
ÖZET: “Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Eylem Plan›”n›n haz›rlanmaya çal›fl›ld›¤› bu günlerde, biyolojik çeflitlili¤in bütün dünyada yükse-

len bir de¤er oldu¤u görülmektedir. Bu konunun “Gündem 21” de de yer almas› önemini bir kat daha artt›rmaktad›r. Bu do¤rultuda bi-

zim de elimizden geleni yapmam›z gerekti¤inin bilinciyle bu çal›flma haz›rlanm›fl ve biyolojik çeflitlilik nedir, biyolojik çeflitlili¤in öne-

mi, biyolojik çeflitlilik e¤itiminin nas›l ele al›naca¤› ve biyolojik çeflitlili¤in sürdürülebilir kullan›m›n›n nas›l olaca¤›? gibi sorulara ce-

vap aranm›flt›r. Ayr›ca bu konunun okullarda niçin ve nas›l ele al›nmas› gerekti¤ine de bu çal›flma örnek oluflturabilecektir.
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ABSTRACT: In these days when one tries to prepare the “National Biological Diversity Action Plan”, we must be conscious abo-
ut biological diversity being a rising value all over the world that this fact would be sustainable and we should do our best in this di-
rection. Dealing in ‘Agenda 21’ increases the importance of this topic. In this way, with our consciousness about what we should do,
this study was prepared and found answers about questions like ‘what biological diversity is’, ‘the importance of biological diver-
sity’, ‘how biological diversity should be given in education’, and ‘how is the sustainable usage of biological diversity’. This study
could bean example in how and why this subject should be taken up in schools.
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1. G‹R‹fi

Biyolojik çeflitlilik canl› do¤an›n tipik bir özelli¤idir. Biyolojik çeflitlilik kavram› biyolojide, ekono-
mide ve politikada gün geçtikçe bir de¤er olarak görülmeye bafllanm›flt›r. Biyolojik çeflitlili¤in korunmas›
ve sürdürülebilir kullan›m› Rio sözleflmesinde de “biyolojik çeflitlili¤in korunmas›” olarak yerini alm›flt›r.
Biyolojik çeflitlili¤e hükümetlerin, ifl aleminin, araflt›rma ve e¤itim kurumlar›n›n ellerinden gelen deste¤i
sa¤lamalar› önerilmifltir (Bundesministerium für Umwelt, Natur und Reaktorsicherheit, 1997; T.C. Çevre
Bakanl›¤›). Bugün karfl› karfl›ya oldu¤umuz çevre problemlerinin kayna¤› insan oldu¤u gibi çözümünün
anahtar› da insand›r. Biyoloji e¤itimi, biyolojik çeflitlili¤in çocuklar ve gençler taraf›ndan nas›l ö¤renilece-
¤ini, bu konuya nas›l motive olacaklar›n›, bireysel sorumluluklar›n› nas›l kazanacaklar›n› ve toplumsal bi-
yolojik çeflitlilik bilincinin nas›l kazand›r›laca¤›n› ele almas›yla da bu konuya katk› sa¤lamaktad›r.

Biyolojik çeflitlilik yaflayan do¤a demektir. Do¤aya bu özelli¤i kazand›ran da canl›lar›n ak›l almaz çe-
flitlili¤idir. Tür çeflitlili¤i, onun genetik farkl›l›¤› ve ekosistemin çeflitlili¤i, ekosistem içerisinde görülen ifl-
levlerin çoklu¤unun temelini oluflturur. Biyolojik çeflitlili¤in örne¤in, madde de¤iflimi, suyun temizlenmesi,
topra¤›n oluflumu gibi ekolojik ifllevlerinin yan›nda besin için biyolojik kaynaklar›, t›p ve insanlar›n günlük
hayattaki ihtiyaçlar›n›n hammaddelerinin oluflturulmas› gibi görevleri vard›r. Uzun bir süre biyolojik çeflit-
lilik, canl›lar bilimi içerisindeki hak etti¤i önemli yeri alamam›flt›r. Biyolojinin ve bu konudaki araflt›rmala-
r›n temelini; canl›lar›n fizyolojisi, kal›t›m› ve evrimi oluflturmufltur. 
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Ekolojik araflt›rmalarda ve çevrenin korunmas› alanlar›nda bile, biyolojik çeflitlilik istenilen rolü oyna-
yamam›flt›r. Çevreyle ilgilenen medya ve çevre koruma kurulufllar› 70’li ve 80’li y›llarda su, toprak ve hava
kirlili¤i konular›n› merkeze alm›fl ve bu konularda çevre politikalar›n›n gelifltirilmesi için çaba sarfetmifltir.

