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KÜRESEL ISINMA NEDĐR?
NED R?

Yerküre, Güneş'ten
Güne 'ten gelen kısa dalgalı ışınımın
ı ınımın bir bölümünü yeryüzünde,
yeryüzünde, bir
bölümünü alt atmosferde (troposferde) emer. Güneş
Güne ışınımın
ı ınımın bir bölümü
bölümü ise,
emilme gerçekleşmeden,
gerçekle meden, yüzeyden ve atmosferden yansıyarak uzaya kaçar.
Yüzeyde ve troposferde tutulan enerji, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla
dola ımıyla
yeryüzüne dağılır
da ılır ve uzun dalgalı yer ışınımı
ı ınımı olarak atmosfere geri
geri verilir.
Yeryüzünden salınan uzun dalgalı ışınımın
ı ınımın önemli bir bölümü, yine
yine atmosfer
tarafından emilir ve daha az Güneş
Güne enerjisi alan yüksek enlemlerde
enlemlerde ve düşük
dü ük
sıcaklıklarda salınır. Atmosferdeki gazların gelen Güneş
Güne ışınımı
ı ınımına
ınımına karşı
kar ı geçirgen,
buna karşılık
kar ılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına
ı ınımına karşı
kar ı çok daha az geçirgen
layan ve ısı
olması nedeniyle Yerküre’nin beklenenden daha fazla ısınmasını ssaağlayan
dengesini düzenleyen bu doğal
ETK SĐ"" olarak adlandırılmaktadır.
do al süreç "SERA
"SERA ETKĐS

KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI
Dünyamızın yakın gelecekte sonu olabilecek derecede tehlikeli
sonuçları olan küresel ısınma eğer önlem alınmazsa bir çok alanda
alışılmış biyolojik davranışların değişmesine neden olacaktır.

Sıcaklık Artışları Yaşanacak
Küresel ısınmayla beraber dünyanın ortalama
sıcaklığı artacak. Bu artış çeşitli senaryolarda
15 dereceler çıkarken en ılımlı senaryolar 6
derecelik bir artış öngörmektedir. Dünyanın
düzeni için işe yarayan sera etkisi olmasaydı
dünyanız 35 derece daha soğuk olurdu. Fakat
bu etkinin olması gerekenden daha fazla
gerçekleşmesi istenenden daha fazla
sıcaklıkların oluşmasına neden olmaktadır.

Yangınlar Artacak
Küresel ısınmanı yok açacağı kuraklık bazı
bölgelerde güneş ışığına bağlı yangınların
oluşmasına neden olacaktır. Bununla
beraber bazı alanlarda şiddetli fırtınaların
oluşacak olması yıldırım düşmesine bağlı
yangınları da artıracaktır. Yıldırım
düşmesinde %44'lük bir artış
beklenmektedir bu da önümüzdeki 59 yıl
içinde orman yangınlarının %78 oranında
artması demektir.

Buzullar Eriyecek
Küresel ısınmayla birlikte buzullarda erime ileri
boyutlara ulaşacak. Buzulların erimesinin temel nedeni
deniz suyunun ısınması. Beyaz renkli olan buzullar
güneş ışınlarını koyu renkli okyanusa yansıtıyor ve
okyanus suyu ısısı giderek artıyor.
Bugün bile buzullardaki erime çok ciddi boyutlara
ulaşmıştır. Bazı araştırmalar 100yıl sonra kuzey
kutbundaki buzulların tamamının eriyebileceği
öngörülmekte.

Hayvan Türleri Azalacak
Küresel ısınmanın, doğanın dengesini geri dönülemez biçimde
bozarak, hayvan türlerinin yüzde 40'ının yok olması bekleniyor.
İngiltere hükümeti tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, küresel
ısınma göçmen kuşlar da dahil bir çok hayvan türünün soyunun
tükenmesine yol açabilir.
Eriyen buzullar sebebiyle foklar ve kutup ayılarının nesilleri tehlikeye
girecek. Deniz sularının ısınması sebepli birçok deniz canlısı yok
olacak. Özellikle erkek deniz kaplumbağalarının şimdiden yok
olmaya başladığı belirtilmekte.

