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Ekosistemler
Çevremize ﬂöyle bir bakt›¤›m›zda gördüklerimiz, yaﬂad›¤›m›z yere göre de¤iﬂir.
Çevremizdeki canl› ve cans›z varl›klar
kentte yaﬂ›yorsak farkl›, da¤l›k bir bölgedeysek farkl›, deniz kenar›ndaysak farkl›d›r. Herhangi bir canl›n›n do¤al çevresi,
birlikte yaﬂad›¤› canl› ve cans›z bütün
varl›klardan oluﬂur. Do¤al çevrelerinde
yaﬂayan canl›lar› ve bunlar›n canl› ve
cans›z çevreleriyle olan etkileﬂimlerini inceleyen bir bilim dal› var: Ekoloji. Ekoloji insanlar›n, hayvanlar›n ve bitkilerin
aras›ndaki iliﬂkileri, bu canl›lar›n birbirleriyle ve çevreyle etkileﬂimlerini inceler.
Bu etkileﬂim öyle geniﬂ bir a¤ oluﬂturur
ki çevremize yönelik yapt›¤›m›z her davB‹L‹M ve TEKN‹K 98 May›s 2008

ran›ﬂ, hem bizi hem de ayn› çevreyi paylaﬂt›¤›m›z canl› ve cans›z varl›klar› etkiler.
Ancak ﬂunu da unutmamal›y›z: Bütün
canl›lar gibi biz de yaﬂam›n temel gereksinimlerini karﬂ›lamak için çevremize ba¤›ml›y›z. Bu nedenle de çevremizi etkiledi¤imiz ölçüde biz de çevremizden etkileniriz. Yeryüzünde yaﬂayan bütün canl›lar›
düﬂündü¤ümüzde,
bunlar›n
etkinliklerinin birbirini etkilemesi sonucunda çok say›da ve farkl› durumun ortaya ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz. E¤er bu etkileﬂim alan›n› s›n›rlarsak bir ekosistemden söz edebiliriz.
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Y›ld›z Tak›m›

Oksijen
Üreticiler (köklü bitkiler)

Üretici
Karbon dioksit

Üreticiler (fitoplankton)
Birincil tüketiciler (zooplankton)

Birincil tüketici
(tavﬂan)

‹kincil tüketiciler (bal›k)

‹kincil tüketici (tilki)

Üreticiler

Çözünmüﬂ kimyasal
maddeler
Üçüncül tüketiciler
(deniz kaplumba¤as›)

Ayr›ﬂt›r›c›lar

Çökeller
Ayr›ﬂt›r›c›lar (bakteri ve mantar)

Su

Çözünebilir mineraller

Bir ekosistemdeki tüm canl›lar, beslenme ve kendilerine enerji sa¤lama aç›s›ndan birbirlerine ba¤l›d›r. Besin zinciri, Güneﬂ’ten gelen enerjinin bitkilerce yap›lan fotosentez yoluyla kullan›lmas›yla baﬂlar.

Ekosistem belli bir do¤a parças›ndan ve orada yaﬂa-

ler, yani bitkiler, otçul ad› da verilen, birincil tüketici-

yan canl›lardan oluﬂur. Ekosistemde canl›lar karﬂ›l›kl›

lerce yenir. Otçul hayvanlarla beslenen hayvanlara

olarak madde al›ﬂveriﬂi yapacak biçimde birbirini et-

etçil ya da ikincil tüketici, bunlarla beslenenlere de

kiler. Ancak yaln›zca canl›lar›n aras›ndaki etkileﬂim

üçüncül tüketici ad› verilir. Kimi hayvanlar da hem

de¤il, canl›lar›n cans›z varl›klarla ve bütün do¤al

öteki hayvanlarla hem de bitkilerle beslenir. Böyle

çevreleriyle olan iliﬂkileri de ekosistemin parças›d›r.

hayvanlara da hem etçil hem de otçul anlam›na ge-

Bir ekosistem temel olarak cans›z (abiyotik) madde-

len hepçil denir. Bunlar›n d›ﬂ›nda, her besin zincirin-

ler, üreticiler, tüketiciler ve ayr›ﬂt›r›c›lardan oluﬂur.

de bir de ayr›ﬂt›r›c›lar bulunur. Ayr›ﬂt›r›c›lar, bitkisel

Ekosistemlerde yaﬂam, enerji ak›ﬂ› ve besin döngüle-

ve hayvansal kal›nt›lar› topraktaki humus ve mineral-

riyle sürer. Aç›k bir ekosistemde, enerji ve besin giriﬂ

lere dönüﬂtüren böcekler, bakteriler ve mantarlard›r.

