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KÜRESEL ISINMA

• Küresel ısınma, çoğunlukla insan kaynaklı olmak 
üzere,atmosferde biriken gazların sera etkisi 
yaratması sonucunda, dünya atmosferi ve 
okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında 
belirlenen artışa verilen isimdir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sera_etkisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Okyanus
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1cakl%C4%B1k


• İnsanların çeşitli 
faaliyetlerinin küresel 
ısınmaya etkisi şöyledir: 

• Enerji kullanımı  %49, 
• Endüstrileşme    %24, 
• Ormansızlaşma   %14, 
• Tarım                %13'tür.



SERA ETKİSİ
• Yerküre, Güneş'ten gelen kısa dalgalı 

ışınımın bir bölümünü yeryüzünde, bir 
bölümünü alt atmosferde (troposferde) 
emer. Güneş ışınımın bir bölümü ise, 
emilme gerçekleşmeden, yüzeyden ve 
atmosferden yansıyarak uzaya kaçar. 
Yüzeyde ve troposferde tutulan enerji, 
atmosfer ve okyanus dolaşımıyla 
yeryüzüne dağılır ve uzun dalgalı yer 
ışınımı olarak atmosfere geri verilir. 
Yeryüzünden salınan uzun dalgalı 
ışınımın önemli bir bölümü, yine 
atmosfer tarafından emilir ve daha az 
Güneş enerjisi alan yüksek enlemlerde 
ve düşük sıcaklıklarda salınır. 
Atmosferdeki gazların gelen Güneş 
ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık 
geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına 
karşı çok daha az geçirgen olması 
nedeniyle Yerküre’nin beklenenden 
daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı 
dengesini düzenleyen bu doğal süreç 
"SERA ETKİSİ" olarak 
adlandırılmaktadır.



KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

• Küresel ısınma en büyük etkisini 21. yüzyılda gösterecek.Dünyanın 
her yerinde küresel ısınmanın etkileri üzerine görüşmeler 
yapılıyor.Yıkıcı etkilerinin nasıl yavaşlatılabileceği konusunda 
araştırmalar yapılıyor. 

•   Küresel ısınmayla birlikte deniz seviyeleri yükselecek.10 yıl kadar 
sonra geri dönüş mümkün olmayabilir. Sera etkisiyle de 
gezegenimiz günden güne yok oluyor.Gezegenimizin çevresini 
saran bir kalkan var. Bu kalkan Nitrojen ve Oksijenden oluşuyor. 
Bu kalkan CO2 ( Karbondioksit) ve CH4 ( metan gazı) sebebiyle 
zarar görüyor. 

http://www.kuresel-isinma.org/


• Leeds Üniversitesi öğretim üyesi 
Profesör Chris Thomas 
tarafından Nature dergisinde 
yayınlanan bir yazıda “
küresel ısınma 2050’ye kadar 
bitki ve hayvan türlerinin dörtte 
birini ya da 1 milyondan fazlasını 
yok edecek” denmektedir. 
Otomobiller ve fabrikaların gaz 
yayılımında en büyük etkenler 
olduğunu vurgulayan Thomas, 
yayılan gazların, 21. yüzyılın son 
yıllarına doğru ortalama 
sıcaklıkları tarihte görülmemiş 
düzeylere yükselteceğini 
belirtmekte. Ve eğer bir çözüm 
üretilmezse, türlerin kitlesel 
tükenişlerinin tarihte 
görülmemiş boyutlara 
ulaşabileceğine dikkat 
çekmektedir. 

http://www.kuresel-isinma.org/


KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

• Yerkürede 1992 verilerine göre 
12,5 milyon tür yaşamaktadır. Bu 
türlerin insan marifetiyle yok olma 
hızları doğal yok olma hızlarının 100 
ila 1000 katı olarak tahmin 
edilmektedir, bu eğilim devam 
ederse 50 ilâ 100 yıl içerisinde 
mevcut türlerin -50’sinin yok 
olacağı hesaplanmaktadır. 



KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

• Bugün doğadaki kuş türlerinin yaklaşık ’i –ki 
bu 1000 türe karşılık geliyor– tükenme tehdidi 
ile karşı karşıya. Böyle bir durum doğadaki 
karbon zincirinin kırılmasına ve buna bağlı 
olarak karbondioksit emisyon miktarlarının 
inanılmaz boyutlarda artmasına sebep 
olabilir. 



• Yapılan araştırmalara göre, dünya yüzeyinin ortalama 
sıcaklığı 20. yüzyıl boyunca 0,6 ºC kadar artmış, son kırk 
yıldır atmosferin 8 kilometrelik alt kısmında sıcaklıklar 
yükselmiş, kar örtüsü ve buzlanma ise  civarında azalmıştır. 



Okyanuslarda birikmiş 
olan karbon miktarları 

yüzünden 
okyanusların asitliği 

artmıştır. Bu, balıkların 
yaşamını doğrudan 

etkileyecek bir 
durumdur. Hepsi birer 

karbon emme 
makinesi olan 

mercanların yavaş 
yavaş ortadan kalktığı 

görülüyor.



Su kıtlığı oluşacak



KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

• Bilim adamlarının yaptığı 
araştırmalara göre, 11 bin 700 
yıl önce Afrika’yı etkisi altına 
alan hava dalgasıyla oluşan 
Kilimanjaro buzulu erimeye 
başladı. Science dergisinde 
yayımlanan araştırmada, “uydu 
verilerine bakılırsa, 2020 yılında 
Kilimanjaro’nun beyaz şapkası 
yok olacak” deniliyor. Yok 
olacağından söz edilen 
Kilimanjaro’nun tepesinde 
bulunan buz tabakası, şu anda 
bile susuzluk çeken 
Tanzanya’nın nehirlerini 
besleyen ana kaynak. 2025 yılı 
itibariyle dünya nüfusunun 
neredeyse yarısının su kıtlığıyla 
karşı karşıya kalacağı tahmin 
edilmektedir



DÜNYANIN ISINMA TARİHÇESİ

• Ölçümlere göre 1860-1900 yılları 
arasında, denizde ve karadaki 
küresel sıcaklık her ikisinde de 
0,75 °C yükseldi.1979'dan beri 
kara sıcaklığı deniz sıcaklığının 
iki katı hızla yükseldi(0.13 °C/on 
yıl karşın 0.25 °C/on 
yıl).Uydudan yapılan sıcaklık 
ölçümlerine göre alt 
troposferdeki sıcaklık 1979'dan 
beri, her on yıllık dilimde, 0.12 
ile 0.22 °C arasında yükselmiştir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1979
http://tr.wikipedia.org/wiki/Troposfer


DÜNYANIN ISINMA TARİHÇESİ
• 1000 ile 2000 yıllık dönemler boyunca, 

Orta Çağ Ilıman Dönemi ve Küçük Buz Çağı gibi kısmi 
dalgalanmalar dışında, nispeten kararlı bir seyir izlediğine 
inanılmaktadır.

• NASA'nın hesaplamalarına göre, güvenilir ölçümlerin 
yapılabildiği 1800'lerden beri 2005 yılı, 1998'i geçerek, en 
sıcak yıl olmuştur. Dünya Meteoroloji Organizasyonu ve BK 
İklim Araştırma Biriminin hesaplamalarına göre ise 2005, 
1998 yılının ardından hala ikinci sıradadır.

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orta_%C3%87a%C4%9F_Il%C4%B1man_D%C3%B6nemi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk_Buz_%C3%87a%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/NASA
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Meteoroloji_Organizasyonu


KÜRESEL ISINMANIN NEDENLERİ
• Doğal Nedenler :

     Güneşin Etkisi:

ESA bilim adamlarından Paal Brekke; 
iklim bilimcilerinin uzun süredir Güneş 
beneklerinin 11 yıllık döngüsel 
hareketini ve Güneş'in yüzyıllık süreçler 
içinde parlaklık değişimini 
incelediklerini belirtmiştir. Bunun 
sonucunda Güneş'in manyetik alanı ve 
protonlar ile elektronlar biçiminde 
ortaya çıkan güneş rüzgarının, Güneş 
sisteminde kozmik ışımalara karşı bir 
kalkan görevinde olduğu 
açıklanmaktadır. Güneş'in değişken 
aktivitesiyle zayıflayabilen bu kalkan, 
kozmik ışımaları geçirmektedir. Kozmik 
ışımaların fazla olması bulutlanmayı 
arttırmakta, Güneş'ten gelen radyasyon 
oranını değiştirerek küresel sıcaklık 
artışına neden olmaktadır.



• Güneş'ten gelen ultraviyole ışınım aynı 
zamanda kimyasal reaksiyonların oluştuğu 
(ve dolayısıyla atmosferin tamamını 
etkileyen) ozon tabakası üzerinde 
değişikliğe yol açacaktır.



• Dünya'nın Presizyon Hareketi:

1930 yılında Sırp bilim adamı Milutin 
MİLANKOVİÇ Dünya'nın Güneş 
çevresindeki yörüngesinin her 
doksanbeş bin yılda biraz daha 
basıklaştığını göstermiştir. Bunun 
dışında her kırkbir bin yılda Dünya'nın 
ekseninde doğrusal bir kayma ve her 
yirmi üç bin yılda dairesel bir sapma 
bulunduğunu belirtmiştir. Günümüz 
bilim adamlarının bir çoğu Dünya'nın 
bu hareketlerinden dolayı zaman 
zaman soğuk dönemler yaşadığını ve 
bu soğuk dönemler içindeyse yüz bin 
yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle 
sıcak dönemler geçirdiğini 
bildirmektedir.



