren ancak yaşamlarının geriye kalan kısımlarını yüzerek geçiren veya dip sularında
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yaşayan canlılardır (Thurman ve Trujillo 2004). Özellikle çok küçük planktonlar yani
pikoplanktonlar okyanuslardaki besin ağının ana temelini teşkil ederler (Odum ve Barrett 2008).
Nektonlar: Bunlar yüzebilen organizmalardır (nektos: yüzme). Okyanus akıntılarından
bağımsız hareket ederler. Nektonlar deniz içinde kendi pozisyonlarını düzenlerler ve
gerektiğinde uzun mesafeli göç de yapabilirler. Tüm balıklar, mürekkep balıkları, denizel memeli
hayvanlar ve denizel sürüngenler nektonlar içindedir. Nektonların okyanus ve denizlerdeki yatay
yöndeki dağılışı üzerinde çok çeşitli faktör etkili olduğu bilinir. Sıcaklık değişimleri, tuzluluk,
besin maddelerinin varlığı gibi özellikler bunlardan bazılarıdır (Thurman ve Trujillo 2004).
Bentoslar: Bunlar dip sularına bağlı yaşayan canlılardır. Bunların da kendi içinde
yaşadıkları habitatlara göre isimlendirildikleri görülmektedir. Üst fauna (epifauna) deniz dibinin
yüzeyinde veya denizin içinde kayalara tutunarak yaşayanlar ile sadece hareket alanı deniz dibi
olan canlılara verilen isimdir. İç fauna (infauna) ise deniz içinde kuma veya çamura gömülerek
yaşayanlara denilir. Okyanus ve denizlerin derin sularında hayvanlar devamlı ışıksız bir ortamda
yaşamak durumundadır. Bu alanlarda fotosentez de gerçekleşmez. Burada yaşayan bir canlının
besin kaynağını diğer canlılar meydana getirir. Denizin derin dip kısımları en soğuk, en karanlık
ve en sakin yaşam alanlarıdır ve buralarda hayat da yavaştır (Thurman ve Trujillo 2004; Odum
ve Barrett 2008).

13.1.2. Denizlerde Ekolojik Mekân Birimleri
Daha önce de belirtildiği gibi, okyanus ve denizler yeryüzünde tür çeşitliliğinin son
derece zengin olduğu alanları meydana getirirler. Okyanus ve denizlerde bilimsel olarak
tanımlanan hayvan türlerinin sayısı 171.000 civarında olsa da, bu sayının 2 milyonu geçtiği
tahmin edilmektedir (Mora vd. 2011). Denizler yüz milyonlarca yıldan beri canlı varlıkların
yaşadığı bir ortamdır. Kambrien başlarına, yani zamanımızdan yaklaşık 540 milyon yıl
öncelerine ait fosiller, denizlerin çok bir eski yaşam ortamı olduğunu kanıtlamaktadır. Hatta
fotosentez sürecinin deniz suyundaki sülfidlerî okside eden anaerobik bakteriler tarafından ilk
olarak gerçekleştirildiği ve bu yolla besin zincirinin harekete geçmiş olduğu görüşünü savunan
araştırıcılar da vardır (Erinç 1984).
Denizel ekosistemlerin özelliklerini ışığın girebildiği derinlik ve şiddeti, sıcaklık,
çözünmüş gazlar, deniz suyunda çözünmüş hâlde bulunan çeşitli tuzlar, organik madde miktarı
gibi bazı faktörler bakımından düşey doğrultuda ortaya çıkan farklılıklar belirlemektedir. Bu
nedenle okyanus ve denizlerde ekolojik bakımdan farklılaşan mekânlar ve ekosistemler düşey
yönde ortaya çıkan bu değişimlere göre şekillenmektedir. Denizel ekosistemler ikiye ayrılabilir:
Bunlardan birisi pelajik ortamlar, diğeri ise bentik ortamlardır (Şekil 103). Bu iki ortamdan her
birinin alanında da ayrıca, derinlik şartlarına ve denizaltı morfolojisine göre şekillenen biyolojik
zonlar ortaya çıkar. Bütün bu farklı ekolojik mekân birimlerindeki ekosistemler bulundukları
ortamın şartlarına uyum gösteren canlılardan oluşur (Erinç 1984; Thurman ve Trujillo 2004).
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Şekil 103: Denizel ekosistemlerin belli başlı ekolojik mekân birimleri (Thurman ve Trujillo
2004’ten yeniden çizildi).
Pelajik ortamlar sürüklenen ve yüzebilen çok sayıda deniz canlısının karmaşık bir besin
ağı içinde yaşamlarını geçirdikleri yerlerdir. Pelajik sahalar kıyılardan başlayarak açık denize
kadar uzanır. Pelajik ortamların kıyıya yakın sığ kısmına neritik zon (neritos: kıyıya dair) adı
verilir. Neritik saha kıyıdan itibaren yaklaşık 200 m derinliğe kadar olan alanlardır. Pelajik
ortamların 200 m derinlikten sonra açık denizleri içinde alan kısmına ise oseanik zon denir.
Oseanik zon, düşey doğrultuda derinliğe bağlı olarak değişen ekolojik şartlara uygun olarak dört
alt zona ayrılır (Thurman ve Trujillo 2004):
Epipelajik zon (epi: üst; pelajik: deniz): Açık denizde yüzeyden itibaren 200 metre
derinliğe kadar olan kısımlardır.
Mesopelajik zon (meso: orta; pelajik: deniz): Açık denizde 200-1000 metreler arasındaki
derinliklerde yer alan kuşaktır.
Batipelajik zon (bati: derin; pelajik: deniz): Açık denizde 1000-4000 metreler arasındaki
derinliklerde yer alan kuşaktır.
Abissopelajik zon (a: sız, siz; bisso: dipsiz; pelajik: deniz): Açık denizde derinliği 4000
metrenin altında olan en derin yerleri içine alan zon.
Okyanus ve denizlerde güneş ışığının girebildiği derinlik canlı hayatı bakımından büyük
önem taşır. Bu nedenle oseanik zon ışık özelliklerine göre de üçe ayrılır (Thurman ve Trujillo
2004):
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Eufotik zon (eu: iyi; fotik: ışık): Fotosentez için ışığın yeterli olduğu zon. Bu zonun
derinliği yüzeyden itibaren 100 metreye kadardır.
Disfotik zon (dis: haricinde, yetersiz; fotik: ışık): Bu zonda ölçülebilir ışık vardır ancak
çok azdır. Bu ışık yukardaki eufotik zondan yayılır. Bu kuşak 1000 metrelerde sona erer.
Afotik zon (a: sız, siz; fotik: ışık): 1000 metrenin altında tamamen ışıktan mahrum olan
zon.
Epipelajik zon, fotosentez için yeterli ışığın olduğu tek zondur. Bu zon ile mesopelajik zon
arasındaki sınır 200 metreden geçer. Bu derinlikten itibaren çözünmüş oksijen de belirgin olarak
azalmaya başlar. Bunun nedeni 150 metrelerden itibaren fotosentez yapan alglerin ortadan
kalkmasıdır. Mesopelajik zon içinde çözünmüş oksijenin minimum olduğu katman yer alır. Bu
derinlik 700-1000 metreler arasındadır. Işığın çok az olması nedeniyle bu kuşakta artık birçok
deniz canlısının gözleri irileşmiştir. Batipelajik ve abissopelajik zonda artık ışık yoktur. Bu
bölgelerde yaşayan balıkların çoğunluğu kördür ve şekilsizdir. Hayvanlar bu derin kuşakta bir
diğerini yiyerek beslenirler. Oksijen miktarı, oksijenin minimum olduğu katmanın altında dip
akıntılarının etkisiyle yeniden artar (Thurman ve Trujillo 2004).
Deniz ve okyanuslarda ikinci büyük ekolojik mekân birimi bentik ortamdır. Bentik ortam
deniz dibi olarak da ifade edilir. Bentik ortamda, deniz dibinde yaşayan ve bu sahalardaki yaşam
koşullarına uymuş organizmalar ortaya çıkar. Dünya denizlerindeki balık türlerinin
%10-15 kadarı bu ortamlarda yaşayan dip balıklarıdır (Haedrich 1997). Bentik ortamda iki esas
ünite ayırt edilir. Bunlardan neritik zonun altında kalan alana subneritik zon, oseanik zonun
altında kalan alana da suboseanik zon denir. Subneritik zon, kıyıya en yakın olan ve yüksek deniz
seviyesinden başlayarak 200 metre derinliğe kadar olan yerlerin deniz diplerini kapsar.
Suboseanik zon ise 200 metreden daha derin olan bentik ortamları içermektedir. Bunlardan,
kıyıya en yakın olan ve denizin alçak ve yüksek seviyeleri arasında kalan zona, litoral zon denir.
Litoral zonda ışık deniz bitkilerinin gelişimine uygundur. Litoral zonu giderek derinleşen deniz
diplerine doğru yer almış bulunan sublitoral, batiyal, abisal ve en derin diplere denk gelen hadal
zon izlemektedir. Batiyal (bathus: derin) zon 200-4000 metreler arasında yer alır. Abisal (a: siz,
sız; bisal/byssus: dip) zon ise 4000-6000 metreler arasındadır ve bu alanlar bentik ortamların
yaklaşık %80’ini meydana getirmektedir. Yumuşak okyanus sedimentleri ile kaplı olan bu
alanlar (esas olarak abisal kil) hayvanların gizlenmesi için uygun ortam teşkil eder. Hadal (hades:
cehennem) zon 6000 metreden daha derin yerlerdir ve buralarda yaşayan hayvanlar karanlık ve
yüksek basınca olağanüstü uyumlar sergilerler (Erinç 1984; Thurman ve Trujillo 2004).
Denizel ekosistemlerde yaşayan organizmalar bu alanların ekolojik koşullarına çeşitli
uyumlar gösterirler. Pelajik ve bentik ortamların canlıları üzerinde ışıksızlık, yüksek basınç ve
düşük sıcaklıklar çok büyük etkiye sahiptir (Erinç 1984). Deniz suyunda yaklaşık her 10 metrede
basınç 1 atmosfer artmaktadır. Derin sularda yaşayan organizmaların buralardaki büyük
basınçlara dayanabilmesi, ancak kendi iç basınçlarının yüksek olması sayesinde mümkündür.
Bazı canlılar hava depolayabilen organlarıyla, ağırlıklarını azaltıp çoğaltarak su içinde hareket
eder. Bazı hayvanlar vücutlarındaki hava miktarını yoğunluklarıyla düzenlerler. Böylece suyla
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aynı ağırlıkta, ne batar ne de yüzer durumdadırlar ve belli derinliklerde kalabilirler. Işıksızlık
diğer önemli bir faktördür. Bu nedenle, derin deniz canlılarının bir kısmında kemikler iyi
gelişmemiştir veya şekilsizlerdir. Biyolüminesans da, ışıksızlığa bir çeşit uyumdur. Derin
karanlık sularda yaşayan canlıların, önemli bir kısmı bu yolla ışık üretme yeteneğine sahiptir. Bu
yeteneğe sahip organizmaların %80’ininde ışık üreten ve fotofor (photophores, photo: ışık;
phoros: taşıyan) adı verilen hücreler vardır. Biyolüminesens, organizmalarda kimyasal bir
reaksiyon ile ışık üretimidir. Birçok omurgasız ve omurgalı deniz canlısında biyolüminesans
olayı görülmektedir (Thurman ve Trujillo 2004; Haddock vd. 2010; Şekil 104).

Şekil 104: Biyolüminesans yeteneğine sahip bazı deniz canlıları (Fotoğraf: S. Haddock’a atfen
Haddock vd. 2010). a-Bir kap üzerinde yetiştirilen biyoluminesans bakteriler b-Radiolaria cAequorea victoria d- Erenna sp. e- pelajik ortamda yaşayan Tomopteris f- Planktonik larva
Ptychodera flava g-Fotofor yani ışık üreten hücrelere sahip Aequorea coerulescens h-Işıklı
organlarıyla vampir kalamar Vampyroteuthis internalis i- oksolucanı Caecosagitta
macrocephala j- Biyolüminesans olmayan gökkuşağı gibi renklere sahip bir taraklı Beroe
forskalii k- Bir kalamarın (Abraliopsis sp.) ışıklı organlarından yayılan ışık l- Beroe
forskalii’de biyoluminesans m- Bir krill Thysanoessa sp. n- Fener balığı Chaenophryne
longiceps o- Bir ostracod Conchoecia sp. p- Balta balığı q- Eklembacaklı kabuklu böcek
Gaussia princeps r- deniz tavşanı s-Tactostoma sp.
Denizlerde derine inildikçe ışığın giderek azalması sonucunda, deniz canlılarının
geliştirdikleri uyumlar sonucu buralarda yaşamaya devam ettikleri dikkati çeker. Yiyecek
bulmak için uzun duyargalara sahip olma veya hassas yanal çizgiler (yan organlar) bulunur.
Yanal çizgi sistemi vücudun yanlarında derinin altında bulunan bir çift kanaldır ve diğer
canlıların çok küçük hareketleri bile bu organlar tarafından algılanır. Birçok türün büyük ve çok
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hassas yani çok az ışıkta bile görebilecek gözleri vardır. Böylece diğer avcı türlerden kendilerini
korurlar. Bazı türler ise koyu renkleri ile doğal ortama kendilerini uydururak avcı türleri atlatmış
olurlar. Çok büyük ve keskin dişler de derin deniz canlılarında görülen özelliklerden birisidir
(Thurman ve Trujillo 2004). Taş yiyen balık olarak da bilinen Cobitis taenia deniz içinde kendini
kuma gömer ve düşmanlarından korunur.

