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Ekosistem ve Özellikleri

Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN

http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/

Ekosistem

• Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle 
sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik 
faktörler) ve cansız çevreleriyle (abiyotik 
faktörler) olan ilişkileri.
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Enerji ve Termodinamik Kanunları

Termodinamiğin 1. Kanunu:
• Enerji bir formdan bir başka bir forma 

dönüşebilir, ancak yoktan var edilemez, 
vardan yok edilemez.

Termodinamiğin 2. Kanunu:
• Enerji yoğun ve düzenli şekilden daha az 

yoğun ve düzensiz şekle doğru dönüşür. 
• Enerji dönüşümlerinde bir miktar ısı oluşur 

ve sistemin düzensizliği (entropi) artar.

Ekosistemlerde Enerji Akışı

http://www.mhhe.com/biosci/esp/2001_es/folder_structure/pr/m5/s2/index.htm
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Fotosentez ve Solunum

http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/ecb/photosynthesis_respiration.php

Farklı Ekosistemlerde NPP

http://bio1903.nicerweb.com/Locked/media/ch54/SAVE/npp.html
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Karasal Net Birincil Üretim

http://www.learner.org/courses/envsci/visual/visual.php?shortname=terrestrial_net

Okyanuslardaki Net Birincil Üretim 
(1997 - 2002)

http://www.learner.org/courses/envsci/visual/visual.php?shortname=ocean_net
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İkincil Üretim

• İkincil üretim: otoburların oluşturduğu 
üretim

• Üçüncül üretim: otoburları yiyen 
etoburların oluşturdukları üretim

• Dördüncül üretim: etoburları yiyen 
etoburların oluşturdukları üretim

%10 Kuralı

http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iv/ecosystem/ten-percent-law.php
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Madde Döngüleri

Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN

http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/

Önemli Madde Döngüleri

• Su (H2O) döngüsü
• Karbon (C) döngüsü
• Oksijen (O) döngüsü
• Azot (N) döngüsü
• Fosfor (P) döngüsü
• Kükürt (S) döngüsü
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Madde Döngüleri

• Canlılar yaşamları için gerekli olan maddeleri 
ekosistem ortamlarından alırlar ve tekrar bu 
ortamlara verirler. 

• Madde alıp verme süreci bir takım biyolojik, 
jeolojik ve kimyasal olayların etkisinde 
olduğundan bu hareketler biyojeokimyasal 
döngüler olarak adlandırılır. 

• C,O,N döngüleri için başlıca rezervuar: atmosfer
• P ve S döngüleri için başlıca rezervuar: litosfer 

(yavaş)

Su Döngüsü

• Su, güneş enerjisi ve yerçekimi etkisiyle 
doğada düzenli olarak hareket eder.

• Suyun litosfer, hidrosfer ve atmosfer 
arasındaki bu hareketi hidrolojik döngü
veya su döngüsü olarak adlandırılır.

• Küresel yıllık yağış miktarı: 465000 km3 su
– 365000 km3 denizlere
– 100000 km3 karalara

• Canlıları doğrudan yararlanabileceği su 
miktarı, toplam suyun %2.6’sıdır.
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Yeryüzündeki Su Kütleleri 

Ortam Su kütlesi (ton)

Denizler ve okyanuslar 1.34 × 1018

Kutuplardaki buzullar 2.98 × 1016

Yeraltı suyu 4.10 × 1015

Göller ve nehirler 1.21 × 1014

Atmosferdeki su buharı 1.26 × 1013

Toplam 1.37 ×××× 1018
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Dünyadaki Suyun Dağılımı

Akılar: km 3 / yıl
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Karbon Döngüsü

Karbon
• Atmosferde karbondioksit formunda
• Hidrosferde karbondioksit ve bikarbonat 

halinde
• Litosferde kömür, doğalgaz, petrol ve 

kireçtaşı olarak
• Biyosferde organik maddelerin temel 

yapıtaşı halinde 
yer alır.

Akılar: petagram (1015g) C / yıl
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Atmosferdeki 
Karbondioksit

Hayvanlardaki 
Organik Karbon

Bitkilerdeki 
Organik Karbon

Hidrosferdeki
Karbonatlar

Litosferdeki
Karbonatlar

Fosil 
Yakıtlardaki 
Karbonlar

Çözülme

Çökme

Tüketim
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Karbon Döngüsü

Karbon Döngüsü – Antropojenik
Etkiler

• Yanardağlar ve doğal yangınlar hariç 
insan kaynaklı olan yanma faaliyetleri 
atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu 
arttırmaktadır.

