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HAYVAN COĞRAFYASI
 (Ders Notları)

                              
Giriş

    Bu bilim dalı, hayvanların yeryüzünde dağılış alanlarının yapı, işleyiş ve tarihçesini araştırır.
Kıt'aların kara parçalarının, hatta okyanus ve denizlerdeki hayvan dağılış alanlarının birbirleriyle olan
karşılıklı ilişkilerini, gelişimlerini, biyosönozların ve ekosistemlerin alan dağılımlarını ve bunların
insanlarla olan çeşitli ilişkilerini inceler. Hayvan Coğrafyasının ele aldığı temel sorulardan birisi de
niçin (x) türü (y) alanında bulunurken, (z) alanında yaşayamamaktadır sorusuna cevap arar ve bunun
için gerekli metodları oluşturur.
    Hayvan Coğrafyası türlerin dağılış alanlarının yapılarını açıklarken Biyolojinin çeşitli
branşlarıyla, Fiziki ve Bitki Coğrafya'sından da yararlanır. Belli bir toprak parçasında bir bitki ve
hayvan türünün bulunması, türün populasyon genetiği, ekolojisine ve çeşitli tarihsel nedenlere
bağlıdır. Örnek olarak, Hypogymnia physodes SO2'ye karşı hassas bir liken türüdür. 1m3 de 0.11
miligramlık SO2 konsantrasyonu, bu türün yok olmasına neden olur. Şehirlerin bulunduğu yerlerde,
SO2 yoğunluğu yüzünden bu türe rastlanmaz. Bu türün dağılış haritasına bakıldığı zaman SO2

yoğunluğu, inceleme alanında bir mozayık görünümünde karşımıza çıkar. Diğer taraftan, bazı bitki
türleri çevre koşullarını seçici olmalarından dolayı, çeşitli minerallerin, örnek olarak bakır, çinko gibi
metallerin bulunduğu yerlerin tespitinde araştırmacılara yardımcı olur.
    Bütün canlılar, her türden çevre koşuluna uyum gösteremez. Bazıları, bulunduğu biyotopa çok
az bağımlılık gösterir. Diğer bir ifadeyle, bunların ekolojik toleransları çok düşüktür. Bu gibi türlere
stenök (stenoek) denir. Buna karşılık öyriyök (euryoek) türler birbirinden çok farklı yaşam bölgelerine
uyum sağlayabilmişlerdir.
    Bir tür içerisinde populasyon bireyleri arasında dahi, ekolojik değerlerde çok büyük farklılıklar
görülebilir. Dağılış alanının kenarında bulunan (peripheral) populasyonlar, merkezdekilere göre
ekseriya farklı bir ekolojik değer gösterir. Örnek olarak, çekirgelerden Conocephalus mandibularis
esas itibariyle Güney Avrupa Alplerinin güneyindeki rutubetli çayırlarda yaşar. Bununla beraber, türün
dağılış alanının en kuzeyi kurak çayır ve mısır tarlalarıyla kaplıdır. Bu tür, yayılış alanındaki farklı
karakterdeki yaşam bölgelerine uyum sağlayabilmiştir. Yayılış alanının sınırlarına yaklaşıldıkça besin
bitkisine olan tercih de değişebilir. Avusturya'nın Tallag bölgesinde yaprak böceklerinden Chrysomela
polita (Coleoptera) ve Cassida viridis bir çeşit nane (Mentha longifolia) bitkisiyle beslenir. Kurak dağ
yamaçlarına doğru gidildikçe söz konusu türler buralarda yaygın olan başka bitkileri tercih etmeye
başlarlar. Nitekim Chrysomela polita Origanum vulgare, Cassida viridis ise Salvia glutinosa üzerinde
beslenmeye başlar.
    Hayvan Coğrafyası ile ilgilenen bilim adamları, hedeflerine ulaşabilmek için çeşitli metotlar
kullanırlar. Metotların gelişmesi, araştırmalarla bilgilerin artması sonucunda bugün Zoocoğrafya bazı
alt bölümlere sahip olmuştur. Biyolojinin diğer branşlarında olduğu gibi Hayvan Coğrafyası da
aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır.

1. Tanımlayıcı Hayvan Coğrafyası. Bunun içerisinde Koroloji, Sistematik  Zoocoğrafya,
Faunistik Zoocoğrafya, Biyosönoz Zoocoğrafyası gibi altbölümler  yeralır.

2.  Kausal Zoocoğrafya. Bu bölümde ise Ekolojik Zoocoğrafya ile Tarihsel Zoocoğrafya
altbölümleri bulunur. Tanımlayıcı ve Kausal bölümler, Biyolojinin diğer dallarında Sistematik ve
Evolusyon ile eşdeğer sayılabilir. Birincisi, pekçok türün dağılış  alanlarının tanımı, düzenlenmesi,
sınıflandırılması gibi araştırmalarla ilgili iken, kausal coğrafya, bunların günümüzdeki ve geçmişteki
ekolojik şartlarını araştırır. Tanımlayıcı coğrafya içerisinde ayrıca bölgesel tür kompozisyonlarını
tesbite çalışan faunistik, yaşam çevrelerini araştıran biyosönoz coğrafyası da yeralır.
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    Hayvan Coğrafyası araştırmalarında, yayılış alanları iyi belirlenmiş gruplar çalışılmalıdır.
Örnek olarak, kuş, memeli, sürüngen gibi hayvan grupları günümüzde taksonomik yönden oldukça iyi
tanınan, dağılış alanlarının sınırları iyi bilinen grupların başında gelmektedir. Bu nedenle ilk Hayvan
Coğrafyası araştırmaları, örnek olarak kuşlar ele alınarak yapılmıştır. Başka hayvan gruplarına ait
bilgilerimiz arttıkça ve kesinlik kazandıkça Sistematik Hayvan Coğrafyası içerisinde
değerlendirileceği muhakkaktır. Nitekim son yıllarda böceklerin bazı grupları (Lepidoptera,
Orthoptera, Hymenoptera, v.s.) bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu konudaki çalışmalar
hala başlangıç aşamasındadır.
    Türler dünya üzerindeki çeşitli ekosistemler içerisinde aynı, ya da farklı görevleri (nisch)
üstlenirler.1 Bunları yeterince açıklayabilmek için dünyamızı çevreleyen canlı kürenin (biospher)
genetik ve ekolojik yapısıyla ilgili ön bilgilerin verilmesi gerekir.

Genel Bilgiler:
    Yerküresi (geospher), litosfer, hidrosfer, pedosfer, biyosfer, atmosfer ve antrosfer'den oluşur.
Yeryüzündeki bütün ekosistemlerin primer enerji kaynağı güneştir. Geosfer'de kara ve denizlerin
dağılımı, çeşitli iklim kuşaklarının ortaya çıkmasına neden olur. Bunun sonucunda dünyamızda
mozayık gibi bir dağılış gösteren ekolojik ve genetik yapılar oluşur. Birbirinden farklı  gelişim
geçmişine sahip ekolojik elementler ekseriyetle  bu  büyük ve küçük ekosistemlerde farklı genetik
yapılarda gelişirler.
    Biyosfer deniz, tatlısu, kara ve hava tabakalarından meydana gelir ve bu heterojen sistem
dünya çevresinde yaklaşık 20km. lik bir kalınlığa sahiptir. En dış sınırı ultraviyole (morötesi) ışınları
tutan ozon tabakasına ulaşır.
    Atmosfer içerisinde hayat örnek olarak kutuplarda 8km'lik bir yüksekliğe ulaşırken ekvator
bölgesinde bu sınır 18km' ye yükselir. Küf mantarları ve bakteriler 11km yükseğe kadar yayılabilirler.
Karasal ortamda dağların yüksek kesimlerine türlerin ulaşabilmesi atmosferdeki O2 oranıyla ilgilidir.
Bazı bitki ve hayvanlar ise O2 olmaksızın fermantasyonla enerjiyi serbest hale geçirebilirler. Bazı
organizmalar ise CO2, H2S ve NH3 e karşı direnç gösterirler.
    Hidrosfer de atmosfer gibi tamamen hayat dolu değildir. Örnek olarak Karadeniz'de H2S in
hızlı gelişimi mevcut O2 yi bağlamaktadır. Denizlerde yeşil planktonlar genel olarak 400m derinliğe
kadar inebilirler. Pasifik Okyanusunda 9000m den daha derinde dahi heterotrof yaşam şekilleri
görülebilmektedir. Canlılar için gerekli olan O2 buralara ancak diffüzyon yoluyla taşınabilmektedir.
    Taş kürede (lithospher) genellikle sadece üst tabakalarda (pedospher) yaşam mevcuttur.
Mağaralar, yeraltı petrol boşlukları dışında toprak kütlesinde sadece 5m derinliğe kadar bazı kara
hayvanları yaşayabilmektedir.2 Taş kütlesi içinde ise bildiğimiz bir yaşam biçimine rastlanmamıştır.
Yerin altındaki petrol boşluklarında ise bakteriler 4000m derinliğe kadar inebilmektedirler. Ural
Dağları'nın güneyinde, yağmur kurtları 8m derinlikte, tropik kuşaktaki Madegass ormanında termit
(Isoptera, Insecta) galerileri 25-50m derinlikte tespit edilmiştir.
    Oksijenin yanında canlıların yayılışında sınırlayıcı faktörlerden birisi de ısıdır. Isı
farklılaşmasına karşı soğuk ve sıcakkanlı hayvanların reaksiyonları değişik olmaktadır. Soğukkanlı
hayvanların dayanabildikleri en düşük ısı 0-25°C arasında değişebilmektedir. Bununla beraber
canlıların büyük bir bölümü bu kadar düşük suhunette yaşamaya devam edemezler. Kanada'da Hudson
körfezinde, derin sularda yazın en yüksek ısı +1,8°C' yi aşamadığından buralarda devamlı olarak
balıklar yaşayamaz. Bazı canlılarda ısıya karşı fizyolojik  uyumunun ne kadar hassas olduğunu Pecten
groenlandicus örneğinde görmek mümkündür. Bir Lamellibranş olan bu tür, Grönland sahillerinde
25m derinlikte yaşar. Bu su derinliği besin bakımından nisbeten fakirdir. bu yüzden hayvan
beslenebilmek amacıyla daha yukarı su tabakalarına ulaşmaya çalışır. Örnek olarak sıfır metreye
                                                          
1  Fauna, flora, simpatrik, allopatrik, autochton, endemik, apodemik, ubiquist, kosmopolit gibi  kavramları hatırlayınız,  ya
da bilgi toplayınız.
2 Bilhassa omurgasız hayvanlarda bütün yaşamını toprak altında geçiren gruplar olmasına karşılık, özellikle böcekler
içersinde gelişimlerinin bir döneminde toprak altında bulunan gruplar vardır. Örnek olarak Lepidoptera Coleoptera gibi
tam başkalaşım geçirerek erginleşen böceklerin bazıları pupa (krizalit) dönemlerini toprak altında geçirirler. özellikle kış
mevsimi şiddetli geçtiği bölgelerde türler  bu suretle gelecek nesillerini korumuş olurlar.
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ulaştığında hayvanın metabolizma faaliyetleri o kadar artar ki, yiyeceğe olan ihtiyacından adeta
vazgeçer. Metabolizma fizyolojisi bu türü kesinlikle besince zengin üst su tabakalarının altındaki
soğuk sularda kalmaya zorlamaktadır. Bazı kara hayvanlarında da benzer şekilde uyuma rastlanır. Buz
pireleri (Isotoma, Collembola) kışı eski ve yeni kar tabakaları arasında geçirir ve karın kalan çam
ibreleri (Conifera) ile beslenirler.
    Isıya karşı hayvanların gösterdikleri tepkiler en düşük ısıya olduğu gibi, en yüksek ısıya da
değişiktir. Sıcak su kaynaklarında yaşayan Hyalodiscus türleri (Rhizopoda) +54°C'de yaşabilmektedir.
Mavi-yeşil alglerden Synechococcus lividus +74°C'de canlılığını koruyabilmektedir. +90°C'de
Cyanophycaeae ve bazı bakterilerin yaşayabildikleri bilinmektedir. Mantar sporları, mikroplar +140°
ile -180° C'de canlı kalabilmektedirler.
    Çeşitli düşük ısılarda canlıların yaşayabilme süreleri değişiktir. Bir canlının ekstrem ısı şartlarının
her ikisine birden dayanabilme gücü yine farklıdır. Örnek olarak Macrobiotus hufelandii (Tardigrada,
Arthropoda), aşağıdaki laboratuvar şartlarında sağlanan ısı derecelerine değişik sürelerde
dayanabilmiştir.

         - 272°  C'de       8,5 saat    [sıvı helyum içinde]
         - 90/200°  C'de   20 ay       [sıvı havada]
         +60/65°  C'de     10 saat
         +92°  C'de         1 saat
         +100°  C'de       15 dakika
         +103°  C'de       yaşamaz.

    Yayılış alanının yapısı:
    Yalnız omurgalı hayvanların Avrupa ve Amerika kıt'alarındaki yayılış alanlarının sınırları
günümüzde iyi bir şekilde tespit edilebilmiştir. Omurgasız hayvanların bütün gruplarının yayılış
alanları hakkında ise kesin bilgiler henüz mevcut değildir.
    Alanın büyüklüğü türlere göre değişir. Burada türün ekolojik toleransı, çoğalma kabiliyeti,
yayılma tarihçesiyle bölgenin topoğrafik ve bitki örtüsüne bağlı özellikleri önemli rol oynar. Bazı
türler dünyanın her yerine yayılmıştır. Meselâ, Baykuş (Tyto alba), Balıkkartalı (Pandion haliaetus),
Gribalıkçıl (Ardea cinerea), Göçmenşahin (Falco peregrinus), Dikenkelebeği (Cynthia cardui), küçük
güve türlerinden Plutella xylostella (=maculipennis) (Plutellidae), Nomophila noctuella (Pyralidae)
yayılışları itibariyle dünyanın hiçbir bölgesini karakterize etmez. Böyle türlere Geopolit 3  türler denir.
Geopolit türler dünyanın her yerine yayılmış olmalarına rağmen yine de belirli bir habitat tercihleri
vardır. Bu özellikleri ile ubiquist  türlerden ayırtedilir. İkinci grup yine dünyanın her yerinde
bulunmasının yanısıra uygun olmayan şartlarda dahi yaşayabilirler. Pekçok bakteri ve algler bu gruba
girer. Bazı türler ise geopolit ve ubikuistlerin aksine, yeryüzünde çok dar alanlara sıkışmışlardır.
Yakın jeolojik çağlarda meydana gelen değişimler ve buzul hareketleri nedeni ile ortaya çıkan bu
dağılış biçimiyle söz konusu türler artık türler (relict) olarak isimlendirilir. Bunlar ayrıca meydana
geldikleri jeolojik devirlerle de tersiyer, pleistosen, holosen reliktleri olarak isimlendirilirler. Relikt4
türlerin bulundukları coğrafik alanlar refugium olarak isimlendirilir.
    Türlerin yayılış alanlarının günümüzdeki durumları kesintisiz veya parçalı şekillerde olabilir.
Parçalanmış bir yayılış alanı populasyonların genetik yapılarını etkileyebilecek çeşitli isolasyon

                                                          
3 Bunun yerine daha yaygın  biçimde kullanılan kosmopolit terimi anlam açısından yanlıştır. Bitkiler arasında  da geopolit
türlerin sayısı oldukça fazladır. Birkaç örnek: Poa annua, Plantago major, Taraxacum officinale, Chenopodium album,
Phragmites communis, Urtica dioica.
4 Böyle türlerin  gelişim  tarihçeleri incelendiğinde, bunların bir zamanlar çok daha geniş coğrafik alanlara yayılmış
oldukları görülür. Ancak sonraları çevre şartlarının değişmesi, elverişsiz hale gelmesi türlerin yayılış alanlarını bozmaya,
daralmaya hatta dönmeye zorlamıştır. Bu kötü  şartlar buzullardan kaynaklanıyorsa, ortaya çıkan artık türler buzul
reliktleri; ya da bölgede ısının artmasından kaynaklanmış ise o taktirde xerotherm reliktleri olarak kabul edilir.
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mekanizmalarının devreye girmesine neden olacağından gelecekte yeni türlerin oluşumuna imkan
sağlar.

Tablo.  JEOLOJIK ZAMAN ÇİZELGESİ STRATİGRAFİ SINIFLANDIRMASI.
    
ZAMAN  D E V İ R   KAT.  Jeolojik Yaş (milyon yıl)   (Aşağıdaki tabloda, jeolojik katlar, örnek olarak lütesiyen,
kampanien, türoniyen,albien v.s., dahil edilmemiştir).