13.1.3. Denizlerde İlksel Üretim ve Verimlilik
Denizlerde ilksel üretim süreci fotosentez ile başlar. Fotosentez yapan fitoplanktonların
ürettiği toplam organik madde miktarına yani karbon miktarına “toplam ilksel üretim” denir.
Hatta kemosentezle (bakterilerin organik madde üretmek için güneş ışığı yerine enerji kaynağı
olarak demir, kükürt, hidrojen ve azot gibi kimyasal maddeleri kullanarak gerçekleştirdiği
sentezleme) üretilen organik madde de buna dâhildir. Bu organik maddenin bir kısmını algler
kendi varlıkları için kullanırlar (yani solumun için kullanılan miktar). Geriye kalan miktar ise,
net ilksel üretim’dir. Bir ekosistemde biriken organik madde miktarına ise verimlilik denir.
Ancak bu birikim belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bu nedenle de verimlilik ifade
edilirken mutlaka bunun ne kadar bir zamanda gerçekleştiği de belirtilir (Thurman ve Trujillo
2004; Tablo 10).
Tablo 10: Okyanus ve denizlerin çeşitli alanlarında net ilksel üretim (Thurman ve Trujillo 2004).
Alan

Ortalama üretim gC/m2/yıl (gC: Gram
olarak karbon miktarı)

Alg yatakları ve mercan resifleri

2000

Haliçler, akarsuların denize döküldükleri
yerler ve gelgit alanları.
Yükselme (upwelling) bölgeleri

1800
500

Şelf alanları

360

Açık denizler

125

Okyanus ve denizlerin her yerinde üretim ve verimlilik aynı değildir (Şekil 105). Yatay
ve düşey yönde tür sayısı ve verimlilik bakımlarından önemli farklar görülür. Atlas okyanusunun
kuzeyinde kutup bölgelerinde, güneş ışığının çok az olduğu kış aylarında verimlik miktarı
belirgin şekilde azalır. Buna karşılık yaz aylarında verimlilik miktarı en yüksek seviyeye erişir.
Atlas okyanusunun güneyine inildiğinde ise durum değişir. Burada Antarktika çevresindeki
yükselme bölgeleri, yaz mevsiminde verimliliğinin kuzeye göre çok daha yüksek düzeylere
çıkmasına neden olur. Tropikal bölgelerin açık denizlerinde verimlilik şaşırtıcı derecede azdır.
Bunun temel nedeni güneş ışığının çok dik gelmesi ve denizin içinde çok derinlere kadar
girmesidir. Bu nedenle de açık denizde devamlı bir termoklin tabakası oluşur ve yüzey suları ile
besin maddesi bakımından zengin olan dip sularının karışımı engellenmiş olur. Sonuçta besin
maddesi bakımından zengin olan alttaki daha soğuk su tabakası yüzeye çıkamaz. Genel olarak
bu ve benzeri durumlar nedeniyle okyanusların ılıman kuşak sahalarına denk gelen yerlerindeki
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verimlilik, tropikal kuşağın olduğu kesimlerden daha yüksek yıllık ortalama verimliliğe sahiptir
(Şekil 106). Ancak tropikal sahalardaki yükselme bölgeleri, kıyısal yükselme bölgeleri ve mercan
resiflerinin bulunduğu yerler bu genel durumu bozar (Thurman ve Trujillo 2004; Lalli ve Parsons
2006). Ekvatorun her iki tarafında ekvatora doğru esen alize rüzgârları besin maddeleri
bakımından zengin olan 150-200 metre derinlikteki suları yüzeye çıkartır. Ekvatoral sahalarda
yükselme bölgelerinin en iyi geliştiği yerler, Pasifik okyanusunun doğusunda yer alır. Kıyısal
yükselme bölgeleri ise daha çok kıtaların batı kıyılarında ortaya çıkarlar ve yüksek verimliğe
sahip yerlerdir. Buralar aynı zamanda balıkçılık bakımından da önemlidir. Mercanlar deniz
ekosistemlerine eşsiz bazı özellikleri kazandıran organizmaların başında gelir. Binlerce türü
barındıran mercan resiflerinin bulunduğu alanlar verimlilik bakımından çok zengin yerlerdir.
Daha önce de ifade edildiği gibi mercanlar, alglerle birlikte mutualizm sergileyen bir çeşit süper
organizmalar olarak kabul edilir. Mercanı oluşturan iki bileşen arasında (bitki + hayvan) bir çeşit
ortaklık söz konusudur. Mercanın hayvan bileşeni olan polipler deniz suyundaki çözünmüş
kalsiyum karbonatlı bileşikleri alır ve kendine âdeta kireçten bir ev yapar. Algler bu hayvanın
içinde gelişir ve bir yandan korunmuş olurlar bir yandan da ihtiyacı olan azot gibi besin
elementlerini polipten alır. Polip ise bitkisel talebini içinde çoğalan alglerden karşılarken, protein
talebini zooplanktonları yakalayarak çözer. Çeşitlilik bakımından zengin olan bu alanlar aynı
zamanda en verimli ekosistemler arasında yer alırlar (Thurman ve Trujillo 2004; Odum ve
Barrett 2008).

Şekil 105: Okyanus ve denizlerde net ilksel üretimin dağılışı (Nellemann vd. 2008).
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Şekil 106: Kuzey yarım kürede okyanuslarda verimliliğin coğrafi enleme göre değişimi.
Verimlilik özellikleri bakımından tropikal sahalar ile kuzey yarım kürenin ılıman bölgeleri ve
yüksek enlemlerin karşılaştırılması (Thurman ve Trujillo 2004’ten yeniden çizildi).

13.2. Kıyı Ekosistemleri
Deniz ve karalar arasındaki geçiş alanları olan kıyılar, kendilerine özgü ekolojik
özellikleriyle belirginleşen gerçek ekotonlardır Mangrovlar karides ve kabuklu bazı deniz
hayvanlarının da üreme alanlarıdır Bu ekotonlar dünyanın her tarafında çeşitli nedenlerle
insanların ilgisini çeken yerler olmuştur. Deniz ürünleri elde etmek, ulaşım, turizm faaliyetleri
ve ticari diğer kaygılar bunlar arasındadır. Örneğin ABD’de nüfusun yaklaşık %80 kadarı Atlas
okyanusu, Pasifik okyanusu ve Meksika körfezi kıyılarına kolayca erişebilecek şekilde
yaşamaktadır (Thurman ve Trujillo 2004). Yeryüzünün sadece %4’ünü meydana getiren kıyı
alanları, dünya nüfusunun yaklaşık 1/3’ünü barındırmaktadır. Kıyı ekosistemlerinin insan
faaliyetleri bakımından önemleri bilinse de, özellikle tarımsal faaliyetler, şehirleşme, turizm gibi
çeşitli beşeri etkiler bu alanları büyük bir değişime uğratmaktadır (UNEP 2006).
Dünyada en verimli ekosistemler arasında bulunan kıyı ekosistemleri insanlar için
birçok hizmeti sağlayan yerlerdir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 1 milyardan fazla
insan hayvansal protein olarak kıyı ve deniz ekosistemlerini kullanmaktadır. Balıkçılık 38
milyon civarında insanın önemli iş kollarından birisini meydana getirir. Kıyı ve deniz
ekosistemlerinin süs eşyaları ve süs bitkileri eldesi, ilaç hammaddesi eldesi için yeni biyolojik
kaynaklar bakımından değeri ve biyoçeşitlilik araştırmaları gibi çok çeşitli fonksiyonları dikkati
çeker (UNEP 2006). Deniz ve kıyı ekosistemleri bir bütün olarak ticari önemi olan birçok türe
beslenme ve üreme alanı olarak da hizmet eder. Bu alanların içinde mangrovlar, gelgit sahaları,
deltalar, deniz çayırı yatakları ve kumul alanları vardır. Gelgit alanları alt ve üst su tabakasının
karıştığı sahalar olarak kıyı ortamlarının en verimli alanlarından birisini meydana getirir.
Fotosentez ve verimlilikte önemli bir rol oynayan kıyı ve deniz ekosistemleri çok çeşitli
ekosistem hizmetleri sunan yerlerdir. Bu ekosistem hizmetleri içinde gıda, su, odun ve lif eldesi
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gibi tedarik hizmetleri bulunurken, iklimle ilgili konular, taşkınlar, hastalıklar, atıklar ve su
kalitesi gibi konular düzenleyici hizmetler içinde kabul edilir. Fotosentez ve besin döngüsü ise
destekleyici ekosistem hizmetleri arasındadır. Kıyı ekosistemlerinde kıyı ve deniz
ekosistemlerinde bozulma yönünde değişime yol açan en önemli etkenler antropojenik
etkenlerdir. Nüfus artışı, arazi kullanımındaki değişimler ve habitat kayıpları, aşırı avlanma ve
yasadışı balıkçılık, istilacı türler, iklim değişiminin ortaya çıkardığı sonuçlar ve kirlilik
bunlardan bazılarıdır. Deniz etkisinin hâkim olduğu karasal alanlar şeklinde de tanımlanan kıyı
ekosistemleri bazıları burada belirtilen bozulma yönündeki değişimler düşünüldüğünde, sadece
morfolojik olarak kıyı alanları olarak değil, daha geniş bir çerçeveden ele alınır. Bu nedenle de
kıyı çizgisinden itibaren maksimum 100 km’ye kadar iç kesimlere sokulan bir alan, kıyı
ekosistemleri anlamında değerlendirilir (UNEP 2006).
Kıyı, jeomorfolojik etken ve süreçlerin kontrolünde aşınım ve birikim olaylarının gelişimi
ile oluşan yeryüzü şekillerinden birisidir ve su kütlesi ile karasal koşulların hâkim olduğu saha
arasındaki geçiş bölgesini temsil eder. Kıyılar yüksek ve alçak kıyı olarak ikiye ayrılabilir (Şekil
107). Alçak kıyılarda önkıyı ve art kıyıdan oluşan kıyı yüzlerce metre genişlikte olabilirken,
yüksek kıyılarda çoğu zaman kıyı ve kıyı kenar çizgisi çakışmaktadır (Turoğlu 2009).

Şekil 107: Kıyının jeomorfolojik birimleri (Turoğlu 2009).
Alçak kıyıların su kütlesi tarafında yer alan ve su hareketlerinin etkisi altında olan
bölümüne “önkıyı” denir. Burası dalgalar, kıyı boyu hareketleri, gel-git ve rüzgârlar gibi dinamik
hareketlerin etkisi altındadır. Önkıyıda plaj hilalleri, kıyı okları veya fırtına setleri görülür.
Kıyının bu kesimindeki denizel malzemenin cinsi de (kum veya çakıl gibi) dalga ve akıntıların
enerjileri ile ilişkilidir. Dalga ve akıntı enerjisinin düşük olması, önkıyıdaki birikimin kum
boyutunda olmasına yol açar. Art kıyı ise alçak kıyıların kara tarafında yer alan diğer bölümüdür
ve denizel kökenli malzemenin rüzgârlarla taşınması sonucu oluşan kumul tepeleri, hareketli
kumullar ile makro ve mikro kumul şekillerinin yer aldığı alandır. Bu alanlarda yer yer denizel
kavkı ve çakıllar karışık veya depo olarak bulunur. Art kıyı üzerinde çeşitli sazlıklar, bataklıklar
ve lagüner ortamlar da gelişebilir. Aktif kumullardan oluşan art kıyı kumul kumları kil veya silt
boyutundadırlar ve karasal malzeme içermezler. Üzerlerinde karasal malzemeden meydana gelen

381

alüvyal örtü yer almaz. Sabit kumullar ise karasal koşulların altındadır (Turoğlu 2009; Fotoğraf
42 ve Fotoğraf 43).

Fotoğraf 42: Hasır otu (Cyperus capitatus) kumulların yaygın türlerinden birisidir. Karadeniz,
Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki kıyı kumullarında yetişen yıllık bir türdür.

Fotoğraf 43: Kumul bozotu (Otanthus maritimus). Avrupa’nın güney ve batısındaki
kumullarda en sık rastlanan bitkilerden birisidir. Diğer kumul bitkilerinde olduğu gibi bu
alanlara uyum göstermek amacıyla çeşitli uyum yetenekleri (yapraklarda salgı bezlerinin
olmayışı, epidermisin genel yapısı, stomaların morfolojisi gibi) geliştirdikleri bilinmektedir.
Kıyılarda önkıyıdan artkıyıya doğru gidildikçe kumulların bazı abiyotik özelliklerinde de
değişimler ortaya çıkar (Şekil 108). Kıyıdan uzaklaşmaya bağlı olarak kum taşınımı giderek
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azalır. Aynı şekilde CaCO3 oranı, tuz serpintisinin etkisi azalır. Buna karşılık organik madde
miktarı ve azot kıyıdan uzaklaştıkça artar (McLachlan ve Brown 2006).

Şekil 108: Kıyı ekosistemlerinde bazı abiyotik özelliklerin değişimi (McLachlan 1991’e atfen
McLachlan ve Brown 2006’dan yeniden çizildi).
Kıyılarda kumullar bitki örtüsünün yetişme koşulları bakımından karmaşık sistemlerdir.
Kumullarda bitki besin maddelerinin az olması, yüksek geçirgenlik, doğrudan güneş ışığına
maruz kalma ve yüksek sıcaklıklar, rüzgârın çok etkili olması, yüzeyin hareketliliği ve denizden
gelen tuz serpintisi vb özellikler bitki örtüsünün gelişimini sınırlayan özelliklerden bazılarıdır.
Özellikle kıyıda denize en yakın alanlar, bitkiler için yüksek stresin söz konusu olduğu yerlerdir.
Bu kuşakta yüksek sıcaklık, güçlü rüzgârlar ve tuz serpintisinin fazlalığı yanında ve bitki besin
maddelerinin azlığı bu stres nedenlerinin en dikkat çekenleri arasındadır. Kuvvetli fırtınalar
esnasında rüzgârın kumları hareket ettirmesiyle kuma gömülme yine bu denize en yakın olan
kuşakta bitkilerin yaşamını zorlaştırmaktadır. İç kesimlere doğru gidildikçe bu koşulların
değişime uğraması sonucunda bitki türlerinde de değişimler ortaya çıkar (Reed vd., 2009;
Davidson-Arnott, 2010; Tablo 11). Kumullar üzerinde bitki gelişimi ile ilgili Cowles tarafından
1899’da önerilen ve klasik kabul edilen modele göre; zamanla artan nem miktarı ve bitki besin
maddeleri, yüzeyin kararlılığını arttırmakta ve bitki türlerinin gelişimi de (otların yerini çalı ve
ağaç türleri almaktadır) artmaktadır. Bu model kumul sistemlerinin gelişimi bakımından
günümüzde de büyük ölçüde geçerliliğini sürdürmektedir (Reed vd. 2009).
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Tablo 11: Kıyılarda hareketli kumulların bitkilerin gelişimi bakımından olumsuz etkilerinden
bazıları
Humus ve kil gibi bitki besin maddeleri bakımından fakirdirler.
Su depolamada düşük kapasiteye sahiptirler.
Denizden esen rüzgârlar büyük miktarda tuz taşır.
Hızlı değişim özelliğine sahip olmaları nedeniyle vejetasyon açısından
olumsuz bir durum yaratırlar.

