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 1. GİRİŞ 

 

Hayvan coğrafyası, hayvanların yeryüzündeki dağılımını inceler. Diğer 

bir deyişle, Hayvan coğrafyasının görevi, Dünyadaki hayvan türlerinin bugün 

bulundukları alanları ve geçmişteki yayılışlarını saptamaktır. Bu saptamaları 

yaparken, canlılarım çevreleri ile ilişkilerini de (özellikle yayılışlarını 

kolaylaştıran ya da zorlaştıran nedenleri) ortaya çıkarmaya çalışır. Evrim 

kuramının düzenlenişi sırasında ilk ve kesin kanıtlar hayvan coğrafyasından elde 

edilmiştir. 

Hayvan coğrafyası, Zoolojinin bir koludur. Ancak konuları ne tam 

Zoolojiye ve ne de tam Coğrafyaya göre düzenlenmiştir. Bu alan daha çok 

zoologlar tarafından benimsenmiş ve üzerinde çalışılmış, ancak Coğrafyacılar 

için aynı ölçüde ilginç bulunmamıştır.  

Bitkilerin yeryüzündeki dağılışını Bitki Coğrafyası inceler. Hayvan 

Coğrafyası ile Bitki Coğrafyası birlikte Biyocoğrafyayı oluşturur. Buna Canlı 

Coğrafyası da denir. 

Hayvan coğrafyasının oluşmasında Aristo (M.Ö. 350), Buffon (1750), 

Linne (1758) Lamarck (1820), Darwin (1852), Huxley (1868), Wallace(1878), 

Wegener (1912) gibi bilim adamları göze çarpmaktadır. 

 

Çoğu konuda olduğu gibi, hayvan coğrafyası konusunda da en eski 

çalışmalardan biri Aristo’nun Anadolu ve Ege Adaları’nda bulunan canlıları 

isimlendirerek yaptığı çalışmadır.  Bu çalışma ilk yazılı zoocoğrafik gözlem 

olarak kabul edilmektedir. 

Buffon yaptığı çalışmayla Yenidünya’daki canlıların, Eskidünya 

canlılarından oldukça farklı olduğunu saptamıştır. Diğer bilim adamlarının 

yaptıkları çalışmalarla Eskidünya’da da bir çok bölgenin birbirinden çok farklı 

canlı türlerine sahip olduğu anlaşılmıştır. 
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 “Binomial Adlandırma” ilkelerinin kurucusu Carl Von Linne,                

“Habitat” kavramını canlıların sınırlı alanda dağılımını açıklamak için 

kullanmış ve bir çok hayvan ve bitki türünün tanımını yapmıştır. 

Lamarck, Darwin ve Wallace gibi bilim adamlarının öncülüğünde 

geliştirilen Evrim Kuramı canlıların sadece bir merkezden yayılma ile değil, her 

yayılan hattın gittiği yerde evrimleşmesiyle çeşitlenmenin sağlanabileceğini 

ortaya koymuşlardır. Bu yaklaşım hayvan coğrafyasına bazı kolaylıklar sağladı.  

Özellikle Darwin’in Galapagos adalarında yaşayan ispinoz kuşlarındaki 

çeşitliği anlaşılır bir şekilde açıklaması hayvan coğrafyasına önemli katkılar 

sağlamıştır.  
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Galapagos adalarında aynı kökenden gelen İspinoz kuşlarının yaşadığı  ortama göre 
yapısal olarak farklılaşması. 
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Çok sayıda fosilin bulunması, jeolojik bilgi birikiminin  artması, fauna ve 

flora ile ilgili bilgilerin derlenmesi ve “Kıtaların Kayma Kuramı”’nın uzay 

çalışmaları sonucu kanıtlanması gibi olgulardan dolayı hayvan coğrafyası 

konusunda çok daha sağlam yaklaşımlar ve açıklamalar ortaya çıkmıştır. 

 Hayvan coğrafyası, öncelikle dünyanın geçmişteki jeolojisiyle yakından 

ilgilenir. Geçmişte ortaya çıkan topografik değişikliklerin bilinmesi gerekir. 

Örneğin, iki kara parçası arasındaki karasal bir köprü ya da iki su ortamı 

arasındaki karasal bariyer fauna tarihini büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle bir 

zoocoğrafyacı geçmişteki çoğrafik yapıyı (topografik yapı, geçitlerin fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik nitelikleri gibi) iyi bilmesi gerekir. Jeolojik zaman içinde 

çok kısa sürelerle olan su seviyelerindeki değişmeler (yükselme ve alçalmalar) 

hayvan coğrafyası açısından oldukça önemlidir. 

 İki fauna bileşiminin arasındaki tür ve cinslerin benzerliği, o iki faunanın 

geçmişten şimdiye kadar olan  bağlantı oranını verir. Bu olayın tersi de (yani 

cins ve tür farklılığı) yalıtımın etkinliğini gösterir. Eğer iki fauna ana hatlarıyla 

benzer; fakat ayrıntılarda farklı ise, bu iki fauna arasındaki bariyerlerin yakın 

zamanda ortaya çıktığını veya bariyerlerin yalıtım düzeylerinin düşük olduğunu 

gösterir.  

 Bugün saptanan hayvanlar, yaşadıkları bölgenin durumu hakkında da 

önemli bilgiler verir. Örneğin Avustralya’da yaşayan keseli memelilerin varlığı, 

bu bölgenin Tersiyer ( yaklaşık 65 milyon yıl önce)’in başından beri dünyanın 

diğer bölgelerinden yalıtıldığını gösterir. Tersiyer için en önemli zoocoğrafik 

bilgiler yaşayan memelilerden elde edilmiştir. Memeliler bu devirde hem 

dallanmış, hem yaygınlaşmış, hem de iyi fosiller bırakmışlardır.  
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2. JEOLOJİK ZAMANLAR 

Jeolojik devir, zaman, dönem ve bölümleri gösteren tablo (myö: milyon yıl önce) 

DEVİR ZAMAN DÖNEM BÖLÜM 

Holosen 

(10 binyıl-Günümüz) 

Kuaterner     

(Antropozoik)        

(1.8 myö-Günümüze) Pleistosen 

(1.8 myö-10 bin yılönce) 

Pliyosen Neojen 

 Miyosen 

Oligosen

Eosen 

Senozoik  

(65.5 myö-Günümüz) 

Tersiyer 

(65.5myö-1.8 myö)

Paleojen 

 

Paleosen 

Kretase  

Jura  

Mezozoik  

(251.4 myö-65.5 myö) 

Trias  

Permiyen  

Karbonifer  

Devoniyen  

Siluriyen  

Ordovisiyen  

Kambriyen 

sonrası 

(Fanerozoik) 

(545 myö-Günümüz)  

Paleozoik 

(545 myö-251.4 myö) 

Kambriyen  

Proterozoik  

Arkeyan  

Kambriyen 

öncesi 

(Antekambriyen) 

(4500 myö-545 myö) 

Hadeyan  

 

Kaynak (2007)  : www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/jeolojik/index.htm 
Ana kaynak : International Commision on Stratigrphy 
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2.1 Kambriyen Öncesi 

"Kambriyen öncesi" yeryüzünün oluşumundan Kambriyene kadar geçen dört milyar 

yıllık zaman dilimidir. Yeryüzü tarihinin 7/8'lik bölümü, Kambriyen öncesinde geçer. 

Dünyanın yüzeyinin soğuyup, katılaşması, kıtasal levhaların, atmosferin ve 

okyanusların oluşması. Yaşamın jeobiyokimyasal süreçler sonucu ortaya çıkması, 

bakterilerin evrimi, atmosferin oksijence zenginleşmesi, ökaryotların evrimi ve ilk 

hayvanların ortaya çıkması hep Kambriyen öncesinde gerçekleşir. Ne var ki Kambriyen 

öncesine ait bilgileriniz son derece sınırlı ve tartışmalı. Yeryüzünde bilinen en eski 

kayaçlar 3.8 milyar yıl öncesine ait. Bu zamandan önceki kayaçlar jeolojik olaylar 

sırasında aşınarak ya da yeniden magmaya karışarak yok olmuş. Dünyanın 4,5 milyar 

yıl olarak biçilen yaşı, jeolojik etkinliğin olmadığı Ay'dan getirilen taşların ve 

yeryüzüne düşen meteorlar üzerinde yapılan çalışmalarla bulunmuştur.  

Dünyanın ilk oluşumu sırasında (Hadeyan) ilk atmosfer ve okyanuslar oluşmuştur. Bu 

dönemde yeryuvarı çok sayıda meteor düşmesine hedef olmaktaydı ve volkanik etkinlik 

çok yüksekti. Dünyamız, volkanların püskürttüğü metan, amonyak, su buharı, hidrojen 

sülfür, karbon mono ve dioksit, azot, fosfor ve kükürt gibi gazlardan oluşan ilkel ve 

bugünkü canlılar için zehirli bir atmosferle çevriliydi. Henüz ozon tabakası 

oluşmadığından güneşin mor ötesi ışınları yeryüzüne kolaylıkla ulaşıyordu. Maddelerin 

yüksek enerji altında sentezlenmesi sonucu yeni moleküller oluştu ve okyanusların 

korunaklı yerlerinde birikti. Bu şekilde başlayan ve uzun süre devam eden kimyasal 

evrim süreci ile moleküllerden bir kısmı değişime uğradı ve canlılığın temel maddesi 

olan DNA ve RNA molekülleri haline geldi. 
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Daha sonraki dönem (Arkeyan) Biyolojik evrimin başlangıcı kabul edilmekte ve ilkel 

oksijensiz yaşamın ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Bu devirdeki ilk okyanuslarda 

oksijen yoktu. Daha önceki devirde oluşan DNA molekülleri, canlılığın 

çeşitlenmesinde "protein sentezinin denetlenmesi" gibi önemli bir rol üstlendi. 

Böylelikle, yaklaşık 3-4  milyar yıl önce "bir gen + bir enzim" şeklinde ya da 1989 ‘da 

Sidney Altman ve Thomas Cech tarafından keşfedilen RNA’dan yapılmış enzim 

(Ribozim) benzeri bir molekülün oluştuğu ve bunlarında kendi eşitini yapabilen ilk 

canlı moleküller meydana geldiği öne sürülmüştür. Bu ilk hücreydi ve biyolojik evrim 

süreci başlamış oluyordu.  

Oksijensiz solunum yapabilen ilk canlılar (protobiyota) çevrelerinde birikmiş besin 

maddelerini kullanarak kendi enerjilerini ürettiler. İlkel hücrelerin çekirdekleri, hücre 

zarları ve özelleşmiş aygıtları (organelleri) yoktu. Hücre proteinden yapılmış bir zar ile 

çevriliydi ve içinde genetik kodun bulunduğu DNA zinciri (kromozom) yer alıyordu.  

Prokaryotik bakteriler adı verilen bu canlılar, yaklaşık 3.3 milyar yıl önce güneş 

enerjisini kullanarak "fotosentez yapma" özelliği kazandılar. Fotosentez yapabilen yeni 

tip bakteriler (siyanobakteriler), o zamana kadar oksijensiz olan okyanuslara oksijen 

aktarmaya başladılar. Kambriyen öncesi dönenim son zamanlarında (Proterozoyik) 

kompleks çok hücreliler ortaya çıkmıştır. Bunun dışında oksijenli atmosfer oluşmuş, 

bakteriler yaygınlaşmış,çekirdekli hücreler (ökaryotların) gelişmiş ve nihayetinde çok 

hücreli bir fauna (edikara faunası= yaklaşık 700 milyon önce ortaya çıkan hayvan 

faunası) oluşmuştur. Dünyanın ilk oluşumu sırasında dünya coğrafyasına daha çok 

denizler denizler ve ufak kara parçaları egemendi. Ancak, yaklaşık 3.5 - 3 milyar yıl 

önce bu levhacıklar konveksiyon akımları nedeniyle süratle çarpışarak birbirine eklendi 

ve yeryuvarının ilk kıtaları oluşmaya başladı. Proterozoyik sırasında devam eden 

kıtasal hareketlerle dev boyutlu kıta "Rodinia" oluşmuştur.  
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2.2. Paleozoyik   

(1. Zaman) 

545 milyon önce başlamış, 250 milyon yıl önce sona ermiştir. 

Yaklaşık olarak 295 milyon sürmüştür. 

         Paleozoyik’in ilk döneminde (kambriyen) hayvanlar aleminde hızlı bir 

evrimleşme ve dolayısıyla çeşitlenme olmuştur. Çoğu kitapta bu çeşitlenme 

“kambriyen patlaması” olarak ifade edilmektedir. Kambriyen patlamasına 

(hayvanların çeşitlenmesi) neden olan faktörler çeşitli olabilir. Bunların başında 

ekolojik faktörler gelir. İkincisi jeolojik faktörler  gösterilmektedir. Son yıllarda bir 

diğer faktör olarak genetik etkenler gösterilmektedir. Genetik faktör olarak Hox 

genlerinin hayvanlarda evrimleşmesiyle önemli bir etkide bulunduğu sanılmaktadır. 

Bilinen hayvan şubelerinin bir çoğunun paleozoyikte ortaya çıkmış ve çeşitlenmiştir. 

Tüm tartışmalara karşın "Kambriyen Patlaması" olarak adlandırılan ve bu süreçte, 

sadece 25 milyon yıl içinde bugün bilinen hayvan şubelerinin neredeyse hemen hepsi 

ortaya çıkmış ve hızla evrimleşmişlerdir.  

       Paleozoyik’in ikinci dönemimde (ordovisiyen) ilk omurgalılar (balıklar) oluşmuş, 

dönemim sonuna doğru bitkiler ve böcekler kara yaşamına geçmişlerdir.  

     Paleozoyik’in devoniyen dönemimde çift yaşamlılar (amphbia) oluşmasıyla 

omurgalılarda karasal yaşama uyum sağladı. Devoniyen’de balıkların çeşitliliğinden 

dolayı bu döneme “Balık Çağı” adı da verilmektedir.  

        Kömür devri olarak da bilinen karbonifer döneminde yeryüzünün çoğu kısmında 

bataklık ormanları şeklinde dev boyutlu bitkiler bulunuyordu. Dünya kömür 

rezervlerinin büyük bir bölümü bu devire ait olduğundan, devire "karbon içeren" 
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anlamında Karbonifer adı verilmiştir. Karbonifer tüm dünya karalarının ekvatoral 

düzlemde bir araya toplanmaya başladığı ve büyük bir bölümünün günümüz Amazon 

ormanlarına benzetilebilecek yağmur ve bataklık ormanlarıyla kaplı olduğu bir 

devirdi. Dev boyutlu bitki örtüsünün  yanı sıra, dev boyutlu böcekler, kırkayaklar ve 

akrepler ve çeşitli iki yaşamlılar bu devrin önemli canlılarıydı. Yine bu dönemde 

paleoziyik başında tek olan dünya karaları (Rodinia) parçalanmış ve tekrar birleşmek 

üzere yeni bir dünya kıtasını (Pangea) oluşturmaya başlamıştır. Karbonifer'in sonuna 

doğru iklim kuraklaşmaya başladı. Kuraklaşan iklimle birlikte bitkilerin ve 

ormanların yapısı da değişti ve yeni ortamda sürüngenler kendilerini yavaş yavaş 

göstermeye başladı. 

Paleozoyik’in son döneminde (permiyen) pangea tamamen oluştu. Bataklık  

ormanlarının yok oldu.  Sürüngenler yaygınlaşmaya başladı ve dönemim sonunda 

hayvanlar dünyasında büyük bir yokoluş olmuştur (İlk Kitlesel Biyolojik Yokoluş). 

Hayvan türlerinin  % 90 kadar yol olduğu varsayılmaktadır.  

İLK KİTLESEL BİYOLOJİK YOKOLUŞ 

1. zaman (Paleozoyik)  yaklaşık 295 milyon yıl sürdü. Zamanın sonuna kadar 

omurgalı sınıflardan balıklar, çift yaşamlılar (kurbağalar)  ve sürüngenler hızla 

evrimleşti. zaman sırasındaki en önemli olay canlıların sulardan karalara çıkması ve 

buralarda kendilerine yeni yaşam alanları bulmasıydı. Bu olay bitkiler - balıklar - çift 

yaşamlılar - sürüngenler arasındaki evrimsel ilişkilerle gerçekleşti. 1. zaman 

sonundaki ani iklimsel değişiklikler biyolojik toplu bir yok oluşa neden olmuştur. 

Tüm türlerin % 90 - 95'i oradan kalktı. Böylece bir çok tür  2. zamana geçemedi. 
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2.3. Mezozoyik  

 (2.. zaman)  / Sürüngenler Zamanı 

250 milyon önce başlamış, 65  milyon yıl önce sona ermiştir. 

Yaklaşık olarak 185 milyon sürmüştür. 

Mezozoik 3 döneme ayrılarak incelenmektedir. Bunlar sırasıyla Triyas, Jura ve 
Kretase olarak adlandırılmaktadır. Bunlardan Triyas’da Pangaea kıtası bir bütün 
halinde ve henüz parçalanmamış durumda olup iklim karasal ve serttir. Büyük yok 
oluşum ardından denizlerde ve karalarda yaşamın yeniden çeşitlenip zenginleşmeye 
başlamıştır. Bu dönemde İlk memeliler ve pek çok yeni sürüngen grubun ortaya 
çıkmıştıur. Triyas'ta, ilk toplu yok oluştan kurtulmayı başaran az sayıda ve çeşitlilikteki 
canlı grubu, uyumsal açılımla boşalan ekosistemlere yayılmışlardır. Sürüngenler süper 
kıtalar üzerinde ve okyanuslarda uygun iklim koşulları altında çok daha kolay 
evrimleşme olanağı buldular.  

Mezozoik’in Jura dönemimde Pangaea kıtasının parçalanmaya başlamıştır. Dinozorlar 
karasal ekosistemlerin baskın omurgalı grubu olmuştur.  Bu devirdeki sürüngenlerin 
çeşitliliğinden dolayı bir bütün olarak mezozoik zamanına “sürüngenler zamanı” da 
denilmektedir.  Jura’da ilk defa kuşlar görülmüştür.  Jura'nın sonlarına doğru ilk çiçekli 
bitkiler ortaya çıktı. 

Kretase döneminde dinazorlar büyük bir yok oluşla ortadan kalkmıştır. Bu dönemde 
Pangaea kıtasının parçalanmış ve iki süper kıtaya ayrılmıştır. Bunlardan kuzey yarım 
kürede yer alana  Lavrasya, güney yarım kürede yer alan süper kıtaya da  Gondwana 
adı verilmiştir. Bu iki kıta Jura’da birbirinden tamamen ayrılmıştır.  

Devrin sonunda bir meteor çarpması sonucu gerçekleştiği düşünülen büyük yok 
oluş, hem dinozorları ve hem de pek çok yaygın canlı grubunu ortadan kaldırdı. 

İKİNCİ KİTLESEL BİYOLOJİK YOKOLUŞ 

Yaklaşık 65 milyon yıl önce yerküre, korkunç bir meteor yağmuruna hedef oldu. 
Oluşan yoğun gaz ve toz bulutu güneşin yararlı etkilerini uzun süre kesti. Bu durum, 
iklimde büyük çapta değişikliklere yol açtı ve besin zinciri bozuldu. Bu büyük 
trajedi ile başta dinozorlar olmak üzere karalarda ve denizlerde canlıların bir çoğu 
yok oldu. Geriye kalan gruplar arasında en şanslıları memelilerdi. Bu büyük felaket 
memelilerin 3. zamanda gelişmesi ve evrimleşmesi için evrimsel olarak boş alanlar 
yarattı.  
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2.4 Senozoyik                                                               

(3. zaman) . Memeli ve Ot devri 

65 milyon önce başlamış, 2 milyon yıl önce sonlanmıştır. 

Yaklaşık olarak 63 milyon sürmüştür. 

Senozoik tersiyer ve kuaterner olmak üzere iki döneme ayrılarak incelenir.  

Tersiyer başında ikinci toplu yok oluşun ardından yeryüzünde her şey yeniden başladı. 

Yaşam tümüyle normal hale gelinceye kadar yaklaşık 10 milyon yıl geçmişti. Büyük 

felaketten keseli ve plasentalı memelilerin ilkel tipleri az bir kayıpla kurtulmuştu. 

Bunlar, dallanan evrim kollarıyla çeşitlenerek karaları işgal etmeye ve dinozorlardan 

boşalan evrimsel alanları hızla doldurmaya başladı. Bu zamanda kıtaların birbirinden 

ayrı takımadalar biçimindeki konumu, memelilerin birbirinden etkilenmeden farklı 

evrimsel çizgilerde çeşitlenmelerine neden olmuştur. Tersiyerin eosen bölümünde 

primatlar görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde At, fil, deve gibi günümüzdeki dev 

cüsseli hayvanları 10 kğ’ dan az olan küçük hayvanlar şeklinde ortaya çıkmışlardır. Yine 

eosende, kuzey Amerika ile Asya arasındaki Bering boğazı iklimsel değişiklikler 

nedeniyle bir çok hayvan grubu için kara köprüsü oldu. Böylece, çağımız toynaklılarının 

(atların) ataları Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'ya yayıldı. Oligosen bölümünün en 

önemli olayı Himalaya dağ kuşağının yükselmesidir.  

Tersiyerin miyosen bölümünde kıtalar arasındaki su engellerinin zaman zaman 

kalkmasıyla; Avrupa-Asya-Afrika, Asya-Kuzey Amerika arasında hayvansal göçler 

yaşandı.  

Tersiyerin PLİYOSEN (yaklaşık 20 milyon yıl) bölümünde hominidler (insan soyu) 

ortaya çıkmıştır. Bölümün sonunda hominidler oldukça etkili olmaya başlamış ve 

jeolojik son dönemine kendi ismini verecek kadar etkili olmuşlardır. Daha önce 
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belirtildiği gibi senozoik (3. zaman)’in son dönemi kuaterner olarak adlandırılmıkatadır. 

Kuaterner Antropozik (insan zamanı) olarak da adlandırılmaktadır.  

Kuaterner (Antropozoik)  dönemi, en önemli buzulların görüldüğü dönem olan 

Pleistosen (Buzul çağları) ve şimdiki zaman anlamında Holosen olmak üzere iki 

bölüme ayrılır. Pleyistosen insan türlerinin evrim geçirdiği bir devredir. İnsan alet 

yapmaya ve ateşi kullanmaya bu devrede başladı.  Pleyistosen'de buzul çağlar ile bunları 

bölen ılıman hatta tropik dönemler de yaşandı. Buzul dönemlerde buzullar ılıman 

kuşağa doğru ilerleyerek zaman zaman karaların yüzde otuzunu kapladı; buna bağlı 

olarak deniz seviyeleri düştü ve kıtalar arasında karasal bağlantılar oluştu. Bu durum 

hayvan ve insan türlerinin göçlerine olanak sağladı. Pleyistosen sonunda buzul çağları 

sona ermiş; iklim ılımanlaşmış ve denizler hemen hemen günümüzün seviyesine 

ulaşmıştır. Pleyistosen sonunda gerçekleşen yok oluşla birçok hayvan türünün soyu 

tükenmiştir.  Pleyistosen'de yaşanan son buzul çağının sona ermesiyle başlayan devre 

yaklaşık 10 bin yıl öncesinden başlayan ve günümüze ulaşan bir zaman dilimi holosen 

olarak adlandırılmaktadır. 

Buzul çağları arasında daha sıcak bir buzul arası dönemi ifade eden Holosen, insanlığın 

tüm kayıtlı tarihini ve uygarlığını içerir. Bu devrede insanlar yerleşik hayata ve tarım 

toplumuna geçerek pek çok uygarlık kurmuşlar ve doğayı ciddi olarak etkileyip 

değiştirmişlerdir. 
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3. KITALARIN VE KARA PARÇALARININ KONUMLANMASI 

İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE KURAMLAR 

Mevcut hayvan yayılışının açıklanmasında Kararlılık, Köprüler ve 

Kıtaların kayma kuramı olmak üzere üç temel kuramdan yararlanılmıştır. 

Bunlar: 

3.1. Kararlılık (Permanenz) Kuramı 

Dünyadaki kıtaların ve bununla ilgili olarak ana karaların ve deniz 

tabanlarının oluşumundan beri ufak abzı değişiklilikerin dışında durumunu ve 

konumunu koruduğu ve değişmediğini varsayılmıştır. Bu kuramın en önemli 

savunucularından olan Wallace (1876) zoocoğrafik yayılışın, göçler ve bugünkü 

kara ve su bağlantıları ile açıklamaya çalışır. Bu kurama destek veren Darlington 

(1957) geç ortaya çıkmış olan memeli hayvanların günümüzde bu yoları etkin 

biçimde kullandıklarını öne sürmüştür.  

