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ÜNİTE 6
TESTİBiyoçeşitlilik

İNSAN VE ÇEVRE 2
Egzersiz

1.	 Belirli	 bir	 bölgede	 yaşayan	 tüm	 canlı	 türleri	 o	
bölgenin	biyolojik	çeşitliliğini	oluşturur.	Diğer	bir	
ifade	 ile	 bir	 bölgede	yaşayan	canlıların	 sayı	 ve	
çeşitçe	zenginliğine	biyoçeşitlilik	adı	verilir.	Biyo-
çeşitliliği		etkileyen	birçok	faktör	bulunmaktadır.	
Bir	 bölgede	 yapılan	 maden	 sahası	 açılmadan	
önce	ve	açıldıktan	sonra	belirli	zaman	dilimlerin-
de	yapılan	incelemeler	sonrası	canlı	türü	ve	canlı	
sayısındaki	değişim	yandaki	grafikte	verilmiştir.
Verilen bilgi ve grafiğe göre;
I.	 K	zamanı	bölgede	maden	açılmadan	önceki	canlı	türü	ve	sayısını	gösteriyor	olabilir.
II.	 L	zamanında	maden	açılmış,	birçok	canlı	türü	yok	olmuş	ve	canlı	sayısı	azalmış	olabilir.
III.	M	zaman	diliminde	maden	yapıldıktan	uzun	süre	sonra	bölgeye	uyum	sağlayan	canlı	türü	

ve	canlı	sayısı	da	artmış	olabilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A)	 Yalnız	I	 B)	 I	ve	II	 C)	 II	ve	III	 D)	 I,	II	ve	III	

2. Doğada	 belirli	 bir	 yaşam	 alanında	 can-
lı	 ve	 cansız	 varlıkların	 içinde	 bulunduğu,	
yaşamlarını	 birbirleriyle	 etkileşimde	 bu-
lunarak	 sürdürdükleri	 belli	 bir	 alana	 yani	
sınırlandırılmış	yaşam	birliğine	ekosistem	
denir.

Yukarıda	bir	orman	ekosistemine	ait	gör-
sel	verilmiştir.	
Buna göre orman ekosistemlerinin sağ-
lıklı bir şekilde devam edebilmesi için 
ormanlık alanlarda aşağıdakilerden 
hangisi yapılmamalıdır?
A)	 Ormanlık	 alanlarda	 cam	kırıkları	 bıra-

kılmamalıdır.
B)	 Ormanlık	 alanlar	 tarım	arazilerine	dö-

nüştürülmemelidir.
C)	 Küresel	 iklim	 değişikliğinin	 etkilerini	

azaltmak	için	şehirleşme	artırılmalıdır.
D)	 Ağaçlar	 kesilmemeli	 ve	 canlı-cansız	

etkileşimindeki	denge	devam	etmelidir.

3. Bir	bölgedeki	bitki	ve	hayvan	türlerinin	ve	
çeşitlerinin	 sayıca	 zenginliğine	 biyolojik	
çeşitlilik	 denir.	 Her	 ekosistemin	 kendine	
özgü	bir	biyolojik	çeşitliliği	vardır	ve	biyolo-
jik	çeşitlilik	bir	doğal	zenginliktir.	İnsanlar,	
tarım	ve	teknolojide	sahip	olduğu	bugünkü	
seviyeye,	 biyolojik	 çeşitlilik	 sonucu	 ulaş-
mıştır.	 Biyolojik	 çeşitliliğin	 ve	 ekosistem-
lerin	 sağladığı	 faydalar	 insan	 hayatının	
devamı	 için	 gereklidir.	 Biyolojik	 çeşitliliği	
oluşturan	bitki	ve	hayvan	türleri	tarım,	ec-
zacılık,	 tıp,	 hayvancılık,	 ormancılık,	 ba-
lıkçılık	ve	sanayi	alanlarında,	temiz	su	ve	
hava	sağlanmasında	kullanılırlar.	Biyolojik	
çeşitliliği	oluşturan	bitki	ve	hayvan	türleri-
nin	sayısının	ve	çeşitliliğinin	fazla	olması,	
o	ülkeye	ekonomik	kazanç	sağlar.
Buna göre verilen metinden aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
A)	 Biyoçeşitlilik	 bir	 bölgedeki	 hayvan	 ve	

bitki	türü	sayısını	ifade	eder.
B)	 Biyoçeşitlilik	 insan	 yaşamında	 sadece	

tarım	ve	eczacılık	alanında	katkı	sağlar.
C)	 Bir	 ülkede	 biyoçeşitliliğin	 fazla	 olması	

ülkenin	 ekonomik	 kazancına	 olumlu	
katkıda	bulunur.

D)	 İnsanların	 sahip	 olduğu	 teknolojide	 bi-
yoçeşitliliğin	yadsınamaz	etkisi	vardır.

Sayı
Canlı Türü

Canlı Sayısı

ZamanK L M

Biyoçeşitliliği aşağıdaki du-
rumlar tehdit edebilir.