Kumul üzerinde gelişen bitkiler bu alanlara çeşitli şekillerde uyum sağlamaktadır.
Örneğin bir sahil otu türü olan Ammophila breviligulata gibi bazı kumul bitkileri (Kuzey
Amerika’da Atlas okyanusu kıyılarının yaygın önkumul türü ve rizomlu) 1 metreden daha fazla
kuma gömülseler bile yeniden çimlenerek yaşamlarını sürdürebilmektedir. Gerçek kumul
bitkilerinin büyük kısmı kısa boylu olsa da suya erişebilmek için çok uzun kök sistemlerine
sahiptir. Bazıları odunsu gövdeler geliştirirler, yapraklar küçülmüş ve kalınlaşmıştır. Bazılarında
ise stomalar derine gömülmüştür. Kıyı üzerinde bitki örtüsünün gelişimi kumun içindeki
rizomlardan (rizom yani köksap; toprak altında bulunan ve yukarı doğru filizler, aşağı doğru da
kökler veren kalın yatay gövde), bitkilerin vejetatif üremelerinin ya da tohumdan yeni bitkinin
ortaya çıkmasıyla gerçekleşmektedir. Denize en yakın alanlarda bitki örtüsünün gelişmesi karaya
doğru olan eski kumul alanlarına malzeme taşımını da azaltmaktadır. Kıyıda deniz etkisine en
fazla açık yerlerde gelişen bitkiler efemeral yani kısa ömürlü bitkilerdir. Bu bitkiler varlıklarını
birkaç ay ya da birkaç yıl sürdürürler (Davidson-Arnott, 2010). Türkiye kumullarında
Pancratium maritimum (soğanlı çok yıllık), Cyperus capitatus (çok yıllık rizomlu bir bitki),
Cionura erecta (çok yıllık), Jurinea kilaea (çok yıllık rizomlu), Sophora jaubertii (rizomlu) gibi
bitkiler bu duruma örnektir.
Türkiye’de kıyı kumulları, 8333 km olan kıyıların yaklaşık %12,2’sini oluşturur Türkiye
kıyı kumullarının uzunluğu yaklaşık 1017 km’dir (Şekil 109). Kuzey kıyılarımızda yer alan
kumulların uzunluğu 422 km, güneydekilerin uzunluğu ise 390 km’dir. Geriye kalan kumullar
ise Ege (123 km) ve Marmara denizi (82 km) kıyılarında yer almaktadır. Türkiye’nin kıyı
kumulları floristik bakımdan oldukça çeşitlidir. Bu kumulların 16 tanesi Önemli Bitki Alanı
olarak tanımlanmıştır ve bu alanlarda yaklaşık 100 kadar endemik bitki yer alır. Yine bu
sahalarda yer alan bitkilerden bazıları Ulusal, Avrupa ve Küresel ölçekte nesli tehlike altında
kabul edilen türlerdir (Avcı vd. 2015).
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Şekil 109: Türkiye’nin kıyı kumulları. Türkiye kıyılarında uzunluğu 2 km’yi geçen 45 kumul
alanı vardır (Avcı vd. 2015).
Kıyı ekosistemlerinde, yeryüzünün en verimli ekosistemlerinden olan sulak alanlar da
ortaya çıkar. Sulak alan ekosistemlerinde su tablası yüzeye yakındır. Bu alanlar yılın çok önemli
bir kısmında suya doygundur. Kıyılarda yer alan iki önemli sulak alan tipi, tuzlu bataklıklar ve
mangrovlardır. Bunların her ikisi de düzenli bir şekilde deniz suyu istilası altında kalır. (Thurman
ve Trujillo 2004). Mangrovlar tropikal ve suptropikal sahalarda karalar ile denizler arasındaki
geçişi temsil eden ekotonları meydana getirir. Buralarda tuzlu deniz suyuna karşı çeşitli uyumlar
geliştiren mangrov ormanları yayılış gösterir. Bu ormanları oluşturan ağaçlar destek kökleri,
hava kökleri gibi özel kök stemlerine sahiptir. Bu kökler oksijen alımına yardımcı olur.
Mangrovlar karides ve kabuklu bazı deniz hayvanlarının da üreme alanlarıdır (Odum ve Barrett
2008).

13.3. Akarsu ve Göl Ekosistemleri
Akarsular ve göller gibi karalar üzerinde yer alan diğer su ortamlarının hepsi, diğer
akvatik ekosistemleri oluşturur. Akarsular ve göller, yeryüzündeki hidrolojik döngünün bir
parçasıdır. Bunlardan akarsu ekosistemleri, lotik ekosistemler olarak da adlandırılır (lotik;
yıkanan, hareketli anlamında). Akarsu ekosistemlerinde suyun hareket hâlinde olması,
akarsulardaki kontrol edici ve sınırlayıcı ana etmendir (Odum ve Barrett 2008).
Bazılarına göre akarsular kendi kendilerini besleyen ve yenileyen bir sistem değildir. Bu
nedenle akarsular için ekosistem kavramının kullanılması sınırlı olmalıdır. Akarsulara biyotik ve
abiyotik faktörlerin karşılıklı ilişki içinde bulunduğu bir sistem yaklaşımı içinde bakılmalıdır ve
sadece bu anlamda ekosistem olarak ele alınmalıdır (Lampert ve Sommer 2007).
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Akarsularda oksijen genellikle yüksek ve her bölgede aynı değerdedir. Büyük ve akımın
yüksek olmadığı akarsular dışında, sıcaklığa ve kimyasal özelliklere bağlı tabakalaşma çok
belirgin değildir. Hâlbuki göl ekosistemlerinde su durgundur ve yüzey suları ile daha derin sular
arasında sıcaklık ve bazı diğer özellikler bakımından farklılıklar görülür. Bir akarsuyun çıkış
noktasından başlayıp denize (veya göle) kavuştuğu noktaya kadar olan akarsu yatağı boyunca
organizmaların üretimi ve tüketiminde, biyolojik çeşitlilikte, akarsuyun yükü ve boyutunda
değişikler söz konusu olur. Bu değişimlere bağlı olarak bir akarsu boyunca biyotik topluluklar
da değişim gösterir. Bu duruma akarsularda kademeli değişim adı verilir. Bilindiği gibi
akarsular, çıkış noktasından yani kaynaktan başlayıp, göl veya denizlere doğru yaklaştıkça genel
olarak büyür ve büyüdükçe de birçok özellikleri bakımından değişir. İşte bir akarsuyun uzunluğu
boyunca görülen bu değişimler, akarsularda kademeli değişim olarak ifade edilir. Bir akarsuyun
kaynağında yaşayan tüketici organizmalar çoğunlukla suya karışan dökülmüş yapraklara ve diğer
organik artıklara bağımlıdır. Buralarda sucul ekosistem heterotrofik özellik (karbon ve enerji
organik bileşiklerden karşılanır) gösterir ve buradaki P/R oranı 1’den oldukça küçüktür (P/R <
1; üretim P; solunum R). Akarsular kaynaktan uzaklaştıkça, yatağının orta bölgelerine doğru
nispeten bol ışıkla beraber, algler ve sucul bitki türleri çoğalır. Sucul bitkiler, ortamda yaşayan
tüketicilerin ihtiyaç duyduğu net birincil üretimi karşıladığından ortam ototrofik özellik (organik
bileşikler, inorganik bileşikler kullanılarak üretilir) gösterir ve buradaki komünite
metabolizmasında P/R oranı 1’e eşit veya 1’den büyüktür. Akarsuyun aşağı yatağında akış hızı
nispeten azalır ve bulanıklılık da artar. Bu durumda derine doğru oksijen ve ışık miktarının
azalması sucul bitki türlerinin sayısını, fotosentezi azaltır. Bu nedenle de akarsuyun aşağı
çığırında, değişik beslenme düzeylerinde yer alan tür çeşitliliği azalır ve sonuç olarak ekosistem
tekrar heterotrofik (P/R < 1) hâle gelir (Odum ve Barrett 2008; Şekil 110).

Şekil 110: Bir akarsuda kademeli değişim (Odum ve Barrett 2008’den yeniden çizildi).
386

Akarsularda zaman zaman taşkınlar meydana gelir. Taşkınlar, akarsuyun su kütlesinin
arttığı ve su seviyesinin yıllık ortalama seviyenin çok üstüne çıktığı durumlardır. Taşkın
sırasında akarsuyun hızı ve yükü de artar. Bu sırada akarsu yatağı bu su kütlesini geçirecek
kapasitede değilse, yatağından taşar ve çevresini su ve alüvyona boğar (Hoşgören 2001).
Taşkından hem akarsuyun kendisi, hem de taşkın zonunda yer alan akarsu boyundaki karasal
(riparyan) ekosistemler etkilenir. Bu duruma taşkınla değişim adı verilir. Periyodik taşkınlara,
akarsu boyundaki doğal riparyan topluluklar uyum sağlarlar. Su çekildikten sonra taşkın yatağı,
kendine özgü canlı türlerine ve hızlı gelişen bitki toplulukları ile dikkati çeker. Birçok sucul
omurgasız canlı ile yavru balık da sel sularıyla taşkın alanına taşınır. Taşkın çekilince geride
kalan su birikintileri ve küçük dereler, bu hayvanlar için bir çeşit "kreş" görevi yapmaktadır
(Odum ve Barrett 2008). Barajların yapılması, akarsuların kanallara alınması ve beşeri
faktörlerin yol açtığı kirlilik gibi nedenler akarsu ekosistemlerini değişikliğe uğratan nedenlerden
bazılarıdır. Bu değişimler akarsularda doğal kademeli değişim sürecini de bozmaktadır.
Göl ekosistemleri, lentik ekosistemler olarak da bilinir (Odum ve Barrett 2008). Göller
çeşitli özellikleri ile birbirlerinden farklılaşırlar. Karalar üzerinde çanakları dolduran su kütleleri
olan göllerin büyükleri, yağış alanlarının yani havzalarının büyüklükleri, yer aldıkları çanakların
kökeni, şekilleri, derinlikleri, deniz seviyesinden yükseltileri, süreklilikleri ve sularının
özellikleri farklıdır (Hoşgören 2004). Özellikle ılıman bölgelerdeki göllerde mevsimlere göre
sıcaklık değişimleri ortaya çıkar. Yaz ve kış mevsimlerinde sıcaklık artmasına ve azalmasına
bağlı olarak gelişen termal tabakalaşma, bu göllerde dikkat çekicidir. Yaz aylarında gölün üst
yüzeyine yakın tabakada suyu daha ılık olan epilimniyon (epi; üst, limniyon; göl anlamında)
tabakası; gölün daha derinlerinde ise suyu nispeten soğuk olan hipolimniyon (hypo; alt, limniyon;
göl anlamında) tabakası bulunur. Bu iki tabaka arasında termoklin (metalimniyon adı da verilir)
tabakası yer alır. Termoklin tabakası, sıcaklık farklılığından dolayı altta ve üstte yer alan iki
tabaka arasında ayırıcı bir katman oluşturur. Bu ayrılma sonucunda alttaki hipolimniyon
tabakasında oksijen, üstteki epilimniyon tabakasında ise besin elementleri azalır. İlkbahar ve
sonbahar aylarında göllerdeki bu sıcaklık farklılıkları nispeten azalır ve tabakalar da kısmen
ortadan kalkar (Hoşgören 2004; Lampert ve Sommer 2007; Odum ve Barrett 2008). Bu durumda
göllerdeki su kütlelerinde oksijen ve besin elementlerinin dağılışında bir denge sağlanmış olur.
Göllerde fitoplanktonlarda popülasyon artışı da ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkar.
Bunun nedeni, çoğu zaman alt katmanda bulunan besin elementlerinin üstteki ışık alan katmana
(fotik katman) ulaşması ve fitoplanktonlar tarafından kullanılabilmesidir (Odum ve Barrett
2008). Termik tabakalaşmanın görüldüğü göllerde alt ve üst tabakanın karışımı, dibe kadar tüm
su kütlesini içine alacak şekilde gerçekleşiyorsa bu göllere holomiktik göller adı verilmektedir.
Karışımın kısmen gerçekleştiği göller meromiktik göller adıyla bilinmektedir. Amiktik göller de
ise karışım söz konusu olmaz. Bu göller çoğu zaman donmuş hâlde bulunan yüksek enlemlerin
soğuk bölgelerinde yer alan göllerdir. Holomiktik göller karışımın sıklığına göre de çeşitli tiplere
de ayrılmaktadır (Tablo 12). Ilıman kuşakta ilkbahar ve sonbahar mevsiminde olmak üzere yılda
iki kez karışma olayı görülen göllere, dimiktik göller adı verilmektedir. Bu göller, yaz ve kış
mevsimlerinde üst ve alt katman katman olmak üzere, termik tabakalaşmanın belirgin olduğu
göllerdir. Yazın üst katman daha sıcak iken, kışın yüzey suları daha soğuktur (Hoşgören 2004;
Lampert ve Sommer 2007; Odum ve Barrett 2008).
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Tablo 12: Göllerde sirkülasyon kalıpları (Lampert ve Sommer 2007).

Amiktik göller karışım olmaz. Bu göller çoğu zaman donmuş hâlde bulunan yüksek
Meromiktik göller karışımın kısmen gerçekleştiği göllerdir. Bunlarda derin su tabakasında
Holomiktik göller termik tabakalaşmanın görüldüğü göllerdir. Bu göllerde alt ve üst
tabakanın karışımı, dibe kadar tüm su kütlesini içine alacak şekilde gerçekleşir.

Holomiktik göller karışımın sıklığına göre de çeşitli tiplere de ayrılmaktadır:

•

Oligomiktik göller her yıl karışmazlar. Bu göller çok büyüktür ve büyük bir ısı
depolama kapasitesine sahiptirler.

•

Monomiktik göller her yıl bir defa karışırlar. Bu karışım yazın veya kışın olabilir.
Ø Soğuk monomiktik göller çoğunlukla kutup sahalarında bulunur. Yazın çözünen bu
göllerde sıcaklık 4 °C’nin üzerine pek çıkmaz ve yazın karışırlar.
Ø Sıcak monomiktik gölller ılıman kuşak ve tropikal sahalarda yer alırlar. Sıcaklık 4
°C’ye kadar inse de bu göller çoğu zaman donmazlar. Karışım daha çok kışın ortaya
çıkar.

•

Dimiktik göller ilkbahar ve sonbahar aylarında olmak üzere yılda iki defa karışan
göllerdir. Ilıman kuşağın tipik gölleridir.

•

Polimiktik göller çok sık karışan göllerdir. Hatta bazen günlük karışımlar bile ortaya
çıkar. Tropikal bölgelerde veya ılıman bölgelerde yer alan sığ göllerdir. Rüzgâr etkisi bu
karışımda önemlidir.

Göller verimlilikleri açısından da ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan oligotrofik göller, besin
elementleri yönünden fakir olan göllerdir. Ötrofik göller ise besin elementlerince zengin
göllerdir. Oligotrofik göller su kalitesinin iyi olması nedeniyle kullanım suyu olrak ya da
rekreasyon amacıyla kullanılır. Buna karşılık ötrofik göller ise, su ürünleri yetiştirmek için
değerlendirilir (Lomolino vd. 2005).
Göllerde ekolojik açıdan çeşitli mekân birimleri ayırt edilir (Şekil 111). Bunlardan kıyı
boyunda yer alan ve çeşitli köklü bitkilerin yayılış alanı bulduğu bölgeye litoral zon adı verilir.
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Litoral zon sığdır, ışık aşağılara kadar sokulur ve burada köklü su bitkileri (Kamış- Phragmites
türleri gibi) yetişme alanı bulur. Kıyıdan uzakta ve gölün açıklarına doğru yer alan yüzey suları
ise limnetik zon adını alır. Burada fotosentez yapılabilecek ışık mevcuttur ve planktonlar yaygın
organizmalardır. Gölün derin bölgelerine profundal zon denir. Işıktan büyük ölçüde yoksun olan
bu derin sularda heterotrof organizmalar yaşar. Bentik zon gölün taban kısmıdır ve burada gölün
tabanına bağlı yaşayan organizmalar ortaya çıkar (Hoşgören 2004; Lomolino vd. 2005; Odum
ve Barrett 2008).