• El Nino'nun Etkisi:
"Güney salınımı sıcak olayı" 
olararak tanımlanabilecek El Niño 
hareketi, 1990-1998 yıllarında 
tropikal doğu Pasifik Okyanusu'nda 
deniz yüzeyi sıcaklıklarının 
normalden 2-5º daha yüksek 
olmasına neden olmuştur. Özellikle 
1997 ve 1998 yıllarındaki rekor 
düzeyde yüzey sıcaklıklarının 
oluşmasında, 1997-1998 kuvvetli El 
Niño olaylarının etkisinin önemli 
olduğu kabul edilmektedir. 
1998'deki çok kuvvetli El Niño bu 
yılın küresel rekor ısınmasına 
katkıda bulunan ana etmen olarak 
değerlendirilebilir.



YAPAY NEDENLER

Fosil Yakıtlar:
Kömür, petrol ve doğalgaz dünyanın bugünkü enerji 
ihtiyacının yaklaşık %75'lik bölümünü sağlamaktadır. 
Yapılarında karbon ve hidrojen elementlerini bulunduran bu 
fosil yakıtlar, uzun süreçler içerisinde oluşmakta fakat çok 
çabuk tüketilmektedir. Dünyanın belirli bölgelerinde 
toplanmış bu yakıtların günümüz teknolojisiyle ¾'ünün 
yarısının çıkarılması imkansız; diğer yarısının ise çıkarılması 
teknik olarak çok pahalıdır. Bu da fosil yakıtları 
yenilenemeyen ve sınırlı yakıtlar sınıfına sokmaktadır.



Sera gazları:
    Sera Gazları Oluşumu:

Güneş'ten gelen ışınların bir 
bölümü ozon tabakası ve 
atmosferdeki gazlar 
tarafından soğurulur. Bir 
kısmı litosferden, bir kısmı 
ise bulutlardan geriye 
yansır. Yeryüzüne ulaşan 
ışınlar geriye dönerken 
atmosferdeki su buharı ve 
diğer gazlar tarafından 
tutularak Dünya'yı ısıtmakta 
olduğundan yüzey ve 
troposfer, olması 
gerekenden daha sıcak olur. 
Bu olay, Güneş ışınlarıyla 
ısınan ama içindeki ısıyı 
dışarıya bırakmayan seraları 
andırır; bu nedenle de doğal 
sera etkisi olarak adlandırılır

http://img.blogcu.com/uploads/dingildana_causes02.jpg


Sera Etkisinin Önemi:

    Sera etkisi doğal olarak oluşmakta ve iklim 
üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu 
etkinin yokluğunda Dünya'nın ortalama 
sıcaklığının -18ºC olacağı belirtilmektedir. 
Ancak yaşamsal etkisi olan sera gazlarının 
miktarının normalin üzerine çıkması ve bu 
artışın sürmesi de Dünya'nın iklimsel 
dengelerinin bozulmasına neden 
olmaktadır.



• Bu doğal etkiyi arttıran karbondioksit, metan, 
su buharı, azotoksit ve kloroflorokarbonlar 
sera gazları olarak adlandırılmaktadır. Ozon 
tabakasının incelmesi de başka bir etkendir.



    Karbondioksit (CO2):

    Dünya'nın ısınmasında önemli bir rolü olan CO2, Güneş 
ışınlarının yeryüzüne ulaşması sırasında bu ışınlara karşı 
geçirgendir. Böylece yeryüzüne çarpıp yansıdıklarında 
onları soğurur.
 
CO2'in atmosferdeki konsantrasyonu 18. ve 19. 
yüzyıllarda 280-290 ppm arasında iken fosil yakıtların 
kullanılması sonucunda günümüzde yaklaşık 350 ppm'e 
kadar çıkmıştır. Yapılan ölçümlere göre atmosferdeki CO2 
miktarı 1958'den itibaren %9 artmış ve günümüzdeki artış 
miktarı yıllık 1 ppm olarak hesaplanmıştır.
 
 



• Dünyada enerji kullanımı 
sürekli arttığından, 
kullanılmakta olan teknoloji 
kısa dönemde değişse bile, 
karbondioksit artışının 
durdurulması olası 
görülmemektedir.



Metan (CH4):

    Oranı binlerce yıldan beri 
değişmemiş olan metan gazı, 
son birkaç yüzyılda iki katına 
çıkmış ve 1950'den beri de 
her yıl %1 artmıştır. Yapılan 
son ölçümlerde ise metan 
seviyesinin 1,7 ppm'e vardığı 
görülmüştür. Bu değişiklik 
CO2 seviyesindeki artışa göre 
az olsa da, metanın CO2'den 
21 kat daha kalıcı olması 
nedeniyle en az CO2 kadar 
dünyamızı etkilemektedir.



    Azot ve oksijen 250ºC sıcaklıkta kimyasal reaksiyona 
giren azotoksitleri meydana getirir. Azotoksit, tarımsal 
ve endüstriyel etkinlikler ve katı atıklar ile fosil 
yakıtların yanması sırasında oluşur. Arabaların 
egzosundan da çıkmakta olan bu gaz, çevre 
kirlenmesine neden olmaktadır.

Azot oksit :



Su Buharı:

   Sera etkisine yol açan gazlardan en önemlilerinden biri 
de su buharıdır. Fakat troposferdeki yoğunluğunda 
etkili olan insan kaynakları değil iklim sistemidir. 
Küresel ısınmayla artan su buharı iklim değişimlerine 
yol açacaktır.



   CFC'ler klorin, flüorin, karbon ve çoğunlukla da hidrojenin 
karışımından oluşur. Bu gazların çoğunluğu 1950'lerin ürünü 
olup günümüzde buzdolaplarında, klimalarda, spreylerde, 
yangın söndürücülerde ve plastik üretiminde 
kullanılmaktadır. Bilimadamları bu gazların ozonu yok ederek 
önemli iklim ve hava değişikliklerine neden olduklarını 
kanıtlamışlardır. Bu gazlar; DDT, Dioksin, Cıva, Kurşun, 
Vinilklorid, PCB'ler, Kükürtdioksit, Sodyumnitrat ve 
Polimerler'dir.
 

Kloroflorokarbonlar (CFC):



Ozon tabakasının incelmesi "Küresel Isınma"yı dolaylı yoldan 
arttırmaktadır. 
Oysa bundan bir yıl önce Kasım 1978'de uzaya fırlatılan Nimbus-7 
uydusundan alınan verilere göre toplam atmosferik ozon seviyesi 
1979-1991 yılları arasında orta enlemlerde %3-%5, yukarı 
enlemlerde %6 ila %8 arasında azalmıştır (Gleason 1993). 1992 
yılında Antartika'daki Ozon seviyesi ise 1979'daki seviyenin 
%50'sine inmiştir. 1950 ve 60'lı  yıllardaki ozon kalınlığı da 1990'lı 
yıllardan sonra 1/3'üne kadar inmiştir. "The National Research 
Council"ın 1982 Mart raporuna göre CFC salınımı bu şekilde devam 
ederse 21. yy'nin sonunda stratosferdeki ozon miktarı %5 ile %10 
arasında bir değerde azalacaktır.

Ozon:



• Dünyanın sıcaklığı sanayi devriminden bu yana 0,45ºC 
artmıştır. Bunun esas nedeni fosil yakıtların yanması 
sonucu açığa çıkan CO2 ve diğer sera gazlarıdır. Artan 
nüfus ve büyüyen ekonominin enerji gereksinimleri de 
fazlalaşmaktadır. Bu gereksinimin karşılanması ise fosil 
yakıt tüketiminin artmasına ve atmosferdeki CO2 
miktarının büyük ölçüde çoğalmasına neden 
olmaktadır. 

Sera Gazlarının Bilinen ve Olası Etkileri:



Güneşli ve sıcak günlerde, yoğun nüfuslu ve yüksek binaların 
sıklıkla görüldüğü kentsel bölgelerin çevrelerine göre daha sıcak 
olmaları, şehirlerin ısı adası etkisini oluşturur. Bu asfaltlanmış 
alanlar,bitki topluluklarının köreltilmiş olduğu bölgeler ve siyah 
yüzeyler "ısı adası etkisi"nin başlıca nedenleridir.
Örnek Şehirler:Detroit (USA), Los Angeles (USA) ,Hong Kong 
(ÇİN)...

Şehirlerin Isı Adası Etkisi:



Havaya salınan fazla miktardaki gazlar, atmosferdeki havayı 
yoğunlaştırır, gaz tabakasını kalınlaştırır. Bu yüzden gelen güneş 
ışınları daha fazla emilir, daha az yansıtılır ve yapay bir sera etkisi 
oluşur. Gazlar, özellikle büyük şehirlerde, hava Yoğunluğu (Smog) 
oluşturarak etkili olmaktadır.

Smog oluşumunun bulunduğu yerleşim yerlerinde yaşayan 
insanlarda
- Akciğer ağrıları
- Hırıltı
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Akciğer iltihapları görülür.

Smog:



    
     Sera etkisi çeşitli iklim değişikliklerine yol açacaktır. 
    Önlem alınmadığı takdirde bazı doğa olaylarının olumsuz 

etkileri çok büyük boyutlara ulaşacaktır.

Kuraklık ve seller:



     Elektrik güç santrallerinin tamamı suya ihtiyaç duymaktadır. Sıcak 
geçen yıllarda elektrik istemi artacak fakat su miktarının 
azalmasından dolayı elektrik üretimi düşecektir. Bu da devlet ve 
halklara ekonomik sıkıntılar yaşatacak, çeşitli sorunlara neden 
olacaktır.

Güç üretiminde azalma:



    Sıcaklık artışına bağlı olarak nehir 
sularının alçalması, suyolu ticaretine 
engel oluşturup ulaşım giderlerini 
arttırmaktadır.