MERCANLARDAKİ RENK
DEĞİŞİMİ
Okyanuslarda birikmiş olan karbon
miktarları yüzünden okyanusların asitliği
artmıştır. Bu, balıkların yaşamını doğrudan
etkileyecek bir durumdur. Hepsi birer
karbon emme makinesi olan mercanların
yavaş yavaş ortadan kalktığı ve bazılarında
ise renk değişiminin olduğu görülüyor. Böyle
bir durum doğadaki karbon zincirinin
kırılmasına ve buna bağlı olarak
karbondioksit emisyon miktarlarının
inanılmaz boyutlarda artmasına sebep
olabilir.

Diğer Bazı Sonuçlar
-Tarımda verimin azalması ve özellikle Avrupa ile Rusya'da hasatlarda
büyük düşüş,
- Kuzey Afrika'nın çölleşmesiyle büyük oranda göç,
-2.8 milyar insanın susuzlukla karşı karşıya kalması,
- Mercan resiflerinin yüzde 97'sinin yok olması
-Kuzey Buz Denizi'nin tamamen ortadan kaybolması ve kutup ayılarının
soylarının tükenmesi
- Afrika ve Kuzey Amerika'da sıtmanın yayılması

-Sanayi devriminden önce atmosferdeki milyon birim başına karbondioksit
partikül oranının 275, şu an ise 350 olduğu vurgulanan raporda, AB'nin
atmosferin iki derece ısınmasını engelleme hedefine ulaşılabilmesi için bu
oranın 450'de veya daha altında sabitlenmesi gerektiği kaydedildi.

KÜRESEL ISINMANIN HAYVAN TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

BUZULLARIN ERİMESİNİN HAYVAN
TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dünya üzerindeki buzullar sürekli olarak
erimekte,doğal hayati ve temiz su kaynaklarını tehdit
etmektedir.Global ısınma modelinin öngördüğü üzere,
sera gazlarının atmosfere saliniminin bu hızla devam
etmesi durumunda , kutuplarda aşırı ısınmaya yol
açmasi kaçınılmaz olacak. Bu arada, artan okyanus
sıcaklıkları da Antarktika kıyılarına büyük miktarlarda
isi taşıyacak.

Antarktika'daki sıcaklık artısı
denizdeki buzulların erimesine sebep
olacak. bu modern altyapıyı altüst
etmenin yani sıra pek çok ekosistemi,
geleneksel yasama biçimlerini de yok
edecek. Kutuplardaki erime, deniz
seviyesinde büyük yükselmelere sebep
olacak. Ekosistemler adaptasyon
sistemlerine meydan okuyan zor bir
testten geçerlerken, küçülen kar ve
buz kütleleri yüzünden insanların
ihtiyacı olan temiz su kaynakları da
azalacak.

Geri çekilen bir buzul ve deniz üzerindeki
buzun normalden önce parçalanması, deniz
foklarını avlamak için bu buza ihtiyaç duyan
kutup ayılarını etkiledi. Son araştırmaların
gösterdiğine göre bazı bölgelerde kutup
ayılarının vücut ağırlıkları normalin üçte
birine düştü.

ABD'de yapılan bir araştırma, küresel ısınmanın
neden olduğu buz denizlerinin incelmesine ilişkin
tahminlerin doğru çıkması halinde, 2050 yılına
kadar kutup ayılarının üçte ikisinin yok
olabileceğini duyurdu.

DENİZLERİN YÜKSELMESİNİN
HAYVAN TÜRLERİ ÜZERİNE
ETKİSİ

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin esas etkisi denizlerin en verimli alanları
olan kıyılarda görülecektir. Çünkü rüzgar ve yağmurların düzensiz hal alması
sonucu besleyici maddelerin deniz ortamına aktarımı da değişecek, değişen
akıntı rejimi de göz önüne alındığında günümüzdeki canlı verimliliği ve göç
dinamiği kısmen veya tamamen değişecektir.