Bir yandan günümüzdeki bir çok hayvan ve bitki türlerindeki büyük kay›plar, di¤er yandan hem do¤-
rudan hem de dolayl› olarak canl›lar› s›n›rs›z kullanma düflünceleri, bugün bilimde, politikada ve ekonomi-
de biyolojik çeflitlili¤in önemini art›rm›flt›r. Biyolojide, biyolojik çeflitlilik konular›n›n yer almas›yla birlik-
te Avrupa ülkelerinde de bu konudaki çal›flmalara h›z verilmifl ve çok say›da araflt›rma gerçeklefltirilmifltir.
Ülkemizde ise bu konuda yeterince araflt›rma bulunmamaktad›r. 

Wolfgang Haber (1993) biyolojik çeflitlilik “Fen bilimleri ile birlikte ele al›nmad›¤› taktirde biyoloji içe-
risinde anlafl›lamayan bir problem olarak kal›r” demektedir. Markl (1995) biyolojik çeflitlilik alan›ndaki arafl-
t›rmalar›n biyolojiyi gelece¤in disiplini yapaca¤›n› ve uluslararas› flöhrete sahip Biyolog Wilson ‘da (1995) bi-
yolojik çeflitlilik disiplininin gelecekte biyolojinin lokomotifi konumuna gelece¤ini ifade etmektedirler.

2. Biyolojik Çeflitlilik Nedir?

Biyolojik çeflitlilik kavram› ile canl› do¤an›n içerisindeki çeflitlilik anlafl›l›r. Tahminlere göre bu çe-
flitlilik 15 milyon civar›ndaki mikroorganizma, mantar, bitki ve hayvan türüdür. Bu ba¤lamda biyolojik çe-
flitlilik birbirleriyle iliflki içerisinde olan organizmalar›n çeflitlili¤i olarak da anlafl›l›r (Primack, 1995; Ma-
yer, 1995). Bu, çeflitlili¤in üç tan›m›n› ortaya ç›karmaktad›r. Bunlar genetik çeflitlilik, türlerin çeflitlili¤i ve
ekolojik çeflitliliktir (Mayer,1996a; T.T.K.D, 2001). 

* Genetik çeflitlilik, hem co¤rafik olarak birbirlerinden izole edilmifl ya da izole olmufl populasyon-
lardaki hem de bir populasyonun  bireyleri aras›ndaki farkl›laflmalar›n ifadesidir. Yani bir tür içe-
risindeki farkl›l›¤› gösterir. Bu da mutasyonlarla oluflan DNA’lar›n çeflitlili¤inden kaynaklan›r.

* Tür çeflitlili¤i, tüm türleri içine alan belirli bir bölgede bulunan türlerin say›s›n›n çoklu¤udur. Eko-
lojide, türlerin say›lar›n›n yan›nda çeflitlili¤in çoklu¤u da göz önünde tutulur. Çeflitlilik ayn› za-
manda birey say›lar›n›n dengeli da¤›l›m›d›r. Taksonomik çeflitlilikte belirli türlerin birbirleriyle
olan akrabal›klar› göz önünde bulundurulur. Örne¤in, karasal türler denizde yaflayan türlere göre
daha çoktur. Karasal türler denizde yaflayan canl›lara göre birbirleriyle daha yak›n akrabad›rlar.

* Ekolojik çeflitlilik, çok say›daki yaflam alanlar›, biyotoplar ve canl›lar›n yaflayabildi¤i alanlar› ve
çeflitli çevre flartlar›nda türlerin çok çeflitli kollektif reaksiyonlar›n› ifade eder. Bu alanlarda eko-
lojik nifllerin çeflitlili¤i ve abiyotik faktörlerin heterojenli¤i yani biyotoplar›n ve yaflam alanlar›n›n
çeflitlili¤i söz konusudur. 

Genlerin, türlerin ve ekosistemin çeflitlili¤i asl›nda çok çeflitli geliflim organizasyonundaki bir siste-
min elementlerinin çeflitlili¤idir. 

Biyolojik çeflitlilik, biyoloji ve çevre bilimi için yarat›c› düflünce ifllevi görecek olan bir kavramd›r.
Biyolojik çeflitlilik içerisinde genetik konusu, yararl› hayvanlar ve flifal› bitkilerle birlikte ele al›nabilir. Bu
da türlerin ve tabiat›n korunmas›n›n göz önünde tutulmas›n›n göstergesidir. 