ç›k›ﬂ› süreklidir. Büyük ekosistemlerin içindeyse, çok

Bu canl›lar kendi beslenme gereksinimlerini de bu

say›da küçük ekosistem bulunabilir. Örne¤in, büyük

süreç s›ras›nda karﬂ›lar.

bir ekosistem olan orman›n içindeki gölün kenar›nda bulunan bir taﬂ›n alt›, küçük bir ekosistem say›la-

Ekosistemler çok say›da farkl› besin zinciri içerir. Bu

bilir. Bir taﬂ›n alt›nda neler olabilece¤ini düﬂündü-

zincirler bir araya gelerek daha karmaﬂ›k yap›daki be-

nüz mü hiç? Örne¤in, solucanlar, k›rkayaklar ve da-

sin a¤lar›n› oluﬂturur. Besin a¤lar›n› karmaﬂ›k hale ge-

ha baﬂka birçok hayvan taﬂlar›n alt›nda yaﬂ›yor ve

tiren, hayvan türlerinin genellikle farkl› ﬂeyler yemesi

hem taﬂla hem de onun alt›ndaki toprakla etkileﬂime

ve bu nedenle besin zincirinde farkl› roller oynamas›-

giriyor olabilir. Taﬂ›n çevresindeyse, göl suyu, sazl›k-

d›r. Bir ekosistmede yer alan hayvanlar bir baﬂka eko-

lar, baﬂka taﬂlar, gölde yaﬂayan hayvanlar bulunabi-

sistemdeki bitki ve hayvanlarla beslenebildikleri için

lir. Peki, göl nas›l bir do¤al çevrede bulunuyor olabi-

bu ekosistemler de birbirlerine ba¤lan›r. Bu sayede

lir sizce?

yeryüzünde yaﬂayan bütün canl›lar büyük ve karmaﬂ›k besin a¤lar› içinde birbirine ba¤lan›r.

Besin Zincirleri
Bir ekosistemdeki bütün canl›lar beslenme ve kendi-

Bir besin zincirinde farkl› beslenme basamaklar› ya

lerine enerji sa¤lama aç›s›ndan birbirine ba¤l›d›r. Bu

da düzeyleri bulunur. Bu basamaklar “trofik düzey”

ba¤lar topluca besin zincirlerini oluﬂturur. Besin zin-

olarak adland›r›l›r. Buna göre, bütün üreticiler birlik-

ciri, bitkilerin güneﬂten gelen enerjiyi fotosentez

te birinci trofik düzeyi, bütün otçullar ikinci trofik dü-

yoluyla kullanmas›yla baﬂlar. Yeﬂil bitkiler, çevrelerin-

zeyi ve bütün etçiller de üçüncü trofik düzeyi oluﬂtu-

deki temel ö¤elerden besin üretmek için güneﬂ

rur. Her beslenme basama¤›nda besinin bir bölümü

enerjisinden yararlan›r. Bu bitkilere üretici denir. Bit-

enerji sa¤lamak için kullan›l›rken geri kalan› depola-

kilerde besin olarak depolanan enerji, besin zinciri

n›r. Düzey yükseldikçe, her basamakta besinin bir

içinde ekosistemin bütün üyelerine da¤›l›r. Üretici-

bölümü tüketildi¤inden, enerji sa¤lamak için kullan›May›s 2008
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lacak miktar giderek azal›r. Bu nedenle de yukar›
do¤ru ç›k›ld›kça, ayn› miktardaki besinin gittikçe daha az say›da hayvan› besledi¤ini görürüz. Ço¤u ekosistemde, baﬂl›ca iki besin a¤› bulunur. Birincisi
otçullar› ve daha yukar›da yer alan beslenme düzeylerini, öteki de at›k ürünler ya da ölü dokularla beslenen organizmalar› ve bunlarla beslenen daha üstteki düzeyleri kapsar.

Enerji Ak›ﬂ› Nas›l Sa¤lan›r?
Yaﬂam›m›z› sürdürmek için enerjiye gereksinim duyar›z. Bu gereksinimimizi de besinlerden karﬂ›lar›z.
Canl›lar aras›nda enerji ak›ﬂ› da besin zincirleriyle
sa¤lan›r. Besin zincirinin, Güneﬂ’ten gelen enerjinin
bitkilerce yap›lan fotosentez yoluyla kullan›lmas›yla
baﬂlad›¤›ndan söz etmiﬂtik. Bitkilerin yakalad›¤› bu
enerjinin bir bölümü solunumda kullan›l›rken bir
bölümü de bitki dokular›na dönüﬂtürülür. Bitki dokular›ndaki enerjiye do¤rudan ulaﬂabilenlerse, otçullar
ve ölü bitkilerle beslenen ayr›ﬂt›r›c›lard›r. Otçullar, ald›klar› enerjinin ço¤unu solunum ve bedenlerinin

