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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-

BioLearn

SULAK ALAN EKOSİSTEMİ VE HABİTAT

6



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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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 15



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.

BioLearn
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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.

BioLearn
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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 19



 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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HABİTAT KEŞFİ

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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