Genifl anlam›yla biyolojik çeflitlilik, türlerin yaban formlar› yan›nda ›slah edilmifl türlerin çeflitlili¤i-
ni de içine al›r. Çünkü insanlar›n hizmetinde olan hayvanlar›n ve her türlü alanda çeflitli amaçlar için kulla-
n›lan bitkilerin genetik çeflitlili¤inde büyük kay›plar vard›r (Gen erozyonu). 10.000 ile 50.000 civar›ndaki
bitkilerin bugün sadece 150 ile 200’ü insanlar taraf›ndan besin kayna¤› olarak kullan›lmaktad›r. Bunlar›n da
%60’›n› m›s›r, bu¤day, pirinç, çavdar ve arpa gibi bitkiler oluflturmaktad›r (Mayer, 1996a). Bu genetik tek-
düzelilik bir yandan zararl›lar›n artmas›na, di¤er yandan da populasyonlar›n de¤iflen çevre flartlar›na uyum
olanaklar›n›n azalmas›na yol açmaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütünün (FAO) tahminlerine göre 1900 y›l›n›n
bafl›ndan bu yana ziraatta kullan›lan bitkilerin genetik çeflitlili¤inde %75 oran›nda kay›p ortaya ç›km›flt›r
(Mayer, 1996a). Biyolojik çeflitlilik, ekolojinin görev alanlar›n›n genifllemesine neden olacak bir disiplin ha-
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line gelecektir (Blab ve di¤erleri, 1995; Primack,1995). Do¤ay› koruma çal›flmalar›nda genetik çeflitli-
li¤in korunmas›n›n göz ard› edilemeyece¤i gün geçtikçe önem kazanmaktad›r. (Schmid & Matthi-
es,1994; Klein & Ssymank,1995). Çünkü nesli tükenen bir türün tekrar yeniden oluflabilmesi mümkün
de¤ildir. Bir türün önemli genetik bilgilerinin kaybolmas›, sadece bir türün neslinin tükenmesiyle s›n›r-
l› kalmay›p populasyonun k›smen ortadan kalkmas› demektir. Bununla birlikte türlerin ve do¤an›n ko-
runmas› sadece bitki ve hayvan türlerinin korunmas› demek de¤ildir, bilakis genifl büyük yaflam birlik-
lerinin korunmas› demektir. 

3. Biyolojik Çeflitlili¤in Bugünkü Durumu

Türlerin say›sal ve co¤rafik da¤›l›mlar› biyolojik çeflitlilik tart›flmas›n›n merkezini oluflturmaktad›r
(Wilson, 1992; May, 1992). Bugün nesli tükenen türlerin say›s›, bugüne kadar tespit etti¤imiz türlerin say›-
s› ile s›n›rl›d›r. Tespit edilmeyen türlerin ne kadar›n›n ortadan kalkt›¤›n› henüz bilememekteyiz. Çok k›sa bir
süre öncesine kadar dünyada yaflayan türlerin say›s› yaklafl›k 1,5 ile 2 milyon olarak bildirilmekteydi (Weh-
ner & Gehring; 1995; Campbell, 1997). Halbuki bilim adamlar›n›n tahminlerinin yan›nda bu say› oldukça
azd›r. Memeliler, kufllar ve tohumlu bitkiler çok iyi araflt›r›lan grup olmalar›na ra¤men sadece 1985-1995
y›llar› aras›nda 150’ye yak›n memeli türü tespit edilmifltir ve bunlardan 11 tanesi de yeni primat türleridir
(Hutterer, 1995). Son y›llarda tahmin edilen tür say›s› yeni düzeltmelerle birlikte 10 ile 30 milyon olarak bil-
dirilmektedir. Bu düzeltme özellikle tropik ya¤mur ormanlar›ndaki araflt›rmalar sayesinde yap›lm›flt›r. Er-
win (1990) sadece bir tek a¤ac›n çat› k›sm›nda böcek faunas›yla ilgili yapt›¤› araflt›rmada 1200 böcek türü
tespit etmifltir (bunlardan 800 tanesi herbivordur). Herbivor olan bu böceklerden %20’si (160) besin kayna-
¤› olarak bu a¤aca özelleflmifltir. Erwin (1990), bir a¤ac›n çat›s›nda ortalama yaklafl›k 600 türün bulunabile-
ce¤ini ya¤mur ormanlar›nda 50000 tür a¤aç bulundu¤unu ve bunun da yaklafl›k 30 milyon böcek türü yapa-
ca¤›n› ifade etmektedir. Bundan dolay› son y›llarda verilen tahmini say›lar 10-30 milyon olarak düzeltilmifl-
tir. Bu say›n›n 100 milyon türe ulaflabilece¤i de mümkün görülmektedir. Gerçi bu say›lar konusunda farkl›
ifadeler vard›r. Fakat “Global Biodiversity Assesment” raporuna göre (Birleflmifl Milletler Çevre Kurumu
UNEP) binlerce bilim adam›n›n araflt›rmalar›na dayanarak bu say›y› 13-14 milyon olarak vermektedir. Bu
güne kadar kayd› yap›lan canl› türü say›s› yaklafl›k 1,5 ile 2 milyondur (Heywood,1995) (Tablo 1). Bunlar-
dan 2/3’ü artropodlara, 950.000 tanesi böcekler s›n›f›na aittir. 

