
Common borders. Common solutions.
www.blacksea-cbc.net

SULAK ALAN EKOSİSTEMİ
 VE HABİTAT
Eğitmen Kitapçığı





BIOLEARN-BSB142
KARADENİZ HAVZASINDA DEĞERLİ SULAK ALANLARDAKİ

KİRLİLİĞİ DURDURMAK İÇİN ÇEVRE DOSTU FİKİRLER

Hedef Kitle: 8-14 Yaş

Common borders. Common solutions.
www.blacksea-cbc.net

SULAK ALAN EKOSİSTEMİ
 VE HABİTAT
Eğitmen Kitapçığı



/ biolearn2

/ BioLearn-BSB-Project
-100523088197753

www.bio-learn.org

T.C. Enez Kaymakamlığı
Gaziömerbey Mahallesi
Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı
Enez / Edirne
Tel: +90 284 811 6006
E-posta: enezkaymakamligi@gmail.com

Hazırlayanlar
Bilgesu Güngör Tutal
Tora Benzeyen

Tasarım
OmaOma Medya ve Yayıncılık 
Erden Gümüşçü / Kreatif Direktör
Emirhan Demirci / Grafik Tasarım

Yasal Uyarı
© 2021 T.C. Enez Kaymakamlığı. 
Her hakkı saklıdır. Koşullara bağlı olarak 
Avrupa Birliği kullanım hakkına sahiptir. 

Bu kitapçıkta yer alan yazı, resim ve fotoğ-
raflar izin alınmadan yayınlanamaz, ço-
ğaltılamaz. Kaynak gösterilmek kaydıyla 
yayınlanabilir. Kitapçıktaki içeriğin sorum-
luluğu hazırlayanlara aittir.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği 
Programı 2014-2020, Avrupa Komşuluk 
Aracı vasıtası ile Avrupa Birliği tarafından 
ve programa katılan: Ermenistan, Bulga-
ristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova 
Cumhuriyeti, Romanya, Türkiye ve Ukray-
na tarafından yürütülmektedir.

Bu yayın, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 
yayınlanmıştır. İçeriğinden tamamen Enez 
Kaymakamlığı sorumludur ve Avrupa Bir-
liği’nin görüşlerini tam olarak yansıtmaz.

BioLearn



İçindekiler
PROJE HAKKINDA 6

KİTAPÇIK HAKKINDA 9

SULAK ALAN EKOSİSTEMİ VE HABİTAT  10

Ekosistem  11

Besin Zinciri ve Besin Ağı 12

Sulak Alan Ekosistemi Nasıl İşler? 14

Sulak Alan Ekosisteminin Unsurları 17

Sulak Alan Habitatı 20

ETKİNLİKLER  23

Etkinlik 1. Ekosistemdeki Yaşam Ağı 24

Etkinlik 2. Habitat Keşfi 31 

NOTLAR 37

KAYNAKLAR 40

www.bio-learn.org 5



Proje
Hakkında
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı 2014-2020 birinci teklif çağrısı kap-

samında desteklenen ve 01.01.2020 tarihinde başlatılan 26 aylık uygulama süresine sahip 

BSB142 referans numaralı BIOLEARN (Karadeniz Havzasında Değerli Sulak Alanlardaki 

Kirliliği Durdurmak İçin Çevre Dostu Fikirler) isimli projenin altı ortağı aşağıdaki gibidir.

1. Enez Kaymakamlığı - Türkiye

2. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Edirne 

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü - Türkiye

3. Kafkas Çevre Vakfı (Foundation Caucasus Environment) - Gürcistan 

4. Agricola NGO - Ukrayna

5. Green Balkans / Stara Zagora NGO - Bulgaristan

6. Management Body of Evros Delta and Samothraki Protected Areas - Yunanistan

Projenin genel amacı, Karadeniz Havzasında yer alan önemli sulak alanlardaki kirliliğin azal-

tılması için proje ortağı kurumlar ve diğer paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımı ve 

kapasite geliştirme eğitimleri, ortak bir çevre koruma ve eğitimi yaklaşımı ve metodolojisi 

geliştirme ve toplumda farkındalık oluşturacak kampanyalar düzenleyerek sulak alanlarda 

biyolojik çeşitliliği tehdit eden çevre kirliliği sorunlarına çözüm üretmeye çabalamaktır.

Toplam 26 ay sürecek olan projenin ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

1. Biri Gala Gölü kıyısında olmak üzere toplam 4 adet sulak alanları koruma ve eğitim 

merkezinin kurulması ve donanımının sağlanarak, faal haldeki diğer 6 merkez ile bir-

likte, başta öğrenciler olmak üzere ziyaretçilere eğitim verilmesi

2. Bulgaristan ve Yunanistan’da düzenlenen çalıştaylar ile sulak alanların korunmasına 

dönük başarılı eğitim ve farkındalık kampanyası örneklerinin tartışılması, deneyimle-
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rin paylaşılması ve tüm merkezlerde uygulanacak eğitimlerde kullanılacak materyal-

lerin hazırlanması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi

3. Sulak alanlarda kirliliğin azaltılmasına yönelik kitlesel temizlik kampanyaları dü-

zenlenmesi

4. Sulak alanların korunması odaklı ödüllü fotoğraf yarışması ve sergisinin açılması 

5. İlk ve orta dereceli okullarda sulak alan kirliliği temalı resim yarışması ve seçilen re-

simler ile sergi düzenlenmesi

Proje sonucunda:

1. 5 ülkede, biri mobil olmak üzere 10 adet “Kirliliği Durdur” ve “Doğayı Kurtar” çevre 

eğitim ve etkinlik merkezi kurulmuş olacak ve düzenli olarak eğitim ve farkındalık 

çalışmaları yürütülecektir.