Şekil 111: Göllerde ekolojik açıdan ayırt edilen belli başlı mekân birimleri. Bu mekân birimleri
ışığın sokulabildiği derinlik ve gölün derinlik özellikleri ile organizmalarla olan ilişkiler esas
alınarak belirlenir (Lomolino vd. 2005’ten yeniden çizildi).
Göllerde yaşayan bitkiler yaşam şekillerine göre; suyun üzerine çıkan köklü bitkiler
(Phragmites ve Typha türleri gibi), suyun üzerinde yüzenler (Eichhornia ve Lemna türleri gibi)
ve gerçek hidrofitler (Nymphaea ve Potamogeton natans gibi) olarak ayırt edilir (Pokornẏ
ve Kvѐt 2004).
Okyanuslar, denizler ve diğer akvatik ekosistemlerde insanların faaliyetleri sonucunda
bozulmalar ve kirlilik ortaya çıkmaktadır. Bu bozulmalara yol açan kirleticilerden bir kısmı
bakteriler ve virüsler gibi organik kökenlidir. Kirleticilerin çok önemli bir kısmını da evsel
atıklar, sanayi atıkları, kimyasal atıklar, suni gübreler, tarım ilaçları, nükleer enerji santrallerinin
radyoaktif atıkları oluşturur. Organik atıklar su kalitesini bozarak çeşitli hastalıklara yol açarlar.
Canlı kirleticiler zaman içinde sudaki oksijen miktarının azalmasına da neden olurlar. Su
ekosistemlerinin kirlenmesinde rolü olan canlı pollütantlardan bir diğeri de alglerdir. Algler
fotosentez yaparlar, ortama CO2 verir ve ihtiyaçları olan azot, potasyum, fosfor, kükürt gibi
inorganik maddeleri sudan alırlar. Bu tür maddelerin çok fazla karıştığı sularda algler hızla
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gelişirler ve suda oksijen miktarı da azalır. Fazla oksijen kullanan organizmaların yaşamasının
mümkün olmadığı bu duruma ötrofikasyon denir. Suya karışan zehirli maddelerin bir kısmı
kimya sanayiinin artıklarıdır. Bunlardan cıva, deşarj suları ile akarsulara, göllere ve denizlere
karışır ve buralarda yaşayan organizmaların bünyesinde depo edilir. Örneğin 1950’li yıllarda
Japonya’da Minamata körfezine bırakılan endüstriyel cıva atıkları, bu alanda olması gereken
değerlerin yaklaşık 20 katına kadar çıkmasına yol açmıştır. Durum anlaşılana kadar buralarda
yaşayan çok sayıda insanda, toplu cıva zehirlenmesi olayları görülmüştür. Çok sayıda insan
hayatını kaybetmiş, bu durum literatüre Minamata hastalığı olarak geçmiştir. Aynı şekilde
radyoaktif atıklar da su kirlenmesine yol açan diğer bir pollütant grubunu meydana getirir.
Günümüzde deniz kazaları, savaşlar, denizlere bırakılan petrol türevli atıklar, evsel atıklar gibi
çok sayıda nedenle okyanus ve denizler kirlenmeye ve bozulmaya devam etmektedir. Örneğin
2010 yılında Meksika körfezinde meydana gelen petrol rafinerisi kazasında varillerce petrol
denize sızmış ve büyük bir çevre felaketine yol açmıştır.
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Uygulamalar
1) Okyanus ve denizlerde tuzluğun dağılışını bir harita üzerinde gösteriniz.
2) Tuzluluğu arttıran faktörleri bir grafik üzerinde gösteriniz.
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Uygulama Soruları
1) Lut gölünün tuzluluğunun fazla olmasının nedenleri nelerdir?
2) Denizel organizmaların metabolik süreçlerde kullandığı bazı besin elementleri
nelerdir? Hangi bileşikler hâlinde suda bulunurlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Göl, akarsu, deniz ve okyanuslar içlerinde çeşitli bitkisel ve hayvansal organizmaları
barındırır. Su ortamları barındırdıkları bu canlı türleri ile karşılıklı ilişki içindedir. Su
ekosistemleri, akvatik ekosistemler adı altında da toplanır. Akvatik ekosistemler ise, deniz ve
karasal akvatik ekosistemler olarak ayrılır. Akvatik ekosistemlerin en büyüğü olan deniz
ekosistemleri kürenin yaklaşık %71’ini kaplar. Dünya su varlığının yaklaşık %80’i de okyanus
ve denizlerde yer alır.
Su ekosistemleri fiziksel özelllikleri, kimyasal özelllikleri ve yaşam koşulları bakımından
farklıdır. Su ekosistemlerinin ortak özellikleri arasında; tatlı veya tuzlu tüm akvatik ortamlarda
sıcaklık değişimleri için, toprağa nazaran birkaç kat daha fazla enerji alınmasına veya
kaybedilmesine ihtiyaç duyulması, taşıma gücünün atmosfere göre çok daha fazla olması, suyun
birçok organik ve inorganik maddeyi çözme özelliğinin olması, kimyasal özelliklerinin su
ekosisteminde hareketliliğe katkı sağlaması, ışığın belli bir mesafeye kadar suyun içine
sokulabilmesi sayılabilir.
Yeryüzünün en büyük ekolojik mekân birimleri olarak tanımlanan denizlerin ve
okyanusların özellikleri, karalarda olduğu gibi biyotik ve abiyotik etken ve süreçler sonucunda
ortaya çıkar. Okyanus ve denizlerin ortalama derinliği 3729 metredir. Okyanus ve denizlerin en
derin yerini Pasifik okyanusunda Guam ve Yap adaları arasında 11.022 metre derinliğindeki
Mariana çukuru meydana getirir. Bu çukur Challenger çukuru olarak da bilinir. Okyanus
çanakları, jeomorfolojik özellikleri, sedimentleri ve dip özellikleri açısından farklılaşır ve çeşitli
kısımlara ayrılırlar. Kıyı çizgisi ile 200 metre derinlik arasında kalan hafif eğimli sığ kısma şelf
adı verilmektedir. Kıta yamacı şelf alanlarının dış kenarında başlayarak dik bir eğimle 20003000 metre derinliğe kadar uzanmaktadır. Kıta yükselimi sahaları kıta yamacından daha az
eğimli alanlardır. Kıta yükseliminden sonra, ortalama derinlikleri 4500-6000 metre arasında
değişen ve geniş alanlar kaplayan derin deniz ovaları (abyssal plain) bulunur. Bu düzlüklerde
bazen, çoğu sönmüş volkanlardan oluşan denizaltı dağlarına (seamount) rastlanır.
Denizlerde yaşamı ve ekosistemleri belirleyen etkenlerin başında, deniz suyunun
kimyasal, fiziksel özellikleri ile dinamik hareketler gelir. Deniz suyunun içinde çözünmüş olarak
birçok inorganik madde, organik madde ve gaz yer alır. Deniz suyunda çözünmüş olarak bulunan
inorganik maddelerin en önemlisi tuzlardır. Deniz suyunun içindeki tuzların büyük kısmını
klorür (%55,0) ve sodyum (%30,6) iyonları meydana getirir. Okyanusların ortalama tuzluluğu
‰ 35 dolayındadır. Ancak okyanus ve denizlerde tuzluluk son derece değişkendir. Denizlerin
tatlı sularla beslenme ve buharlaşma özelliklerine bağlı olarak bir sahadan diğerine bu özellik de
değişmektedir.
Okyanus ve denizlerde pH değeri 8,1 civarındadır (hafifçe alkalin). Denizlerde yaşayan
canlıların yaşamını etkileyen önemli faktörlerden birisi olan pH özellikleri yüzey sularından
derinlere doğru inildikçe değişime uğrar. Bu konuda ortamdaki oksijen miktarı ve CO2 değişimi
de önemli rol oynar. Deniz suyunda çözünmüş olarak çeşitli gazlar da bulunur. Bu gazlar da
denizel organizmalar bakımından büyük bir öneme sahiptir. Suda çözünmüş CO2’in deniz
ekolojisi bakımından büyük önemi vardır. Denizlerde fotosentez yapan deniz bitkileri bu süreçte
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gerekli olan karbondioksidi bu şekilde sağlarlar. Yoğunluk, deniz suyu dikey hareketlerini
etkileyen temel faktördür. Okyanuslarda düşey yönde meydana gelen su dolaşımları özellikle
oksijen yoğunluğu konusunda etkili olur.
Nispeten soğuk ve besin maddeleri bakımından zengin olan dip sularının yüzeye
çıkmasına, yükselme (upwelling) bölgeleri adı verilmektedir. Dip sularının yüzeye çıktığı
yükselme bölgeleri özellikle kıtaların batı kıyılarında ortaya çıkar. Bu alanlar balıkçılık
faaliyetleri bakımından çok verimli deniz ekosistemlerini meydana getirir.
Planktonlar, nektonlar ve bentoslar denizel organizmaların yaşadıkları ortama ve nasıl
hareket ettiklerine göre sınıflandırılır. Denizel ortamlarda çok bol olarak bulunan planktonlar,
yeryüzü biyomasının da büyük kısmını meydana getirmektedir. Planktonların büyüklükleri çok
çeşitlidir. Planktonlar yüzemezken, nektonlar yüzebilen canlılardır. Bentoslar ise dip sularında
yaşayan canlılardır.
Denizel ekosistemlerin özelliklerini ışığın girebildiği derinlik ve şiddeti, sıcaklık,
çözünmüş gazlar, deniz suyunda çözünmüş hâlde bulunan çeşitli tuzlar, organik madde miktarı
gibi bazı faktörler bakımından düşey doğrultuda ortaya çıkan farklılıklar belirlemektedir.
Denizel ekosistemler ikiye ayrılabilir: Bunlardan birisi pelajik ortamlar, diğeri ise bentik
ortamlardır. Pelajik ortamlar sürüklenen ve yüzebilen çok sayıda deniz canlısının karmaşık bir
besin ağı içinde yaşamlarını geçirdikleri yerlerdir. Pelajik sahalar kıyılardan başlayarak açık
denize kadar uzanır. Bentik ortam deniz dibi olarak da ifade edilir. Bentik ortamda, deniz dibinde
yaşayan ve bu sahalardaki yaşam koşullarına uymuş organizmalar ortaya çıkar.
Fotosentez yapan fitoplanktonların ürettiği toplam organik madde miktarına yani karbon
miktarına “toplam ilksel üretim” denir. Okyanus ve denizlerin her yerinde üretim ve verimlilik
aynı değildir. Yatay ve düşey yönde tür sayısı ve verimlilik bakımlarından önemli farklar görülür.
Deniz ve karalar arasında geçiş alanları olan kıyılar, kendilerine özgü ekolojik
özellikleriyle belirginleşen gerçek ekotonlardır. Deniz ve kıyı ekosistemleri bir bütün olarak
ticari önemi olan birçok türe beslenme ve üreme alanı olarak da hizmet eder. Kıyılarda kumullar
bitki örtüsünün yetişme koşulları bakımından karmaşık sistemlerdir. Kumullarda bitki besin
maddelerinin az olması, yüksek geçirgenlik, doğrudan güneş ışığına maruz kalma ve yüksek
sıcaklıklar, rüzgârın çok etkili olması, yüzeyin hareketliliği ve denizden gelen tuz serpintisi vb
özellikler bitki örtüsünün gelişimini sınırlayan özelliklerden bazılarıdır. Kumul üzerinde gelişen
bitkiler bu alanlara çeşitli şekillerde uyum sağlamaktadır. Kıyı ekosistemlerinde, yeryüzünün en
verimli ekosistemlerinden olan sulak alanlar da ortaya çıkar.
Akarsular ve göller, yeryüzündeki hidrolojik döngünün bir parçasıdır. Bunlardan akarsu
ekosistemleri, lotik ekosistemler olarak adlandırılır. Göl ekosistemleri ise lentik ekosistemler
adıyla da bilinir. Bazı özellikleri ile birbirlerinden ayrılan göllerde, ekolojik açıdan çeşitli mekân
birimleri ayırt edilir.
Okyanuslar, denizler ve diğer akvatik ekosistemlerde insanların faaliyetleri sonucunda
bozulmalar ve kirlilik ortaya çıkmaktadır. Bu bozulmalara yol açan kirleticilerden bir kısmı
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bakteriler ve virüsler gibi organik kökenlidir. Kirleticilerin çok önemli bir kısmını da evsel
atıklar, sanayi atıkları, kimyasal atıklar, suni gübreler, tarım ilaçları, nükleer enerji santrallerinin
radyoaktif atıkları oluşturur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Su ortamlarında sıcaklık değişimleri daha az ve daha yavaş gerçekleşir.
b) Karasal ekosistemlerden farklı olarak akvatik sistemlerde kısa mesafelerde sıcaklık
değişimleri görülmez.
c) Su ortamları yatay doğrultuda çok daha heterojendir.
d) Düşey doğrultuda sıcaklık değişimleri karalara nazaran çok yavaştır.
e) Derin su ortamlarında her biri termik bakımdan az çok homojenlik gösteren kalın su
tabalarından oluşan bir tabakalaşma varıdr.
2) Aşağıdakilerden hangisi denizel ekosistemde yer alan mekânsal birimlerden biri
değildir?
a) Neritik zon,
b) Epipalejik,
c) Abissopelajik,
d) Limnetik zon,
e) Hadal.
3) Bir litre deniz suyunda çözünmüş olarak bütün tuzların toplam miktarı olan tuzluluğa
en fazla katkı sağlayan iyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sodyum,
b) Sülfat,
c) Klorür,
d) Magnezyum,
e) Kalsiyum.
4) Alçak kıyıların su kütlesi tarafında yer alan ve su hareketlerinin etkisi altında olan
bölümü aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
a) Kıyı,
b) Ön kıyı,
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c) Şelf,
d) Art kıyı,
e) Kıyı kenar çizgisi.
5) Aşağıdakilerden hangisi denizel organizmalardan bir değildir?
a) Zooplankton,
b) Bentos,
c) Nekton,
d) Fitoplanton,
e) Batiyal.
6) Okyanus ve denizlerde derine doğru gidildikçe tuzluluk oranlarında beliren ani
değişimin olduğu tabakaya ne ad verilir?
7) Özellikle kıtaların batı kıyılarında gerçekleşen nispeten soğuk ve besin maddeleri
bakımından zengin dip sularının yüzeye çıkmasına ne ad verilir?
8) Toplam ilksel üretim nedir?
9) Kıyıda denize yakın alanlar bitkiler için yüksek stresin olduğu alanlardır. Bu stresin
başlıca nedenleri nelerdir?
10) Lotik ekosistem nedir?
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) c, 4) b, 5) e, 6) Haloklin, 7) Yükselme (Upwelling), 8) Fotosentez yapan
fitoplanktonların ürettikleri toplam organik madde miktarı, 9) Yüksek sıcaklık, güçlü rüzgârlar,
tuz serpintisinin fazlalığı ve bitki besin maddelerinin azlığı, 10) Akarsu ekosistemi.
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14. KÜRESEL ISINMA VE EKOSİSTEMLER. İSTİLACILAR,
EKOSİSTEMLERİN GELECEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. İklim Değişikliğinin Ekosistemler Etkisi
14.2. İstilacı Türler ve Ekosistemlerdeki Değişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Küresel sıcaklık artışının tropikal ekosistemlere etkisi nasıldır?
2) Yaşadığınız şehirde başka ülkelere ait bitki ve hayvan türleri var mıdır?
3) İstilacı bitki ve hayvanlar ülkelerin ekonomilerine zarar verir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Antroposen kavramı

Yeryüzünde insanın neden Okuyarak ve araştırarak
olduğu
değişimlerin
büyüklüğü konusunda bilgi
sahibi olur.