Bitki ve hayvanlar›n say›lar› ve çeflitlili¤i yer yüzünde eflit bir flekilde da¤›l›m göstermemektedir. Ku-
tup bölgelerinde canl› türü çeflidi az iken tropik bölgelere do¤ru gidildikçe art›fl gösterir, en yayg›n olarak
da devaml› yeflil nemli tropik ya¤mur ormanlar› bölgesinde bulunur.

Tropik ormanlar özellikle Güney Amerika’n›n ekvatora yak›n nemli bölgelerinde, Afrika ve Asya’da
bulunur. Bu ormanlar dünya üzerindeki bitki örtüsünün sadece %7’sini oluflturmas›na karfl›n tahminlere gö-
re dünyadaki canl› türlerinin yar›s›n› bar›nd›rmaktad›r. Bunun yan›nda mercan kayal›klar›, büyük tropik göl-
ler ve derin denizler keflfedilmeyi bekleyen biyolojik çeflitlilik kaynaklar› olarak görülmektedir.

Ülkemiz de, biyolojik çeflitlilik bak›m›ndan oldukça zengin konumdad›r ve araflt›rmalar ço¤ald›kça
bu zenginlik daha da gün ›fl›¤›na ç›kacakt›r. fiimdiye kadar sürdürülen araflt›rmalar sonucunda tespit edilen
bitki ve hayvan türlerinin say›lar› afla¤›daki flekildedir:

Ülkemizdeki bitki türü yaklafl›k 12.000 civar›nda ve bunlardan %33’ü de sadece ülkemize özgü olan
(endemik) bitki türlerdir. 80.000 civar›nda hayvan türü bulundu¤u kabul edilmektedir. Bunlardan baz› ör-
nekler verecek olursak; Denizlerimizde saptanan hayvan tür say›s› 1787 olup bunlardan 300-400 türü bal›k-
t›r. 18 tür amfibi ve bunlardan da 7 tanesi semender türü, 11 tanesi kurba¤a türüdür (Dünyada 3000 tür tes-
pit edilmifltir). Ülkemiz s›n›rlar› içerisinde flimdiye kadar 124 sürüngen , 454 kufl ve 160 memeli türü (1 ba-
lina, 3 yunus ve 1 fok türü) kayd› yap›lm›flt›r (TTKD, 2001).
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4. Biyolojik Çeflitlili¤in Kayb›

“Halihaz›rda biyolojik çeflitlilikteki azalma büyük ölçüde insan faaliyetlerinin bir sonucu olup, insan
geliflimi için ciddi bir tehdit oluflturmaktad›r” (Gündem 21).

Biyolojik çeflitlili¤in kayb›nda biz insanlar›n rolünü tahmin edebilmek oldukça güç olmakla birlikte
bunun %5 ile %50 aras›nda olabilece¤i düflünülmektedir. Bu güçlü¤ün sebebi ise tahmini verilerin çeflitli ol-
mas› ve kesin veriler olmamas›d›r. Eldeki verilerin baz›lar›n› flu flekilde s›ralayabiliriz:

Günümüz tür say›lar›n›n tahminleri ve onlar›n tropik bölgelerdeki yüzde oranlar›, Tropik ormanlar›-
n›n yok olmas›na dayanan de¤erlendirmeler ve tar›m alanlar› ile tür kay›plar›n›n orant›l› bir flekilde devam
etmesi varsay›m›yla yap›lmaktad›r. Tropik ormanlardaki kay›p geçmifl y›llarda y›ll›k %0,7 ile %1,8 olarak
tahmin edilmifltir. FAO raporuna göre, son 10 y›lda %0,8 tropik ormanlarda da orman kayb› vard›r. Ya¤mur