Nehir ulaşımında problemler:



Tarımda oluşacak büyük eşitsizlikler

• Üretim şekli olarak tarım, iklimdeki 2-3 derecelik ısınmadan etkilenmez. 
Ancak bu ısınma, var olan eşitsizlikleri belirginleştirerek dünya çapında 
tahıl dağılımı üzerinde etki gösterecek. Kuzey yarımküre daha fazla verim 
alırken, sıcak ülkeler tatlı su kaynaklarında ve ekilebilir topraklarında 
büyük kayıplarla karşılaşacaktır.

• “Mısır, hintdarısı, darı, şeker kamışı, ve sıcak ürünler ısınmadan 
faydalanacak. Ama, tarım en çok Güney yarımkürede zarar görecek.”



Okyanus Seviyesinde Yükselme

• Deniz suyu, yüzyıllardır kıyılara saldırıyor. Bir çok insan karaların iç 
kısımlarına doğru gitmek zorunda kalacak. Alçak mercanadaları ve 
adalar tamamen yok olacak ve şehirler yeniden kurulmak zorunda 
kalacak. “2100’de okyanus 14cm ila 80 cm arasında yükselecek. Bu 
yükselme şimdiden başladı ve yüzyıllar boyunca devam edecek. 
Ama bunun sorumlusu deniz buzulları olmayacak. Akıntılar ve 
kıyılar, etkilerini ölçemediğimiz büyük bir enerjiye maruz 
kalacaklar.”



Altüst olan bölgesel hava durumları

• Atmosferdeki sera etkisine neden olan gaz oranındaki 
artış kaçınılmaz olarak yağış ve sıcaklık artışa yol 
açacaktır. “Daha sıcak geceler, daha az belirgin 
mevsimler, artan aşırılıklar… Geleceğin iklimi daha 
şiddetli ve belirsiz olacak



Azalmakta olan karlar ve buzullar

• Topraktaki buzullar ve kar, önemli miktarlarda tatlı su 
depolayarak dere ve ırmakların seviyesini dengeler. Deniz 
buzulları ise eriyerek bölgesel olarak su sıcaklığını, buna 
bağlı olarak karbondioksit emme kapasitesini, tuzluluk 
oranını ve akıntıları değiştirir. Dünya ölçeğinde buzulların 
erimesi ve karlanmanın azalması telaşlandırıyor. Buna 
karşın, hiçbir şey atmosferin ısınmasının bu durumun 
sorumlusu olduğunu kanıtlamıyor. “150 yıldan beri Alp 
buzullarındaki genel çekilme, kışın kar yağışındaki %25’lik 
azalmaya bağlı olmalı. Sıcaklık artışının Alp buzulları 
üzerindeki etkisi sadece 20. yüzyılın başından ve özellikle 
1980’lerden beri görülüyor.”



   Kuzey Yarımküre’nin en büyük buz kütlesi olan Grönland 
adası, küresel ısınma nedeniyle eriyor. Grönland kütlesinin 
erimesi, düşük seviyedeki sahil şeridinde bulunan yerleşim 
yerlerinin sular altında kalmasına neden olacak. 

Grönland eriyor 



   Büyüklüğü 4.2 milyon kilometrekare olan Amazon’un 
şimdiye dek yüzde 20’si yok oldu. 

Amazon ormanları yok oluyor 



BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK



BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
• Biyolojik Çeşitlilik, 

tüm canlı 
organizmalar ve bu 
organizmaların yaşam 
alanlarının 
çeşitliliğini, birbirleri 
ve yaşadıkları 
ortamlarla olan 
ilişkilerini tanımlamak 
üzere 
kullanılmaktadır.



Çeşitlilik", ister kültürel, 
isterse ekolojik nitelikli 

olsun, bir sistemin 
dinamik bir

özelliğidir. Bu dinamik 
özellik, içinde bulunduğu 

sisteme direnç ve istikrar, 
tat ve

lezzet, renk ve güzellik, güç 
ve canlılık kazandırır. 

Biyoçeşitlilik de, 
çevremizdeki

ekolojik sistemlere benzer 
değerleri sunmaktadır.



• Biyolojik 
çeşitlilik,sürdürülebilir 
kalkınmanın önemli 
parametrelerinden olan dört 
öğeden oluşur.

• 1.Genetik Çeşitlilik
• 2.Tür Çeşitliliği
• 3.Ekosistem Çeşitliliği
• 4.Ekolojik Olaylar Çeşitliliği



GENETİK ÇEŞİTLİLİK

• Kalıtsal olarak geçen 
ve var oluşun fiziksel 
ve biyokimyasal 
özelliklerini 
belirleyen 
biyokimyasal 
paketler olarak 
tanımlanabilir.



   Genetik çeşitlilik belli bir 
tür,popülasyon,çeşit,alt-tür ya da ırk içindeki 
gen farklılığıyla ölçülür.Bu tür 
farklılıklar,örneğin evcil hayvanların ve tarımsal 
ürünlerin üretilmesini ve yabanıl yaşamda 
değişen koşullara uyumu sağlar.



• Genetik Çeşitlilik; türler içindeki çeşitliliğe (veya genetik 
farklılığa) bağlı olmaktadır. 

• Bir türe ait olan her bir birey; kendisine özgü belirli özelliklerin 
kaynağı olan bir 'gen dizilimi‘ne sahip bulunmaktadır. Örnek 
olarak; insanda gözlenen çok değişken yüz şekillerinin, 
insanlardaki genetik özellikleri yansıtması gösterilebilir. Bu 
terim aynı zamanda bir türün; (binlerce köpek yavrusu veya 
çok çeşitli gül toplulukları gibi) farklı populasyonlarını da 
(topluluk; oymak; boy; ...) kapsayabilir.



    Genetik Çeşitliliğin Önemi Nedir ? 
• Gen dizilimlerinde görülen aşırı değişkenlik; 

aynı zamanda bireylerin (veya 
populasyonların) herhangi bir çevresel 
etkene bağlı baskılara dayanma yeteneğini 
de temsil etmektedir. 

• Bazı bireyler artmakta olan kirlilik yüküne 
dayanma gücü bulabilirken, farklı gen 
dizilimlerine sahip olan diğer bireyler; 
çevresel koşulların tamamen aynı olduğu 
durumlarda bile, üreme güçlüğüne 
düşebilirler ve hatta ölümlerle 
karşılaşabilirler. Öncekiler, çevrede yaşamını 
sürdürürken; sonraki (birey)'ler ise, bu 
çevreyi terk eder veya ölürler. Bu süreç; 
'doğal seçilim' ('natural selection') olarak 
adlandırılır ve bir habitat içinde genetik 
çeşitliliğin yokolmasına yol açabilir. Bununla 
birlikte, habitat içinde artık mevcut olmayan 
bireyler; 'daha hızlı büyüme sağlayan 
genleri' veya, 'diğer baskı faktörlerine karşı 
daha iyi bir direnç gösterebilen genleri' de 
taşımış olabilir. 



Genetik Çeşitliliğin Azalması 
Niçin Önlenmelidir ? 

• Genetik çeşitliliğin azalması; 
güçlükle gözlenebilen bir 
süreç olup, bu değişimin 
ölçülmesi de çok güçtür. Buna 
karşın, popülasyonların 
azalması ve neslinin 
tükenmesi; çok daha kolay 
görülebilmektedir. 
Gözlenebilir nitelikte olan bu 
tükeniş, yalnızca tüm türlerin 
kaybını izleyen bir olgu değil; 
bu türler içindeki genetik 
çeşitliliğin de ortadan 
kalkmasına öncülük eden bir 
süreçtir.



Yeryüzündeki Genetik Çeşitlilik Merkezleri

"Genetik Çeşitlilik Merkezi" (GÇM) olarak 
belirlenen başlıca alanların, Dünya üzerinde

yer aldığı bölgeler ve bunların isimleri şunlardır:
• Çin GÇM,
• Hindistan GÇM,
• Orta Asya GÇM,
• Orta Doğu GÇM,
• Akdeniz Havzası GÇM,
• Etiyopya GÇM,
• Güney Meksika ve Orta Amerika GÇM,
• Güney Amerika GÇM.
Bu ana merkezlerin, küçük alt bölgelere 

ayrılmasıyla (örneğin, Siyam-Malaya-Java
GÇM, Şili GÇM, Paraguay-Brezilya GÇM, Peru-

Ekvator-Bolivya GÇM gibi) başlıca
genetik çeşitlilik merkezi sayıları sekizden on 

ikiye çıkarılmıştır. Bunlara ek olarak,
Her bir bölge içinde, daha alt düzeyde, mikro-

GÇM’leri de belirlenebilmektedir. Örneğin,
Türkiye'de kültüre alınmış bitkiler için, beş adet 

mikro-GÇM belirlenmiştir



   Genetik çeşitlilikteki bu 
kayıplarla, tüm ekosistem 
içindeki türlerin kalıtsal (irsi) 
etkilerdeki rolünü uygulama 
yeteneği de azalmaktadır



• Türkiye’nin coğrafi yapısının özellikle iklimsel ve topografik 
farklılığı, yüksek endemizm ve genetik çeşitliliği 
sağlamaktadır. Türkiye, iki önemli gen merkezinin kesiştiği 
noktada yer almaktadır: Akdeniz ve Yakın Doğu. Diğer 
yandan da floristik yapısı bakımından farklı üç bitki 
coğrafyası bölgesinin (Avrupa-Sibirya, Akdeniz, İran-Turan) 
kesiştiği bir konumdadır (Tekeli vd 2006’ya göre Erik ve 
Tarıkahya, 2004).