İklim değişikliğinin
ekosistemlere etkisi

Küresel iklim değişikliğinin Okuyarak ve araştırarak
ekosistemler
üzerindeki
etkisini karasal ve denizel
ekosistemler ölçeğinde genel
olarak değerlendirir.
İstilacı tür kavramını öğrenir Okuyarak ve araştırarak
ve bu türlerin ekosistemlerin
değişimine etkisi konusunda
bilgi edinir.

İstilacı türler

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Antroposen: Ne zaman başladığı tartışılmakla beraber, yeryüzünde insanın neden
olduğu büyük değişimlerin ortaya çıkardığı yeni jeolojik dönemdir.
Fenoloji: Bitkiler (çiçeklenme, yapraklanma, olgunlaşma gibi) tekrarlayan büyüme
aşamlarının ve hayvanlarda yaşam döngülerinin (kuşların göç etmesi gibi) ne zamna meydana
geldiğini ele alan bilim dalıdır.
İstilacı bitki veya hayvan: Yayılış alanında yerli olmayan, doğal olmayan bitki ve
hayvan türleridir.

402

Giriş
Yeryüzünün büyük ekosistemlerindeki değişimler günümüzde de devam etmektedir. Ne
zaman başladığı tartışılmakla beraber, yeryüzünde insanın neden olduğu büyük değişimlerin yeni
bir jeolojik dönemi ortaya çıkardığını destekleyen düşünceler yaygınlaşmaktadır. Antroposen
olarak isimlendirilen bu yeni dönemin en önemli kanıtlarından birisi, yeryüzündeki biyotik
değişimlerdir.
İklim özelliklerinin büyük bir hızla değişmesi, karasal, denizel ve diğer akvatik
ekosistemlerin de bu değişikliklerden etkilemesine neden olmaktadır. Bazılarına göre biyotik
değişimlerin oranı, jeolojik dönemlerde daha önce de söz konusu olan yeni bir yok olma (türlerin
nesillerinin ortadan kalkması) sürecini ortaya çıkarabilir. Ancak diğerlerinden farklı olarak
buradaki temel neden, insanın yaptığı faaliyetlerdir. Öngörülen küresel sıcaklık artışı kuşkusuz
birçok bitki ve hayvan türü için çevresel toleransdan başka, türlerin yaşam alanlarında da
değişimlere yol açabilecektir. Bu etkiler doğal ekosistemlerdeki parçalanmaların "kaçış"
yollarını azaltması nedeniyle, Pleistosen’deki buzul-buzularası geçişlerinde olduğundan çok
daha ağır sonuçlara yol açacaktır. Nesilleri ortadan kalkan türler, göçler ve monokültürü yapılan
türlerin doğal bitki örtüsünün yerini alması, belirgin bir güncel biyostratigratif işaret ortaya
çıkarmaktadır ve bu etkiler kalıcı gibi de görünmektedir (Zalasiewicz vd. 2008; Zalasiewicz vd.
2011).
Aşağıda ana çizgileriyle iklim değişikliğinin ekosistemlere etkisi değerlendirilecek ve
özellikle küresel değişimler konusunda önemli role sahip istilacı türler üzerinde durulacaktır.
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14.1 . İklim Değişikliğinin Ekosistemlere Etkisi
Bugüne gelene kadar yeryüzünün geçirdiği çevresel değişimler gözönüne alındığında
iklim değişimleri hep dikkat çekici olmuştur. Pleistosen’de ortaya çıkan buzul ve buzul arası
dönemler bitki ve hayvanların yayılış alanlarında çeşitli değişimler yaratmıştır. Holosen’de
insanın ortaya çıkışı ve küre üzerinde yarattığı etkiler göz önüne alındığında, özellikle son bin
yılın iklim özellikleri Sanayi Devrimi öncesi dönem ile sonrası olarak değerlendirilmesi yerinde
olacaktır. Son bin yıl özellikle Kuzey yarımküre için çok sayıda dolaylı iklim kaydının olduğu
bir dönemdir. Bu dolaylı iklim kayıtları ağaçların yıllık halkalarına (dendrokronoloji), deniz ve
göl çökellerine, buzullardan alınan karotlara, çeşitli tarihi kayıtlara ve sanat eserlerine (mağara
resimleri, yağlı boya tablolar gibi) dayanmaktadır. Bunlar geçmiş iklim değişiklikleri konusunda
bize dolaylı bilgi veren kayıtlardır. Dolaylı iklim rekonstrüksiyonları yaklaşık olarak milattan
sonra 900-1450 yılları arasında (10. yüzyıl-14. yüzyıl ortası) egemen olan nispeten ılıman iklim
koşullarını yani Ortaçağ Sıcak Dönemi’ni (ya da Ortaçağ Sıcak Anomalisi), milattan sonra
yaklaşık 1450-1850 yılları arasında (15. yüzyıl ortası-19. yüzyıl ortası) egemen olan bir
soğumanın yani Küçük Buzul Çağı’nın izlediğini göstermektedir (Mokhov ve Eliseev 2010;
Türkeş 2013).
On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren, aletsel meteorolojik kayıtların giderek
artması iklim özelliklerinde giderek bazı değişikliklerin olduğunu ortaya koymaktadır. 1950’li
yıllardan itibaren günümüze doğru ise iklimde ortaya çıkan değişikliklerin önemli bir kısmı daha
önce hiç görülmemiş düzeydedir. Bu dönemde küresel sıcaklıklar hep artma eğilimindedir ve
okyanuslarda yüzey suyu sıcaklıkları da artmıştır. Kuzey yarımkürede yüksek enlemlerdeki
daimi karlar ve buzulların yayılış alanlarında küçülmeler gözlenmiş ve sera gazlarının
atmosferdeki yoğunlukları artmıştır (IPCC 2014; Şekil 112).

404

Şekil 112: Sanayi Devriminden günümüze küresel ölçekte sıcaklıklarda, deniz seviyesinde,
sera gazı yoğunluğunda ve antropojenik kökenli karbondioksit emisyonlarının değişimi (IPCC
2014).
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC), küresel iklim değişikliğinin temel nedeninin sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri
sonucunda gözlenen artış olduğunu ortaya koymuştur. Başta kömür olmak üzere fosil yakıtların
yakılması, atmosferdeki karbondioksit oranının artmasının esas nedenidir. IPCC’ye göre insan
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kaynaklı sera gazı emisyonlarının %78’si, fosil yakıtların kullanımı ve sanayi faaliyetleri
nedeniyle ortaya çıkan karbondioksite aittir (IPCC 2014).
Yeryüzünün büyük ekosistemlerinin sözü edilen bu iklim değişikliğine nasıl tepki
vereceğine dair çeşitli modeller üretilmektedir. Bu modeller gelecekte ekosistemlerin bugünkü
yayılış alanlarında kaymalar olacağını göstermektedir. En kırılgan ekosistemlerin alpin tundra
sahaları, tundra ekosistemleri ve boreal ekosistemler olabileceği öngörülmektedir. Kuzey
yarımküredeki birçok yerde bu ekosistemler yerlerini daha güneylerinde yer alan ekosistemlere
bırakabileceklerdir. Dağların yüksek kesimlerindeki alpin tundra ekosistemleri için uygun
koşulların birçok alanda tamamen ortadan kalkabileği de tahmin edilmektedir. Çalışmalar artan
kuraklık ve yangın riski nedeniyle Amazon havzasındaki yağmur ormanlarındaki süksesyonun
geriye doğru yani regresif bir sükseksesyon olacağını ve 2°C’yi geçen küresel sıcaklık artışının
Amazon yağmur ormanlarının yayılış alanlarından önemli bir kısmının savanlara dönüşmesine
yol açacağına işaret etmektedir (Amazon havzasında öngörülen değişiklikler için 9. Bölümdeki
Şekil 77’yi inceleyiniz; Gonzalez 2010).
Günümüzde biyotik ve abiyotik ortamlarda meydana gelen çok sayıda değişiklik,
yaşadığımız küresel değişim süreçleri ile ilgili görünmektedir. Değişimin en önemli etkenleri
arasında sayılan iklim elemanlarındaki farklılaşmalar (sıcaklık, yağış, ekstrem olaylar) yanında,
arazi kullanımındaki değişimler (ormansızlaşma, kentleşme süreçleri, arazi kayıpları gibi),
yabancı türlerin istilası ve kirlilik de çok önemli sorunlar olarak dikkati çekmektedir.
Ekosistemlerin en önemli parçası olan organizmalar, çevrelerinde ortaya çıkan bu değişimlere
çeşitli şekillerde tepki vermektedir. Bu tepkilerin başında gelen fenolojik değişimler dünyada
bazı alanlarda dikkatle izlenmektedir. Çünkü organizmaların fenolojisi yani yaşam
döngülerindeki kritik aşamaların zamanlaması, sıcaklık özellikleri ve yağış gibi iklim
elemanlarının değişiminden belirgin şekilde etkilenmektedir. Yine türlerin morfolojisi ve
fizyolojisi sıcaklık, nem ve besin maddelerinin (CO2 dâhil) bulunabilirliğine karşı duyarlıdır.
Türlerin yok olma riski ise çoğunlukla, iklimdeki ortalama ve ekstrem olayların (yani don
olayları veya kuraklık gibi) bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu etkenler her coğrafi bölge
için aynı değildir. Bu nedenle her ekosistemde ortaya çıkan değişimler de farklı olacaktır
(Cramer 2010).

14.1.1. Denizel Ekosistemlerde Ortaya Çıkan Değişimler
Küresel ölçekte denizel ekosistemler sıcaklık artışı yanında azalan pH değerleri ile
karakterize olmaktadır. Suptropikal sahalarda olduğu gibi bazı alanlarda tropikal fırtınaların
sıklığı ve yoğunluğu artmaktadır. Bu değişiklikler, ekosistemlerin özelliklerinin değişmesine
veya coğrafi dağılışında değişikliklere yol açabilecektir (Cramer 2010). Küresel ölçekte,
okyanusların ısınması yüzey sularında daha fazladır. Okyanuslarda 0-75 m’lik derinlikte yer alan
yüzey katmanı 1971-2010 döneminde her 10 yılda 0,11°C ısınmıştır. Yüksek olasılıkla,
okyanuslarda buharlaşmanın yağıştan fazla olduğu yüksek tuzluluğa sahip alanlarda, tuzluluk
oranları daha da artmıştır. Buna karşılık okyanusların yağışın buharlaşmadan fazla ve tuzluluk
oranlarının nispeten düşük olduğu alanlarında 1950’lerden beri tuzluluk oranları daha da
azalmıştır (yani bu sahalar bugün daha az tuzludur). Okyanus tuzluluğunda gözlenen bu bölgesel
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eğilimler, okyanuslar üzerindeki buharlaşma ve yağışın değiştiğine dair dolaylı kanıtlar olarak
değerlendirilmektedir (IPCC 2014). Bu değişimlerin deniz ekosistemlerine yansımalarının da
olacağı beklenmektedir. Sıcaklık artışı ve simbiyotik alglerin kaybolması nedeniyle tropikal
alanlardaki mercan resiflerinin önemli bir kısmı ağarmaktadır/beyazlamaktadır. Bu durum yeşil
renkteki simbiyotik algler mercanlardan ayrıldığında ortaya çıkmaktadır. Eğer birliktelik
sağlanamaz ise mercanlar ölmektedir. Okyanuslardaki sıcaklık artışı dışında azalan pH
değerlerinin de resifleri etkileceği öngörülmektedir. Okyanus asitliği, pH düzeyindeki azalmayla
ölçülmektedir. Okyanus yüzey suyunun pH’ı, Sanayi devriminin başlangıcından beri, hidrojen
iyon konsantrasyonundaki %26’lık bir artışa karşılık gelen bir oranda, 0,1 azalmıştır (IPCC
2014).
Güney kutbu civarındaki soğuk sulardaki ısınma krill popülasyonlarında azalmalara yol
açmaktadır. Bu durum deniz kuşları ve fokların yaşamlarını etkilediğinden bu hayvan gruplarının
popülasyonları azalmaktadır. Çeşitli denizel organizmaların coğrafi dağılışında bazı değişimler
gözlenmektedir. Kuzey sularında suptropikal balıklara artık daha sık rastlanmaktadır. Daha önce
Akdeniz havzasında görülmeyen çok sayıda Kızıldeniz kökenli organizma artık Akdeniz
sularında yaşamaktadır. Yine son 40 yılda Atlas okyanusu kuzeyindeki sahalarda bulunan
planktonik topluluklarda, kuzeye doğru yaklaşık 10 enlem derecelik bir hareket söz konusudur.
Çeşitli türlerin küresel ısınmaya verdiği farklı tepkiler, besin döngüsü içinde türlerin
pozisyonlarında da değişimlere yol açmaktadır (Cramer 2010).
19. yüzyıl ortasından beri gözlenen deniz seviyesindeki yükselme oranı, önceki iki bin
yıllık dönemdeki ortalama yükselme oranından daha fazladır. Küresel ortalama deniz düzeyi
1901- 2010 döneminde 19 cm yükselmiştir (IPCC 2014). Deniz seviyesinin yükselmesi kıyı
ekosistemlerinde de bazı değişimlere yol açacaktır.