Tablo 1: Canl› Türlerinin Tahmini Say›s›

Canl› Türleri                                                Kay›tl› Tür Say›s›                                    Kay›tl› Tür Say›s›  

(Hevywood, 1995)                                    (Campbell, 1997)

Virüsler 4.000 -

Bakteriler 4.000 4.000

Mantarlar 72.000 100.000

Protistalar 40.000 60.000

Algler 40.000 50.000

Bitkiler 270.000 400.000

Yuvarlak Solucanlar 25.000 17.000

Yengeçler 40.000 50.000

Örümcekler 75.000 80.000

Böcekler 950.000 1000000

Yumuflakçalar 70.000 170.000

Omurgal›lar 45.000 55.000

Yosunlar 16.600 16.600

Süngerler - 6.000

Kufllar - 8.600

Di¤erleri 115.000

Tablo 2: Nesli Tükenerek Ortadan Kalkan 1622 Tür

(Heywood, 1995) Türlerin Ortadan kalkan 

Ait oldu¤u Gruplar türlerin Say›lar›

Yumuflakçalar 191

Kufllar 115

Memeliler 58

Di¤er Hayvanlar 120

Toplam Hayvanlar 484

Toplam Bitkiler 654
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ormanlar›ndaki bu azalma tür kay›plar›n›n da as›l etkeni olarak görülmektedir. Bilim adamlar›n›n bir ço¤u
bir biyotop alan›n›n %50’sinin kaybolmas› durumunda o alanda yaflayan canl›lar›n da ortadan kalkaca¤›n›
kabul etmektedir.

Buradan da anlafl›laca¤› gibi küresel tür kay›plar›n›n önceden tahmin edilemeyecek kadar çok say›da
nedeni vard›r. 17.yy’dan beri en az›ndan 480 hayvan ve 654 bitki türünün ortadan kalkt›¤› tespit edilmifltir
(Heywood,1995). Bu say› sadece teflhisi yap›lan türleri içermektedir. Asl›nda çok daha fazla tür ortadan
kalkm›flt›r. Normal flartlar alt›nda do¤ada bir türün ortadan kalkmas› 300 y›l kadar sürerken insanlar›n etki-
si ile bu süre daha da k›salm›flt›r. 

Ülkemizde ortadan kalkan türler: Asya Fili, Yaban öküzü, Yabanefle¤i, Aslan, Çita v.b. gibi hayvan-
lar ile 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ortadan kalkan Kaplan’d›r (T.T.K.D, 2001).

5. Biyolojik Çeflitlili¤in Ekonomik De¤eri

Ekonomik görüfl aç›s›ndan biyolojik çeflitlilik, özellikle do¤al kaynaklar aç›s›ndan günümüzdeki tar-
t›flmalarda yerini alm›fl durumdad›r. (Wilson,1992; Hampicke,1991). Tabii ki bu görüfl biyolojik çeflitlili¤i
parasal de¤er olarak ele almaktad›r. Biyolojik çeflitlili¤in ekonomik de¤eri daha yeni yeni ortaya konmakta-
d›r. Bu konuda Birleflmifl Milletler Çevre Program› (UNEP) tek tek ülkeler için araflt›rmalar›n› sürdürmek-
tedir. Almanya UNEP taraf›ndan Avrupa’da endüstriyel, örnek bir ülke olarak seçilip, biyolojik çeflitlili¤i-
nin ekonomik de¤eri ç›kar›lm›flt›r. Bu araflt›rmaya göre Almanya’n›n biyolojik çeflitlili¤inin de¤eri y›ll›k 3,2
ile 5 milyar Mark (DM) aras›ndad›r (IUS,1992).

6. Biyolojik Çeflitlili¤in Korunmas› ve Sürdürülebilir Kullan›m›

Bu konuda bu güne kadar olan çabalar›n en etkin olan›, 1992 y›l›nda Rio de Janeiro’da 170 ülkenin
kat›ld›¤› bir toplant›n›n sonucunda biyolojik çeflitlili¤in korunmas› sözleflmesidir. Bu sözleflmenin amac›; bi-
yolojik çeflitlili¤in korunmas› ve sürdürülebilir yararlanman›n eflit ve adaletli bir flekilde kullan›lmas›d›r
(Bundesministerium für Umwelt, Natur und Reaktorsicherheit, 1997; T.C. Çevre Bakanl›¤›).

