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Özet
Bu çalışmada Van ili sınırları içerisinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Edremit İlçesi’nde farklı habitatlar arasındaki böcek
biyolojik çeşitlilik parametrelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Buna göre YYÜ yerleşkesi ve Edremit İlçesi’nde doğal habitatlar; Geofit,
Mera ve Orman (Pinus sp) ile birlikte insan aktivitesinin olduğu Mera ve pestisit uygulanan ve uygulanmayan agro-ekosistemler seçilmiş ve
Shannon-Wiener ve Simpson çeşitlilik, Simpson dominantlık ile Shannon Evenness yoğunluk ilişkileri karşılaştırılmıştır. Shannon-Wiener çeşitlilik
parametre değerleri açısından doğal olarak belirlenen geofit habitatı 2.7533 ile en çeşitli habitat olarak hesaplanırken, pestisit uygulaması yapılan
elma bahçesi 0.9347 ile çeşitliliğin en düşük olduğu habitat olarak hesaplanmıştır. Simpson dominantlık değeri en yüksek pestisit uygulaması
yapılan elma bahçesinde 0.53 olarak hesaplanırken, doğal olarak seçilen geofit habitatında 0.09 olarak bulunmuş ve dominantlığın en az olduğu
habitat olarak belirlenmiştir. Shannon Evenness yoğunluk ilişkileri açısından pestisit uygulamasının yapıldığı Edremit ilçesinde bulunan elma
bahçesi diğer habitatlar ile karşılaştırıldığında yoğunluk ilişkisinin en düşük olduğu habitat olarak hesaplanmıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen
tüm habitatlarda uygulanan Yüzde benzerlik parametre sonucu ile doğal habitatların, yıpranan ve pestisit uygulaması yapılan habitatlar arasındaki
farklılığı ortaya çıkartılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Shannon-Wiener çeşitlilik, Simpson dominantlık, Shannon Populasyon yoğunluk ilişkisi, Yüzde Benzerlik, Çukur Tuzak

Measurement of Insect Bio-diversity Parameters to Comparison for Different Habitats in
YYÜ and Edremit (Van Province)
Abstract
This study was conducted to calculate insect bio-diversity parameters in different habitat types in Yuzuncu Yil University and Edremit in
Van porovince. The natural habitats; geophytes, grassland and Pinus sp. forest, grassland with human activity, application and non-application of
pesticide habitats were chosen and Shannon-Wiener, Simpson diversity, Simpson dominancy and Shannon Evenness parameters are compared.
Hence insect Shannon-Wiener bio-diversity was measured the highest in geophyte habitat with 2.7533 and Apple Orchard used pesticide was found
the lowest diverse with 0.9347. According to result of Simpson dominancy parameters, while Apple Orchard used pesticide habitat was found the
most dominant habitat with 0.53, geophyte habitat was found the lowest with 0.09. Result of Shannon Evenness showed that Apple Orchard in
Edremit was calculated the lowest evenness in the rest of the habitats. Percentage similarity showed that natural, semi-natural and unnatural habitats
are similar to each other.
Keywords: Shannon-Wiener Diversity, Simpson Dominancy, Shannon Evenness, Percentage Similarity, Pitfall Trap.

GİRİŞ
Gerek ülkemizde gerekse dünyada biyolojik çeşitliliğin
hesaplanması, korunması ile ilgili birçok çalışma
yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Biyolojik
çeşitlilik çalışmaları habitatlarda yaşayan canlıların
belirlenmesi ile korunmaları ve geleceğe taşınmalarını ve
bu habitatlarda yaşayan yeni türlerin ortaya çıkartılarak
çeşitliliğin artmasına katkıda bulunmaktadır. İnsan elinin
değdiği, doğallığını bir ölçüde yada tamamen yitiren
ekosistemlerdeki tür çeşitliliği çoğunlukla düşmekte,
dominantlığın artması ile birlikte çeşitlilik azalmakta
ve besin zinciri işlevini yerine getiremeyerek tamamen
insan eli ile yönetilebilecek bir habitata dönüşmekte buda
doğaya daha da zarar vermektedir.

