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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-
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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

www.bio-learn.org 7



BioLearn

BİYOÇEŞİTLİLİK

8



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.
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Biyoçeşitlilik Nedir?
Dünyamız okyanusların en derin noktasından dağların en yüksek 
zirvelerine kadar sayısız ekosistemde canlılara ev sahipliği ya-
pıyor. Tüm bu canlıların oluşturduğu çeşitliliğe biyolojik çeşitli-
lik (biyoçeşitlilik) deniyor. İklim koşullarının daha ılıman olduğu 
ekvatoral bölgeler biyoçeşitlilik bakımından çok zengin olurken, 
kutuplarda soğuk iklim daha fakir bir biyoçeşitliliğe neden olu-
yor. Örneğin Amazon yağmur ormanlarında, Antarktika’nın sert 
koşullarına göre çok daha fazla sayıda canlı türü yaşıyor.

 Biyoçeşitlilik farklı iklim koşulları ve coğrafyalarda değişiklik gösterir.

www.bio-learn.org 11



Bilim insanları ve doğa korumacılar biyoçe-
şitlilik kavramını, doğanın sağlıklı şekilde iş-
leyişini ve içerisinde yaşayan canlıların tehdit 
altında olup olmadıklarını anlamak için kulla-
nıyorlar. Böylece canlı türlerinin yok oluşla-
rını engellemeye çalışıyorlar. Bunu yaparken 
de biyoçeşitliliği 3 farklı şekilde ele alıyorlar.

İlk olarak türlerin çeşitliliğini inceliyorlar. Ör-
neğin Karadeniz’de yaşayan canlıları, istavrit, 
hamsi, palamut gibi balıklardan, tırtak, afali-
na, su samuru gibi memelilere ve tepeli ka-
rabatak, gümüş martı, yelkovan gibi kuşlara 
kadar tek tek ele alıyorlar. Bu bölgede bulu-
nan mikroorganizma, mantar ve bitki türleri-
ni tespit etmeye çalışıyorlar. Böylece Karade-
niz’in tür çeşitliliğini ortaya çıkarıyorlar.

Dünyamız okyanusların 
en derin noktasından 

dağların en yüksek 
zirvelerine kadar sayısız 

ekosistemde canlılara ev 
sahipliği yapıyor. 
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İkinci olarak genetik çeşitliliği inceliyorlar. 
Genetik çeşitliliği daha iyi anlamak için önce 
kendimize bir bakalım mı? Mesela gözlerin ne 
renk? Saçların dalgalı mı yoksa düz mü? Bur-
nunun, dudaklarının şekilleri nasıl? Dış görü-
nüşün etrafındaki insanlarla birebir aynı mı? 
Dünyadaki bütün insanlar Homo sapiens adı 
verilen aynı türe ait olsa da herkesin vücut 
yapısı birbirinden farklı ve kimse birbirinin 
birebir aynısı değil, değil mi? Bunun nedeni 
hepimizdeki genetik farklılıklar... İşte bilim in-
sanları da aynı biz insanlarda olduğu gibi bir 
ekosistemde bulunan diğer canlı gruplarında-
ki bu çeşitliliği inceliyorlar.  

www.bio-learn.org 13



Son olarak ekosistemlerin çeşitliliğini ele alı-
yorlar. Ekosistemi kabaca bir alandaki canlıların 
hava, su, toprak, sıcaklık gibi cansız varlıklarla 
ve diğer canlılarla kurduğu ilişki olarak tanımla-
yabiliriz. Sağlıklı bir ekosistemde yaşayan can-
lılar, büyümek ve üremek için gerekli ihtiyaçla-
rını karşılayabilirler. Farklı ekosistemler de farklı 
canlı gruplarının bu ihtiyaçlarını karşılamasına 
olanak sağlar. Örneğin Karadeniz’deki sulak 
alan ekosistemleri, orman ekosistemleri ya da 
kıyı ekosistemleri Karadeniz’in ekosistem çeşit-
liliğini zenginleştiriyor. Çünkü her bir ekosistem 
içerisinde, farklı canlı grupları yaşayabiliyor. Su-
lak alanlardaki kuşlar, ormanlardaki memeliler 
ya da kıyılardaki balıklar farklı ekosistemlerde 
ama aynı denize yakın yaşayabiliyorlar. 

Sonuç olarak baktığımızda tür, genetik ve eko-
sistemlerdeki çeşitlilik bir bütün olarak biyoçe-
şitliliği oluşturuyor. 

Bilim insanları ve 
doğa korumacılar 

biyoçeşitlilik kavramını, 
doğanın sağlıklı şekilde 

işleyişini ve içerisinde 
yaşayan canlıların 
tehdit altında olup 

olmadıklarını anlamak 
için kullanıyorlar.