KÜRE ISINIYOR, DENĐZLER YÜKSELĐYOR

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin esas
etkisi denizlerin en verimli alanları olan
kıyılarda görülecektir. Çünkü rüzgar ve
yağmurların düzensiz hal alması sonucu
besleyici maddelerin deniz ortamına
aktarımı da değişecek, değişen akıntı
rejimi de göz önüne alındığında
günümüzdeki canlı verimliliği ve göç
dinamiği kısmen veya tamamen
değişecektir.

Türkiye Denizleri Nasıl
Etkilenecek?
Dünya denizleri ve okyanuslarında
bunlar yaşanırken küresel ısınma ve
deniz suyu seviyesindeki değişimler
ülkemizi acaba nasıl etkileyecektir ?
küresel ısınmanın denizlerimizi çok
yönlü etkileyeceği ortadadır. Küresel
ısınmanın denizlerimize etkisini sadece
biyoçeşitlilikteki değişime
indirgeyemeyiz.
27 ilimizin deniz kıyısında olmasından
dolayı bu illerimizdeki kıyı yapıları,
balıkçılık, gibi ticari faaliyetleri ciddi
zarar görecektir. Nüfus artışının %
2.1 olduğu ülkemizde denizlerimiz hala
bir protein deposu iken küresel ısınma
ile ortaya çıkacak sorunlar geleneksel
balık avcılığına, av türlerine ve
yöntemlerine ciddi bir darbe
vuracaktır.

Küresel ısınma ayni
zamanda Alaska
kıyılarındaki katil
balinaların
avlanmalarını da
etkiledi. Simdi
alanlarında deniz
aslanları ve foklar
bulunmadığından
denizde yasayan
susamurlarına
yöneldiler. Bilim
adamlarının
bildirdiğine göre
küresel ısınma
balıkların göç
modellerini
değiştirdiği için
deniz aslanları ve
foklar bu bölgeden
kaçtılar.

Deniz samurlarının da dolayısıyla bu ortamdan yok olması,esmer
suyosunu yataklarının yok olmasıyla sonuçlanan bir zincirleme
reaksiyona yol açtı. Bu yataklar, okyanus canlıları için önemli bir
yasam alanı yaratmaktaydı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN HAYVAN TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
İklim değişimi gezegenimizdeki yasam modellerini değiştirmektedir ve
bilim adamları bunun sonucunda pek çok türün yok olduğunu, göç
ettiğini ve doğal davranışlarında değişmeler olduğunu bildirmektedirler.
Değişen iklim bitkileri ve hayvanları hayatta kalabilmek için göç etmeye
zorlamaktadır. Ne yazık ki araştırmaların sunu gösteriyor ki, insanların
yol açtığı iklim değişiminin hızına bitki türlerinin ancak onda biri yetişip
eşzamanlı olarak göç edebiliyor. Daha da kötüsü, insan yerleşimleri ve
altyapıları ekosistemlerin doğal yasam alanlarını izole parçalara bölmüş
durumda. İklim değişimi ise bu bölünmüş parçaları, içinde barındırdığı
canlılar için yaşanamayacak hale getirecek ve canlıların buradan göç
etme şansları da kalmayacak.

İklim stresinin doğal hayatta şimdiye dek bıraktığı bazı izler:

Bilim adamları iklim değişiminin Kuzey Amerika kıyılarındaki
Pasifik Somon popülasyonunda ciddi bir düşüşe sebep olduğunu
gözlemlediler.

1999'da bilim adamları küresel
ısınma yüzünden 20 tür Kosta Riko
kurbağasının neslinin tükendiğini
tespit ettiler.