2. Karadeniz Havzasındaki 5 sulak alandaki kirleticilerin niteliği, oranı ve kaynağı üze-

rine rapor hazırlanacaktır.

3. Sulak alanları koruma odaklı eğitim ve kampanyalardan oluşan iyi uygulama örnek-

lerinin yer aldığı kılavuz hazırlanacaktır.

4. Özellikle öğrencilere yönelik olarak 12 başlıktan oluşan çevre koruma eğitim seti ha-

zırlanacaktır. Eğitim setleri, internet üzerinden de paylaşılacaktır.

5. Her ülkeden 2, toplamda ise 10 kişinin ön eğitici eğitimi alması sonrasında her bölge-

de 25 toplamda ise 125 kişiye eğitici eğitimi verilmiş olacak ve kurulan merkezlerde 

eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.

6. En az 15 adet ilk ve orta dereceli okulda çevre koruma konulu resim yarışması düzen-

lenecek ve jüri tarafından seçilenler sergilenecektir.

7. Profesyonel fotoğrafçıların katılımı ile 5 bölgede çekilecek resimler sergilenecektir. 

Mobil ‘Kirliliği Durdur’ aracı ile sergi 5 ülkeyi gezecektir.

8. 5 bölgede 1500 kişinin katılımı ile eş zamanlı çevre temizlik kampanyası gerçekleş-

tirilecektir.

9. Gürcistan’da düzenlenecek uluslararası konferans ile projenin çıktıları ve geleceğe 

yönelik eylem planları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Daha fazla bilgi almak için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.bio-learn.org
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Kitapçık
Hakkında
Bu eğitim kitapçığı, “BIOLEARN-BSB142 / Karadeniz Havzasında Değerli Sulak Alanlardaki 

Kirliliği Durdurmak İçin Çevre Dostu Fikirler” projesi kapsamında hazırlanan eğitim setinin 

bir parçasıdır. Karadeniz havzasında bulunan ülkelerdeki sulak alanların önemine dikkat 

çekmek, sulak alanlardaki kirliliği önlemek ve bu doğrultuda katılımcıların ekolojik okurya-

zarlıklarının gelişmesine katkı sağlamak için hazırlanmıştır.

Bu eğitim materyali, 8-14 yaş grubuna yönelik olup, eğitmen kitapçığı ve katılımcı kitapçığı 

olmak üzere iki parçadan oluşur. Eğitmen kitapçığında, etkinliklerin nasıl uygulanacağına 

dair detaylı etkinlik yönergeleri, konu ile ilgili gerekli bilgiler, değerlendirme soruları ve et-

kinliği zenginleştirme önerileri bulunmaktadır. 

Uygulama Notları

 Etkinlikleri uygulamadan önce tüm kitapçığın incelenmesi ve kitapçıktaki bilgilerden 

faydalanarak konu hakkında hazırlıklı olunması önerilmektedir.

 Etkinliklere başlarken, katılımcılara gerekli malzemeler ve çalışma kâğıtları dağıtılmalıdır.

 Etkinlikleri uygularken, kolaylaştırıcı/rehber rolü üstlenilmesi ve katılımcıların aktif rol 

almasının sağlanması çok önemlidir. 

 Kitapçıkta yer alan etkinlikler kısa süreli olarak planlanmıştır. Bu etkinliklerin tümü art 

arda uygulanabileceği gibi katılımcıların gelişim seviyeleri ve ilgi düzeylerine göre sadece 

bir ya da iki tanesi istenilen sırada uygulanabilir.

 Katılımcıların ilgisini soru cevaplarla canlı tutmak ve yönergede verilen bilgi metinlerini 

doğrudan okumak yerine doğal bir anlatım şeklinde vermek olumlu katkı sunacaktır. 

 Etkinlikler birebir yönergelere uyarak uygulanabileceği gibi, katılımcıların yaşına, 

gelişim seviyelerine ve ilgi düzeylerine göre de etkinliğin amacından uzaklaşmadan 

uyarlanabilir.

www.bio-learn.org 9
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Ekosistem
Gezegenimizde bulunan canlı veya cansız 
her şey birbiri ile ilişki içerisindedir. Çayırda 
açan bir çiçek, çiçekten nektar toplayan bir 
arı, dağların eteklerinde akan bir dere, neh-
rin içinde yuvarlanan bir taş... Hepsi ekosis-
temin bir parçası. Ekosistem kavramı doğa-
daki canlı ve cansız tüm doğal varlıkları ve 
bu varlıkların birbirleriyle olan ilişkilerini ta-
nımlamak için kullanılıyor. 

Örneğin içerisinde tavşanların koşturduğu, 
kuşların yuva yaptığı, ufak dereleri olan ve 
toprak altında dolaşan solucanlarıyla or-
man, bir ekosistemi ifade ediyor. Yani orman 
sadece ağaçlarla dolu olduğu için değil, içe-
risinde barındırdığı canlı ve cansız her bir 
unsurla birlikte bir ekosistem oluyor. Ben-

  Gezegenimiz çok çeşitli ekosistemlere sahiptir.

Sulak alanlar ev sahipliği 
yaptığı sayısız canlı 
türleri ve su, toprak 

gibi cansız unsurlarıyla 
gezegenimizdeki 

en zengin 
ekosistemlerdendir.
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zer şekilde göz görebildiğine uzanan saz-
lıklarıyla, bu sazlıklar arasında besin arayan 
bir su samuruyla ve üzerinden uçup giden 
ördek sürüleriyle bir sulak alan başlı başına 
bir ekosistemi oluşturuyor. 