BioLearn
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Biyoçeşitlilik Neden Önemlidir?
Sulak alanlardan yağmur ormanlarına kadar 
sayısız ekosistem, içerisinde yaşayan canlı-
larla bir bütün halindedir. Yani bu canlıların 
varlığı ve sağlıklı bir şekilde yaşıyor olmala-
rı, ekosistemlerin de sağlıklı bir şekilde işle-
diğini gösterir. Bu yüzden de biyoçeşitliliği 
korumak çok büyük bir önem ifade eder.

Ekosistem içerisinde yer alan canlılar, birbir-
leriyle bitmek bilmeyen iletişim ve etkileşim 
halindedirler. İnsanlar da diğer tüm canlı-
lar gibi biyoçeşitliliğin bir parçasıdır. Göz-
lerimizle göremediğimiz bakterilerin bizleri 
hastalıklardan koruması ya da sulak alanlar-
daki bitkiler sayesinde temiz içme suyuna 
ulaşabiliyor olmamız, biyoçeşitliliğin sağlıklı 
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olmasına ve ekosistemin doğru işlemesine 
bağlıdır. Biyoçeşitliliğin yok olması bu ilişki-
lerin bozulmasına ve dolayısıyla insanların 
ve diğer pek çok canlının ciddi sorunlar ya-
şamasına sebep olur.

Biyolojik çeşitlilik yaşamın devamlılığı için 
çok önemlidir. Solunan havadan, içilen suya, 
yenilen besine kadar her şey biyoçeşitliliğe 
bağlıdır. Ağaçların varlığı sayesinde temiz 
hava, arılar ve böcekler sayesinde çeşit çe-
şit meyveler, sebzeler, bitkiler var olur. Biyo-
çeşitlilik gıdamızın güvenliğini sağlar. Çeşit-
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li bitkisel ve hayvansal gıda türleri ile besin 
zenginliğimizin, iyi beslenerek sağlıklı kala-
bilmemizin temelini oluşturur. 

Vücudumuzda yaşayan binlerce farklı mikro-
organizma sayesinde bağışıklık sistemimiz 
sağlıklı bir şekilde çalışır.  Diğer bir yandan 
bilim insanları ilaç üretiminde de biyoçe-
şitlilikten faydalanır. Çeşitli bitki, mantar ve 
mikroorganizmalar hastalıklarımızın tedavi-
si için kullanılmak üzere ilaçların üretiminde 
kullanılır. Biyoçeşitlilik gıda dışında barınma 
ve kıyafet gibi temel ihtiyaçlarımızı da karşı-
lamamızı sağlar. Ayrıca ruhumuza iyi gelen, 
doğal güzelliklere sahip alanlar sunar. Üste-
lik biyolojik çeşitlilikten sağladığımız tüm bu 
kıymetli hizmetler doğa tarafından tama-
men ücretsiz olarak sunuluyor...

Vücudumuz 
mikroorganizmalarla 
doludur. İnsan 
vücudunda 10 binden 
fazla bakteri türü yaşar. 
Toplam sayıları ise 
100 trilyonu geçebilir! 
Vücut ağırlığımızın ise 
yaklaşık 1,5 kilogramını 
oluştururlar. Sağlığımız 
için bu çeşitlilik ve 
yararlı bakterilerin 
sayısı çok önemlidir.

Bunu
biliyor
muydun?
??
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Tüm bunların dışında sanatsal ve teknolojik 
gelişmelerimizi de biyoçeşitliliğin böylesine 
zengin olmasına borçluyuz. Birçok sanatçı 
yaptıkları resimlerde, besteledikleri şarkılar-
da ya da yazdıkları metinlerde bu biyoçe-
şitlilikten ilham alır. Sadece sanatçılar değil, 
mühendisler, tasarımcılar, bilim insanları da 
bu biyoçeşitlilikten etkilenir. Yapılan birçok 
teknolojik gelişme biyolojik unsurlardan iz-
ler taşır. Hatta bunun için özel bir isim bile 
vardır. İnsanların, karşılaştıkları sorunlara 
çözüm üretmek ve doğadan ilham alarak 
yeni yöntemler geliştirmesi biyomimikri 
olarak adlandırılır.

Biyolojik çeşitlilik 
yaşamın devamlılığı 
için çok önemlidir. 
Solunan havadan, 
içilen suya, yenilen 
besine kadar her şey 
biyoçeşitliliğe bağlıdır.