İngiltere'de kuşlar son 20 yılda
bahar aylarında havada görülen
sıcaklık artısı yüzünden daha
erken yumurtlamaya başladılar.
Araştırmacılar yavrular
doğduklarında beslenecek böcek
türevlerini bulamadıkları için
hayatta kalabilmelerinden
endişeliler

Avrupa'da kelebekler
yasadıkları alanı kuzeye
kaydırdılar. Yasam
alanlarının güney sınırında
yükselen sıcaklıklar
ölümlerine neden
oluyordu.

Küresel ısınma ayni zamanda Alaska kıyılarındaki katil balinalarin
avlanmalarını da etkiledi. Simdi alanlarında deniz aslanlari ve
foklar bulunmadığından denizde yasayan susamurlarına
yöneldiler. Bilim adamlarının bildirdiğine göre küresel isinma
balıkların göç modellerini değiştirdiği için deniz aslanları ve
foklar bu bölgeden kaçtılar. Deniz samurlarının da dolayısıyla bu
ortamdan yok olmasi,esmer suyosunu yataklarının yok olmasiyla
sonuçlanan bir zincirleme reaksiyona yol açti. Bu yataklar,
okyanus canlilari için önemli bir yasam alani yaratmaktaydı.

Son araştırmalar bilim adamlarının su tahmine yöneltti: küresel
ısınma 2100 yılında mercanların bir çok kiyi bölgesinde yok olmasına
sebep olacak. Bu bereketli ekosistemler dünyadaki tüm deniz baliği
türlerinin dörtte birine ev sahipliği yapmaktadir. 1998'de, deniz
ısısındaki inanılmaz artış, mercanlarin modern zamandaki en büyük
toplu ölümüne sebep oldu. Küresel isinmanin Avustralya'nin Büyük
Barrier Mercanlari'nda (Great Barrier Reef) yaratacağı etki ise
2050'de inanilmaz boyutlara varacak

KURAKLIĞIN HAYVAN TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Kuraklık, ekonominin birçok sektörünü etkileyen ve bu
etkisini kuraklık yaşanan bölgelerin çok ötesine taşıyan
karmaşık bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni de suyun üretimde
vazgeçilmez bir unsur olmasından kaynaklanmaktadır.
Etkiler doğrudan ya da dolaylı olabilir. Tarımsal ürünlerde,
otlaklarda ve ormanlık alanlarda azalma, yangınlarda artma, su
seviyesinde düşme, tarım hayvanları ve vahşi hayvanların ölüm
oranında yükselme, balık türlerinin zarar görmesi veya yok
olması kuraklığın doğrudan etkilerine örnek olarak
gösterilebilir. Bu etkilerin dolaylı sonuçları da görülmektedir.
Örneğin tarımsal üretim, otlak arazileri ve orman
alanlarında azalmaya, çiftçilerin ve bunlara bağlı tarımsal ürün
ticareti yapan şirketlerin gelirlerinde azalmaya, gıda
fiyatlarında artışa, işsizliğe, suç oranında yükselmeye ve
göçlere neden olabilmektedir.
Kuraklığın doğrudan ve dolaylı etkilerini maddeler halinde
şöyle sıralayabiliriz:

a- Ekonomik Etkileri
Üründe Kayıp
- Ekin alanlarının verimliliğinin azalması
- Böcek istilası
- Bitki hastalıkları
- Ürün kalitesinde düşüklük
Süt ve Çiftlik Hayvanları Kaybı
- Otlakların verimliliğinin azalması
- Halka açık otlakların kapatılması veya
sınırlandırılması
- Hayvanlar için suyun temin edilememesi veya pahalılığı
- Hayvanlar için besin temin edilememesi veya pahalılığı
Kereste Üretiminde Kayıplar
- Orman yangınları
- Ağaç hastalıkları
- Böcek istilası
- Orman alanlarının verimliliğinin azalması
Balık Üretiminde Kayıplar
- Balık yetiştirme alanlarına zararı
-Suyun azalmasından dolayı yavru balıkların kaybı
Ulusal Büyümede Kayıp, Ekonomik Gelişmede Gecikme
Yiyecek üretiminde düşüş, Yiyecek stoklarında azalma