    PREKAMBRIEN                                           4000-650

    PALAEOZOIK   KAMBRIEN                         570-500
                                     ORDOVISIEN               500-440
                                     SILURIEN                     440-400
                                     DEVONIEN                  400-350
                                     KARBONIFER              350-290
                                     PERMIEN                     290-240

   MESOZOIK        TRIAS                                 240-200
                                   JURA                              200-150
                                    KRETASE                      150-65
 TERSIYER
     PALAEOJEN   PALEOSEN                            65-55
                                    EOSEN                            55-40
                                    OLIGOSEN                     40-25
     NEOJEN            MIOSEN                              25-5
                                    PLIOSEN                        5-1,8
 QUATERNER     PLEISTOSEN                     1,8-0,01
                                   HOLOSEN                         0,01-

    Yayılış alanı dinamiği:
    Yayılış alanının zaman içerisinde genişlemesi, daralması, ayrıca hayvan göç hareketleri yayılma
alanının dinamiğini oluşturur. Dinamizm, genellikle türlerin populasyonlarının yapısına, yayılabilme
kabiliyetlerine ve çevrenin ekolojik özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkar. Eğer populasyonlarda  bir
yer değiştirme söz konusu olursa, o zaman yeni ulaşılan bölgelerde populasyonlar direkt çeşitli
olumsuz faktörlerle karşı karşıya kalırlar. Bu faktörler öldürücü dahi olabilir. Eğer yayılma frekansı ve
yeni yerleşim yerlerine uyum sağlayabilme (adaptasyon), ölüm faktörünü baskı altına alarak asgari
seviyede tutabilirse, o taktirde tür, yayılış alanını genişletebilir.
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 Harita 1. Kuşların önemli göç yolları 1.Batı Avrupa Sahil Yolu, 2.İtalya-İspanya Yolu, 3. Adriyatik-Tunus Yolu,
4. Boğazlar-Doğu Akdeniz Sahili- Süveyş Kanalı Yolu

Yayılma hareketleri içerisinde hayvan göçleri önemli bir yer tutmaktadır. Göç, hayvan
populasyonlarının ekolojik ve genetik nedenlerle bulundukları çevreyi terketmeleridir. Hayvanlar
arasında göç olayına en yaygın ve belirgin şekilde kuşlarda rastlamaktayız. Leyleklerin (Ciconia alba)
Kuzey Avrupa'an başlayarak çeşitli göç yollarını takiben güneye, Afrika'daki kışlaklarına gidişleri
Harita 1'de gösterilmiştir. Kuşlar arasında Denizkırlangıçlarının Kuzey Amerika'dan Güney Kutbuna
kadar ulaşan uzun göç yollarında her yıl gerçekleştirdikleri uçuşlar, Alaska ile Hawaii adaları
arasındaki 3000'den fazla bir mesafeyi 35 saat gibi kısa bir sürede uçabilen Charadrius dominicus'un
göçü, uzun mesafe ve en süratli uçuş gibi konularda belki de ilk sırada belirtilmesi gereken göç
hareketleridir.

Göçlere neden olan ekolojik sebepler mevsimsel olarak ekosistemlerde ortaya çıkan çevre
şartlarında görülür. Bazı türlerde göç etme kalıtsal olarak kazanılmış bir karakter olarak ortaya çıkar.
Göç istikameti yatay (horizontal) veya dikey (vertikal) şekilde görülebilir. Dikey göçler bilhassa
sularda ve toprak içerisinde yaşayan organizmalarda görülür. Örnek olarak planktonlar sabah
saatlerinden itibaren denizlerin derinliklerine inerler. Pasifik Okyanusu'nda yaşayan küçük bir
omurgasız hayvan (Eunice viridis) ay görünme fazlarına uygun bir biçimde yüzeye gelir. Öte yandan
bir diger tür (Eunice furcata) ayın son dördüncü safhasından üç gün önce yüzeye çıkar. Vertikal göçler
dağlık arazide yaşayan böceklerde de mevsime bağlı olarak görülebilir. Nitekim, buğday tarımının
yapıldığı iç ve güneydoğu Anadolu bölgelerimizde süne (Eurygaster maura) ve kımıl (Aelia rostrata)
denilen zararlı böcekler (Hemiptera) ilkbahar ve yaz aylarında alçak tarım ovalarında görülür. Bu
hayvanlar  sonbaharda yüksek dağlara göç ederler ve orada kuru bitki artıkları altında kışı geçirirler.
Dikey göçlere, bazı güve (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) tırtıllarının ağaçlarda yapraklarla
beslendikten sonra pupa dönemini geçirmek üzere düzenli bir şekilde toprağa inişleri de örnek olarak
verilebilir. Bireyler, kalıtsal olarak türe kazandırılmış yön bulma güçleriyle göç sırasında
kaybolmaktan kurtulurlar. Yatay göçler dikeye göre genellikle çok daha geniş coğrafik bölgelere
yayılabilir. Karasal ortamlarda steplerde bizon, v.s., savanlarda zebraların, tundralarda ren geyiklerinin
göçü memeliler arasında göze çarpan dinamizm olayıdır. Böceklerde ise çekirge ve kelebek5 göçleri

                                                          
5 Acrididae (Orthoptera) familyası içerisinde göçmen çekirge (Locusta migratoria), çöl çekirgesi (Schistocerca gregaria),
Mısır çekirgesi (Anacridium aegypticum),  Fas çekirgesi (Dociostaurus maroccanus) gibi türler Akdeniz ülkeleriyle
memleketimizi zaman zaman büyük göç hareketleriyle tehdit ederler. Esasen bu türler kendi yayılış alanları içersinde
bozulan ekolojik şartlar ve beslenme durumlarına bağlı olarak büyük kütleler halinde yer değiştirme hareketi yaparlar.
Örnek olarak Schistocerca gregaria'nın yayılış alanı yaklaşık 20 000 000 km2'yi kaplayan ve Fas'tan Akdeniz ve Kuzey
Afrika üzerinden Pakistan'a kadarbir bölgeyi içine alır. Kelebekler arasında da göçmen türler bulunmaktadır. Danaus
plexippus Kuzey Amerika'dan Avrupa sahillerine, D. chrysippus ve Colotis fausta Güney Asya'dan Doğu Akdeniz
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önem taşır. Bu hayvanların göçleri düzenli göçlerdir. Düzensiz göç hareketlerine tayyare
böceklerinden (Aeshna affinis [Odonata]) örnek verilebilir.
    Deniz ve okyanuslarda yaşayan canlıların da göç hareketleri önem taşır. Yılanbalıkları esasen
iç sularda yaşarlar ve üreme dönemlerinde denizlere (Sargas denizi) göç ederler. Bu hareketleri
katadrom olarak isimlendirilir. Sombalıkları ise tersine, anadromdur. Bunlar normal olarak denizlerde
yaşar, ancak üreme dönemlerinde tatlısulara girerler. Balıkların göç hareketleri sırasında yollarını koku
alarak buldukları kabul edilmektedir. Penguen ve denizkaplumbağaları da üreme sırasında sahillere
göç ederler. Amphibia'da çeşitli türler çoğalma sırasında ekseriya sulara giderler. Kuş göçleri
insanların çok eski çağlardan beri dikkatini çekmiş bir olaydır. Bu göçlerin tersiyer çağından beri
mevcut olduğu kabul edilir.
    Göç hareketleri, türlerin yayılış alanlarının genişlemesinde çok önemli rol oynayan olaylardır.
Göç, bireylerin aktif hareketleriyle ortaya çıkar. Ancak göç etmeyen pekçok hayvan türü, hatta bitkiler
yayılış alanlarını pasif yayılma yoluyla genişletebilirler.
    Bitkilerin yayılışında iki önemli tip göze çarpar. Autochorie tipi daldırma, tohum saçma, kendi
ağırlığıyla düşerek yayılma şeklidir. Allochori ise bitkinin tohum ve meyvalarının başka yollarla pasif
olarak dağılmasıdır. Step bitkilerinden hemen hemen bütün çalı formları rüzgarla yayılırlar (Crambe,
Eryngium, Falcaria, Phlomis, Centaurea). Tohumların çoğu ve mantar sporları da rüzgarla yayılırlar.
Diğer taraftan yayılışları bazı hayvan türlerine bağlı olan bitkiler ilgi çekicidir. Pıtrak otu (Trigonella
sp.) meyvaları küçük memelilerin postlarına yapışarak taşınır (Epizoochorie). Bazen meyvalar çeşitli
hayvanlar, örnek olarak Hamster (Cricetus cricetus), sincap (Sciurus vulgaris), karga (Corvus corax)
ve ağaçkakan (Picus sp.) tarafından yenilmeden belirli yerlere götürülür ve depolanır (Synzoochorie).
Ya da meyvanın etli kısmı yenir, hazmedilemeyen çekirdek kısımları başka yerlere dışkı yoluyla
bırakılır. Böğürtlen (Rubus sp.), ökseotu gibi bitkiler bu yolla yayılır (Endozoochorie).

Hayvanların pasif dağılışında ilk planda rüzgar (Anemochorie), hızlı  akarsular (Hydrochorie),
başka hayvanlar  ve  insan önemli rol oynar. Rüzgarla çeşitli aeroplantonlar böceklere yerden 4000m
yüksekliğe kadar rastlanabilir. Aynı zamanda kendi de uçabilen türler, kuş ve böcekler, rüzgarın  da
yardımıyla  bulundukları çevreden çok daha uzaklara ulaşabilirler. Kuzey Avrupa'da Helgoland
adasında tespit edilen 361 tür kuştan sadece 18'i adada düzenli bir biçimde yaşayan nesil veren  türler
olup diğerleri belli mevsimlerde dışarıdan gelen türlerdir. Pasif yayılmada bazen su ve hava akımları
birlikte rol oynayabilirler. (Anemohydrochorie).
    Bazı hayvanlar üzerlerindeki ekto- ve  endoparazitleri de kendi yeni yayılış alanlarına taşırlar.
Bazı küçük ve serbest yaşayan omurgasız hayvanlar, örnek olarak yalancı akrepler
(Pseudoscorpionida) gündüz taşların ve yerdeki döküntülerin arasında gizlenen güvelere (Heterocera)
tutunarak onların uçtukları her yere taşınabilirler. Bazı örümceklerin yumurta kokonlarındaki yapışkan
ağ iplikleri bir kuşun ayağına yapışabilir ya da pekçok salyongoz yumurtası çeşitli kuşların ayak ve
gagalarına yapışarak taşınabilirler.
    Kültür bitkilerine zararlı olan böceklerle mücadele sırasında ilaçlamaların bilinçsiz olarak
yapılmasının bölgedeki ekolojik dengeyi bozduğu bir gerçektir. Bu suretle pekçok zararsız, ya da
bölgede biyolojik kontrolü sağlayan böcek türünün yok edilmesiyle ortaya çıkan boşlukları doldurmak
üzere yabancı zararlıların yeni alanlara yayılması sağlanmaktadır.
    Hayvanların yayılmalarında günümüzde insanın rolü modern ulaşım araçlarının artmasının
katkısı olmaktadır. Bilhassa yerleşim yerleri içinde her türlü çevre şartlarına kolayca uyum
sağlayabilen hayvanlar süratle yayılabilmektedir. Özellikle hamamböcekleri (Blattodea)6 bu taşınmaya
ve uyuma örnek verilebilir.
    Hayvanların yayılışlarına neden olan veya kolaylaştıran faktörler vardır. Bunlar çeşitli hayvan
gruplarında değişik biçimde ortaya çıkabilir. Nitekim, bir balık için kara parçası, kara hayvanı için su
                                                                                                                                                                                                     
ülkelerine kadar göç ederken, memleketimizde mevsime bağlı olarak Aporia crataegi, Cynthia cardui, Colias crocea
türlerinin göçlerini gözlemek mümkündür.
6 Evlerimizde yaşayan hamamböcekleri  dünyanın çeşitli bölgelerinden insan aracılığıyla taşınmışlardır. Örnek:
Doğuhamamböceği (Blatta orientalis), Amerikan hamamböceği (Periplaneta americana), Alman hamamböceği (Blattella
germanica), Mısır hamamböceği (Polyphaga aegyptiaca).
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engelleyici faktördür. Alçak ve düz araziye uyum sağlamış türler için yüksek dağlar, yüksek dağlara
uyum sağlamış türler için ise alçak ovalar engel teşkil eder. Yine değişik ısı dereceleri, ışık, rutubet
gibi faktörler de bu çerçevede değerlendirilebilir. Bitki örtüsü, bilhassa belirli bitki türleriyle
beslenmek zorunda olan monofag veya oligofag hayvanlar için yayılmada en önemli olumlu ve
olunmsuz faktör olarak ortaya çıkar. Karasal ekosistemlerde örnek olarak iğneyapraklı (Conifer)
ormanlarla çevrili bölgeleri buralara adapte olamamış salyangoz türleri kolay aşamazlar.
    Genel olarak, ekolojik ihtiyaçlarının dışındaki bütün faktörler türün yayılımı, hatta bulunduğu
yerde barınabilmesi için engelleyici faktördür. Bu bakımdan yayılış alanının tespiti çalışmalarında,
türün ekolojik ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Bazı bölgeler, örnek olarak çöl, yarıçöl ekosistemleri
belli mevsimlerde hayvanların yayılışını engelleyebilir. Yine bataklık ekosistemleri, bazı türler için
belirli  mevsimlerde engelleyici olabilir. Nitekim, sudan hoşlanmayan (hydrophob) bir tür sadece
kurak mevsimlerde, bataklık alanların kurumasından sonra bu bölgeleri aşabilir. Yüksek dağlarda
yaşayan türler için de ısı benzer bir duruma neden olabilir. Soğuk geçen yıllarda yüksek dağ türleri
alçak ovalara inerek yayılış alanlarını genişletebilir. Bunun tersi bir durum aşırı sıcak geçen yıllarda
meydana gelerek ovalara uyum sağlamış türleri dağların daha serin olan yüksek kesimlerine gitmeye
zorlar. Bu hareketler yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca devam edecek olursa türlerin yayılış
alanlarının çok yüksek sıradağları aşarak yeni bölgelere ulaşması mümkün olur. Orta Avrupa'da
Alplerin kuzey ve güney bölgelerine yayılmış pekçok türün durumu böyle açıklanabilir.
    Bitki örtüsü de hayvanların, bilhassa çeşitli böcek gruplarının hayatı ve yayılışı üzerine etkili
olan önemli bir ekolojik faktördür. Bitkisel  yaşam olmadan hayvanların yaşayabilmesi düşünülemez.
Bitkiler topraktan sağladıkları anorganik maddelerle su ve güneş enerjisini de kullanarak organik
maddeleri sentezleyebilirler. Hayvanlar ise yaşamlarını büyük ölçüde bu organik maddelere
bağlamışlardır. Hayvanların besin kaynağı olarak bitkiler çok önemlidir. Hayvan Coğrafyası açısından
da bitkiler bilhassa yukarıda belirtilen özellikleriyle hayvanların yayılışları üzerinde sınırlayıcı
faktördür. Yeryüzünde bütün bitkileri yiyebilen bir hayvan yoktur. Öte yandan sadece bir bitki türü ile
beslenebilen hayvan türü sayısı ise az değildir. Genellikle Phanerogam’lar besin bitkisi olarak tercih
edilir. Bir türle beslenmenin (monophag), yanısıra birkaç türle beslenme (oligophag) ve çok türle
beslenme (polyphag) böcekler arasında çok yaygın bir durumdur. Beslenme (phagism), bitki ile olduğu
takdirde phytophagie7, besin hayvansal ise zoophagie'den söz edilir. Monophag bir tür, ekolojik olarak
stenophag'tır. Aksine polyphag olan ise, euryphag olarak nitelenir. Besin olarak tercih, bitkinin
kimyasal yapısı yani bitkide bulunan  alkoloidler ve asitlilik durumu gibi özelliklerle yakından
ilgilidir. Belirtilen bu özelliklerin ışığı altında, çeşitli hayvan gruplarının yayılış ve habitatları ile ilgili
örneklere bir göz atalım.
    Likenler gerek besin bitkisi, gerekse bulundukları özel çevreler itibariyle hayvanların yaşam
ortamlarının seçiminde önemli rol oynarlar. Bazı türler likenleri istirahat veya saklanma ortamı olarak
kullanırsa da besin bitkisi8  olarak önemleri büyüktür 9.
    Mantarlar da pekçok hayvan tarafından besin bitkisi olarak10 kullanılır. Mantardan hoşlanan
aynı zamanda leş, pislik ya da bazı bitkilerin çiçeklerini de yiyebilirler. Mantar yiyenler genellikle
şapkalı ve ağaç mantarlarını tercih ederler. Sineklerde sadece mantarla beslenen bir familya
bulunmaktadır (Mycetophilidae). Lepidopterlerden bazı Tineidler (Scardina boleti, Tinea cloacella,
Tinea corticella, Tinea arcella) mantarla beslenir.