Bu çalışmada amaç, yaşayan tüm canlı türlerinin
yaklaşık %70’ini oluşturan ve besin zincirinde büyük
öneme sahip böceklerin doğal, yarı doğal ve doğal
olmayan habitatlardaki biyolojik çeşitlilik parametrelerini
karşılaştırılmak ve doğal olmayan habitatların böcek
biyolojik çeşitliliğine olumsuz etkilerini ortaya
koymaktır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma, Van ili sınırları içerisinde bulunan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yerleşkesi’nde ve Edremit
İlçesi’nde 2008 yılında yürütülmüştür. Çalışma alanı
olarak doğal, yarı doğal ve doğal olmayan habitatlar
seçilmiş ve bu habitatlarda böcek biyolojik çeşitliliğinin
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belirlenmesi amacı ile çukur tuzak örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. 15 cm çapında ve 20 cm derinliğindeki
plastik kaplar, her habitata 25 metre aralıklarla 10’ar
adet yerleştirilmiştir [10]. Çukur tuzaklar haftalık olarak
kontrol edilmiş, içerisine düşen böcekler öldürme şişesi
yardımı ile öldürülmüşlerdir.
Habitatların biyolojik çeşitlilik temel parametreleri
EvenDiv 1.1 programı kullanılarak elde edilmiş [4],
kullanılan parametreler ve hesaplanma şekilleri aşağıda
verilmiştir.
Tür çeşitliliğinin belirlenmesinde Shannon-Wiener
ve Simpson çeşitlilik indeksleri kullanılmıştır.
- Shannon-Wiener çeşitlilik indeksi (H’)

H ′ = −∑ pi ln( pi )
Burada, pi: i’inci türün diğerlerine göre oranı, ln:
doğal logaritma tabanını göstermektedir.
- Simpson çeşitlilik indeksi (S)

S = 1 − ∑ ni (ni − 1) / N ( N − 1)
Burada, i: Tür sayısı, ni: Bir türe ait birey sayısı,
N: Bir bölgedeki türlerin birey sayılarının toplamını
göstermektedir.
Dominantlığın belirlenmesinde Simpson dominantlık
indeksi kullanılmıştır.
- Simpson dominantlık (Sd)

Sd = ∑ ni (ni − 1) / N ( N − 1)
Burada, i: Tür sayısı
ni: Bir türe ait birey sayısı, N: Bir bölgedeki türlerin
birey sayılarının toplamını göstermektedir.
Türlerin
populasyon
yoğunluk
ilişkilerinin
belirlenmesinde Shannon Evenness indeksi kullanılmıştır.
- Shannon Evenness (EH)

EH = H ' / ln( N ))

Burada, H’: Shannon-Wiener çeşitlilik indisi, ln:
Doğal logaritmik, N: Bir bölgedeki türlerin birey
sayılarının toplamını göstermektedir [8,9].
Benzerlik ilişkilerinin belirlenmesinde Yüzde
Benzerlik indeksi kullanılmıştır.
-Yüzde Benzerlik (S)

% S = ∑ min(a, b,....., x)
Burada, %S: Yüzde benzerlik, ∑min: Habitat
içerisindeki yüzde oranları hesaplanan en küçük
değerlerin, benzerliği hesaplanan diğer habitattaki en
küçük değerlerle toplamını göstermektedir [7].
Seçilen habitatların sınıflandırılmasında Multi Variate
Statistical Package (MVSP) 3.11c programı kullanılmıştır
[6]. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde
sınıflandırma metodu olarak aritmetik grup ortalamaları
(Unweighted Pair Group Method with Arithmatic Mean
- UPGMA) seçilmiştir. Benzerlik yada farklılıklar arası
mesafe yüzde benzerlik katsayısı ile gösterilmiştir.
Örneklenen böceklerin familya düzeyinde teşhisleri
Borror, De Long ve Triplehorn (1981)’a göre yapılmıştır.
Familya düzeyinde teşhisleri yapılan böceklerin tür
isimleri belirlenemeyenler “morpho-species” düzeyinde
teşhis edilmişlerdir.

BULGULAR
Van ili YYÜ Yerleşkesi’nde ve Edremit İlçesi’nde
doğal, yarı doğal ve doğallığını yitiren habitatlarda böcek
aktivitesinin yoğun olduğu dönemde yıl boyunca toplam
8 takıma ait 20 familya altında 732 bireyden oluşan
56 farklı böcek türü çukur tuzak örnekleme yöntemi
kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü
ekosistemlerde tür zenginliği en düşükten en yükseğe
doğru pestisit uygulaması yapılan Elma, kanal nedeni
ile yıpranan Mera, doğal olarak belirlenen çam ormanı,
mera, kayısı, elma ve geofit habitatlarında sırası ile 7,
12, 14, 19, 24, 26 ve 26 olarak belirlenmiştir (Çizelge

Çizelge 1. Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı farklı ekosistemlerde yaşayan böceklerin biyolojik
çeşitlilik parametre değerleri.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yerleşkesi
Geofit

Orman
(Pinus sp)

Tür Sayısı

26

14

Tür birey sayısı

77

69

Shannon-Wiener[H’]

2.753

2.142

Simpson dominantlık[Sd]

0.097

Simpson çeşitlilik [S]

