


Canlılar çevreleriyle sürekli madde ve enerji akışı içerisinde olan açık sistemler olarak değerlendirilmektedirler.

Canlılığın devamı için bu madde ve enerji akışının sürekli olması gerekmektedir. Bu anlamda değerlendirdiğimizde, canlılar

birbirleriyle ve çevrenin cansız öğeleriyle sürekli bir etkileşim halinde bulunmaktadır.

CANLI ( BİYOTİK ) FAKTÖRLER CANSIZ ( ABİYOTİK ) FAKTÖRLER

Üreticiler ( Ototroflar ) Işık

Tüketiciler ( Heterotroflar ) İklim

Ayrıştırıcılar ( Saprofitler ) Sıcaklık

Su

pH

Toprağın mineral bileşimi

Canlı organizmaların birbirleriyle ve çevrenin cansız öğeleriyle

kurduğu ilişkileri konu alan biyoloji dalına ekoloji denir.

Ekoloji bilimi, çalışma alanının kapsam genişliğine bağlı olarak dört

temel çalışma düzeneğine bölünebilir.

Organizma ekolojisi

Bireylerin çevrenin canlı ve cansız öğeleriyle verdiği yaşam mücadelesinde sergiledikleri davranışlarını, fizyolojik faaliyetlerini

konu edinir. Organizmaların yaşam alanının sınırlanması genellikle türün ekolojik toleransına yani hoşgörüsüne bağlıdır.

Bir türün ortamın belli bir faktörüne karşı gösterdiği hoşgörü, ekolojik tolerans olarak adlandırılır. Başka bir deyişle ekolojik

tolerans, ortamın belli bir faktörünün etkisi altında canlının varlığını sürdürebildiği asgari ve azami değerler arasındaki banttır.

Örneğin Sazan balığının ( Cyprinus carpio ) yaşaması için su sıcaklığının 3 – 30 OC arasında olması gerekirken, Alabalık için

( Salmo trutta ) uygun sıcaklık değerleri 7 - 18 OC arasındadır.



Ekolojik toleransları dar olan türler ortamın fiziksel ve kimyasal koşullar
hakkında bize daha net bilgiler sağlamaktadır.

Ortam koşullarının herhangi birine karşı toleransı zayıf olan ve bulunduğu
bölgenin şartları hakkında net bilgiler sağlayan türlere indikatör ya da gösterge
tür adı verilir.

Populasyon ekolojisi

Aynı türün aynı coğrafik alanda yaşayan bireylerinin oluşturduğu topluluğa
populasyon denir.

Populasyon ekolojisi daha çok belli bir coğrafi alanda türün ne kadar bireyinin
yaşayabileceği sorunu ile ilgilenmektedir.

Ankara’nın Tiftik Keçileri
Van Gölü’ndeki İnci Kefalleri

Karadeniz’deki Hamsiler

Aşağıda verilen ekolojik birimlerden
hangisinin rastgele seçilen iki bireyi 
nin aynı türe ait olacağı kesindir?

A) Ekosistem 
B) Popülasyon
C) Biyosfer 
D) Ekoton
E) Komünite



Komunite ekolojisi

Belirli bir coğrafi alanda yaşayan populasyonların toplamı komunite olarak
adlandırılmaktadır. Komunite ekolojisi, komunitenin yapısını ve organizasyonunu
etkileyen avlanma, rekabet ve hastalıklar gibi etkileşimle üzerinde araştırmalar yapar.

Komunitelerin yerleşim alanlarına biyotop denir. En düşük tür zenginliği kutup
bölgelerinde görülürken, en yüksek tür çeşitliliğine tropik bölgelerde rastlanmaktadır.

Komunitelerin ( ekosistemlerin ) geçiş alanlarına ekoton denmekte olup, ekotonlar tür çeşitliliği bakımından zengin ama birey

sayısı bakımından fakir bölgelerdir. Ekotonlarda tür çeşitliliği fazla olduğundan rekabet te fazladır.

Belirli bir alanda yaşayan canlıların tümünü ifade eden komunite kavramına ortamın cansız faktörlerini de dâhil ettiğimizde

karşımıza ekosistem kavramı çıkmaktadır. Gezegenin içerdiği tüm ekosistemlerin toplamı biyosferi oluşturmaktadır.

Biyotop

Komunitelerin yerleşim alanlarına biyotop denir. En düşük tür zenginliği kutup bölgelerinde görülürken, en yüksek tür
çeşitliliğine tropik bölgelerde rastlanmaktadır.

Baskın Tür

Komünitede en bol bulunan ya da toplamda en yüksek biyokütleye sahip türe baskın ( dominant ) tür denir. ( Kızıl çam ormanı )

Bir ekosistemdeki bitki topluluklarına flora, hayvan topluluklarına ise fauna denir.



1. Populasyon
2. Ekosistem
3. Komünite
4. Biyosfer

Şeklinde verilen ekolojik birimleri
en dar kapsamlıdan en geniş
kapsamlıya göre sıralayınız.

Ekolojik Niş

Ekosistemde canlının beslenme, üreme, barınma, gibi yaşamsal faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere yapmak zorunda olduğu görevlerine ekolojik niş denir.

Habitat

Bir canlı türünün doğal olarak yaşayıp üreyebildiği alanlara habitat denir. Habitatlar
canlının adresi olarak tanımlanabilir.

Biyom

Kendine özgü iklim özelliklerine ve canlı türlerine sahip büyük ölçekli kara ya da su 
ekosistemlerine biyom adı verilir.

Bir ekosistemin biyotik faktörleri
aşağıdakilerden hangisine göre
gruplara ayrılmaktadır?

A. Ekolojik Niş
B. Habitat
C. Flora
D. Fauna
E. Biyotop

Organizma         Populasyon Komünite Ekosistem                 Biyosfer