Aşırı nüfus artışı, çevre kirlili-
ği; çayır, mera ve otlak alanla-
rın aşırı otlatılması, erozyonla 
toprağın yok olması, tarımda 
zirai ilaç kullanımı, sulak alan-
ların kurutulması, doğal afet-
ler, ormanların tahrip edilme-
si, orman yangınları, küresel 
ısınma sonucu oluşan iklim 
değişikliği, kaçak ve aşırı av-
lanma, turizm faaliyetlerinin 
artması, ev ve sanayi atıkları, 
maden ocaklarının doğayı 
tahrip etmesi, nükleer patla-
malar, asit yağmurları, GDO 
(Genetiği Değiştirilmiş Orga-
nizmalar) biyoçeşitliliği tehdit 
etmektedir.
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4. Dünya	Doğa	ve	Doğal	Kaynakları	Koruma	
Birliği	(IUCN)	doğal	kaynakların	korunma-
sı	amacı	ile	kurulmuş	uluslararası	bir	orga-
nizasyondur.	Bu	organizasyon	iki	yılda	bir	
nesli	 tükenmekte	olan	canlı	 türleriyle	 ilgili	
bir	liste	yayımlamaktadır.
Buna göre aşağıda görselleri verilen 
canlı türlerinden hangisi ülkemizde 
nesli tükenmekte olan bir tür değildir? 
A) 

Akdeniz foku

 B) 

Kelaynak

C)	

Alageyik

	 D)	

Tilki

5. Bir	 ekosistemde	 yaşayan	 herhangi	 bir	
canlı	 türünün	 yok	 olması	 o	 canlının	 nes-
linin	 tükenmesi	 yani	 biyolojik	 çeşitliliğin	
azalması,	 canlı	 türlerinin	 yok	 olması	 da	
biyolojik	 çeşitliliğin	 yok	 olması	 anlamına	
gelir.	Biyoçeşitliliği	 etkileyen	birçok	etken	
bulunmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen nedenlerden 
hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkile-
yen faktörler arasında yer almaz?
A)	 Aşırı	avlanmanın	sürekli	hâle	gelmesi		
B)	 Hızlı	nüfüs	artışının	olması
C)	 Çevre	kirliliğinin	artması
D)	 Ormanlık	alanların	korunması

6. Aşağıda görselleri verilen nesli tüke-
nen canlılardan hangisi ülkemizde nesli 
tükenen canlılardan birisidir?
A) 

      Moa

 B) 

Tazmanya kaplanı

C)	

         Mamut

	 D)	

Yılanboyun

7. Asya	ve	Avrupa	kıtaları	arasında	bir	köp-
rü	görevi	görmesi,	ayrıca	çok	değişik	iklim	
ve	coğrafi	yapıya	sahip	olması	nedeniyle	
ülkemiz,	 bitki	 ve	 hayvan	 türleri	 bakımın-
dan	 oldukça	 zengin	 bir	 çeşitliliğe	 sahip-
tir.	 Türkiye’de	170	memeli,	 463	 kuş,	 131	
sürüngen	18	kurbağagil,	480	deniz	balığı,	
236	tatlı	su	balığı	ve	60,000-80.000	böcek	
türünün	 bulunduğunu	 bilinmektedir.	 Yine	
ülkemiz	bitki	türleri	bakımından	da	oldukça	
zengindir.	Bütün	Avrupa	kıtasında	12.000	
bitki	 türü	 bulunmasına	 karşın	 ülkemizde	
9.000	bitki	türü	bulunmakta	ve	bu	türlerin	
%	 30’u	 dünyada	 sadece	 Türkiye’de	 bu-
lunmaktadır.	Oldukça	fazla	sayıda	bitki	ve	
hayvan	 türünün	 tanımlandığı	 yer	 ve	 ana	
vatanı	ülkemizdir.	Tüm	bu	yönleriyle	Tür-
kiye,	biyolojik	çeşitlilik	bakımından	bir	kıta	
özelliği	 göstermekte	 olup	 dünyada	 eşsiz	
bir	yere	sahiptir.
Buna göre verilen metinden yararlana-
rak;
I.	 Ülkemiz	biyoçeşitlilik	bakımından	zen-

gindir.
II.	 Ülkemizde	en	 fazla	böcek	 türü	bulun-

maktadır.
III.	Ülkemizde	 bulunan	 bitki	 türü	 sayısı	

Avrupa	kıtasından	 fazla	olup	 yaklaşık	 
%	30’u	sadece	ükemizde	yetişir.

ifadelerden hangilerine ulaşılabilir?
A)	 Yalnız	I	 B)	 I	ve	II	
B)	 II	ve	III	 D)	 I,	II	ve	III	

Biyoçeşitlilik, ekosistemin iş-
leyişini kolaylaştırır. Doğal 
zenginlik olarak katkı sağlar.  
Biyoçeşitliliğin fazla olması 
tarım ve sanayi, tıp, eczacılık, 
ormancılık, balıkçılık ve hay-
vancılık alanında katkı sağlar. 
Biyoçeşitlilik doğa turizmine 
katkı sağlar. Biyolojik çeşitlilik 
ile ekosistemler dengede ka-
lır. Biyoçeşitlilik sağlığımızı 
destekler. 