Besin Zinciri ve Besin Ağı
Bir ekosistem içerisinde bulunan her bir can-
lı ve cansız unsur belirli bazı görevleri üstle-
niyor. Yeşil bitkiler, yani üreticiler fotosentez 
denilen bir yöntemle besin üretiyorlar. Bu 
yeşil bitkileri veya diğer hayvanları yiyerek 
yaşamlarını sürdüren canlılar ise tüketiciler 
olarak biliniyor. Üretici ve tüketicilerin dışın-
da kalan mantarlar, bakteriler ve solucanlar 

 Besin ağı, birçok besin zincirini içinde barındırır.
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gibi diğer canlılar ise ölü bitki ve hayvan do-
kularını parçalayabildikleri için ayrıştırıcılar 
olarak sınıflandırılıyor. Tüm bu farklı görevler 
üstlenmiş canlı gruplarını barındıran döngü 
besin zinciri olarak tanımlanıyor. 

Ekosistemlerin tamamı için besin zinciri 
vazgeçilmez bir unsur! Ama gel gelelim bu 
zincir çok çeşitli şekillerde olabiliyor ya da 
bu zinciri oluşturan canlılar bir başka zincir-
de de yer alabiliyor. Örneğin bir kelebek sa-
dece bir çiçekten besin almıyor, farklı türler-
deki bitkilerden de nektar topluyor. Benzer 
şekilde bir şahin sadece fare yiyerek değil, 
bazen kertenkele bazen bir kirpi yiyerek de 
beslenebiliyor. İşte tüm bu karmaşık besin 
ilişkisini ve çoklu besin zincirlerini tanımla-
mak için de besin ağı kavramı kullanılıyor.

Çayırda açan bir 
çiçek, çiçekten nektar 

toplayan bir arı, dağların 
eteklerinde akan bir 

dere, nehrin içinde 
yuvarlanan bir taş... 

Hepsi ekosistemin bir 
parçası. 
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Sulak Alan Ekosistemi
Nasıl İşler?
Dünya yüzeyinin sadece %6’sını oluştursalar 
da sulak alanlar sayısız görev üstlenen çok 
önemli ekosistemler. Ev sahipliği yaptıkları 
zengin biyoçeşitliliğin yanı sıra, fiziksel ya-
pılarının sağladığı özellikler biz insanlar için 
de büyük faydalar sağlıyor.

Sulak alanlar her şeyden önce yaşamın kay-
nağı suyu koruyan ekosistemler. Devasa bir 
sünger ve bir filtre gibi davranıyorlar! Şid-
detli yağmurlar sonrası ortaya çıkan çok 
miktarda suyu depolayabiliyorlar. Bu saye-
de de selleri ve taşkınları kontrol edebiliyor-
lar. Depoladıkları bu su kütlesi aynı zaman-
da özel toprak yapıları aracılığıyla yeraltı su 
kaynaklarını da besliyor.  Diğer bir yandan 
ise bu devasa filtre, içerisindeki suyu ter-

Sulak alanlar, 
ormanlar ve çayırlar 
gibi diğer karasal 
karbon yutaklarına 
oranla 10-20 kat 
daha hızlı şekilde 
karbonu emerler.  
Karasal olarak 
tutulan karbonun 
yaklaşık %40’ı sulak 
alanlarda depolanır. 

Bunu
biliyor
muydun?
??

 Sulak alanlar, toprak yapıları, bitki türleri ve diğer canlılarla birlikte eşsiz bir ekosistem oluştururlar.
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temiz bir hale getirebiliyor. Sulak alanların 
barındırdığı bitkiler, mantarlar ve yosunlar 
suyu filtreleyerek, tehlikeli kimyasallardan 
ve yabancı maddelerden arındırıyor. Ayrış-
tırılan bu maddeler ise sulak alanların taba-
nında yer alan kum ve toprak tabakasında 
güvenle saklanıyor. 

Sulak alanlar aynı zamanda sahillerin ve plaj-
ların korunmasında görev alıyorlar. Deniz 
kıyılarında yer alan sazlıklar ve bataklıklar, 
şiddetli fırtınalarla ve dalgalarla yok olup gi-
debilecek çok değerli toprak ve kumu koru-
yor. Böylece devasa dalgalara maruz kalsa-
lar bile, plajlarımız aynı güzellikte kalabiliyor! 

Dünya üzerinde bilinen 
tüm canlıların %40’ı 

sulak alanlarda yaşıyor. 
Çünkü sulak alanlar, 

gezegenimizin sahip olduğu 
bu canlı çeşitliliğine yaşayıp 

çoğalabildikleri güvenli bir 
ev imkânı sunuyor.
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Sulak alanların sağladığı faydalar sadece 
bununla da sınırlı kalmıyor. Dünya üzerinde 
bilinen tüm canlıların %40’ı sulak alanlarda 
yaşıyor. Çünkü sulak alanlar, gezegenimizin 
sahip olduğu bu canlı çeşitliliğine yaşayıp ço-
ğalabildikleri güvenli bir ev imkânı sunuyor. 
En önemlisi de sulak alanlar gezegenimizin 
en büyük sorunlarından olan iklim değişikli-
ğinin etkilerini azaltma sürecinde çok büyük 
bir destekçimiz! İklim değişikliğine sebep 
olan başta karbondioksit olmak üzere diğer 
sera gazlarını yakalayıp hapsedebiliyor. 

Tüm bunların dışında biz insanlar sulak 
alanların sunduğu eşsiz güzelliklerden farklı 
şekillerde de faydalanabiliyoruz. İnsanların 
tarih boyunca sulak alanlarla yakın bir iliş-

 Sulak alanlardaki yürüyüş yolları sayesinde ziyaretçiler farklı bölgeleri ziyaret edebilir.