3.2.  Kara Köprüleri Kuramı  

Bir çok canlı grubunun yayılışını bugünkü kıta konumlanması ile 

açıklamak oldukça zordur. Bu nedenle 1800 yılların başından itibaren kara 

köprülerinin kabul edilmesi eğilimi ortaya çıktı. Bu kurama göre; Dünyadaki 

büyük kıta ve kara parçaları arasındaki hayvan geçişinin dar bağlantılar, suların 

buz ve kar halinde yüksek dağ başlarına veya kutuplarda tutulması sonucunda 

deniz seviyesinin düşmesiyle oluşan kara köprüleri aracılığı ile gerçekleşmiş 

olduğunu ileri sürmektedir. Wallace bu kurama da destek vermiştir. Farbes 

(1846) İngiltere’nin  ana kıta ile olan bir karasal bağlantı yoluyla  faunalarının 

bezerliğini açıklamıştır. Hooker (1847) Avustralya ve Güney Amerika kıtaları 

arasındaki bağlantıyı, bir zamanlar var olduğu öne sürdüğü “ Transokyanusya” 

kara parçasına bağlamaktadır. Bununla ilgili çok sayıda kara köprüleri ile ilgili 

kuramlar ortaya konulmuştur. Çoğu bilim adamının vardığı önemli kurama göre, 

büyük kıtalar arasındaki geçiş, ya dar bağlantılarla ya da suların buz ve kar 

halinde yüksek dağların başına ve kutuplara yığılması sonucunda denizlerdeki 

su seviyesinin düşmesi ile oluşan kara köprüleri aracılığı ile sağlanmıştır            
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( örneğin Bering boğazının Asya ile Kuzey Amerika arasındaki geçişi sağlaması 

gibi). Kara köprüleri ile İngiltere ile Avrupa, Asya ile Japonya arasındaki 

geçişler açıklanmıştır. Afrika ile Güney Amerika arasındaki köprü (Atlantis) bir 

varsayımdan öte geçmemiştir. Ana kıtalara yakın ve sığ sularda bulunan adalara 

geçişler, bu yaklaşımlarla kolay açıklanabilmektedir. Uçamayan kuşların 

kıtalardaki dağılımı kara köprüleri kuramlarına göre de tam açıklanamıyordu. 

Günümüzde yaşayan deve kuşlarının yapısal özellikleri, hepsinin ortak bir 

atadan türediğini göstermektedir. Bu kanatsız kuşların okyanuslardaki büyük 

mesafeleri aşması olanaksız görülmektedir. Kıtaların kayma kuramı bu soruna 

açıklık getirmiştir. Kara köprüleri kuramı bir açıdan da geçerli bir kuramdır.  

 

 

3.2.1. Buzullaşmalar ve Kara Köprülerinin Oluşumu  

 

 Buzul dönemlerinde, bugünkü buz birikiminin yaklaşık 3 katı daha fazla 

buz birikimi olmuştur. Buzla kaplı alanların miktarı, Antartika hariç, 

bugünkünün 13 katı daha fazlaydı. Buzulların ortalama kalınlığı yaklaşık 2 km 

civarındaydı. Kuzey yarımküre’deki buz miktarı , Güney Yarımküre’den kabaca 

iki kat fazlaydı Güneyde, buzullar Antartika kıtasının dışına taşmamıştı. Buna 

karşın Kuzey Amerika ve Avrasya’da, buzlar karalara büyük ölçüde yayılmıştı. 

İskandinavya’daki buzullar 48o enleme kadar inmişti. Kuzey Amerika’daki 

nemli iklim ve büyük miktardaki kar yağışı ise 37 o enleme kadar inmişti. 

 Son buzul dönemindeki, buzulların yayılışı, hareketi ve konumlanması 

ayrıntılı olarak haritalanmıştır. Avrasyadaki buzlar bir çok yeri tamamen 

örtmüştü (İngiltere, Benelüks ve İskandinavya ülkeleri  Almanya’nın önemli bir 

bölümü ve Sibirya gibi yerler buzlar altında kalmıştı). 
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Buzulların yığılmasıyla birlikte, altlarında bulunan taşküre, dengeyi 

sağlayabilmek için, magmaya gömülmeye başlar ve buzul arası dönemlerde de 

tersi ortaya çıkar. Böylece kara parçaları bir duba gibi yükselir ve alçalır. 

Buzulların erimesiyle karaların yükselmesi yaklaşık 15 000 yıldan beri 

sürmektedir. 

 

Suların buz halinde kıtalara yığılması deniz seviyesinin düşmesine, 

erimesi ise yükselmesine neden olmuştur. Denizlerde yaşayan kabuklu 

hayvanların fosillerini kıyılardaki katmanlarda saptamak ve izlemek yoluyla su 

seviyesindeki değişmeler  gözlemlenebilir. Genel bir kabul, buzul devirlerde, 

deniz düzeyinin bugünkünden 100-150 m’den daha fazla düştüğü 

yönündedir. Buzullar arası dönemlerde ise deniz düzeyi bugünkünden  

yaklaşık 20 m. daha fazla yükseldiği kabul edilmektedir.  Böylece kara ve su 

köprülerinin oluşmasının yanı sıra, keza bitki ve hayvanlar için yaşam 

alanlarının genişlemesi veya kısıtlaması durumu ortaya çıkmıştır. 

Hem buzul arası dönemin sürmesi, hem de CO2 birikimi ile dünya 

atmosferinin normal seyrinden daha fazla ısınması, dünyadaki buzların erime 

sürecini hızlandırmıştır. Antartika ve Grönland’daki buzların erimesi, dünya 

denizlerinin 6 m. yükselmesine, bu da bir çok kıyı şeridi ile birlikte bugünkü 

liman şehirlerinin bir çoğunun su altında kalmasına neden olacaktır. 

Buzullaşma dönemine girseydik, deniz düzeyi en an 100 m düşeceği için, 

kıyılarda bir çok yeni toprak elde edilecekti. Buzul dönemlerinde bölgeler 

arasındaki sıcaklık farkları çok daha fazla olduğundan, meydana gelen 

rüzgarların miktarı, şiddeti ve yönleri bugünkülerden farklıydı. 
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Pleistosen’de (kuaterner’in ilk dönemi, 1 milyon 800 bin yıl önce 

başlamış, 10 bin yıl öncesine kadar devam etmiş olan jeolojik bölüm) ortaya 

çıkan buzullaşmalar zoocoğrafya açısından oldukça önemlidir. Pleistosen’de 

belirgin olarak 4 buzul dönemi saptanmıştır. 

 

 

 

Tablo: Pleistosende ortaya çıkan buzullar. 

Devrin adı Başlama-bitiş zamanı süre 

 
1. Buzul Devri (Günz) M.Ö. 600-540 bin yılları 60 bin yıl 

1. Buzul arası devir M.Ö. 540-480 bin yılları 60 bin yıl 

 
2. Buzul Devri (Mindel) M.Ö. 480-430 bin yılları 50 bin yıl 

2. Buzul arası devir M.Ö. 430-240 bin yılları 190 bin yıl 

 
3. Buzul Devri (Riss) M.Ö. 240-180 bin yılları 60 bin yıl 

3. Buzul arası devir M.Ö. 180-120 bin yılları 60 bin yıl 

 
4. Buzul Devri (Würm) M.Ö. 120-8  bin yılları 112 bin yıl 

 Buzul sonrası devir M.Ö. 8 bingünümüze 10 bin yıl 

 

Her buzul döneminin arasında, sıcaklığın bugünkü gibi yüksek olduğu bir 

dönem vardır. Tropiklerde ve subtropiklerde kurak (arid) ve yağışlı (pluvial) 

iklimler birbirini izlemiştir. Zamanımız buzularası (interglasiyal) evredir. 

Pleistsende meydana gelen buzul dönemleri, dünyanın tümünü etkilemiştir. 

Tundra yapısında olan Holarktik bir çok canlı için yaşanamaz duruma gelmiştir. 

Tersiyer türlerinin bir kısmı tamamen ortadan kalkmış, bir kısmı güneye 

sığınmıştır. Doğu-Batı yönünde uzanan sıradağlar (Alpler, Toroslar, v.s), güneye 

olan göçü büyük ölçüde önlemiştir. Sonuç olarak Tersiyer’in  tür zenginliği 
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ortadan kalkmıştır. Bir çok tür refigiyum (=sığınak) denen uygun ortamlara 

sığınarak, tür ve alttür oluşumuna zemin hazırlamış ve buzularası dönemde bu 

refigiyumlar yeniden bir yayılma ya da gen merkezi olarak görev yapmıştır. 

Anadolu önemli bir refigiyum olarak buzul dönemleri sırasında hizmet 

vermiştir. Bu dönemde Avrupa’da Alp dağları ve diğer dağlar arasına sığınmış 

türlere arktik-alpin türler denir. 

Deniz canlıları da buzullardan etkilenmiştir (suların soğumasından 

dolayı). Akdeniz, bu dönemde sıcak seven türlerinin hemen hepsini yitirmiştir. 

Suların buz halinde karalara yığılası ile birbirine 100-150 m sığlıktaki 

denizlerle bağlanmış kara parçaları arasında kara köprüleri kurulmuş; kara 

canlıları için yeni yayılma yolları açılmış; fakat daha önce yalıtılmış olan bazı 

adalarda oluşmuş birçok tür de, ana kıtadan gelen yeni türlerle ortadan 

kaldırılmıştır.  İç sular arasında da buzulların etkisiyle su köprüleri kurulmuştur. 

Buzul dönemlerinde güneye göç edenlerin bir kısmı, buzul arası 

dönemlerde tekrar kuzeye gelirken , bir kısmı da yüksek dağların başına 

çekilerek soğuk yerler aramıştır. Böylece yüksek dağların belirli 

yüksekliklerinde Arktik Relikt adı verilen bir çok canlı yerleşmiştir. Darwin bu 

konuda da araştırma yapmıştır. 
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3.2.2. Kara Köprüleri 

Canlıların yayılmasında önemli rol oynayan kara köprüleri iki şekilde 

oluşmuştur. Birincisi tektonik nedenlerle, yani kara parçalarının yükselmesi ile 

"Isostatic"; diğeri ise buzul devirlerde deniz düzeyinin düşmesi ile (bu 

sonuncular "Eustatic" diye adlandırılır) ortaya çıkar. 

 

         

  Buzul döneminin en yüksek noktasında Bering Köprüsü  

 

BERİNG KANALI VE KÖPRÜSÜ  

Senozoyik'in sonlarına doğru Kuzey Amerika ile Avrasya arasında oluşmuş 

geniş bir kara köprüsüydü. Deniz seviyesinin 100 m. düşmesiyle yaklaşık 

Alaska'nın genişliğinde bir köprü oluşmuştur (HOPKİNS, 1967). İlave olarak iki 

kıta arasında Senozoyik boyunca, Miyosen'den sonra, kısa aralıklarla da olsa 

zaman zaman açılıp kapanan kıstaklar "İsthmus" oluşmuştu. Bu kıstaklar. Kuzey 

Yarımküre'de, geniş ölçüde buz kütlesi oluşmadan önce, büyük bir olasılıkla, yer 

hareketiyle oluşmuştu. Fakat esas fauna ve flora alışverişinin olduğu dönem, 

deniz düzeyinin, östatik (= eustatic= buzullaşma) nedenlerle düşmesi sonucu 

gerçekleşmiştir. Bu kara köprüsü yaklaşık 12.000 yıl açık kalmıştır. 
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Bering Köprüsü, en azından Geç Pleistosen'de, boreal ormanlardan 

arınmış, yağış miktarı oransal olarak az olan, tundra ve çayırlık özelliğinde bir 

köprüydü. Böyle bir bitki örtüsü, ancak, steplerde ve tundralarda yaşamaya 

uyum yapmış memelilerin göçlerine olanak sağlamıştı. Bununla birlikte, birçok 

dönemde, iklim, büyük bir olasılıkla, bugünkü boreal iklimden fazla farklı 

değildi; çünkü Kuzey Pasifik akıntısı kısmen buraları ısıtıyordu. Buradaki iklim 

ve bitki örtüsü, her defasında, bir süzgeç gibi görev yaparak, ancak, bazı farklı 

hayvan türlerinin geçmesine izin vermiştir. Bu da Amerika ya da Asya kıtasında 

bulunan her hayvanın neden diğer kıtaya göç edemediğinin açık kanıtıdır. Bu 

geçişten en çok yararlananlar, boreal sıcaklıkta, birincil olarak otlayan (çayır, 

mera ve otlağa bağlı) hayvanlardır. 

İNGİLİZ KANALI 

Avrupa Kıtası'nı, Britanya Adaları'na bağlamıştır. Tabanı, Kuzey Denizi ile 

bağlantılıdır. Buzullaşma olduğu; fakat bizzat bu bölgeler buzullarla örtülmediği 

zaman, su düzeyinin düşmesiyle kara köprüsü oluşmuştur. İngiliz Kanalı, en 

azından onun dar bir kısmı. Pleistosen boyunca ya da büyük bir kısmında, hatta 

deniz düzeyinin yükseldiği buzularası dönemin bir kısmında, kıstak (köprü) 

özelliğini korumuştur. Bu değişim sırasında, birçok türün yanısıra, fil, gergedan, 

geyik ve su aygırınm geçtiğini kanıtlayan fosiller bulunmuştur. Bu kıstağın 

tamamen kapanması, M.Ö. 8000 yıllarında gerçekleşmiştir. 

İRLANDA KANALI 

Buzul dönemleri sırasında Weichsel Buzullaşması'na kadar, köprü özelliğini 

korumuştur. Memelilere dayalı kanıtlar bunu göstermektedir. Örneğin Weichsel 

Buzullaşması'yla ilişkili (ve daha sonraki dönemler için) hiçbir karasal memeli 

fosili İrlanda'da henüz bulunmamıştır. İngiltere ve İrlanda arasındaki dar köprü, 
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M.Ö. 8000 yıllarında deniz düzeyinin yükselmesi ile (Flandrian Yükselmesi) 

kesilmiştir. 

 

 

 

 

Biyocoğrafik kanıtlara dayalı olarak Kuvaterner'de oluşan bazı kara köprüleri 
Köprünün adı ve yeri Bağladığı Kara Parçaları Var olduğunda en 

fazla derinliği 
(m.) 

İngiliz Kanalı Fransa-Britanya 38 
İrlanda kanalı Britanya-İrlanda 45 
Akdeniz Köprüsü (birkaç tane) Avrupa-Afrika değişik 
Bering Köprüsü Sibirya-Alaska 38 
Soya Köprüsü Sibirya-Japonya 60 
Sunda Şelfi Malaya-Sumatra-Java-Bornea 40 
Bass Köprüsü Avusturya-Tasmanya 75 
Torres Köprüsü Avusturya-Yeni Gine 75 
Cook Köprüsü Güney İzlanda-Yeni Zellanda 90 
Palk Köprüsü Hindistan-Seylan 11 

 

GÜNEYDOĞU ASYA'DAKİ KÖPRÜLER  

Bu bölgedeki sığ kısımlar ya deniz düzeyinin düşmesi ya karaların 

yükselmesi ya da her ikisinin birlikte etkisiyle kara köprüsüne dönüşmüşlerdir. 

Borneo ve Sumatra arasındaki (MOLENGRAAFF ve WEBER 1921), Güneydoğu 

Asya ile Malaya ve Java arasındaki ve Tayvan ile Filipinler ve Celebes 

arasındaki fauna benzerliğinin nedeni, ana kıtadan bu adalara iki yoldan 

gerçekleştirilen göçtür (HOOİJER, 1951). 

Avustralya, Tasmanya ve Yeni Gine Pleistosen faunaları arasındaki 

benzerliğin ise, bu kara parçaları arasındaki bağlantıdan ileri geldiği 

varsayılmaktadır. 
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AKDENİZ KARA KÖPRÜLERİ 

Palaeoloxodon antiguus (cücefil)'un Sardunya, Sicilya, Malta, Girit ve Kıbrıs 

Adaları'nda son buzul devrinden önceki katmanlarda fosillerinin bulunmuş 

olması, ana kıta ile bunlar arasında en az iki ya da daha fazla kara köprüsünün 

oluştuğunu gösterir (Post Villa-Franchial fauna). 

 

 
Wallacea (düz çizgi) ve Lydekker (noktalı çizgi) hatları ile belirlenmiş Indoavustralya 

ara bölgesi ve sığ alanlar (noktalı kısımlar). Bu noktalı kısımlar buzul dönemlerinde deniz 
düzeyinin düşmesiyle büyük ölçüde ya da tamamen kuru karaya dönüşmüştür. 

 

SOYA KÖPRÜSÜ 

En azından Pleistosenin başında, Japonya ile Asya ana kıtası arasında bir 

kara köprüsü vardır; çünkü Japonya'daki Pleistosen'in alt katmanlarında, 

özellikle ana kıtada yaygın bulunan birçok hortumlumemeli türü (Proboscidia) 

bulunmuştur. Deniz düzeyi bugünkünden 60 m. aşağıya düşünce Amur Nehrinin 
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alt bölgelerinden Sibirya'nın kıyılarına, Sakhalin adası aracılığıyla bir köprü 

kurulmuştur. Bununla birlikte, Pre-Pleistosen'de, buzullaşmaya bağlı deniz düzeyi 

düşmesi olmadan, kara yükselmesine bağlı bir köprü oluşumunun varlığı da 

bilinmektedir. Kore ve Japonya arasındaki bir kara köprüsü, aynı şekilde, şimdi 

100 m. derinliği olan bir deniz dibi yükseltisi ile bağlantıyı sağlamış olabilir. 

PANAMA KANALI 

Kuzey Amerika'daki (Alaska'ya kadar) Pleistosen faunası içerisinde Güney 

Amerika'ya özgü hayvanlar (tembel hayvanlar) bulunur. Güney Amerika'da da 

yalnız Kuzey Amerika'dan gelebilecek at ve geyikler bulunmuştur. Bu nedenle. 

Kuvaterner boyunca, devamlı olmasa da, faunanın alış verişini 

gerçekleştirebilecek Panama Kıstağı mevcuttu. Bugün, bu geçişin gerçekleştiği 

yerde, 300 km. uzunluğunda yağmur ormanı ve bir çeşit turbalık-bataklık vardır.  

Böyle bir arazi, pekari gibi hayvanlar için ciddi bir bariyer oluşturmamasına 

karşın, tembel hayvan, at ve geyikler için büyük ölçüde yayılmayı önleyicidir. 

Aynı şekilde xerophylous (kurağı seven) bitkiler için de bariyer oluşturur.  Bu 

önleyici iklimsel kuşak. Buzul Devri'nde yer değiştirdiğinden ve güneye 

kaydığından, bu bataklıklar kurumuş ve savana özelliği kazanmıştır. Bu da 

hayvan ve bitkilerin göçüne izin vermiştir. Bu yaklaşımda, göçün, yalnız buzul 

döneminde gerçekleşebileceği görülür. Çünkü bu bölgedeki iklim bu dönemde 

güneye kayacak ve kıstağı elverişli hale geçirecektir. Buzullaşma döneminde 

deniz düzeyinin düşmesi ile bu aradaki kıstak bir miktar genişlemiştir. 

Pleistosen'de kuşların ve balıkların öyküsü, kara köprülerinin yanısıra, diğer 

köprülerin durumu hakkında da bilgi vermektedir: Kuzey Amerika kuşlarının 

öyküsü incelendiğinde (MAYR, 1946), kuşların bir kısmının da Bering 

Köprüsü’nü kullanmış oldukları görülür. Bununla birlikte bunların yayılışı ve 

göçleri memelilere göre çok daha kolay olmuştur. Tatlısu balıklarının 
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incelenmesi ve onların ayrı kaldıkları (disjunction) yerlerin saptanması, buzul 

gölleri ve onların drenajı konusunda değerli bilgiler vermektedir (HUBBS ve 

MİLLER, 1948). Kara köprüleri, kural olarak, bugün birkaç yüz metre okyanus 

derinliği olan yerlerde oluşmuştur. En tipik örneği ise Wyville-Thomson sırtı 

denen oldukça sığ deniz tabanı ile Grönland, İzlanda ve İskoçya'nın birbirine 

bağlanmış olmasıdır. Kara köprülerinin saptanması, özellikle aktif yayılımları 

sınırlı olan taksonlar konusunda değerli bilgiler vermektedir. 

THULE KARA KÖPRÜSÜ  

Üst Paleosen ve Alt Eosen'de Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki kara 

bağlantısı, Kuzey Atlantik üzerinden devam ettiği ve bu yolda iklim uygun 

olduğu için birçok hayvanın karşılıklı geçişine izin verilmiştir. Daha sonra 

kıtaların birbirinden ayrılması nedeniyle bu bağlantı koparılmıştır. Bu evreden 

sonra geçişler, sınırlı olarak Bering Boğazı'ndan yapılmaya başlamıştır. Bu 

bağlantı konusunda bildiklerimiz çok yetersizdir. Büyük bir olasılıkla bu yol 

İskoçya ve Grönland bağlantısı ile yapılmaktaydı. Her iki kıyıdaki 

yumuşakçaların incelenmesi bu bağlantı konusunda önemli bilgiler yemektedir. 

                        

Thule Karaköprüsü (Alt Eosen'de oluşmuştur). Bu köprüden göçlerin yapılabilmesi 
nedeniyle Kuzey Amerika ve Avrupa'nın kara hayvanlarının benzerliği; buna karşın 
Atlantik'ten İskandinavya'ya kadar olan yumuşakçaların Pasifiktekilerden farklılaşması 
sağlanmıştır . 

 25



 

DE GEER KÖPRÜSÜ 

Tersiyer'in başında Kuzey Amerika ile İskandinavya arasındaki bağlantıdır. 

Bu bağlantı bir yanda Norveç, öbür yanda Grönland ve Spitzberg olacak 

şekildedir. Büyük bir olasılıkla tüm Tersiyer boyunca, kısıtlı da olsa bir yandan 

Kanada ile Grönland, öbür yandan da Spitzberg ile Norveç arasındaki karasal 

fauna ve flora değiş tokuşu sürmüştür. Fakat Grönland ile Spitzberg arasındaki 

kara bağlantısı, Oligosen'in başından bu yana, araya deniz girmesi nedeni ile 

kopmuştur. Fakat Norveç ile Avrupa'nın geri kalan kesimi arasında yine karasal 

fauna ve flora alışverişi görülmemiştir; çünkü, bugünkü Kuzey Denizi'nin 

bulunduğu yerde var olan bir deniz bu bağlantıyı kesmiştir. Halbuki Thule 

Karaköprüsü'nde bu karasal bağlantı kurulmuştu. De Geer köprüsünde, iklim 

ılıman, hatta sıcak olduğu için, bu yol üzerinde bulunan Ellesmere adasında 

timsah ve Spitzberg'de palmiye fosillerine rastlanmıştır. Daha sonra ortaya çıkan 

iklim kötüleşmesi, canlıların değiş tokuşunda filtre görevi yapmaya başlamıştır. 
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3.4. Kıtaların Kayma Kuramı (=Continental Drift) 
 

Günümüzde Wegener (1912)’ın kıtaların kayma kuramı genel bir kabul 

görmektedir. Bu kuram özet olarak dünya yaklaşık olarak 200-250 milyon yıl 

önce tek bir kıtadan oluştuğunu ve daha sonra bu kıtanın parçalaranark 

günümüzdeki kıtaları oluşturduğu şeklinde ifade edilebilir. . Wegener bu bütün  

kıtaya “Dünya Kıtası” anlamında Pangea adını vermiştir. Tek kıtadan 

bahsedilince,  tek bir okyanustan da bahsetmek gerekir. Okyanuslarda, “Bütün 

Okyanuslar” anlamında Panthalasse olarak adlandırılmıştır. Bu kuram ileride 

daha detaylı olarak ele alınacaktır.  

Kıtaların Kayma Kuramını anlayabilmek için, paleomanyetizmadan elde 

edilen bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. 

Paleomanyetizma: Dünyada, yanardağ işlevleriyle içinde demir minerali 

bulunan mıknatıslanabilir kayaçlar oluşmaktadır. Yanardağlardan çıkan akıcı 

sıcak lavlar yeryüzüne ulaştıklarında (Curie sıcaklığı altına düştüklerinde), 

soğuyup katılaşmaya başlarlar. Bu soğuma anında demir molekülleri 

yönelimlerini o andaki manyetik alanın etkisi altında gerçekleştirirler. Bugün 

böyle bir soğumada demir molekülleri, bugünkü manyetik kuzey-güney 

yönünde dizilirlerdi. İşlevini uzun bir süre sürdüren bir yanardağdan  dikine 

alınan bir kesitinde, lavlardaki katmanların içindeki demirli minerallerinin 

yönüne bakılarak kutuplarda meydana gelmiş bulunan değişiklikler saptanabilir. 

Bu yönteme dayanılarak, dünyanın birçok yerinde değişik katmanlardan 

örnekler alınarak manyetik alanlar incelenmeye başlandı. Çok şaşırtıcı sonuçlar 

elde ediliyordu. Daha önceki manyetik kutuplaşmanın, bugünkünden tamamen 

farklı olduğu görülüyordu. 200 milyon yıl önce dünyanın iki kuzey ve iki güney 

kutbu varmış gibi sonuçlar elde edildi. Yapılan çok titiz çalışmalardan sonra, 

kayan manyetik kutuplar değil kıtaların kendileri olduğu sonucuna varıldı. Bu 

sonuç 1912 yılında Alman jeofizikçi Alfred Wegener (1880-1930) ’in yaptığı 

saptamayı destekliyordu. 
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 Wegener’e (1912) göre, Güney Amerika’nın doğu kıyısında bulunan 

dirsek şeklindeki çıkıntının, Afrika’nın batı kıyısındaki girintiyle uyum içinde 

olması rastlantı değil, bu iki kıtanın bir zamanlar birlikte olması sonucuydu. 