                                                          
7 Buradan  bazı  beslenme  terimleri üretilebilir: Monophytophag, oligophytophag, polyphytophag...
8 Likenlerle beslenen: Lichenophag
9 İstirahat / saklanma   yeri olarak kullanan türlere örnekler: Kelebeklerden Eumenis syriaca (Satyridae), güvelerden
Acronicta spp., Xylina spp., Dichonia aprilina (Noctuidae); Lymantria monacha (Lymantriidae); Boarmia spp.
(Geometridae). Bu tip böcekleri avlamak için likenler arasında tuzak kuran örümcek türlerine örnekler: Drapetisca socialis,
Aranea silvicultrix, Phlodromus margaritatus v.s. Likenlerle beslenenler ise aşağıdaki türlerin tırtıllarıdır: Cryphia
(Bryophila) perla, Laspeyria flexula (Noctuidae); Boarmia angularia, Boarmia lichenaria, Tephronia sepiaria
(Geometridae); Nola cicatricalis (Noctuidae:Nolinae); Lithosia quadra, Eilema spp. (Arctiidae); Bacotia spp., Talaeporia
tubulosa, Solenobia triquetrella (Psychidae); bazı Tineidae türleri v.s.

10   Mantarlarla   beslenen:  Mycetophag  (=fungivor): mantarlardan hoşlanan: Mycetophil.
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    Hayvan hayatının en zengin olduğu yerlerden birisi de  karayosunların 11 bulunduğu
ortamlardır. Burada yaşayanlar genellikle küçük boylu böceklerle bazı tırtıl ve larvalardır 12.
    Eğreltiotları hayvan besin bitkisi  olarak pek az rağbet görür. Yaprakları Lepidopter tırtılları
(Callopistria juventina, Phlogophora scita [Noctuidae]; Psychoides verhuella [Tineidae]), kökü
Hepialus fusconebulosus [Hepialidae, Lep.] tarafından yenir. Yine Otorrhynchus kollari (Col.,
Curculionidae), Bryocoris pteridis ve Monalocoris filicis (Hem.) yalnız bu bitkilerde beslenir.
    Otlar (Poaceae)  ve ot benzeri bitkiler pekçok hayvan için besin açısından büyük önem taşır.
Memeli hayvanların bir bölümü, bazı kuşlar çeşitli ot ve hububat daneleriyle beslenir. Pekçok ötücü
kuş ve kemiricinin besinlerini daneli bitkiler oluşturur. Böceklerin de büyük bir bölümü otçuldur
(herbivor). Kelebeklerden Satyrid ve Hesperid'lerin tırtılları, büyük ölçüde otlarla beslenir. Güvelerden
Arsilonche sp., Agrotis ypsilon, Leucania spp., Plusia festucae, Rivula sericalis (Noctuidae), birçok
mikrolepidopter türü (Crambus spp., Elachista spp., Ochsenheimeria spp.) bazı kınkanatlılar
(Limonius, Dorcadion, Chrysomela cinsleri), bazı sinek larvaları (Oscinis, Chlorops, Agromyza),
yaprakarıları (Cephus spp., [Symphita; Hym.]), bazı homopterler (Mycterodus nasutus, Asiraca
clavicornis, Stenocranus spp.), hemen bütün kırçekirgeleri (Acrididae), bazı saçakkanatlılar (Thrips
spp. [Thysanoptera]). Bataklık ve göl kıyılarında bol bulunan sazlarda (Phragmites communis) çeşitli
güvelerin tırtıları beslenir (Nonagria, Calamia, Chilo phragmitellus, Phragmatoecia castaneae, v.d.).
    Hayvanların bir bölümü ise iğne yapraklı ağaçlar üzerinde yaşarlar. Dağlık bölgelerde, alçak
irtifalarda Pinus türleri yaygın iken, yüksek kesimlerde genellikle Abies, Picea türleri görülür.
Dağlarda yine yüksek kesimlerde ve bazı step-ormanlarında Juniperus türleri gorülür. Orta Avrupa'da
İsketekuşu, iğneyapraklı ormanlarda yaşar. Böcekler için koniferler pek rağbette değildir. Ancak yine
de bazı türlerin larvaları sadece bu bitkilerle beslenir. Örnek olarak güvelerden Hyloicus pinastri
(Sphingidae), Dendrolimus pini (Lasiocampidae); Bupalus piniarius (Geometridae); Dioryctria
abietella, D. pini (Pyralidae); Panolis flammea (Noctuidae); kınkanatlılardan Rhagium bifasciatum,
Leptura rubra (Cerambycidae); sinirkanatlılardan (Neuroptera) Raphidia türlerinin larvaları özellikle
çam gövdelerinin kabuğu altında yaşar; örümceklerden Philodromus aureolus (çamlarda), P. collinus
(köknarda); akarlardan Eriophyes pini, Myriapodlardan Geophilus carpophagus sayılabilir.
    Zoocoğrafik ve ekolojik yönden önem taşıyan ağaç formları arasında söğüt ve kavaklarda
bulunur. Bu ağaçlara memleketimizde genellikle dere boylarında rastlanırsa da (Populus nigra, P.
pyramidalis, Salix alba v.d.), Titrekkavak (Populus tremula) yüksek dağlarda ve sudan uzakta (1500-
2700 m) yer yer ormanlar halinde görülür. Kavak ve söğütlerde pekçok tür yaşar. Yine bunlara yakın
olan Huş (Betula spp.), Kızılağaç (Alnus spp.), Meşe (Quercus spp.)13 bilhassa böcek hayatı
bakımından önemli bitkilerdir.
                                                          
11  Karayosunu yiyen: Bryophag; tercih eden Bryophil.
12 Bryophil türler a) Lepidoptera  tırtılları: İdaea dilutaria (Geometridae), Crambus falsellus, Scoparia spp. (Pyralidae),
Bryotropha spp. (Gelechidae). b) Diptera: Phora spp. c) Collembola: Tomocerus flavencens, Isotoma viridis, Neanura
muscorum. d) birçok Coleoptera, yumuşakça (Mollusca) v.s.
13 Sadece Salix' te yaşayan  türlere  örnekler: Lepidoptera tırtılları: Apatura iris (Argynnidae), Bombycia viminalis, Earias
chlorana (Noctuidae); Oporinia autumnata, Eupithecia tenuiata, Semiothisa alternaria, Diastictis artesiaria
(Geometridae); Acalla hastiana, Argyroploce capreana, Ancylis diminutana, Epinotia cruciana, Epiblema subocellana,
Laspeyresia servillana (Tortricidae); Teleia notatella, Gelechia basiguttella (Gelechiidae); Coleophora viminetella
(Coleophoridae); Phyllonorycter pastorella (Gracillariidae, Lithocolletinae); Adela cuprella (Adelidae); Nepticula
oblicuella (Nepticulidae). Coleoptera: Aromia moschata (Cerambycidae); Chrysomela marginata (Chrysomelidae).
Symphita (Hymenoptera): Nematus spp. Diptera: Cecidomyia salicina. Homoptera: Myndus musivus, Cixius cunicularis,
Pediopsis nassata, Idiocerus varius, Cicadula punctifrons, Gnathodus punctatus, Typhlocyba sexpunctata, Aphis saliceta;
Araneae: Singa nitudila, Theridium pictum; Acarina: Eriophyes saliccinus.
    Sadece Populus'ta yaşayan Lepidopter tırtılları: Limenitis populi (Argynnidae); Furcula bifida, Gluphisia crenata,
Notodonta tritophus (Notodontidae); Gastropacha populifolia (Lasiocampidae); Acronicta megacephala, Taeniocampa
populi, Catocala fraxini (Noctuidae); Laspeyresia corollana, Epiblema nisella (Tortricidae); Cossus cossus (Cossidae);
Sesia apiformis, Sciapteron tabaniforme (Sesidae); Phyllonorycters tremulae (Lithocolletinae); Nepticula turbidella
(Nepticulidae). Coleoptera: Saperda populnea (Cerambycidae). Symphita: Cladius vimnalis, Nematus aurantiacus, Sirex
fuscinervis, Idiocerus populi, Aohis populi. Acarina: Eriophyes populi, Phyllocoptes reticulatus.
    Quercus türleri memleketimizde belki de en fazla böcek türlerini besleyen bitkilerdir. Bu bitkiye bağımlı taksonlar:
Lepidopter tırtılları: Satyrium ilicis, Quercusia quercus (Lycaenidae); Harpyia milhauseri, Drymonia querna, Peridea
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    Kuzeyanadolu'da yaprakdöken ormanlarımızın önemli ağaçlarından Kayın (Fagus)14, Gürgen
(Carpinus)15 ve aynı zamanda tarımı yapılan Fındık (Corylus) 16 türleri de aynı şekilde önemli besin
bitkilerindendir.
    Diğer taraftan step bölgelerinde yayılan önemli ağaç ve çalı türleri de hayvan hayatı
bakımından önemli yer tutarlar. Bunlar arasında Alıç (Crateagus), Gül (Rosa) ile çeşitli meyva
ağaçları (Prunus, Pyrus), orman ve bahçe kenarlarında Böğürtlen (Rubus) çalıları başta gelir. 17

    Yukarıda bahsedilmeyen bazı otsu bitkiler, örnek olarak Isırgan (Urtica), Loğsaotu
(Aristolochia), Sütleğen (Euphorbia), Zehirlisarmaşık (Vincetoxicum), Zakkum (Nerium oleander),
Sedum, Sempervivum, Corydalis, Zelkova bazı önemli monophag lepidopterler, ya da Anadolu’da
endemik türler için önemli besin kaynağıdır. Bu bitkiler, türlerin bir bölgede yaşayabilmesi veya
dağılışlarında son derece sınırlayıcı rol oynarlar 18.

                                                                                                                                                                                                     
korbi, Peridea anceps, Spatalia argentina, Ochrostigma velitaris (Notodontidae); Thaumetopoea processionea
(Thaumetopoeidae); Eriogaster rimicola, Lasiocampa quercus, Gastropacha quercifolia (Lasiocampidae); Ocneria detrita
(Lymantriidae); Moma alpium, Dichonia aprilina, Dichonia pinkeri, Dryobotodes protea, Dryobotodes. eremita,
Taenicampa miniosa, Dicycla oo, Orthosia helvola, Pseudophila lunaris, Catephia alchymista, Catocala sponsa, Catocala
promissa (Noctuidae); Agriopis spp. (Geometridae); Apoda limacodes (Limacodidae); Acalla quercinana, Tortrix
viridana, Epinotia corticana, Carpocapsa splendana (Tortricidae); Stenolechia gemmella, Teleia triparella (Gelechiidae);
Coleophora ibipennella (Coleophoridae); Gracillaria alchimiella, Acrocercops brogniardella (Gracillariidae);
Phyllonorycter cramerella, Phyllonorycter quercifoliella (Lithocolletinae); Cerostoma sylvellum (Plutellidae); Nepticula
basiguttella (Nepticulidae); Eriocrania subpurpurella (Eriocraniidae). Coleoptera: Leptura rufipes, Leptura melanura,
Cerambyx cerdo, Plagionotus sp., Clytus sp. (Cerambycidae). Hymenoptera: Cynipidae. Diptera: Lasioptera cerris,
Cecidomyia circinans, Xylophagus varius. Homoptera: Dictyophara multireticulata, Tettigometra griseola, Macropsis
lanio, Phlepsius filigranus, Thamnotettix erythrostictus, Eupteryx pulchella, Typhlocyba tenerrima, Zyginella pulchra,
Zygina rorida, Lecanium ilicis, Aphis quercus. Acarina: Eriophyes quercinus.
14 Fagus bitkisine  bağımlı olan  Lepidoptera tırtılları: Drepana cultraria (Drepanidae); Carpocapsa grossana
(meyvalarında); Pammene flexana (Tortricidae); Parornix fagifora, Phyllonorycter faginella (Gracillariidae); Argyresthia
semitestacella (Argyresthiidae); Nepticula basella, Nepticula turcella (Nepticulidae). Diğer böcek gruplarından bazı
örnekler ise, Coleoptera: Orchetes fagi. Diptera: Cecidomyia fagi, C. annulipes. Acarina: Eriophyes stenaspis,
Monochetus sulcatus.