• Finansal kaynak bulmada zorluk (Kredi riski)
• Nehir ve kanalların denizciliğe olan katkılarında kayıp
• Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki pahalılık
• Suyun taşınmasındaki pahalılık
• Çiftçi gelirlerinde kayıplar
•
• Eğlence iş alanlarında kayıplar
• Enerjide kaynak azalması
• Tarımsal üretimin direkt bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar

b- Çevresel Etkileri
• Toprakta su ve rüzgar erozyonu
• Balık alanlarına zarar
• Bitki alanlarına zarar
• Suyun kalitesine etki
• Hayvan kalitesine etki
• Hayvan doğal yaşam alanlarına etki
c- Sosyal Etkileri
• Yiyecek kıtlığı
• Yoksullukta artış
• Göç
• Sosyal huzursuzluk
• Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş

WWF tarafından yapılan araştırmaya göre, küresel ısınma bu yüzyılın
sonunda bitki ve hayvan habitatının üçte birini tehdit ediyor. Nadir
görünen türler ve bölünmüş ekosistemler şimdiden kirlilik ve ormanların
yok edilmesinden dolayı tehdit altında ve yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya.1990′lar geçen yüzyılın en sıcak yıllarıydı. Küresel ısınmanın
etkileri en yüksek zirvelerden, okyanusun derinliklerine, Ekvator’dan
kutuplara kadar hissediliyor. Küresel ısınmanın etkileri gezegenin her
yanında görülüyor, milyonlarca insanı sel, kuraklık ve susuzlukla karşı
karşıya bırakıyor.Avustralya’da 2002 yılında yaşanan şiddetli kuraklığın
ana nedeni küresel ısınmaydı. Kuzey Pasifik’te somon popülasyonunda,
bölgedeki sıcaklığın normalden 6 derece artması yüzünden büyük düşüş
görüldü.

Hava Kirliliğinin Canlılar Üzerine Etkileri

Havanın Canlılar İçin Önemi
1- Canlılar havasız yaşayamaz.
2- Solunum için bazı canlılar (insanlar ve oksijenli solunum yapan
canlılar) oksijene ihtiyaç duyarlar. Havadaki oksijen, suya ve toprağa
geçer, buradaki canlılarda oksijen kullanır.
3- Yeşil bitkiler, fotosentez yaparken havadaki karbondioksiti
kullanır ve oksijen üretir.
4- Havanın azotu bazı bitkiler tarafından, (azot bağlayıcı) bakteriler
yardımıyla alınarak protein yapımında kullanılır. (Canlıların temel
yapısını proteinler oluşturduğu için önemlidir).
5- Havadaki su buharı canlılar için gereklidir.

Hava Kirliliğinin Etkileri
1- Solunum sistemi hastalıklarına neden olur. (Astım, bronşit, akciğer
kanseri).
2- Yeşil alanlar yok olur, tarım ve hayvancılık olumsuz etkilenir.
3- Dolaşım sistemi hastalıklarına neden olur. (Kalp yetmezliği, damar
tıkanıklığı).
4- Kağıt, kumaş, sanat eserleri, tarihi kalıntılar, araçlar ve evlerin
yıpranmasına neden olur.
5- Kirli havada biriken kurşun oranı saçların dökülmesine neden olur.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN HAYVAN TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Çevre kirliliği veya kirlenmesi şu şekilde tanımlanmaktadır: Bütün
canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre öğeleri
üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı
maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayıdır.
Veya “Çevre kirliliği, ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insanlardan
kaynaklanan ekolojik zararlardır.”
Çevre Kirliliğinin Nedenleri
Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin
hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi ile çevre kirliliği meydana
gelmektedir.

Başlıca kirleticiler şunlardır :

Çevre Kirliliğinin Sonuçları :
Çevre kirliliği sonucu;
1- Dünya’nın coğrafyası değişir.
2- Dünya’nın iklimi değişir.
3- Erozyonlar oluşur ve toprağın verimini düşürür.
4- Su kaynakları azalır ve kurur.
5- Enerji kıtlığı başlar.
6- Biyolojik çeşitlilik (canlı çeşitliliği) azalır.
7- Beslenme sorunu doğar.