Sulak alanlar 
gezegenimizin en 
büyük sorunlarından 
olan iklim 
değişikliğinin etkilerini 
azaltma sürecinde çok 
büyük bir destekçimiz! 
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kide bulunmuş olması, bu alanların kültürel, 
ekonomik ve sosyal hayatta da yer almasını 
sağlamış. Örneğin sulak alanlarda yaşayan 
balıklar insanlara besin olurken, sazlıklar 
özellikle yerel topluluklarda yapı malzeme-
si olarak kullanılmış. Günümüzde ise daha 
çok turizm faaliyetleri için faydalanılan su-
lak alanlar, doğayla uyumlu ve onu koruyan 
ekolojik turizm yöntemleriyle insanların zi-
yaret edebileceği yerler haline gelebiliyor.

Sulak Alan
Ekosisteminin Unsurları
Tüm ekosistemler gibi sulak alanlar da içeri-
sinde çok sayıda canlı ve cansız unsuru barın-
dırıyor. Bu unsurlar arasındaki ilişkiler ve etki-
leşimler sayesinde de sulak alanlar dünyanın 
en zengin ekosistemleri arasında yer alıyor. 

www.bio-learn.org 17



Sulak alanları oluşturan cansız unsurların 
en başında su var. Her bir sulak alan için 
vazgeçilmez bir unsur olan su, her ne ka-
dar cansız bir varlık olarak tanımlansa 
da diğer tüm canlıların ortaya çıkması-
na olanak sağlar. Suyun yanı sıra çeşit-
li toprak katmanları ve yeryüzü şekilleri 
suyun sulak alanlar içerisinde muhafaza 
edilmesi, suyun temizlenmesi ve zengin-
leşmesi süreçlerinde rol oynarlar. 

Bir sulak alanı eşsiz kılan şey ise o sulak 
alanda var olan canlılardır. Basit bir su 
yosunundan, kuşlar, balıklar ve memeli-
ler gibi karmaşık hayvanlara kadar mil-
yonlarca canlı sulak alanlarda yaşamları-
nı sürdürür. 

Bitkiler suyu 
sevseler de aşırı su 
ölmelerine sebep 
olabilir. Ama sulak 
alanlardaki bitkiler, 
aşırı suya maruz 
kaldıklarında bile 
hayatta kalabilecek 
ve üretim 
yapılacak şekilde 
gelişmişlerdir.

Bunu
biliyor
muydun?
??

 Sulak alanlar içerisinde çok sayıda canlı ve cansız unsur barındırır.
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Sulak alanlardaki en temel canlılar bitkiler-
dir. Sulak alanın toprak yapısı, bulunduğu 
iklim koşulları veya su miktarı gibi özellikle-
re göre farklılık gösteren bitki örtüsü, bazen 
sazlıklar, yosunlar, çimenler ve otlardan olu-
şur, bazen de ağaçlardan ve çalılardan. Bu 
bitkilerin bazıları su üzerinde görülebilecek 
şekilde büyürken, bazıları su altında yaşar. 
Bitkilerin yanı sıra çok sayıda mantar da su-
lak alanlarda yerini alır.

Ortaya çıkan bu mükemmel yaşam alanı, 
başta kuşlar ve balıklar olmak üzere çok sa-
yıda hayvanı içeren zengin bir biyolojik çe-
şitliliğe sahiptir. Suyun içerisinde yaşayan 
balıklar, yengeçler, kurbağalar, kaplumba-
ğalar; sazların arasında yuva kuran balıkçıl-
lar, batağanlar; etrafta uçuşan sinekler; su 
yüzeyinde beslenen ördekler, kazlar; balık 
avlayan su samurları ve daha nicesi sulak 
alanların sunduğu bu zengin yaşam alanının 
tadını çıkarırlar.

Haydi sulak alanlarda bulunan canlı ve cansız varlıkları düşün.
İçerdiği harf sayısına göre bulduğun kelimeyi aşağıdaki tabloya yaz.

3 Harfli Kelime 4 Harfli Kelime 5 Harfli Kelime 6 ve Üzeri Harfli Kelime
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Sulak Alan Habitatı
Ekosistem bahsettiğimiz gibi birçok unsuru 
içerisinde barındıran çok geniş bir kavram. 
Bu geniş kavramı biraz daralttığımızda, bir 
canlı türünün yaşadığı, beslendiği, kendisini 
ve yavrularını koruyabilecek bir yuva ya da 
sığınak bulabildiği alanlara bu canlının ha-
bitatı diyoruz.  Örneğin bir sulak içerisinde 
yaşayan Balaban için, bu sulak alan onun bir 
habitatı yani onun yaşam alanıdır. Bu sulak 
alan içerisinde balık avlayıp karnını doyu-
rabiliyor, sazlıkların arasında gizlenip yırtıcı 
kuşlara av olmaktan kurtuluyor ya da yav-
rularını yetiştirebileceği yuvasını bu sazların 
arasına inşa edebiliyor. Yani bir ekosistem 
aslında yüzlerce farklı canlının habitatını 
içinde bulunduruyor.

 Balaban adı verilen kuşlar, sazlıklar arasında gizlenerek hem avcılarından korunurlar hem de 
kendileri avlarına gizlice yaklaşırlar.