Edremit

Mera
kanal

Kayısı

19

12

24

26

7

128

127

76

137

118

1.920

1.783

2.349

2.576

0.934

0.157

0.301

0.227

0.209

0.108

0.530

0.903

0.844

0.698

0.774

0.791

0.890

0.470

0.845

0.812

0.652

0.718

0.740

0.791

0.480

Mera

Elma

Elma
pestisit

Biyolojik çeşitlilik indeksleri

Yoğunluk indeksi
Shannon-Evenness[EH]
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1). Habitatlarda yakalanan böcek türlerinin birey sayıları
ise tür zenginliği ile benzeşmemiş ve bazı habitatlarda
dominantlığın yüksek olduğu gözlenmiştir. Hesaplanan
Shannon-Wiener ve Simpson çeşitlilik indeks değerleri
doğal olarak seçilen geofit habitatını sırası ile 2.753 ve
0.903 ile çeşitliliğin en yüksek olduğu habitat olarak
göstermiştir. Shannon-Wiener çeşitlilik parametre
sonuçlarına göre çeşitliliğin en yüksek bulunduğu
diğer habitatlar sırası ile; pestisit uygulanmayan elma
ve kayısı agro-ekosistemleri, doğal olarak seçilen çam
ormanı (Pinus sp) ve mera, sonrasında ise kanal nedeni
ile bozulan mera ve pestisit uygulanan elma bahçesi
gelmiştir. Çeşitliliğin en yüksek ve en düşük hesaplandığı
habitat sıralaması Simpson çeşitlilik indeksine göre de
değişmemiştir (Çizelge 1). Çeşitlilikle zıt ilişki içerisinde
artan yada azalan Simpson dominantlık parametre
sonucuna göre; dominantlığın en az olduğu habitat
geofit, en fazla olduğu alan ise Eğirdir ilçesinde seçilen
ve pestisit uygulaması yapılan Elma agro-ekosistemi
olmuştur (Çizelge 1). Seçilen habitatlardaki böcek
türlerinin populasyon yoğunluk ilişkisi incelendiğinde
ise, en dengeli habitatın 0.845 ile geofit, 0.821 ile orman
(Pinus sp.), 0.791 ile pestisit uygulanmayan elma, 0.740
ile Kayısı, 0.718 ile kanal nedeni ile yıpranan Mera ve
son olarak 0.480 ile pestisit uygulamasına maruz kalan
elma habitatları olduğu saptanmıştır (Çizelge 1).
Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı
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ekosistemlerde hesaplanan Yüzde Benzerlik parametre
değerleri birbirlerine en benzer habitatların %58.9 ile
YYÜ yerleşkesinde seçilen geofit ve orman (Pinus sp)
habitatları olduğunu göstermiştir (Şekil 1). Pestisit
uygulaması yapılmayan kayısı ve elma bahçeleri (%51.6)
ve doğal olarak seçilen mera habitatı ile içinde kanal
bulunan mera alanı (%47.8) birbirleri ile grup oluşturarak
benzerliklerini ortaya koymuşlardır. Edremit İlçesi’nde
belirlenen ve pestisit uygulaması yapılan elma agroekosisteminin ise hiçbir habitat ile grup oluşturmadığı,
iki mera habitatı ile elma, kayısı, orman ve geofit
habitatlarının oluşturduğu gruba benzerliğinin %29.5
olduğu ortaya çıkartılmıştır (Şekil 1).

TARTIŞMA VE SONUÇ
Agro-ekosistemlerde doğayı tahrip edici tarım
yöntemlerinin uygulanması sonucunda biyolojik
çeşitliliğin doğal alanlar ile karşılaştırıldığında azaldığı,
benzerliklerinin ise olmadığı yapılan çalışmalarla da
ifade edilmiştir [1-3,5]. Bu çalışmadan elde edilen
sonuçlar da bu gerçeği farklı bir bölgede seçilen
ancak benzer özellikteki (doğal, yarı doğal ve doğal
olmayan) habitatların karşılaştırılması ile bir kez daha
ortaya koyduğu ve doğal habitatlardaki böcek biyolojik
çeşitliliğinin doğal olmayan habitatlara göre daha yüksek
hesaplandığı görülmektedir.

Şekil 1. Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı farklı ekosistemlerde yaşayan böcek
türleri göz önüne alınarak hesaplanan “Yüzde Benzerlik” değerleri.
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Doğallığı yitirilen ve tahrip edilen ekosistemlerde
biyolojik çeşitlilik ile birlikte o alanda bulunan besin
zinciri değişime uğramakta ve bozulmaktadır. Agroekosistemler
vazgeçilmez
besin
kaynaklarımızı
oluşturmasına karşın, uygulanan yanlış tarım yöntemleri
nedeni ile biyolojik çeşitlilik azalmakta, türler arasındaki
besin ağı karmaşıklığını yitirerek basitleşmekte buda
türlerin yok olmasına yada göç etmelerine neden
olmaktadır.
Bu nedenle doğal alanların koruma-kontrol
stratejilerinin tekrar gözden geçirilmesi, korunan
alanlarda periyodik olarak biyolojik çeşitliliğin
hesaplanması, agro-ekosistemlerde ise yanlış tarım
politikalarına son verilmesi doğanın korunması adına
elzemdir.
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