Wegener, bir zamanlar birlikte olan bu iki kıtanın, dünyanın plastik magması 

üzerinde kayarak birbirinden uzaklaştığını varsayıyordu.  Yapılan detaylı 

gözlemlerle, bir çok kıta parçasının birbirinden ayrıldığını gösteriyordu. 

Örneğin, Hindistan Afrika’nın güneydoğu kıyısından kopmuştu. Wegener’in 

kıtaların kayma kuramının karşılaştığı en büyük zorluk, hiç kimse, kıtaların 

magma üzerinde kaymasını sağlayacak gücü açıklayamıyordu. Bugün bu gücün 

varlığı tartışılmamakta, ancak kaynağı hala tartışılmaktadır. Bir kısım jeofizikçi 

bu kuvvetin kökeninin konveksiyon (yerin içindeki sıcaklık farkından meydana 

gelen hareketler) olduğunu savunmaktadır.  
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Açıklayıcı bilgi diğer sayfada………… 
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Kıtaların kayması :  a) Süper kıta olarak adlandırılan bundan yaklaşık 200 milyon yıl 

önceki (Triyasta) kara parçası Pangaea, b) Bundan yaklaşık 135 milyon yıl önce (Kretase'de) 

parçalanan bu süper kıta, Laurasia (Kuzey Yarımkürede) ve Gondwana (Güney Yarımküre) 

diye iki büyük parçaya ayrılmıştır, c) Daha sonraki parçalanmalar, bundan aşağı yukarı 65 

milyon yıl önce (Tersiyer'de) ortaya çıkmıştır. Bu evrede Avrupa ile Kuzey Amerika'nın hâlâ 

bağlantılı olduğuna dikkat ediniz, d) Bugünkü kıtaların genel konumlanması ve e) Yaklaşık 50 

milyon yıl sonra kıtaların alabileceği konumun bir projeksiyonu (Norstog ve Long'dan  

 

1950 li yıllarda yapılan araştırmalar, Afrika’nın batı kıyılarının şeklinin 

Güney Amerika’nın doğu kıyılarının şekline uyumundan öte, her iki kıyıdaki taş 

formasyonlarının çeşidinin ve yapısının da büyük ölçüde birbirine uyduğunu 

göstermiştir. Bu kuram zoolojik bulgular ile de desteklenmiştir. Kökeni eskiye 

dayanan yengeçler üzerine yapılan çalışmalar ( daha sonra biraz daha detaylı 

verilecek), Batı Afrika ile Güney Amerika’nın doğu kısmındaki nehirlerin 

yaşayan bazı yengeçlerin yakın akraba olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu hayvanlar 

tamamen tatlı suya bağımlılar ve deniz yoluyla yayılmaları  söz konusu olamaz. 

Bazı amfibi ve sürüngenler için de bu geçerlidir. Bu canlılardan bazıları hem 

Güney Afrika hem de Brezilya’da aynı jeolojik zamanlara ait tortullarda 

bulunması da bu bağlantı konusunda bilgi vermektedir. Bunların Atlantik 

okyanusunu yüzerek geçmeleri olanaksızdır. 

Kıtaların bu şekilde farklı coğrafik bölgelere kayması, birlikte getirdiği ya 

da götürdüğü canlıların, yeni ortama uyum yaparken, dallanmasına ve 

çeşitlenmesine neden olmuş ve çok sayıda tür çeşitliliği ortaya çıkmıştır. Sonuç 

olarak eğer kıtalar kaymamış olsaydı, bu denli zengin bir biyolojik çeşitlilik 

ortaya çıkmayacaktı. 
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Kıtaların Kayma Kuramı’na göre Permiyen sonunda (yaklaşık 250 milyon 

yıl önce), dünyada, “Pangea” denen tek bir kıta vardı. Bu kıta, bugünkü 

kıtaların ve kara parçalarının bütünleşmiş haliydi. Bütün dünya denizleri de 

“panthalasse” denen tek bir okyanustu.  Daha sonra ana kıta (Pangea) ikiye 

ayrıldı. Kuzeyde kalan kısım “Lavrasya”yı, güneyde kalan kısım ise 

“Gondwana” yı yaptı. Her iki kıtanın arasında ise, bütün dünyayı bir kuşak gibi 

saran ve karasal canlılar ile tatlı su canlıları için bir bariyer oluşturan “Tethys” 

denizi (okyanusu) oluştu. Bu deniz Bugünkü atlas okyanusunu Akdeniz, 

Anadolu’nun güney kıyılarını, Suriye ve Irak üzerinden Hint okyanusuna 

bağlıyordu. (Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bir çok deniz kabuklusunun 

taşlaşmış fosillerine gönümüzde sıkça rastlanılmaktadır. Bu fosiller bu bölgenin 

bir zamanlar deniz ile örtülü olduğu sonucunu çıkarmaktadır).  

Mezozoik’te (yaklaşık 251-65 milyon yıl önce) Gondwana parçalanmaya 

başladı. Bir kısmı kuzeybatıya hareket ederek Güney Amerika-Afrika ve 

Antartika Kıtası’nı, bir kısmı da güneydoğuya hareket ederek Avustralya 

Kıtası’nı, bir kısmı kuzeydoğuya hareket ederek Ön Hindistan’ı (hipotetik 

Lemuria kıtası) oluşturmaya başladı. Üst kretase’de yaklaşık 100 milyon yıl 

önce) Güney Amerika ve Afrika kıtaları ayrılmıştır. Gondwana’nın 

parçalanması yaklaşık 65 milyon yıl önce tamamlanmıştır. Birçok araştırıcı, 

Madagaskar, Ön Hindistan ve Afrika’yı birbirine bağlayan, bugünkü Hint 

Okyanusu’nun bulunduğu yerde yer aldığına ve varlığını tersiyer’e (yaklaşık 50 

milyon yıl önce) (neojen+Paleojen) kadar sürdürdüğüne inanılan “Lemuria” 

denen hipotetik bir kıtanın varlığını kabul eder. Böylece yarı maymunların bu 

yolla yayılışlarını açıklamaya çalışırlar. Bu nedenle de bu hipotetik kıtaya yarı 

maymunların bir familyası olan Lemuridae’den esinlenerek lemuria adı 

verilmiştir.  

 Güney yarımküre’de bu gelişmeler olurken, Kuzeydeki kıta, Lavrasya da 

parçalanarak, Kuzeybatı’da Kuzey Amerika Kıtası’nı, geri kalan kısım ise 

Avrupa ve Asya kıtasını (Eurasia = Avrasya) yapmıştır.  Başlangıçta her iki 
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kıtanın yani Kuzey Amerika ile Avrasya arasında “ Lomonossow Sırtı” denen 

bir yükseltinin varlığı kabul edilmiştir.  

Gondwana kökenli olmasına karşın, Hindistan, kuzeydoğu’ya doğru 

göçüne devam ederek, Tersiyerde Avrasya’ya bağlanmıştır. Yine tersiyerin 

sonunda (Neojen’in sonu) farklı kökenli Kuzey Amerika ile Güney Amerika 

kıtaları Panama geçidi ile karasal bağlantı kurmuştur.  

Tetis denizinin tortullarından (Hindistan’nın Asya ile çarpışması etkisiyle 

de)  Himalaya, Toros, Alp gibi sıradağlar oluştu. Alplerin oluşmasıyla Tetisin 

varlığı sona erdi. Bugünkü Akdeniz, Tetis denizinin bir kalıntısıdır. Tetis denizi 

Anadolu fauna tarihi açısından çok önemlidir. Yine bu zamanlarda Sarmatik 

denizi adı verilen bir iç deniz oluşmuştu. Bu iç deniz Karadeniz, Hazar denizi ve 

Aral gölü olmak üzere 3 kısma ayrıldı. Daha sonra Akdeniz ve Karadeniz 

arasında boğazlar yoluyla bağlantı kurulmuştur. 

 

Anadolu’nun büyük kısmı Kuzeyde yer almış ve güneydeki faunadan 

büyük ölçüde ayrı kalmıştır. Bu nedenle ülkemizdeki canlı formları Afrika 

elemanlarından daha çok Avrupa ve Asya elemanlarına benzemektedir.  

 

Kıtaların Kayma Kuramı’na, daha önce değindiğimiz paleomanyetizma, 

manyetik kutupların başka yerdeymiş gibi saptanması, geçmişte birbirinin 

devamı olduğu varsayılan kıyılarda aynı zamanda olduğu saptanan buzul 

kalıntıları, Güney Amerika ile Afrika kıtasının topoğrafik  benzerliği, kutup 

bölgelerindeki fosillerin tropik iklimi işaret etmesi ve uzay çalışmalarından 

kıtaların hareket ettiklerinin saptanması, büyük ölçüde destek sağlamıştır. 

Kıtaların Kayma Kuramı özellikle Kretase ve Jura’daki hayvansal yayılışlar için 

mantıklı açıklamalar getirilmesini sağlamıştır.  

 

Kıta kaymaları dünya üzerindeki su ve hava akımlarını büyük ölçüde 

etkilemiş ve değiştirmiştir. Dolaysıyla iklimlerde büyük değişikliklere neden 
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olmuştur. Daha önce değinildiği gibi kıtaların kayması ile zengin bir biyolojik 

çeşitlilik oluşmuştur. 

Biyolojik çeşitliliğin artmasında kıtaların kaymasından başka etkenlerinde 

rol aldığı varsayılmaktadır. Bunlardan özellikle dünyayı çepeçevre saran 

manyetik şemisyedeki yırtımalararın neden olduğu sanılmaktadır. Manyetik 

şemsiyedeki yırtılmalar mutasyonların çoğalmasına neden olmuş, mutasyonların 

çoğalması da (doğal seçilim için seçeneklerin çoğalması) canlıların 

çeşitlenmesine yol açmıştır.  Bu yırtılmaların tekrarlandığı sanılmaktadır. Olay 

tekrarlanırken, mutasyon miktarı artar, doğal seçilim olanakları fazlalaşır; 

manyetik kalkan yeniden kurulunca  yeniden dengeli  populasyonlar ortaya 

çıkar.  

Kıtaların Kayma Kuramı'ndaki başlıca olayları ana hatları ile yeniden şöyle 

özetlemek mümkündür. Permiyenin sonunda, yani 225 milyon yıl önce 

yeryüzünün bütün kara parçaları Pangea adı verilen bir tek kıtadan ibaretti. Daha 

sonra ikiye ayrıldı. Böylece güneyde Gondwana, kuzeyde de Laurasia kıtaları 

oluştu. Bu iki kıtanın arasında Tetis Denizi yer aldı. Mezozoyikte Güney 

Amerika kuzeybatıya, Hindistan ve Avustralya kuzeydoğuya hareket etti. Kuzey 

yarımküresinde Avrasya ile Kuzey Amerika biribirinden ayrıldı. Tersiyer'de 

Hindistan Avrasya'ya bağlandı ve keza Afrika bu kıta ile temasa geçti. 

Tersiyer'in sonunda Kuzey Amerika'nın Güney Amerika ile kara bağlantısı 

gerçekleşti. 
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 3.3.1. Kıtaların Kayma Kuramının Zoocoğrafik Açıdan Önemi  

Wegener, Kıtaların Kayma Kuramı’nı ortaya atınca ve bu kurama önemli 

destekler gelince ve özellikle 1960 ve 1995 yılları arasında belirli ölçülerle 

bilimsel olarak kanıtlanınca, geçmişteki fauna ve flora yayılışlarının, bundan 

önceki kuramlarda öne sürüldüğü gibi büyük ölçüde kara ve su köprüleri ile 

olmadığı sonucuna varılmıştır.  Yayılışların, bugünkü kara parçalarının tümünün 

bir araya gelmesinden oluşmuş “pangea” dediğimiz tek ve bütün bir kara 

parçasının var olmasıyla gerçekleştiği anlaşılmıştır. Dünya tek kıta iken 

evrimleşen ve kalıtsal yapısı  ya da evrimleşmeye dirençliliği nedeniyle yapısını 

değiştirememiş ya da çok az değiştirmiş canlıların her kıtada temsil edilmesi 

beklenilmelidir. 1950’lerdeki bazı ünlü biyocoğrafyacılar (MİCHAELSEN, 

İRMSCHER, RENSCH, EANNEL gibi) bu kuramda yer alan kıtaların 

arasındaki biyolojik ilişkileri açıklamalarıyla öne çıktılar. 

Nitekim, en yaygın toprak solucanı (Lumbricus terrestris) ve bazı yengeç 

türlerinin tüm kıtalarda (yalıtılmış bölgeler halinde olsa bile) bulunmaları 

(kozmopolit yayılış) (daha sonra taşınma olaylarıyla kozmopolit olanlar değil), 

bu devirdeki flora ve fauna birliğinin  bir kanıtı olarak gösterilebilir. Doğal 

olarak faunanın bu eski sakinlerini ararken, özellikle, evrimsel değişime 

dayanıklı olan ya da mutasyon oluşturan etkilerden büyük ölçüde korunmuş olan 

canlı grupları göz önüne alınmalıdır. Bunlar genellikle toprak içinde, taşların 

altında (solucanlar, kırkayaklar, çıyanlar, galeri ve tünel kazarak toprak altında 

yaşayan böcekler ve omurgalılar vs), suların derinliklerinde yaşayan (bir çok 

kabuklu (Crustacea), yumuşakça (Mollusca)) ve sert ışınlara dirençli kabukları 

olan hayvanlardır (midyeler ve dış iskelete sahip eklembacaklılar). Bu kuram 

için öne sürülen en önemli zoolojik bulgu Unca adı verilen bir yengeç türünün 

dağılışı gösterilmektedir. 1968 yılında Amazonların ağzında bulunan çok küçük, 

vücut yapısı bakımından ilkel ve köken olarak çok eski (değişmeden ya da pek 

az değişerek günümüze ulaşmış) bu yengeç türü, dünyanın uygun birçok yerinde 

dağınık durumda, sanki her biri ayrı bir vahada yaşıyormuş gibi bulunmaktadır. 
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Bu yengeçlerin pasif ya da aktif olarak yayılma olanakları olmadığı için, kıtalar 

birbirlerinden ayrılmadan önce oluştukları ve yayıldıkları kabul edilmektedir.  

Bu tarihten sonra yapılan zoolojik araştırmalar, özellikle kökeni eskiye dayalı 

yengeçler üzerinde yapılan çalışmalar, Batı Afrika ile Doğu Amerika 

nehirlerinde, özellikle, taban sularında ve sedimanlarında yaşayan bazı 

yengeçlerin yakın akraba olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu hayvanlar tamamen 

tatlı suya bağımlı olduklarından, deniz suyu bir çeşit zehir etkisi yapar. 

Dolayısıyla herhangi bir yola Atlantik’i aşmaları söz konunu olamaz. Kuram 

bazı eksik ve kuşkulu noktaları nedeniyle, özellikle jeologlar tarafından itiraza 

uğruyordu. Fakat daha sonra yapılan katkılarla derin denizlere yönelik 

paleontolojik, jeolojik, stratigrafik ve biyolojik (BRUNDİN) bulgular; 

uzaydan çekilen fotoğraflar, sismik incelemeler ve derin deniz 

araştırmaları, kurama önemli boyutlarda destek sağlamıştır. Atlantik’te 

kıtaların birbirinden ayrılma hattının uzaydan saptanması ve buradaki jeolojik 

olayların açıklanası, Kıtaların Kayma Kuramı üzerindeki kuşkuyu ortadan 

kaldırarak, araştırmaların ayrıntılara yönelmesini sağladı. 

Kıtaların kayma kuramı özellikle Kretase ve Jura’daki hayvansal 

yayılışlar için mantıklı açıklamalar getirilmesini sağlamıştır.  
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 3.3. Tetis(Tethys) Denizi ve Bağlantılarının Oluşumu  

 
Paleozoyikten Tersiyerin başlarına (Oligosen'e kadar) kadar dünyayı kuşak 

gibi saran ilkin denizlerden birisiydi . Bu denizin tortullarından,  Himalaya, 

Toroslar, Dinarlar ve Alpler oluştu. Alplerin oluşumuyla, Tetisin varlığı sona erdi. 

Bugünkü Akdeniz Tetis denizinin bir kalıntısıdır. Bu denizin en tipik fosili 

Nummulitlerdir. Oligosende Anadolu’yu  oluşturan kara parçası hemen hemen deniz 

seviyesinin altındaydı ve büyük bir olasılıkla birkaç küçük adadan oluşuyordu. 

Oligosenin sonuna doğru önemli bir değişiklik ortaya çıkmıştır. Tetis kuzeye 

doğru "Paratethys" denen bir kol meydana getirmiştir. Paratesis ile  Tetis arasında 

Alp sıradağları yavaş yavaş yükselmeye başlamıştır. Paratetis, Rhone  

havzasından başlayarak bugün Bavyera'nın ve Kuzey Almanya'nın bulunduğu 

bölgelere,  doğuda bugünkü Macaristan üzerinden bugünkü Karadeniz'e, 

bugünkü Kafkasların bulunduğu yerin kuzeyine, bugünkü Hazar Denizi’nin 

bulunduğu bölgeye ve keza doğuda bugünkü Aral ve Balkaş Gölü'nün bulunduğu 

bölgelere uzanıyordu.  

 

Paratetis ve Tetis’in erken Eosen ve Oligosen’deki durumu. 

 

Paratetis ile Tetis arasında bağlantı vardı. Anadolu, Miyosen'de bir kara 

köprüsüyle Avrupa Kıtası'na bağlıydı. Anadolu o günden bu yana kural olarak 
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yükselmesini sürdürmektedir. Miyosen'de Paratetis ile Tetis arasındaki ilişki kesilir. 

Paratetis'in kuzey ve batı kısımları karaya dönüşür; doğu kısımları ise iç deniz 

haline geçer. Bu iç deniz daha sonra Karadeniz, Hazar Denizi ve Aral Gölü'nü 

oluşturacak Sarmatik İç Deniz ile Balkaş ve Baykal Göllerini yapacaktır. İç deniz 

haline geçenler, yağışın bol olması nedeniyle bir zaman sonra kısmen tatlısu ve 

büyük ölçüde acısu gölleri haline dönüşürler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oligosen’de Sarmatik iç denizi 

 

Bu dönemde tuzlu suda yaşamaya uyum yapmış Echinodermata (= 

derisidikenliler) ve Cephalopoda (= kafadanbacaklılar) türlerinin büyük bir kısmı 

ortadan kalkar. Bu dönemdeki Sarmatik İç Deniz, bugünkü Macaristan, bugünkü 

Karadeniz ve bugünkü Hazar Denizi ile Aral Gölü'nün bulunduğu alanı kapsar. 

Miyosen'den itibaren, acısuda yaşayacak endemik bir fauna evrimleşmeye başlar. 

Bu faunanın temsilcilerini, bugün, Karadeniz ve Hazar Denizi'nde görmek 

mümkündür. Her iki denizde de bu dönemin temsilcisi olan Gobiidae (= 

kayabalıkları) türleri bulunmaktadır (ventral yüzgeçlerinin birleşerek bir vantuz 
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meydana getirmeleriyle özellik kazanmışlardır). Keza Caspialosa (= ringabalıkları) 

hem Karadeniz'de hem de Hazar Denizi'nde bulunmaktadır. 

Daha sonra Sarmatik İç Deniz, Karadeniz, Hazar Denizi ve Aral Gölü olmak 

üzere üç kısma ayrılmıştır. Bu sırada bugünkü İtalya, Adriyatik, Yunanistan ve 

Anadolu'nun bulunduğu bölge kesiksiz bir kara parçası olduğu için, Avrupa faunası 

kolaylıkla Anadolu'ya, Anadolu faunası ise Avrupa'ya geçme olanağını buluyordu. 

Bu kara parçasının üzerinde, bugün Ege Denizi'nin bulunduğu kısımda, kollarının 

bir kısmının bugünkü Vardar vs. nehirlerinin bulunduğu Avrupa yakasından, bir 

kısmı Anadolu'nun Ege kıyıları tarafından alan nehirler ile, bir kısmı da bugünkü 

Belgrat ormanlarının bulunduğu yerden kaynaklanarak, bugünkü Marmara Denizi 

ve Çanakkale Boğazı'nın bulunduğu yerdeki kara üzerinden güneye doğru akan bir 

nehir bulunuyordu. "Egeopotamus" denen bu nehir Kos Adası ile Girit Adası 

arasından Tetis'e (Akdeniz'e) dökülüyordu. Bu nehrin bugünkü Belgrat ormanının 

(İstanbul'un batısında) bulunduğu yerdeki kaynağı, buradan Karadeniz'e uzanan bir 

boğaz ile (dünyanın bilinen en eski boğazı) ilişkiliydi. Böylece Egepotamus 

aracılığıyla Karadeniz'in bir miktar suyu Akdeniz'e akıtılmaktaydı. Bu dönemde 

bugünkü Sisam, Rodos vs. adaları (Oniki adalar) Anadolu'nun kara uzantısı üzerinde 

bulunuyordu. Anadolu'nun yalnız güneybatı kesiminde ve Karpados Adası'nda 

yaşayan, tuzlu suya kesin dirençsiz olan bir semender türü (Mertensiella 

luschani), bu birliğin önemli bir kanıtı olmaktadır. Miyosen'den bu yana 

Akdeniz'in kapladığı alan gittikçe daralmıştır ve Miyosen-Pliyosen'de, İskenderun 

ve Aşağı Mezopotamya üzerinden Hint Okyanusu ile sağlanan bağlantı 

yitirilmiştir. Bu gelişmelerin sonunda, (bağlantının tamamen kesilmesi Pliyosen'de 

tamamlanmıştır) Tetis faunası kesin olarak ikiye ayrılmıştır. Doğuda Hint 

Okyanusu, batıda ise Akdeniz ortaya çıkmıştır. Tetis Denizi'nin bıraktığı fosiller 

en iyi Mont-Blanc'ın İtalya kesiminde ve Lübnan'daki ilgili katmanlarda görülür. 

Hint Okyanusun'da yaşamakta olan balık cinsleri, 40 milyon yıl önce bugünkü 

Akdeniz'in bulunduğu yerlerde de yaşıyordu. Akdeniz'de fosilleri bulunan balıklarla, 

bugün Hint Okyanusu'nda yaşayan balıkların aynı yapıyı göstermesi, balıkların (en 
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az bir zamanlar bu bölgelerde yaygın olan) önemli ölçüde evrimleşmediğini 

göstermektedir. Halbuki, toynaklı hayvanlar bu devirde karalarda yeni yeni 

evrimleşmeye başlamıştı. 

Miyosen'den itibaren iklim soğumaya başlamış ve bunun sonucu olarak 

Akdeniz'deki faunanın önemli bir kısmı ortadan kalkmıştı. Soğuk suya uyum 

yapmış bazı derisidikenliler (Echinodermata), böylece, yavaş yavaş Atlantik'ten 

Akdeniz'e girerek yayılma olanağını bulmaya başlamışlardı. En soğuk dönem olan 

Tersiyerin sonunda (buzul dönemlerinde), bu yayılma en üst düzeye ulaşmıştı. Bu 

dönemde, ayrıca, soğuk suyu seven Mallotus villosus ( bir köpekbalığı), Salmo trutta 

(alabalık), Cyprino islandica (bir tür sazan), Pecten islandica (bir midye türü) ve 

Alca impennis (Sicilya'da bulunmuş kanatsız bir kuş fosili) de Akdeniz'de 

ulaşmıştır. 
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Kıtalarla ilgili genel kültür bilgisi  

Süper Kıta Döngüsü 

 Birkaç yüz milyon yılda (500-750 milyon yıl), bütün kıtalar tek bir 

kara kütlesi "süperkıta" halinde biraraya toplanır.  Bu saptamanın en 

önemli özelliği, dünya üzerindeki dağ oluşumlarının yapı çeşitliliğini 

açıklayabiliyor olmasıdır. Bu yaklaşım, aynı zamanda, jeologlara, 

kıtaların eski coğrafik konumlarını belirlemede yardımcı olmaktadır. 

 Yaklaşık 30 yıl önce ortaya atılan "Plate Tectonics" kuramıyla, 

süperkıtaların oluşumu açıklanmıştır. Bu kuram, dağ silsilelerinin 

kökenini, okyanus tabanlarının çökmesi ve sonra yeniden düzenlenmesi 

ve keza yanardağlar ile depremlerin dünya üzerindeki dağılımlarının 

hepsini gözönüne alarak açıklamaktadır. Hem okyanus tabanları hem 

de su düzeyinin üstünde kalan karalar, yani litosfer 7 ana katmana 

ayrılmıştır. Bu katmanların hepsi, Asthenosfer" denilen, yeryüzünün 

bükülebilir sıcak kısmının üzerinde yüzmektedir. Dünyada bulunan 

radyoaktif elementlerin parçalanmasıyla ortaya çıkan ısı, dünyanın iç 

kısmında oluşan konveksiyon (ısıya bağlı) akıntılarını yönlendirir. Bu 

akıntılar da yüzeydeki tabakaları yıl bir kaç cm iter. 