    Ahlat, ahududu, alıç, 
antepfıstığı, armut, buğday, 
ayva, badem, bakla, bezelye, 
ceviz, çamfıstığı, çavdar, çilek, 
elma, erik, fındık, fasulye, 
havuç, hıyar, iğde, incir, kabak, 
karadut, karayemiş, karpuz, 
kavun, keçiboynuzu, kestane, 
keten, kızılcık, kiraz, kocayemiş, 
korunga, lahana, menengiç, 
nar, nohut, pancar, soğan, 
susam, üzüm, vişne, yonca ve 
zeytin gen merkezi Anadolu 
olan başlıca tarımsal bitkiler 
arasındadır. Birçok sığır ırkı, 
koyun ırkı (Türk merinosu gibi) 
ve keçi ırkı (Ankara keçisi gibi) 
ile Anadolu yerli atları; birçok 
kümes hayvanı ırkı ve Ankara 
tavşanı için Türkiye 
genetik kaynak durumundadır.
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• Canlıların taşıdıkları gen sayısı bir bakteride 
1.000, bazı funguslarda (mantarlar)10.000, 
çiçekli bitkilerde 400.000 ve ev faresinde 
100000 ‘e kadar değişmekte canlı türlerinin 
sayısı iyimser olarak 5 ila 30 milyon arasında 
tahmin edilmektedir. Dünyada toplam 
1.742.000 canlı türünün tanımlandığı ve 
4.926.000 canlı türünün bulunabileceği 
belirtilmektedir. 



TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ

• Biyolojik çeşitlilik genel bir anlatımla tür 
çeşitliliği açısından bitkiler (Flora) ve 
hayvanlar (Fauna) olarak ifade edilmektedir. 



    Bir grup organizma genetik olarak benzerlikler gösterir ve 
karşılıklı olarak ürer.Bundan,türler olarak adlandırılan 
üretken canlılar ortaya çıkar.Tür çeşitliliği genellikle belli 
coğrafi sınırlar içerisindeki türlerin toplam sayısıyla ölçülür.



   Bitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağa 
organik madde kazandırır, toprak yorgunluğunu 
giderir. Diğer canlılara barınma ve beslenme 
ortamı sağlayarak ekosisteme devamlılık 
kazandırırlar. 

a)Bitki Çeşitliliğinin Önemi



   İnsanoğlu, eski çağlarda tarım toplumuna 
geçmesinden günümüze kadar çok sayıda bitki 
türünü kültüre almıştır. Tarih boyunca 3000 
kadar bitki türünün beslenmede kullanıldığı ve 
bunların % 30 ‘unun gıda üretiminin çoğunu 
karşıladığı belirtilmektedir. Geri kalan türlerin de 
tarım için önemi büyüktür. 



• Bugün Genetik Mühendisliği ve Biyoteknolojideki 
ilerlemeler sonucu, günümüzde kullanılan çeşitlere 
yabani akrabalarından gen aktarımı yapılarak zararlı 
böcek, hastalık, yabancı otlar ve kuraklığa dayanıklı 
yeni çeşitler elde edilmektedir. 



    Günümüzde 250.000 bitki türünden, ancak 5.000 ‘inin 
eczacılık değeri yönünden incelendiği kaydedilmektedir. 
Gelecek yıllarda bilimdeki ilerlemelere bağlı olarak birçok 
bitkiden, değişik hastalıklar için bileşiklerin elde edilmesi 
mümkündür. Ülkemiz tıp ve eczacılıkta kullanılan ve 
aromatik bitkiler yönünden zengin bir çeşitliliğe sahiptir. 



    Ayrıca süs bitkisi olarak ve peyzaj düzenlemelerinde
    kullanılan soğanlı bitkilerce de zengindir. Önümüzde ki 

yıllarda, bu yönüyle değerlendirilebilecek çok sayıda bitki 
türü bulunmaktadır. 



•  İnsanlar, ilk çağlardan günümüze 
kadar hayvanları avlayarak, 
evcilleştirerek gıda kaynağı olarak, 
taşımacılıkta, giyimde ve tıpta kobay 
amaçlı kullanmışlardır. Yine kültüre 
alınan hayvanların yabani akrabaları, 
hayvan ıslahında kullanılmaktadır. 

b-Hayvan Çeşitliliğinin Önemi :



   Böceklere bakıldığında 1.200.000 böcek türünden, 
ancak 750 tür kültür bitkilerinde zararlı olmaktadır. 
Geri kalan türler bizim için faydalı türlerdir. Bunlardan 
bazıları tarımda zararlı türlerin üzerinde beslenerek 
bu türlerin savaşımında kullanılmaktadır. 



   Bitkilerin büyük çoğunluğu tozlaşma için böceklere 
gereksinim duymaktadır. Böcekler, bitkilerin 
tozlaşmasını sağlayarak bitki yaşamının devamlılığı ve 
çeşitliliğine olanak vermekte ve ekosistemin 
devamlılığını sağlamaktadır. 



   Yine böceklerin önemli bir kısmı, organik maddelerin 
ayrışmasını ve tekrar toprağa kazandırılmasını 
sağlamakta adeta doğada birer gönüllü temizlik işçisi 
gibi çalışmaktadır. Bazı türler de kuşlar, balıklar, 
sürüngenler gibi hayvanların gıda kaynağı 
durumundadır .Tüm bu yönleriyle, yeryüzündeki 
yaşamın böceklere bağlı olduğunu söylemek fazla 
abartılı olmaz.



• Türkiye bu açıdan evrensel 
anlamda zengin bir ülkedir. 
Türkiye florası yaklaşık 12.000 
türe sahiptir (Tekeli vd 2006’ya 
göre Güner vd, 2000). Türkiye, 
Avrupa kıtasında bulunan bitki 
türlerinin % 75’ini barındırmakta 
olup, bunun üçte birini (% 30) 
endemik bitkiler oluşturur. Bir 
ülkenin florasının zenginliğinde, 
bir diğer önemli ölçütte 
endemizmdir. Endemizm çok dar 
coğrafik alanlara özgü türleri 
anlatmaktadır. Türkiye florası 
endemizm yönünden son derece 
zengindir. Anadolu leoparının 
izlerine rastlanıldığı 
tartışılmaktadır. Akdeniz ve Ege 
kıyıları nesli tehlike altında olan 
Akdeniz foku Monachus 
monachus, iribaş ve yeşil deniz 
kaplumbağalarının (Caretta 
caretta ve Chelonia mydas) 
yaşam alanlarıdır. 



• Türkiye faunası ise omurgasız canlılar, 
böcekler tahminen 80.000, deniz balıkları 500, 
iç su balıkları 240, iki yaşamlılar 22, 
sürüngenler 100, kuşlar 450 ve memeliler 150 
civarında tür ile temsil edilmektedir.



• Ülkemizin Asya ve Avrupa kıtaları 
arasında bir köprü görevi görmesi, 
ayrıca çok değişik iklim ve topoğrafik 
yapıya sahip olması, bitki ve hayvan 
türleri bakımından da oldukça zengin 
bir çeşitliliğin olması gerektiği 
sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’de 
120 memeli, 413 kuş, 93 sürüngen 18 
kurbağagil, 276 deniz balığı, 192 tatlı 
su balığı ve 60-80.000 böcek türünün 
bulunduğunu bildirmektedirler. Yine 
ülkemiz bitki türleri bakımından da 
oldukça zengindir. Bütün Avrupa 
kıtasında 12.000 bitki türü 
bulunmasına karşın ülkemizde 9.000 
bitki türü bulunmakta ve bu türlerin 
% 30 ‘u dünyada sadece Türkiye’ de 
bulunmaktadır. Oldukça fazla sayıda 
bitki ve hayvan türünün tanımlandığı 
yer ve anavatanı ülkemizdir. Tüm bu 
yönleriyle Türkiye, biyolojik çeşitlilik 
bakımından bir kıta özelliği arz 
etmekte olup dünyada eşsiz bir yere 
sahiptir. 



EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ
• Bir ekosistem bitkiler ve 

hayvanlar ile toprak,su,hava 
ve mineraller gibi cansız 
varlıklardan 
oluşur.Toplulukların kendi 
içlerinde ve topluluklar ile 
çevreleri arasında karmaşık 
işlevsel ilişkiler söz 
konusudur.Bunlar su 
dolaşımı,toprak 
oluşumu,enerji akışı gibi ana 
ekolojik süreçlerin de 
mekanizmasını oluşturur.Bu 
süreçler canlı toplulukları için 
gerekli olan destek 
sistemlerini sağlar ve böylece 
kritik bir karşılıklı bağımlılık 
oluşur.Bu bağımlılık,bir 
anlamda,sürdürebilir 
kalkınma yaklaşımının 
temelinde yatan olgudur.



Biyoçeşitliliğin Ekosistem Düzeyi

• Ekosistemin görevi canlıları barındırmak ve 
onlara,nesillerini sürdürebilmeleri için uygun bir 
ortam hazırlamaktır.

•  Ekosistemde canlılarla birlikte cansız öğeler de 
bulunmaktadır.

• Her ekosistem sahip olduğu iklim, toprak edafik, 
topografik ve biyotik özellikleri bakımından, 
başka ekosistemlere göre, az çok farklılıklar 
gösterir. 

• Böylece ekosistem çeşitliliği ortaya çıkar.



• Kimi ekosistemler orman, 
kimi ekosistemler mera, 
kimileri de sazlık bataklık, 
göl, akarsu, step özelliklerini 
taşırlar, kimi ekosistemler, 
insan etkisinden tamamen 
uzaktır ve doğal haldedir; 
kimisi de, "kent 
ekosistemi"nde olduğu gibi, 
insanın etkisiyle ileri 
düzeyde değiştirilmiş, 
şekillendirilmiştir.