Sulak alanlar, canlılar için 
yaşayıp beslenebildikleri, 
yuva kurup yavrular 
yetiştirebildikleri 
güvenli habitatlardır.
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Gel gelelim, canlıların habitatları çeşitli teh-
ditlerle karşı karşıya kalabiliyor. Çoğunluk-
la insanların yol açtığı sorunlarla mücadele 
eden bu canlılar günden güne habitatlarını 
kaybediyorlar. Sulak alanları besleyen ne-
hirlerin üzerine kurulan barajlar, tarım alanı 
yapmak ya da binalar inşa etmek için kurut-
ma çalışmaları, suyun plastik, kimyasal atık 
ve petrol gibi kirleticilerle kirletilmesi, sulak 
alanlardaki sazlıkların yakılması, ağaçların 
kesilmesi ve daha onlarca tehdit, sulak alan-
larda yaşayan canlıların habitatını her gün 
biraz daha yok ediyor. Hem tüm bu canlıla-
rın sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak 
hem de biz insanların sağlıklı bir geleceğinin 
olması için, doğal habitatları korumamız ve 
bu tehditleri ortadan kaldırmak için elimiz-
den geleni yapmamız gerekiyor.

www.bio-learn.org 21



 Doğadaki canlı ve cansız 
unsurların arasındaki ilişki 
ekosistem olarak tanımlanır.

 Üreticiler, tüketiciler ve 
ayrıştırıcılar bir besin zinciri 
içerisinde yer alır.

 Farklı besin zincirlerine 
dahil olan canlılar besin ağını 
oluştururlar.

 Sulak alanlar ev sahipliği 
yaptığı sayısız canlı türleri ve su, 
toprak gibi cansız unsurlarıyla 
gezegenimizdeki en zengin 
ekosistemlerdendir.

 Bitkiler, mantarlar, böcekler, 
amfibiler, balıklar, sürüngenler, 
kuşlar ve memeliler sulak alanlarda 
yaşayan canlılardandır.

 Sulak alanlar, canlılar için yaşayıp 
beslenebildikleri, yuva kurup 
yavrular yetiştirebildikleri güvenli 
habitatlardır.

Neler Öğrendik?

BioLearn
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Etkinlikler
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1. Çocuklara keserek hazırladığınız 
Yaşam Ağı Kartlarından sadece 
canlı varlıkları karışık olarak da-
ğıtın. 

2. Her çocuktan çektikleri kartla il-
gili düşüncelerini alın. Bu aşama-
da aşağıdaki soruları sorabilirsi-
niz:

• Çektiğin kart ne? Bitki misin hay-
van mısın?

• Daha önce gördüğün bir canlı 
mı?

• Bu canlı nerelerde yaşar?
• Bu canlı neler yer?  
3. Daha sonra çocukların daire şek-

linde oturmasını isteyin. Elinizdeki 

Uygulama

Ekosistemdeki Yaşam Ağı

Amaç

Kazanım

Hedef Kitle

Ekosistemdeki besin ağını ve canlı-can-
sız varlıklar arasındaki ilişkiyi anlamak.

 Ekosistemdeki canlı ve cansız var-
lıkları birbiriyle ilişkilendirir. 

 Ekosistemin öneminin farkına 
varır. 

 Besin zincirindeki değişimlerin 
sonucunu tahmin eder.

8-14 Yaş

Hazırlık
Etkinlik öncesinde Yaşam Ağı 
Kartlarını keserek hazırlayın

Malzemeler
Yaşam Ağı Kartları, ip yumağı

Süre Metot
40 dk. Soru-cevap,

oyun
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ip yumağını gösterin ve herkesin 
sırasıyla bu ipi kendisini yiyebi-
lecek canlıya atması gerektiğini 
söyleyin. Bunun için ip yumağını 
atan kişi ipin ucunu tutmalı, böy-
lece en sonda oluşan zincir her-
kes tarafından görülebilmelidir.

4. Aşağıda verilen örnek besin zin-
cirlerini oluşturabilirsiniz:

• Çimen-inek-insan
• Çiçek-böcek-bülbül-tilki
• Solucan-karatavuk-kedi
• Çimen-çekirge-kurbağa-yılan- 

kartal
• Meşe palamudu-sincap-baykuş
• Yosun-karides-sazan-gri balıkçıl
• Ağaç-geyik-kurt
5. Birkaç basit besin zinciri ile oyu-

nu kısaca gösterin. Örneğin, çi-
men, inek ve insan besin zincirini 
kullanabilirsiniz. İp yumağını çi-
men kartını tutan kişiye verin, çi-
meni yiyen kim diye sorun ve ipi 
inek kartı tutan çocuğa atması 
için yönlendirin. İneği yiyen kim 
diye sorun ve insan kartını tutan 
çocuğa ipi atması için yönlendi-
rin. Oluşan bu besin zincirine ço-
cukların dikkatini çektikten son-
ra bu şekilde diğer besin zinciri 
örnekleriyle birkaç tur oynayıp 
çocukların etkinliği daha iyi anla-
masına yardımcı olabilirsiniz. Oy-
narken şu bilgileri verin ve aşağı-
daki soruları sorarak besin zinciri 
üzerine düşünmelerini sağlayın:
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Doğadaki tüm canlılar enerjiye ih-
tiyaç duyar. Bu enerjiyi karşılamak 
için de canlı ve cansız varlıklar bir-
birine bağımlıdır. Bir orman eko-
sistemini düşünelim. Bitkiler güneş 
ışığını ve topraktaki suyu kullanarak 
fotosentez yaparlar yani kendileri-
ne besin üretirler. Bunlara üreticiler 
denir. Otçul olan hayvanlar bu bitki-
leri yiyerek kendilerine enerji sağlar. 
Etçil olan hayvanlar da bitkileri yi-
yen bu hayvanlarla beslenir. Bunlara 
da tüketiciler denir. Ekosistemde bu 
şekilde süren besin zincirleri bulu-
nur ve bu zincir her zaman yeşil bir 
bitki gibi bir üretici ile başlar, tüke-
ticiler ile devam eder. Doğada ayrı-
ca bir bitki ya da hayvan öldüğünde 
bunları parçalayarak toprağa geri 
karıştıran ayrıştırıcılar vardır. 
• Bu canlılardan biri olmazsa neler 

olabilir? (Örneğin kurtların sayı-

sı azalırsa geyiklerin sayısı artar. 
Geyikler de ormandaki ağaçları 
daha çok yer ve ormandaki ağaç 
sayısı azalır. Bu da bu ağaçlar-
da yaşayan canlıların evsiz ve bu 
ağaçlarla beslenen canlıların be-
sinsiz kalmasına neden olur.)