 Günümüzdeki bu hareketler geriye doğru izlenildiğinde, Atlantik 

Okyanusu'nu sınırlayan kıtaların, yaklaşık 180 milyon yıl önce 

parçalanmış tek bir kara kütlesinin parçaları olduğu izlenimi doğar. İlk 

defa 1912'de kıtaların kayması kuramını ortaya atan Alman meteoroloğu 
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ALFRED L. WEGENER bu atasal kıtayı "bütün kıtalar" anlamına gelen 

"Pangea" olarak isimlendirmiştir. Onun bu kuramı, bu kıtaların (özellikle 

Afrika ve Güney Amerika) arasında, 180 milyon yıldan daha fazla bir 

dönem önce, karasal bağlantılar bulunduğunu kesin bir şekilde 

desteklemiştir. Eskiden yaşamış olan türlerin ve hüküm sürmüş iklim 

kuşaklarının incelenmesi de bu kurama önemli destek sağlamıştır. 

 Araştırmalar,  Pangaea'nın bu tip süperkıtaların ilki olmadığı 

yönündedir. Jeolojik olayların birbirini izlemesinin, deniz suyunun 

bileşimini, küresel iklimin ve dünya yüzeyindeki deniz seviyesinin 

değişmesini etkilediği ve bunun da canlıların yayılış ve evrimleşmesini 

derinden etkilediğini düşünebiliriz. Nitekim bu iki superkıtanın 

birbirine geçiş zamanı, ilk karmaşık çokhücreli organizmaların ortaya 

çıkmasıyla aynı zamana denk düşmektedir. Bu etkileşim, insanı da içeren 

modern yaşam-biçimlerinin gelişebilmesini sağlamıştır. 

 Süperkıtaların parçalanıp yeniden düzenlenmesi sonucunda iki farklı 

tipte dağ kuşağı "Orogen" oluşabilir (oros, Yunanca dağ demektir). 

Kıtalar arasındaki çarpışmalar, kabuğu kıvırarak dağ kuşaklarının 

oluşmasına "interior orogenler" neden olur. Himalayalar  Gondwana’dan  

kopan Hindistan'ın Asya Kıtası'na (daha doğrusu Laurasia'nın doğu 

kesimine) çarpmasının bir sonucu olarak ortaya  çıkmıştır.  

Araştırıcılar, çeşitli teknikleri, kullanarak, kıtaların geçmişteki 

yerlerini saptayabilmektedirler. Demirce zengin bazı volkanik ve 

sedimental kayaçların, oluştukları zamandaki dünyanın manyetik-alanının 
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yönelimini gösterdiklerini ve buna dayanarak kıtaların konumlanmasının 

nasıl açıklandığını daha önce açıklamıştık. Radyoaktif izotopların ölçümleri 

ile bu kayaçların yaşı saptanabilir ve böylece zaman içerisindeki kıta 

değişimleri tahmin edilebilir. 

Süperkıta Pangaea, milyonlarca yıldan daha fazla devam eden birçok 

çarpışma sonucu oluşmuştur. Yaklaşık 420-380 milyon yıl kadar önce, ilk 

olarak, Laurentia denen (bugünkü Kuzey Amerika'nın büyük kısmını 

içeren) kıtasal kütle, Baltica'ya (Avrupa'ya) çarptı. Bu iki kütle 

Laurasia'yı oluşturacak şekilde kaynaştı. Daha sonra, 360-270 milyon yıl 

kadar önce, Laurasia, Gondwana (bugünkü Hindistan, Afrika, Güney 

Amerika, Avustralya ve Artartika'nın bazı kısımlarını içerir) ve 

Siberia'yla birleşerek Pangaea'nın oluşumunu başlatmış oldu. 

Kıtalar arasındaki bu tip çarpışmalar, özellikle çarpılan yerlerdeki 

tabakaları parçalar. Bir kıtanın kenarı, diğerinin tepe kısmına itilir ve 

böylece esasında yatay olarak konumlanmış kaya tabakalarının 

kıvrılmasına ya da eğilip bükülmesine neden olur. Sonuçta, kıtasal litosfer, 

çarpışma sonunda kalınlaşır. Sıkıştıran kuvvetler, birbiri üzerine binmiş 

olan kıtasal tabakaları, yüksek dağları oluşturacak şekilde yukarıya 

kaldırır (Alp,  Himalayalar gibi). 

Yükselmiş dağların kalıntıları, özellikle, kıtaların çarpıştığı yerlerde 

bulunmaktadır. Laurentia ve Baltica arasındaki çarpışma, İrlanda'dan 

Kuzey İskandinavya'ya ve Grönland'a kadar uzanan, bugün aşınmış dağ 

sıraları halinde kalmış, geniş bir deforme bölge olan "Caledonian 
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Orogenik Kuşağı"nın yükselmesini sağlamıştır. Güney Amerika'daki 

"Quachita Orogenisi" ve Doğu Amerika'daki "Appalachian Dağları" 

ve fayları, Laurasia ve Gondvvana'nın çarpışmasıyla oluşmuştur. Laurasia 

ile Siberia'nın kaynaşması sırasında da Doğu Avrupa yükselmiş ve 

"Urallar" oluşmuştur. 

Yaklaşık 180 milyon yıl önce Pangaea yarıldı ve yeni bir interior 

okyanus, yani Atlantik ortaya çıktı. Pangaea'nın 180-140 milyon yıl önce 

yırtılması sonucu ilk aşamada Laurasia, Gondwana'dan ayrılarak kuzeye 

doğru hareket etti ve Kuzey Amerika'yı oluşturdu.  

Kırılmanın ikinci aşaması, bundan yaklaşık 140 milyon yıl önce 

olmuştur. Gondwana yarılmış, Laurasia ise Kuzey Amerika ve Eurasia'ya 

parçalanmıştır. Laurasia'nın yarılması, Kuzey Amerika'nın hareketini 

kuzeyden-batıya doğru değiştirmiş bu da Kayalık Dağlarının oluşumunu 

başlatmıştır. 
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4. HAYVANLARIN DAĞILIMLARI İLE İLGİLİ BAZI 

GENELLEMELER 

Hayvan coğrafyası gözleme dayanan bir bilimdir. Bilimler arasındaki 

boşluğu doldurmak üzere gerekli verileri toplayarak değerlendirir. Yayılma 

tarihi, filogeni, paleocoğrafya, sistematik gibi çeşitli bilim dallarının odağında 

yer alır. 

Yayılış tarihinde, diğer doğa bilim dallarında olduğu gibi kesin yasalar 

beklemek şimdilik olası değildir. Ancak bazı temel kurallara işaret etmek 

mümkün görülmektedir 

 4. 1.  Hayvanların Yayılışının Bazı Temel Kuralları 

a.   Bazı çevresel olaylar, hayvan türlerinin yayılış alanlarının biribirinden uzak 

ve ayrı kalmasına neden olur (disjunction). Bu da bölgeler hakkında genel bir 

fikir edinilmesine yardımcı olur. Bu şekildeki hayvan türleri ya bu bölgelerde 

önceden yerli form olarak mevcutlardı, dolayısıyla birbirinden uzak iki 

populasyona ayrıldılar ya da sonradan gelerek, o bölgeye yerleşip, bu tip 

dağılıma neden oldular. Örneğin, küpeli ardıçkuşu (Turdus torquatus), boreo-

alpin yayılım gösterir. Türün biribirinden ayrı kalmış birkaç boreal bölgede 

(Anadolu ve Orta Avrupa yüksek dağ silsilelerinde) bulunması bu tip yayılıma 

tipik örnektir . Soğuğu seven ardıç kuşlarına, bugün bu yüksek dağ silsileleri 

arasında yer alan sıcak ovalarda rastlanmamaktadır. Dolayısıyla bu hayvanların 

bugünkü yerleşmiş olduğu alanlara iklim koşullarının uygun olduğu zamanlarda 

(buzul dönemlerinde) göç etmiş olma zorunluluğu vardır. Bu tür, Kuvaterner'de 

belirgin bir oreal merkeze sahipti ve bu merkez de bir olasılıkla ya Alpler'de ya 

da Balkanlar'da bulunuyordu. Yayılma buralardan olmuştu. 
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Turdus torquatus (küpeli ardıçkuşu)'un yayılış bölgeleri 

 

Buzul devrinde, buzullar artmış, tundralar dağ silsilelerinin çevresinde yeni 

bir kuşak oluşturmuş ve bu kuşak daha sonra bitişikte yer alan ovalara doğru 

genişlemiştir. Kuzey Almanya ovasında boreal ve oreal tundralar birleşti ve 

orada karışık bir buzul devri faunası meydana geldi (THİENEMANN). Bunu 

izleyen buzul arası devirde kuzeye ve güneye (Alplere) doğru çekilen tundralar 

beraberinde soğuğu seven faunayı da alıp götürdü. Böylece bazı türler asıl 

boreal merkezin dışında kalan bölgelere yerleşmiş oldu. Bu bölgelerdeki boreal 

türler de daha sonra kayboldu. 

b. Zamanımızda kapalı bölgeler olarak tanımlanan yerlerde, 

birbirinden yalıtılmış küçük adacıklarda dallanma görülebilir. Örnek: Galapagos 

adalarında (bir türü Cocas adasında) yaşayan ispinoz kuşlarından (Geospizinae) 

dört cinse ait 14 tür yakın akrabalık gösterir. Bu kuş grubu Darwin'in 1835 yılında 

yaptığı bir araştırma gezisi sırasında keşfedildi ve türlerin evriminin 

açıklanmasında kanıt olarak kullanıldı. Buradaki türlerin ortak bir soydan ve bir 

göçmen kuştan köken almış olabileceği kabul edildi. Bu temel kuralın geniş bir 
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kullanım alanı vardır. Tersi kanıtlanıncaya kadar, bu şekildeki hayvan 

gruplarının bulundukları yerde ortaya çıktıkları kabul edilir. Fosiller de birçok 

durumda bu varsayımları desteklemektedir. 

 

c. Bazı hayvan türleri başka bir yerde oluştukları ve göç ettikleri halde, 

geldikleri yerde kapalı yayılış alanına sahiptir. Örnek: Zürafalar, Afrika 

faunasının tipik hayvanlarıdır. Zürafa benzeri hayvanlar ilk olarak Pliyosen'de 

Afrika'da değil, Güney-Doğu Avrupa, Hindistan ve Çin'de ortaya çıkmıştır. Bu 

grubun ortaya çıktığı merkezde soyu tükenmiş, yalnız bunlardan küçük bir kol 

Afrika'ya göç etmiş orada kalabilmiştir. Bunlar önce Etiyopya bölgesinde 

zürafaya evrimleşmiş ve daha sonra da bölgenin çevresine yayılmıştır. 

Günümüzde iki türü ( zürafa ve okapi) bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Canlıların bir kısmı aktif (uçma gibi), bir kısmı pasif (rüzgarla ya da 

akıntılarla), bir kısmı da her iki şekilde yayılma gösterebilir. Aktif yayılma 

gösterenler zoocoğrafik değerlendirme açısından fazla kullanışlı değildirler. 
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Eğer göç davranışı varsa, bu davranış genel olarak geçmişin bir tekrarı olacağı 

için zoocoğrafik olarak gözönüne alınır.  Bazı hayvan türlerinin yayılması hızlı 

olur; önemli engelleri (deniz ve sıradağlar gibi) aşabilirler. Birçoğunda aktif göç 

yada aktif taşınma  yapılabilir. 

Örnek: Jawa'nın 40 km. doğusunda bulunan bir volkan adası olan Karakatau'nın 

büyük bir kısmı, 1893 yılında denize gömüldü. Kaçamayan canlılar, metrelerce 

yüksekliğe ulaşan lav  tabakalarıyla örtüldü. Bütün canlılar yok oldu. 

Zamanla biyotopun tamamına yeniden yerleşildi. Yeni yerleşimi inceleyen 

botanikçilerin listesinde, bu doğal afetten 3 yıl sonra 27 yüksek bitki türü, 14 yıl 

sonra 67 yüksek bitki türü, 23 yıl sonra 114 yüksek bitki türü yer aldı (normal 

bitki örtüsü bununla yeniden oluşmuş oluyordu). Yapılan zoolojik analizler ise 

faunistik listede, 6 yıl sonra 40 eklembacaklı ve bir sürüngen türünün, 25 yıl 

sonra 240 eklembacaklı, 4 kara salyangozu ve 2 sürüngen türünün, 40 yıl sonra 

takriben 500 eklembacaklı, 7 kara salyangozu, 3 sürüngen (bir yılan, iki 

kertenkele), 26 kuluçkaya yatan kuş ve 3 memeli (2 yarasa, 1 oryantal sıçan) 

türünün yer aldığını göstermiştir. Bütün bu türlerin adaya ulaşması, rüzgar ve 

denizdeki akıntılarla ya da uçma yetenekleri sayesinde mümkün olmuştur. 

Komşu ada Siberia, Karakatau'dan 18.5 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıktan, türler, 

aktif ya da pasif olarak bu adaya ulaşmıştır. Genelde, tropik adalar, en geç 50 yıl 

içinde ilk floristik ve faunistik yapısına kavuşabilmektedir. Bu da jeolojik 

bakımdan küçük bir zaman aralığı demektir. 

 

e. Her canlı türünün ya da grubunun yayılışı için engelleyici faktörler farklı 

olabilir. Örneğin, tatlısu ya da tuzlusu canlıları için kara; karasal türler için ise 

su ortamı önemli bir engeldir. Dolayısıyla geçmişte ortaya çıkan topoğrafik 

değişiklikler, bir grup canlının yayılışını kolaylaştırmış, diğerlerinkini ise 

zorlaştırmıştır veya engellemiştir. Ayrıca sıcaklık, nem, vb. gibi koşullarda aynı 
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sınırlamaları yapar. Bu nedenle geçmişteki iklimsel faktörlerin de bilinmesine 

gerek vardır. 

 

f. Her türün (aynı gruptakiler bile) yayılma gücü farklı olabilir. Örneğin 

tamamen tatlısu formu olan bir canlı grubunun yayılışı, tuzlu suya kısmen 

hoşgörü gösteren diğer bir formdan çok daha kısıtlı olacaktır.Bir çok canlı türü, 

bir zamanlar geniş alanlara yayılmışken, çevresel etkilerin değişmesi nedeniyle 

gerileyebilir ve bu geniş bölge içerisinde, ancak çok sınırlı, dar bir bölgede ya 

da bölgelerde “Refigium=Sığınak” yaşamını bir çeşit kalıntı “Relikt” olarak 

devam ettirir. Bu reliktler geçmişin aydınlatılması bakımından büyük öneme 

sahiptir (Buna örnek olarak Amerika ve Yugoslavya’da gözleri körelmiş, 

renklerini yitirmiş, mağaralarda yaşayan bir amfibi türü verilebilir). Ülkemiz de 

birçok buzul çağı reliktini barındırması açısından önemlidir. Anadolu'daki 

Salamandra salamandra türünün yayılışı bu kurala örnek oluşturur. 

 

g. Uzaklıkla yalıtım arasında, ilke olarak, her zaman doğru bir orantı vardır. 

Yani iki bölge birbirinden ne kadar uzaksa, yalıtımın derecesi o denli büyüktür. 

Fakat yalıtımı sağlayan bariyerin niteliği çok daha önemli ve belirleyicidir. 

Anadolu’nun topografik yapısından dolayı ortaya çıkan, zoocoğrafik açıdan 

önemli bir çok bariyer, etkin bir yalıtıma neden olduğu için, alttür ve tür 

çeşitlenmesine yol açmıştır.Canlıların bir bölgede yerli mi olduklara yoksa göçle 

mi geldikleri belirlenmelidir. Kural olarak nerede alttürleşme fazla ise, oradan 

kaynaklanma olasılıkları daha fazladır. 
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4.2. Bazı Ekolojik ve Evrimsel Genelleştirmeler 

 Cope Kuralı:  Evrimsel gelişim sırasında yok oluncaya kadar, hayvanlar 

bünyelerini büyütme eğilimindedir (At, Zürafa gibi.)                                                                  

 Gloger Kuralı: Kuzey yarım küresindeki kuş ve memeliler, kuzeye 

gittikçe açık  renkli; güneye, daha doğrusu ekvatora, yani iklimin daha rutubetli 

ve sıcak  olduğu yerlere gittikçe koyu renkli olmaya baslar.                             

Bergmann Kuralı : Memeli ve kuşların içerisindeki akraba gruplarında sıcak 

bölgelerde daha küçük, soğuk bölgelerde daha büyük vücutlu türleri yasar.   

Allen Kuralı:  Soğuk iklimde yaşayan memeli ve kuşların üyeleri, keza vücut 

çıkıntıları,  sıcak iklimde yaşayan akrabalarına göre daha küçüktür. Kutup 

tavşanları ve tilkileri güneyde yaşayan akrabalarına göre daha küçük kulak kepçesine 

sahiptir. Sıcaklığı yüksek olan ortamda yetiştirilen farelerin kulak kepçesi, oran 

olarak daha büyük olmaktadır. Bu uyumun amacı kuzeyde vücut sıcaklığını 

korumak ve güneye gittikçe terleme yüzeyini büyülterek ısı kaybını artırmaktadır. 

Hayvanların bir kısmı buna uymaz.. 

Jordan Kuralı: Yakın türler ve alttürler aynı yerde bulunmazlar. Birbirine 

benzer; fakat herhangi bir engelle ayrılmiş farklı bölgelerde bulunurlar. Bu, yalıtım 

mekanizmasının türleşmeye ne denli etkili olduğunu göstermektedır. Buna ters 

düşen örnekler vardır; örnegin, farklı yakın türler ve alttürler aynı yerde yaşayabilir. 

Fakat o zaman diğer ekolojik koşullar yalıtım ödevini üzerine almıştır.  

Gaus Kuralı: Ekolojik ilişkileri aynı olan iki tür, genellikle aynı habitatta 

aynı nişleri işgal edemezler. Bunlardan bir tanesi diğerini yok eder ya da dışarıya 

atar. Bu türlerin populasyonları dağınıksa, bir tanesi merkezde diğeri dış çevrede 

bulunur. Genellikle ekolojik gereksinimleri aynı olan türler birbirlerinin territoriyal 

alanına (etki alanına) girmemek ipin farklı zonlarda yaşamayı ya da farklı 

zamanlarda üremeyi vs.'ı tercih etmek zorunda kalırlar.  
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6. BİYOCOĞRAFİK BÖLGELER  VE HAYVANLARI 
 

Bitki örtüsü, hayvan toplulukları (zoosönoz) ve ortam koşulları biyotopun bir 

parçası gibi değerlendirilir. Bitki toplulukları (fitosönoz) bulundukları yerin 

koşullarına doğrudan bağlıdır. Yeryüzündeki hayvan topluluklarının yayılışı da 

bitkilerin yayılışına uygunluk gösterir. Aynı ekosistemlere sahip olan bölgelerin 

benzer biyotoplarında, hayvansal ve bitkisel izosönozlar hüküm sürdüğünden, 

yeryüzünün belirli bölgelerinin karşılaştırılması kolaylaşır. Karaların biyolojik 

bölgelerinin ilke olarak coğrafik bölgelere paralel olarak oluşması, sıcaklık 

etmeninin asıl önemli rolü oynadığını göstermektedir. Kutuplara doğru sıcaklık 

düşmekte ve farklı nem oranları ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki şekilde 

yeryüzünün karasal biyolojik bölgelerinin dağılımı gösterilmiştir. Toprak 

yapısında da bir farklılık vardır . Bütün bunlar aynı zamanda hayvansal 

bölgelerin dağılımına da temel oluşturmaktadır. 

 

 

 

 İklim ve toprak durumuyla biyolojik bölgeler arasındaki ilişkiler 
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Karaların biyocoğrafik bölgeleri 
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5.1 TUNDRA 

Kutuplarda, toprakları sürekli don olan dağların yüksek kesimlerinde ve yaz 

aylarında kısa bir vejetasyon dönemine sahip olan bölgelerde görülür. Sıcaklık 

0°C'lik bir izoterm gösterir; arktik yani alpinik vejetasyon (likenler, yosunlar ve 

bodur çalılıklar) yaygındır; ağaçlar sürekli büyüme yeteneğini yitirmişlerdir. 

Soğuk ve berrak sular, bu donmuş topraklarda derinlere süzülüp 

akamadıklarından, gölet, turba ve bataklıklar oluştururlar. 

Aşırı iklim şartları (biyosönötiğin ikinci kuralına göre) tür bakımından fakir 

kommünitelerin oluşumuna neden olur. Öncelikle Avrupa, Asya ve Kuzey 

Amerika'nın kuzey kıyılarını içine alan arktik tundralarda, ren geyikleri 

(Rangifer), kutup tilkisi (Alopex lagopus), kartavşanları ya da kutuptavşanları 

(Lepus timidus ve Lepus articus), misköküzü (Ovibos, bugün sadece 

Grönland'da yaşar), lemmingler (Lemmus) ve birkaç tür kazıcı fare gibi az 

sayıda memeli hayvan türü bulunmaktadır. Bunlara kıtaların buzul kenarındaki 

kutupayıları (Thalarctos) ve arktik deniz memelileri de dahildir. Tundralar, kuş 

ve böcek faunası bakımından da fakirdir. Bu hayvanların tipik özellikleri, 

soğuğa dayanıklılık, yaz döneminde gece ve gündüz işlerliği, vücut renklerinin 

açık renkli olması olarak sayılabilir. 

Arktik ve antarktik tundralarla karşılaştırılabilen yüksek dağ biyotopları 

"Oreal", alpinik bir formasyon olarak ağaç sınırının üst yarısında görülür. Ada 

biçimindeki bu küçük bölgelerin özel memeli faunası oluşmamış; fakat 

tundralardaki gibi tipik kuşlar ve böcekler meydana gelmiştir. Özellikle 

ülkemizin yüksek dağlarında tipik bir böcek faunasına rastlanır. 

Tundralar, özünde bir buzul relikti olan ekosistemlerdir. Buzul dönemlerde, 

tundralar önemli ölçüde genişlemiştir. Bu genişleme sırasında faunanın bir 

kısmının (örneğin mamut ve yünlü gergedanların) soyu tükenmiş, diğer türler de 

(misköküzü, rengeyikleri ve kutupayısı) iyice azalmıştır. Yaşamaya uygun 
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olmayan aşırı iklim koşulları, kommünitenin az sayıda üyesine ve özellikle 

insan müdahalesine karşı büyük ölçüde duyarlı olan canlılara etkili olmuştur. 

Sivrisineklerin çok büyük miktarlarda bulunması tundralar içinde tipiktir. 

Çünkü larvalar için çok sayıda uygun su birikintileri bulunur. Ancak buralarda 

sivrisineklerin kan emmesi (dişilerin) ve bununla ilişkili olarak bitki özsuyu 

(erkek) ile beslenme zorunluluğu, sınırlayıcı bir durum oluşturur. 

5.2. TAİGA 

İğneyapraklı tundra ormanlarının güneyinde yer alır. İklimi, sürekli don olan 

topraklardaki gibi değildir. Fakat sürekli düşük sıcaklık tipiktir. Taiga faunası 

içinde soğuğa dayanıklı orman sakinleri artmıştır. Tüm tundra hayvanlarını 

bulundurmasının ötesinde, ilave olarak belirli bir zenginlikte orman faunasını da 

barındırır. Böyle bir ortamda, rengeyiklerinin ekosistemdeki en önemli diğer 

hayvan türlerinden, parazitlerden, düşmanlardan ve besin rekabetçilerinden nasıl 

etkilendiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Kızılgeyik (Cervus) gibi diğer büyük 

memeliler arasındaki ilişkiler de aynı rengeyiğindeki gibi ortaya çıkar. 

İğneyapraklı orman topraklarında hem ince hem de çok verimli olmayan bir 

humus tabakası oluşur. Bu tabaka, akarları, sıçrarkuyrukluları, 

ipliğimsisolucanları ve çok sayıda da böcek larvalarını barındırır. Her ne kadar 

taiga alanlarında buzul dönemlerinden sonra bir gerileme olduysa da, yine de 

taiga bugün yeryüzünün orta düzlükte olan büyük bir biyolojik bölgesini ve aynı 

zamanda Kanada-Sibirya kara hattının medeniyet tarafından en az tahrip edilmiş 

bölgesini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, burada da aşırı ağaç kesimi ile kürk 

hayvanı avcılığı önemli tahribatlara neden olmaktadır. Taiganın en azından 

birkaç merkezi bölgesinin milli parklar biçiminde düzenlenerek tamamen yok 

edilmekten kurtarılması gerekmektedir. 
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Tundra ve taigada beslenme ilişkileri. Burada rengeyiği esas alınmıştır 
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5.3. SİLVEA 

Ilıman bölgelerin ancak yazın yeşil olan ve yapraklarını döken ormanlık 

alanlarıdır. Tipik olarak Doğu ve Kuzey Amerika ile Orta Avrupa'da görülür. 