14.1.2. Karasal Ekosistemlerde Ortaya Çıkan Değişimler
Organizmaların gelişim süreçleri ile iklim arasında yakın ilişkinin olduğu göz önüne
alınarak, bitki ve hayvanların fenolojik özellikleri hem yerden gözlem yoluyla hem de uzaktan
algılama yöntemleriyle izlenmektedir. Birçok ülkede çeşitli gönüllüler vasıtasıyla da bitki ve
hayvanların fenolojik evreleri kayıt altına alınmaktadır. Göstermek ya da görünmek anlamına
gelen phaino sözcüğünden gelen fenoloji, çiçeklenme, yapraklanma, olgunlaşma gibi bitkilerin
ve kuşların göç etmesi gibi hayvanların tekrarlayan yaşam döngülerini ifade eder. Bunun yanında
bitki ve hayvanların yaşam döngüsü aşamalarının özellikle ne zaman meydana geldiği ile iklim
arasındaki ilişkiler fenolojinin konusudur. Doğanın takvimi olarak da nitelenen fenolojinin
kapsamına eriklerin ne zaman çiçek açtığı, meyve verdiği veya yaprak döktüğü; Van gölünde
İnci kefali balığının ne zaman göç ettiği gibi konuların hepsi girer. Amerika Birleşik
Devletlerinde olduğu gibi bazı ülkelerde Ulusal Fenoloji Ağı (NPN-National Phenology
Network) yoluyla binlerce gönüllü uzun yıllardır çeşitli gözlemler yapmakta ve bunlar kayıt
altına alınarak iklim değişikliğinin bitki ve hayvanlara etkileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Bilindiği gibi Temsili Konsantrasyon Yolları (Representative Concentration Pathways- RCP
senaryolarına dayanarak küresel ısınmanın 2100 yılı sonrasında da süreceği öngörülmektedir.
Küresel yüzey sıcaklığı değişikliği, 21. yüzyılın sonuna kadar, biri (RCP2.6) dışında tüm yeni
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IPCC senaryolarına (RCP’ler) dayanarak muhtemelen 1850-1900 dönemine göre 1,5°C’yi
aşacaktır. İki yeni senaryoya (RCP6.0 ve RCP8.5) göre ise muhtemelen 2°C’yi aşacak; RCP4.5
senaryosuna göre ise, daha yüksek olasılıkla 2°C’yi aşmayacaktır. Isınma yıllar/dönemler
arasında değişkenlik gösterecektir ve tüm bu özellikler bölgesel olarak da farklılığa yol açacaktır.
1986-2005 dönemine göre, 2016-2035 dönemindeki küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki
artışın 0,3-0,7°C aralığında olacağı öngörülmektedir. Mevsimlik ortalama ve yıllık ortalama
sıcaklıklardaki kısa süreli artışların ise yüksek güvenirlilikle, tropikal ve subtropikal kuşaklarda
orta enlemlerden daha yüksek olması beklenmektedir (IPCC 2014). Belirtilen bu değişimlerin
bitkilerin ve hayvanların fenolojik özelliklerini etkileyeceği çok açıktır. Gözlemler artık baharın
daha erken başladığını, sonbaharın geciktiğini ve vejetasyon süresinin özellikle kuzeyde
uzadığını göstermektedir. Hayvan türlerinin çoğunda da bu değişimler izlenmektedir. Yapılan
gözlemlerin analizine göre; son 30 yıldır kuzey yarımkürede bahar, her 10 yılda 2,3-5,2 gün
arasında değişen oranlarla erken başlamaktadır. Bitkiler ve kuşlar erken bahara uyum
göstermektedir. Çünkü bitkiler ve kuşlar sıcaklık artışına daha fazla tepki vermektedir (Cramer
2010). Ancak iklim değişikliğine çeşitli hayvan gruplarının veya bitkilerin verdikleri tepkiler
bölgesel ölçekte farklılıklar gösterecek ve özellikle daha hassas olan ekosistemler bu durumdan
daha fazla etkilenecektir. Yapılan bazı çalışmalar iklim değişikliğine karşı nispeten daha hassas
olan sahaların amfibi ve kuşlar için Amazon havzası, mercanlar için ise Oriental ve Avustralya
fauna bölgesi arasındaki geçiş alanları oduğunu göstermektedir. Kuşların %6-9 kadarının,
amfibilerin de %11-15 kadarının iklim değişikliğine karşı daha hassas olduğu görülmektedir
(Foden vd. 2013). Çok açık olmamakla beraber sonbaharın da geciktiğine dair belirtiler vardır.
Çeşitli bitki ve hayvan türlerine ait fenolojik gözlem sonuçları, iklim değişikliğine dair işaretler
bakımından bu nedenlerle son derece değerlidir. Bu değişimler bize alçak enlemlerde
ekosistemlerin yayılış alanlarında daha orta enlemlere doğru kaymalar olabileceğini, buna
karşılık yüksek enlemlerde böyle bir durumun ortaya çıkamayacağını ve yaşam alanlarında bir
daralmanın gerçekleşebileceğini de düşündürmektedir (Cramer 2010).
Dağların yüksek kesimlerindeki habitat kayıpları konusunda iklim değişiminin esas etkisi
artan sıcaklıklar nedeniyledir (Şekil 113). Buna karşılık alçak sahalardaki değişimlerin temel
nedeni, yağıştaki farklılaşmalardır. Tropikal yüksek dağlık alanlarda endemizm oranının çok
yüksek olması nedeniyle, sıcaklık omurgalı tropikal hayvanların yayılışlarında yağıştan daha
büyük bir etkiye sahiptir. Sıcaklık tropikal enlemlerde bitki örtüsünün değişimini, hem
evapotranspirasyon hem de net ilksel üretim yoluyla etkiler. Küresel sıcaklık artışının tropikal
sahalarda yaşayan endemiklerin ortadan kalkmasındaki rolü, yağıştaki değişimlerden çok daha
büyüktür. Bununla beraber kuş topluluklarında meydana gelen önceki değişimler, yağış
kalıplarındaki değişimlerin (örneğin muson rejimindeki değişimler gibi) etkisinin, sıcaklık
değişimlerinden (özellikle 2°C’lik sıcaklık artışı düşünüldüğünde) çok daha önemli olduğunu
göstermektedir. Özellikle tropikal dağlık alanlarda yaşayan kuş türleri, iklim değişimine karşı en
savunmasız gruplardan birisi olarak tanımlanmaktadır. Yaşam alanını oluşturan yükselti
kademelerinin daralmasıyla, kuşların yokolma riskleri de artmaktadır. Çünkü dağların alçak
kesimleriyle karşılaştırıldığında daha yüksek kademelerde kuş türlerinin sayısı ve popülasyonları
artacağından bu alanlarda sıkışmalar meydana gelecektir (Şekercioğlu vd. 2012).
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Şekil 113: 1802 yılında, Alexander von Humboldt’un Ekvador’da And dağlarında Chimborazo
volkanı üzerinde belirlediği vejetasyon kuşaklarının günümüzdeki değişimi (Morueta-Holme
vd. 2015). Humboldt’dan 210 yıl sonra yapılan çalışmalar vejetasyon kuşaklarındaki kaymaları
göstermektedir. Bazı bitki gruplarında bu değişimin yukarıya doğru yaklaşık 500 metreyi
bulduğu görülmektedir. Bu durum küresel sıcaklık artışı ve buzulların gerilemesiyle de
uyumludur. Sonuçlar Humboldt’un yükseltiye bağlı olarak bitki örtüsündeki değişimin iklim
denetiminde olduğu fikrini bir kez daha doğruladığı gibi, küresel ısınmanın tropikal
vejetasyonun yeniden şekillenmesi konusunda çok etkili bir faktör olacağını göstermektedir.
Küresel iklim değişikliğinin ekosistemler üzerine etkilerinin belirlenmesi oldukça
karmaşık bir konudur. Bütün ekosistemlerin çok sayıda faktör tarafından kontrol edildiği göz
önüne alındığında bu durum daha iyi anlaşılabilir. Birçok ekosistem için temel husus değişen
koşullara uyum konusunda ekosistemin kapasitesinin yeterli olup olmadığıdır. Ekosistemin
değişimlere vereceği tepkilerin zamanlamasındaki gecikmelerin sonuçları da diğer önemli bir
hususdur (örneğin bazı önemli türlerin çoğalma başarısızlıklarının ortaya çıkması gibi). İklim
değişikliği ile ekstrem olayların frekansları gibi kararsız koşulların artması, ekosistemler için,
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sıcak veya kurak/ nemli koşullara doğru kademeli olarak ortaya çıkan değişikliklerden daha
önemli olabilir (Cramer 2010).
Tropikal orman ekosistemlerinin en önemli sorunlarından birisi ormansızlaşmadır. Ancak
bu ve benzeri etkenlerle beraber iklim değişikliğinin etkileri, tropikal orman ekosistemlerinin
geleceği bakımından üzerinde durulması gereken konuların başında yer alır. Bazı iklim modelleri
Amazon havzası başta olmak üzere tropikal alanlarda da belirgin değişikliklerin olacağını
göstermektedir. Bu alanlardan özellikle Neotropikal zoocoğrafya bölgesi içinde Amazon havzası
kuş çeşitliliği ile yeryüzünün en önemli parçalarından birisidir. Tropikal kuşların ılıman bölge
kuşlarından çok farklı özelliklere sahip olduğu da bilinmektedir (Tobias vd. 2013). Çünkü bu
alanlarda yaşayan kuşların çok büyük bir kısmı (daha önceki bölümlerde ifade edildiği gibi
olasılıkla iklim kararlılığının ve onun yarattığı besin kaynaklarının kararlılığının bir sonucu
olarak) sedanterdir yani bulundukları yaşam alanlarını pek değiştirmeyen kuş gruplarıdır.
Örneğin Kuzey Amerika’nın 193 kuşundan sadece 9 tanesi, Amazon’un 739 kuş türünün ise
yaklaşık %50’si bu özelliğe sahiptir. Tropikal kuşların ılıman bölge kuşlarına göre daha düşük
üreme oranına sahip olması, bir diğer farklılıktır. Üçüncü farklılık ise tropikal kuşların yayılış
alanlarının parçalı ve popülasyonlarının daha az olmasıdır. Örneğin Amazon havzasının Peru’da
kalan kesiminde 329 kuş türünün yaklaşık %35’i için 100 hektarda görülebilen çift sayısı en fazla
1’dir. Avrupa ormanları için bu oran 10-30 çift arasında değişmektedir. İşte bütün bu özellikler
(yani dağılış alanlarının belirli bölgelerle sınırlı olması, düşük üreme kapasitesi ve popülasyon
sayılarının az olması), tropikal kuşların iklim değişimine ve habitat kayıplarına karşı ne kadar
hassas olacağını göstermektedir (Tobias vd. 2013). Ayrıca tropikal alanlarda yoğun olarak ortaya
çıkan epifitler, kuşlar için çeşitli nişler yaratır ve aynı zamanda besin kaynakları arasında yer
alırlar. Bu durumda ormanların göreceği zarar epifitleri de ortadan kaldırabileceğinden, bu
durum kuşların yaşam alanlarının bozulması anlamına gelecektir (Şekercioğlu vd. 2012).
Kuşların yaşam alanlarının bozulması bazı anahtar türlerin de nesillerinin tükenmesi ile
sonuçlanabilir. Örneğin güney tepeli devekuşu (Casuarius casuarius), Avustralya’da Kuzey
Queensland ormanlarında oldukça büyük meyvelere sahip olan 100’den fazla bitkinin dağılışını
sağlayan tek tür olarak bilinir ve bu nedenle de varlığının devamı ekosistem açısından çok
önemlidir (Steffen vd. 2009).
Tropikal ormanlar dışındaki ekosistemlerin, öngörülen iklim değişiminden daha farklı
şekillerde etkileneceği olasıdır. Avrupa’nın güneyi gibi alanlarda yağışın azalması durumunda
orman alanları ve biyokütle miktarıda azalacaktır. Buna karşılık Avrupa’nın kuzeyinde artan
sıcaklıklar, daha yüksek CO2 ve sanayi faaliyetleri nedeniyle azot oksitler bakımından zengin
kirleticilerin depolanması, büyümenin artması yönünde etki yapacaktır (Cramer 2010). Küresel
sıcaklık artışına bağlı olarak boreal ekosistemin yayılış alanının kuzeye doğru genişleyebileceği
öngörülebilir. Ancak bu ekosistemin güneyinde değişikliklerin nasıl olacağı açık değildir
(ormanın floristik özelliklerinin değişmesi veya kuraklığa bağlı orman örtüsü kaybı gibi).
Sıcaklık artışı durumunda boreal ekosistemin yayılış alanlarında bitkilerin metabolik açıdan aktif
oldukları (topraktan bitki besin maddelerini alıp kullanmaları gibi) sürenin uzaması söz konusu
olacaktır. Yine toprakta organik maddenin ayrışma süreçleri hızlanacağı ve bitkilerin aktif
oldukları sürenin uzamasıyla yıllık fotosentez üretiminin de artacağı öngörülmektedir.
Proteinlerin toprakta çok hızlı bir şekilde ayrıştırılması özellikle ince kökler ve yapraklar için
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fonksiyonel maddelerin sentezlenmesi ve azot alımında net bir artış sağlar (Hari ve Nikinmaa
2009).
Küresel sıcaklık artışıyla beraber daha fazla ısınan çöller ve diğer kurak alanlarda ortaya
çıkabilecek ilk etkilerin başında evapotranspirasyonun artması ve zaten düşük olan bitki
verimliliğinin azalmasıdır. IPCC senaryolarına göre çöllerin büyük kısmında sıcaklıkların daha
da artacağı ve zaten az olan yağış miktarlarının ise azalacağı tahmin edilmektedir. Yine steplerde
bitki verimliliği bakımından yağışın önemi büyüktür. Yağış değişimlerinin sonuçları konusunda
bu ekosistemlerde belirsizlikler mevcuttur. Küresel iklim modelleri Akdeniz Havzası’nda da
gelecekte sıcaklıkların artışı ile beraber yağışlarda azalmanın olacağını öngörmektedir (Noble ve
Gitay 1996; Cramer 2010).
Tundra ekosistemlerinde özellikle kuzeydeki tundralarda hem gözlemlenen ve hem de
beklenen ısınma oldukça yüksektir. Bu alanlardaki sürekli donmuş topraklarda yani permafrost
alanlarında dikkat çekici değişimler öngörülmektedir. Ekosistem değişikliğinin bir sonraki
adımı, tundraya boreal ekosistem bitkilerinin yerleşmesidir. Genel olarak sıcaklığın artma
eğiliminde olması Grönland çevresindeki buzulların yayılış alanlarında ciddi gerilemelere yol
açmıştır. Isınma eğilimi sürdükçe hastalık yapan organizmaların tundra sahalarına yayılışları
kolaylaşacak, yine hastalık taşıyan sivrisineklerin doğru göçü de söz konusu olabilecektir. Arktik
bölgelerin denizlerinde ılıman balıkların görülme sıklığı da artabilecektir. Güney kutbu
çevresindeki buzulların yayılış alanlarında belirgin azalamalar söz konusu değilse de bölgenin
bazı kısımlarında denizel buzların görüldüğü mevsimin kısaldığına dair izler vardır.
Antarktika’da penguenlerin popülasyonlarının azalması, bu alanlardaki değişimlerin en iyi
göstergelerden birisi kabul edilmektedir. 1970’lerden bu yana Adelie penguenlerinin
popülasyonları azalırken çember sakallı penguen (Pygoscelis antarcticus) ve gento
penguenlerinin (Pygoscelis papua) popülasyonları artmaktadır. Bu penguen türleri arasındaki en
önemli fark, Adelie penguenlerinin deniz buzuna bağımlı yaşamalarıdır (Thomas vd. 2008).
Karalar üzerinde yer alan diğer akvatik ekosistemlerin de küresel sıcaklık artışından
etkilenmeleri beklenmelidir. Tatlı su ekosistemlerinin sıcaklık özellikleri ve bazı kimyasal
özelliklerinin ilgili olduğu göz önüne alınmalıdır. Yüksek enlemler ile yükseltinin fazla olduğu
alanlarda buzla kaplı olan su yüzeyleri azalması ve artan verimlilik nedeniyle bazı balık ve alg
türlerinde artış söz konusu olabilecektir (Cramer 2010).
Küresel ısınmanın biyoçeşitliliğe etkisi açıktır (Şekil 114). Modellerin büyük kısmı
biyoçeşitlilik için endişe verici sonuçlar göstermektedir ve senaryolardan bir kısmı da yeryüzü
tarihinin altıncı kitlesel yokoluşuna işaret etmektedir (Bellard vd. 2012).
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Şekil 114: İklim değişiminin öngörülen bazı yönleri ile çeşitli seviyelerde biyoçeşitliliğe olası
etkilerinden bazıları (Bellard vd. 2012’den yeniden çizildi).
Yukarıda belirtilen özellikler dikkate alındığında antropojenik iklim değişikliği,
önümüzdeki 100 yılda biyoçeşitlilik kaybında önemli bir itici güç olacak gibi görünmektedir.
Ancak iklim değişikliğinin türlerin varlıklarını devam ettirebilme yani sağkalmaları üzerinde
olası etkileri oldukça belirsizdir. Modellemeler günümüzde bilinen türlerin önemli bir kısmının
ortadan kalkabileceğini göstermektedir (Şekil 115). Eğer türler iklim değişikliğine karşı
yeterince hızlı uyum gösterebilirlerse bu değişiklikten kaynaklanan yok olmalar sınırlı düzeyde
kalabilir. Özellikle türlerin bugünkü gerçek nişlerinin türlerin yayılış alanları içinde yer alıp
almayacağı önemli sorular arasındadır. Eğer türlerin gerçek nişleri, yayılış alanlarında küresel
sıcaklık artışı nedeniyle ortadan kalkarsa (Wiens, 2016);
• ya bu yeni iklim koşullarına uyum göstermek için, niş değişikliğine katlanmanın
yollarını arayacaklar,
• ya türler yayılış alanlarının çevresinde daha önceki iklim koşullarını aramak üzere
yeni alanlara doğru yayılacaklardır (yüksek yerler veya yüksek enlemlere doğru),
•

ya da ortadan kalkacaklardır. Küresel iklim değişimi koşulları altında türlerin yayılış
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alanı değişiklikleri daha çok yüksek enlemleri ve yüksek sahaları ilgilendiriyor gibi de
görünmektedir (Wiens, 2016).
Yapılan çalışmalar küresel tür kayıplarının en fazla olacağı yerlerin başında Güney
Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın geldiğini göstermektedir. En düşük riske sahip yerler
ise Kuzey Amerika ve Avrupa’dır. En yüksek riske sahip olan bu üç bölge yani Güney Amerika,
Avustralya ve Yeni Zelanda iklim özellikleri bakımından bir benzerliğe sahip değildir ve küçük
yayılış alanları ile çok çeşitli endemik bitkiye yaşam alanı olan sahalardır (Urban 2015).