Bu amaçlara ulaflabilmek için tehdit alt›ndaki türlerin ve biyotop alanlar›n tespiti yap›lmal›, tehlike-
nin sebepleri, do¤al yaflam alanlar›n›n içinde ve d›fl›nda al›nabilecek koruyucu önlemler bilinmeli ve do¤al
kaynaklar›n sürdürülebilir kullan›m› için al›nacak tedbirler ortaya konmal›d›r. Sözleflme gere¤i biyolojik çe-
flitlili¤i kullanan ülkelerle bu çeflitlili¤in sahibi ülkeler aras›ndaki adalet göz ard› edilmemelidir. 

Sürdürülebilir kullanma, “biyolojik çeflitlilik unsurlar›n›n kullan›m›n›n uzun vadede biyolojik çeflit-
lili¤i geriletmeyecek (azaltmayacak) flekilde olmas›, potansiyel olarak daima korunmas›, biyolojik çeflitlili-
¤in kullan›m›n›n da  bugünün ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek flekilde olmas›” demek-
tir. Çevrenin ve toplumlar›n sürdürülebilir kalk›nmas›; Ekolojik, ekonomik ve sosyal geliflmenin çevre ile
uyum içinde olmas›yla, sadece 3. Dünya ülkelerinin ihtiyaçlar› de¤il gelecek nesillerin de ihtiyaçlar›n›n bu-
günden daha iyi olmas›yla mümkündür (Mayer 1995, 1996b,c, Bundesministerium für Umwelt, Natur und
Reaktorsicherheit, 1997; T.C. Çevre Bakanl›¤›).

7. Biyolojik Çeflitlilik ve E¤itim

Biyolojik çeflitlilik konusunda Rio sözleflmesine imza atan ülkeler, kamuoyunun bu konuda ayd›n-
lat›lmas› ve bilinçlendirilmesi için haz›r olduklar›n› ortaya koymufllard›r. Bunun gerçekleflmesi ancak bu
konular› e¤itim program›na almakla mümkündür. Bunun için Dünya Tabiat› Koruma Kuruluflu ve UNES-
CO çal›flmalar yapmakta, Biyolojik Çeflitlilik E¤itimi alan›nda materyal ve biyolojik çeflitlilik bilincinin
oluflturulmas› için taslaklar gelifltirmektedir (Unesco, 1994). Bu çal›flmalar›n amac›; çocuk, genç ve ye-
tiflkinlerin bu alandaki bilgi ve becerilerini art›rmak, biyolojik çeflitlili¤in korunmas› ve sürdürülebilir
kullan›m› için bireysel ve toplumsal olarak davran›fl gelifltirilmesi, bunlar›n sorumlulu¤unun kazand›r›l-
mas› ve tüm bunlar için de ö¤rencilerin motive edilmesidir. Biyoloji e¤itimi aç›s›ndan önemli olan nokta
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ise hangi ders içeri¤iyle ve nas›l bir ö¤renme ve ö¤retme yöntemiyle bu amac›n gerçekleflece¤idir. Bunun
için her fleyden önce biyolojik çeflitlili¤in biyolojik temel bilgilerinin kazand›r›lmas›, estetik, ekonomi,
kültür, etik gibi alanlarda araflt›rmalar›n ortaya konmas›, çevre psikolojisi bilgileriyle bunlar›n desteklen-
mesi gerekir. Ayr›ca biyolojik çeflitlili¤in öneminin fark ettirilmesi ve çevre dostu davran›fl flartlar›n›n or-
taya konmas› gereklidir. 

8. Biyolojik Çeflitlili¤in De¤eri

Toplumlar›n, endüstri toplumu haline gelmesiyle birlikte biyolojik çeflitlili¤e verilen de¤er azalm›fl-
t›r. Çevremizdeki canl›larla do¤rudan ilgilenmemizdeki eksiklik, zaman›m›zda bir k›s›m hayvanlar›n ziraat-
ç›l›kta kullan›ma al›nmas› ile birlikte giderilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bugün hayvan ve bitki türleri; besinleri-
mizin, ilaçlar›n, parfümlerin ve çeflitli alanlarda kullan›lan renk maddelerinin kayna¤› olarak (bir çok insan
bunlar›n fark›nda olmasa bile) kullan›lmaktad›r. Scheier’in (1991) araflt›rmas›na göre Orta Avrupa’da yak-
lafl›k 3000 Kormofit bitkisinin 1056’s› hem aktüel ve hem de potansiyel olarak ekonomik kaynak durumun-
dad›r. Bunlar besin kaynaklar›n› oluflturan, eczac›l›kta ve baharat yap›m›nda kullan›lan bitkilerdir. Örne¤in;
Yabani ve ›slah edilmifl sebze türleri (52 tür), Yabani ve ›slah edilmifl meyve a¤açlar› (94 tür), Ya¤ / niflasta
/ protein içeren bitkiler (27 tür), Yem bitkileri (89 tür), ‹laç ve baharat yap›m›nda kullan›lan bitkiler (260
tür), Süs bitkileri (326 tür), Çevre yeflillendirilmesinde kullan›lan bitkiler (221 tür), Zirai kültür bitkileri (73
tür), Ormanlar (37 tür), Selüloz ve renk hammaddesi bak›m›ndan zengin olan bitkilerdir (27 tür).