Ekolojik nişlerinin zenginliği bakımından tipik olan bu bölgenin tür sayısı da 

oldukça zengindir. Taiga faunasındaki elemanların büyük bir kısmı silveada da 

bulunur (örneğin büyük memeliler ve birçok kuş türü gibi). Buraya, ayrıca, 

soğuğa az dayanıklı hayvanlar, yapraklarını döken ağaçlara ve onlara eşlik eden 

diğer bitki örtüsüne bağlı böcekler ile böcekçil kuşlar girmektedir. Yaz 

sıcaklıklarının yüksek olması, sıcağı seven türlerin, en azından geçici olarak 

buralarda barınmasına izin verir. Sonbaharda yaprakların büyük ölçüde 

dökülmesi, toprakta kuvvetli bir humus tabakasının oluşumuna neden olur. Bu 

da iyi bir şekilde zenginleşmiş ve olgunlaşmış toprağın, dolayısıyla zengin bir 

toprak faunasının oluşmasına neden olur. Tropik bölgeler bir kenara bırakılırsa, 

birçok hayvan grubu bakımından zengin bir tür çeşitliliği görülür. 

Silveanın özellikle iklim bakımından uygun bölgelerinde çok yoğun insan 

yerleşimi vardır. Bu yoğun yerleşme, faunaya zarar vermektedir. Birçok 

yerde ormanlar tamamen yok edilmiş ya da kültür koruluklarına 

dönüştürülmüştür; ekonomik olarak yararlı bazı ağaç türlerinin 

monokültürleri bir koruluk biçiminde genişletilmiştir. Bundan dolayı silvea 

faunasında belirgin bir bozulma ya da fakirleşme ortaya çıkmıştır. Örneğin 

Avrupa'da vaşak, yabankedisi, kurt, ayı, su samuru ve kunduz gibi bazı 

memeli hayvanlar tamamen yok olmuş ya da çok azalmıştır. Hayvan 

gruplarının tümünde, şehirleşmenin ve tarım arazilerinin genişletilmesi 

sonucunda önemli tahribatlar ortaya çıkmıştır. Doğada koruma bölgelerinin 

oluşturulması, küçük memeliler, sürüngenler, böceklerin soylarını devam 

ettirmeleri için bir önlem olabilir. Fakat büyük memeliler ve kuşların 

korunması için yeni bireylere ve yedeklere gerek vardır. Bozulmamış silvea, 

Avrupa'da sadece Urallar'da ve kısmen Karpatlar'daki birkaç alanda 
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kalmıştır. Fakat buralardaki gittikçe yaygınlaşan av turizmi de büyüyen bir 

tehdidi oluşturmaktadır. 

5.4. HYLEA 

Havası çok nemli, sürekli yeşil kalan ve bütün yıl boyunca büyüme gösteren 

bitki örtüsü olan ve içinde çok sayıda hayvan türünü barındıran subtropik ve 

tropik ormanları içine alan kuşaktır. Bu yüzden balta girmemiş tropik 

ormanlarda hemen bütün hayvan grupları çok sayıda türle temsil edilir. 

Hayvanlarda çok değişik vücut şekilleri ve parlak renkler bulunur. Buralarda 

kuşlar ve böcekler (özellikle kelebekler) tür çeşitliliği ve renk zenginliği ile göze 

çarpar. Uygun iklim koşulları, öncelikle çok nemli hava ve don olayının 

görülmemesi bazı arkaik (eski) hayvan gruplarının barınmasına da olanak verir. 

Öteki bölgelerde ortadan kalkan ya da çok azalan hayvan türleri, burada zengin 

bir çeşitlenmeye ve yayılışa sahiptir. Bunlara, amfibiler (Gymnophion = 

körsemenderler), sürüngenler (büyük yılanlar, kaplumbağalar), 

çıplaksalyangozlar, karagirdapı solucanları, kütükayaklılar (Onychophora), çok 

güzel yapılı Buprestidae türleri örnek olarak verilebilir. Böcekler için genelde 

bütün takımların ve ilave olarak da yaşlı familyaların hyleada temsil edilmekte 

oldukları söylenebilir. Parazit derisinekleri (Chalcididae) ve kısa kınkanatlıların 

(Staphylinidae) tropik türleri, bilinen tür sayısının %50'den fazlasını oluşturur. 

Hyleadaki türler çoğunlukla az sayıda bireyle temsil edilir. Madde 

döngüsünün hızlı olması hylea için tipiktir. Organik maddelerin hemen hemen 

tümü ve keza gerekli olan minerallerin çoğu canlı vücudunda 

bulunduklarından, toprak hem organik madde hem de mineral bakımından 

çok fakirdir. Ölü ve atık organik maddelerin hemen parçalanması ve keza 

elektrolitlerle birlikte tekrar canlı vücuduna alınması nedeniyle, balta 

girmemiş ormanlardaki sular elektrolit bakımından son derece fakirdir ve 

ayrıca humus oluşumu da zor olmaktadır. Hızlı madde dönüşümünün bir 
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sonucu besin maddesi birikimi de başlayamadığından, hyleadaki hayvan 

türleri (memeliler, kuşlar ve böcekler) birey bakımından az sayılarda bulunur. 

Yani onlara seyrek olarak (ya da tek tek) rastlanır; aynı besin üzerinden 

beslendiklerinden aynı türün sürü hali genellikle görülmez. Hayvanların kitle 

ya da sürü halindeki büyük topluluklarına, hyleanın ormanlaşmamış karasal 

ekosisteminde rastlanır. Tropik ormanlarda yaşayan ilkel kabilelerin nüfus 

yoğunluğu çok azdır. Çünkü toplayıcı ve avcı olarak geçimini sağlayan bu 

kabilelerin, büyük miktarlarda hayvansal besin bulmaları zordur. 

Son zamanlarda özellikle gelişmiş ülkelerin tüccarları, yangın çıkarmak 

suretiyle, hyleada belirli alanları ve aynı zamanda mineral yataklarını tahrip 

ederek, bu bölgeleri, ekonomik tropik bitkilerin (muz, kahve, hindistancevizi, 

mısır vs.) üretimine yönlendirmeye çalışmışlardır. Bu şekilde kazanılan 

topraklar, mineral bakımından fakir olduğu için, genellikle kısa zamanda 

verimsizleşmiştir. Birkaç yıl sonra yeni alanlar açılmak ve yeni yangınlar 

çıkarılmak suretiyle tahribatın boyutları gittikçe genişlemektedir. Bütün 

uyarılara karşın, bu tahribatlar, dünyanın geleceğini tehdit edecek şekilde sürüp 

gitmektedir. Bu yerlerde döküntü tipi yeni ikincil ormanları oluşmaktadır. 

Hyleanın asıl toplulukları hiçbir şekilde geri gelmemektedir. Tropik ülkelerdeki 

mali yetersizlikler ve politik karışıklıklar, bilimsel bir ağaçlandırmayı ve büyük 

bir titizlik gerektiren bir programın uygulamaya konmasını güçleştirmektedir. 

Böylece, sadece memeli ve kuşlar değil, bu bölgelerde yaşayan her çeşit canlı 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. 
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5.5. SKLEREA 

Nem miktarı, özellikle subtropik ve ılıman enlemlerin kurak bölgelerinde, 

örneğin Akdeniz Bölgesi'ndeki makilerde olduğu gibi sert yapraklı çalı 

vejetasyonu ile seyrek ve gevşek yapılı kurak ormanların oluşumuna izin verir. 

Bitki türlerindeki bu çeşitlilik azalmasına uygun olarak, hayvan dünyasında da 

tür sayısı bakımından belirgin bir azalma ortaya çıkmıştır. Komşu bölgelerin 

(silvea ve stepler) faunasına geçiş bölgeleri mevcuttur. Sklereanın bulunduğu 

yerler çoğunlukla parça parça küçük alanlardır ve bunlar da diğer biyocoğrafik 

bölgelerin içine ekstrem koşullar gösteren adalar gibi dağılmışlardır. 

Sklereadaki ormanların odun değerinin düşük olması, buralarda daha çok zeytin, 

hurma gibi yararlı bitkilerin yetiştirilmesine olanak tanımıştır. Sklereada 

narenciye yetiştirilmesi, yoğun yerleşim ve toprakların sulanması, buradaki 

faunayı belirgin bir şekilde değiştirmiştir. Havanın az nemli olması kuru 

ormanlardaki yangınların genişlemesini hızlandırır (örneğin Akdeniz kıyılarında 

ve Tasmanya'da olduğu gibi). Bu durum faunanın büyük bir şekilde zarar 

görmesi anlamına gelir. Güney Yarımküresi'nin nüfusun az olduğu bölgelerinde, 

sklereanm henüz tahrip edilmemiş doğal yapısını görmek olasıdır. 

5.6. BOZKIRLAR (Step + Savan) 

Stepler ya da savanlar, sert ve dayanıklı yeşil otlardan oluşan çayırlıklarla 

kaplanmış bölgelerdir. Diğer bir deyişle, Bozkırlar yani step ve savanlar  otsu 

formlardan oluşmuştur. Bunlardan stepler özellikle kuraklığa uyum göstermiş 

buğdaygillerden, savanlar ise küçük çalımsı formlardan oluşur. Step ve 

savanlara birlikte bozkır  adı verilir. Bu bölgelerde tek tük yüksek ağaçların ve 

geniş yeşil çayırlık alanların birlikte bulunması tipiktir. Bitki örtüsü için uygun 

sıcaklık, yeterli yağış miktarı ve derin tabansuyunun bir araya geldiği her yerde 

bu yapı oluşur. Bu da özellikle ekvatorun her iki yanındaki ılıman ve kurak 

subtropik bölgeleri oluşturur. Bu tip bozkır yapısındaki bölgelerde koşucu 
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hayvanlar baskın olarak görülür. Gerçek step hayvanları olarak: toynaklılar 

(sığır, at, antilop, zürafa, deve), kemirgenler (tavşan, kobay, sıçan), yırtıcılar 

(aslan, leopar, kurt, sırtlan, çakal), sıçrayıcılar (sıçrayanfare, sıçrayantavşan, 

kanguru), kuşlardan: emu, devekuşu ve toykuşu gibi koşucu tipler örnek 

verilebilir. Leş yiyen akbabalar ve yüksekten uçan yakalayıcı kuşlar (kartal ve 

şahin) da yaygın hayvanlardır. Doğu Afrika'da zebra, devekuşları ve antilop gibi 

çok sayıda farklı tür bir araya gelerek karışık sürüler oluşturur. Böceklerden 

termitler yuvalarını çoğunlukla araziye uygun bir şekilde yaparlar. 

Hyleadakinin aksine, buralarda, ikinci biyosonötik kuraldan yani yaşama 

bölgesinin sınırlı koşullarından dolayı tür sayısı az, fakat aynı türe ait birey 

sayısının çok olduğu sürüler yaygındır. Başka hiçbir karasal ekosistemde bir tek 

türün milyonlarca bireyden oluşan sürüsü aynı alanda görülmez. Kuzey 

Amerika'nın bizonları ve göçmen güvercinleri, Afrika antilopları ile Yakın Doğu 

ve Afrika'daki çekirge sürüleri bu duruma örnek gösterilebilir. 

Bozkırlar, yangınlar ve tarımsal amaçlı sulamalarla yapılan tahribat bir tarafa 

bırakılırsa, iklim ve vejetasyon bölgesi olarak, insan müdahalesinden en az zarar 

gören bölgelerdir. Bozkırlardaki bozulmalara, kuru ormanlardaki yangınlar, 

şehirleşme, aşırı otlatma, anız yakma, tarım arazisi olarak yapısını bozma, yeşil 

alanların tahribi, spor alanı olarak kullanılması vs. neden olmaktadır. Diğer 

taraftan bozkırların asıl hayvanları birçok bölgede tamamen imha edilmiştir. Bu 

tahribatlarla ve avcılığın eklenmesiyle, özellikle bizonlar, yaban sığırları, 

kurtlar, yırtıcılar gibi birçok memeli hayvan ve keza birçok bozkır kuşu ortadan 

kalkmıştır. Bu yok olmayı önleyebilmek için, birçok yerde, doğal büyük 

alanların milli parklar biçiminde düzenlenmesi yönünde eğilimler artmaktadır. 

Böyle bir kurtarma girişimi Afrika Serengetin'de gerçekleştirilmiştir. Fakat Asya 

ve Avrupa'da yabanatları ve bizonlar (Bison bonasus) için şu anda çok geç 

kalınmıştır. 
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5.7. ÇÖLLER 

Yağışların ya hiç ya da pek az olduğu ve yüksek sıcaklıkların hüküm sürdüğü 

biyocoğrafik bölgelerdir. Çöllerde aylarca, hatta bazen bütün yıl boyunca geniş 

bitki topluluklarına rastlanmaz. Burada rüzgar erozyonu olumsuz faktör olarak 

etkili olur ve bitkilerle bağlanmamış kumlu toprakları sürekli hareket halinde 

tutar. Yalnız geceleri bir miktar çig düşmekte ve bu da nemin oluşumunu 

sağlamaktadır. Bundan dolayı hayvanların önemli bir kısmı, büyük ölçüde, 

uygun gecelerde hareketli olur. Çöl memelileri, özellikle küçük kemirgenler, 

gün boyunca mağaralarda ve bizzat kendileri tarafından açılmış oyuklarda 

yaşarlar. Bu nedenle çöllerde, kazıcı, koşucu ve sıçrayıcı hayvan tiplerinin 

yaygın olduğu görülmektedir. 

Tür sayısı, neme paralel bir şekilde, kurak bozkırlardan başlayarak, yarı çöl, 

kumlu çöl, taşlık çöl ve kayalık çöllere doğru gittikçe azalır. Bununla birlikte, 

bütün bu arazi tiplerinde yaşayan özel türler mevcuttur. Böyle türler, 

ekosistemdeki besin kıtlığından dolayı az sayıda bireyle temsil edilir. Afrika 

kıyılarının hemen hemen tamamen kuru ve adeta uçarcasına hareketli olan ince 

kumlarında bile, toprak altında yaşayan böcek topluluklarına (kınkanatlılardan 

Tenebrionidae) ve az sayıda kemirgene rastlanır. Bunlar su gereksinimlerini 

metabolik yolla karşılarken besin maddelerini de rüzgarın etkisinden korunmuş 

kuytu yerlerdeki organik tozlar oluşturur. 

Kıtaların merkezinde bulunan büyük çöller ve buraların özellikle küçük 

yapılı hayvanları, insan tahribatına hemen hemen hiç uğramamışlardır. Bu 

biyocoğrafik bölgelerin çok fakir olması, insan yerleşimini önlediği gibi, 

tahribatını da önlemektedir. 
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5.8. LİTOREA 

Deniz ve tatlısuların karasal biyocoğrafik bölgeler ile temas ettiği kıyılar, kıyı 

bölgeleri, bataklık bölgeler ile bunlara yakın nemli çayırlık alanlar, kara ile su 

bölgeleri arasındaki bütün geçit bölgeleri litorea olarak tanımlanmıştır. Suya 

yakın olmalarından dolayı, zaman zaman su basması sonucu sular altında 

kalmaları, bu yaşama alanlarının en önemli özelliğidir. Litorea faunası, her iki 

ortamdan gelen türlerin karışımından oluştuğu gibi bazı özel grupları da 

barındırır. Su ve çamur içinde yürüyebilen kuşlar, bataklık tavukları, sahillerin 

koşucu kuşları, sazlık ve çamurlu toprak yüzeyi ile kıyı kumullarının hayvanları 

bu bölgelerin en önemli faunasını oluşturur. Tatlısu ve denizlerin kenar 

şeridindeki dalgalar, küçük hayvanların beslenme ortamıdır (Unio gibi 

bivalvler). 

Tropik deniz kıyılarının gel-git bölgelerindeki çamurlu yerlerde yaşayan 

Rhizophora cinsi ağaçlar uzun kökleriyle çamurlu zeminlere tutunurlar. Sular 

yükselince, tepeleri, su yüzeyinin dışında kalacak şekilde kalkar, sular 

çekildiğinde de kök sistemleri serbest hale geçer. Bunlara "Tropik Mangrov" 

adı verilir. Buralarda, özel koşullara uyum yapmış, az sayıda tür bulunur. 

Bunlara geçici olarak karada yaşayan çamurdasıçrayanlar (Periophthalmus 

cinsine ait balıklar) ve işaretçi yengeçler (Uca) de dahildir. 

5.9. DENİZLER 

Denizler, kural olarak homojen koşulları olan, dünyanın en geniş alanını 

kapsayan biyocoğrafik bölgelerdir. Karaların sular tarafından yıkanması ile 

taşınan tuzlardan dolayı kendine özgü bir yapısı vardır. 

Sudaki serbest yaşam alanlarına "Pelajiyal" denir. Pelajiyalin canlıları, 

planktonlar (çoğunlukla serbest yüzen hayvansal ve bitkisel organizmalar) ve 

nektohlardır (serbest yüzen hayvanlar, balıklar, kafadanbacaklılar, denizanaları 

vs.). Denizin ışık alan bölgelerine "Eupelajiyal" adı verilir. Burada bitkisel 
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canlılar birincil üreticiler olarak bulunur. Denizin ışık almayan bölgeleri de 

"Batipelajiyal" olarak adlandırılır. Burada sadece tüketiciler, yani plankton 

yiyenler ve yırtıcılar yaşar. Okyanusların bazı yerlerinde, deniz akıntılarıyla besin 

maddesi bakımından zengin derin sular oluşur. Bu da balık varlığının artmasına 

neden olur. Özellikle tropik denizlerde sıcaklık ve tuza bağlı olarak, plankton ve 

nektonca fakirleşme, besin maddelerinde azalma gözlenir. Denizlerin ve derin 

göllerin zemini "Bentik" yaşam ortamını oluşturur. Bentikte yaşayan  canlıların 

tümüne "Bentoz" denir. Sığ denizlerde bentoz olarak: bitkisel bentozlar (algler 

ve deniz yosunları), kendini bir yere bağlayarak yaşayan durağan (süngerler, 

sölenterler, deniztelekleri, mercanlar, tüplüsolucanlar, denizgülleri) ya da 

hareketli hayvanlar (yengeçler, midyeler, salyangozlar, halkalısolucanlar, 

derisidikenliler) yaşar. Bentoz, besin kıtlığı nedeniyle, hem tür sayısı hem de 

birey sayısı bakımından fakirdir. 

Mercan resiflerinde, yaygınlık ve kitle büyüklüğü en üst düzeye ulaşmıştır. 

Tropik denizlerin tümünde, bitki ve hayvanlara ait kalker iskeletlerden (özellikle 

mercanlar ve yosun hayvanları) denizaltı kayaçları ve platoları meydana 

gelmiştir. 

Mercanlar, sıcaklık, ışık, besin, barınma ve aynı zamanda birçok bentoz türü 

için yapışma yüzeyi oluşturma bakımından oldukça uygun bir yapı gösterir. Bu 

uygun ortamdan dolayı birçok nekton türü (özellikle mercan balıkları) çok 

sayıda bireyle ve diğer türlerle karışık birlikler oluşturarak bulunur. Kuzey 

Doğu Avustralya kıyılarının önü, mercanlardan oluşmuş sığ alanlarla 

çevrilmiştir. Pasifik'de deniz tabanındaki volkanik kitlelerin yavaş yavaş 

batmasıyla oluşan atoller, çevredeki canlıların barınması için çok uygun 

ortamlar sağlar. 
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5.10. İÇSULAR 

Fiziksel ve kimyasal etmenleri bakımından büyük farklılıklar gösteren, 

karasal biyocoğrafik bölgeler arasına dağılmış kıtasal su toplulukları 

olduklarından, denizlere göre heterojen ekosistemlerdir. Bu yüzden içsular çok 

çeşitli hayvan türlerini barındırır. 

Tuzlusular: Kıyılardan uzaklarda olmasına karşın, içsuların bir kısmı 

tuzludur (tuzlu bataklıklar, tuzlalar, tuzlu kaynak suları). Tuz yoğunluklarına 

göre sırasıyla, tuza dayanıklılık bakımından "Euryhalin", "Polyhalin" ve 

"Stenohalin" organizmalar yaşar.Biyosonötiğin ikinci kuralına göre bu tip 

ortamlar, genellikle tür sayısı bakımından fakir, birey sayısı bakımından zengin 

bir oluşuma sahiptir. Her ne kadar deniz faunasında böceklerin önemli bir 

etkinliği yoksa da, iç sulardaki tuzlu sucul ortamlarda böceklerin bir kısmı 

önemli bir rol oynamaktadırlar (tuzsinekleri, Ephydra). 

Tatlısular: Tatlısular ve diğer bütün benzer içsular ancak az miktarda 

çözünmüş tuz içerdiği için, bu ortamlarda yaşayan canlıların vücut sıvılarının 

ozmotik basıncı bulunduğu ortama göre genellikle yüksektir (hipertoniktir). Bu 

nedenle tatlısularda belirli türler yaşayabilirler (birhücreliler, bazı sünger türleri, 

solucanlar, böcekler, yumuşakçalar, yengeçler ve tatlısu balıkları gibi). 
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   İçsuların biyocoğrafik dağılımı 

Irmaklar 

Yıl boyunca hemen hemen sabit sıcaklıkta çıkan yeraltı suları, üst yüzey 

sularının da katılmasıyla, su bolluğuna göre sırasıyla dereleri, çayları, ırmakları 

ve nehirleri oluşturur. Kaynaktan uzaklaştıkça, sıcaklık dış koşulların etkisi 

altına girer. Eğimden dolayı meydana gelen akıntı ve köpürme, havadaki 02'in 

alınmasını sağlar. Bu akıntılı bölgelerdeki özel koşullara uyum yapmış 

"Reofilik" bentozlar, akıntının sürükleme gücüne karşı koymak için bir takım 

ek önlemler kazanmışlardır. Bunlar arasında, vücudun yassılaşması, yapışma 

emeçlerinin (vantuzlarının) oluşması, yapıştırıcı salgıların çıkarılması gibi 

özellikler sayılabilir. En üst bölgelerdeki akıntılarda "Rhithral", yüksek 02 

derişimi, oransal olarak kararlı bir sıcaklık yapısı ve çok kuvvetli akıntılar 

hüküm sürdüğünden, buralarda çok özelleşmiş bentoz kommuniteler (dip 

canlıları) yaşar. Bu bölgeler, çok kuvvetli akıntı olması nedeniyle, ancak yapısal 

ve fizyolojik olarak uyum yapmış canlıların yaşamasına izin verir. Örneğin; 

birgünsineği larvaları, taşsineği larvaları, vantuzlusalyangozlar, sıçrayan 

dereyengeçleri, bazı sineklerin larvaları ve titreksinek larvaları gibi 

organizmalar bu bölgelerde yaşayan canlılardan bazılarıdır. Nektonlardan, kışın 

yumurtlayan balıklar (alabalıklar) yaygındır. Aşağı bölgedeki akıntılarda 

"Potamal" sıcaklık değişmeleri çok fazladır. Oksijen miktarı da buna bağlı 

olarak çok değişkendir. Akıntı yavaşlamış ve çoğunlukla zeminde çok 

azalmıştır. Buralarda oksijen azlığına hoşgörülü (mezo, eury- ve oksibiyont 

türler), çoğunlukla euryterm (sıcaklık değişmelerine dayanıklı) türler yaşar: 

Örneğin, Odonata (subakireleri) larvaları, sucul kınkanatlılar (Dytiscidae, 

Hydrophilidae) sucul sinekler (Limnophilidae, Atriplectidae), su tesbihböcekleri 

ve çok sayıda su akarı gibi. Burada yaşayan balıklar hemen her zaman yaz 

aylarında yumurta bırakırlar (sazanlar, turna balıkları, levrek türleri gibi). 
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Rhithral (üst hızlı akıntılar) ve potamaldaki (alt yavaş akıntılar) tipik 

kommuniteler, enlem ve boylama ve keza yüksekliğe bağlı olmadan yeryüzünün 

her yerinde genel bir yapı olarak ortaya çıkar. Rhitron kommünitenin 

genişlemesine, adalar ve dağ sıraları engel olur. 