15 Carpinus'ta Lepidoptera tırtılları: Parornix carpinella, Phyllonorycter tenella, Phyllonorycter carpinella
(Gracilariidae); Nepticula carpinella (Nepticulidae). Homoptera: Psylla carpini, Lecanium carpini, Aleurodes carpini.
Acarina: Eriphyes macrotrichus, Phyllocoptes carpini.
16  Corylus'ta  yaşayan  türler: Lepidoptera tırtılları: Parachironistis albiceps (Gelechiidae); Parornix devoniella,
Phyllonorycter coryli (Gracilariidae); Nepticula floslactella (Nepticulidae). Coleoptera: Haltica brevicollis, Apoderus
coryli. Diptera: Cecidomyia coryli. Homoptera: Aphis coryli, A. avellanae. Acarina: Eriophyes macrotrichus, Anthocoptes
loricatus, Oxypleurites depressus.
17  Bazı  Lepidoptera   örnekleri: Crataegus: Notocelia suffusana, Laspeyresia ianthinana [meyvada], Pammene spiniana
(Tortricidae); Parornix anglicella, Phyllonorycter oxyacanthae (Gracilariidae); Bucculatrix crataegi (Lyonetiidae).
Pyrus'ta: Atethmia ambusta (Noctuidae); Carpocapsa pomonella (Tortricidae); Gelechia rhombella (Gelechiidae);
Callisto denticulella, Phyllonorycter concomitella (Gracilariidae); Yponomeuta malinella (Yponomeutidae); Nepticula
pomonella (Nepticulidae). Prunus'ta: Iphiclides podalirius (Papilionidae); Satyrium pruni (Lycaenidae); Valeria oleagina,
Catocala fulminea (Noctuidae); Chloroclystis chlorata (Geometridae); Acalla holmiana (Tortricidae); Parornix
finitimella, Phyllonorycter spinicolella (Gracilariidae); Yponomeuta evonymella, Swammerdamia caesiella, Argyresthia
mendica (Yponomeutidae); Nepticula prunetorum (Nepticulidae). Rosa'da: Cidaria fulvata (Geometridae); Acalla
permutana, Croesia bergmanniana, Argyroploce ochroleucana, Epinotina pauperana, Notocelia roborana (Tortricidae);
Incurvaria morosa (Incurvariidae); Tischeria angusticolella (Tischeriidae). Rubus'ta Habrosyne derasa, Thyatira batis
(Thyatiridae); Mesoleuca albicillata (Geometridae); Notocelia uddmanniana, Epiblema ustulana (Tortricidae); Pennisetia
hyleiformis [rhizophag] (Sesiidae); Incurvaria rubiella (Incurvariidae); Tischeria marginea (Tischeriidae); Nepticula
splendidissimella (Nepticulidae).
18  Bazı  Lepidopterlere   örnekler:  Urtica'da: Vanessa atalanta, Araschnia levana, Aglais urticae, Inachis io
(Argynnidae). Aristolochia'da: Archon apollinus, Archon apollinaris, Allancastria deyrollei, Allancastria cerisyi,
Allancastria caucasica (Papilionidae); Sedum ve Sempervivum'da Parnassius apollo (Papilionidae); Scolitantides orion
(Lycaenidae); Corydalus'te: Driopa mnemosyne (Papilionidae); Euphorbia'da: Hyles euphorbiae, Hyles nicaea
(Sphingidae); Axia theresiae (Cimeliidae); Nerium'da  Daphnis nerii (Sphingidae); Vincetoxicum'da Hypena munitalis
(Noctuidae); Zelkova'da Euapatura mirza (Argynnidae).
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    Yukarıda bahsedilen bütün hayvan türleri beslenmeleri dolayısı ile dağılışı ve bir bölgede
varoluşları yönünden bitkilere ihtiyaç duyarlar. Bir bakıma bu hayvanlar bitkileri tercih de ederler
(phytophil). Unutulmaması gereken bir başka nokta ise, bir bitki türüne çoğu defa birden fazla sayıda
hayvan türünün ihtiyaç duyduğudur. Hepsinin fitofag olmasına karşılık, yaşama şekillerinin
birbirlerinden farklı olması aralarındaki rekabeti bir düzene sokar. Örnek olarak, bazı türler bitkinin
sadece belirli kısmıyla beslenebilir.Bitkinin aynı organıyla (örnek olarak yapraklarıyla)  beslenseler
bile, beslenme zamanının yılın farklı mevsimlerine rastlamasıyla rekabet ortadan kaldırılır. Türlerin
biyolojik faaliyetlerinin günün belirli dönemlerine rastlaması rekabet açısından olumlu bir gelişmedir.
    Memleketimizde bulunan bütün bitki türleri yerli böcek türlerinin besin bitkisi olarak
kullanılmazlar. Bazı yabancı orijinli türler, örnek olarak Ceviz (Juglans regia), Atkestanesi (Aesculus),
yalancıakasya (Robinia), Çınar (Platanus) gibi bitkilerin üzerinde son derece az sayıda yerli hayvan
türü yaşamını sürdürebilmektedir.
    Bir bitki öldüğü zaman çoğunlukla üzerinde yaşayan tipik hayvan türleri bitkiyi derhal
terkeder. Sadece ölmüş ağaçların kabukları altında bazı türler daha uzun yıllar yaşamaya devam
edebilir. Ölen bitkiyi fitofag türlerin terketmesinden sonra, bunların yerini çürükçül türler (saprophag)
alır. Phytosaprophag'lar besinlerini ölmüş bitkilerden sağlarlar. Sapropag türler bir bitkide birey sayısı
bakımından fazla iken, tür sayısı açısından azdır.
    Canlı bitkilerde olduğu gibi, canlı hayvanlar da diğer hayvan türleri için bir ekolojik faktör
olarak ortaya çıkar. Phytophil türlere göre zoophil türler daha karmaşık ekolojik bir yapı gösterir.
Zoophil türlerin bir bölümü diğer hayvanlar üzerinde parazit yaşarlar. Omurgalı hayvanlar, çoğu
parazitin konakçısı durumundadır. Parazitlik iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Cestoda, Trematoda,
Nematoda, Linguatulida'nın yanısıra, endoparazit olarak bazı sinekler Oestrid’ler, bunlardan Gastrus
equi atların midesinde, Oestrus ovis koyunların alın sinüslerinde, Hypoderma bovis sığırların sırt derisi
altında yaşar. Sarcoptidler, Demodex (Acarina) türleri omurgalıların derileri altında parazittir. Deri
üstünde ise kenelerden (Acarina) ixodidler, yarasalarda parazitlerden Spinturnix türleri,
kertenkelelerde Geckobia, yılanlarda Ophionyssus natricis, farelerde Myobia, insanda Trombidium
türleri parazittir. Böcekler arasında Siphunculata, Mallophaga, başta gelmek üzere yarasa sinekleri
(Nycteribiidae) önemli parazit gruplarıdır.
    Suda yaşayan eklembacaklılar (Arthropoda) arasında Crustacea'da hakiki parazitlere sık
rastlanır. Cirriped’ler, Copepod’lar arasında görülen bu parazitler yine sularda yaşayan diğer kabuklu,
yumuşakça ve balıklarda parazittirler. Belli bir tür veya cinse bağlı olarak yaşayan hayvanlar
stenozooid, çok sayıda konakçı üzerinde yaşayabilenler ise euryzooid olarak isimlendirilir.
Memelilerde kan emmek suretiyle parazit hayata uyum sağlamış olanlar avlarını tabiata dikkatle ve
ısrarla aramak zorundadırlar. Bunlar aynı zamanda avcı hayvanlardır (predatör). Bilhassa sinekler
arasında Haematopoda, Chrysops, Tabanus (Tabanidae), Glossina (Çeçe sineği); Culex, Anopheles
(Culicidae); Simulium (Simuliidae); Cimex (Cimicidae), Reduvius (Reduviidae), bazı akarlar böyle
yırtıcı hayvanlardır. Bunlarda stenophagie durumu nadiren ortaya çıkar. Beslenme açısından büyük
sorunu olmayan bu hayvanların yeryüzünde dağılışları, kendi hareket kabiliyeti ve bazı abiyotik
faktörlere bağlı kalır. Bu nedenle stenophaglara göre daha geniş alanlara yayılabilirler. Yırtıcı türlere
karşı pek az hayvan türü kendini direkt koruyabilir. Bir kısım hayvan pasif savunmayı tercih eder.
Burada ortaya çıkan savunma şekillerinin başında kötü koku bezlerinin gelişmesi, lezzetsizlik, ortama
uyum sağlama (mimikri), başka hayvanlara benzeme gelir. Bu suretle bazı türler yırtıcılardan
kurtulabilirler. Ancak populasyonlarında ortaya çıkan anormal artışlar türü başka açılardan tehlikeye
sokabilir. Nitekim, Danaus plexippus kelebeği kötü kokup lezzetsiz olmakla kuşlara yem olmaktan
kurtulursa da, her yıl populasyonları o kadar çoğalır ki bulundukları Kuzey Amerika toraklarından
uzaklara, örnek olarak Avrupa kıyılarına kıyılarına büyük sürüler halinde göçetmek zorunda kalırlar.
    Euryzooid tipe aynı zamanda leş yiyen (necrophag) ve pislikle beslenen (coprophag) türler de
girer. Bunların çogu taze omurgalı leşini tercih ederler. Kınkanatlılardan Nacrophagus türleri küçük
memeli leşleri üzerinde gruplar halinde beslenir. Yine Dermestes lardarius, Nitidula bipunctata,
Necrobia violacea gibi kınkanatlılar yarı kurumuş leşlerle beslenir. Ölü böcekleri yiyen en önemli
omurgasız türü Anthrenus verbasci (Opilionida)'dır. Koprofaglara gelince, farklı omurgalı türlerinin
dışkılarında faklı koprafaglar görülür. Kınkanatlılardan Aphodius obscurus, Geotrupes vernalis koyun,
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Aphodius fossor sığır, Apodius inquinatus at, Ceratophyus typhoeus tavşan, Aphodius merdarius v.d.
insan dışkısıyla beslenir. Sarı sineklerden Scatophaga stercorarius da insan dışkısına çok gelir.
    Zoofilliğin başka şekli de evlerde ve diğer hayvan yuvalarında yaşayan başka hayvan türleriyle
ilgilidir. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre hemen bütün hayvan yuvalarında az ya da çok sayıda
başka hayvan türleri barınmaktadır. Böcekler bu ziyaretçiler arasında ilk sırada yer alırlar. Evlerde
yerleşmiş hayvanlar arasında ev faresi (Mus musculus), sıçan (Rattus rattus), kırlangıç (Hirundo
rustica), yağ güvesi (Aglossa pinguinalis), ungüvesi (Pyralis farinalis), elbisegüvesi (Tinea
pellionella); kınkanatlılardan Dermestes lardarius, unkurdu (Tenebrio molitor); sineklerden   evsineği
(Musca domestica), karasinek (Homolomyia canisularis), etsineği (Calliphora erythrocephala),
peynirsineği (Piophila casei), sirkesineği (Drosophila); hamamböceklerinden Blatta orientalis,
Blattella germanica, v.d.; cırcırböceği (Achaeta domestica); gümüşbalığı (Lepisma saccharina
[Thysanura]); yalancıakrep (Chelifer cancrioides); çeşitli örümcekler (Zilla x-notata, Steatoda
bipunctata, Bolyphantes leprosus, B. minutus, Tegenaria domestica, T. atrica); peynir akarı
(Tyroglyphus siro); unakarı (Aleurobius farinae), evakarı (Glycyphagus domesticus)...
    Benzer şekilde sadece köstebek19 ve karınca 20 yuvalarında yaşayan çok sayıda hayvan
bulunmaktadır.
    Son olarak türlere etki eden ekolojik faktörlerden değişken zaman ile ilgili bazı hususları
değerlendirelim. Kutup bölgeleri dışında günlük değişim içinde gece ve gündüz, tropik kuşak dışında
kalan bölgelerde ise yıllık değişim içinde mevsimler yeryüzünde her yerde görülen olaylardır.
Gece/gündüz değişimi türler üzerinde ekolojik bazı etkilere neden olur. Bunun sonucunda türler bazı
adaptasyonlara uğrar. Işık, ısı ve rutubet21 bu faktörlerin başında gelir. Mevsimsel değişimler ise türün
bütün hayatsal faaliyetleri, gelişimi ve nesilleri üzerinde etkilidir. Mevsimlerin varolduğu coğrafik
bölgelerde ilkbahar, çoğu hayvanın biyolojik gelişiminin başlangıcıdır. Tabii, kuzey ve güney
yarıkürelerde ilkbaharın başlangıç aylarının farklı bir takvime bağlı olduğu unutulmamalıdır.
    Sonbahar ise hayvanların, bitkiler gibi, istirahate (uykuya) çekildikleri zamanın başlangıcıdır. Bazı
hayvan gruplarının, örnek olarak böceklerin bazı hayat dönemleri (yumurta, larva, pupa veya ergin)
kışın canlılığını kaybeder. Tropik kuşakta ise, yıl boyunca canlıların normal gelişimleri sürer gider.
Buralarda serin geçen yağmur dönemleri hayvan hayatının en zengin olduğu dönemi oluşturur.
Mevsimlerin bulunduğu kuşaklarda sık ve düzenli bir şekilde ortaya çıkan bir başka husus ise
periyodikliktir. Belli bir ekosistemde pek çok hayvan türü gelişimini tamamladıktan sonra erginlaşir.
Ancak bu erginleşme zamanı bütün türlerde aynı değildir. Bazı türler ilkbaharda, bazıları yazın,
bazıları da sonbahar hatta kışın22 ergin olarak faaliyet gösterirler. Zaman içerisinde görülen bu tabii

                                                          
19   Köstebek (Talpa europaea) yuvalarında  tespit  edilen türler: Pire ve diğer kan emen parazitlerden başka,
Haemogamasus hirsutus, Aleochara spadicea, Heterothrops nigra, Quedius longicornis, Choleva elongata, Hister
marginatus, Onthophilus sulcatus, Peyerimhoffia subterranea, Parasitus talparum, Eugamasus remberti, Allotyphloiulus
ellingseni...

20  Orman karıncası (Formica rufa)  yuvalarında: Coleoptera: Dinarda maerkeli, Thiasophila angulata, Nototecta
flavipes, Oxypeda haemorrhoa, Leptacinus formicetorum, Stenus aterrinus (Staphylinidae); Dendrophilus pygmaeus,
Myrmetus piceus (Histeridae); Myrmecoxenus subterraneus (Colydiidae); Monotoma conicicollis (Cucujidae).
Karıncalardan: Formicoxenus nitidulus. Heteroptera: Piezostethus formicethorum, Eremocoris erraticus [nymph].
Lepidoptera: Myrmecozela ochraceella (Tineidae). Örümceklerden: Thyreosthenius biovatus.

21   Uyum gösterilen faktörlere  karşı türler aşağıdaki örneklerde olduğu gibi nitelendirilebilir: Gün ışığını seven:
Heliophil; gölge seven: Sciophil; karanlık seven: Scotophil [veya heliophob]. Sıcak seven: Thermophil; soğuk seven:
Psychrophil. Rutubet seven: Hygrophil; kurak seven [=kurakçıl]: Xerophil. Bilhassa ışığa bağlı olarak türlerin gün boyunca
aktif oldukları saatler de değişebilir. Buna göre gündüz aktif türler diurnal, gece aktif türler nocturnal, alacakaranlıkta aktif
türler ise crepuscular olarak nitelendirilir.

22  Mevsimlere bağlı olarak erginleşen böcekler  arasında tipik örnekleri kelebekler arasından verebiliriz.  İkbaharda:
Archon apollinus (Papilionidae); Anthocharis grueneri, Anthocharis cardamines, Euchloe ausonia (Pieridae); Archiearis
notha (Geometridae); Ocneria parasita (Arctiidae)... Yaz aylarında: Melanargia, Satyrus, Erebia, Chazara (Satyridae)...;
Sonbaharda: Eumera regina, Trichura verenae, Hepialus amasinus; çeşitli Noctuidler. Kış aylarında ise erginleri hala aktif
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düzen türler arasında çeşitli rekabeti ortadan kaldırır. Gelişimleri için gerekli ışık/ısı ihtiyaçlarını
bulundukları coğrafik bölgelere göre değişik sürelerde tamamlayabilen türler bir yıl içerisinde değişik
sayılarda nesiller verebilirler. Nesillerin (generasyon)23 sayısı türlerin ekolojik toleranslarına da bağlı
olarak değişebilir. Parazitler ve bazı zararlı türlerin nesil sayıları serbest yaşayan pek çok türe göre
daha fazladır.
    Bazı türlerde ergin dönem diğerlerine göre daha uzun süreye sahiptir. Nitekim bazı kelebekler
birkaç ay süreyle yaşar ve biyolojik faaliyetlerini sürdürebilirler (eurychron). Bazıları ise oldukça kısa
ömürlüdür (stenochron).
   

BİYOSFER'İN GENETİK YAPISI:
    Geçen yüzyıldan  beri dünyamızın canlı kuşağını  oluşturan bitki örtüsü ve hayvanların
taksonomik kategorileri coğrafik açıdan araştırılmaya ve sınıflandırılmaya  çalışılmaktadır. Burada
karşılaşılan  güçlükler,  yalnız ele alınan canlı gruplarının kesin dağılış sınırlarının  henüz tam
manasıyla bilinmemesinden değil,  aynı  zamanda ilgili grupların, bunların yaşam bölgelerinin ekolojik
özellikleri ve geçmişleri ile ilgili henüz açıklanamamış pekçok problemin bulunmasından
kaynaklanmaktadır. Geçen yüzyıldan beri bu nedenle pekçok ve farklı zoocoğrafik bölgeler
isimlendirilmiş olup, günümüzde de bu çalışmalar devam etmektedir. Büyük zoocoğrafik bölgelerin
sınırları ve özellikleri üzerinde problemlerin  çoğu halledilmiş sayılabilir. Ancak alt bölünmeler ile
ilgili açıklanması  gereken hala pek çok soru bulunmaktadır. Bu şartlar altında biz yeryüzündeki büyük
zoocoğrafik bölgeleri tanıyacak, daha ziyade Avrupa ve memleketimizi ilgilendiren alt bölünmeler
üzerinde son yıllarda yapılan araştırmalardan örnekler de vererek duracağız.
    Yeryüzünün, memeli dağılışı dikkate alınarak ilk zoocoğrafik bölümlere ayrılması 18. yüzyılda
Zimmermann ve Illiger'in  çalışmalarına dayanır. İlk hayvan coğrafyası  haritası memeli hayvanlar
esas alınarak Wagner tarafından  hazırlanmıştır. Schmarda ilk defa bütün dünyayı, ve okyanusları da
dikkate alarak  31 "Reiche"ye  (imparatorluk) ayırmıştır. Schmarda yine bazı kara parçalarını o
bölgede hakim olan  hayvan gruplarıyla tanımlamıştır. Buna göre, Orta Avrupa'yı Insectivora
(Mammalia), Staphylinidae ve Carabidae (Insecta, Coleoptera) imparatorluğu; Avustralya Yeni Gine
ve çevresini keseli hayvanlar, Monotremata ve Baleman kuşlar imparatorluğu, Brezilya'yı Edentata ve
geniş burunlu maymunlar imparatorluğu olarak anlatmıştır. Wallace ilk defa alt katagorileri dikkate
almış, Sclater  kuşların yayılışlarını esas alarak yeryüzünü bölgelere ayırmıştır. Murray, memelilere
göre dünyayı dört "Region", Palearktik, Indo-Afrika, Amerika ve Avustralya alemlerine ayırmıştır.
Huxley,  bütün kuzeyi Arktogea, güney yarı küreyi ise Notogea olarak ayırmıştır. Blyth,  dünyayı 7
alem, 26 altaleme bölmüştür. 1876'da Wallace  bügün de tanınan çalışmasını yayınlamış, Sclater'in 6
aleminin herbirini 4 altaleme ayırmıştır. Kara hayvanlarının dağılışı ile ilgili önemli araştırmalar
arasında Lydekker'in  yayını, bilhassa paleontolojik verilere de dayanması nedeniyle dikkati çeker.
Yazar, 3 "Reiche" ve  regionu şöyle tanımlamıştır:
I. Notogaea Reich (Rayh):
1. Avustralya Regionu, 2. Polinezya Regionu, 3. Hawai Regionu, 4. Avustro-malaya Regionu; 
II. Neogaea Reich: 5. Neotropik Region;

III. Arktogaea Reich: 6. Madagaskar reg., 7. Aethiopik Reg., 8. Orientalik Reg., 9. Holarktik
Reg., 10. Sonorik Reg.

Dahl,  4 "Reich" içerisinde çeşitli vilayetler (province)24 tanımlamıştır. Bunlar: I. Arktogaea
Reich (Arktik Pr., Avrupa-Akdeniz Pr., Doğu Asya Pr. , Sonorik Pr.); II. Aethiopik Reich (Batı Afrika

                                                                                                                                                                                                     
olanlar,  Brachionycha sphinx (Noctuidae); Opheoptera brumata, Erannis defoliaria (Geom.); Chimabacche fagella
(Gelechiidae), Deuterotinea  spp. (Deuterotineidae), v.d.
23  Nesil verme (Voltinism), yıl içerisindeki sayıya  bağlı olarak isimlendirilebilir: Yılda bir nesil univoltin, iki nesil
bivoltin, ya da çok sayıda nesiller polyvoltin (multivoltin) olarak ifade edilir. Lepidopterler arasında uni-, bi- ve polyvoltin
türler çoktur. Örnek olarak, univoltin: Anthocharis, Archon apollinus, Allancastria türleri v.s.; bivoltin: Euchloe ausonia
(Pieridae), Aricia agestis (Lycaenidae); polyvoltin: Lycaena phlaeas (Lycaenidae), Pieris rapae (Pieridae), v.d.

