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BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐK

Değişik habitatlar ve bu habitatlarda yaşayan çok çeşitli canlı türleri vardır. Yerkürede
birbirinden farklı tüm canlılar biyolojik çeşitliliği oluşturur. Habitat, bir canlının
yaşadığı yerdir. Biyolojik çeşitlilik canlılar dünyasına baktığımızda gördüğümüz tüm
çeşitliliği kapsayan genel bir terimdir. Bir bölgedeki canlı türlerinin toplam sayısına
işaret eden tür çeşitliliğinden, tür içindeki bireylerin birbirlerinden farklılığının kaynağı
olan genetik çeşitliliğe ve canlıların yaşam alanları ve yaşamsal davranışlarındaki
çeşitliliğe kadar olan geniş bir yelpazedeki tüm çeşitliliğe kadar tanımlanır.
Biyolojik Çeşitlilik deyimi, tüm
canlı organizmalar ve bu
organizmaların yaşam alanlarının
çeşitliliğini, birbirleri ve
yaşadıkları ortamlarla olan
ilişkilerini tanımlamak üzere
kullanılmaktadır. Biyolojik
çeşitlilik üçe ayrılır;

1)

Genetik Çeşitlilik

2)

Tür Çeşitliliği

3)

Ekosistem Çeşitliliği

Genetik Çeşitlilik: Bir tür
içindeki çeşitliliği tanımlar.
Genetik çeşitlilik belli bir
tür populasyon, çeşit, alttür yada ırk içindeki gen
farklılığıyla ölçülür. Bu tür
farklılıklar, örneğin evcil
hayvanların ve tarımsal
ürünlerin üretilmesini ve
yabanıl yaşamda değişen
koşullara uyumu sağlar.
2) Tür Çeşitliliği:
Küresel, bölgesel yada
belli bir yerdeki tür
çeşitliliğini tanımlar. 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 içindeki türlerin toplam sayısıyla ölçülür.
3) Ekosistem Çeşitliliği: Bir ekolojik birimde birbirleriyle ilişki içinde bulunan tüm
canlı organizmalar topluluğu ve cansız etmenleri tanımlar. Toplulukların kendi
içlerinde ve topluluklar ile çevreleri arasında karmaşık işlevsel ilişkiler söz konusudur.
Ekosistemde tüm canlı toplulukları birbirinin yanı sıra yangın yada iklim gibi fiziksel ve
çevresel etmenlerle ilişki içindedir. Bu
nedenle ekosistem çeşitliliğinin
korunması yalnız türler yada toplulukları
değil bunların ilişki içinde bulunduğu
biyolojik olmayan etmenlerinde
korunmasını gerektirir. Bunlar su
dolaşımı, toprak oluşumu, enerji akışı
gibi ana ekolojik süreçlerinde
mekanizmasını oluşturur. Bu bağımlılık,
bir anlamda, sürdürülebilir kalkınma
yaklaşımının temelinde yatan olgudur.
Sağlıklı ekosistemler, yaşam için
olmazsa olmaz şartlardan biridir.
Ekosistemler canlılar için gerekli olan
temiz hava, su ve oksijen sağlayan pek
çok kimyasal ve iklimsel sistemi
düzenler.

Bir türe ait pek çok populasyon içinde görülen genetik zenginlik, değişik birey ve
populasyonların değişik çevre koşullarına uyum yapmış olmasıyla açıklanır. Oysa,
insanın evcilleştirdiği bir çok bitki, örneğin tahıl türlerinde en önemli nitelik olarak tek
bir karakter, yüksek verim dikkate alınmaktadır. Evcilleştirilen bitkilerin yabani çeşitleri
zamanla ortadan kalkarsa, biyolojik çeşitlilik önemli ölçüde azalacaktır.
BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐĞĐN ĐLKELERĐ
1) Bir türün bireyleri arasında genetik farklılıklar vardır. Boy, kilo, renk gibi
farklılıkların yanı sıra, örneğin zehirli maddelere direnç derecesi de bireyler arasında
değişkenlikler gösterir.
2) Her populasyonun belli bir artış hızı vardır.
3) Çevrenin belli bir taşıma gücü vardır, bu nedenle güçlü olanlar ayakta kalır.
4) Yaşamını sürdüren bireyler kendi genetik özelliklerini yavrularına aktarır.

Yukarıdaki şekilde biyolojik çeşitliliğin önemi anlatılmaktadır. Tek türün baskın olduğu
populasyonlarda diğer türler zaman içerisinde elenir ve sonuç olarak ortada tek bir tür
kalır. Bu durum ise örneğin herhangi bir salgın riski karşısında dayanıksız ise bu
türün yok olması anlamına gelir. Oysaki birden fazla türün olduğu ortamlarda yani
biyolojik çeşitliliğin olduğu ortamlarda böyle bir durumla karşılaşılmaz çünkü doğal bir
elenme sonucu da olsa bu türün bireylerinden bir kaçı elense bile çoğu canlılığını
devam ettirerek bu türün yaşamasını sağlar.