Göller 

Durgun tatlısularla doldurulmuş çukur alanlar, limniyon (göller, göletler, 

bataklıklar) ekosistemini oluşturur. Suyun yoğunluğu, +4°C'de en yüksek 

özgül ağırlığa erişir. Özellikle belirli derinlikte olanlarda, sıcaklık 

bakımından bağımsız bir tabakalaşma oluşur. Kutup bölgelerindeki soğuk 

göllerin derin kısımlarında oldukça sıcak sular bulunur. Bu bölgenin 

üzerinde bulunan tabakalar, sadece yaz aylarında biraz ısınır; fakat çoğunluk 

çok soğuktur ve hatta yaz aylarında bile buz tutarlar. Subtropiklerdeki ve 

tropiklerdeki sıcak sulu göller hiçbir zaman donmamakta ve derinliklerinde 

bütün yıl boyunca serin su bulunmaktadır. Ilıman bölgelerdeki ılık göller, bu 

iki ekstrem göl tipi arasında kalan bir değişiklik gösterir. İlk ve sonbaharda, 

bu göllerde, sıcak göl yapısından (yaz), soğuk olan göl yapısına (kış) 

dönüşüm görülür. Arada kalan sürelerde, özellikle yaz günlerinde bir 

sıcaklık tabakalaşması oluşur. Rüzgarın etkisiyle meydana gelen hızlı 

değişmeye karşın, üst kısımda oldukça tekdüze (homojen) ısınmış bir tabaka 

"Epilimniyon", bu ü+4°C üst tabakanın altında sıcaklığın daha düşük ve 

oransal olarak daha kararsız olduğu bir geçiş tabakası "Termoklin" 

(metalimniyon), onun altında da, yani derinde ise, sıcaklığın düşük fakat 

kararlı olduğu "Hipolimniyon" tabakası bulunur. Oksijen derişimi de kural 

olarak bu sırayı izler. Oksijen bakımından en derişik ve besin bakımından en 

verimli tabaka epilimniyondur. Hypolimniyonda ise buna karşılık tüketim 

yüksek, oksijen derişimi düşüktür; bu bölgenin tabanında göl yaşamı için 

çok önemli olan mineralleşme görülür. Tabandaki çamur tabakaları içinde az 
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miktarda oksijen bulunur ve buralarda sadece çok az sayıda oligo-, eury- ve 

oksibiyont hayvan türleri (Chironomus larvaları, Tubifex) yaşar. 

    Bir göl ekosisteminde ekolojik bölmeler 

 

Sabit sıcaktı tabakalaşma gösteren tropik göllerin zemini, hemen hemen 

oksijen almadığından, buralara hayvanların yerleşmesi zor olmaktadır ya da 

mümkün olmamaktadır. Epilimniyonda türce zengin limnoplanktonlar 

baskındır. Zooplankton olarak da Copepoda, Branchiopoda (özellikle 

Cladocera), Rotifera ve Protozoa, fitoplankton olarak da Diatomea, 

Cyanophycea ve bazı bakteriler bulunur. Bunlar aynı zamanda nektonların 

(balıkları vs.) temel besin maddelerini oluştururlar. Balık faunası bölgelere 

göre önemli farklılıklar göstermesine karşın, limnoplanktonlarda büyük 

benzerlikler görülür. Bu sonuncuların birçok türü kozmopolittir. 

Hypolimniyonda renkli fitoplanktonlar, ışık yetersizliğinden dolayı 

yaşayamazlar. Burada, bakteriler daha yaygın bir şekilde bulunurlar ve madde 

döngüsünün parçalanma evresini gerçekleştirirler. Göletlerin zeminine ya da 
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göllerin kıyı kesimlerinin tabanına bentozlar yerleşir. Bunlar daha çok böcek 

larvaları, oligoketler, yengeçler ve tatlısu salyangozlarıdır. 

Besin maddesi miktarına göre göller ötrofik (zengin) ve oligotrofik (fakir) 

diye genellikle ikiye ayrılır. Bunlardan birincisinin epilimniyonunda fazla 

miktarda üretim mevcuttur. Hipolimniyonda oksijen azlığından dolayı 

mineralleşme; ancak kısmen olabilir. Dolayısıyla ürün atıklarının bir kısmının 

taban çamuru olarak biriktiği; hatta kokuştuğu görülür. Bu tip göle daha çok 

ılıman enlemlerdeki sığ göllerde rastlanır. İkincisi oligotrof göllerdir. 

Ülkemizin yüksek dağlarındaki bütün derin göller bu tiptir. Bunlarda 

epilimniyonda üretim azdır; hipolimniyonda ise ışıklı bölgeden gelen üst 

yüzey bölgelerinin ürünleri tamamen mineralize edilir. Oksijen miktarının 

derinlerde yeterli olması, büyük çapta hayvansal yerleşimin olmasını sağlar. 

Bataklıklar 

Bataklıklarda tamamen farklı fiziksel ve kimyasal etmenler egemendir. Bu 

ekosistemin yapısı yeryüzünün her yerinde bir benzerlik gösterir. Göllerin 

yükselmesi sürecinde son evre olarak ortaya çıkarlar. Epilimnik ya da limnik 

ürünün tümü, minerallerine kadar yıkılmaz. Turbalık yosunlarının (Sphagnum) 

egemen hale geçmesi, bataklığın hem yükselmesini hem besin bakımından 

yüklenmesini ve çamur depolanmasını sağlar. Bataklıklar gittikçe sığlaşır ve 

nihayet karaya dönüşür. Humustaki yüksek asitli içerik ile az mineral varlığı 

"Dystrophe = Bozulmuş Göller" bataklıklar için tipiktir. Bu tip biyotoplara, 

yüksek bitki örtüsü ve bu kimyasal koşullara uymuş kommüniteler ve az sayıda 

"Tyrphobiost = Bataklıkta Yaşayan" hayvan türleri (örneğin birkaç 

özelleşmiş böcek türü) yerleşir. 
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 6. KARALARIN ZOOCOĞRAFİK BÖLGELERİ 

Hayvanların yayılma alanlarının büyüklüğü, çeşitli hayvan gruplarında farklı 

olabilir. Bu, o canlının yaşam koşullarına, hareket yeteneğine, geçmiş 

devirlerdeki yayılma öyküsüne ve meydana çıktığı bölgenin coğrafik 

konumuna bağlıdır. Türün gelişim tarihinin eskiliği ile yayıldığı alanın genişliği 

arasında nadiren doğru bir orantı vardır. Çok farklı filogenetik yaşa sahip bazı cins 

ve türlere, taşınım olanaklarının fazla olması ve uyum yeteneklerinin yüksek 

olmasından dolayı, yeryüzünün tüm alanlarında rastlanabilir "Kozmopolit Türler". 

Zoocoğrafik açıdan fazla öneme sahip değillerdir. Kozmopolit hayvanlara, 

birhücreliler, tekerlekli hayvanlar (Rotifera) ve diğer küçük hayvanlar dahil değildir. 

Çünkü bunlar evcil hayvanların ve insanların paraziti olmaları ve kültüre 

alınabilmeleri nedeniyle kolayca yayılırlar. Ancak hiçbir hayvan türünün aynı 

zamanda kara, deniz ve tatlısularda yaşadığı saptanmamıştır. Yeryüzünün bütün 

kara kesimlerinde bulunan bazı kozmopolit hayvan türleri şunlardır: Peçelibaykuş 

(Tyto alba), balıkkartalı (Pandion haliaetus), gribalıkçıl (Ardea cinerea), 

günümüzde nadir rastlanan gezgindoğan (Falco peregrinus), devedikeni kelebeği 

(Vanessa cardui), lahanagüvesi (Plutella maculipennis) ve yine kelebeklerden 

Nannophila noctuella vs.dir. 

Buzul devrini izleyen sıcak dönemlerde, hayvanların, yüksek dağların 

tepelerine çekilmeleri "Boreal-Alpin Yayılma" olarak bilinir. İşte bugün 

kartavşanlarının, kartavuklarının ve bazı küçük hayvan gruplarının hem Alp 

Dağları'nda ve hem de kuzey kutup bölgesinde yaşamalarının nedeni budur. 

Hayvanların belirli bir iklim bölgesine bağlı kalarak yayılmasına "Bölgesel 

Yayılma" denir. Bu tür yayılmaya kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde 

yaşayan köstebekler (Talpidae), kunduzlar (Castoridae), semenderler 
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(Salamandridae), sombalıkları (Salmonidae), koşucu kınkanatlılar (Carabus) ve 

diğer bazıları örnek gösterilebilir. Tropik kuşakta buna benzer bölgesel 

yayılmaları, bazı kuş familyalarında, timsahlarda, Gymnophiona = 

köramfibiler'de ve çeşitli böcek familyalarında görmekteyiz. 

Bazı hayvanların sadece bir adada ya da adalar grubunda yaşamasına "İnsular 

Yayılma" denir. Orangutan yalnız Borneo ve Sumatra ormanlarında, birçok 

maymunsu yalnız Madagaskar adasında, kuzgun maymun ise Celebes adasında 

bulunur. Çok küçük adaların da kendine özgü hayvan gruplarının olduğu 

görülmüştür. Örneğin belirli kuş ve sürüngen familyaları, sadece Galapagos 

adalarında bulunmaktadır. Komodo varanı (Varanus komodensis), günümüzdeki 

en büyük kertenkele türü olup, sadece Komodo adasında yaşamaktadır. 

Yüksekliğin hayvanların yayılışında önemli etkisi vardır. Birçok hayvan türü, her 

zaman ağaç sınırının üstünde yaşar. Bunlara, yüksek alpin hayvan formları 

denir. Örneğin, ülkemizde, Pamphaginae (bir çekirge altfamilyası) türleri bunun 

için tipik örnektir. Birçoğu ise ancak alçak yerlerde yaşarlar.  Batrochotetriginae 

(bir çekirge altfamilyası) türlerinin yayılışı da buna tipik örnektir.  

Bir türün ya da hayvan grubunun, büyük bir bölgenin her tarafına aralık 

bırakmadan yayılmış olmasına "Kesintisiz Yayılış", buna karşın, bir türün ya da 

yakın akraba hayvanlarının, büyük bir bölgede, aralıklar bırakarak yayılmasına 

"Kesintili Yayılış"; eğer farklı zooocoğrafik bölgelerde kesintili yayılış gösterirse 

buna da çok defa "Disjunkşın = Serpintili Yayılış" denir. Bu sonuncuya örnek 

olarak tapirleri verebiliriz. Tapirler, bugün, yalnız Güney Amerika ve Malezya'da 

bulunurlar. Bunların bulundukları alanlar birbirinden uzak ve ayrı bölgeler halindedir. 

Dağların uç kısımlarında yaşayan birçok hayvanın yayılışı da bu gruba girer. 

Örneğin dağkeçileri, kuzukartalları, apollo kelebekleri (Parnassius), birçok Alpinik 

 69



böcek türü, Avrupa ve Asya'daki sıradağların birbirinden uzak mesafelerle ayrılan 

yüksekliklerinde yaşarlar. 

 

6.1. Endemiklik 

Belirli bir ekolojik bölgede yaşayan ve yeryüzünün diğer kısımlarında 

bulunmayan türlere "Endemik Tür" denir. Siyasi sınırlarla tariflenmiş endemik tür 

kavramı çok defa hatalı sonuçlara götürür. Örneğin böyle bir tanımda, bir zamanların 

Sovyetler Birliği için endemik olan tür, bugün birçok ülkeye dağılmış olarak 

bulunacağı için, bu tanıma göre endemik olmaktan çıkacaktır. Esasında her tür, 

eğer kozmopolit olmamışsa ya da evrimleştiği yerden başka bir yerde yaşamını 

sürdürmüyorsa, endemiktir. Endemikler iki yolla oluşur. Birincisi eskiden daha 

geniş olan bir yayılım alanının sürekli daralarak, belirli bir alana indirgenmesiyle 

oluşur; buna "Konservatif Endemizm" denir. İkincisi, belirli bir alanda oluşan bir 

türün yayılım alanını genişletmeye zaman ya da olanak bulamamış olması nedeniyle, 

yalnız, o bölgede sınırlı kalmasıyla ortaya çıkar; buna da "Progresif Endemizm" 

denir. Bu durumda, çoğunluk, konservatif endemikler eski, progresif endemikler 

ise daha yenidir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, eski 

endemiklerin aynı zamanda relikt olduğudur. Fakat, bundan, her relikt, mutlaka 

endemiktir, sonucu çıkarılmamalıdır. Çünkü reliktlere bazen birbirinden çok uzak 

olan alanlarda da rastlamak mümkündür. Bir bölgedeki endemiklik oranı, alanın 

jeolojik yaşına, yalıtım derecesine, yalıtım sürecine ve bariyerlerin etkinliğine 

bağlıdır. Bir bölgenin zoocoğrafik bölge olarak tanımlanabilmesi için, o 

bölgede bulunan mevcut hayvan türlerinin en az %50'sinin (bazı kitaplarda %80 

olarak verilir) endemik olması gerekmektedir. Hayvanlar aleminde, genellikle 

böcekler, salyangozlar ve omurgalılar endemizm gösterirler. Endemik kavramı 

daha çok belirli bir bölge için, örneğin Avrupa, Anadolu, Trakya vs. için 
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endemiktir şeklinde kullanılmalıdır; Türkiye, İtalya vs. için endemiktir tanımı çok 

defa yanlış sonuçlara götürebilir. 

 

 

6.2. Zoocoğrafik Bölgeler (Karasal) 

Zoocoğrafik bölge, hayvan türlerinin bileşimi bakımından kendine özgü bir yapı 

gösteren ve yakın bölgelerden belirli bir coğrafik sınırla ayrılmış bir kıta ya da 

deniz alanıdır. Çeşitli şekillerde zoocoğrafik bölge sınıflandırması yapılmıştır. Bu 

ayırımın temelinde yatan farklılık, ayırım için gözönüne alınan hayvanların 

farklılığıdır. Çünkü topraksolucanlarının, salyangozların, böceklerin, kuşların ve 

memelilerin coğrafik yayılışları birbirlerinden farklıdır. Bundan dolayı, yeryüzünün 

bütün hayvan grupları için, tartışmasız geçerli olabilecek, bir zoocoğrafik bölge 

tanımlaması olanaksızdır. Şimdiye kadar yapılan ayrımlarda, özellikle kuş ve 

memelilerin yayılmaları esas alınmıştır. Bu konudaki ilk denemeyi RL SCHLATER 

(1825-1913) kuşlara göre yapmış ve dünyayı, Palearktik, Etiyopya, Hindistan, 

Avustralya, Nearktik ve Neotropik olmak üzere altı bölgeye ayırmıştır, A.R. 

WALLACEA (1823-1913) bu ayırımı benimseyerek, memeli hayvanlara 

uygulamıştır, WALLACEA (1868)'den sonra ilk üç bölge Arctogea (ya da Megagla) 

adı altında bir araya toplanmıştır. Bu kitapta izlenen gruplandırma, memeli 

hayvanların yayılmasını esas alan yöntemdir. Fauna bileşiminin farkına ve 

özgüllüğüne göre, bu ayırımda karalar, ana hatlarıyla 6 zoocoğrafik bölgeye ayrılır. 

Bunlar; 

Palearktik, 

Etiyopya, 

 71



Oriental,  

Avustralya,  

Nearktik, 

Neotropik . 

 

Bazen, Palearktik ve Nearktik bölgeleri, Holarktik diye bir tek  

zoocoğrafik bölge olarak da ele alınmaktadır.  Son zamanlarda yaygın olan 

bölünme şekli aşağıdaki haritada verilmiştir. 

 

Eski- ve Yenidünya faunalarının farklılığı, ekvatora doğru gittikçe artmaktadır. 

Örneğin kuzeyde Nearktik ile Palearktikte bazı memeli türleri, her iki tarafta 

birer alttür ile temsil edilmelerine karşın (rengeyiği = Ranfigertarandus, tavşan = 

Lepus timidus ve Alces alces), Nearktik'in orta kısmı ile güneyine inildikçe, birçok 

diğer cinsin kuzeyde ve güneyde farklı türler ile temsil edildikleri görülür. Örneğin 
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sansarlar (Martes), gelincikler (Citellus), oburlar (Gulo), vaşaklar (Lynx), kurtlar 

(Canis), geyikler (Cervus), kunduzlar (Castor), atlar (Equus) ve bizonlar (Bison) 

buna tipik örneklerdir. Daha güneyde ise aynı familya farklı cinslerle ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin, köstebeklerde (Talpa) ve çayırköpeklerinde (Cynomis) 

olduğu gibi. Arktogea'da, güneye doğru inildikçe, faunada meydana gelen 

farklılığın derecesi aşağıdaki şekilde  şematik olarak gösterilmiştir. Holarktik'in 

güney sınırından sonra ise, bu farklılaşmanın derecesi bazı durumlarda familya 

düzeyine ulaşır. Örneğin Yenidünya maymunları (Plathyrrhina) ve Eskidünya 

maymunları (Catarrhina) (bunlar Tersiyerce, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayılım 

gösteren Omomyidae familyasından türemişlerdir). Bu familyanın üyelerinin bir 

kısmı güneye doğru göç ederek, Güney Amerika'da Plathyrrhina'nın atasını, diğer 

bir kolu da Afrika'ya yayılarak Catarrhina'nın atasını oluşturmuş ve en azından 

familya düzeyinde farklılaşmıştır. Deveantiloplarında (Güney Amerika'da yayılmış) 

ve develerde de (Asya ve Afrika'ya yayılmış) aynı durum gözlenir. 

 

                                Güneye inildikçe fauna bileşiminin farklılığı da artar. 

Kıtaların karasal bağlantıları Mezozoyikte henüz kesilmediği için ata hayvan 

gruplarının kuzeyden güneye doğru yayılmalarında güçlükler ortaya çıkmamıştır. 
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Bu saptama, örneğin memelilerde olduğu gibi, fauna farklılığını ve benzerliğini 

açıklamada büyük kolaylıklar sağlar. Bu farklılığa dayanarak yapılan zoocoğrafik 

ayırım ve içerdikleri türler aşağıdaki gibidir. 
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Bitkilerin ve hayvanların dünya üzerindeki yayılışı göz önünde tutularak her 

bölgenin kendine özgü organizması olmak koşuluyla, dünya, altı bölgeye 

ayrılmıştır. Bu ayırımda memeliler ve kısmen kuşlar, ölçüt (kıstas) olmasına 

karşılık, diğer hayvan grupları ve bitkiler de göz önüne alınır. Her bölge 

birbirinden geniş mesafelerle ayrılmış farklı iklim kuşaklarını içinde taşıyan bir 

takım alt bölgelere ayrılabilir. Bunun yanında altı bölge, birbirinden jeolojik 

devirlerde büyük engebelerle (okyanus, çöl ve dağ) ayrılmıştır. Alt bölgeler 

arasında her zaman göç mümkün olabilmesine karşılık, bölgeler arasında göç 

seyrek olur. 

 

6.2. 1. Palearktik 

Avrupa, Afrika'da Sahra'nın kuzeyi, Asya, Himalaya'ların kuzey kısmı, 

Japonya, İzlanda ve Azor adaları, Kap Verde adası bu bölgenin içine girer. Bu 

bölgenin kendine özgü hayvanları köstebekler (Talpa), geyikler (Cervus), yaban 

öküzleri (Bovis), koyunlar (Ovis), keçiler (Rupicapra), narbülbülleri (Erithacus) ve 

saksağanlar (Pica), körfareler (Spalax), porsuklar (Meles) ve karacalar (Capreo-

lus)'dır. 

 

6.2. 2. Nearktik 

Grönland, Kuzey Amerika, güneyde Meksika platosunun kuzey kısmına kadar olan 

alanı içerisine alır. Bu bölge Palearktikteki ayıları (Ursus), buz tilkilerini (Vulpes), 

bizonları (Bison) vs. gibi birçok hayvanı bünyesinde bulundurmasına karşın, 

ayrıca kendine özgü birçok hayvan grubuna da sahiptir; bunlar bazı dağ keçisi 

türleri, çayır faresi, keseli bir ayı çeşidi, kuyruğu alacalı tilki, mavi kestanekargası, 

çitkuşu, hindi-kertenkelesidir. Bering Boğazı aracılığıyla Palearktikle ilişkisi 

olduğundan, birçok hayvan göç etme olanağını bulmuştur. Dolayısıyla birçoğu 

birbirine benzer. Çok defa iki bölge birleştirilerek 'H o I a r k t i k' denir. 
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6.2.3.Neotropik 

Güney Amerika, Orta Amerika, Meksika'nın güney kısımları ve Batı Hint Ada-

larını içerisine alır. Tipik hayvanları, koyuna benzer bir hayvan (Alpakas), 

lamaya benzeyen bir hayvan (Lamas), kuyruğundan asılabilen bir maymun çeşidi 

(Cebidae), çengelli maymunlar (Hapalidae), kan emen yarasalar 

(Phyllostomotidae), tembel-hayvan (Bradypus), karıncaayısı 

(Myrrnecophagidae), tapir; kuşlardan, Ara (en büyük papağan), üç parmaklı 

devekuşu (Rhea), Jaguar vs. 'dir. 

6.2.4. Etiyopya 

Sahra'nın güney kısmı, Madagaskar ve Habeşistan bu bölgeyi meydana getirir. 

Tipik hayvanları: Goril, şempanze, zebra, hakiki maymunlar (Cercopithecidae ve 

Pavonidae), çakallar (Viverridae), suaygırı (Hippopotamus), domuz cinsleri, 

zürafalar, antiloplar, iki boynuzlu gergedanlar, bir fil türü (Loxodonta). 

Madagaskar ise Afrika kıtasına göre birçok farklı hayvan türü içerir, özellikle yarı 

maymunlar burada çok bulunur. 

6.2.5. Oryental 

Hindistan, Seylan, Güney Asya, Güney Çin, Malaya ve bazı Batı Hint adaları, 

ayrıca Filipinler, Borneo, Java ve Bali adaları bu bölge içerisindedir. Orangutan, 

siyah panter, Hindistan fili, Gibbon ve Tarsius (bir çeşit maymun), kaplan, leopar 

bu bölgenin kendine özgü hayvanlarındandır. 
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6.2 6. Avustralya 

Avustralya, Yeni Zelanda, Yeni Gine ve geri kalan Batı Hint adaları (Celebes ve 

Lombok) bu bölge içerisindedir. Avustralya ve oryental bölgeyi ayıran çizgi 

WALLACE hattıdır. Bu hat Bali ve Lombok, Borneo ve Celebes'i birbirinden ayırır. 

Her ne kadar Bali ve Lombok 30 km.'lik bir kanalla birbirinden ayrılmışsa da her 

iki yakadaki hayvan ve bitki türleri birbirinden çok ayrı yapılıştadır. Avustralya 

bölgesinin kendine özgü hayvanları: Marsupialia ve Monotremata'dır: 

Plasentalılardan yalnız Canis dingo, bulunur. Ayrıca gagalımemeliler (Echidna), 

Ornithorynchus, kangurular (Macropus), uçan sincaplar (Petauroides), 

cennetkuşları, Emu (bir kuş türü), keseli-sansarlar (Dasyurus), keseliköstebekler 

(Notorcytes)vs.  bulunur.   
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6.3. Wallacea Bölgesi 

Oriyentalis ile Avustralya arasında bir geçit bölgesidir. Genelde, Oriyentalis'in 

doğusunda, zoocoğrafik bir bölge olarak da kabul edilir. Wallacea bölgesinin şu 

andaki faunasının bileşimi, onun Oriyentalis ya da Avustralya bölgelerinden 

birine dahil edilmesine olanak vermemektedir. Bölgenin batıyla olan bağlantısı 

Wallacae hattı olarak isimlendirilmiştir (Bakınız harita). Avustralya'ya ait hayvan 

gruplarının, örneğin kuskusla birlikte keseli memelilerin en kuzeydeki yayılma 

sınırı, Oriyental Bölge'deki tipik canlıların, örneğin uçan kertenkelelerin 

sokulabildikleri en güneydeki sınır, bu bölgedeki Lydekker hattıdır. Weber hattında 

Oriyentalis ve Avustralya bölgesine ait hayvan gruplarına aynı sıklıkta 

rastlanmaktadır. Bu hat, omurgasız hayvanlar için, omurgalı hayvanlarda olduğu 

kadar önemli değildir. Ancak, bazı omurgasız hayvanlar için de kuşkusuz 

sınırlayıcıdır; örneğin, çeşitli sivrisinek türleri (Anopheles spp.). 
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Komşu iki büyük kıtanın, yani Asya ile Avustralya'nın kenar bölgeleri arasında, 

Erken Tersiyer'de bir faunal değişimin gerçekleşmiş olması beklenir. Kıtaların 

kayma kuramına göre, Avustralya, bu konumlanmasına ilk defa Mezozoyik'in 

sonlarında ulaşmıştır. İndo-Malayik bölge ile olan bağlantısı ise oldukça eskidir. 

Fauna alış verişi, Kuzey Avustralya'ya bağlantısı olan Celebes (Selebes) ve Sunda 

adaları ile aynı şekilde Borneo arasında Pleistosen'de ortaya çıkmış olan kara 

köprüleri üzerinden gerçekleşmiştir.  

Bölgede, Hintdomuzları (Babirussa), köpekmaymunları (Cynopithecus) ve 

ayrıca Oriyentalik Bölge için tipik olan grupların çok sayıda türü endemiktir. 

Özellikle kuşlar tür ve alttür düzeyinde büyük farklılıklar gösterirler. Her ada 

kendine özgü fauna bileşimine sahiptir. Kuşlarda, bölgelere ve adalara göre 

farklılık, diğer hayvan gruplarından çok daha belirgindir. Sunda adaları zincirinde, 

Oriyentalis ve Avustralya faunasına ait elemanların, adadan adaya gidiş-gelişi, 

adım adım ve çok açık bir şekilde izlenebilmektedir. Bu adalardaki mevcut kuş ve 

sürüngenlerin sırasıyla Oriyental ve Avustralya kökenli gruplarının yüzdeleri 

aşağıda verilmiştir. 

  Bali Lombok Sumbavva Flores Alor 

Kuşlar 

Sürüngenler 

87:13 

94:6 

72:28 

85:15 

68:32 

87:13 

63:37 

78:22 

57:43  

75:25 
 

 

Biribirine sadece 30 km. uzaklıkta olan Bali ile Lombok adaları arasındaki bu 

fauna farkılaşması önemlidir. Wallacae hattı bu iki adanın arasından geçmektedir. 