• Buradaki canlılardan birinin sa-
yısında ani bir artış olursa neler 
olabilir?

• Bu canlılarının sayılarının artma-
sını ya da azalmasını neler etkile-
yebilir?

6. Daha sonra çocuklara dağıttı-
ğınız kartları geri toplayın. İçine 
cansız varlıklar (güneş, toprak, 
su ve hava) kartlarını da koyarak 
rastgele kartları tekrar dağıtın. 
Oynadığınız oyunla ekosistem-
deki besin zincirine dair bazı ör-
nekleri görmüş olduklarını söyle-
yin. Ardından şimdi hep birlikte 
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ekosistemdeki daha karmaşık bir 
ağı canlandıracağınızdan bahse-
din. Yaşam ağı hakkında aşağı-
daki kısa bilgilendirmeyi yapın.

Doğadaki besin zincirlerini ve besin 
akışını canlandırdık. Şunları biliyoruz: 
örneğin çim, kendi besinini güneş 
ışığından üretir. Tavşan çimi yer. Tilki 
tavşanı yer. Tilki öldüğünde, bakteri-
ler vücudunu parçalar ve onu çime 
besin sağlayan toprağa geri dönüş-
türür. Ancak doğada sadece tavşan 
değil birçok farklı hayvan ot yer değil 
mi? Ya da tavşan ot dışında da fark-
lı bitkiler yer. Tilkiler pek çok hayvan 
ve bitkiyi yiyebilir. Yani bu canlıla-
rın her biri birden fazla besin zinci-
rinin bir parçası olabilir. Böylece bir 

ekosistemdeki birbirine bağlı birden 
fazla besin zincirlerinin oluşturduğu 
besin ağı ortaya çıkar. Bu karmaşık 
besin ağlarına güneş, su hava, top-
rak gibi cansız varlıklar da dahil ola-
rak yaşamın devamlılığını sağlayan 
yaşam ağı oluşur. Buna aynı zaman-
da ekosistem de diyebiliriz. Gezege-
nimizde bulunan canlı veya cansız 
her şey birbiri ile ilişki içerisindedir. 
Sulak alan bir ekosistemdir örneğin. 
Suyun varlığı, sazlıklar, sazlıklar için-
deki sinekler, sazlıklar arasında besin 
arayan su samuru ve suyun üzerin-
den uçup giden ördek sürüleri, top-
rak gibi unsurları içeren sulak alanlar 
karmaşık bir yaşam ağı içeren zen-
gin bir ekosistemi oluşturur.
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7. Bilgilendirmeyi yaptıktan sonra 
herhangi bir varlıkla oyuna baş-
layın. Çocuğun birinci varlıkla 
ilişkili olan ikinci varlığa ipi atma-
sını sağlayın ve oyunu bu şekilde 
herkes birbirine bağlanana kadar 
devam ettirin. Çocuklar ipi atar-
ken nasıl bir ilişki kurduklarından 
bahsetmeliler. Buradaki ilişkiler 
yukarıda anlatılan besin zincirin-
deki gibi birbirini yemek üzerine 
ya da hayatta kalmak için diğer 
bileşene ihtiyaç duymak şeklinde 
de olabilir. Örneğin; güneş ipi çi-
mene atar (çimen, besin üretmek 
için güneşe ihtiyaç duyar), çimen 
tavşana (Tavşan çimeni yer), tav-
şan suya (Tavşan yaşamak için 
suya ihtiyaç duyar.), su ağaca 
(Ağaç yaşamak için suya ihtiyaç 
duyar.), ağaç toprağa (Ağaç ya-
şamak için toprağa ihtiyaç du-
yar.), toprak solucana (Toprak 
solucanın evidir, ayrıca solucan 
doğadaki ölü varlıkları ayrıştıra-
rak toprağa karıştırır.), solucan 
karatavuğa (Karatavuk solucanla 
beslenir.), karatavuk kartala (Kar-
tal karatavuğu yer.), Kartal suya 
(Kartal yaşamak için su içer) gibi.

8. Herkes birkaç kişiyle birkaç şekil-
de bağlantı kurana kadar bu şe-
kilde devam edin. Ağ ilerledikçe 
her bir bağlantının veya ilişkinin 
ne olduğunu tartışın.