• Ekosistem çeşitliliği arttıkça, 
potansiyel olarak ekosistem 
içinde yer alan habitat 
(türlerin yaşama ortamı) ve 
tür çeşitliliği de artar.



Bir bakıma ekosistem çeşitliliği,
tür çeşitliliğini kamçılayan, ya da
sınırlayan bir etkendir. Ekosistem
çeşitliliği, farklı türlerin
yaşayabilmesi için farklı 
habitatların,farklı ekolojik
işlevlerin ve en sonunda da
bunların denge
halinde karışımını
aksettiren, farklı klimaks (doruk)
canlı birliklerinin oluşmasını sağlar.



• 3-Ekosistemin Ekoturizm Olarak 
Sağladığı Faydalar: 

• Doğaya dayalı turizm, ekoturizm olarak 
adlandırılmaktadır. Ekoturizm son yıllarda artan 
bir önem arz etmektedir. Teknolojik ilerlemeler ve 
yaşam biçimine bağlı olarak stres altındaki 
insanlar, doğada kendini dinlendirmektedir. Milli 
parklara ve doğaya gidilerek stres atılmaktadır. 
A.B.D.’de Milli Parklar Servisi’nin 1998 yılı 
ölçümlerine göre, yaklaşık 300.000 turistin milli 
parkları ziyareti ile, direk ve dolaylı gelir olarak 14 
milyar dolar gelir elde edilmiştir. Benzer durum 
dünyanın diğer ülkelerinde de vardır. 



• Dünya Turizm organizasyonu, 
ekoturizmin uluslar arası turizmin 
% 7’sine karşılık geldiğini 
bildirmektedir. Ülkemizde de 
Fethiye’de bulunan Kelebekler 
Vadisindeki kelebekleri görmek 
amacıyla, tatil sezonu boyunca 
günübirlik olarak 15.000 turistin 
ziyaret ettiği bildirilmektedir. 
Biyolojik çeşitlilik ve doğal 
güzellikler bakımından, dünyada 
eşsiz bir yere sahip ülkemiz, 
ekoturizmde büyük potansiyel arz 
etmektedir. Ülkemizin sahip 
olduğu doğal güzellikler ve 
biyolojik zenginlikler yurt içi ve 
dışında yeterince tanıtılmalı ve 
ekoturizm geliştirilmelidir .



HABİTAT ÇEŞiTLiLiĞi: PEYZAJ ve EKOSiSTEMLER 

• PEYZAJ ÇEŞiTLiLiĞi: 
İnsanoğlunun doğadaki izleri 

• Peyzaj; İnsanoğlunun bıraktığı izler 
yoluyla şekillendirilen, bir dizi doğal 
ve kültürel öğelerden oluşmaktadır. 
Batı ve Orta Avrupa'da 
dokunulmayan bir peyzaj alanı, 
neredeyse hiç kalmamıştır. Tarımın 
geliştirilmesi yoluyla da insanlar, 
küçük ölçekteki korulukları ortaya 
çıkarmışlardır. Bazı peyzaj alanları 
ise, tamamen yapay bir özelliktedir. 
Örnek olarak; İngiltere'deki 
'Minsmere Doğa Parkı' ve belirli bir 
dereceye kadar da Fransa'daki 
'Poitou Bataklığı' ile 'Landes Ormanı' 
gösterilebilir. 



• - 'Peyzaj Çeşitliliği' kavramı; peyzajlar 
arasındaki ilişkileri dikkate almaktadır: 

• Burada; peyzajların bölgesel 
organizasyonu, dinamikleri ve iç-
bağlantıları, yerel, bölgesel ve ulusal 
kültürler yoluyla, bireyler ve toplumlar 
tarafından görüldüğü şekliyle ortaya 
çıkan ilişkiler ifade edilmektedir. 
- Peyzaj alanları; tüm kalite ve çeşitliliği 
ile, binlerce yıl boyunca sürdürülmekte 
olan insan faaliyetleri tarafından 
biçimlendirilmektedir. Peyzaj alanları; 
farklı toplumların araziyi 
kullanmalarına bağlı olarak sürekli 
gelişmektedir. Bu nedenle peyzaj 
alanları; doğanın ve yerleşimcilerinin 
ortak belleğini bir araya toplayan, 
çevrenin karmaşık bir elemanını 
oluşturmaktadır



• - Bir ekosistem; bir organizma topluluğu, 
bunların çevreleri ve aralarındaki ilişkilerden 
oluşmaktadır. Ekosistemler; mikro alanlardan 
biyosfere dek, çok farklı olabilen boyutlarda 
ortaya çıkabilir. Bir ormanın bir ekosistem 
oluşturabilmesi gibi; ölü bir ağaç gövdesi, bir 
nehir, bir gölet, bir dağ, bir deniz ve hatta tüm 
gezegen bir ekosistem ortaya çıkabilir. 



• Bir ekosistem; niteliği, yapısı ve içindeki değişik 
elemanlarının oynadıkları rollerin, zaman içinde 
sürekli bir gelişim göstermesi açısından dinamik bir 
birimdir. 

• - Ekosistemlerin karmaşık yapıları içinde, 
biyoçeşitliliğin oynadığı rolün tam olarak 
değerlendirilmesi güçtür. Birincil üretim ve 
parçalanma gibi belirli ekosistem özelliklerinin 
korunmasında, biyoçeşitliliğin ne derecede önemli 
olduğu bilinmemektedir. Ancak yine de belirli 
'dominant' (baskın) veya 'anahtar' olarak bilinen 
türlerin; ekosistem yapıları ve işlevleri üzerinde büyük 
bir etki yarattığı bilinmektedir.



• Türkiye’nin gerek gen, gerekse tür çeşitliliği 
ekosistem çeşitliğiyle yakından ilişkilidir. 
Ekosistem çeşitliliği; farklı türde bitki ve 
hayvan çeşitliliği anlamında da 
yorumlanabilir. Türkiye’nin ekosistem 
çeşitliliği; genel olrak orman, step, sulak alan, 
deniz ve kıyı, dağ ekosistemleri olarak beş 
grup altında ifade edilebilir.



• Yüksek endemizmiyle Doğu Karadenizde dikkat çekerken, 
Batı Karadeniz Bölgesinde geniş yapraklı odunsu türlerden 
oluşan ormanlar görülür. Günümüzde en geniş doğal sedir 
(Cedrus libani) ormanları ise Akdeniz Bölgesinde Toros 
Dağları’nda yer almaktadır. Türkiye yüzölçümünün % 26’sı 
orman rejimine tabii alanlardır (Tekeli vd 2006’ya göreIşık 
vd, 1997).

• Step ekosistemlerinin kapladığı alan 28.000.000 hektardır. 
Step alanlar, sahip olduğu doğal bitki ve hayvan türleri ile 
biyolojik çeşitlilik açısından yaşamsal öneme sahiptir. 
Türkiye yüzölçümünün % 35’ini oluşturmaktadır (Tekeli 
vd 2006).



• Yüksek biyolojik üretimine sahip sulak alanlar; başta su kuşları 
olmak üzere, çok sayıda tür ve çeşitte bitki ve hayvan toplulukları 
için habitat oluşturur. Sulak alanların bunların yanı sıra ekosistem 
devamlılığı için su dengeleme, doğal arıtım gibi birçok yararları 
bulunmaktadır. Türkiye’nin 26 su havzasının yıllık ortalama yüzey 
akışı 186 milyar m3’tür. Sulak alanların alanı ise 1.500.000 ha’ı 
bulmaktadır (Tekeli vd 2006).

• Türkiye adalar hariç 8.333 km kıyıya sahip olup, her biri farklı 
ekolojik özelliklere sahip olan Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Eğe 
Denizleri ile çevrilidir. Karadeniz, dünyanın en geniş ve 
okyanuslardan en fazla izole olmuş kapalı denizidir. İstanbul 
Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi biyolojik, coğrafik, 
meteorolojik ve hidrolojik karakteristiklerinin bileşimi ile Akdeniz 
ve Karadeniz kökenli türler için bariyer, biyolojik koridor ve 
aklimizasyon görevi yapar.



• Türkiye'nin yaklaşık yarısı dağ ekosistemi 
içerisinde yer almaktadır. Farklı rakıma sahip 
topografya koşulları, dikey ve yatay yönde, 
farklı habitatlar, dolayısı ile tür çeşitliliği 
gelişmesine neden olmaktadır (Tekeli 
vd 2006’ya göre Atalay, 2002).



Biyoçeşitliliğin "Proses", ya da İşlevsel Düzeyi

• Kahvaltı masamızdaki bir kaşık balın, nasıl üretildiğini hiç 
düşündünüz mü? 

• Bal arısı (Bilimsel adı: "Apis mellifera") adı verilen bir böcek 
türü, koloniler halinde yaşar.

• Türün, "işci arı" adı verilen bireyleri, yiyecek kaynağının 
bulunduğu yerin yönünü,uzaklığını, çeşit ve miktarını, diğer 
arılara özel danslar yaparak, güneşin durumuna göre haber 
verirler. 



• İşci arılar, çiçeklerin rengini, çiçeklerdeki balözünün kokusunu özel 
duyularıyla anlar; belirli bir sürede belirli çiçekleri ziyaret ederler.

• Hortumları ile çiçeklerden topladıkları balözünü bir süre kursaklarında 
depolarlar.

• Bu sürede, çiçekten toplanan balözü, arının kursağında değişime uğrar ve 
glikoza dönüşür. Arı, yuvasına dönünce, topladığı balı petek odacıklarına 
depolar. 