Şekil 115: İklim değişimi nedeniyle türlerin öngörülen yokolma riskinin küresel dağılışı
(Urban 2015).

14.2. İstilacı Türler ve Ekosistemlerdeki Değişim
Karasal ekosistemlerdeki en önemli sorunlardan birisi istilacı türlerdir. İstilacı bitki ve
hayvanlar günümüzde dünya üzerinde her yerde ortaya çıkabilmektedirler. Küre üzerinde doğal
türlerin sayısı milyonlarla ifade edilir. Bitkilerin çok önemli bir kısmı gıda olarak
tüketilmektedir. Bunların artık doğal yayılış alanlarının dışında, dünyanın çeşitli yerlerinde de
ziraatı yapılmaktadır. Buğday, pirinç, mısır, çavdar, arpa, soya fasulyesi, fasulye, patates, tatlı
patates, manyok, muz, hindistan cevizi, fıstık, mercimek ve darı gibi ürünler ilk akla gelenlerden
bazılarıdır. Hayvanlardan da bazıları et, süt ve yumurta gibi insanlar tarafından en fazla tüketilen
ürünlerin elde edilebilmesi için dünyanın her tarafında karşımıza çıkan hayvanlardır. İstilacı
bitki veya hayvan terimi yerli olmayan, doğal olmayan bitki ve hayvan türlerini tanımlamak için
kullanılır. Bu bitki ve hayvanlar, doğal yayılış alanları dışına tohum, yumurta veya bitkinin bir
fidesi gibi çeşitli şekillerde ve nedenlerle taşınmışlardır. Bu türlerin çoğu sonradan geldikleri bu
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yeni yayılış alanlarında çoğalarak, geniş alanları istila etmişlerdir. Dünyada besin olarak
tüketilen belli başlı bitki veya hayvan türleri çok iyi tanınmasına rağmen, insanların çoğu zaman
haklarında çok az bilgiye sahip olduğu yüzlerce, binlerce bitki ve hayvan türü dünyanın çok
çeşitli yerlerine göç etmişler ve buralardaki yeni ekosistemleri işgal etmişlerdir. Okyanus
adalarından dağların zirvelerine, tropikal ormanlara, Antarktika’nın en uzak köşelerine kadar
tüm ekosistemleri değişime uğratmışlardır. Günümüzde hemen her ülke kendisine ait olmayan
yüzlerce bitkiye veya hayvan türüne sahiptir (Pimentel 2002; Lomolino vd. 2005). Ülkelerin
kendi ekosistemlerine bu bitki ve hayvan türlerinin girişinin bir kısmı isteyerek olmuştur.
Ülkenin ihtiyaçlarını doğal türlerin karşılayamaması başka ürünlere olan talebi arttırmıştır.
Ancak geriye kalan diğer türlerin girişi bazen bilerek bazen de farkında olmadan insanların yer
değiştirmesine ve diğer nedenlere bağlı olarak gerçekleşmiştir.
İnsan nüfusunun ve aynı zamanda küresel ticaretin giderek artması doğal olmayan
türlerin yeni ekosistemlere taşınma sürecini de hızlandırmıştır. Doğal olmayan bu bitki, hayvan
ve hatta bakterilerin, virüslerin başlıcaları tarımsal amaçlar için taşınmış, ancak zararları büyük
olmuştur. Örneğin ABD’ye farelerin kontrolü için getirirlen bir ot türü (süpürge darısı-Sorghum
hâlepense), her türlü ortam koşuluna kolaylıkla uyum sağlayabildiği ve yüksek rekabet
yeteneğine sahip olduğu için bütün meralara yayılmıştır. Küresel ölçekte biyoçeşitliliğin kaybı
ile ilişkili olarak bakıldığında, istilacı bitkilerin doğal bitkilerin yayılış alanlarını tehdit ettiği
görülmektedir. Günümüzde ABD’de doğal türlerdeki azalmanın en önemli nedeni istilacı türler
olarak değerlendirilmektedir. Bu antropojenik istila hem küresel biyoçeşitliliğin çok çarpıcı bir
şekilde azalmasına, hem de doğal bitki ve hayvanların dağılış kalıplarının bozulmasına yol
açmıştır (Pimentel 2002; Lomolino vd. 2005). 1950’li yılların sonunda Elton’un ifade ettiği gibi
bitkilerin, hayvanların ve diğer organizmaların bu kontrolsuz yayılması, artık bir ekolojik
patlamadır. Ancak bu durum yavaş gelişmekte buna karşılık etkisi çok büyük olmaktadır. Hatta
çok sayıda insan bu durumdan zarar görmekte, göç etmekte veya hayatını kaybetmektedir.
1918’de I. Dünya Savaşı sonunda batıda patlayan grip (influenza) salgını (İspanyol gribi olarak
da bilinmektedir) neredeyse tüm dünyaya yayılmış, binlerce insan ölmüş, hatta korunaklı kabul
edilen Labrador ve Grönland’ın eskimolarını bile etkilemişti (Elton, 1958). Benzer durumlar
günümüzde de ortaya çıkmaktadır. İlk defa 1947’de Uganda’nın tropikal Zika ormanlarında
yaşayan Rhesus cinsine ait makaklarda görülen zika virüsü, bu alanlarda yaşayan bir sineğin
(Aedes aegypti) insanlara bulaştırmasıyla dünyanın çok önemli bir kesimine yayılmıştır. 2014’te
Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika’nın tropikal sahalarında salgına dönüşmüştür
(Malone vd. 2016; Şekil 116).
Avrupa da günümüzde istilacı türlere teslim olmuştur. Bugün dünyanın çeşitli alanlarına
ait çok sayıda bitki ve hayvan türü kıtaya yayılmıştır. Frenk inciri (Opuntia ficus-indica) bunlara
bir örnektir. Kırmızı boya eldesinde kullanılan kokinella böceği (Dactylopius coccus) yetiştirip
bunun ticaretini yapmak amacıyla İspanyollar 1548-1570 yılları arasında frenk incirini
Avrupa’ya sokmuşlardır. Kolombiya’dan Meksika’ya kadar tropikal alanlarda doğal olarak
yetişen frenk inciri bitkisinin üzerinde bu böceklerin üretimi yapılmakta ve bu böceklerden boya
elde edilmektedir. Söz konusu geleneksel bilginin kökeni çok eskiye dayanmaktadır. Akdeniz
havzasındaki ülkelerde meyvesi, rüzgâr perdesi, arazi ıslahı ve erozyon kontrolü gibi nedenlerle
dikilmiştir. Bugün artık Akdeniz havzası başta olmak üzere, Avustralya, Asya’nın ılıman
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bölgeleri, Afrika’nın tropikal alanları ile küresel bir dağılışa sahip olmuştur (Fotoğraf 44 ve Şekil
117).

Şekil 116: Zika virüsünün Uganda’daki Zika ormanlarından yayılışı (Malone vd. 2016 ve
WHO 2016’ya göre yeniden çizildi). Bu ormanlarda yaşayan Rhesus cinsine ait makaklarda
görülen bu virüs, bir sineğin (Aedes aegypti) insanlara bulaştırmasıyla dünyanın birçok
ülkesine yayılmıştır.

Fotoğraf 44: Ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm Akdeniz havzasına yayılan istilacı frenk inciri
(Opuntia ficus-indica). Bu bitkinin üzerinde kokinella böceği (Dactylopius coccus) üretimi
yapılmaktadır. Kokinella böcekleri kırmızı renk eldesi için kullanılmakta ve ticarete konu
olmaktadır.
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Şekil 117: Avrupa’da istilacı frenk incirinin (Opuntia ficus-indica) yayılış alanı
Avrupa’da sadece istilacı bitkiler değil, istilacı hayvanların sayısı da küçümsenmeyecek
kadardır (Şekil 118 ve Şekil 119). Amerika kökenli birçok hayvan Avrupa’da yayılış alanı
bulmaktadır.

Şekil 118: Avrupa’da istilacı türler (Pysek vd. 2011). Bu türler özellikle Avrupa’nın batısında
ve İngiltere’de yoğunlaşmaktadır.
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Şekil 119: Avrupa’da istilacı bitki ve hayvan türlerinin kökenleri (Pysek vd. 2011). Bunların
çok önemli bir kısmını Amerika kıtasından taşınanlar oluşturmaktadır.
Bu konudaki çarpıcı örneklerden birisi misk faresidir. Kürkünden dolayı ekonomik değeri
olan kemirici misk farelerinin doğal yayılış alanları Kuzey Amerika’dır. Bunlardan birisi olan
Ondatra zibethicus Alaska’dan Avrupa’ya taşınan ilk misk faresi türüdür. Çok başarılı şekilde
Avrupa’da birçok yerde koloniler oluşturan misk faresi, Avrupa’da birçok ülkede yayılmıştır. İlk
olarak Prag yakınlarında 1905’te 5 tane fare serbest bırakılmış, buradan da Avusturya,
Macaristan ve Polonya’ya yayılmıştır. 1927’de Avusturya’nın %40’ını âdeta ele geçiren misk
farelerinin sayıları yüzbinleri bulmuştur. Moğolistan Kore, Japonya, Çin başta olmak üzere
Asya’ya da dağılmıştır. Fransa’nın doğusunda Vosges Dağlarının güneyinde I. Dünya Savaşı
sonrasında misk faresi çiflikleri kurulmuştur. 1920’lerde kürk fiyatları düşünce çiftliklerin bir
kısmı 500 kadar fareyi 1928’de Belfort yakınlarında doğaya salmışlardır. Fareler 1930’da
İsviçre’ye, 1935’te ise Ren nehrinin Meuse ve Moselle kollarına yayılmışlar, buralardan
Almanya’yaya dağılmışlardır. Bu hayvanların Avrupa’da bu kadar geniş alanlar
kaplayabilmesinde, Kuzey Amerika’dakine benzer iklim ve vejetasyon özelliklerinin etkisi de
olmuştur (Şekil 120). Misk faresinin Avrupa’nın doğal topluluklarına ve ekosistemlerine etkileri
de olmuştur. Bu hayvanların en önemli faaliyetlerinden birisi tünel kazma işlemidir. Su
bitkileriyle beslendiği ve barınak inşaası için bitkileri kullandığı için özellikle akarsu ve göl
ekosistemlerinde değişimlere yol açmıştır (Skyrienė ve Paulauskas 2012).
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Şekil 120: Avrupa’da misk farelerinin yayılışı
Avrasya kökenli yüzlerce bitki ise Kuzey Amerika’ya girmiştir. İstilacı böceklerin
birçoğu tarım ürünlerine zarar veren türlerdir. Aynı durum omurgalı hayvanlar için de geçerlidir.
Avrasya’dan yine Kuzey Amerika’ya giren yüzlerce kuş türünden yalnızca bazıları buralarda
(serçe; Passer domesticus ve sığırcık; Sturnus vulgaris gibi) besin kaynakları için tarımsal
alanları ve yuva için de yerleşim alanları çevresini kullanarak insanlarla büyük ölçüde bir birlik
(kommensalizm) oluşturmuşlardır.
Avustralya’nın diğer alanlardan nispeten izole olması, bu kıtaya diğer kıtalardan bitki ve
hayvanların taşınmasına engel olamamıştır. Günümüzde Avustralya’da neredeyse bu kıtanın
doğal türlerine yakın sayıda istilacı tür yer almaktadır. Bunların bir kısmı ziraat yapılan sahaları
işgal ederek çok ciddi maddi kayıplara neden olmaktadır. Çok sayıda yabancı hayvan türü içinde
Avrupa tavşanı, yabani domuz, dingo, Avrupa sığırcık kuşu ve develer yer almaktadır.
Develerin sayısının giderek artması ve çeşitli zararlara yol açmasıyla bazı alanlarda
bunların sayısını azalmak için çalışmalar yapılmıştır. Yeni Zelanda da istilacı türlerle mücadele
etmektedir. Yeni Zelanda’nın doğal bitkilerinin sayısı yaklaşık 2000 kadarken, istilacıların sayısı
yaklaşık 1800 civarındadır. Yeni Zelanda’nın belli başlı tarım, ormancılık ve balıkçılıkla ilgili
sanayisinin temeli 140 civarında türe dayanmaktadır ve bunların büyük kısmı doğal olmayan
türlerdir. Yaklaşık 200 civarında bitki türü artık ülkede ciddi maddi kayıplara yol açmaktadır
(bunları kontrol altında tutmak için her yıl harcanan para milyon dolarla ifade edilmektedir.
Avrupalı göçmenler çok sayıda memeli hayvanı, kuşu ülkeye çeşitli nedenlerle sokmuşlardır.
Yeni Zelanda’nın istilacı türleri arasında binlerce omurgasız hayvan da yer almaktadır (Pysek
vd. 2011).
Eşsiz bir kıta olarak da tanımlanan ve diğer kıtalarla karşılaştırıldığında insanın etkisinin
çok az olduğu Antarktika’ya bile çok sayıda yabancı tür yerleşmiştir. Antarktika’ya sokulan
yabancı türler oldukça dikkat çekicidir. Bunlar arasında bitki türleri, çok sayıda omurgasız ve
omurgalı hayvan türleri de vardır. Ev faresi (Mus musculus), muflon (Ovis gmelini), rengeyiği
(Rangifer tarandus)ve tavşan (Oryctolagus cuniculus) bunlardan bazılarıdır. 1955 yılında
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Kerguelen adasına İsveç’ten taşınan on geyik, anakaraya da geçmiş ve 1972’de sayıları 2000’i
bulmuştur (Frenot 2005).
Özellikle okyanuslardaki kanal sistemleri (Süveys kanalı gibi) küresel ısınmanın da
etkisiyle denizel canlıların başka denizlere geçişini hızlandırmaktadır. Akdeniz’deki istilacıların
%41’i Hint-Pasifik okyanusuna, %16’sı Hint okyanusuna ve %12’si ise Kızıldeniz’e ait türlerdir
(Galil 2011; Şekil 121).