Çevreyi Korumak İçin Alınacak Önlemler :
1- Sanayileşmede çevreye zarar vermemek için gerekli
tedbirlerin alınması gerekir.
2- Canlı türlerinin ve nesillerinin devamının sağlanması gerekir.
3- Bilinçli tarım yapılması gerekir.
4- Ormanların yok edilmemesi gerekir.
5- Su kaynaklarının kirletilmemesi gerekir.
6- Geri dönüşümlü ürünlerin kullanılması gerekir.
7- Tüketim maddelerinin geri dönüştürülebilecek şekilde
kullanılması gerekir.
8- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerekir.
9- Yenilenemez enerji kaynaklarının kullanılmaması gerekir.
10- Eğitime önem verilmesi ve tutumlu olunması gerekir.
11- Sürdürülebilir kalkınma yapılması gerekir.

REFLEKSİYON
GÜÇLÜ YÖNLERi

ZAYIF YÖNLERi

Seçilen konunun gündemde
oluşu
olu u

Kaynakların doğrulu
do ruluğunun
rulu unun
değerlendirilmesi
de erlendirilmesi
Seçilen konunun çok
kapsamlı oluşu
olu u

Konuyla ilgili birçok resme
ulaşabilmemiz
ula abilmemiz

Bu resimlerin birçoğunu
birço unu
elemekte zorlanmış
zorlanmı olmamız

Konuyla ilgili bir çok çözüm
önerisi bulunması

Çözüm önerilerinin
uygulanmaması

Kaynaklara ulaşım
ansı
ula ım şansı

Çalışma
Çalı ma Takvimimiz
23 Eylül
7 Ekim
8 Ekim
9-12 Ekim
12-13 Ekim
14 Ekim
1.Kontrol
Noktası

2’li çalışma gruplarının oluşturulması
Proje hedef sorusunun belirlenmesi
Grup üyelerinin iş dağılımı yapması
Kaynak araştırılması
Grup üyelerinin bir araya gelerek
kaynaklarını paylaşması, ayıklaması
ve portfolyo içeriğinin hazırlanması
Proje sorumlusunun portfolyo
içeriğini değerlendirmesi
Eksikleri belirtmesi

15-21 Ekim
21 Ekim
2.Kontrol
Noktası
22-28 Ekim

Eksiklerin giderilmesi
düzeltmelerin yapılması ve
içeriğin hazır duruma gelmesi
Proje sorumlusunun portfolyo
içeriğinin son haline onay vermesi
ve grupların anlatım tarihlerinin
belirlenmesi
Sunumun hazırlanması

30 Ekim-3
Kasım

Reflexion’ un hazırlanması

4 Kasım

Projenin sunumu

Bu konuyu neden seçtik?
• Bu konuyu ele almamızın nedeni küresel
ısınmanın sonuçlarından en çok etkilenen
canlıların hayvanlar olduğunu
düşünmemizdir.
• Her geçen gün biraz daha azalan hayvan
türlerinin korunmasına dikkat çekmek
istedik.
• Bu konuda neler yapıldığını ve yapılması
gerektiğini araştırmak istedik.

Araştırmada karşımıza çıkan
zorluklar nelerdi?
• Bazı kaynakların doğruluğunu
değerlendirmekte zorlandık.
• Çoğu bilginin haber niteliğinde olmasından
dolayı geçerli bilgi vermekte zorlandık.
• Çok fazla kaynak bulunduğu için eleme
yapmak zor oldu.
• Çözüm önerileri konusunda geçerli ve doğru
kaynak bulmakta zorlandık.