• Odacıkları,karnının alt tarafındaki özel salgı bezlerinden ürettiği mum 
örter.İhtiyaç duyduğu zamanlarda, enerji üretmek ve yaşamak için, 
depoladığı balı yer. 

• Fazlasını da başka canlılar yiyebilir.Düşmanına karşı, zehirli iğnesini 
kullanarak, kendini ve kolonisini korur. Bu arada arı, çiçek tozlarını bir 
çiçekten başka bir çiçeğe yayarak,çiçeklerin döllenmesini ve bitkilerin 
"meyveye yatmasını" da sağlar



• Yukarıda kısaca anlatılan konu içinde, bir çok "ekolojik olay", ya da 
"proses" olmaktadır.

• Arı ile diğer canlılar (bitkiler, insanlar ve arı parazitleri...) arasında 
değişik niteliklerde ve farklı düzeylerde etkileşimler olmaktadır. 

• İşte, bir ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar arasında, bu şekilde 
süregelen pek çok karmaşık olaylar vardır.

• Prosesler bir ekosistemin, işlemesini, görevini yerine getirmesini 
ve sonuç olarak da oradaki canlıların yaşamasını sağlar. Prosesler 
dinamiktir.



• Onları, maddi olarak ortaya koyamaz, somut olarak 
göremezsiniz. Fakat, onları işlerken gözleyebilir; 
onlardan,ekosistemin ve doğal olayların nasıl çalıştığı hakkında 
önemli dersler alabilirsiniz.

• Prosesler, ekosistemde biyolojik çeşitliliğin yaşamsal önemde 
bir parçasını oluştururlar. 

• Proses çeşitliliği, biyolojik çeşitliliğe ayrı bir boyut, ayrı bir 
zenginlik kazandırır.



Proses Çeşitliliği Niçin Önemlidir?

• Proses çeşitliliği biyoçeşitliliğin temel bir öğesi 
olup, ekosistemin canlı ve cansız öğeleri arasında 
bağlantı kurulmasını, ekosistemin işlemesini ve 
biyoçeşitliliğin yapısal parçaları arasında karşılıklı 
denge oluşmasını sağlamaktadır. 

• Ekosistemler farklı olunca, orada bulunan canlı ve 
cansız varlıklar da farklı olmakta böylece, her bir 
ekosistem içinde süregelen prosesler de 
birbirinden farklı olabilmektedir. 



• Zamana,yere ve biyoçeşitliliğin diğer yapısal 
öğelerine bağlı olarak sürekli bir değişim 
içinde olduğundan, proses çeşitliliği, 
biyoçeşitlilik öğeleri arasında en karmaşık 
olanıdır.

• Proses çeşitliliğinin anlaşılması, davranış 
bilimlerinden fiziki bilimlere kadar değişen 
farklı bilim dalları arasında etkileşim ve 
işbirliğini gerektirmektedir.



• Bir ekosistemde, habitat çeşitliliğinin ortadan 
kaldırılması, ya da belirli canlı türlerinin 
devreden çıkarılması, orada bazı ekolojik 
olayların ve proseslerin durmasına neden olur.

• Örneğin, buğday tarlalarının sınır boylarında 
uzanan canlı çitler kaldırılırsa, önce oradaki 
habitat çeşitliliği azalacak, sonra da orada 
yaşayan bir çok kuş, yılan ve kertenkele ortadan 
kalkacaktır. 



Global Isınmanın Biyolojik 
Çeşitliliğe Etkileri

• Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından gerek Avrupa ülkeleri, 
gerekse çevresindeki birçok komşu ülkeden daha 
zengindir.Türkiye Avrupa ülkeleri ile çevresindeki ülkeler 
arasında bitkiler bakımından 12.000 tür ile ilk sırada yer 
bulunmaktadır. Yine benzer şekilde endemizm oranı (% 30) 
ile en üst sırada yer almaktadır. Irak (Tür sayısı 3000 
endemizm oranı 6,3), İran (Tür sayısı 8000 endemizm oranı 
17,5) ve Suriye (Tür sayısı 3100 endemizm oranı 13,0) ile 
kıyaslandığında fark açıkça görülmektedir. Fauna elemanları 
açısından da Türkiye, birçok Avrupa ülkesi ve komşu 
ülkeden zengindir. Omurgalı canlı çeşitliliği açısından 
(Yunanistan 497; İspanya 501; İtalya 465; Rusya 668; 
Azerbeycan 215; Avrupa toplamı 1401)



• Biyolojik çeşitliliğin korunması; ekosistemlerin ve türlerin 
zarar görmemesi ile mümkündür. İnsan kaynaklı çevre 
bozulmasının tipik bir örneği ise iklim üzerine etkilerdir. 
Sera gazlarının (CO2, CFC, metan, azot oksitler) son 150 
yıldır artışı ile dünyanın ortalama sıcaklığı 15 oC’den 15,6 oC 
ye çıkmıştır. (Kadıoğlu, 2008).

• Canlılar, küresel iklim değişikliğinden doğrudan yada dolaylı 
zarar görürler. Canlıların habitat olarak kullandığı 
ortamlarda değişiklikler beklenmektedir. Sıcaklık artışları, 
orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağışlar nedeni ile seller, 
fırtınaların sayı ve şiddetinde artış, buzulların erimesi, deniz 
seviyesinde yükselme, tatlısu kaynaklarında azalma gibi 
etkiler bunlar arasında sayılabilir.



• Canlılar arasındaki rekabette sıcaklık 
artışlarının bazı türler için avantaja dönüşmesi ve 
baskın konuma geçmeleri, uyum gösteremeyen 
türler için zorluklar, daha sıcak bölgelere özgü 
türlerin yayılış göstermesi bunlar arasında 
sayılabilir. Etkiler bir arada düşünüldüğünde 
biyolojik çeşitliliğin zarar görmesinin yanı sıra 
tarım, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetlerde de 
zararlı canlıların artışı, hastalıkların artışı, ürün 
kalite ve miktarında azalma, toprak tuzlanması, 
su temininde güçlükler ve benzeri etkiler söz 
konusudur. 



• Türkiye açısından güncel küresel ısınmanın biyolojik 
çeşitliliğe etkisi konusunda bazı tahminler 
yapılmaktadır. Bununla birlikte, Ege Denizi’nde yaşayan 
yumuşak mercanların Eunicella cavaloni ve Eunicella 
singularis kolonilerinde görülen beyazlama 
ve soyulmalarının sıcaklık artışıyla ilgili 
olduğu belirlenmiştir. Bu olgu özellikle Kaş ve 
Kemer/Antalya bölgelerinde açıkça görülmektedir. 
Bunun dışında, salpa, kupes ve papaz balıklarının son 
yıllarda Karadeniz’de özellikle İğneada , Kıyıköy ve Şile 
bölgesinde avlanılmaya başlanılması Karadeniz yüzey 
suyu sıcaklığındaki artışla açıklanmaktadır. (TÜDAV, 
2007)   



• İklim değişikliğine yol açan sera gazları üretiminde 
enerjinin payı %80’lere yakın  olarak ifade 
edilmektedir. Bu durumda, enerji temini yapılırken ve 
enerji kullanırken sera gazları kontrolü de 
gerekmektedir. Fosil yakıt kullanımında bu konunun 
göz önünde tutulması, yapılabilir önerilerin tartışılması 
gereği bir süredir uzmanları düşündürmektedir. Karbon 
dioksit tutulması, sıfır emisyon gibi öneriler 
sayılmaktadır. Diğer yandan küresel iklim değişikliği su 
kıtlığı nedeni ile hidroelektrik üretimini de 
etkileyecektir. Bazı yörelerimizde sıcaklık artışı ile 
enerji ihtiyacında düşme beklenirken, bazı 
yörelerimizde soğutma için enerji ihtiyacı artacaktır.



• Sonuç olarak; Türkiye’nin 
belirtilen nedenler 
çerçevesinde sahip olduğu 
biyolojik çeşitliliği son 
derece değerlidir. Enerji 
üretim ve kullanımından 
kaynaklanan sera gazları 
emisyonunun payı 
yüksektir. Biyolojik 
çeşitliliği tehdit eden iklim 
değişikliği küresel olgusu 
için Ülkesel anlamda 
strateji çabaları ve 
bütünleşik çözüm 
arayışları sürekli 
gündemde olmalıdır.



KAYBOLAN TÜRLER



Nesil Tükenmesi Ne Demektir?

Bir canlı türü ya da o türün belirli özellikler taşıyan bir ırkı, yeryüzünden tamamen
yok olmuşsa; ya da neslini sürdürebilmek için insanın bakımına muhtaç hale 

gelmişse;
artık o canlı türünün ya da o ırkın, evrimsel anlamda nesli tükenmiş demektir. 

Bir canlı türü veya tür içindeki bir ırk neslini sürdürmek için, önce, bir çok bireyden
oluşan bir toplum halinde, belirli bir ekosistemde yaşamak zorundadır. 

Toplumu
oluşturan bireyler önce tek tek yaşamalı, sağlıklı gelişmeli, üreme çağına gelip 

genlerini
bir sonraki kuşağa aktaracak şekilde üreyebilmelidir.

 Bunun için de, her canlı
beslenmek, üremek ve kendisini ve yavrularını saklayıp korumak için belirli bir 

habitata ihtiyaç duyar.



