7. Sınıf
6. Ünite
Çevre ve Đnsan
Konu:Ekosistem
Çalışma Yaprağı (Konu Anlatımlı)
1)EKOSĐSTEM NEDĐR?
Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri
ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir.
Organizmalarla cansız çevre elementleri birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Karşılıklı olarak
madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla, cansız maddelerin
bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir.

1.1) Tür Nedir?

Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren
biyolojik grup.
Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası ikili adlandırma sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme
göre her yeni türe Latince bir cins birde tür adı verilir. Bu adlardan ilki tanımlanan türe
akraba olan öbür türleri de içeren cinsi belirtir; ikincisi yalnızca bu türe özgü bir addır.

1.2) Habitat Nedir?
Habitat, bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yer. Bu yer, fiziksel bir bölge,
yeryüzünün özel bir parçası, hava, toprak ya da su olabilir. Habitat, bir okyanus ya da
bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi, çürümüş bir ağaç kütüğünün altı ya da bir böceğin
bağırsağı kadar küçük de olabilir. Bununla beraber, her zaman tanımlanabilen ve fiziksel

olarak sınırlı bir bölgedir. Birden fazla hayvan ya da bitki özel bir habitatta
yaşayabilir.

1.3) Populasyon Nedir?
Populasyon sınırları belli alandaki yani aynı yerdeki aynı tür. Canlıların
oluşturduğu topluluktur.

2)Farklı Ekosistemler
2.1) Deniz Ekosistemi

Yeryüzünün en büyük ekosistemlerinden biri de deniz ekosistemleridir. Bu
ekosistemlerde pek çok canlı türü yaşamaktadır.Denizlerdeki tuzun oranı, bitki örtüsü, suyun
derinliği ekosistemdeki canlı türlerininin çeşitliliğini belirler.

2.2)Orman Ekosistemi

Yağmur ormanları yağış ve sıcaklığın çok yüksek ve değişmez olduğu bölgelerde bulunur.
Bu ormanlar, doğal kaynaklardan yana çok zengindir. Bu ormanlar pek çok canlı türü
bulundurur.

2.3) Çöl Ekosistemleri:

Sıcak ve Kurak Đklimin Hakim olduğu Çöllerde yaşayan canlılar, yaşamlarını buralarda
sürdürebilmeleri için gerekli olan çeşitli özelliklere sahiplerdir. Örneğin kaktüs gövdesinde su
ve besin depolar.

3) Besin Ağı:
Her ekosistem çok sayıda ve farklı besin zinciri içerir ve bunlar bir araya gelerek besin
ağını oluştururlar. Yeryüzündeki Tüm canlılar çok büyük ve karmaşık bir besin ağı içinde
birbirine bağlanmışlardır.