  Japonya’daki hızlı trenlerin tasarımında Yalıçapkını isimli kuşların gaga yapılarından esinlenilmiştir. 
Bu sayede en az sürtünme ve enerji kaybıyla yol alınabilir.
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Biyoçeşitliliğin Zenginliğini 
Nasıl Belirleriz?
Bilim insanları biyoçeşitliliğin zenginliğini 
tanımlamak ve ölçmek için farklı yöntemler 
kullanırlar. En yaygın yöntem belirli bir alan 
içerisinde yaşayan tür ve birey sayısını be-
lirlemektir. Örneğin Tuna Nehri Deltası üze-
rinde 312 farklı kuş türü yaşarken, Sakarya 
Nehri Deltasında yaklaşık 100 kuşu türü ya-
şar. Dünya çapında baktığımızda ise bu fark 
çok daha büyük olabiliyor. Örneğin yağmur 
ormanlarında yaşayan bitki ve hayvan tür-
lerinin sayısı, Kuzey kutup bölgesindeki tür-
lerden 20 kat daha fazla. Birey sayıları yani 
canlıların bolluğu için de benzer durum ge-
çerli. Örneğin Türkiye ve Gürcistan’da yaşa-
yan Boz ayıların sayısı, Bulgaristan’da yaşa-
yan boz ayılardan oldukça fazla.

Bu farklılıkların oluşmasında coğrafya ve 
iklim koşulları büyük önem taşıyor. Canlılar 
belli bir bölgede yaşayabilmek için o böl-
genin şartlarına göre uzun yıllar içerisinde 
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farklı adaptasyonlar geliştirebiliyor. Örneğin so-
ğuk iklim koşullarında yaşayan memeli hayvan-
lar sıcak iklimdekilere göre daha kalın bir kürke, 
daha yağlı bir vücuda ve ortama uyumlu renk-
lere sahip oluyor. Bu adaptasyon farklılıkları, 
farklı bölgelerde canlı sayılarının da değişmesi-
ne sebep oluyor. 

Böyle bir ölçüm yapmak her ne kadar kullanışlı 
bir yöntem olsa da gezegenimizin sahip oldu-
ğu biyoçeşitliliği tam anlamıyla belirlememiz 
için yeterli değil. Yapılan çalışmalar gösteriyor 
ki, gezegenimizde yaşayan canlıların sayısını 
hala tam olarak belirleyebilmiş değiliz. Şu an 
bakteriler haricinde yaklaşık 1,5 milyon farklı 
tür canlının olduğu keşfedildi ve bilimsel olarak 
isimlendirildi. Ama bilim insanları bu sayısının 
8,7 milyondan fazla olduğunu düşünüyor! 

Bakteriler haricinde 
yaklaşık 1,5 milyon farklı 
tür canlının olduğu 
keşfedildi ve bilimsel 
olarak isimlendirildi.

  Kutup tilkileri, kış aylarında bulundukları ortamda kamufle olmak için beyaz renkli bir kürke bürünür-
ler. Kızıl tilkilerin de bulundukları daha ılıman coğrafyalara uyumlu renkleri vardır.
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Tahmin edilen tür sayısı bu kadar çok olun-
ca, bilim insanları yeni türleri keşfetmek 
için amansız bir araştırma içerisindeler. Yeni 
canlılar bulmak ise ancak yeni yerlere git-
mek ile mümkün oluyor. Denizlerin ve ok-
yanusların derinlikleri ise bu iş için en ideal 
yerlerden! Yapılan çalışmalar sonucunda bi-
lim insanları yakın zaman içerisinde geze-
genimizin tamamında 200’den fazla yeni 
türü keşfetti. Bu türler, genetik olarak o ka-
dar eşsizler ki, birçoğunun hiçbir yakın ak-
raba türü bulunmuyor. 
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Biyoçeşitliliğin Yok Oluşu
Dünyamız sahip olduğu bu zengin biyoçe-
şitliliği sayesinde maruz kaldığı sorunlar kar-
şısında daha dirençli olabiliyor. Çünkü eğer 
çeşitlilik ne kadar fazlaysa, kuraklık, hastalık, 
iklim değişikliği gibi zorlu koşullara dayana-
bilme olasılığı da o kadar artar. Ancak bazı 
türlerin soyu tükeniyor ve sonsuza dek yok 
oluyor. Bu yok oluş bazı durumlarda doğal 
bir sürecin sonucu olarak karşımıza çıkabi-
liyor. Örneğin tarih öncesi devirlerde yaşa-
yan dinozorların yok oluşu doğa olaylarının 
sonucunda gerçekleşmişken günümüzdeki 
yok oluşun en önemli sorumluların başında 
insanlar geliyor.

Son 100 yılda insanların 
dünyanın her bir köşesine 
yayılması ve doğaya 
zarar veren faaliyetleri, 
yüzlerce canlının soyunun 
tükenmesine sebep oldu ve 
olmaya devam ediyor.