9. Herkes iple birbirine bağlandıktan 
sonra, oluşan bu yaşam ağını her-
kesin gözlemlemesini sağlayın. 
Ardından bir varlığı ağdan çıkarın 
ve o kişiden ipi bırakmasını isteyin. 
Bırakılan ipe doğrudan kimlerin 
bağlı olduğunu ve ip bırakıldıktan 
sonra sarsıntıyı hissedip hisset-
mediklerini sorun. Giden varlığın 
onları nasıl etkilediğini öğrenin. 
Ne gibi ilişkileri vardı, peki şimdi 
ne olacak diye sorun. Sonrasında 
onların da iplerini bırakmasını is-
teyin ve bağlantılı diğer varlıkların 
da nasıl etkilendiğini konuşarak 
tüm ağı adım adım çözün. Çocuk-
ların, ekosistemin bileşenlerinin 
birbirine bağlı olduğunu ve bir 
ekosistemin sağlıklı kalması için 
bir denge olması gerektiğini anla-
dığından emin olun.
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz. Çocuk-
ların hazır bulunuşluk düzeyine göre tozlaşma, doğadaki döngüler, 
ayrıştırıcılar sayesinde doğada atık olmaması, çürüyen canlıların ay-
rıştırıcılar sayesinde tekrar doğaya karışması gibi konuları da konu-
şabilirsiniz.
 Canlı ve cansız varlıklar arasında nasıl bir ilişki vardı? Bu ilişki sizce 

karmaşık mıydı?
 Toprağın ekosistemde nasıl bir görevi var?
 Hayvanların ve bitkilerin ekosistemde nasıl bir görevi var?

 Etkinlik sonunda çocuklardan besin zincirindeki canlıları ve araların-
daki ilişkileri düşünerek bir resim çalışması yapmalarını isteyebilirsiniz.
 Etkinlik sonunda bir doğa gezisi düzenleyerek çocukların gözlemle-

dikleri canlılar arasındaki ilişkileri tahmin etmelerini isteyebilirsiniz.
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YAŞAM AĞI KARTLARI
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1. Çocuklardan gözlerini kapatma-
larını ve bir kuş olduklarını hayal 
etmelerini isteyin. Ne yapıyor-
sunuz, nerede yaşıyorsunuz, ne 
görüyorsunuz diye sorun. Soru-
larınızı daha çok yaşam alanı (ha-
bitat) konusuna yoğunlaştırın. 
Aşağıdaki soruların cevaplarını 
düşünmelerini sağlayabilirsiniz.

• Hangi kuşsun? Büyük bir kuş mu-
sun, küçük mü? Ördek gibi su da 
mı yaşıyorsun? Ya da gri balıkçıl 
gibi su kenarlarında mı? Bir kızıl-
gerdan gibi çalılarda mı? Ebabil-
ler gibi daha çok havada ve evle-
rin çatılarında mı?

Habitat Keşfi

Amaç

Kazanım

Hayvanlar için uygun yaşam alanını 
keşfetmek.

 Doğal çevrenin canlılar için 
öneminin farkına varır.

 Çevresini ve doğal varlıkları 
gözlemler ve araştırma yapar. 
 Ekosistemdeki canlı ve cansız 

varlıkları birbiriyle ilişkilendirir.
 Yaşadığı çevredeki doğal ve 
beşerî unsurları ayırt eder.

Hedef Kitle
8-14 Yaş

Malzemeler
Habitat Keşfi Çalışma Kâğıdı, kalem

Süre Metot
40 dk. Gezi-gözlem

Uygulama
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• Ne yiyorsun? Bu yiyeceği nere-
den buldun?

• Su içiyor musun? Bu suyu nere-
den buldun?

• Nerede uyuyorsun?
• Nereye yumurtladın?
• Yabancı birisi geliyor… Nereye 

saklandın?
• Çok şiddetli yağmur başladı… 

Nereye sığındın?
2. Herkesin cevaplarını aldıktan 

sonra çocuklara habitatla ilgili 
aşağıdaki açıklamayı yapın. 

Habitat, bir canlının evi ya da yaşam 
alanı demektir. Biz insanlar olarak 
kendi yaşam alanlarımızı düşüne-
lim. Evimizi, okulumuzu mesela… 
Biz buralarda neler yapıyoruz? Ye-

meğimizi nerede yiyoruz, nerede 
uyuyoruz, hava çok soğuksa nerede 
dinleniyoruz, nerelerde vakit geçiri-
yoruz? Bize yeme-içme, dinlenme, 
barınma gibi yaşamsal ihtiyaçları-
mızı sunan yerler evlerimiz değil 
mi? Yani evlerimiz bizim temel ya-
şam alanlarımız… 
İnsanlar gibi diğer canlılar da haya-
tını devam ettirebilmek için benzer 
özelliklerde yaşam alanlarına ihtiyaç 
duyuyor. Yaşam alanlarının 4 temel 
unsuru içermesi gerekiyor: besin, 
su, barınma ve alan. Tüm canlılar, 
büyümek, gelişmek ve yaşamlarını 
devam ettirebilmek için yeteri ka-
dar besin ve suya ihtiyaç duyar. Ba-
rınma dediğimiz şey yuvalama alanı 
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
 En kolay bulduğunuz öğe hangisiydi? Bulmakta en çok zorlandığı-

nız öğe neydi? Neden?
 Hayvanların yaşam alanı ile bizim yaşam alanlarımız birbirine benzi-

yor mu? Benzerlikler ve farklılıklar ne?
 Burada sizce başka hangi hayvanlar yaşıyor olabilir? Neden?
 Bazı habitatlar neden bazı hayvanlar için uygun değildir?
 Bu yaşam alanları zarar görürse burada yaşayan canlılar bundan 

nasıl etkilenir?

 Eğer zamanınız varsa Habitat Oyununu çocuklarla oynayabilirsiniz.

olabilir, uyumak, dinlenmek, saklan-
mak, kaçmak, sığınmak, beslenmek 
için bir alan olabilir. Alan ise habitat 
için gerekli bileşenlerin dördüncü 
unsurudur. Gezinmek, besin ara-
mak, yavrularını büyütmek, göç et-
mek gibi etkinlikler için canlılar be-
lirli büyüklüklerde alanlara ihtiyaç 
duyarlar. Her türün ihtiyaç duyduğu 
alan farklılık gösterebilir. Örneğin 
bir sincap ile bir boz ayının ihtiyaç 
duyduğu alan büyüklüğü farklıdır 
ya da göçmen bir kuşun. 