Eğer:
•   Bir canlı türünün temel yaşam ihtiyaçlarını 

karşıladığı habitatlar yok olursa,

•   Bu habitatta daha önce bulunmayan ve tehdit 
edici olan bir etken devreye girerse,

•   Bu habitatta, söz konusu canlı için önemli 
görevi olan ögelerden biri veya birkaçı 
habittattan çıkarılırsa, o canlı türü, önce birey 
düzeyinde tek tek, sonra da toplum olarak 
kitleler halinde, o bölgeden yok olmak 
zorunda kalır. Bunun üstüne bir de, başka 
yörelerde, aynı koşulları ve aynı canlı türünü 
taşıyan "yedek“ habitatlar bulunmuyorsa, 
artık o canlı türü veya o ırk, yeryüzünden 
tamamen yok olmuş, nesli tükenmiş 
demektir.



HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİ YOK OLUYOR

• Araştırmalar, yüzlerce hayvan ve bitki türünün simdiden yok 
olmaya basladığını gösteriyor. Bunlarin basinda kurbağalar 
geliyor. Yeryüzünün yüksek kesimlerinde yasayan ve 
alternatif habitatlara göç edemeyen 70 kurbaga türünün 
soyu tükenmek üzere. Soğuk iklimlerde yasayan penguen ve 
kutup ayilari gibi yaklasik 200 hayvan türü de yüzyil sonuna 

dek yok olacak.



 
DÜNYADA HER SAAT 3 BİTKİ VEYA HAYVAN TÜRÜ YOK OLUYOR  

• Saatte bir 3 tür yok oluyor.
• Her gün 150 kadar tür kaybediliyor.
• Her yil 18 bin ila 55 bin türün soyu tükenmiş oluyor. 

Neden: İnsan Faaliyetleri

http://kureselfelaket.com/nesli-tukenenler/296-dunyada-her-saat-3-bitki-veya-hayvan-turu-yok-oluy.html


NESLİ TÜKENMİŞ VEYA TÜKENMEK ÜZERE 
OLAN HAYVANLAR HANGİLERİDİR ?  



Dinazorlar : Yüzlerce 
türü vardı. 

İnsanoğlunun dünyada 
bulunuşundan çok önce 

doğal sebeplerle yok 
oldular.

Moa : Yeni 
Zelanda'da yaşamış 
en büyük kuş türü. 
İnsanlar tarafından 

yok edildi 



Hazar Kaplanı veya Pers 
Kaplanı (Panthera tigris 

virgata): İran, Afganistan, 
Türkiye, Irak ve 

Moğolistan bölgelerinde 
yaşamaktaydı. En son 

1970 yılında Rusya'daki 
türün son üyesinin 
ölümüyle yok oldu. 

Anadolu coğrafi 
konumuyla çeşitli hayvan 

ve bitki türlerini içinde 
barındırmış 

Tazmanya Kaplanı 
veya Tazmanya Kurdu 

(Thylacinus 
cynocephalus): 
1930'lara kadar 

yaşadı. Tazmanya 
hükümeti ve çiftçilerin 
desteğiyle sürdürülen 
avlarla soyu tüketildi. 

http://img103.imageshack.us/img103/9227/kap54fc.jpg


Anadolu 
Aslanı : En 
son 1890 

yılında 
vurulmuştur.

Anadolu 
Kaplanı : Son 
Kaplan 1970 

yılında 
öldürülmüştür.



•Nesli Tükenmek Üzere Olan Hayvanlar

• Van Kedisi
• Kelaynak
• Su Samuru
• Meksika'nın volkan tavşanı
• Panda
• Caretta Caretta
• Penguen

http://www.kaliteliresimler.com/data/media/978/su_samuru.jpg


Meksika’nın volkan tavşanı ve Fiji’nin 
maymun suratlı yarasaları çok yakın 
zamanda yokolma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalan yüzlerce türden birkaçı. 
Ancak mevcut yaşam alanları 
korumaya alınırsa onlar da 
kurtulabilecek. 



MAMUTLAR

• Vahşi atlarin ve mamutlarin yok olmasinin 
sorumlulugu insanlarin olmayabilir. Yeni bir 
teze göre, bu türler küresel isinmayla Buz 
Çagi’ndaki dogal dokunun degismesine ayak 
uyduramadilar. En önemli besin kaynagi olan 
otlaklarin ortadan kaybolmasi, bu 
hayvanlarin topluluklar halinde açliktan 
ölmelerine neden oldu. 



PENGUENLER

    Penguen, Spheniscidae familyasini olusturan, uçamayan, 
dimdik durabilen, perde ayakli deniz kuslari.. 

Güney Kutbu, Yeni Zelanda, Avustralya, 
Güney Amerika, Güney Afrika ve hatta 
Galapagos kiyilarinda yasarlar. 

Denizlerdeki kabuklular, balik ve 
mürekkepbaliklari ile beslenirler. Tüyleri kus 
tüylerine hiç benzemez. Sirtlari siyah veya gri, 
karin kisimlari beyaz ince pulsu tüylerle 
örtülüdür.



GÖÇMEN KUŞLAR

• Manyas Kus Cenneti’nin doğal konukları, birkaç yıldır 
gelmiyorlar artık. Çünkü geldiklerinde hiçbir şey 
bulamıyorlar. Kuş Cenneti, çoktan cehenneme döndü bile.  
Göçmen kuşlar, göçecek yer bulamıyor. 



CARETTA CARETTA 
• Boyları 1,5 metreyi, ağırlıkları 150 kiloyu bulabilen bu sevimli hayvanlar, 

normal yaşamlarında tüm dünya denizlerini dolaşıyorlar. Caretta 
carettaların neslinin korunması açısından yapılması gerekenler arasında 
yuvalama alanlarının ve yuvalarının korunması kadar, denizlerimizin 
hem kirlilik hem de yapılan zararlı faaliyetler açısından kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Ülkemiz turizminin göz bebeği olan Akdeniz kıyılarının, 
oteller, tatil köyleri ve çeşitli yapılarla doldurulması caretta carettaların 
hem yumurtlama alanlarını kısıtlamakta hem de bu yapıların ve 
insanların çevreye ve denize verdikleri zarar tüm canlıları etkilediği gibi 
caretta carettaların yaşam alanı olan denizlerimizi de etkilemektedir. 



AKDENİZ FOKU 

• Denizlerdeki kirlilik yüzünden tükenme tehlikesiyle 
karşı karşıya.. En hızlı ve çarpık kentleşme, alt yapı 
yetersizliği, sanayinin fazla oluşu gibi nedenlerin 
Marmara’nın kirlenme nedenlerindendir.
   Akdeniz ve Ege kıyılarının, “caretta caretta” ve 
“cheloniamydas” türü deniz kaplumbağaları ile 
“Akdeniz foku”nun yaşam alanlarıdır.



TÜRKİYE'DE 42 HAYVAN VE BİTKİ TÜRÜ 
KÜRESEL ISINMA YÜZÜNDEN TEHLİKEDE  

   Coğrafi konumu dolayısıyla yaklaşık 12 bin 
bitki çeşidine ev sahipliği yapan Türkiye’de 
120 memeli, 400’den fazla kuş, 130 sürüngen 
ve 300 balık türü yaşıyor.   

 



    

   

HAYVANLAR  Bozayı: 
Sayılarının çok 
azaldığı tahmin 

ediliyor.

Telli Turna: Türün 
az sayıda kalan 
nesli, özel koruma 
altına alındı.
    

Akdeniz Foku: Türkiye 
denizlerindeki sayısının 
50-60 arasında olduğu 
tahmin ediliyor.



Alageyik: 1970’lerin 
başında sayıları 50’nin 

altına düşen tür, 
sadece Antalya ve 

Muğla’daki av üretme 
ve koruma 

istasyonlarında 
yaşıyor.

Ceylan: 
1982’de Şanlıurfa 
Ceylanpınarı’nda 
koruma altına 
alındı.

Mezgeldek: 
’Küçük toy’ olarak 
da bilinen hayvan 
türüne 1998’de 
Orta Anadolu’da 
rastlandı. 
Sayılarının çok 
azaldığı tahmin 
ediliyor.



Ulu Geyik: Geçmişte, Orta 
Anadolu ve Trakya’da 

yaygın olarak rastlanan 
türün av üretme 

istasyonları dışında sayısı 
çok azaldı

Yaban koyunu: 
Konya Bozdağ’da 

koruma altına 
alınması sonucu 

sayıları 2 bin 
500’ü geçti

Yaban keçisi: Av 
üretme ve koruma 
istasyonlarında 
sayıları artırılıyor.



      

Karakulak: "Step 
vaşağı" olarak da 
anılan tür, aralarında 
Çanakkale, İzmir, 
Muğla, İçel’in de 
bulunduğu bazı illerde 
görülüyor.
      

Kurt: Avrupa’nın bir çok 
ülkesinde olduğu gibi 
Türkiye’de de nesli 
tükenmek üzere olan 
kurtlar için acil önlem 
alınması gerekiyor.

Vaşak: Marmara, 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu ve İç 
Anadolu 
bölgelerinde nadir 
olarak görülüyor.



Dikkuyruk: Tüm dünyada 
sayılarının 15 bin olduğu 
bilinen türün, bazı yıllarda 
yüzde 70’inin Türkiye’de 
kışladığı biliniyor. Yaşam 
alanlarının yok olması 
nedeniyle türün nesli 
tükenmek üzere.

Şah Kartal: 
Türkiye’de 
yaklaşık 60 tane 
yaşıyor.

Kara Akbaba: Daha 
çok yaşlı ağaçların 
bulunduğu 
ormanlarda yaşayan 
türün sayısı, yaşam 
alanlarının yok 
olması nedeniyle 
azalıyor.



BİTKİLER   

Sevgi çiçeği: Halk 
arasında "gelin 
düğmesi" olarak da 
bilinen bitki türü, 
Türkiye’ye özgü ve 
sadece Ankara’nın 
Gölbaşı ilçesinde 
yetişiyor. Bu bitki, 
Bern SÖzleşmesi ile 
korumaya alındı. 