d›, ﬂimdiye de¤in hepsi çoktan tükenmiﬂ olurdu. Ancak enerjinin tersine, besinler ekosistemlerde

bak›m› için kullan›r. Enerjinin geri kalan›, otçullar›n

çevrimler içinde sürekli kullan›labilir. Her element

beden kütlesine gider. Otçullar›n beden kütlesinde-

için çevrim, besinin bulundu¤u bir depo, bir de¤i-

ki enerjinin büyük bölümüyse bunlarla beslenen et-

ﬂim havuzu ve besinlerin geçti¤i organizmalardan

çiller taraf›ndan al›n›rken, bir bölümü de yine ayr›ﬂt›-

oluﬂan bir topluluk içerir. Ancak insan etkinlikleri bu

r›c›lara gider. Etçillerin ald›¤› enerjinin neredeyse tü-

besin çevrimlerini de¤iﬂtirebilir.

mü bak›m için kullan›l›r. Bitki enerjisinin büyük
bölümünü alan ayr›ﬂt›r›c›lar, bunun yar›dan ço¤unu

Su Çevrimi

bak›m için kullan›r. Geri kalan da toprakta depolan›r

Su, en önemli yaﬂam kayna¤›m›zd›r. Bütün canl›la-

ya da ayr›ﬂt›r›c›larla beslenen organizmalar taraf›n-

r›n %75’i sudan oluﬂur. Denizler, karalar ve hava

dan al›n›r. Sonuç olarak, bitkilerin yakalad›¤› enerjinin neredeyse tümü dönüﬂtürülürken bir bölümü ›s›
olarak kaybolur. Yani, ekosistemde enerji ak›ﬂ› tek

Canl›lar›n, yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için gereksinim duyduklar›
besinlerin en önemlileri karbon, azot, oksijen ve fosfordur. Bütün bunlar, birer çevrim içinde sürekli olarak kullan›labilir.

yönlüdür. Bu nedenle, sistemin yaﬂamay› sürdürebil-

Atmosfer
Okyanuslardan
topra¤a su buhar›
taﬂ›nmas›

mesi için üreticilerin, güneﬂ enerjisini tutma iﬂlemini
sürekli yapmas› gerekir.

Ya¤›ﬂ

Do¤adaki Çevrimler
Do¤adaki bütün organizmalar suya ve besine gerek-

Ya¤›ﬂ

Buharlaﬂma

sinim duyar. Bu besinler aras›nda en önemlileri karbon, azot, oksijen ve fosfordur. Bunlar yeryüzündeki bütün canl›lar›n, yaﬂamlar›n› sürdürmek ve geliﬂ-

Buzul

Buharlaﬂma
Okyanus

Yüzey ak›nt›s›

mek için gereksinim duydu¤u enerjiyi sa¤lar. E¤er
bu maddeler yaln›zca tek bir kez kullan›labilir olsay-
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Yeralt›ndaki ak›nt›

Bitki
Toprak
S›z›nt› örtüsü
Akarsular,
göller
Toprak nemi
Yeralt› sular›

Donmuﬂ
haldeki
toprak
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Y›ld›z Tak›m›

aras›ndaki su al›ﬂveriﬂi, yeryüzünde yaﬂam›n var ol-

si yaratarak küresel ›s›nmaya yol açarlar.

mas›n› sa¤layan koﬂullar› sürekli k›lar. Güneﬂ ›ﬂ›nla-

Azot Çevrimi

r›yla ›s›nan ›rmaklar, göller ve denizlerdeki sular bu-

Azot, proteinlerin ve DNA’n›n önemli bir bileﬂeni-

harlaﬂarak havaya kar›ﬂ›r. Bu su buhar› zamanla so-

dir. Bütün canl›lar büyümek için gerekli olan prote-

¤ur, yo¤unlaﬂ›r ve bulutlar› oluﬂturan su damlac›k-

inleri üretebilmeleri için azota gereksinim duyar.

lar›na dönüﬂür. Bulutlar havada yükseldikçe so¤uk

Gaz halindeki azot, atmosferin %78'ini oluﬂturur.