Çevre e¤itimi, biyolojik çeflitlili¤i do¤rudan veya dolayl› olarak flu andaki insanlar›n ve gelecek ne-
sillerin kullan›m›na haz›rlamakla görevlidir. Bu e¤itim arac›l›¤› ile 13 milyon civar›ndaki biyolojik çeflitli-
li¤in (Birleflmifl Milletler Çevre Kurumu UNEP) inan›lmaz derecede kullan›m potansiyeli oldu¤u ve bu yüz-
den biyolojik çeflitlili¤in korunmas› gerekti¤i ö¤rencilere aktar›lmal›d›r. Bugüne kadar biyolojik çeflitlili¤in
gerçek yarar› anlafl›lamam›flt›r. Bu yüzden çevre e¤itimi bu konuyu ele almak zorundad›r.

Günümüzde ö¤renciler yak›n çevrelerinde bulunan canl›lar›n isimlerini dahi bilememektedirler. Bu
aç›¤› da biyoloji ve çevre e¤itimi, çevrede bulunan canl›lar› ö¤rencilere tan›tarak kapatmak zorundad›r. Bun-
larla birlikte biyolojik çeflitlili¤in önemi gündeme getirilmelidir. Scheier’e göre (1995) biyoloji ve çevre e¤i-
timinin görevi, canl›lara insanlar›n yaflam›nda de¤erli bir yer edindirmektir. Bunun anlam›, ö¤rencilerin
günlük yaflant›lar›na canl›lar› dahil edebilmesidir. 

9. Biyolojik Çeflitlilik Bilgisinden Çevreye Yararl› Davran›fllara

Biyolojik çeflitlili¤in önemi ve ö¤rencilere ö¤retilmesinin biyoloji ve çevre e¤itimi içerisinde yer al-
mas› konusundaki tart›flmalar art›k sona ermifltir (Ant,1992; Stichman, 1994). “‹nsan tan›d›¤›n›, bildi¤ini ve
sevdi¤ini korur” veya baflka bir ifadeyle “Çiftçi tan›mad›¤›, bilmedi¤i ürünü tarlas›na ekmez” ifadeleri bi-
yolojik çeflitlili¤in nas›l korunaca¤›n› bize en iyi flekilde gösteren deyifllerdir. ‹nsan›n tabiat›, tabiat›n içinde
meydana gelen olaylar›, canl›lar› ve canl›lar›n do¤a ile olan iliflkilerini tan›y›p bilmesi, bitki ve hayvanlara
karfl› olan ilgisinin küçük yafllardan itibaren artt›r›lmas›, onu çevreyi koruyucu davran›fllara yöneltecektir.
Ampirik araflt›rmalar sadece teorik çevre bilgisinin, çevreye yönelik pozitif tutumlara olan etkisinin olduk-
ça düflük oldu¤unu göstermifltir. Bu da bireylerde arzu edilen çevreye yararl› davran›fllar›n ortaya ç›kmas›n-
da yeterli olmamaktad›r (Erten, 2002). Bu eksikli¤in giderilmesi için ö¤rencilere hangi içeri¤in verilmesi
gerekti¤inin ve bu içeri¤in hangi amaca hizmet edece¤inin çok iyi tespit edilmesi zorunludur. Örne¤in bil-
gilerle birlikte görsellik ve uygulama beraber yürütülmeli, geziler düzenlenmelidir. Gezilerle ifllenen ders-
lerin ne kadar etkili oldu¤u art›k tart›flma götürmez bir gerçektir (Erten, 2000). Bunlar da tutum gelifltirici
olmal›d›r. Burada söz konusu olan sadece canl›lar›n isimleri ve sistematikleri de¤ildir (Horn,1994; Stich-
mann,1994; Hedewig,1995).