3. Açıklamayı yaptıktan sonra ço-
cuklarla habitat keşfine çıkaca-
ğınızı ve bunun için Habitat Keşfi 
Çalışma Kâğıdını kullanacakla-
rını söyleyin. Çalışma kâğıdında 
belirtilen 4 farklı başlık için ge-
rekli unsurları bulurlarsa bura-
sının seçtikleri kuş için güzel bir 
yaşam alanı olabileceğini söyle-
yin. Çocuklar buldukları unsurları 
çalışma kâğıdına çizebilir ya da 
isimlerini yazabilirler.

4. Dört farklı öğeyi arama gezisi 
bittiğinde bir araya gelin ve so-
nuçları tartışın.
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HABİTATINI EBELE

 Öncelikle oyun için güvenli 
bir alan belirleyin. Düz bir zemi-
ni olan açık bir alan bu oyun için 
güzel olacaktır. Küçük bir alan 
belirlerseniz oyun daha hızlı so-
nuçlanır.

 Sonra çocuklara şu açıklamayı 
yapın: “Kuşlar bu habitatta ha-
yatta kalmaya çalışıyorlar. Tüm 
habitat ihtiyaçlarını bulmak için 
5 dakikaları var - yiyecek, su, ba-
rınma ve alan.”

 Oyunda beş farklı rol var: Kuş 
ve dört farklı habitat bileşeni: 
yiyecek, su, barınma, alan. Her 
çocuğa bu rollerden birini verin. 
Bunun için 10’dan daha az çocuk 
varsa 2 kuş seçin, 10-20 çocuk 
varsa 3 kuş seçin, 20 veya daha 
fazla çocuk varsa 4 kuş seçin. 
Kalan çocuklara, tüm çocuklar 
rol alana kadar sırayla yiyecek, 
su barınma, alan rollerini verin.

 Kuşlar bu oyunda ebe rolün-
dedir. Habitat bileşenlerini ya-
kalamaya çalışır. Habitat bileşeni 
olan çocuklar ise, hangi bileşen 
olduklarını kuşlar anlasın diye ko-
şarken belirli hareketler yaparlar.

• Yemek: Elleriyle ağızlarına 
doğru yeme hareketi yapar.

• Su: Kollarıyla dalga hareketi 
yapar.

• Barınma: Ellerini başının üze-
rinde tutar.

• Alan: Kollarını açık tutar.
 Oyunun amacı, her kuşun dört 

farklı habitat bileşenini ebeleye-
rek toplamasıdır. Kuş olan çocuk 
bir habitat bileşenini yakaladı-
ğında, o çocukla kol kola girer ve 
birlikte diğer bileşenleri kovala-
maya devam ederler.

 Bir grup dört bileşenin hepsini 
topladıktan sonra, bu grup oyun 
alanının dışına oturmalıdır.

 İlk turun sonunda, dört bileşe-
nin hepsini toplayabilen kuşlar 
hayatta kaldı demektir. Oyunu 
biraz daha uzatmak isterseniz 
aşağıdaki şekillerde de detaylan-
dırabilirsiniz:
• Dört habitat bileşenini top-

layıp oyun dışına çıkan kuş, 
üremeye başlar. Dört habitat 
bileşeninden biri kuş olarak 
oyuna tekrar girer ve o da di-
ğer kuşlarla birlikte habitat bi-
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leşenlerini kovalamaya devam 
eder. Kuş sayısı artınca ortam-
da rekabet artacağı için bü-
tün kuşlar habitat bileşenlerini 
yakalayamaz. Oyun sonunda 
bunun nedenini çocuklarla de-
ğerlendirebilirsiniz.

• Ya da oyun oynanırken ço-
cuklara kısa hikayeler anlata-
rak bazı habitat bileşenlerini 
oyundan çıkarabilir ya da oyu-
na ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki 
gibi farklı senaryolar kullana-
bilirsiniz:
 » “İnsanlar yiyecek toplama-
ya veya ormanlık bir alanda 
inek yetiştirmeye başladı.” 

1 alan ve 2 barınma rolünde 
çocuğu oyundan çıkarın.

 » “Kuru bir yıl ve nehirlerdeki 
su azaldı.” 1 su çıkarın.

 » “Yaban hayatı koruma çalış-
ması başladı ve ek arazi alanı 
ayrıldı.” 1 yemek, 1 su, 1 barın-
ma ve 1 alan ekleyin.

 Etkinliği yeni senaryolar ekle-
yerek ve her turda habitat bile-
şenlerini değiştirerek dilediğiniz 
kadar uygulayabilirsiniz. İhtiyaç 
duyduğu tüm bileşenleri elde 
edemeyen bir kuş, tur boyunca 
hayatta kalamaz. Oyun sonunda 
bu senaryoların etkilerini çocuk-
larla değerlendirebilirsiniz.
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HABİTAT KEŞFİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

BESİN 
(Seçtiğiniz kuşun ne ile beslendiğine 

dikkat ederek aramanızı yapın. Tohum, 
böcek, solucan, balık, meyve gibi)

BARINMA 
(Seçtiğiniz kuşa en uygun barınma 

yeri neresi olabilir? Ağaç, çalı, sazlık, 
yuva, bina gibi)

SU 
(Etrafta su kaynağı olarak neler var? 

Göl, dere, nehir, su birikintisi gibi)

YER 
(Bulunduğunuz yer neresi? 

Seçtiğiniz kuş için uygun bir yer mi? 
Orman, bahçe, deniz gibi. Ya da göç 

yolu mu? Büyüklüğü nasıl?)
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Notlar



Notlar
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