havayla karﬂ›laﬂ›r ve su damlac›klar› ya¤mur ya da

Ne var ki canl›lar azotu gaz halindeyken kullana-

kar biçiminde yeniden yeryüzüne iner. Ya¤mur ve

maz. Azotun canl›larca kullan›labilmesi için önce

kar sular›n›n bir bölümü akarsularla taﬂ›narak de-

nitritlere, daha sonra da nitratlara dönüﬂmesi gere-

nizlere geri dönerken bir bölümü de göllere ya da

kir. Yanarda¤ etkinlikleri ve y›ld›r›m gibi elektrik bo-

yeralt› sular›na kar›ﬂ›r. Canl›lar›n bedenlerinde %

ﬂalmalar›, az miktarda azotun, besin çevrimine gir-

75 oran›nda su bulundu¤unu söylemiﬂtik. Bu can-

mesini sa¤layabilir. Ancak gerekli miktar›n elde edi-

l›lar yaﬂamlar›n› yitirdi¤inde, bedenlerindeki bulu-

lebilmesi için azotun topraktaki organizmalar tara-

nan su da bu çevrime kat›l›r. Ayr›ca bitkilerin kökle-

f›ndan bitkilerin kullanabilece¤i bir biçime dönüﬂtü-

riyle topraktan çektikleri suyun büyük bölümü de

rülmesi gerekir. Karasal ekosistemlerde, toprakta ya

yapaklar›n yüzeyinden buharlaﬂarak havaya, yani

da baz› bitki gruplar›n›n köklerindeki yumrularda

su çevrimine kar›ﬂ›r.

azot ba¤layan bakteriler yaﬂar. Bu bakteriler, azot
gaz›n› amonya¤a dönüﬂtürür. Yumrularda bulu-

Karbon Çevrimi

nan bakteriler bitkiden besin al›rken, bunun karﬂ›l›-

Karbon da canl›lar için yaﬂamsal önemi olan ele-

¤›nda bitkiye gereksinim duydu¤u azotu sa¤lar.

mentlerdendir. Bütün canl›lar karbon bileﬂi¤i olan

Fazla amonyak, topra¤a sal›n›r ve burada nitrifikas-

organik moleküllerden oluﬂur. Atmosfer, karbon

yon bakterilerince önce nitrite, sonra da nitrata dö-

çevriminde en önemli rolü oynar. Atmosferdeki

nüﬂtürülür. Nitrat, bitkiler taraf›ndan emilir ve pro-

karbon dioksit, karasal besin zincirlerine bitkiler

tein gibi önemli moleküllerin üretiminde kullan›l›r.

arac›l›¤›yla fotosentez yoluyla girer. Bitkiler taraf›n-

Böylece azot, besin zincirine girer. Azot, bitkiler ve

dan al›nan karbonun bir bölümü, solunum yoluyla

hayvanlar at›k ürettiklerinde ya da öldüklerinde,

yeniden atmosfere geri döner. Kalan karbon, bitki

ayr›ﬂma iﬂlemiyle amonyak biçiminde yeniden top-

dokular›n›n yap›m›nda kullan›l›r. Daha sonra, ot-

ra¤a döner. Toprakta bulunan denitrifikasyon bak-

çullar›n bitkileri yemesiyle, besin zincirlerinde ilerler

terileri de nitrit ya da nitrat› yeniden azot gaz›na

ya da bir bölümü bitkilerin ölmesiyle ayr›ﬂt›r›c›lara

dönüﬂtürür. Böylece azot yeniden atmosfere kar›-

geçer. Hayvanlar ve ayr›ﬂt›r›c›lar, karbonu solunum

ﬂ›r.

yoluyla yeniden karbon dioksit olarak atmosfere salar. Kalan bölüm de ayr›ﬂarak topra¤›n bir parças›

Burada yer verebildiklerimizin yan› s›ra, do¤ada bir-

olur. Üzerinden çok uzun bir zaman geçtikten son-

çok baﬂka çevrimin de oldu¤undan söz etmiﬂtik.

ra, bunlar›n bir bölümü s›k›ﬂarak petrol ve kömür

Bütün bu döngüler, genellikle ayn› düzen içinde sü-

gibi fosil yak›tlara dönüﬂür. Bu yak›tlar›n fabrikalar,

rüp gider. Ancak, t›pk› sera etkisi gibi insan etkinlik-

taﬂ›tlar, binalar vb. yerlerde kullan›lmas›yla karbon

leri sonucunda ortaya ç›kan birtak›m etkenler, bu

dioksit yeniden atmosfere sal›n›r. Ne var ki özellikle

çevrimlerin bozulmas›na ya da arada kesintiye u¤ra-

insanlar›n etkinlikleri sonucunda atmosfere aﬂ›r›
miktarda sal›nan karbon dioksit ve baﬂka baz› gazlar› da içeren sera gazlar› atmosferde birikiyor. Atmosferde biriken bu gazlar, yeryüzüne ulaﬂan ve
buradan atmosfere geri yans›yan güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n
atmosferden kaç›ﬂ›n› engeller. Böylece bir sera etki-

mas›na yol açabilir. Do¤adaki bu dengenin bozulmas› hiç de küçümsenemeyecek sonuçlar do¤urur.
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