Araştırmada bize kolaylık sağlayan
unsurlar nelerdi?
• Grup içinde araştırmaların elenmesi
konusunda uyumlu bir çalışma
yapabilmemiz
• Araştırmamızla ilgili birçok kaynağa
ulaşabilmemiz
• Seçilen konunun ilgi uyandırıcı olması
• Konunun çok güncel oluşu ve hakkında
birçok resme ulaşabilmiş olmamız

Eksiklerimiz nelerdi?
• Çözüm önerilerini araştırırken
karşımıza çıkan birçok
alternatifin uygulanabilirliğinin
tartışılır olması
• Çözüm önerilerinin hayata
geçirilebilmesi konusunda bir
şeyler yapabilmek isterdik.

Araştırmada bizi tatmin eden
taraflar nelerdi?
• Küresel ısınmanın hayvan türleri üzerine
etkileri konusunu hazırlarken
değindiğimiz bilgilerin güncel oluşu ve
çözüm önerilerinin hayata geçirildiği
takdirde varılabilecek noktayı bilmek
bizi oldukça rahatlattı.
• Konunun renkli oluşu ve hazırlama
aşamasında bulduğumuz resimlerin
çokluğu.

Bu araştırma bize neler kattı?
• Bu araştırma sayesinde, dünyadaki birçok hayvan
türünün maalesef yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
olduğunu öğrendik .
• Araştırmalarımız,hayvan türlerinin yok olmasının
birçok nedeninin insan kaynaklı olduğunu görmemizi
sağladı.
• Hayvan türlerinin yok olmasının ekolojik dengenin
bozulması dolayısıyla insanların da tehlike altında
olması demek olduğunu öğrendik.
• Bir yandan hayvanları korumak adına birçok çalışma
yapılırken diğer yandan da yok olmalarına zemin
hazırlayan faaliyetler yapıldığına değindik.
• Bu çalışma sayesinde dünyanın en büyük
problemlerinden biri üzerinde düşünme ve çözüm
önerileri üretme fırsatı bulduk.

SONUÇ
KÜRESEL ISINMANIN HAYVAN TÜRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Buzulların
erimesi
Foklar ve
kutup
ayılarının
yok
olmasına
neden
oluyor.

Denizlerin
yükselmesi
Balık
avcılığı
nın
tükenmesinde
ciddi
bir
etken
teşkil
ediyor.

İklim
değişikliği

Kuraklık

Yükselen
sıcaklıklar
kuşlar ve
kelebeklerin
ölümlerine
neden oluyor.

Aşırı
sıcaklarda,
ısınmaya bağlı
olarak
sineklerin
üredikleri
alanlar
kuruduğu için,
üremeleri
kısıtlanmış
oluyor

Çevre kirliliği

Su
kirliliği
balıkları
etkilerken,
hava
kirliliği
göçmen
kuşları
etkiler

Öğretim
Kurumlarında
Öğretim
Kurumlarında
Kullanılabilir
Olma
Kullanılabilir
Olma
Yeni
Bilgi
Edinmeye
Yeni
Bilgi
Edinmeye
Teşvik
Etme
Teşvik Etme

Güdül
Güdül
eyici
eyici
Olma
Olma

Model
Oluşumuna
Uygun
Model
Oluşumuna
Uygun
Olma
Olma
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Bağlantı
Kurmaya
Bağlantı
Kurmaya
Yatkın
Olma
Yatkın
Olma

Yeni
Bilgi
Yeni
Bilgi
Verici
Verici
Olma
Olma

Sunuma
Uygun
Sunuma
Uygun
Olma
Olma

Görselleştirerek
Görselleştirerek
Öğretici
Olma
Öğretici
Olma

KAYNAKLAR
http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/Gazi/iklim.htm
http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/0810/konu.aspx?Konu=5
http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/10/051006_animalsglobal.shtml
http://kureselisi.blogcu.com/28-+Kuslar+ac+kaldi
www.turkforum.net
www.küresel-ısınma.org

HAZIRLAYANLAR

PINAR ÖZCAN

NURCAN AFŞAR
AF AR

TEŞEKKÜRLER…
TE EKKÜRLER…