24 Coğrafik bölgelerin kategorilerini ifade eden "reich, region, province" gibi terimlerin türkçe karşılıkları, türkçede aynı
kelimelerin başka anlamlarda kullanılıyor olmasından ötürü yadırganabilir.
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Pr., Güney Afrika Pr., Doğu Afrika Pr., Madagaskar Pr.); III. Indoavustralya Reich (Hindistan Pr.,
Malaya Pr., Papua Pr., Yenihollanda Pr., Yenizelanda Pr., Polinezya Pr., Havai Pr.) IV. Neogaea Reich
(Orta Amerika Pr., Antil PR., Brezilya Pr., Şili Pr.).
    Son yıllarda, De Lattin, Kostrowicki, Varga gibi araştırıcılar bilhassa Lepidopterlerin
dağılışlarını dikkate alarak önemli çalışmalar ortaya koymuşlardır.

Müller, zoocoğrafik bölgeleri aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi  özetler. Bu bölgeler ile
kapladığı alana giren ülkelerin bir kısmı  şöyledir:

Reich Region Kapladığı Alan
I.HOLARKTIK a) Nearktik Kuzey Amerika, Kanada, Alaska

b) Palaearktik Avrupa, Asya'nın tropik olmayan kuzey yarısı, Kore, Japonya,
Tayvan; Kuzey Afrika, Kanarya Adaları25.

II. PALAEOTROPIK a)Afrotropikal
(Aethiopik)

Sahra'nın güneyinde kalan Afrika kıt'ası

b) Madagaskar Madagaskar, Komoro, Seyşel, Reunion, Mauritius adaları.
c) Orientalik Hindistan, Sri Lanka, Maldiven, Andaman, Nikobar adaları,

Myanmar, Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya'nın batı
adaları (Sumatra, Java, Celebes, Bali, Folres, Timor, Lombok),
Borneo, Filipin  adaları.

III.AVUSTRALIK a) Avustralik Avustralya, Yeni Gine (İryan Jaya ve Papua) ve komşu adalar
(Aru, Seram, Bulu, Ambon), Solomon, Yeni Kaledonya, Yeni
Hebrid, Samoa, Tonga, Fiji, Hawaii ve diğer bazı adalar

IV.NEOTROPIK a) Neotropik Orta ve Güney Amerika, Antiller
V.ARCHINOTIK
(Antarktik)

a) Archinotik
(Antarktik)

Antarktika, Güneybatı Güney Amerika, Güneybatı Yeni
Zelanda.

Yukarıda belirtilen bölgeler arasında kesin sınırlar bulunmamaktadır. En önemli geçiş bölgeleri
Indo-Avustralya, Orta Amerika ve Paleotropik-Holarktik arasında yer almaktadır. Geçiş bölgelerinde
her iki imparatorluğun karakteristik hayvanlarından türler bulunabilir. 26

                                                          
25 Palaearktik içerisine giren bütün ülkeleri araştırarak öğreniniz.
26  Aşağıda belirtilen yerlerin hangi zoocoğrafik bölgelere girebileceğini araştırınız: Malta, Korsika, Mayorka, Sri Lanka,
Falkland, Seyşel adl., Maskaren adl., Sokotra, Yemen, Bengaldeş, İzlanda, Kamerun, Pakistan, Angola, Şili, Nikaragua, El
Salvador, Mindanao, Timor Adl., Fiji, Kirgizistan.
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Harita 2.  Hayvan Coğrafyası bölgeleri. Noktalı alanlar geçiş alanlarını ifade eder. Orientalik ve 
Australik arasında kalan geçiş bölgesinin daha detaylı sınırları için  ilgili haritaya bakınız.

    Zoocoğrafik her bölge için karakteristik hayvan türleri vardır. Bazı bölgelerde belirli türler
tipik iken, bazı bölgelerde de tipik ve hatta familyalar bulunur. Karakteristik hayvan gruplarına
örnekler aşağıda verilmiştir:

    HOLARKTİK

I.HOLARKTIK a) Nearktik Kuzey Amerika
b) Palaearktik Avrupa, Asya'nın tropik olmayan kuzey yarısı, Kore,

Japonya, Tayvan; Kuzey Afrika, Kanarya Adaları.27

                                                          
27 Holarktik içerisine giren diğer bütün ülkeleri araştırarak öğreniniz.
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  Harita 3. Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya alanında yayılım gösteren  zoocoğrafik bölgeler

    Harita 4. Irano-Turanian ve provinsleri
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Harita 5. Saharo-Arabian ve provinsleri

Harita 6. Sahelo-Sudanian ve provinsleri
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Harita 7. Circum Boreal ve provinsleri

Talpidae (Köstebekler), Castoridae (Kunduzlar), Esocidae (Turna balıkları), Astacidae (Tatlısu
istakozları), Salamanderidae (Semenderler), Alcidae (Aves), Canis lupus (Kurt), Microtus oeconomus
(Sivrifare), Anas platyrhynchos (Yeşilbaş), Aegolius funereus, Spatula clypeata, Accipiter gentilis
(Atmaca), Buteo (Şahin), Aquila chrysaetos (Kayakartalı), Circus cyanus (Mavidoğan), Falco
peregrinus (Doğan), Gallinula chloropus (Yeşilayaklısutavuğu), Vanellus vanellus (Kızkuşu), Riparia
riparia (Kumkırlangıcı), Hirundo rustica (Kırkırlangıcı), Corvus corax (Kuzgun), Certhia familiaris
(Tırmaşıkkuşu), Troglodytes troglodytes (Çitkuşu), Oenanthe oenanthe (Kuyrukkakan), Bombycilla
garrulus (İpekkuyrukkuşu), Lanius (Çekirgekuşu), Sturnus vulgaris (Sığırcık), Passer domesticus
(Serçe), Tyrannus tyrannus, Natrix tesellata (Suyılanı), Natrix natrix (Küpeliyılan), Coluber
(Karayılan), Elaphe quatruorlineata (Sarıyılan).
    Insecta içinde aşağıdaki cinsler özellikle palearktik regionu için karakteristiktir. Orthoptera:
Isophya, Poecilimon, Mircimon, Phonochorion, Drymadusa, Pholidoptera, Glyphotmethis, Tmethis,
Paranocarodes, Nocaracris, Nocarodes; Lepidoptera: Parnassius, Allancastria, Archon, Satyrium,
Quercusia, Thersamonia, Heodes, Gloucopsyche, Maculinea, Iolana, Aricia, Plebejus, Agriades,
Albulina, Polyommatus, Agrodiaetus, Lysandra, Melanargia, Eumenis, Satyrus, Chazara,
Pseudochazara, Erebia, Maniola, Oeneis, Hyponephele, Pararge, Lasiommata, Coenonympha,
Melitaea, Eurodryas, Argynnis, Brenthis, Fabriciana, Carcharodus, Erynnis, Pyrgus, Muschampia,
Thymelicus, v.d.

   Türkiye Faunasının  Oluşumu Hakkında:
   Kuzey yarımküresinde son 100.000.000 sene içerisinde önemli değişiklikler meydana
gelmiştir. Önce iklim şartları kötüleşmiş, ikinci zamanda (Mesozoik) Avrupa'da hüküm süren sıcak
iklim, yerini soğuk hava şartlarına terketmeye başlamıştır. Nihayet, yaklaşık 1.000.000 sene evvel
iklim, buzul devri nedeniyle günümüze göre çok daha soğuk olmuş, Kuzey Avrupa ile Orta Avrupa'nın
büyük bir bölümü buzlar ve tundra denilen soğuk seven bitki örtüsüyle kaplanmıştır. Ancak sadece
pek kısa bir süreden beri, iklimde düzelme başlamış ve bugünkü şartlara ulaşılmıştır.
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   Bu değişiklikler meydana gelirken, diğer taraftan da önemli jeolojik değişmeler kaydedilmiştir.
Bunlar, mesozoik'in sonuna nazaran çok daha fazla değişen kara parçalarının ve denizlerin şekilleriyle
ilgilidir. Örnek olarak, Anadolu'nun mesozoik sonundaki palaeocoğrafik durumuna bakalım.