Sığla: Dünya üzerindeki 
tek doğal yayılış alanı 
Türkiye’nin 
güneybatısıyla Rodos 
Adası olan sığla ağacı, 
Türkiye’de 1348 hektarlık 
ormanda bulunuyor.



Beyaz Çiçekli Çakal 
Nergisi: Dünyada 
sadece Türkiye’de 
Muğla-Fethiye 
çevrelerinde yetişiyor.

Narin Acı Çiğdem: 
İstanbul’a özgü küçük 
çiçekli acı çiğdem türü, 
denetimsiz kentleşme 
ve yanlış 
ağaçlandırma 
nedeniyle tükenme 
tehlikesi yaşıyor. Bern 
Sözleşmesi ile koruma 
altına alındı.



Yabani Siklamen: 
Yumrulu bitkiler 
familyasındaki tür, 
Bern Sözleşmesi 
ile korunuyor.

Mavi Yıldız: 
Türkiye’nin 
kuzeybatısında ve 
Yunanistan’ın bazı 
bölgelerinde ender 
görülen bitki türü, 
Bern 
Sözleşmesi’yle 
koruma altına girdi.



Çöven: İç Anadolu’nun 
tuzlu steplerinde 
yetişen bitkinin soyu, 
tüm dünyada tehlike 
altında.

Karadeniz 
Salkımı: Soyu, 
tüm dünyada 
tehlike altına 
girdi.      



   . 

  

Kardelen: Türkiye’de doğal 
olarak yetişen 9 türü 

bulunuyor. 2 türü dışında 
kardelen soğanlarının 

doğadan toplanarak ihraç 
edilmesi yasaklandı

Erzincan süt otu: 
Dünyada sadece 
Erzincan Ovası’nın 
doğusundaki tuzlu 
bataklıklarda 
yetişen bitki, Bern 
Sözleşmesi ile 
korumaya alındı.   

İstanbul 
nazendesi: 
Dünyada sadece 
Türkiye’nin 
kuzeybatısında 
görülüyor.



Neden Kaygı Duyuyoruz?
 Nesil tükenme olayları, uzun zaman süreci içinde ve doğal yollarla olmuştur.

 Doğal yollarla bir türün nesli yavaş yavaş tükenirken, aynı türün genetik yapısında ağır ağır 
ve tedrici olarak gerçekleşen değişimler sonucu, çevreye ayak uyduran yeni ırklar ve 
onlardan da yeni türler ortaya çıkabilmektedir.

 Oysa, insan etmeni yüzünden ortaya çıkan nesil tükenmesi, doğal yolla
      süregelen nesil tükenmesinden çok farklıdır. 

 Nitekim, insan etkisiyle son iki yüz yıllık zaman diliminde nesli tükenen türlerin sayısının, 
insan türü ortaya çıkmadan önceki herhangi bir jeolojik çağın iki yüz milyon yıllık zaman 
diliminde nesli tükenen türlerin sayısından kat kat fazla olduğu tahmin edilmektedir .

 Çünkü insan türü, sadece, yaklaşık yüz bin yıl kadar önce, yeryüzündeki diğer canlılar 
arasında yerini almıştır. 

 Diğer canlılardan farklı olarak, zeka ve teknolojisiyle yerküresi üzerindeki yaşam 
ortamlarını, sadece kendi arzu ve ihtiyaçları yönünde değiştirme gücüne sahiptir. 

 İnsan türü, bu ve benzeri etkinlikleri sonucunda, doğadaki öğelerin şimdiye kadar hiç tanık 
olmadığı yepyeni kimyasalları ve nükleer maddeleri üretip, onların atıklarını doğaya 
bırakmakta; ekosistemleri ve yaşama ortamlarını hızla değiştirmekte; bu ortamları -önce 
başka canlılar için sonra da kendisi için- yaşanamaz hale getirmektedir.



Biyoçeşitliliğin Önemi

• Bir yöredeki biyolojik kaynaklar, milyonlarca yıllık bir evrim sürecinde, 
milyonlarca çeşit sınama ve yanılmanın bir sonucu olarak ortaya 
çıkmışlardır.

• Biyolojik kaynaklar yok edilmemeli; önümüzdeki yüzyıllarda
• olabilecek yeni keşif ve yöntemlerle, tüm insanlığa yararlı olabilmelidir. 
• Biyoçeşitlilik ve biyolojik kaynaklar, insanın temel ihtiyaçlarını 

karşılaması yanında, insan sağlığı ve mutluluğu için bir çok yararlar 
sağlar. 

• Örneğin, insanın zorunlu ihtiyaçlarından olan yiyecekler, su, oksijen, 
odun, enerji, selüloz hammaddesi, çeşitli ilaç ve

• kimyasalların hammaddeleri canlılardan ve onların büyüyüp geliştiği 
habitatlardan sağlanmaktadır. 



Bir Ekosistemdeki Biyoçeşitlilik:
• Çevresel strese ve baskılara dayanabilmek için, bir ekosisteme ve orada yaşayan 

her bir canlı türüne direnç sağlar. 

• Onlara, sanki çelikten bir zırh olur.

• Değişen çevre koşullarına yeni uyum seçenekleri sunar.

• Canlı grubunun sahip olduğu geniş genetik taban, o gruba, yeni koşullara daha iyi 
uyum sağlaması için, yeni genetik potansiyel sağlar.

• Biyolojik çeşitlilik, zamanla değişen insan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, 
seçenekler demeti oluşturur. Özellikle yaban hayatı, evcil türlerin yabani

• ataları (mera bitkileri, gıda bitkileri, tahıl, meyve, sebze, endüstri bitkileri 
kauçuk,

• pamuk vb).

• Yerküresi üzerinde hayatın devamlılığı için evrimsel potansiyel sunar.

• Değişik ekolojik hizmetleri yerine getirerek, sağlıklı ve verimli bir çevre sağlar. 
(Oksijen üretimi, karbon dioksit döngüsü, su döngüsü, mineral döngüsü, su ve 
toprak korunması, biyolojik ayrışma (parçalanma), biyolojik kontrol...)



    Biyoçeşitlilik, her düzeyde, çeşitli etkenlerin tehdidi altında 
bulunmaktadır. Bunları başlıca beş grup altında 
toplayabiliriz:

•Canlı türlerinin yaşadığı habitatların parçalara bölünmesi ve/veya   
bozulması,

• Aşırı tüketim,

• Toprak, su ve hava kirlenmesi,

• Yabancı türlerin getirilmesi,

• Küresel düzeyde iklimsel değişmeler,

• Endüstriyel tarım ve endüstriyel ormancılık.



Biyoçeşitliliği Korumanın Amaçları

• Biyoçeşitliliği korumanın ana amacı 
"sürdürülebilir kalkınma"yı sağlamaktır.

• Sürdürülebilir kalkınma, genetik çeşitliliği, 
canlı türlerini, onların yaşadığı habitat ve 
ekosistemleri koruyarak, etkin işleterek, akıllı 
yöneterek sağlanır.



O halde, biyolojik çeşitliliği korumanın amaçları:

      
    • Genetik çeşitlilik kaybını en aza düzeye      indirmek,

    • Tür çeşitliliği kaybını en az düzeye indirmek,  

    • Ekosistemlerde biyolojik çeşitliliği, hem şimdiki hem de 
gelecekteki insanların yararlanacağı şekilde işletmek. Ancak 
bir şartla: Bu kaynakları öyle işlet ki, bu kaynakların 
sunacağı-şimdiki ve potansiyel-yararlardan, başka canlıların 
ve gelecek kuşakların fayda sağlaması tehlikeye girmesin.



YAPILMASI GEREKENLER

  İn Situ (yerinde, doğal habitatı içinde) Koruma :

Bir türün ve onun taşıdığı genlerin korunması işlemi, en iyi şekilde o 
türün doğal yaşama ortamlarında gerçekleşebilir. Bu doğal ortam, 
aynı zamanda başka türlerin de yaşadığı bir ekosistemdir; ve bu 
ekosistemde bir hedef tür korunurken bu arada bir çok başka tür de 
korunmuş olur.

İn situ koruma, biyolojik çeşitliliğin ve onun bir parçası olan gen 
kaynaklarının korunması için etkin bir biyolojik yöntemdir.



Ex Situ (doğal habitatı dışında) Koruma
Tehdite ve tehlike altında olan biyolojik çeşitlilik ögeleri, bulundukları alan dışına

çıkarılarak koruma altına alınabilmektedir. Ne yazık ki, bu ögelerden ekosistemlerin,

ex situ (kendi alanı dışında) korunması mümkün değildir.

Genetik kaynakların ex situ korunması, söz konusu genetik materyalin çeşidine ve

kaynağına bağlı olarak ,arboretumlarda, botanik bahçelerinde, zooloji (hayvanat)

bahçelerinde, orijin ve döl deneme alanlarında, tohum bahçelerinde, klon arşivlerinde,doku
 kültürü-, tohum-, polen- ve DNA saklama bankalarında mümkün olmaktadır.

Ex situ koruma için en büyük sorun, maddi kaynak sorunudur. Genetik kaynakların

ex situ koşullarda uzun vadeli korunabilmesi için ihtiyaç duyulan maddi kaynaklar

çoğu kez yetersiz ya da istikrarsız olmaktardır. Ayrıca, ex situ yöntemlerle,

hedef türün tüm populasyonları, yeterli sayı ve oranda koruma altına alınamamakta;

ancak sınırlı sayıda korunabilen birey ya da örneklerde türün gen havuzu

yeteri ölçüde temsil edilememektedir. 
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