Ö¤renciler, canl›lar› gözlemlemeli, onlar›n yaflamlar›n› yak›ndan izlemeli, onlar› sevmeli, onlardan
tiksinti ve korku duymamal›d›rlar. Böylece ö¤renme, hem biliflsel, hem duyuflsal hem de psiko-motor dü-
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zeyde olacakt›r. Bu da, ö¤rencilerin canl›lara karfl› olan pozitif tutumlar›n›, bilgi ve becerilerini, de¤er yar-
g›lar›n› ve çevreye yararl› davran›fllar›n› gelifltirecektir.

Ö¤rencilere çevrenin ve canl›lar›n korunmas›na yönelik sorumluluklar›n›n ve birey olarak çevreye
yararl› davran›fllar›n›n küçümsenmeyecek etkilerini örneklerle vermek gerekir (Bolscho,1995). Bütün bun-
larla gerçeklefltirilmek istenen hedef ise çocuklar›, gençleri ve yetiflkinleri aktif birer çevre dostu bireyler
yapmakt›r. Bunlarla birlikte bu güne kadar yap›lan araflt›rmalar, çevre konusundaki bilgilerin tek bafl›na çev-
reye yararl› davran›fllar göstermede yeterli olmad›¤›n› ortaya koymufltur. Berck & Klee (1995) yapt›klar›
araflt›rmada türlere karfl› olan ilgi ile çevreyi koruma davran›fl› aras›ndaki korelasyon iliflkinin yüksek olma-
d›¤›n› tespit etmifllerdir. Di¤er taraftan da Hedewig (1995) ve Stichmann (1995) yapt›klar› araflt›rmada çev-
re konusunda dini, etik ve politik görüfllerin çevrenin korunmas›na yönelmede motive edici faktörler oldu-
¤unu tespit etmifllerdir. 

10. Örnek Ders Plan›: Boyamada kullan›lan bitkiler

Biyolojik çeflitlili¤in artan önemi dikkate al›narak ve gelece¤in hammaddesi olarak görülen faydal›
bitkiler derste ele al›nabilir. Bunlar›n d›fl›nda bitkiler enerji kayna¤› olarak çoktan beri kamuoyunun günde-
mindedir. Örne¤in metanol, kolza ya¤› gibi bitki ya¤lar›n›n arabalarda ve birçok alanda yak›t olarak kulla-
n›lmas› gibi. Bunun yan›nda bitki liflerinin biyolojik olarak parçalanmas› kolay olan ürün paketlerin yap›-
m›nda kullan›lmas› (Rupprecht & Mayer, 1997) mümkündür. Ayr›ca burada da örnek olarak seçilen tekstil
ürünleri boyas›n›n, kozmetikte kullan›lan boyalar›n ve besin maddesi olarak tüketilen bitkilerin yaflam›m›z-
daki önemli yeri (John ve di¤erleri, 1996) ele al›nabilir.

Bitkilerden boya elde etme oldukça eskiye dayanan ve geleneksel bir metottur. 19.y.y.’dan sonra bu
metodun yerini sentetik boyalar alm›flt›r. Fakat 1980’li y›llardan sonra çevre bilincinin geliflmesiyle birlik-
te do¤al boyalara karfl› olan ilgi de artm›flt›r. Boya elde edilen bitkiler, okul veya ev bahçelerinde yetifltiri-
lebilir, ö¤renciler bunlar›n bak›m›yla yak›ndan ilgilenebilir. Bu esnada bitkilerin çeflitlili¤ini, biyolojik özellik-
lerini, ekonomik önemlerini de kal›c› bir flekilde ö¤renebilirler. Böylece insanlar, biyolojik çeflitlili¤in önemi-
ni do¤rudan evinin önünde ve okul bahçesinde görebilecektir. Örnek olarak, okul bahçesine ekilen bitkiler sa-
yesinde, ö¤renciler sürdürülebilir biyolojik çeflitlili¤in kullan›m› konusundaki problemleri daha iyi anlayabilir
ve kavrayabilir. Ö¤renciler ayn› zamanda ekolojik bak›fl aç›lar›n› gelifltirebilir ve bitkilere karfl› pozitif tutum-
lar edinebilir. Biyolojik çeflitlilik bilincinin gelifltirilmesinde okullarda ele al›nacak çok önemli daha baflka ör-
nekler yer s›k›nt›s›ndan dolay› ele al›nmam›flt›r. Örne¤in kurba¤alar ve di¤er baz› canl›lar›n geliflim süreçleri-
nin derslere nas›l dahil edilece¤i gibi konular›n gelecek çal›flmalarda sunulmas› planlanm›flt›r.
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