O devirde Anadolu'nun büyük kısmı denizlerle kaplıydı. Bu denizler o kadar sıcaktı ki,
buralarda tamamiyle tropik orijinli mercanlar yaşamaktaydı.  Bu denizlere, bugünkü Anadolu'nun hem
kuzeyi, hem de güneyinde rastlamak mümkündü. Hatta, Anadolu'nun doğusu, birkaç adacığın dışında,
tamamen bu denizlerle kaplıydı.  Ayrıca, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde derin deniz körfezleri
uzanıyordu. Ankara cıvarında elde edilen deniz laleleri fosilleri, böyle bir körfeze aittir. Pek tabii
olarak,  o devirlerdeki denizler de  zaman zaman geri çekilmiş, sonra yine geniş sahalara yayılmıştır.
Bu suretle de ikinci zamandan beri yaşamaya devam eden bazı canlılar yaşayabilecekleri uygun alanlar
bulabilmiş, uzak bölgelere ulaşabilmişlerdir. İkinci zamanda ortaya çıkmış olan böceklerden bazı
kınkanatlılar (Coleoptera) ve çekirgeler örnek gösterilebilir. Türkiye'de bulunan ve ilkel böceklerden
olan Saga türleri (Orthoptera) ile bunların yakın akrabalarına yeryüzünde Anadolu'dan başka Güney
Afrika ve Avustralya'da da rastlanmaktadır. Yine, Toros dağlarında mağaralarda yaşayan bir kınkanatlı
türünün en yakın iki akrabasına Sicilya ve Madagaskar adasında rastlanmıştır. İkinci zamanda Sicilya
ile Anadolu arasındaki doğrudan bir kara köprüsü olduğundan ve o zamanda Ege denizi henüz
meydana gelmediğinden aynı cinsin türlerinin bu iki lokalitede bulunabilmesi kolayca açıklanabilir.
Ancak bu örneklerini verdiğimiz hayvanların ortaya çıktıkları yerler hakkında güneyden kuzeye mi,
yoksa kuzeyden Afrika ve Avustralya'ya mı göç ettikleri hakkında kesin bilgiler elde etmek şansı çok
azdır. Demek oluyor ki, bunlar gibi çok eski ve yalnız bazı uygun yerlerde bugüne kadar barınabilmiş
(relikt) türler, fauna tarihini ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Bu örnekler, Anadolu'nun
güneydeki iki kıt'a ile olan ilişkisini göstermektedir. Bir başka örnek ise, Anadolu'nun Avrupa ile
birlikte Güney Amerika kıt'ası arasındaki jeolojik devirlerdeki karasal ilişkisini ortaya koyacaktır.
Anadolu'nun yalnız sıcak ve Akdeniz iklim şartlarına giren bölgelerinde, ilginç bir kırkayak cinsi
(Melaphe vestita) İzmir ve Çanakkale'de, Melaphe arcuata ise Aydın'da yaşamaktadır. Bu cinse ait
birkaç tür, Rodos, Arnavutluk, Cezayir ve Fas'tan da bilinmektedir.  Bu cinsin yakın akrabası ise
Venezuella'da yaşamaktadır. Bir başkası ise, Uzakdoğu'da, Çinde bulunmaktadır. Aynı gruba dahil
yeni bir form ise, Uluborlu'da bir mağarada tespit edilmiştir. Üçüncü zamanın (Tersiyer)
başlangıcından beri ancak 60.000.000 yıl geçtiğinden ve o zamanki fauna elementlerinin bugün
yaşayanların birçoğuna daha yakın olması nedeniyle Eosen'den itibaren daha tam bir fauna tarihi
vermek mümkündür. Üçüncü zamanın ilk 40.000.000 yılında iklim daha sıcak idi. Daha öncede
belirtildiği gibi, tropikal bir fauna şekli gösteren, Alp dağlarının kuzeyine kadar yayılan ve Tetis
(Thetys) denizi olarak isimlendirilen büyük bir deniz, bu zamanda Balkan yarımadası ve Anadolu'nun
batı kısımlarını örtmemişti. Buna karşılık, Orta, Doğu Anadolu, Suriye, Iran ve Kuzey Hindistan bu
deniz ile kaplıydı. Daha sonra bu sıcak deniz, Alp'lerin kuzeyinden geri çekilmiş ve arkasında bugünkü
Macaristan, Romanya, Karadeniz ve Hazer Denizini örten bir içdeniz bırakmıştır. Bu deniz de
Sarmatik iç denizi adını almaktadır. Aynı anda Yunanistan, Trakya, Batı ve kısmen Orta Anadolu'dan
ibaret bir kara parçası da iki deniz arasında kalmıştır. Kuzeydeki Sarmatik deniz yavaş yavaş
tuzluluğunu kaybetmiş, acıgöl haline gelmiştir. Bu içdeniz, faunasının bir kısmını eski tetis
elementlerinden almıştır. Bunlara Ringa, Mersinbalığı, birçok kayabalığı örnek verilebilir. Bunlar
sadece eski sarmatik denizi tarafından örtülmüş alanlarda, Karadeniz ve Hazer'de yaşamaktadır. Yine
Sapanca gölü, Küçükçekmece lagününde de aynı türlere rastlanır. Demek oluyor ki, İstanbul çevresi
de, Sarmatik bölgeye aittir. Büyük bir ihtimalle, o zamanki Marmara denizi alanı, derin olmayan bir
acıgöl halinde Sarmatik denizinin bir parçasıydı. Bu gölden güneye doğru muhtemelen büyük bir nehir
ayrılıyordu ki, bunun o zaman mevcut olan Ege kara parçası üzerinden geçerek şimdiki Kıbrıs adasının
yakınında bir yerden denize dökülüyordu. Sarmatik denize kuzeyden Tuna, Don gibi büyük nehirler
döküldüğünden ve bu iç denizin tuz yoğunluğu az olduğundan, birçok tatlısu balığı bu yoldan
faydalanarak İstanbul'a, İzmir ve Kayseri'ye kadar yayılabilmişlerdir. Avrupa tatlısu faunasının
Anadolu faunası üzerine etkilerini ancak üçüncü zamanda ortaya çıkan Sarmatik denizi ile
anlayabiliyoruz. Sarmatik denize ait bir midye türünün aynı zamanda Eğridir, Beyşehir gölünde de
bulunması, hatta bunun Karaman cıvarında fosillerine rastlanması, Orta Anadolu'nun bugün denizden
ortalama 1000m yüksek olan bu bölgelerin, o zaman deniz seviyesinin altında olduğunu gösterir.
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Genel olarak denilebilir ki, Avrupa orijinli bir form, Anadolu'ya ne kadar erken gelmiş ve uzun bir
süre burada izole olarak yaşamış ise, bunun Anadolu'ya has, farklılaşmış yeni bir form olma ihtimali
artar. Geç gelenler ise, Avrupa'dakilerden farklı bir özellik kazanacak kadar zamana sahip olamamıştır.
Buna örnek, küçük bir balık türü verilebilir. Emirgan deresinde yaşayan bu türün özellikleri,
Avrupa'dakilerle tamamen aynıdır. Türün  Anadolu yakasındaki populasyonları da aynı özellikleri
gösterir. Yani 20.000 yıllık bir süre, bu türün kendi içinde populasyonlarında farklılaşması için yeterli
olamamıştır. Buna karşılık, aynı türün Beyşehir'deki formları ense çevresindeki pul sayıları
bakımından Avrupa'dakilerden farklıdır. Emirgan populasyonları, daha yakın zamana kadar Sarmatik
denizi yoluyla Avrupa'daki populasyonlarla bağlantılı iken, Beyşehir populasyonları çok daha önce
akrabalarından ayrılarak farklılaşmıştır.
   Miosen devrinde, yaklaşık 20.000.000 yıl önce, Yunanistan ile Anadolu'nun güneyindeki Tetis
denizine dönelim. Daha öncelere göre bölgede önemli farklılaşmalar ortaya çıkmıştır. Burası büyük bir
deniz ve kara parçalarının oluşmasıyla birkaç bölgeye ayrılmıştır. Hatta geçici olarak Kuzey Afrika ile
Sicilya adası arasında kara köprüsü meydana geldiğinden Akdeniz ikiye bölünmüştür. Iran, Suriye ve
Filistin'in denizden yükselmesiyle Hint Okyanusu Akdeniz'den ayrılmıştır. Aynı zamanda iklimin de
soğumasıyla, Tetis'in zengin Mercan faunası ile Nummulitler (Protozoa) mahvolmuştur. Ancak birkaç
hayvan grubu, Ahtapotlar (Octopoda), bu eski sıcak denizin artığı olarak bugüne kadar Akdenizde
yaşamaya devam etmiştir. 1943 yılında Kosswig'in İskenderun körfezinde bulduğu yeni bir balık türü,
büyük bir ihtimalle Tetis artığıydı. Zira, bu türün akrabalarının hepsi Hint ve Pasifik Okyanuslarında
yaşamaktadır. Bu durum şöyle açıklanabilir. Miosen'de Anadolu hemen hemen deniz seviyesindeydi.
Yani o zaman, Toros Dağları oluşmamıştı. O devirde Tetis'te yaşayan bazı balık türleri bu denize
dökülen nehir yollarından karasal ortamlardaki acı ve tatlısulara doğru ilerleyebilmişlerdir. Daha sonra
Anadolu'nun yükselmesiyle Toros dağları oluşmuştur. Bunun sonunda, Tetis balıkları
anavatanlarından ayrılmıştır. Renkleri çok güzel olan bu balıklar aslında deniz balığı olmasına rağmen,
bugün deniz seviyesinden 1000m. yüksekte, Anadolu'nun içsularında yaşamaya devam etmektedirler.
Denizden geldiklerini, bugün acısularda yaşamaları göstermektedir. Bu balıkların akrabaları ise daha
önce belirttiğimiz gibi, Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Akdeniz'de, Orta Amerika'daki Antiller'de
bulunmaktadır.
   Miosen'de karasal ortamlarda iklim henüz ılıman, hatta sıcak idi. Bu nedenle, o devirde
Anadolu'da bir step iklimi hüküm sürmekteydi. O devirde yırtıcı bir kaplan çeşidi (Macheirodus) ve
atın ceddi sayılan üç parmaklı Hipparion türleri, Anadolu'dan Yunanistan ve Hindistan'a kadar
yayılmıştı. O sırada da, Doğu Anadolu denizden yükselmeye başlamıştı.  Demek oluyor ki, ancak
yaklaşık 15-20.000.000 yıldan beri Anadolu ile Asya kıt'ası arasında bir kara parçası meydana
gelmiştir. Eosen, Oligosen ve Miosen sırasında Anadolu'da şüphesiz zengin bir hayvan hayatı vardı.
Bunlar arasında hareket kabiliyeti fazla olan memelilerden başka, pek fazla yayılamayan çeşitli
hayvanlar bulunmaktaydı. Bunların çoğu sıcak (termophil) ve kurak iklimi seven türlerdi. Örnek
olarak, yalnız Anadolu'da yaşayan bazı kertenkele ve çiyan türleri muhtemelen bu sıcak kurak
devirlerde Anadolu'da izole olmuştur. Kuzeydoğu Anadolu'da ve Güney Anadolu'da yaşayan bir
semender türü (Mertensiella caucasica) buna örnek verilebilir.
   Dördüncü zamana doğru iklim soğumuştur. Hareket kabiliyeti fazla olan, sıcak seven türler
daha güneye doğru çekilmeye başlarlar. Buna karşılık hareket kabiliyeti sınırlı olanlar, iklimin
kötüleşmesiyle ya yok olmuşlar, ya da kötü şartlara uyum göstermeye çalışmışlardır. Uyum
gösterebilenlerin sayısı oldukça azdır. Ancak bunlar Anadolu'nun en eski ve hakiki sakinleridir. Bu
gruba girenler arasında kertenkele, çiyan (Chilopoda), kırkayak (Diplopoda) ve böceklerden başka
birkaç kuş (Serinus pusillus) ve sülünler sayılabilir. Bunların yakın akrabalarına Yunanistan, Güney
Avrupa ve Alplerde rastlanmaktadır. Tatlısu balıklarında olduğu gibi, Anadolu'nun kara hayvanlarının
da büyük bir kısmı üçüncü zamandan beri bu topraklarda bulunmakta, orada, ya bilmediğimiz bir
atadan doğmuş, ya da batıdan yani Avrupa'dan buralara gelerek uzun zaman içerisinde farklılaşmıştır.
   Kafkasya faunasının büyük bir kısmı, Avrupa faunasıyla benzerlik göstermektedir. Bugünkü
Karadeniz'in kuzeyindeki geniş ova ve stepler üçüncü zamandan beri bulunduğundan, dağlarda,
kayalık biyotoplarda yaşayan türlerin yayılışı, muhakkak ki bu ovalar üzerinden olmamıştır. Buna
karşılık, Anadolu'nun kuzeyinde büyük bir dağ silsilesi olduğundan Kafkas elementlerinin birçoğunun
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bugün yaşadıkları bölgelere Avrupa'dan Kuzey Anadolu üzerinden geldikleri söylenebilir. Avrupa'nın
merkezinden doğuya doğru gidildikçe Avrupa elementlerinin sayısı azalır. Orta Avrupa'daki Alp
silsilesinden daha yüksek bir sistem olmasına rağmen, Kafkasya Dağları faunasını Avrupa'ya vermek
yerine, oradan almıştır denebilir.
   Yukarıda sözü edilen olaylar, 50.000.000 yıl içerisinde meydana gelmiştir. Anadolu, yaklaşık
1.000.000 yıl önce bir iklimsel felaket geçirmiştir. Önceleri yavaş başlayan değişimler, daha sonra
hızlanmıştır. İklimin değişmesiyle, kuru steplerin yerini fazla rutubet isteyen geniş, yabani ormanlar
kaplamıştır. Anadolu'daki bu soğuk dönemin iklimi, bugünkü Orta Avrupa'nınkine benzerlik gösterir.
O sırada Orta Avrupa'da ise, buzlarla kaplanan Alplerle, kuzeydeki kutup buzları arasında, bugünkü
Sibirya'nın  soğuk step ve tundralarındakine benzeyen bir hayat ortaya çıkmıştır.  Bölgenin soğuk ve
açık yaylalarında ormanlar yok olarak yosunlarla kaplı büyük bataklıklar hakim duruma geçmiştir.
Ormanlara uyum sağlamış pekçok tür, ya yok olmuş, ya da ormanlarla beraber daha güney bölgelerine
doğru kaymıştır. Ancak Avrupa'dan güneye doğru inen yollar, buzlarla kaplı ve yüksek Alp silsilesiyle
engellendiğinden, türler, daha uygun olan güneydoğu istikametine doğru (Balkanlar üzerinden)
çekilmeye başlamış ve Anadolu'da uygun hayat şartları bularak orada yerleşmişlerdir. Bugüne kadar
her sonbaharda göçmen kuşların büyük sürüleri boğazları geçerken dikkati çekerler. Kuzey ve Orta
Avrupa kuşlarının yaptığı bu  göçlerin ataları tarafından buzul devirlerindeki soğukların etkisi altında
yapılan yer değiştirmelerin bir hatırası olduğu söylenebilir.
   Buzul devirlerinin Anadolu toprakları, Orta Avrupa'nın orman faunasına bir sığınak olmuştur.
Buzul döneminin bitiminde ve Alplerin kuzeyindeki buzulların erimesinden sonra, Orta Avrupa
yeniden, Anadolu'ya sığınmış olan orman türlerinin işgaline uğramıştır. Denilebilir ki, ancak Anadolu
toprakları sayesinde, bugünkü Avrupa'nın orman türleri yaşayabilmiştir. Orta Avrupa'nın orman
türlerinin bir bölümü ise Anadolu'dan ayrılmamışlardır. Günümüzde esas olarak Kuzey Avrupa'lı olan
türlerin, memelilerden ayı, tilki, gelincik, karaca, geyik; ötücü kuşlar; birçok böcek türünün Kuzey
Anadolu ormanlarında bulunmasının sebebi budur.
   Buzul devrinin kötü şartları, sadece yeni türleri Anadolu'ya getirmiş değildir. Anadolu'daki eski
sakinler de iklimin soğuması sonucunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmışlardır.  Ancak pek
azı, nisbeten sıcak kalabilen bölgelere inerek kendileri için uygun yerler bulabilmişlerdir. Güneye
çekilirken, bir kısmı Akdeniz engeliyle karşılaşarak yok olmuştur. Bu olaylardan çıkarılacak sonuç,
Anadolu'da Tersiyer'den kalabilen türlerin sayısının oldukça az olduğudur. Zira, bunların büyük kısmı
buzul devrinde yok olmuştur. Anadolu'nun denizlerinde de sıcak seven türler yok olmuştur. Bu
faunanın yerine bugün sadece Greenland ve Spitzbergen'de yaşamakta olan gruplara ait formlar
yayılmıştır. Nitekim, Rodos adasındaki Pecten islandicus (Lamellibranchiata) fosilleri bunu
kanıtlamaktadır.
   Alabalıklar esasen deniz balığı olmasına rağmen, yumurtlamak için soğuk ve tatlısu derelerine
girerler. Alabalıklar buzul devri sırasında pekçok deniz türleri gibi, Akdeniz'e girerek bu denize
dökülen nehirler yoluyla Anadolu'nun dağ akarsularına yumurtlamak için çıkmışlardır. Akdeniz suları
sonradan ısınınca, balıklar denize dönmeyerek, tamamiyle soğuk derelerde kalmayı tercih etmişlerdir.
Bugün Anadolu'da alabalıklar, buzul devrinin bir sonucu olarak, Uludağ, Abant, Toroslar, Karadeniz
dağlarındaki akarsularla Erzurum cıvarında, hatta Dicle ve Fırat'ın çıkış yerlerinde yaşamaktadırlar.
   Buzul devrinin sonuna doğru, başka önemli bir olay daha olmuştur. Bu, Çanakkale ve Istanbul
boğazlarının açılmasıdır. Anadolu ve Yunanistan arasında uzun zamandan beri Ege kara parçası
bulunmaktaydı. Ancak boğazların açılması sırasında Marmara ve Ege havzası çökerek sular altında
kalmıştır. Tuzlu Akdeniz suları iç deniz halindeki Karadeniz'e geçmiş ve buradaki Sarmatik deniz
faunasinın büyük ölçüde yok olmasına neden olmuştur. Ancak, bu olaydan önce oluşmuş göller (Hazer
denizi, Sapanca), zengin Sarmatik faunasına sığınak teşkil etmiştir. Boğazların açılmasıyla, buzul
devrinde daha önce Akdeniz'e inmiş olan türler, yine boğazlar yoluyla Karadeniz'e geçebilmişlerdir.
Bugün bölgede avlanan uskumru, palamut ve torik balıkları her yıl beslenmek için Karadeniz'e girer.
Yumurtlamak için ise Marmara'ya dönerler. Yavrular da gelişimlerini Karadeniz'de tamamlarlar.

Anadolu'da son 50.000 yıl içerisinde, iklimin yeniden iyileşmesiyle buraya çeşitli bölgelerden
türler girmeye başlamıştır. Buzul döneminin yağışları da azalınca, Anadolu'da tipik bir step iklimi
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görülmeye başlar. Bunun sonucunda, Asya'nın step bitki örtüsü28 ve hayvanları Anadolu'da görülmeye
başlar. Toy kuşları, sıçrayan fareler (Allactaga), körfareler (Spalax), gelengi ilk sırada sayılabilir.
Oluşan tuzlu göllerin kenarlarına Ankut, flaman kuşları yerleşir. Anadolunun daha güneyindeki sıcak
bölgelere Afrika'nın ve Mezopotamya'nın  termophil türleri girmeye başlar. Fil'in bir akrabası sayılan
Procavia, ceylan, hatta yabani eşekler, Urfa cıvarında  boyu bir metreye ulaşan Varanus griseus,
Hindistan'a kadar yayılan ve Güney Anadolu'da bulunan oklukirpi (Hystrix) bunlara örnek teşkil eder.
Böcekler arasında da bu tip tropikal orijinli türlere Güneydoğu Anadolu'da rastlamak mümkündür.

Anadolu Diyagonali Doğu Toroslarda Tahtalı Dağlarından Munzur Dağlarına kadar uzanan
2500-300m yüksekliğinde Anadoluyu yaklaşık olarak batı ve doğu şeklinde ikiye bölen tabii bir
yükseltidir. Bu diyagonali güneyde Pozantı/Maraş'a kuzeyde ise Giresun/Rize bölgelerine kadar
varsaymak mümkündür. Davis (1971) bu diyagonalin bazı flora elementleri için önemini bulgulara
dayanarak ortaya koymuştur. Öte yandan, Anadolu Diyagonalinin kelebeklerin yayılışında etkili bir rol
oynadığı söylenemez. Bu durum, Hesselbarth (1995) tarafından da kabul edilmektedir. Bununla
beraber, bazı kelebek türlerinin yayılışlarının Anadolu Diyagonalinin doğusunda, bazılarının ise
batısında kaldığı görülmektedir. Bazı türlerin ise diyagonalin her iki tarafında da bulunduğu
bilinmektedir. Bu üç gruba ait türlerin isimleri, bu konuda ileride yapılacak araştırmalara yardıımcı
olması düşüncesiyle aşağıda verilmiştir.

Diyagonalin doğusundaki türler: Colias chlorocoma, Cigaritis cilissa, Cigaritis maxima,
Tomares romanovi, Tomares callimachus, Callophrys suaveola?, Plebejus isauricus latimargo,
Polyommatus aedon myrrhinus, Polyommatus phyllis vanensis, Coenonympha saadi mesopotamica,
Hyponephele naricina naricoides, Pseudochazara pelopea persica, Melitaea persea persea.

Diyagonalin batısındaki türler: Tomares nogelii, Plebejus isauricus isauricus, Polyommatıus
myrrhus myrrhus, Pyronia tithonus.

Diyagonalin her iki tarafında da birer alttürle temsil edilen  türler: Muschampia tesellum
tessellum (batı)/ Muschampia tesellum nomas (doğu), Satyrium ilicis ilicis (batı)/Satyrium ilicis zabni
(doğu), Plebejus artaxerxes macedonicus (batı)/ Plebejus artaxerxes sheljuzhkoi (doğu), Plebejus
anteros anteros (batı)/ Plebejus anteros crassipunctus (doğu), Polyommatus eros molleti (batı)/
Polyommatus eros yildizae (doğu) (Hesselbarth,1995: 107-108).

    PALAEOTROPİK

II.
PALAEOTROPIK

a)Afrotropikal (Aethiopik) Sahra'nın güneyinde kalan Afrika kıt'ası

b) Madagaskar Madagaskar ve komşu adalar
c) Orientalik Hindistan, Uzak Doğu Asya, Sumatra, Java, Borneo,

Filipin  adaları.29

Afrotropikal:
    Afrika:

Yüzölçümü: 30 330 000km2; dünyadaki karaların %22 sini oluşturur. İnsan nüfusu
661,000,000 (1990'da).  Nüfus yoğunluğu 22/km2. Kıyı uzunluğu 30500km En yüksek yeri
Kilimanjaro volkanı (5895m). En alçak yeri Asal gölü  (-155m). Başlıca ırmakları: Nil, Kongo, Nijer,
Zambezi, Oranj, Volta. Başlıca gölleri: Victoria, Tanganika, Nyassa, Turkana, Çad.