Şekil 121: Süveyş Kanalı yoluyla Kızıldeniz’den Akdeniz’e sokulan yabancı türlerin Akdeniz
havzasındaki dağılışı (Katsanevakis vd. 2014).
Okyanus ve denizlerde istilacılarla ilgili en önemli sorunlardan birisi de balast sularıdır.
Boş olan gemilerde dengeyi sağlamak üzere deniz suyu ile doldurulan (buna balast suyu adı
verilir) tankların gidilen yerdeki limanda boşaltılması sonucunda, başka denizlere ait birçok tür
dünya denizlerinde çeşitli yerlere bırakılmaktadır. Dolayısıyla balast suyu türlerin taşınmasında
bir kargo işlevi görmektedir. Bu türlerden bir kısmı hızla çoğalan istilacı türler olabilmektedir.
1900’lü yıllarda itibaren çok sayıda tür Asya denizlerinden Avrupa’ya veya Avrupa’dan
Asya’ya, Amerika’dan Avrupa’ya veya Avrupa’dan Amerika’ya taşınmıştır. Örneğin Taraklı
medüz (Mnemiopsis leidyi) Kuzey Amerika’dan Karadeniz’e 1980’li yıllarda balast suyu ile
taşınanlardan birisidir. Bir tür deniz salyangozu olan Assiminea parasitologica Asya’dan Kuzey
Amerika denizlerine 2000’li yıllarda aynı şekilde girmiştir.
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Uygulamalar
1) Türkiye’de istilacı bitki türü olup olmadığını araştırınız.
2) Küresel iklim değişiminin Türkiye’nin içinde bulunduğu Akdeniz ekosistemine
etkilerini araştırınız.
3) Tropikal dağlık alanlara iklim değişikliğinin etkisi bağlamında kuşların yayılış
alanlarında ortaya çıkabilecek değişiklikleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Küresel sıcaklık artışının Akdeniz havzasındaki etkilerinin nasıl olacağı tahmin
edilmektedir?
2) Neden tropikal kuşlar iklim değişikliği nedeniyle daha çok yok olma riski altındadır,
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeryüzünün büyük ekosistemlerindeki değişimler günümüzde de devam etmektedir. Ne
zaman başladığı tartışılmakla beraber, yeryüzünde insanın neden olduğu büyük değişimlerin yeni
bir jeolojik dönemi ortaya çıkarmıştır. Antroposen adı verilen bu yeni dönemin en önemli
kanıtlarından birisi, yeryüzündeki biyotik değişimlerdir. İklim özelliklerinin büyük bir hızla
değişmesi, karasal, denizel ve diğer akvatik ekosistemlerin de bu değişikliklerden etkilemesine
neden olmaktadır. Bazılarına göre biyotik değişimlerin oranı, jeolojik dönemlerde daha önce de
söz konusu olan yeni bir yok olma (türlerin nesillerinin ortadan kalkması) sürecini ortaya
çıkarabilir. Ancak diğerlerinden farklı olarak buradaki temel neden, insanın yaptığı faaliyetlerdir.
Son bin yıl özellikle Kuzey yarımküre için çok sayıda dolaylı iklim kaydının olduğu bir
dönemdir. Bu dolaylı iklim kayıtları ağaçların yıllık halkalarına (dendrokronoloji), deniz ve göl
çökellerine, buzullardan alınan karotlara, çeşitli tarihi kayıtlara ve sanat eserlerine (mağara
resimleri, yağlı boya tablolar gibi) dayanmaktadır. Bunlar geçmiş iklim değişiklikleri konusunda
bize dolaylı bilgi veren kayıtlardır. Dolaylı iklim rekonstrüksiyonları yaklaşık milattan sonra
900-1450 yılları arasında (10. yüzyıl-14. yüzyıl ortası) egemen olan nispeten ılıman iklim
koşullarını yani Ortaçağ Sıcak Dönemi’ni (ya da Ortaçağ Sıcak Anomalisi), milattan sonra
yaklaşık 1450-1850 yılları arasında (15. yüzyıl ortası-19. yüzyıl ortası) egemen olan bir
soğumanın yani Küçük Buzul Çağı’nın izlediğini göstermektedir. On dokuzuncu yüzyılın
ortalarından itibaren, aletsel meteorolojik kayıtların giderek artması iklim özelliklerinde giderek
bazı değişikliklerin olduğunu ortaya koymaktadır. 1950’li yıllardan itibaren günümüze doğru ise
iklimde ortaya çıkan değişikliklerin önemli bir kısmı daha önce hiç görülmemiş düzeydedir. Bu
dönemde küresel sıcaklıklar hep artma eğilimindedir ve okyanuslarda yüzey suyu sıcaklıkları da
artmıştır. Kuzey yarımkürede yüksek enlemlerdeki daimi karlar ve buzulların yayılış alanlarında
küçülmeler gözlenmiş ve sera gazlarının atmosferdeki yoğunlukları artmıştır. Yeryüzünün büyük
ekosistemlerinin sözü edilen bu iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğine dair çeşitli modeller
üretilmektedir. Bu modeller gelecekte ekosistemlerin bugünkü yayılış alanlarında kaymalar
olacağını göstermektedir. En kırılgan ekosistemlerin alpin tundra sahaları, tundra ekosistemleri
ve boreal ekosistemler olabileceği öngörülmektedir. Kuzey yarımküredeki birçok yerde bu
ekosistemler yerlerini daha güneylerinde yer alan ekosistemlere bırakabileceklerdir. Dağların
yüksek kesimlerindeki alpin tundra ekosistemleri için uygun koşulların birçok alanda tamamen
ortadan kalkabileği de tahmin edilmektedir.
Küresel ölçekte denizel ekosistemler sıcaklık artışı yanında azalan pH değerleri ile
karakterize olmaktadır. Küresel ölçekte, okyanusların ısınması yüzey sularında daha fazladır.
Okyanuslarda 0-75 m’lik derinlikte yer alan yüzey katmanı 1971-2010 döneminde her 10 yılda
0,11°C ısınmıştır. Yüksek olasılıkla, okyanuslarda buharlaşmanın yağıştan fazla olduğu yüksek
tuzluluğa sahip alanlarda, tuzluluk oranları daha da artmıştır. Buna karşılık okyanusların yağışın
buharlaşmadan fazla ve tuzluluk oranlarının nispeten düşük olduğu alanlarında 1950’lerden beri
tuzluluk oranları daha da azalmıştır (yani bu sahalar bugün daha az tuzludur). Okyanus
tuzluluğunda gözlenen bu bölgesel eğilimler, okyanuslar üzerindeki buharlaşma ve yağışın
değiştiğine dair dolaylı kanıtlar olarak değerlendirilmektedir. Sıcaklık artışı ve simbiyotik
alglerin kaybolması nedeniyle tropikal alanlardaki mercan resiflerinin önemli bir kısmı
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ağarmaktadır/beyazlamaktadır. Çeşitli denizel organizmaların coğrafi dağılışında bazı
değişimler gözlenmektedir. Kuzey sularında suptropikal balıklara artık daha sık rastlanmaktadır.
Daha önce Akdeniz havzasında görülmeyen çok sayıda Kızıldeniz kökenli organizma artık
Akdeniz sularında yaşamaktadır.
Organizmaların gelişim süreçleri ile iklim arasında yakın ilişkinin olduğu göz önüne
alınarak, bitki ve hayvanların fenolojik özellikleri hem yerden gözlem yoluyla hem de uzaktan
algılama yöntemleriyle izlenmektedir. Birçok ülkede çeşitli gönüllüler vasıtasıyla da bitki ve
hayvanların fenolojik evreleri kayıt altına alınmaktadır. Gözlemler artık baharın daha erken
başladığını, sonbaharın geciktiğini ve vejetasyon süresinin özellikle kuzeyde uzadığını
göstermektedir. Hayvan türlerinin çoğunda da bu değişimler izlenmektedir. Yapılan gözlemlerin
analizine göre; son 30 yıldır kuzey yarımkürede bahar, her 10 yılda 2,3-5,2 gün arasında değişen
oranlarla erken başlamaktadır.
Dağların yüksek kesimlerindeki habitat kayıpları konusunda iklim değişiminin esas etkisi
artan sıcaklıklar nedeniyledir. Buna karşılık alçak sahalardaki değişimlerin temel nedeni,
yağıştaki farklılaşmalardır. Özellikle tropikal dağlık alanlarda yaşayan kuş türleri, iklim
değişimine karşı en savunmasız gruplardan birisi olarak tanımlanmaktadır. Yaşam alanını
oluşturan yükselti kademelerinin daralmasıyla, kuşların yokolma riskleri de artmaktadır. Küresel
sıcaklık artışına bağlı olarak boreal ekosistemin yayılış alanının kuzeye doğru genişleyebileceği
öngörülebilir. Ancak bu ekosistemin güneyinde değişikliklerin nasıl olacağı açık değildir. Daha
fazla ısınan çöller ve diğer kurak alanlarda ortaya çıkabilecek ilk etkilerin başında
evapotranspirasyonun artması ve zaten düşük olan bitki verimliliğinin azalmasıdır. Tundra
ekosistemlerinde özellikle kuzeydeki tundralarda hem gözlemlenen ve hem de beklenen ısınma
oldukça yüksektir. Bu alanlardaki sürekli donmuş topraklarda yani permafrost alanlarında dikkat
çekici değişimler öngörülmektedir. Ekosistem değişikliğinin bir sonraki adımı, tundraya boreal
ekosistem bitkilerinin yerleşmesidir.
Yukarıda belirtilen özellikler dikkate alındığında antropojenik iklim değişikliği,
önümüzdeki 100 yılda biyoçeşitlilik kaybında önemli bir itici güç olacak gibi görünmektedir.
Ancak iklim değişikliğinin türlerin varlıklarını devam ettirebilme yani sağkalmaları üzerinde
olası etkileri oldukça belirsizdir. Modellemeler günümüzde bilinen türlerin önemli bir kısmının
ortadan kalkabileceğini işaret etmektedir. Yapılan çalışmalar küresel tür kayıplarının en fazla
olacağı yerlerin başında Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın geldiğini
göstermektedir.
Karasal ekosistemlerdeki en önemli sorunlardan birisi istilacı türlerdir. İstilacı bitki ve
hayvanlar günümüzde dünya üzerinde her yerde ortaya çıkabilmektedirler. İstilacı bitki veya
hayvan terimi yerli olmayan, doğal olmayan bitki ve hayvan türlerini tanımlamak için kullanılır.
Bu bitki ve hayvanlar, doğal yayılış alanları dışına tohum, yumurta veya bitkinin bir fidesi gibi
çeşitli şekillerde ve nedenlerle taşınmışlardır. Bu türlerin çoğu sonradan geldikleri bu yeni yayılış
alanlarında çoğalarak, geniş alanları istila etmişlerdir. Günümüzde hemen her ülke kendisine ait
olmayan yüzlerce bitkiye veya hayvan türüne sahiptir. Ülkelerin kendi ekosistemlerine bu bitki
ve hayvan türlerinin girişinin bir kısmı isteyerek olmuştur. Nüfusun ve aynı zamanda küresel
ticaretin giderek artması doğal olmayan türlerin yeni ekosistemlere taşınma sürecini de
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hızlandırmıştır. Doğal olmayan bu bitki, hayvan ve hatta bakterilerin, virüslerin başlıcaları
tarımsal amaçlar için taşınmış, ancak zararları büyük olmuştur. Avrupa da günümüzde istilacı
türlere teslim olmuştur. Avrasya kökenli yüzlerce bitki ise Kuzey Amerika’ya girmiştir. İstilacı
böceklerin birçoğu tarım ürünlerine zarar veren türlerdir. Avustralya’nın diğer alanlardan
nispeten izole olması, bu kıtaya diğer kıtalardan bitki ve hayvanların taşınmasına engel
olamamıştır. Günümüzde Avustralya’da neredeyse bu kıtanın doğal türlerine yakın sayıda istilacı
tür yer almaktadır. Eşsiz bir kıta olarak da tanımlanan ve diğer kıtalarla karşılaştırıldığında
insanın etkisinin çok az olduğu Antarktika’ya bile çok sayıda yabancı tür yerleşmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Ortaçağ Sıcak Anomalisini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
a) Sıcaklıklar hep -10°Cnin altında olmuştur.
b) Sıcaklıklar hep -25°Cnin altında olmuştur.
c) Sıcaklıklar hep 25°Cnin üzerinde olmuştur.
d) Holosen’de ortaya çıkan sıcak dönem
e) Holosen’de ortaya çıkan soğuk dönem
2) Aşağıdakilerden hangisi dolaylı iklim kaydı olarak değerlendirilemez?
a) Ağaçların yıllık halkaları
b) Deniz çökelleri
c) Tarihi resimler
d) A istasyonuna ait 20 yıllık yağış rasadı
e) Mağara resimleri
3) Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminden sonra ortaya çıkan değişiklikleri
tanımlamaz?
a) Atmosferde ölçülen sıcaklıklar hep yükselme eğiliminde olmuştur.
b) Deniz seviyesi hep yükselme eğiliminde olmuştur.
c) Karbondioksit oranı hep yükselme eğiliminde olmuştur.
d) Sera gazları hep yükselme eğiliminde olmuştur.
e) Okyanuslarda yüzey suyu sıcaklıkları hep alçalma eğiliminde olmuştur
4) Aşağıdakilerden hangisi küresel tür kayıplarının en fazla olacağı yerler arasındadır?
a) Güney Amerika
b) Kuzey Amerika
c) Avrupa
d) Rusya
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e) Kanada
5) Frenk inciri (Opuntia ficus-indica) bitkisi bugün neredeyse bütün dünyaya yaılmış
istilacı bitkilerden birisidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kokinella böceği yetiştirildiği için
b) Tarım yapmak için
c) Süs bitkisi olduğu için
d) Meyveleri yenildiği için
e) Parklara dikildiği için
6) Zika ormanlarında yaşayan Rhesus cinsine ait makaklarda görülen zika virüsü,
dünyanın çok büyük bir kesimine nasıl yayılmıştır?
7) Avrupa’da yayılış gösteren istilacı bitkilerin çok önemli bir kısmının kökeni
neresidir?
8) Küresel tür kayıplarının en az olacağı yerler nereleridir?
9) Misk faresi neden bu kadar çok Avrupa kıtasını işgal eden bir tür olmuştur?
10) Akdeniz’de Kızıldenizli türlerin çoğalmasının nedeni nedir?
Cevaplar
1) d, 2) d, 3) e, 4) a, 5) a, 6) Bir sineğin (Aedes aegypti) insanlara bulaştırmasıyla, 7)
Amerika, 8) Kuzey Amerika ve Avrupa, 9) Kürkünün değerli olması nedeniyle, 10) Küresel
sıcaklık artışı ve Süveys kanalı.
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