Hattın varlığının farkına ilk defa, A. R. WALLACEA (1823-1913) varmıştır. E. 

HAECKEL ve daha birçok zoolog da bunun doğruluğunu desteklemiştir. Bali'den 

Lombok'a geçiş, hayvan coğrafyasında, Asya'dan Avustralya'ya geçiş anlamına 

gelmektedir. 
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7. DENİZLERİN ZOOCOGRAFYASI 

Yeryüzünün büyük bir kısmı okyanuslarla kaplıdır. İlk canlılar denizlerde ortaya 

çıkmış, daha sonra karalarda evrimleşmesine hızlı bir şekilde devam etmiştir. 

Yaklaşık iki milyon hayvan türünün %10'u denizlerde yaşar. Deniz faunasındaki 

bu oransal tür fakirliği deniz koşullarının heterojen olmamasından ve aralarında 

kesin bariyerler oluşturamamasındandır. Yalıtım ve doğal seçilim için seçenekleri 

azdır. Halbuki karalardaki canlıların yaşam alanları sularla sınırlanmıştır. 

Birhücrelilerden (Protista) ışınlılar (Radiolaria), delikliler (Foraminifera), çok 

hücrelilerden (Metazoa): süngerler (Porifera), denizanaları, denizgülleri, 

denizşakayıkları mercanlar, haşlamlılar (Cnidaria), denizhıyarları, yumuşakçaların 

büyük bir kısmı (Mollusca). denizkestaneleri, denizyıldızları, derisidikenliler 

(Echinodermata), birçok ilkel ve yüksek organizasyonlu solucanlar 

(Chaetognatha, Pogonophora, Nemertina, Polychaeta). kabukluların 

(Crustacea) bir kısmı, mürekkepbalıkları (Cephalopoda), tulumlular (Tunicata). 

kıkırdaklıbalıklardan köpek balıkları (Chondrichthyes), hakiki kedibalıkları, 

kemiklibalıklann (Osteichthyes) takım ve familyalarının çoğu, memelilerden foklar 

(Pinnipedia), denizinekleri (Sirenia) ve balinalar (Cetacea) denizde 

yaşamaktadır. 

 Deniz faunasında yukarıda da belirtildiği gibi tür sayısı ile yapı çeşitliliği 

arasında bir oransızlık vardır. Tür sayısı az; fakat filum (şube) düzeyinde ortaya 

çıkan yapısal çeşitlilik çok zengindir. Filumların çoğu dünyanın ilk dönemlerinde 

belirginleşmiş ya da daha sonra denizlere girmiş (memeliler ve kemikli balıkların 

bir kısmı) gruplardan oluşur. Bu nedenle filum çeşitliliği fazladır. Fakat yalıtım 

etkin olmadığı için tür çeşitliliği azdır. Yüzen ya da denizel akıntıyla hareket eden 

denizel fauna elemanları, önemli bir yayılma engeliyle karşı karşıya gelmez. Bu 

nedenle de denizlerdeki türlerin yayılış alanları karalardakine göre çok daha 

geniştir; hatta tüm dünyadaki denizlere yayılmış denizel türler vardır. Örneğin 

planktonik organizmaların birçok türü kozmopolittir. Yalıtım, ancak, sınırlanmış 
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ya da uzun zaman dışarıya karşı kapalı kalmış bölgelerde meydana gelir ve doğal 

olarak bu gibi yerlerde türleşme teşvik edilmiş olur. Bunun aksine, karasal 

hayvanların, özellikle bugün 1.000.000'dan fazla türü tespit edilmiş olan böceklerin, 

dar alanlarda yaşayabilme yeteneklerinden dolayı, çok çeşitli iklimsel ve coğrafik 

koşullara uyum yapmak için çeşitlenmeye uğradıkları görülür. 

Deniz faunasının düzenlenmesini coğrafik etkenlerden çok ekolojik etkenler 

belirler. Fauna, pelajik ve bentik olmak üzere iki ana bölüme ayrıldığını daha 

önce belirtilmişti. Bu iki fauna, dikey olarak aynı bölgede birbirinin üstüne 

çakışabildiği gibi, coğrafik olarak sadece yan yana da bulunabilir. Su sıcaklığı, deniz 

hayvanlarının yayılımında en önemli faktörlerden biridir. Bu sıcaklık farkına dayalı 

olarak, büyük bir alana yayılmış olan denizel fauna, soğuk suların hakim olduğu 

arktik ve antartik ile ılıman ve sıcak suların hakim olduğu subtropik ve tropik 

fauna olarak ikiye ayrılmasını sağlar. Arktik (Kuzey Kutbu) ve antartik (Güney 

Kutbu), genelde, fauna bileşimi bakımından farklıdır (örneğin foklar ve bazı 

kuşlar bakımından). Fakat bazı elemanlarının da ortak olduğu bilinmektedir. 

Örneğin iki kutuplu yayılış gösteren bazı balina türleri gibi. Rif mercanları ve 

bunlara eşlik eden fauna tropiğin dışındadır. 

Bazı deniz bölgelerinin tuz içeriği bakımından farklı olması, hayvan coğrafyası 

açısından dağılımı önleyici bir faktör olabilir. Fakat tuz derişiminin yükselmesi ya 

da düşmesi, ekstrem koşul oluşturması nedeniyle, tür sayısında azalmalar ortaya 

çıkarır. 

 Ayrıntılı faunistik incelemeler, denizlerde de, cins ve tür düzeyinde farklı 

bileşenlere sahip alt bölgelerin olduğunu göstermektedir. Örneğin soğuk su 

hayvanlarının yayılışı kutuplardadır. Sıcak su faunası da kendi içerisinde bölgelere 

özgü bileşimler gösterir. Büyük kıtalar, okyanusları boylam yönünde ayırdığı için 

önemli yayılış engelleri oluştururlar. Pelajik fauna, Batı Atlantik, Doğu Atlantik, 

İndopasifik ve Doğu Pasifik olmak üzere dört alt bölgeye ayrılır. Bunların en 

etkini Doğu Pasifik engelidir. İndopasifik'e ait bentik türlerin pelajik larvalarının 
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yayılışı okyanusun doğu sınırına kadar ulaşır. Larvalar belirli bir gelişim 

evresinden sonra dibe iner. Çünkü, burada yaşamak için besin maddelerini bulmak 

daha kolaydır. Sıcak sulardaki bentik hayvanların bir kısmı ve kıyılara yakın yaşayan 

türler, kıtalarla bağlantılarını koruduklarından dolayı, kıtaların güneye doğru soğuk 

su havzalarına kadar uzanan kıta uçlarıyla birbirinden yalıtılırlar. Örneğin Güney 

Amerika'nın ya da Afrika'nın uç kısmının, kıtanın batı ve doğu kıyılarındaki 

canlıları birbirinden ayırması gibi. 

Denizlerin 2.000-3.000 metreden aşağı, ışıksız derin deniz faunası (Abyssal 

Fauna)’nın yayılışında yukarıdaki sınırlayıcı engellerin etkinliği hemen hemen 

yoktur. Bunları sınırlayan koşulların başında, su derinliği, sıcaklık, zemin özellikleri 

ve besin gelir. Birçok durumda kıyı faunasıyla derin deniz faunası arasında geçiş 

oluşturan ve onunla ilişkin özel bir fauna da görülebilir. Derin denizlerin zoolojik 

bakımdan araştırılmasında önemli güçlüklerle karşılaşılması, bu konunun 

ayrıntılarıyla bilinmesini zorlaştırmaktadır. Fakat özellikle denizlerin tabanındaki 

çukur bölgelerde relikt olarak kalmış canlı topluluktan, canlıların geçmişi ve 

özellikle o bölgenin tarihi konusunda önemli bilgiler sağlamaktadır. 
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8. HAYVAN GÖÇLERİ 

Hayvanların bir kısmında bir dizi düzensiz yer değiştirme hareketleriyle, bir 

başka biyocoğrafik bölgeye kayma görülmektedir. Bunun yanısıra memeli, kuş, 

balık ve böceklerin zaman zaman göç ettikleri bilinmektedir. Göçün eski çağlarda 

da ortaya çıktığı, yazılı ve sözlü kaynaklardan anlaşılmaktadır. Örneğin; çekirge, 

kuş, sıçan ve lemming göçleri gibi. 

Göçte çok sayıda birey hareket eder. Göçü ortaya çıkaran en önemli nedenlerin 

başında üreme, yavruların yetiştirilmesi, kış gelmeden önce bulunduğu bölgeden 

uzaklaşma, besin kıtlığı ve topluluğun içinde bulunduğu bölgenin 

taşıyabileceğinden çok daha fazla büyümesi vs. sayılabilir. Düzenli göç 

edenlerde, göçün ortaya çıkması fizyolojik bir olaydır ve hormonlarla yakın 

ilişkilidir.  

Özellikle böcek göçleri bir felaket şeklinde ortaya çıkar. Göçmen çekirgelerin 

zararları eski Mısır’lılardan beri bilinmektedir. Son yıllarda Kuzey Afrika'da 

görülen bir çekirge sürüsünün bir trilyon birey içerdiği tahmin edilmişti. Bazı 

kızböcekleri, kelebekler ve kınkanatlılar çok aşırı kalabalıklaştıklarında göç sürüleri 

oluştururlar. Bu göçleri sırasında sık sık karalardan ayrılıp, açık denizlere doğru 

yayıldıkları da olur. Yorulan ve ölen bireyler, kıyılarda, bazen kilometrelerce 

uzayan şeritler meydana getirirler. Kuzey Amerika'da mevsimsel kelebek göçleri 

yapılır. Örneğin çok sayıda hükümdar kelebeği (Danaus plexippus) her yıl 32. ve 

48. kuzey enlemleri arasında gider gelir. Kışı güneyde geçirirler. Uçuş mesafeleri 

300 km. dir. Avrupa beyaz lahana kelebeği (Pieris brassicae) de zaman zaman çok 

büyük sürüler oluştururlar. Bir gece kelebeği otan Laphygma exigua, bazı yıllarda 

Azerbaycan'dan Batı Avrupa'ya kadar göç edebilmektedir (1964 yılında 

milyonlarca bireyin oluşturduğu sürü, hava akımının yardımıyla yaklaşık 14 gün 

içerisinde 3.500 km.lik mesafe katetmişti). 
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Omurgalı hayvanlardan ise başta balıklar olmak üzere birçok göçmen tür vardır. 

Bunlardan en bilineni ringa balıklarıdır. Eşeysel olgunluğa erişmiş milyarlarca balık, 

önce büyük sürüler oluşturur ve daha sonra da yumurtlamak için yüksek denizlerin 

kıyı sularına göç ederler Tonbalıkları, uskumrular ve morina balıkları da sürüler 

halinde yer değiştirir. Fakat bu değeri balıkların hareketi, avlama için, genellikle 

balıkçılar tarafından izlenir. Diğer türler, örneğin sombalığı, kolanbalığı vs. üremek 

için ırmak ağızlarını arar ve uygun bir yumurtlama alan buluncaya kadar 

yukarılara çıkmaya devam eder. Bu şekilde tuzlu sulardan tatlı sulara geçen 

balıklar “Anadrom Balıklar” olarak adlandırılmaktadır. Bu tersini, yani tatlı 

sulardan tuzlu sulara göç eden balıklar da “Katadrom Balıklar” olarak 

adlandırılmaktadır.  

Katadrom balıklar (tatlı sulardan tuzlu suya geçenler), yukarıdaki anadrom 

balıkların (tuzlu sulardan tatlı sulara göç edenler) tersine hareket eder. Bunların 

gelişmeleri tatlı sularda tamamlanır. Eşeysel olgunluğa erişen hayvanlar 

yumurtlamak için bu defa denizlere göç ederler. Örneğin Avrupa yılanbalıkları 

(Anguilla anguilla) Batı Atlantik'teki Saragossa Denizi'ne göç eder ve orada yumurta 

bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar daha sonra analarının geldikleri yerlere geri 

dönerler (Golf-Stream Avrupa kıyılarına taşınmalarında etkili rol oynar). Saydam 

olan bu larva-ergin balıklar daha sonra nehir ağızlarına ve oradan da nehirlere 

girerler. Başkalaşımları üç yıl sürer. Eşeysel olgunluğa erişen yılanbalıkları denizlere 

dönmek için on yıl süreyle tatlı sularda beslenirler. Tatlı sudan, yumurtalarını 

bırakacakları Saragossa Denizi'ne göçleri yaklaşık 1.5 yıl sürer. Göçlerinin ortaya 

çıkmasında nelerin etkili olduğu , balıkların Atlantiği nasıl yüzerek geçtikleri ve 

yumurta koymak için bireylerin bizzat Saragossa Denizi'ne nasıl ulaştıkları 

ayrıntılarıyla bilinmemektedir. TUCKER'e göre bunlar yumurtlama bölgesine 

ulaşmadan yolda ölmektedir (belki sadece yumurtaları sürüklenmektedir!). Ergin 

Amerika yılan balıklarının göç etmek zorunda oldukları mesafe çok kısadır. 

Amerika yılanbalıklarının Saragossa Denizi'nde açılan yumurtalarından çıkan 

larvalar, olgunlaşmak için çeşitli yönlerde göç etmektedirler. Bu araştırıcıya göre, 
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bu arada bir grup balık yavrusu da Avrupa'ya yönelmektedir. Bu yaklaşıma göre 

Avrupa yılanbalıklarının tümü aslında Amerika yılanbalıklarının soyundan 

gelmektedir. Bu olay (tatlı su yılan balıkların göçü) son zamanlarda, kıtaların 

kayma kuramına dayanarak bazı açıklamalar getirilmiştir. 

Kuşlardaki göç etkinliği çok daha belirgindir. Kuşların önemli bir kısmını 

göçmen kuşlar oluşturur. Kuluçka bölgelerini yılın soğuk mevsimleri gelirken 

terk ederler. Gerek Bering araştırmaları ve gerekse çok sayıda kuş 

gözlemevindeki çalışmalar, göç yollarının ayrıntılı bir biçimde saptanmasına 

olanak vermiştir. Denizkırlangıçlarının (Sterna macrura) göçü çok ilginçtir. Yıl 

boyunca devam eden göçlerle, Kuzey Amerika'dan Antartika'ya ulaşılır. Kuşlar 

içinde en uzun ve en hızlı uçuşu, Pasifiğin ıslıkçı altın yağmurkuşu 

(Charadrius dominicus) gerçekleştirir. Bu kuş, Alaska ile Havvaii Adaları 

arasındaki 3.300 km. mesafeyi 35 saatte uçar. Leyleklerin (Ciconia alba), 

Avrupa'dan Güney Afrika'daki kışlama bölgelerine göçü ve geçtikleri yerler 

konusunda ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Bir grup leylek İspanya üzerinden, 

diğer bir grup ise Türkiye üzerinden Afrika'ya göç etmektedir (harita). 

Hayvanların, göç uçuşu sırasında, bilindiği üzere genellikle, ters V harfi 

şeklinde bir uçuş düzenleri vardır. 

Uçuş yönünün nasıl saptandığı, birçok bilginin elde edilmiş olmasına karşın, 

henüz ayrıntılarıyla açıklanamamıştır. Örneğin, radyo dalgalarının posta 

güvercinlerinin geri dönüş yönlerini şaşırmalarına neden olduğu gözlenmiştir. Yine 

gece göç eden çimen sivrisinekleri gökyüzündeki yıldızlardan yararlanarak 

yönlerini tayin etmektedirler. Bu durum deneysel olarak da gösterilmiştir. 

Kuş göçlerinin bir kısmı ise ara sıra yapılan düzensiz geri çekilme ve yayılma 

hareketleridir. Örneğin Sibirya çam kestane alakargası (Nucifera caıyocatactes) 

sadece soğuk kışlarda Orta Avrupa'ya kadar uzanmaktadır. Yine bir başka örnek 

üveyiktir (Streptopelia turtur); 1938 yılında Güney Doğu Avrupa'dan Orta Avrupa'ya 

göç etmeye başladı ve daha sonra da tüm Avrupa'ya yayıldı. 
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Memelilerde de birçok hayvan türü göç etmektedir. Birkaç yarasa türünün 

göçü biribirinden yüzlerce kilometre uzakta olan yaz ve kış konaklama bölgeleri 

arasında gerçekleşir. Toynaklılardan bazı türler, uygun otlak bulmak için göç eder. 

Bunlarda, göç, otlak ve tuz yalama bölgelerini bulmak için yapılabildiği gibi, ren 

geyiklerinde olduğu şekilde yüksek dağların kar erime sınırı boyunca da 

yapılabilir. Lemminglerin (Lemmus lemmus) göçleri düzensiz aralıklarla yapılır. 

Kuzey tundraların bu kemirgenleri bazı yıllarda aşırı derecede çoğalarak 

populasyon büyümesi açısından patlama noktasına ulaşır. Bu durum bireylerde 

huzursuzluğa neden olur ve sonuçta milyonlarca bireyden oluşan sürüler meydana 

gelir. Yönlendirilmemiş bu kitleler, çoğaldıkları bölgeden ayrılarak göç etmeye 

başlarlar. Büyük zararlara neden olan bu göçler çoğu kez deniz kıyılarına kadar 

devam eder ve orada denize dökülerek son bulur. 
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 Kuşların dünya yüzündeki göç yollan, a) Calidris alba, b) Vireo olh/aceus, c) Doliconyx oryzivorus, d) 
 Pluvialis dominica, e)  Lessonia rufa, f) Oceanites oceaniucus, g) Puffinus gıiseus. Büyük noktalar 
 kuluçka yerlerini, okların işaret ettiği yerler de kışladıkları  yerleri gösterirler. h)-Deniz kırlangıçlarının 
 göç yollarını, i, k ve I) Avrasya'daki önemli göç yollarını, n) Kuluçka yerini, o (halka  içerisindeki 
 harfler): Bulundukları yerleri gösterir (Demirsoy 1993'e göre Van Tyne, Dircksen ve Salmonsen'den). 
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9. HAYVANLARIN YAYILIŞI VE İNSAN 

İnsan ve hayvan arasındaki ilişkiler aslında ekolojinin konusudur. İnsanlar, 

ekonomik nedenlerle, hayvanların dünya üzerindeki yayılışını sınırlayan, daraltan ve 

genişleten önemli bir etken olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle dolaylı olarak 

hayvan coğrafyasını ilgilendirmektedirler. 

 

9.1. Av Olarak Hayvanlar 

İnsanların bugün olduğu gibi geçmişte de bitkisel besinlerin yanısıra, 

hayvansal besinlerden de yararlanmış oldukları fosillerden anlaşılmaktadır. Birkaç 

bin yıl öncesindeki insan kültürünün avcılık ve toplayıcılık özellikleri çok 

belirgindi. İnsanlar av hayvanlarının (ve keza balıkların) bulundukları bölgeleri 

keşfetmek ve buralarda yaşamak zorundaydılar. Av hayvanlarının çokluğu ve 

yayıldıkları bölgeler sınırsız değildi. Dolayısıyla, insanların yaşayacağı bölgeler, 

bir çeşit av hayvanlarının varlığı ile hem sınırlanmış hem de düzenlenmiş oluyordu. 

Tarih boyunca, insanlar ya bunları bizzat belirli bölgelerde yetiştirmek ya da yabani 

sürülerin göçlerini izlemek zorunda kaldı. Kuzey kutbuna yakın ve göçebe olan 

bir kısım halk, bu kültür düzeyini, günümüzde de sürdürerek, rengeyiği 

sürülerinin mevsimsel göçlerine uygun olarak, sürekli yer değiştirmektedir.  

Av ile avcı arasında zaman zaman dalgalanmalar ortaya çıkmakla birlikte, 

genelde bir denge vardır. İki tür arasındaki bu duyarlı denge, çoğu kez insanın 

etkin müdahalesiyle, av aleyhine bozulmaktadır. Öyleki, bazen tümüyle etçil 

durumuna geçen insan, bir taraftan av hayvanlarını bir taraftan bitkisel besin 

kaynaklarını tüketmektedir. Yeni Zellandaya göçmen olarak gelip yerleşen insanlar, 

çok kısa bir zaman sonra devekuşlarından sonuncu moayı (Euryapteryx gravis) da 

ortadan kaldırmıştır. Denizlerdeki balıklar aşırı avlanma sonucu azaldı ve hatta 

bazıları tükenmeye yüz tuttu. İleri avlanma yöntemleri ve özellikle artan insan nüfusu 
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av hayvanları üzerindeki etkinliğini her geçen gün biraz daha arttırarak birçok türün 

yayılışını sınırlamış, birçoğunun da varlığını ortadan kaldırmıştır. 

Kuzey Amerika bizonlarının sayısı, 1700 yılında yaklaşık 60 milyon civarındaydı 

ve doğal bir dengeye kavuşmuştu. Amerika'da Pasifik demiryolunun yapılması ve 

avlanma amacıyla yapılan uçuşlar, bu sayıyı, 1850 yılında sadece birkaç düzine 

bizon kalacak şekilde azalttı. Yine yaklaşık aynı tarihlerde Amerika göçmen 

güvercininin (Ectopistes migratorius) soyu tüketiliyordu. Hatta bir sürek avında 

bu türün 2 milyon bireyi vurulmuştur. 

Özellikle yalıtılmış ıssız adalardaki türler çok ürkektir. Uçma içgüdüleri 

kısmen kaybolmuştur. Deniz yolculukları sırasında bu adalara çıkılır, özellikle 

yaşlı ve orta yaşlı bireyler kaçamadıklarından kolayca yakalanırdı. Hatta bu 

hayvanlara kolay temin edilen erzak gözüyle bakılırdı. Bu şekilde, Mauritius'da, 

1681 yılında, büyükhindinin (Raphus cucullatus) soyu tüketildi, 1768 yılında 

Behring adasında hayatta olan son denizineği (Hydrodamalis gigas) öldürüldü. 

Avrupa'da teknolojik gelişmelerin daha hızlı olması, bazı hayvan türlerinin burada 

çok daha önce ve çok daha hızlı bir şekilde tükenmesine neden olmuştur.  

Bir kısım tür de gittikçe azalmaktadır. Örneğin 1920 yıllarında milyonlarcası 

öldürülerek derisi işlenen Avustralya ayısına (Phascolarctos cinereus) bugün 

sadece hayvanat bahçelerinde ya da koruma altına alınmış özel bölgelerde rastlamak 

mümkündür. Zoologlara göre yüzlerce kuş ve memeli türünün bu şekilde önce 

sayıları azaldı ve daha sonra da soyları tükendi. 

Günümüzde birçok ülke bazı yasal önlemlerle hayvan varlığını koruma altına 

almıştır. Tükenme eşiğine gelmiş olan bazı türler de zoologlar tarafından önce 

hayvanat bahçelerinde ya da özel üretim yerlerinde üretilmeye ve daha sonra da 

uygun alanlara yeniden yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Hayvanları korumak için 

uluslararası örgütler kurulmuştur. Bunlar soyu tükenmekte olan hayvanların 

isimlerini, sayılarını, yaşama alanlarını ve gelişme özelliklerini içeren bir kırmızı 
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kitap (redbook) hazırlayarak sözkonusu türlerin izlenmeye alınmalarını 

sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Sportif amaçla avlanan türlerin birçoğu anavatanlarından çok uzaklara 

taşınmış ve doğada üretilmiştir. Örneğin alabalıklar (Salmo trutta) yeryüzündeki 

uygun tüm dağlık bölge sularında yetiştirilmektedir. Bu hayvanlar gittikleri yerlere 

çok iyi uyum sağlamış, hatta oraların doğal toplulukları gibi belirli bir populasyon 

büyüklüğüne ulaşmışlardır. Kızılgeyik (Cervus elaphus) And dağlarına ve Yeni 

Zellandaya başarılı bir uyum sağlamış ve asıl yaşama alanlarınkinden çok daha 

güçlü ve büyük populasyonlar oluşturmuşlardır. 

 

9.2. Evcilleştirme  

Avcılık ve toplayıcılık döneminden sonra, bilindiği üzere, yerleşik toplum düzeni 

başladı. Artık yerleşim alanları çevresinde, halkın gereksinmelerini karşılayacak 

hayvansal ve bitkisel ürünler yetiştirilmeye başlanmıştı. İnsanlık tarihinde hayvan 

besleme, bitki yetiştirmeden çok önce ortaya çıkmıştır. İnsanlar, başlangıçta 

yabani hayvan sürülerinin serbestçe yer değiştirmesine engel oldular, ağıllarda, 

ahırlarda tuttular ve onları doğal düşmanlarından ve uygun olmayan iklim 

koşullarından korudular. Böylece, ilk olarak doğal seçilim devre dışı bırakıldı, 

daha sonra, çiftleştirilmelerinde eş seçimleri de yönlendirilerek evcilleştirilmeler 

gerçekleştirildi. Yabani ırklara özgü özelliklerin zamanla azaltılması, evcil hayvan 

ırklarındaki kalıtsal yapının oluşumunu sağladı. Evcil ırklarda, çok belirgin 

biçimde, vücut büyüklüğü arttı, pigmentler azaldı. Dolayısıyla daha iri ve daha 

açık renkli posta sahip ırklar oluştu. 