Kuzeyi, orta ve batı kesimleri düzlük, plato ve orta yükseklikteki sıradağlarla kaplı olan
kıt'anın doğusu yüksek dağlar, yaylalar ve volkanlarla karakteristiktir. Özellikle Etiyopya  yüksek
dağlar ve yaylalar ülkesi olup acdeta Afrika'nın damı durumundadır. Kenya Tanzanya sınırındaki
Kilimanjaro volkanı kıtanın en yüksek dağı iken, Etiyopyada 4000m nin üzerinde birçok doruk
                                                          
28  Bugün Anadolu'da dağstebi  olarak formasyonlar, Irano-Turanien orijinli bitki örtüsüdür. Tür sayısı bakımından
oldukça zengin bir flora ve faunaya sahiptir.
29 Palaeotropik içerisine giren diğer bütün ülkeleri araştırarak öğreniniz.
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bulunmaktadır (Mt.Amba Farit (4000m), Mt.Kala (4180m), Mt.Abune Yusef (4190m), Mt.Guna
(4231m), Mt.Choke (4154m), Mt.Ras Dashen (4620m)). Yine kıt'anın en alçak yeri, Kızıldeniz'e
paralel uzanan Danakil çöküntüleri içinde Asal gölüdür. Yüksek dağ kütleleri arasında Uganda'da
Ruwenzori (Ay) dağları, Kenya'daki Kenya Volkanı (5199m), Elgon dağı (4321m), Güney Afrika'da
Drakensberg dağları sahip oldukları bitki örtüsü ve fauna açısından da önemlidir. Büyük Sahra'nın orta
ve batısındaki Tibesti, Ahaggar ve Air dağları, daha güneyde Kamerun dağları Batı Afrika'nın en
yüksek dağlarıdır. Bütün bu yüksek bölgeler arasında tortul havzalar ve çöller bulunur. Kuzeyde
Büyük Sahra, Güney Afrika'da ise Kalahari ve Namibia çölleri önemlidir.

Afrika'nın doğal bitki örtüsü tropikal ormanlar, savanlar, tropikal çayırlar, yüksek dağ
çayırlarıdır ve çöl florasıdır.  Ancak, insanın çeşitli sebeblerle yaptığı büyük tahribat sonucu, başta
tabii tropikal ormanlar olmak üzere, birçok bölgede tabii bitki örtüsü kaybolmuş ya da sınırlı kalmıştır.
Hayvan topluluklarının da korunmasının amaçlandığı milli parklar, tabiat reserv alanları, günümüzde
Afrika'nın  tabii halinin korunabildiği az sayıdaki özel bölgeleridir. Bunlar arasında en tanınmış
olanları ve bulundukları ülkeler şunlardır: Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı, Kenya'da Tsavo Parkı
ve Amboseli Reservi, Güney Afrika Cumhuriyetinde Kruger Ulusal Parkı, Etiyopya'da Awash, Bale,
Gambela, Omo, Simyen  Park ve Reservleridir.

Afrika'nın en ilginç topografik özelliklerinden birisi Büyük Rift Vadisidir. Ortadoğu'daki Lut
gölünden Güney Afrika'da Mozambik ve Svaziland'a kadar uzanan 6900km lik dev çöküntü havzasının
kuzeyi Kızıldeniz'le doldurulmuştur. Orta kesimi Etiyopya'yı Turkana gölü yakınlarından geçerek
ülkeyi ikiye ayırır. Vadinin batı kolu Uganda'da bir yay çizerek Nyasa gölüne kadar uzanır. Vadi
tabanında Monuto, Sese Seko, Edward, Kivu ve Tanganika gölleri bulunur. Doğu kolu ise Kenya ve
Tanzanya üzerinden geçerek Nyasa gölü yakınlarında yine batı koluyla birleşir. Rift Vadisinin çeşitli
bölgelerin sınırlarını çizmesi nedeniyle zoocoğrafik açıdan önemi büyüktür.

Afrotropikal için karakteristik olan hayvanlardan yılanlardan kobra (Naja haje), piton, mamba;
bataklık göl ve nehirlerde niltimsahı (Crocodylus niloticus), suaygırı (Hippopotamus amphibius),
flamingo, pelikan, balıkçıllar, leylekler; çayırlarda fil, gergedan (Diceros bicornis), zürafa (Giraffa
camelopardalis), zebra (Equus guagga), manda (Syncerus caffer), antiloplar (Oryx gazella,
Hippotragus equinus, Taurotragus oryx), Gnu (Connochaetes taurinus), Okapi (Okapia johnstoni),
Gazella (Gazella gazella), kuşlardan sekreterkuşu (Sagittarius serpentarius), toykuşu, devekuşu
(Struthio camelus), tropikal yağmur ormanlarında goriller (Gorilla gorilla), şempanzeler (Pan
troglodytes), Berberi maymunu (Macaca sylvana), Afrika yabandomuzu (Orycteropus afer), bongolar;
savanlarda arslan (Panthera leo), leopar (Panthera pardus), panter, çita (Acinonyx jubatus), sırtlan
(Crocuta crocuta), çizgilisırtlan (Hyaena hyaena), çakal (Canis aureus), kuzeyde çöl ve savanlarda
Afrika köpeği (Lycaon pictus) tehlikeli yırtıcılardır. Diğer taraftan, Kuzey Etiyopya'daki Simyen
Dağlarında dağkeçisi (Walia ibex), Arslanmaymunu (Theropithecus gelada), Simyen tilkisi (Simenia
simensis), nadir veya yok olma tehlikesindeki türlerdir.  Amphibia: Xenopus (Pipidae),
Phrynomeridae; Kuşlardan Struthionidae, Sagittariidae, Scopidae, Musophagidae, Coliidae,
Balaenicipidae; Memelilerden Potamogalidae, Chrysochloridae, Gliridae, Hyanidae,
Hyppopotamidae, Giraffidae. Savan bölgesinde bilhassa büyük memeli hayvanlar tipik olup, Afrika'da
bir geyik türü yaşar (Cervus elaphus barbarus). Buna karşılık antiloplar, ceylanlar, sığır, zürafa ve
Afrika Fili (Loxodonta africana) ile gerçek maymunlar karakteristiktir. Güney Afrika'da kap bölgesi
kendine özgü bir faunaya sahiptir (Capensis). Çeşitli Felidae türleri, Genetta, Herpestes spp. ve Felis
nigripes karakteristiktir.

Madagaskar'da ise (Komoro ve Maskaren adaları dahil) gerçek maymunlar bulunmazken, fil,
zehirli yılanlar (Viperidae, Elaphidae), sürüngenler (Agamidae, Varanidae), kaplumbağa ve
kurbağalara (Bufonidae) ait çeşitli endemik türler bulunur. Yarımaymunlardan Lemuridae, Indriidae,
Daubentoniidae karakteristiktir.
    Aethiopik ile Orientalik arasında önemli faunistik benzerlikler görülürken, leopard, kaplan,
Hindistanfili (Elephas indicus), bazı sürüngenler, Seylan adasında (Sri Lanka) Varanus salvatur,
Hindistan'da Bengal'de Varanus bengalensis; memelilerden Ursus malayanus, Mustelidae, Felis
marmorata, Felis minuta, Felis badia (Felidae)  karakteristiktir.
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Orientalik:

c) Orientalik30 Hindistan, Uzak Doğu Asya, Sumatra, Java, Borneo, Filipin  adaları.

Güneydoğu Asya:
Coğrafik konumu: Güneydoğu Asya,  Himalaya'lar ve Güney Çin'in  doğusunda yeralır.

Hindiçini (Indo-China), Malaya yarımadası, Endonezya adaları, Filipinler dahil, Yeni Gine'ye kadar
olan adaları kapsamına alır. Doğu-batı istikametinde 6000km, kuzey-güney istikametinde ise 4000km
lik bir bölge olup, bunun 1/5i, yaklaşık 5000000km2 lik karasal yüzölçümüne sahiptir. Tropikal
kuşakta yer alan   Güneydoğu Asya, politik olarak 11 devletin topraklarına girmektedir. Bunlar
Myanmar (eski adı Burma), Laos, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Malezya, Singapur, Brunei,
Endonezya, Filipinler ve Papua Yeni Gine. Endonezya, mevcut alanın yarısına sahiptir.  İklim, sürekli
olarak sıcak ve nemlidir. Tropikal ormanların ve faunanın gelişmesi, varlığını sürdürebilmesi için bu
iklim tipi gerekir. Isı yıl boyunca  deniz seviyesindeki yerlerde 23-32°C  (gece/gündüz) arasında
değişir. Dağlarda ise ısı gittikçe düşer. Bölge iklimi,  iki muson mevsimine sahiptir. Kuzey musonları
Kasım-Şubat arasında eser. Bu rüzgarlar bölgenin kuzeyine soğuk ve kuru hava getirir. Güneybatı
musonları ise Nisan-Eylül arasında Avustralya'dan eserek bütün bölgeye yağış getirir.

Tropikal ormanlar: Bölgede yıl boyunca bütün aylar yağmur alan ormanlar yağmur ormanı
olarak isimlendirilir.  Buna karşılık muson yağmurlarına bağımlı olarak gelişen ormanlar muson
ormanları olarak adlandırılır. Birçok muson ormanı ağacı, kurak dönemde yapraklarını döker. Böyle
ormanlarla aynı zamanda  yaprak döken tropikal ormanlar da (tropical deciduous forests) denir.
Hayvanlar bu ormanlardan sadece bir tipini tercih ederler.  Tayland, kuzeyde muson ormanları,
güneyde ise yağmur ormanlarına  sahiptir. Ormanların yüksekliğe bağlı olarak ta değişimi, zonlara
ayrılması söz konusudur. Alçak yağmur ormanı (lowland rain forest), alçak veya yüksek dağ ormanları
(lower-, upper montane forests) gibi. Dağ ormanları ova ormanlarına göre çok farklı bir fauna ve
floraya sahiptir.  Ormanların sınıflandırılmasında karşılaşılan güçlükler, bitkilerin yaşamlarının çok
farklı toprak tiplerine bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Nehir ağızlarında, okyanus kıyılarında gel-
git olayının meydana geldiği yerlerde gelişen mangrove ormanları da ayrı bir tropikal orman
ekosistemidir. Bütün bu ormanlar primer (virgin) ormanlar olarak kabul edilir. Buralarda insan eliyle
hiçbir tahribat, değişim, müdahale söz konusu değildir. İnsanın değiştirdiği tropikal sekonder
ormanların, flora ve fauna yapısı da değişir. Bununla beraber, daha soğuk bölgelerde, sekonder
ormanlardaki biyolojik çeşitlilik, primer ormanlara göre daha zengindir. Sekonder ormanların çok iyi
gelişmiş tipleri bazen cangıl (jungle) olarak isimlendirilir. Alçak yağmur ormanları, Güneydoğu
Asya'dan başka Orta Afrika ve Güney Amerika'da Amazonlarda da yaygındır. Dünya'daki tüm
canlıların %50 si bu ormanlarda yaşar. Güneydoğu Asya'da 100'den fazla bitki familyası, birkaç bin
ağaç türü bu ormanlarda yaşar. Bu ormanların en iyi temsil edilen bitkilerinden birisinde
Dipterocarpaceae olduğu için ormanlar bazen bu isim ile de anılır. Palmaceae ise bölgede 1300 kadar
türle temsil edilir.  Alçak yağmur ormanları, Malezya'da en iyi Taman Negara Milli Parkında temsil
edilmektedir. Muson ormanlarında dipterocarplar bulunurken, yağmur ormanlarında rastlanmayan bazı
türlere de sahiptirler (Pinus, Casuarina, Tectona, v.s.).  Bu tip ormanlara Tayland ve Myanmar'da bol
rastlanır. Dağ ormanları (mountain forests), ovadakilerden farklı olarak büyük boylu, geniş yapraklı
ağaçlara sahip değildir. Epifitler hala bol iken, likenlerde de artış görülür. Bu iki orman  tipinin geçiş
zonu yaklaşık 750m'dedir. Yukarı dağ ormanları (upper montane forests) ise 1500m'den itibaren
başlar. Ormanın ağaç yüksekliği 10m'ye iner. Bu yüksekliklerde ısı 10°C ye düşer.  Tipik ağaçları
Fagaceae ve Ericaceae familyalarına aittir.

Bölgenin biyolojik çeşitliliği tabiatıyla tropikal Asya fauna ve florası demektir. Kuşlar 1500
türle, sürüngenler ve amfibiler 1000 türle temsil edilirler. Bunların pekçoğu endemik veya lokal olarak
bulunan türlerdir. Bölgede bazı araştırıcıların ayrı bir bölge, bazılarının ise geçiş bölgesi olarak
nitelendirdiği Wallacea (veya Wallaceana), Sunda kalkanı üzerindeki Sumatra, Java ve Borneo
adalarıyla, Sahul kalkanındaki Bali, Lombok adaları arasındaki derin deniz, buzul dönemlerinde dahi
                                                          
30 Orientalik içerisine giren diğer bütün ülkeleri araştırarak öğreniniz.
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kurumadığı için sürekli bir coğrafik isolasyona neden olmuştur. Oysa Sunda kalkanı adaları buzul
döneminde Asya kıta'sıyla bir süre birleşmiştir. Wallaceana, Sulawesi, bazılarına göre de Filipin
takımadalarını içine alır. Burada yaşayan 127 yerli memelinin 79'u endemiktir. Bölge reptil
bakımından zengindir. Komodo kertenkelesi (Varanus komodiensis), sadece Flores adasının
batısındaki Komodo adasında yaşayan dev bir kertenkeledir. Kuşlardan kralbalıkçısı (Actenoides,
Halcyon, Alcedo, Pelargopsis, Ceyx türleri), Maleo hindisi (Macrocephalon maleo), Megapode
(Megapodius freycinet), Pitta türleri, boynuzgagalılar (Rhyticeros, Ptilolaemus, Annorhinus, Buceros,
Aceros, v.d.) dikkat çekicidir. Bölgenin en zengin ülkesi Endonezya olup burada  1500 tür kuş, 530 tür
memeli, 3000 tür balık yaşar. Wallacea içinde 31 tür Primata'dan 23'ü endemiktir (yaprak maymunları,
Filipin tarsieri v.d.).

Güneydoğu Asya ülkelerindeki Önemli Tabiat Alanları:
Wildlife Sanctuary (Vahşi Yaşam Sığınağı) WS; National Park  NP, Forest Reserve (Orman Reserv Alanı) FR.
Tayland: Huai Kha Khaeng  WS (2575km2), Khao Yai NP (2168km2), Thaleban NP (101km2); Malezya: Pantai

Acheh FR (2km2), Kuala Selangor NP (mangrove ormanları), Cameron Highlands, Fraser's Hill, Templer P (2km2),
Taman Negara (4343km2), Tioman adası (100km2), Endau-Rompin (200km2), Mt.Pulai NP; Singapur: Bukit Timah NP
(71hect.); Borneo: Mt.Kinabalu NP, Sepilok WS (Gibbons, Orang-utans rehabilitasyon alanı) (Sandakan), Bako NP
(Sarawak); Sumatra: Mt.Leuser NP (10000km2), Siberut WR (965km2); Java: Ujung Kulon NP, Mt.Gede-Pangrango
NP; Bromo-Tengger NP, Baluran NP; Bali: Barat NP, Flores/Komodo: Komodo NP; Sulawesi: Dumoga-Bone NP
(3000km2), Bunaken Marine Park; Filipinler:  Mt.Apo NP (Mindanao), Iglit-Baco NP (Mindoro), St.Paul's NP (Palawan),
Mt.Pulog NP (Luzon), Mt.Isarog NP (Luzon), Quezon NP (Luzon), Mt.Canlaon NP (Negros).