• Sonuçlar: 
– Kuvvetlenen sera etkisi 
– Okyanusların asidifikasyonu
– Küresel iklim değişikliği
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Oksijen Döngüsü

• Oksijen atmosferde % 21 oranında, 
hidrosferde ise çözünmüş olarak 5 mg/L 
civarında bulunur. 

• Oksijen döngüsü, karbon döngüsünün 
tersi olarak düşünülür. 

• Bitkilerin fotosentez aktiviteleri ve suyun 
fotolizi ile oksijen ortaya çıkarken, 
canlıların solunum aktiviteleri ve organik 
maddelerin oksidasyonu ile oksijen 
tüketilir. 

Azot Döngüsü

• Atmosferde %78 oranında N2.
• Bitkiler tarafından kullanılan azot tuzları:

– Nitrat (NO3)
– Amonyum (NH4)

• Havadaki serbest azotun döngüye girmesi:
– Yıldırımlar
– Bakterilerin (Azotobakter) azotu inorganik 

tuzlara dönüştürmesi
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Azot Döngüsü

• Bitkiler inorganik azotu organik azota 
dönüştürür.

• Bitkilerle beslenen hayvanlar azotu amino 
asitler şeklinde alırlar.

Akılar: teragram (10-12g) N / yıl
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Azot Döngüsü
Atmosferdeki Azot

Nitrat Azotu 
(inorganik)

Nitrit Azotu 
(inorganik)

Amonyak 
Azotu

Bitkilerdeki
Azot (org.)

Hayvanlardaki 
Azot (org.)

Nitrifikasyon

Azot 
bağlamaDenitrifikasyon

Çürüme

Yiyecek 
olarak

Bitkilerce 
alınan

Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon

• Nitrifikasyon
Nitrosomonas

� NH4
+ + 1.5O2  → NO2

- + 2H+ + H2O + enerji
Nitrobakter

� NO2
- + 0.5O2 → NO3

- + enerji

• Denitrifikasyon
Thiobacillus denitrificans

� 5S2- + 6NO3
- +2H2O → 5SO4

2- + 3N2 + 4H+ + 
enerji
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Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon

Çevre mühendisliği açısından,
• Su ortamlarının kalitesi
• Göllerdeki ötrofikasyon (bataklıklaşma)
• İleri biyolojik arıtım
gibi konuların daha iyi anlaşılabilmesi için 

Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon 
reaksiyonlarının çok iyi bilinmesi gereklidir!

Azot Döngüsü – Antropojenik 
Etkiler

• Suni gübre kullanımı ile toprağa fazla 
miktarda azot verilmesi.

• Yüzey akışı ve yer altı sularıyla bu azotun 
akarsu ve göllere ulaşması.

• Sonuç:
– Sucul ekosistemlerde ötrofikasyon
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Fosfor Döngüsü

• Fosfor ATP, fosfolipidler ve nükleik asitlerin yapı 
taşı

• Sınırlayıcı element
• Rezerv: fosfatlı kayalar
• Rüzgar, yağmur ve erozyon → inorganik PO4

• Bitkiler fosfatı topraktan alırlar.
• Hayvanlar fosfatı çoğunlukla yedikleri bitkilerden 

ve biraz da sudan alırlar.
• Ölü organizmaların ayrışmasıyla fosfor yeniden 

toprağa geçer.

Fosfor Döngüsü

• Sucul ekosistemlerde fosfor döngüsü 
karasal ekosistemlerin benzeri.

• Fosforun dip sedimentinde birikmesi 
durumunda tekrar döngüye girmesi 
binlerce yıl alabilir.
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Fosfor Döngüsü

Fosfor Döngüsü – Antropojenik 
Etkiler

• Suni gübre üretimi, fosfatlı deterjanların 
üretimi için fosfor döngüsü hızlandırılır.

• Ekosistemi etkileyen fosfor kaynakları:
– Tarım alanları
– Golf sahaları
– Atıksu arıtma tesisleri

• Sonuç:
– Sucul ekosistemlerde ötrofikasyon



27.11.2013

18

Kükürt Döngüsü

• Kükürt canlılarda proteinlerin yapısına 
katılır. (-SH tiyol grubu)

• Kükürt döngüsü oldukça komplekstir.
– Gaz fazındaki reaksiyonlar
– Çok az çözünen mineral ve çözeltilerdeki 

reaksiyonlar

• Hidrojen sülfid’in (H2S) oksitlenmesi 
sonucunda SO2 ve SO4 oluşumu → asit 
yağmurları

Kükürt Döngüsü
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Kükürt Döngüsü

Zanetti, P., Air Pollution Modeling, Springer Science+Business Media, New York, 1990