İnsanlar, köpekleri, Orta Taş Devri'nde kurdun bir soyundan evcilleştirdiler. 

Amaç, bu soyun yırtıcı özelliğinden avlanmada yararlanmaktı. İlkçağlarda 

evcilleştirilen at ve sığır gibi koşum hayvanlarının, tarımsal işleri çok kolaylaştırmış 

olduğu anlaşılmaktadır. Bundan sonra evcilleştirilmiş olan tüm yabani hayvanlarda, 
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et ve süt gereksinmelerinin karşılanması, yani beslenmeye doğrudan katkısı 

düşünüldü. Ancak evcilleştirmede, bunların deri ve yapağılarının, giyimdeki 

önemi de çok etkili oldu.  

Dünya nüfusunun hızla artmasına uygun olarak evcilleştirme çalışmaları da arttı. 

Fakat yabani hayvan varlığında önemli derecede azalmalar oldu. Bugün yaşayan 

büyük memeli hayvan türlerinin çoğunluğu evcilleştirilmiştir. Evcilleştirme 

süreci yenilerini yetiştirme çabalarıyla devamlı geliştirildi. Geçmişte, geliştirilen 

çeşitli hayvan ırklarından birçoğu hâlâ soylarını sürdürmektedir. Yabani 

hayvanlardan evcilleştirilen yeni soylar daha çok beslenme ve tarımsal amaçlarla 

insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Örneğin bu tür yeni araştırmalardan bir tanesi 

de misköküzû (Ovibus moschatus) için yapılmaktadır. Misköküzû, kuzeyde 

yaşayan eskimolara yeni bir kaynak sunabilmek için Kanada'daki araştırma 

laboratuvarlarında ve yetiştirme merkezlerinde evcilleştirilmektedir. Bu hayvanlar 

çok kanaatkardır. Tundranın bitki örtüsüyle beslenir ve su gereksinmesini kar ile 

karşılayabilir. Yapağıları Keşmir keçisininki kadar değerlidir. 

Balık yetiştiriciliği de özellikle son yıllarda büyük artış göstermiştir. Doğu 

Asya'da bataklıklarda ya da sular altındaki pirinç tarlalarında bin yıldan beri sazan 

yetiştirilmektedir Bu yöntemin ilk defa M.Ö. 2.100 yıllarında kullanılmış olduğu 

ileri sürülmektedir. Avrupa'da sazan yetiştirilmesine Orta Çağ'da başlanmıştır. Bu 

çağda perhiz yemeği olarak balık kullanmak gelenek haline gelmiştir. Ancak 

günümüzde balık yetiştirilmesi tamamen ekonomik amaçlıdır. Daha önce Roma'da 

deniz balığı mürenler (Muraena helena) kıyılardaki bataklıklarda yetiştiriliyordu. 

CESAR'a verilen bir ziyafette, HİRTUS tarafından yetiştirilen 6.000 balığın 

kullanıldığı bilinmektedir. Efsaneye göre bu balıkların semirtilmesinde köleler 

kullanılmıştı. Alabalıklardan Salmo trutta'nın yanısıra Amerikan gökkuşağı da 

gittikçe artan miktarlarda yetiştirilmektedir. Diğer balık türleri (turna balığı, yeşil 

sazan, sudak) de çok sayıda doğal ve yapay göletlerde üretilmektedir. Avrupa 

havuz balıkçılığının zenginleştirilmesinde Çin çayır balığı (Ctenopharyngodon 
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idella) önem kazanmaya başlamıştır. Bu balık diğer tüm havuz balıklarının aksine 

bitkisel besinleri de kullanabilmektedir. 

9.3. Zoocoğrafyanın Yönlendirilmesinde İnsan Etkisi 

Geçmişte, insan, hayvan türlerinin var oluşuna ve yayılışına, özellikle, avlanma, 

evcilleştirme ve yetiştirme işlevleriyle çok etkili olmuştu. Gelişen teknoloji ve 

çoğalan nüfus tüm canlıları olumsuz yönde etkiledi. THİNEMANN (1950), bu nedenle 

insanı, canlılar aleminde diğer tüm doğal çevre şartlarının üzerinde bir "üst organik 

faktör" olarak değerlendirdi. Gerçek bir kültür doğayı bozmadan onu 

kullanabilmektir. 

İnsanların yerleşim yerleri ve barınakları birçok canlı için ana yaşam alanı haline 

geçmiştir (sinekler, güveler, keneler, çeşitli kınkanatlılar, sıçanlar, fareler vs.). 

Karatavuk (Turdus merula) ya da siyah ardıç kuşu, ürkek orman kuşlarından 

olmalarına karşın, birkaç döl boyunca insanların oturduğu bahçeli evlerde ya da 

civarında yaşarlarsa, bir çeşit evcil hayvan haline gelmektedirler. Sincap (Sciurus 

vulgaris), batı toplumlarında, artık, bugün bir çok yerde ormanlardan çok 

parklarda görülmektedir. 

İnsanlarla aynı alanı ya da besini paylaşan hayvanlar bazen topluma çok büyük 

zararlar verirler. Örneğin, sıçanlar, güveler, bağ, bahçe ve koruluk zararlıları, 

parazitler, insana hastalık bulaştıran diğer birçok zararlı (sivrisinek, tahtakurusu, 

bitler), insanın ve insanla aynı alanı paylaşan diğer tüm hayvanların ölümüne 

neden olabilirler. Yapılan biyolojik mücadele ve özellikle kimyasal mücadele, 

doğada beklenilmeyen gediklerin açılmasına ve doğal dengenin bozulmasına neden 

olur. 

Aşırı tüketim nedeniyle, ormanlar imha edildi, bozkırlar genişledi. Sonuçta bir 

bozkır kültürü doğdu. Toprağın aşınma ve sürüklenmesi aralıksız devam etti. Taşlık 

alanların ortaya çıkması ve bitki örtüsündeki tahribat birçok canlının barınma 

olanağını ortadan kaldırdı. 

 94



Yapılan baraj ve göletler, göç ve yayılım yollarını değiştirdiği için tatlısu 

zoocoğrafyasını önemli ölçülerde etkiledi. Fakat en büyük etki, evsel ve sanayi 

atıklarının ırmakları, gölleri ve denizleri kirletmesidir. Bu alanlarda yaşayan 

yüzlerce hayvan türü (balıklar, salyangozlar, yengeçler, böcekler, midyeler ve 

bütün küçük bentozlar) tamamen yok olmuştur. Bir kısmı da hızla 

tükenmektedir. 

Bu tehlikeler çevreyi ve doğayı koruma bilincini doğurdu. Yasalarla fauna 

ve floranın tahribi ve toprağın kötü ve aşırı işlenmesi önlenmeye çalışılmaktadır. 

Arıtma tesislerinin yapımı üretim maliyetlerini artırmaktadır. Kurulan milli 

parklar, gezinti ve dinlenme alanı olmasının yanısıra, bazı türlerin korunması 

için iyi bir girişim olarak görülmektedir. Bu konuda yapılacak birçok girişim, 

birçok meslek grubu, özellikle biyologlar tarafından yönlendirilmelidir. 
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10.  YURDUMUZA  FAUNA GİRİŞ KAPILARI İLE  GEÇİŞLERİ  

ÖNLEYEN ÖNEMLİ BARİYERLER 

 

Anadolu ve Trakya, Palearktik Bölge'nin (kabaca Orta ve Kuzey 

Asya+Avrupa+Kuzey Afrika) içerisinde yer aldığı için, bugünkü zoocografik 

bileşimi ve yapısı Palearktik faunanın bir parçası olarak görülür. Bununla 

birlikte, özellikle güneydoğu ve doğu kesimi, kuzeye doğru gittikçe azalacak 

şekilde, Oryental (Güney Asya) ve Etiyopya (Afrika) elemanların etkisinde 

kalmıştır. Bu fauna elemanları doğudaki (İran ve kısmen Irak) ve güneydeki 

ülkelere (örneğin Suriye ve Filistin'e) gidildikçe daha çok yaygınlaşmaktadır. 

Türkiye fauna ve florası konusunda sağlıklı bir tanı koyabilmek için, diğer 

fauna elemanlarının giriş noktaları olan bölgeleri özellikle çok iyi bir şekilde 

incelemek gerekmektedir. 

 

10.1. Hayvanların Anadolu'ya Giriş Kapıları (Harita) 

Kuzeydoğuda, Sibirya ve soğuk step elemanlarından oluşmuş Kafkas faunasının 

giriş bölgesi olan Kars-Erzurum Platosu, boreal (ağacı seven) Kafkas faunasının 

giriş bölgesi olan Doğu Karadeniz kıyı şerididir. Eremial elemanların girdiği 

kapılar ise Iğdır-Aralık Üçgeni ve güneydeki Hakkari-Van Platosu'dur. Çöl 

elemanları Suriye sınırından; Afrika elamanları ise daha çok (özellikle ağaçlara 

bağlı olanlar) Hatay-Amonos hattından ülkemize ulaşmışlardır. Akdeniz 

elemanları Güneybatı Anadolu'dan; Avrupa elemanları ise Trakya üzerinden 

ülkemize girmiştir (girmektedirler). 
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10.2 Ülkemizde Hayvanların  Yayılışlarını Önleyen Önemli Bariyerler  

Ülkemizde sistematik ve zoocografik araştırma yapacak biri, Anadolu'daki 

bariyerleri çok iyi bir şekilde tanımak ve çalıştığı hayvan grubunun niteliğine göre bu 

bariyerlerin etkisini gözönüne almak zorundadır. Birçok canlı grubunun evrimsel 

olarak farklılaşması, bu bariyerlerin etkisi ile gerçekleşmiştir. Özellikle buzul 

dönemlerinde ve buzul sonrası dönemlerde bu bariyerler geçişleri büyük ölçüde 

önlediği için, populasyon farklılaşmalarına ya da yayılışların sınırlanmasına neden 

olmuştur. Bu konuda Demirsoy’un dört önemli çalışması  bu bariyerlerin belirleyici 

özellikleri konusunda önemli katkılarda bulunmuştur. 

Çöl ve kuru-sıcak step nitelikli Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, soğuk-kuru step 

nitelikli Doğu Anadolu'dan ayıran Doğu Toros'lar; Akdeniz iklimine sahip Akdeniz 

Kıyı Şeridi'ni kuru step nitelikli İç Anadolu'dan ayıran Batı Toros'lar; ılıman ve 

yağışlı Karadeniz Kıyı Şeridi'ni kurak İç Anadolu ve soğuk-kurak Doğu Anadolu 

stebinden ayıran Karadeniz Sıradağları; Doğu Anadolu'yu Batı ve İç Anadolu'dan 

ayıran ve Anadolu'yu enine kesen Binboğa Dağları; aktif ve pasif yayılım 

gösteremeyen kara ve tatlısu hayvanları için etkili bir bariyer oluşturan İstanbul ve 

Çanakkale Boğazı ile; ikinci derecede önemli olan, Akdeniz iklimine sahip Ege 

bölgesi ile, kuru step özellikli İç Anadolu'yu birbirinden ayıran Dinar, Babadağ, 

vs.'nin oluşturduğu kısmi bariyer ve İç Anodolu'yu dar bir koridor halinde 

kısmen Kars-Erzurum Platosu'na bağlayan Kelkit ve özellikle Fırat Vadisi'ni 

güneyden sınırlayan, dolayısıyla Orta-Doğu Anadolu ile Kuzey-Doğu Anadolu 

arasında ikinci bir bariyer oluşturan Munzur, Kargapazarı ve Palandöken Dağ 

silsileleri, bilinmesi ve dikkate alınması gereken önemli bariyerlerdir. Bunun 

yanısıra, birer refigiyum (sığınak) görevi yapan ya da ekstrem iklim kuşaklarını 

taşımaları nedeniyle çeşitli hayvan gruplarına ada ada evsahipliği yapan, batıdan 

doğuya doğru, Uludağ, Kaz Dağı, Baba Dağı, Sultan Dağı, Akdağ, Erciyes Dağı, 

İlgaz Dağı, Cilo Dağı, Süphan Dağı, Nemrut Dağı, Büyük ve Küçük Ağrı Dağları 

dikkate alınması gereken önemli noktalardır. 
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                                     Harita : Yurdumuza canlıların giriş yolları  
 

                             Harita : Yurdumuzdaki canlılar için önemli bariyerler 
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11.  TÜRKİYE VE AVRUPA’NIN OMURGALI TÜR SAYILARI 

(YAKLAŞIK OLARAK)  

 
 
Türkiye ve Avrupa’nın Omurgalı Tür Çeşitliliği (AV: Avrupa, TR: Türkiye, TTS: Toplam Tür 
Sayısı, ET.: Endemik Tür sayısı ). Not: Yapılan yeni çalışmalar bu sayılar değişebilmektedir. 
Buradaki rakamlar yaklaşık olarak alınabilir. 
 

Tatlısu Balıkları Amfibiler Sürüngenler Kuşlar Memeliler  
TTS ET TTS ET TTS ET TTS ET TTS ET 

AV 344 203 75 56 198 90 514 30 270 78 

TR 150 40 19 2 100 15 450 3 150 20 

 

 

 

Yurdumuzda dağılış gösteren bazı omurgalı hayvan cinsleri 

 

Tatlısu balıkları (Osteichtyes): 

  Acipencer (Mersin balığı)  Anguilla (Yılan balığı) 

  Aphanius (Sazancık)   Cyprinus (Sazan) 

  Gambusia (Sivrisinek balığı)  Alburnus (İnci balığı) 

  Barbus (Bıyıklı balık)   Capoeta (Siraz) 

  Chalcarburnus (Gümüş balığı)  Leuciscus (Tatlısu kefalı) 

  Mugil (Fırat kefalı)   Perca (Talısu levreği) 

  Salmo (Alabalık)    Silurus (Yayın balığı) 

 

Amfibiler  (Amphibia): 

  Salamandra (Semender)   Triturus (Benekli semender) 

  Bufo (Kara kurbağası)    Rana (Su kurbağası) 

  Hyla (Ağaç kurbağası)   Bonbina (Kırmızılı kurbağa) 
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Sürüngenler (Reptilia): 

  Testudo (Tosbağa)    Muaremys (Su kaplumbağası) 

  Rafetus (Dicle-Fırat kaplumbağası)  Agama (Keler) 

  Chamaleo (Bukalemun)   Lacerta (Kertenkele) 

  Varanus (Dev kertenkele)  Blanus (Kör kertenkele) 

  Typhlops (Kör yılan)   Eryx (Mahmuzlu yılan) 

  Coluber (Siyah yılan)    Eirenis (Yakalı yılan) 

  Vipera (Engerek)    

 

 

Kuşlar (Aves) :    

  Gavia (Dalgıç)    Podiceps (Batağan) 

  Phalacrocorax (Karabatak)  Pelecanus (Pelikan) 

  Ardea (Balıkçıl)    Ciconia (Leylek) 

  Geronticus (Kelaynak)   Anser (Kaz) 

  Anas (Ördek)    Accipiter (Atmaca) 

  Buteo (Şahin)    Falco (Kerkenez) 

  Perdix  (Keklik)    Grus (Turna) 

  Larus (Martı)    Sterna (Kırlangıç) 

  Columba (Güvercin)   Tyto (Baykuş) 

  Alcedo (Yalı çapkını)   Hirundo (Kırlangıç) 

  Denrdocopus (Aağaçkakan)  Parus (Baştankara) 

  Passer (Serçe)    Sturnus (Sığırcık) 

  Emberiza (Kirazkuşu)   Fringilla (İspinoz) 

  Lanius (Çekirge kuşu)   Sylvia (Ötleğen) 
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Memeliler (Mammalia): 

 

  Erinaceus (Kirpi)    Sorex (Cüce fare) 

  Talpa (Köstebek)    Myotis (Yarasa) 

  Homo (İnsan)    Sciurus (Sincap) 

  Microtus (Orman faresi)   Meriones (Çöl sıçanı) 

  Spalax (Kör fare)     Glis (yediuyur) 

  Rattus (Ev sıçanı)    Mus (Ev faresi) 

  Hystrix (Oklu kirpi)   Delphinus (Balina) 

  Canis (Kurt)    Mustela (Gelincik) 

  Meles (Porsuk)    Ursus (Ayı) 

  Felis (Yaban kedisi)   Equus (Eşek) 

  Camelus (Deve)    Cervus (Geyik) 

  Capra (Keçi)    Ovis (Koyun) 

  Gazella (Ceylan)    Bos (Sığır) 

  Lepus (Tavşan)    Castor (Kunduz) 

  Vulpes (Tilki)     Bubalus (Manda) 
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12, HAYVAN COĞRAFYASI İLE İLGİLİ GENEL ÖZET BİLGİLER. 

Hayvan coğrafyasının görevi, belirli bir coğrafik alan içindeki hayvan 

türlerinin ve hayvan gruplarının yayılışını saptamak ve bu yayılışın nedenlerini 

açıklamaktır. Bunun için ilk olarak hayvan türlerinin saptanması gerekir. Bu 

saptama, bilimsel olmasa da insanlığın tarihi ile başlamıştır. Avcılık ve 

toplayıcılıkla geçinen ilk toplulukların çevreyi tanıma için çabaları, el 

sanatlarının incelenmesinden anlaşılmaktadır. Sümerler zamanında hayvan ve 

bitkiler saptanmış olmasına karşın, bu konuda ilk bilimsel yöntemin kullanıldığı 

çalışmanın, batının biraz da şövenist yaklaşımı nedeniyle, ARİSTO ile başladığı 

savunulmaktadır. 

Bir hayvan türü, çoğunlukla yeryüzünün belirli bir alanında özelleşmiş 

olarak yaşar. LİNNE, bu tipik alana türün habitatı demiştir. 

Kıta faunalarının farklılıkları, özellikle Amerika Kıtası'nın keşfinden sonra daha 

çok açıklık kazanmıştır, BUFFON (1750), Eskidünya hayvanlarının Yenidünya 

hayvanlarından tamamen farklı olduğunu saptadı. Ondokuzuncu yüzyılın büyük 

bilimsel gezileri, yeryüzündeki hayvansal coğrafik bölgelere ait birçok ayrıntılı 

bilginin elde edilmesine neden oldu [SCHLATER (1858), HUXLEY (1868) ve 

WALLACEA (1878)]. Daha sonraki ayrıntılı çalışmalar, bu bölgeler arasındaki 

farkı iyice belirginleştirmiştir. 

Her türün belirli bir merkezde oluştuğu, daha sonra göç ederek bugünkü 

yayılıma ulaştığı kabul edilmektedir. M.S. 400 yıllarında AUGUSTİNUS, 

adalardaki hayvanların oluşumunu tufanla açıklıyordu. İrlandalı 

PSEUDOAGUSTİNUS, 200 yıl sonra kendi anavatanı olan adadaki memeli hayvan 

faunasının, bir kara köprüsü üzerinden taşınarak ana kıtadan geldiğini savundu. 

Amerika Kıtası'nın keşfinden sonra konu tekrar güncel hale geldi. Karasal 

köprüler ile taşınma 16. ve 17. yüzyıllarda iyice kabul gördü (ZARATE, ACOSTA, 

KİRCHNER). AUGUSTİNUS'un dini kaynaklı görüşlerini, PARACELSUS "Yeni 

 102



Oluş" adı altında yeniden bir araya topladı. Daha sonra bu görüşlere son kez 19. 

yüzyılda cuviER'in açıklamalarında rastlanacaktır. 

Ondokuzuncu yüzyılda, evrim konusundaki gelişmeler (LAMARK, DARVVİN 

ve diğerleri), hayvanların yayılımının açıklamasında önemli katkılar yapmıştır. 

Bir başka bölgede sadece taşınma ile değil, o bölgede evrimleşme ile de yeni 

türlerin ortaya çıkabileceği anlaşılmıştır. Bilindiği gibi, DARWiN'in Gaiapogos 

Adaları'ndaki ispinozları gözlemesinin, evrim kuramının ortaya çıkmasında 

önemli katkıları olmuştu. 

Fauna yayılış tarihinin anlaşılmasında en kesin ve değerli bilgiler, hem 

bölgenin geçmişi hem de bağlantıların kolayca anlaşılabildiği paleocoğrafyadan 

gelir. 

Permanenz Kuramı dünyanın şeklininin değişmeden kaldığını esas alarak 

(WALLACEA, 1876) açıklamalarını yapmış; göçleri, bugünkü bağlantı yolları ile 

açıklamaya çalışmıştır. Hayvan coğrafyasında, bu görüş, genç hayvan grupları, 

örneğin memeliler için günümüze kadar korunmuştur (DARLİNGTON, 1957). 

Bu yaklaşımın aksine, bugün ayrı kalmış karaların arasındaki köprülerin 

varlığına, 19. yüzyıldan beri gittikçe daha çok inanılmaktadır, FARBES (1846) 

İngiliz adalarına yerleşmenin Manş Denizi üzerinden bir kara köprüsü ile 

olduğunu ileri sürmüştür, HOOKER (1847), Avustralya ve Güney Amerika 

arasında, floristik benzerliği açıklamak için, Transokyanusya adını verdiği 

karasal bir köprünün olduğunu ileri sürdü. Daha sonra, RÜTİMEYER (1867), 

HUXLEY (1870), SCLATER (1874) ve İHERİNG (1890) tarafından ileriye sürülen, 

derin deniz tabanında, okyanusa ait yeni karasal köprülerin olduğu şeklindeki 

düşünceler, bugün terkedilmiştir. 

Paleontologlar, Permo-Karbon devrinde, birleşik bir güney yarımküre kara 

kitlesinin (Gondwana Kıtası) varolduğunu ve bunun, derin deniz tabanının 

çökmesi ve kırılmasından sonraki kalıntılarının bugünkü güney kıtaları ile Hint 

Yarımadası'nı oluşturduğunu ileri sürmüşlerdi. Son zamanlarda yapılan jeofizik 
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ölçümler, bu kabullere önemli bilimsel açıklamalar getirmiştir, getirmektedir. 

Bununla birlikte birçok araştırıcının kara köprüleri kuramına itirazları devam 

etmektedir. 

 

 

 

Mezozoyikte kara parçalarının durumu 
 

 

WEGENER'in (1912) Kıtaların Kayma Kuramı kesinlik kazanınca, daha önce 

savunulan uzun biyocoğrafik bağlantılar ve köprülere gerek olmadığı, zaten bu 

kıtaların bir zamanlar birarada bulunduğu anlaşıldı. Bunların parçalanmasından 

bugünkü kara parçaları oluşmuştu. MİCHAELSEN, İRMSCHER, RENSCH ve JEANNEL 

gibi bazı biyocoğrafyacılar bu kuramda yer alan ana kıtalar arasındaki faunistik 

ilişkinin kabul edilebilir bir açıklamasını yapmakla tanındılar. Bu da kuramın 

yerleşmesi için destek oldu. Ancak WEGENER'in bu coğrafik temelli modeli, 

birçok jeologun itirazı ile karşılaştı. Birçok biyocoğrafyacı da buna hemen 

inanmadı ve özel gruplara ait tartışmayı yetersiz buldu. Bunlardan dolayı 

Kıtaların Kayması Kuramı kesin kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar tartışma konusu 

olarak kaldı. Uzun bir aradan sonra Kıtaların Kayma Kuramı yeniden destekler 
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aldı (WUNDERÜCH, 1964). Bunlar arasında derin denizlere yönelik paleontolojik, 

jeolojik (MAACK), stratigrafik (BEURLEN) ve biyolojik (BRUNDİN) çalışmalar 

sayılabilir. Tüm bunların birlikte ve açık olarak ortaya çıkması, WEGENER'in 

kuramının temelde ve birçok ayrıntısında doğru olduğunu göstermiştir (İLÜES, 

1965). 

Jeolojideki yeni bilgilere göre (İLLÎES, 1965) Paleozoyik'in ana kıtası olan 

Gondwana ve Laurasia'nın parçalanmasından sonra Mezozoyik'ten beri 

gezmekte olan kara parçaları meydana gelmiştir. Sürüklenme hareketi önce 

pasifik kitlesine yönelmiştir. Daha sonra pasifik kenarı ile çarpışmış ve aynı 

zamanda Tetis iki yanlı sıkışarak Atlas, Alp, Balkan, Himalaya ve Sunda 

dağlarını oluşturmuştur. Eski kıtaların çekirdeklerinde, 1.7 milyar yıldan daha 

fazla süren uzun jeolojik zaman aralığında, hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Zamanla yeni formasyonlarla daha da büyümüşlerdir. Paleozoyikte, bugünkü 

birçok hayvan soyunun ortaya çıkması esnasında da, bu durum varlığını 

sürdürüyordu. Bundan 200 milyon yıl önce (Mezozoyikte) meydana gelen 

büyük sürüklenme hareketiyle kara parçaları ayrıldı. Böylece bu dönemdeki 

hayvan soyları bütün kıtalara dağılmış oldu. Bundan dolayı kalıntı (relikt) 

hayvan soylarının genişleme tarihi, dünyanın genişleme tarihine dayanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