  Küresel ölçekte tehdit altında olan Akdeniz Keşiş Fokunun, geçmişte Karadeniz’de de yaşadığı 
biliniyor. Günümüzde çoğu Ege Denizi’nde olmak üzere yaklaşık 700 birey kaldığı tahmin ediliyor.
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Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, özellik-
le son 100 yılda insanların dünyanın her bir 
köşesine yayılması ve doğaya zarar veren 
faaliyetleri, yüzlerce canlının soyunun tü-
kenmesine sebep oldu ve olmaya devam 
ediyor. Bu yok oluşun sebeplerinin başında 
canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi 
ya da tamamen yok edilmesi geliyor. Örne-
ğin bir ormanın tarım alanı açmak için tama-
men yok edilmesi ya da içerisinden yollar 
geçirerek parçalara bölünmesi, bu ormanda 
yaşayan canlılarının soyunu tehlikeye soku-
yor. Bunun yanında kirlilik, aşırı avlanma, ik-
lim değişikliği ve diğer onlarca sorun, canlı-
ların varlığını tehdit ediyor. 

Yine de tüm bu tehditleri ortadan kaldırmak 
ve gezegenimizi tüm canlılar için daha gü-
venli hale getirmemiz mümkün. Bireysel ya-
şantımızı doğaya dost şekilde düzenleyerek 
ve doğaya zararlı alışkanlıklarımızı değişti-
rerek, tüm canlılarla birlikte uyum içinde ya-
şayacağımız güzel bir geleceği şekillendir-
meye başlayabiliriz.

Dünya üzerinde 
binlerce canlı türü, 
soyunun tükenmesi 
tehdidiyle karşı 
karşıya. Yapılan 
araştırmalara 
göre son 10 yılda 
450’den fazla 
canlının soyu 
tamamıyla yok 
olmuş durumda.

Bunu
biliyor
muydun?
??
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Neler öğrendik?
 Dünyamızın sahip olduğu canlılar ve ekosistemlerin bütünü 

biyolojik çeşitlilik ya da biyoçeşitlilik olarak adlandırılır.

 Biyoçeşitliliğin sağlıklı bir şekilde var olması insanlar da 
dahil olmak üzere tüm canlılar için hayati önem taşır.

 İnsan faaliyetleri başta olmak üzere çok sayıda tehdit, 
biyoçeşitliliğin zarar görmesine ve yok olmasına sebep olur.
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Etkinlikler
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2. Şu örnek kelimeleri kullanabilir-
siniz: Balık, kuş, ağaç, kelebek, 
sinek, köstebek, karınca, çiçek, 
tohum, geyik, yaprak, insan, 
kurt, kurbağa, elma, ıspanak, 
domates...

3. Çocuklara oyunu nasıl oynaya-
cağınızı anlatın. Herkesin be-
lirlediğiniz alanda rastgele do-
laşarak 20 adet “evet-hayır” 
cevaplı soruları birbirine sora-
bileceklerini söyleyin. Aldıkları 
yanıtlara göre de hangi varlık 
olduklarını tahmin edeceklerini 
ifade edin. Nerede yaşıyorum, 
ne ile besleniyorum gibi geniş 
uçlu sorular sormamaları konu-
sunda çocukları uyarın.  

1. Çocuklarla bir çember oluştu-
run. Yapışkan kâğıtlara çocuk 
sayısı kadar biyolojik çeşitlilik 
ilgili farklı kelimeleri yazın. Her 
bir çocuğun alnına ya da sırtına 
rastgele bu kâğıtları yapıştırın. 
Kimsenin kendisinde yazan ke-
limeyi görmemesini sağlayın ya 
da birbirlerine söylememeleri 
konusunda çocukları uyarın.

Ben Neyim?

Amaç

Kazanım

Hedef Kitle
Doğadaki canlı çeşitliliğine 

dikkat çekmek. 

 Sonuca ulaşmak için 
doğru sorular sorar. 

 Doğadaki canlı çeşitliliğini fark eder. 

8-14 Yaş

Malzemeler
Kalem, yapışkan kâğıtlar

Uygulama

Süre Metot
20 dk. Soru-cevap, 

oyun
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4. Çocuklar birbirlerine aşağıdaki 
gibi sorular sorarak ne oldukla-
rını tahmin etmeye çalışabilirler.

• Hayvan mıyım?
• Bitki miyim?
• Ormanda mı yaşıyorum?
• Denizde mi yaşıyorum?
• Büyük müyüm?
• Küçük müyüm?
• Yeşil renkte miyim?
5. Yaklaşık 10 dakika sonunda ço-

cukların çember oluşturması-
nı isteyin. Herkesin ne olduğu 
ile ilgili tahminlerini alın. Yanlış 
tahmin edenler ya da hiçbir tah-

minde bulunamayanlara bazı 
ipuçları vererek tahmin etmele-
rini sağlayın.