AUSTRALİK

III.AVUSTRALIK a) Avustralik Avustralya, Yeni Gine ve komşu adalar

Alan olarak Okyanusya'yı  kapsar. Okyanusya, Büyük Okyanus'ta 25. kuzey, 47. güney
enlemleri arasında yer alan ve  onbinlerce adalardan oluşan bir anakaradır. Avustralya, Polinezya,
Melanezya ve Mikronezya takım adalarını içine alır.
    Avustralya adası, 7500000km2 yüzölçümü ile bölgedeki en büyük adadır. Okyanusya'daki
diğer yaklaşık onbin ada, üç bölüme ayrılır.  Yeni Gine'den Fiji adalarına kadar olan bölgede
Melanezya takım adaları uzanır. Polinezya takım adaları, Yeni Zelanda'dan Hawaii adalarına kadar
olan takım adalarını içine alır. Mikronezya ise, Melanezya'nın kuzeyindeki adalarını kapsar.
    Okyanusya adalarının jeolojik oluşumları, birbirlerinden oldukça farklılık gösterir. Bazı
Melanezya adaları, okyanus tabanındaki kırılmalarla ortaya çıkmıştır. Sık sık görülen depremler ve
volkanik olaylar bu durumu kanıtlamaktadır. Polinezya ve Mikronezya adalarının büyük bölümü,
okyanus tabanındaki volkanik püskürmelerin birikimi sonucunda doğmuştur. Alçak görünümlü birçok
ada ise, mercan adasıdır.  Tuamatu, Kiribati ve Marshall adaları, mercan adalarıdır. Mercanların
oluşumuna bölgenin iklimi çok elverişlidir. Avustralya, Yeni Gine, Yeni Zelanda, Solomon, Yeni
Kaledonya adaları, büyük anakaradan kopmuş adalardır. Okyanusya adalarının büyük bölümünde
tropikal, okyanus ve Akdeniz iklimleri hüküm sürer. Sıcak kesimlerde elize rüzgarları iklimi
yumuşatır. Özellikle engebeli bölgelere yağış getirir. Bitki örtüsü, genellikle mangrovların hakim
olduğu tropikal ormanlar, savan ve makilerden oluşur.31

                                                          
31 Coğrafik tarihçe:  Bölgeye Avrupalıların ilk gelişi,  1513 tarihinde Vasco Nunez ile başlamıştır. İspanyol Alvoro de
Mendande Neira, Pedro Fernandez de Quiros, Vaez de Torres, değişik tarihlerde Solomon, Cooks, Tikopia ve Yeni Hebrid
adalarıyla Yeni Gine'nin güneyini keşfettiler. 1615 tarihinde Hollandalılar Büyük Okyanusa girerek Tongo, Bismark, New
Ireland, New Hanover, New Zealand, Fiji, New Britain adalarını buldular. 18. yüzyıl boyunca, Okyanusyanın çeşitli
bölgeleri İngiliz, Hollandalı ve Fransız denizci ve askerler tarafından keşfedildi. Bunlar arasında en önemlilerinden birisi
de kaptan James Cook'un seferidir.  Tahiti, Fiji ve Yeni Zelanda başta olmak üzere, Avrupalı tüccarların buralardan birçok
ham madde taşıması, ticaret yollarını geliştirdi. Misyonerlerin faaliyetleriyle bölge büyük ölçüde hiristiyanlaştırıldı.
Önemli ticaret maddeleri arasında Hawaii, Yeni Kaledonya, Yeni Hebridler'de sandalağacı, Tuamatus'ta inci
bulunmaktaydı. 1840'lardan sonra hindistancevizi yağı ticareti önem kazandı. Ticaret, yeni liman şehirleri oluşturdu.
1858'de İngilizler, pamuk ve şeker tarımı için Hindistan'dan 60000 hintliyi Fiji'ye yerleştirdi. Bugün Fiji, bölgenin en
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    Avustralya'daki endemik kuş türlerinin zenginliği bu kıt'anın 17. yüzyılda kuş kıt'ası olarak
tanınmasına sebebolmuştur (Terra psittacorum). Ornithogaea olarak ta isimlendirilen bölgede bilhassa
papağan türleri boldur. Bununla beraber Afrika ve Güney Amerika ile karşılaştırıldığında tür sayısı
(464)  fazla değildir (Afrikada 1481). Avustralya için önemli kuş familyaları: Ptilonorhynchidae,
Dromicidae, Casuaridae, Menuridae, Dicaeidae, Cracticidae, Paradiseidae. Amphibia'da Urodela
takımının bulunmaması, buna karşılık Hylidae'nin hakimiyeti önemlidir. Avustralya için endemik olan
yılanlar bilhassa Yenigine'de bulunan Charettochelyidae ve Pygopodidae'dir. Viperidae yok, buna
karşılık Elaphidae boldur. Yarasalardan Mystacinidae, kanatsız kuşlar, Kiwiler (Apterygidae), kloaklı
ve keseli hayvanların yanısıra (Kangurular), Yenigine ve Avustralya'da çok sayıda endemik
Placentalia türü ile Avustralya yaban köpeği (Canis familiaris dingo) tipiktir.

    NEOTROPİK

IV.NEOTROPIK a) Neotropik Orta ve Güney Amerika, Antiller32

Didelphidae (Keseliler), Myrmecophagidae (Karıncaayıları), Bradypodidae
(Tembelhayvanlar), Dasypodidae (Kuşaklıhayvanlar), Ceboidea (Geniş burunlu Maymunlar),
                                                                                                                                                                                                     
önemli şeker kamışı üretimi yapılan bir bölgesidir ve nüfusun yarısı Hindu'dur.  20. yüzyılın başında, bölgedeki diğer
ekonomik etkinlikler arasında toplayıcılık, avcılık  balıkçılık olarak kalmasına rağmen, günümüzde tarım genellikle muz,
hindistancevizi, ananas, şeker kamışı ve çeşitli yumrulu bitkilerdir. Çıkartılan altın, gümüş, amyant, manganez, nikel,
krom, kobalt gibi madenler ihraç edilmektedir. Hawaii ve Tahiti adalarında turizm de son yıllarda önemli bir sektör olarak
gelişmiştir.
    Sömürgecilik hareketleri: İlk olarak Fransa, 1843'de Tahiti'yi, 1853'de ise Yeni Kaledonya'yı egemenliğine aldı.
Samoa'ya yerleşen Alman şirketleri, buranın Almanya'nın sömürgesi olmasında önemli rol oynadılar. 1899'da Samoa
andlaşmasıyla ada, Almanya ve A.B.D arasında paylaşıldı. Avrupalıların Melanezya'ya girişi daha yavaş oldu. Yeni
Gine'nin güneydoğusu 1884'de İngiltere egemenliğine girdi. 1901'de Cook adaları İngiltere'ye katıldı. Almanya
Yenigine'nin kuzeydoğusu ve Solomon adalarını aldı. Bunu, 1885'de Marshall adaları, 1889'da Mikronezya'da Karolin
(Caroline), Palau ve Mariana adalarının İspanya'dan satın alınması izledi. Yine andlaşmayla, Nauru adası Alman, Gilbert
adaları İngilizlerin egemenliğinde kaldı. Elis (Ellice) adaları 1892'de İngiltere'ye katıldı. Bağımsız krallık olan Tonga'nın
dışında, bütün Okyanusya 1842'den yüzyıl sonuna kadar Avrupa ve Amerika'nın egemenliğinde kaldı. İngilizler
sömürgelerini krallıkları altında, Almanlar ise ticari şirketler vasıtasıyla yönettiler.
    Birinci Dünya Savaşında, Avustralya, Alman Yeni Ginesini, Yeni Zelanda, Alman Samoa'sını, Japonlar ise Caroline,
Marshall, Palau ve Mariana adalarını ele geçirdi. İkinci Dünya Savaşında, Japonya Yeni Kaledonya, Yeni Hebridler, Fiji
ve Polinezya dışında, Okyanusya'nın büyük bölümünü işgal etti. Savaş sonrasında da, eski sömürgeler yeniden
canlanmasına rağmen, başlayan hareketlerle bazı bölgeler zamanla bağımsızlıklarına kavuştular. 1962'de Batı Samoa,
1968'de Nauru'daki Fosfat adası, 1970'de Fiji ve Tonga, 1978 yılında Ellice adaları Tuvalu adıyla, Gilbert adaları 1979'da
Kiribati Cumhuriyeti adıyla bağımsızlığına kavuştu. Hawaii 1959'da A.B.D eyaleti statüsünü aldı.
    Önemli takım adalarının adları:
POLİNEZYA ADALARI:  Hawaii (Sandvic) adl.: Hawaii, Maui, Molokai, Oahu, Kauai, Midway adl. Tahiti adl.: Tahiti,
Moorea. Samoa adl.: Pago Pago, Palauli, Upolu, Manua. Markiz adl.: Eiao, Nuku Hiva, Ua Huka, Hilva Oa. Tuamotu
(Paumoto) adl., Rapa adl., Cemiyet  (Society) adl., Line adl., Cook adl.
MELANEZYA ADALARI: Yeni Gine adl., Amiral adl., Bismark adl., Yeni Britanya, Yeni Irlanda, Solomon adl., Santa
Cruz adl., Yeni Hebrid adl., Yeni Kaledonya adl., Ellice adl., Fiji adl. (Wanua Levu, Viti Levu, Kandavu, Lau adl.), Tonga
adl.
MİKRONEZYA ADALARI: Caroline adl. (Palau, Helen, Yap, Woleai, Guam, Pulap, Truk, Mortlok, Kapingamarangi,
Mariana adl. (Pagan), Marshall adl. (Bikini), Ralik adl., Ratak adl., Gilbert adl.
AVUSTRALYA VE UYDU (Satellite) ADALARI: Avustralya, Tasmanya, Auckland adl., Yeni Zelanda (Güney adl.,
Kuzey adl.), Norfolk.

32 Neotropik içerisine giren diğer bütün ülkeleri araştırarak öğreniniz.
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Kemiriciler (Caviidae, Hydrochoeridae, Dinomyidae, Dasyproctidae, Chinchillidae, Capromyidae,
Octodontidae, Ctenomyidae, Abrocomidae, Echimyidae), Yarasalar (Desmodontidae, Natalidae,
Furipteridae, Thyropteridae, Phyllostomatidae). Rheiformes ve Tinamiformes alttakımlarında 31
endemik familya içinde 2926 endemik kuş türü. Bazı familyalara örnekler: Rheidae, Tinamidae,
Cracidae, Nyctibiidae, Bucconidae, Pipridae, Rupicolidae. Bu arada yalnız Güney Amerika'da
yaşayan 242 Kolibri kuş türleri bulunmaktadır. Güney ve Orta Amerika'da endemik 690 yılan ve
kertenkele türü yaşamaktadır.

    ARCHINOTIK (Antarktik)

V.ARCHINOTIK
(Antarktik)

a) Archinotik
(Antarktik)

Antarktika, Güneybatı Güney Amerika, Güneybatı Yeni
Zelanda.

    Şüphesiz bu bölge, dünyanın diğer kısımlarıyla fauna açısından karşılaştırılmayacak derecede
fakir olmasına rağmen, çevre şartları nedeniyle buraya uyum sağlayabilen canlılar daha çok ekolojik
açıdan ilginçtirler. Bölge hakkında bazı ekstrem kayıtlara göz atacak olursak, doğu antarktika
istasyonu Wostok'ta  en  düşük ısı -88,3° C olarak ölçülmüştür (Dünyanın en soğuk yeri). Adelieland'ta
ortalama olarak yılın 340 günü fırtınalı geçmektedir. 1965 yılına kadar bölgede sadece 42 Acarina ve
12 böcek türü tespit edilmiştir. Janetschek (1967) Victorialand'da alg florası olarak 80 Cyanophyceae,
50 Diatome, 20 Chlorophyceae türü kaydetmiştir. En güney noktada yaşayabilen bitkiler Colobanthus
crassifolius ve Deschampsia antarctica olup bunlar 68°12' güney enlemine kadar ulaşır. Omurgalı
hayvanlar besin zinciri dolayısıyla daha ziyade denize bağlı olarak yaşarlar ve bunlar arasında
memelilerden Ommatophoca rossi, Hydrurga leptonyx, Lobodon carcinophagus, Leptonychotes
weddelli; balinalardan Balaenoptera physalus, B. musculus karakteristiktir. Balinaların en önemli
yiyecekleri kabuklulardan 6-8cm boyundaki Euphausia superba'dır. Kuşlardan Eosen'den beri bilinen
penguenler (Spheniscidae) bölgede 17 tür ile temsil edilir. Ayrıca bazı deniz kuşları da bölge için
endemiktir.

Okyanuslarla denizler de (hydrospher) Hayvan Coğrafyası açısından önem taşır. Kuzey
yarıkürede alanın % 61'i, güney yarıkürede ise % 81'i sularla kaplıdır. Denizlerin ekolojik olarak derin
deniz bölgeleri (abyssal), sahil kesimleri (litoral), açık denizlerde su yüzeyi kesimi (pelagial)
ayrılmasına karşılık, zoocoğrafik açıdan 3 esas imparatorluğa ayrılır. Bunlar ortada tropical, kuzeyde
boreal ve güneyde antiboreal olarak isimlendirilir. Tropik "Reich" 4 regiona, yani Hindistan- Batı
Pasifik, Doğu Pasifik, Batı Atlantik ve Doğu Atlantik'e ayrılır. Boreal "Reich" 6 regiona ayrılır.
Bunlar: Akdeniz, Atlantik, Sarmatik, Atlantik-boreal, Baltık, Kuzey Pasifik ve Arktik regionlardır.
Antiboreal "Reich" ise Güney Afrika, Güney Avustralya, Peru, Güney Amerika şeklinde 4 regiona
ayrılır. Anadolu Akdeniz-Atlantik ile Sarmatik regionların etkisindedir.

Karasal Geçiş Bölgeleri:

Güneydoğu Asya: Asya ve Avustralya arasında, Alfred Russel Wallace'ın 1860larda yaptığı
klasik bilim seyahatinden beri her biyolog tarafından iyi bilinen bir bölge yer alır. Burası karışık
jeolojik yapısı, zengin flora ve faunası ve zoocoğrafya açısından ilginç özellikleriyle ün yapmıştır. Bu
bölge kabaca üç kısımdan meydana gelir. Birincisi, güneydoğu Asya'nın uzantısı halinde Sunda
Kalkanı üzerinde yer alan Büyük Sunda Adalarıdır. İkincisi, Avustralya kıtasının köprübaşı
durumundaki Sahul Kalkanı üzerinde yer alan Yeni Gine ve buna bağlı ada grupları, üçüncüsü ise bu
iki kalkan arasındaki Wallacea'dır.

Wallacea Bölgesi:
Orientalik ile Australik arasında yer alan ve bazı Güneydoğu Asya takımadalarını içine alan bir

bölgedir. Faunistik yapısı itibariyle yukarıda adı geçen iki bölgeye de dahil edilemeyen bu bölgenin
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sınırları çeşitli yazarlara göre farklılıklar göstermektedir. Wallace'a göre, Australik orijinli türlerin
batıya en fazla sokulabildikleri sınır Wallace hattı; orientalik orijinli elementlerin güneydoğuya en
fazla ulaşabildikleri sınır ise Lydekker'e göre yine aynı yazarın adıyla anılan Lydekker hattı olarak
belirlenmiştir. Bu iki sınır arasında kalan Wallacea omurgalı hayvanların yayılışına göre
belirlenmesine rağmen bazı omurgasızların (böcekler içerisinde Diptera (Anopheles türleri),
Lepidoptera (Ornithoptera türleri v.s.)  gibi takımların temsilcileri de yayılışlarıyla Wallacea'yı
desteklemektedir. Ortadaki Weber hattında her iki regiona ait türlerin de aynı oranda bulunduğu ileri
sürülmektedir.

Harita 8. Orientalik ve Australik arasında kalan geçiş bölgesinin (Wallacea),  Wallace (WA), Weber (WE) ve Lydekker'e
(LY) göre değişen sınır hatları.

Wallacea içindeki takımadalardaki faunistik yakınlıklar, özellikle buzul dönemlerinde
(Pleistocene) deniz ve okyanus sularındaki çekilmeler sonucunda (Penck teorisi) ortaya çıkan yeni
karasal köprülerin varlığı ile açıklanmaktadır. Bölgede deniz seviyesinin 180m kadar alçalmasıyla sığ
kesimlerdeki birçok ada arasında karasal köprüler meydana gelmiştir. Örnek olarak, Hindi-Çini
yarımadası Sumatra, Borneo, Bangga, Balabac ve Palawan adasıyla karasal bağlantıya sahip olurken,
Filipin adaları, kuzeyde Luzon ve Taiwan üzerinden kıt'a Çin'le, güneyde ise Mindanao, Talaut adaları
üzerinden Celebes'le (Sulawesi)  fauna elementleri değişimi gerçekleşmiştir.

Wallacea'nın kuzey sınırında Filipin adaları yer alır. Bölgenin zoocoğrafyasına bakılacak
olursa, kuzeydeki Luzon adasının Tersiyer başlarında (Oligocene, Eocene) Formosa üzerinden
Güneydoğu Asya'ya bağlantısı vardı. Bunun günümüzde görülen delilleri, Luzon dağlarındaki bazı
relikt türlerin bulunmasıdır (Bitkilerden Pinus insularis, kelebeklerden Pieris, Vanessa, Argynnis
türleri gibi). Filipinlerde daha sonra Pliocene ve Pleistocene'de oluşan karasal köprüler, bugüne daha
belirgin deliller bırakmıştır. Geniş bir kara köprüsü, Kuzey Borneo'dan, Palawan grubu adaları
üzerinden Mindoro'ya kadar uzanır. Aynı zamanda, takım adaların doğusunda kuzey-güney
istikametinde karasal köprüler de bulunmaktaydı. İlave olarak bir diğer kara köprüsü, Mindanao'dan
Kuzey Celebes'e (Minahassa) ulaşmıştı. Diakonoff'a göre (1968), Büyük Sunda Adaları, Palawan ve
Mindanao için bilinen karakteristik türler, bu karasal bağlantıyı açıklamaktadır. Yine Filipin
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faunasındaki Papua elementleri, Güney Filipin'lerle Yeni Gine arasında Kuzey Molucca (Halmahera)
adaları üzerinden bir kara köprüsünün olduğunu göstermektedir.

********