6. Etkinlik sonunda çocuklarla bir-
birinden farklı canlıların geze-
genimizde bir arada bulundu-
ğundan bahsedin. Ekosistemde 
başka hangi varlıkların olabile-
ceğini konuşarak biyolojik çe-
şitliliğe dikkat çekin. 

Kuş

Balık

Elma

Yaprak
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular sorabilirsiniz.
 Hangi canlı olduğunuzu tahmin etmekte zorlandınız mı? Neden?
 Daha önce biyolojik çeşitlilik kavramını duydunuz mu? 
 Gezegenimizde çok fazla tür olması ve bu canlıların bir arada ya-

şaması sizin için ne ifade ediyor?

 Yukarıdaki oyunu iki farklı şekilde de oynayabilirsiniz:
1. Çocuklar arasından bir gönüllü seçip tahtaya gelmesini isteyin. 
Tahtaya gönüllü çocuk görmeyecek şekilde biyolojik çeşitlilikle ilgili 
bir kelime yazın. Ardından gönüllü çocuğun arkadaşlarına sadece 
“evet-hayır” cevapları alabileceği sorular sorarak tahtada yazan ke-
limeyi tahmin etmesini isteyin. Farklı çocuklara oyuna devam edin. 
2. Yapışkan kâğıtlara kelimeleri yazıp, bu kâğıtları çocukların alnına 
yapıştırın. Çocuklarla çember oluşturun. Herkesin sırayla “evet-ha-
yır” cevapları alabileceği sorular sormasını sağlayın. Evet yanıtı al-
dıkça çocuk sorular sormaya devam edebilir. Hayır yanıtı aldığında 
soru sorma sırası sıradaki çocuğa geçer. 
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Çeşit Çeşit Kuşlar

Amaç

Kazanım

Hedef Kitle

Biyolojik çeşitliliği anlamak ve kuşlar 
arasındaki farklılıkları keşfetmek.

 Parça-bütün ilişkisi kurar. 
 Farklı ekosistemler ve 

biyolojik çeşitlilik arasındaki 
bağlantıyı kavrar. 

 Kuş türleri arasındaki farklılığı 
açıklar.

8-14 Yaş

Malzemeler
Kuş Diyagramı, Kuşların Gagaları 

ve Ayakları Çalışma Kâğıdı, kalem, 
projeksiyon cihazı

Süre Metot
50 dk. Soru-cevap,

tartışma, uygulama

1. Çocuklara evlerinin, okulları-
nın bahçelerinde ya da evleri-
ne en yakın parkta hangi can-
lıları gördüklerini sorun. Sırayla 
herkesten yanıt almaya çalışın. 
Ağaçlar, çiçekler, kuşlar, böcek-
ler, insan, kedi, köpek, kirpi gibi 
çeşitli cevaplar gelecektir. Kaç 
farklı canlı türü görüldüğünü 
not edin. 

2. Gelen cevaplar doğrultusunda 
küçücük bir bahçe ya da park-
ta bile ne kadar farklı canlı türü 
olduğunu söyleyin. Ardından bi-
yolojik çeşitlilik hakkında kısaca 
bilgi verin.

3. Açıklamanın ardından çocuklara 
aşağıdaki soruları sorun:

• Çevrenizdeki biyolojik çeşitliliği 
biliyor musunuz? Hiç saymaya 
çalıştınız mı?

• Kaç farklı memeli, balık ya da 
ağaç türü biliyorsunuz? Daha 
önce kaç farklı kuş türü gördü-
nüz?

• Peki bu türleri birbirinden nasıl 
ayırt ediyorsunuz? Onları birbi-
rinden farklı kılan ne? (Dış görü-
nüşleri, sesleri, davranışları…)

Uygulama
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4. Ardından bugün kuşları daha ya-
kından tanıyacağınızı ve türler 
arasındaki farklılıkları keşfedece-
ğinizi söyleyin. Aşağıdaki açıkla-
mayı yapın.

Kuşlar tüylü ve kanatlı hayvanlar-
dır. Kimisi güzel ötüşlüdür, kimisi 
pek ötmez, kiminin ise ötüşü biraz 
gürültülüdür. Kuşlar çeşit çeşittir. 
Farklı biçimde, boyutta ve renkte 
olabilir. Örneğin leylekler ve serçe-
leri birbirleriyle kıyaslayın. Ne kadar 
farklılar değil mi?
5. Ardından çocuklardan Kuş Di-

yagramını açmalarını ve boşluk-

ları doldurmalarını isteyin. Ge-
rekirse bu sayfayı projeksiyon 
cihazıyla tahtaya da yansıtabi-
lirsiniz. Kuş diyagramı ile ilgili şu 
açıklamayı yapın:

Eğer kuşların vücut kısımlarını iyi ta-
nırsak, kuşları birbirinden ayırt ede-
biliriz. Kuşun kafası, gagası, gövde-
si, bacağı, ayağı, kanadı, kuyruğu 
ve gözü bize kuşun türü hakkında 
ipuçları verir. Bunların şekli, boyutu 
ve rengi kuşun hangi türe ait oldu-
ğunu anlamamıza yardımcı olur. Ta-
bii tüylerinin rengi de çok önemlidir. 
Kuşun rengine bakar bakmaz onun 
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hangi kuş olduğunu da anlayabiliriz.
Bu aşamada yaş düzeyine göre aşa-
ğıdaki soruları da çocuklara sorabi-
lirsiniz:
• Kuşların ayakları var. Peki, elleri 

var mı? (Vücutlarını iki ayakları 
üzerinde taşıyabilecek kadar ha-
fiflerdir.)

• Kuşların gagası var. Peki, dişleri var 
mı? (Kuşların mideleri ve bağır-
sakları arasında taşlık denilen bir 
organ bulunur. Kuşlar, bilerek kum 
ya da küçük taşlar yerler. Taşlıkta 
depolanan kum ya da küçük taş-
lar öğütücü görevi görür. Yiyecek, 
mideden taşlığa girer ve burada 
taşlık, yiyecekleri ezerek parçalar.)

Kuş Diyagramı Cevap Anahtarı:
1. Kafa 2. Gaga 3. Göğüs
4. Bacak 5. Ayak 6. Kuyruk
7. Kanat 8. Sırt 9. Göz

6. Ardından Kuşların Gagaları ve 
Ayakları Çalışma Kâğıdını açma-
larını isteyin ve burada sorulan 
soruları cevaplamaları için 5 da-
kika süre verin. Gerekirse bu say-
fayı projeksiyon cihazıyla tahtaya 
da yansıtabilirsiniz. Görsellerle 
ilgili aşağıdaki açıklama metnini 
kullanarak çocuklarla kuş türleri-
nin birbirinden farkını ve bu fark-
lılıkların nedenlerini konuşun.

Haydi şimdi çeşitli kuş türlerinde-
ki farklılıklara yakından bakalım… 
Tüylerinin renklerine dikkat edelim, 
gaga ve ayak yapılarını inceleyelim. 
Peki sizce bu farklılıklar nelerden 
kaynaklanıyor olabilir?

- Yaşam alanlarının ve beslenme şe-
killerinin farklı olmasından

Tüm kuşların gagası vardır. Biz in-
sanlar gibi dudakları ve dişleri yok-
tur. Kuşlar gagalarını yiyecek yaka-
lamak ve yemek yemek için kullanır. 
Farklı kuşların, farklı besinleri yeme-
lerine yardımcı olan farklı şekillere 
sahip gagaları vardır.

Tüm kuşların iki bacağı ve iki ayağı 
vardır. Bazı kuşların bacakları uzun, 
bazılarınınki kısadır. Ayaklarının şe-
killeri ise birbirinden farklı olabilir. 
Neden tüm kuşlar aynı ayak şekline 
veya aynı boyda bacağa sahip değil 
sizce?

- Bacaklar ve ayaklar, kuşun yürüme-
sine, tünemesine, suda dolaşmasına, 
yüzmesine, dinlenmesine, yiyecek 
yakalamasına hatta vücudunu ka-
şımasına yardımcı olur. Bazı kuşlar 
ormanda, bazıları denizlerde, bazıla-
rı göl kenarında yaşar. Yani bu ayak 
şekilleri kuşların farklı çevrelerde 
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yaşamasına ve yiyecek yakalayabil-
mesine yardımcı olur. Kuşların göv-
desi tüylerle kaplı olduğu için karın 
tüyleri bacak uzunluklarını gizler. 
Çoğunlukla göründüklerinden daha 
uzun bacaklara sahiptirler, ama an-
cak tüyleri kalkınca görebiliriz.

Kartal
• Kartal gagası, güçlü, keskin ve 

çengellidir. Bu gaga şekli ondan 
kaçan hayvanları yakalaması-
na ve yakaladığı büyük ve güç-
lü hayvanları parçalara ayırarak 
yiyebilmesine yardım eder. Fare, 
yılan, tavşan, kuş gibi canlıları ve 
leş yer. 

• Kartal ayağı, keskin, büyük ve 
güçlü pençelere sahiptir. Bu sa-
yede yılan, fare, küçük kuşlar 
gibi canlıları kolaylıkla avlayabi-
lir. Bacakları bu avları yakalayıp 
taşıyabilecek kadar güçlüdür. 
Büyük hayvanları bile kolaylıkla 
yakalayabilir.

Ördek
• Ördek gagası, uzun, yassı ve ge-

niştir. Gagası sivri değil, yumuşak 
hatlıdır ve kenarlarında tarakları 
vardır. Bu nedenle yakaladıkları 
yiyecekleri parçalayamaz, bü-
tün halinde yutarlar. Bu taraklı 
yapı yiyeceklerin sudan, kumdan 
veya çamurdan filtrelemesine 
yardımcı olur. Su içerisinde yaşa-
yan böcekleri, kabuklu canlıları, 
kurbağaları, otları ve tohumları 
yiyebilir. 

• Ördek ayağı, perdelidir. Perde-
li ayaklar suyu bir kürek gibi itip 
suda yüzebilme özelliği sağlar. 
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İspinoz
• İspinoz gagası, küçük ve sivri-

dir. Küçük tohumları kolaylıkla 
bulmalarına ve yemelerine yar-
dımcı olur.

• İspinoz ayağı, ince ve uzun tır-
naklıdır. Bu sayede ağaç dallarına 
rahatça tutunarak uzun süreler 
tüneyebilir. 

Leylek
• Leylek gagası, uzun ve sivridir. 

Leylekler çoğunlukla sulak alan-
larda beslendiğinden gagaları 
burada beslenebilecek şekilde 
gelişmiştir. Bu sayede suyun ara-
sındaki otlar arasında yiyeceğini 
rahatlıkla bulabilir. Daha çok su-
lak alanlardaki balık, solucan, ka-
buklu canlılar, yılan, kertenkele, 
kurbağa gibi canlılarla beslenir. 

• Leyleğin bacağı ve ayak parmak-
ları uzundur. Bir ördek gibi ayak-
ları tam perdeli değildir çünkü 
suda yüzmez. Daha çok sulak 
alan kenarındaki çamurlu alan-
larda gezinir. Uzun parmakla-
rı çamurda batmasını önlemeye 
yardımcı olur. Uzun bacağı ise su 
kenarında yiyecek ararken ıslan-
madan yürümesini kolaylaştırır.

7. Çalışmayı tamamladıktan son-
ra çocuklarla farklı kuş türle-
rindeki benzer yapıları tartışın, 
örnekler vermeleri konusunda 
yönlendirin.
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz. Çocukla-
rın hazır bulunuşluk düzeyine göre adaptasyon konusunu detaylı bir 
şekilde konuşabilirsiniz.
 Kuşlar arasında hangi farkları gözlemlediniz? 

Bu farklılıkların nedenleri neydi?
 Daha önce hiç bu kuşları görmüş müydünüz? Nerelerde görmüştünüz? 
 Kuşlar dışında diğer hayvanlarda da benzer farklılıklar var mı? 

Neler?

 Çocuklarla farklı kuş türlerini bir arada görebileceğiniz bir alana gi-
din ve kuş gözlemi yapın. Kuş gözlemi sırasında Kuş Diyagramından 
faydalanarak kuşların farklı yapılarına dikkat çekin ve dürbün kullan-
maları konusunda çocuklara yardımcı olun.



www.bio-learn.org 35

Kuyruk - Göz - Bacak - Sırt - Göğüs - Ayak - Gaga - Kanat - Kafa

KUŞ DİYAGRAMI 
Haydi aşağıda verilen kelimeleri resimdeki kutucuklara doğru bir 

şekilde yerleştir ve kuş diyagramını tamamla.

9.

8.

7.

6.

1.

2.

3.

5.

4.
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KUŞLARIN GAGALARI VE 
AYAKLARI ÇALIŞMA KÂĞIDI

Gaga tipine bakarak hangi kuşun ne ile beslendiğini tahmin et ve buraya yaz.
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Kuşların gagaları bize onların ne yediğiyle ilgili ayakları ise bize onların 
nasıl bir yerde yaşadığını ya da bu ayakları ne için kullandığıyla ilgili 

fikir verebilir. Haydi aşağıdaki kuşlara daha yakından bak ve tahmin et!  

Ayak tipinin ne işe yaradığını tahmin et ve buraya yaz.
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1. Çocuklarla hep birlikte farklı 
türde bitkileri gözlemleyebile-
ceğiniz bir alana gidin. Bitkiler 
üzerine konuşun. Bitki denilince 
akıllarına neler geldiğini, nelerin 
bitki olduğunu sorun. Aşağıdaki 
açıklamayı yapabilirsiniz.

Bitkiler, güneş ışınlarından aldıkları 
enerjiyle kendi besinlerini üretebilen 
yosun, ot, çalı, ağaç gibi canlıların 
genel ismidir. Bitkilerde kök, göv-
de, yaprak, meyve, çiçek gibi yapı-
lar bulunur. Kökleriyle topraktan su 
ve mineral alır. Gövde, kökten gelen 
su ve mineralleri bitkinin diğer kı-
sımlarına taşır. Bitkinin dik durma-

Bitki Çeşitliliği

Amaç

Kazanım

Hedef Kitle
Bölgedeki biyolojik çeşitliliği tanı-

mak; bitki türleri arasındaki farklılık-
ları gözlem yaparak ayırt etmek.

 Bitkileri gözlemler. 
 Bitki türleri arasındaki 
farklılıkları ayırt eder. 

 Çevresindeki bitki çeşitliliğini 
fark eder. 

8-14 Yaş

Malzemeler
Bitki Gözlemi Çalışma Kâğıdı

Süre Metot
40 dk. Gezi-gözlem, 

soru cevap

Uygulama
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sını sağlar. Yapraksa güneş ışınlarını 
ve kök ve gövdeden gelen mineral 
ve suyu kullanarak besin ve oksi-
jen üreten kısımdır. Çiçek, bitkinin 
üreme organıdır. Arılar, böcekler ve 
rüzgâr yoluyla tozlaşır. Sonrasında 
meyve oluşur. Meyve bitkinin tekrar 
çoğalmasını sağlayan tohumu içerir. 
2. Ardından çocuklara Bitki Göz-

lemi Çalışma Kâğıdı’nı açmala-
rını söyleyin. Çalışma kâğıdını 
anlatın. Belirlediğiniz alanda 30 
dakika boyunca bitki gözlemi 
yapacağınızı ve gözlemlerinizi 
çalışma kâğıtlarına kaydetmeleri 
gerektiğini söyleyin.

3. Gözlem bitiminde çocuklarla bir 
daire oluşturun. Herkesin göz-
lem notlarını ve gözlem sırasında 
karşılaştıkları durumları birbiriyle 
paylaşmaları için yönlendirin.

4. Biyolojik çeşitlilik ve bitki çeşit-
liliğinin önemi konusuna vurgu 
yaparak etkinliği sonlandırın. 
Aşağıdaki metinden faydalana-
bilirsiniz.

Bitki çeşitliliği sayesinde insanlar ve 
diğer canlılar birçok yarar sağlar. 
Gezegenin önemli oksijen kaynağı-
dır, soluduğumuz havayı temizler. 
İnsanlar ve hayvanlar için yiyecek 
kaynağıdır. Yakıt olarak odun kul-
lanırız. Keresteler, mobilya ya da 
inşaat yapımında kullanılır. Kâğıt 
üretiminde kullanılır. Gölge sağlar. 
Kökleri ile toprağı tutarak erozyo-
nu önler. Hava sıcaklığını ve iklimi 
düzenler. Hayvanlar için yuva olur. 
İnsanlara yaşayacakları, dinlenebi-
lecekleri ve eğlenebilecekleri güzel 
yerler sağlar. Bu dünyayı bitkilersiz 
düşünemeyiz...
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Değerlendirme Soruları

Zenginleştirme Önerileri

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
 Bitkileri daha yakından incelemek nasıldı? Keyifli miydi zor muydu?
 Uzaktan baktığınızda bu kadar farklı bitki türü olduğunu fark etmiş 

miydiniz? 
 Gördüğünüz en ilginç tür hangisiydi?
 Bu kadar çeşit bitki olmasının ekosistem için nasıl faydaları olabilir?

 Çocuklara 22 Mayıs’ın Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü ol-
duğundan bahsedip o günü evlerinde, okullarında kutlamalarını 
önerebilirsiniz.
 Etkinliği uygularken bitkileri tanımlamanıza yardımcı olması için 

PlantNet ya da PlantSnap gibi ücretsiz telefon uygulamalarını 
kullanarak bitki türlerini tespit edebilirsiniz. 
 Bu etkinliği bir uzmanı davet ederek uygulayabilir, alanda bulu-

nan türlerin tanıtılması için destek alabilirsiniz.
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BİTKİ GÖZLEMİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

Tarih
Başlangıç ve 
Bitiş Saati Yer

Gözlemci

Yaprak 1

Ağaç gövdesi 1

Yaprak 2

Ağaç gövdesi 2

Yaprak 3

Ağaç gövdesi 3

Yaprak 4

Ağaç gövdesi 4

Kaç farklı yaprak türü gördün? Şekillerini çizmeyi dene.

Kaç farklı ağaç gövdesi gördün? Bu sayfayı ağaç gövdesinin üzerine koy 
ve kalemle boya. Ağaç gövdesinin deseni buraya çıkar.
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Kaç farklı çiçek gördün? Rengi nasıl? Çizmeyi dene ve renklerini yaz.

Çiçek 1 Çiçek 2 Çiçek 3

Kaç farklı tohum gördün? İsimlerini öğren ya da çizmeyi dene.
Tohum 1 Tohum 2 Tohum 3 Tohum 4

Kaç farklı meyve gördün? Boyutu, şekli, rengi nasıl? Buraya yaz.

Meyve 1 Meyve 2 Meyve 3 Meyve 4

Çiçek 4
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