
KUTUPLAR

Kutuplar, gezegenimizin en kuzey ve en güney alanlarıdır. 
Bu alanlar yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik 
olarak da geleceğimizde kilit rol oynar.
Kuzey Kutbu gezegenin en kuzey ucudur.  Burada kara 
parçası yoktur, yalnızca buzullar vardır. Arktika olarak 
adlandırılan Kuzey Kutup Dairesi’ndeyse, Kuzey Buz 
Denizi, Rusya, Grönland (Danimarka, Kanada, Alaska 
(ABD), Norveç, İzlanda, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler 
bulunur. Bu dairede yaklaşık 4 milyon insan yaşar. Ayrıca 
Kuzey Buz Denizi’ndeki mikroskobik su yosunlarından 
dünyanın karada yaşayan en büyük etçilleri olan kutup 
ayılarına çok sayıda canlıyı barındırır.

Gezegenimizin diğer ucu Güney kutbudur. Burayı da 
içine alan Antarktika dünyanın en yüksek, en kuru, en 
rüzgârlı ve en soğuk kıtasıdır. Bu kıta Avrupa’dan daha 
büyüktür. O kadar kurudur ki çöl olarak da sınıflandırılır. 
Antarktika’yı çevreleyen dondurucu Güney Buz Denizi’yse 
yaşam doludur. Mikroskobik su yosunlarıyla beslenen 
kril gibi kabuklular foklar, penguenler, deniz kuşları ve 
balinaların önemli bir besin kaynağıdır. 

BUZULLAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Buzullar, hem kuzey hem de güney kutbunda 
önemli bir yaşam alanıdır. Kutup ayıları, fokları 
avlamak için denizde buz kütlelerine ihtiyaç 
duyar. Eriyen kütleler onların avlanmaya 
daha çok vakit ayırmalarına neden olur.  
Ayrıca yeterli beslenemezlerse zor şartlarda 
ihtiyaç duydukları yağı depolayamazlar. 
Bu özellikle dişiler için önemlidir. Çünkü 
yeterli beslenemeyen anneler yavrularını 

da iyi besleyemez. Morslar ağır hayvanlardır ve 
buzullar incelirse tırmanamazlar. Geyiklerin de adalar 
ve burunlardan geçerken incelmeden dolayı buzulun 
kırılması sonucu düşme riskleri vardır. Antartika’da, besin 
ağının kilit taşı olan kriller beslenecekleri ve yavrularını 
besleyecekleri buz kütlelerine gereksinim duyar. Buzulların 

Antarktika’daki gentoo penguenleri kril gibi 
kabuklularla beslenir. Krillerse yaşamlarının ilk 
yıllarında buzullarda barınır ve besinlerini buradaki 
mikroskobik deniz yosunlarından karşılar.
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yarattığı zengin ortam, krillere ve küçük balıklara, bunlar 
da penguenler, foklar ve katil balinalara besin sağlar. 
Buzulların önemli bir işlevi daha var. Güneş ışınlarını 
uzaya geri yansıtırlar, bu da gezegenimizi serin tutar. 
Kutup bölgeleri dev bir soğutucu görevi görür ve bizi iklim 
değişikliğinin etkilerine karşı korur. 

BUZULLARA NE OLUYOR?

Atmosferde bulunan sera gazları aslında gezegenimizi 
ısıtan bir battaniye gibi ve yaşamı koruyor. Ancak 
sera gazlarının oranının artması gezegenimizi olması 
gerektiğinden çok ısıtıyor ve bu da yaşamı tehdit ediyor. 
Kömür, petrol doğalgaz gibi fosil yakıtları kullanarak 
atmosfere, sera gazlarından biri olan karbon dioksit 
salıyoruz. Bu da küresel ısınmaya ve buzullların erimesine 
neden oluyor. Bu küresel iklim değişikliğinin bir boyutu. Bir 
başka boyutunda atmosfere salınan sera gazları havayı 
da kirletiyor. Böylece daha fazla insan çocuklukta astım 
vb. solunum yolları hastalıklarına  yakalanıyor.

Sonuç olarak buzulların erimesi, avlanmak, çoğalmak 
ve uyumak için buz  kütlelerine ihtiyaç duyan hayvanları 
değil, gezegendeki herkesi etkiliyor. Soğutucu görevi 
gören buzullar hava sistemlerini de etkiliyor. Daha 
şimdiden tüm dünyada daha fazla kuraklık ve su taşkınları 
görülmeye başlandı. Buzların erimesi su seviyesinin 
yükselmesine de neden oluyor. Bu da milyonlarca 
insan ve çok sayıda canlının yuvasının sular altında 
kalacağı anlamına geliyor. Ayrıca buzullar önemli bir 
tatlı su kaynağı. Buzulların erimesi su krizini de artıracak 
görünüyor.

“    GEZEGENİMİZİN ATMOSFERİNE SALINAN  
AŞIRI KARBON DİOKSİTİN SORUMLUSU 

KÖMÜR, DOĞAL GAZ, PETROL GİBİ FOSİL 
YAKITLAR. BİR SERA GAZI OLAN KARBON DİOKSİT 
GEZEGENİMİZİN ISINMASINE VE BUZULLARIN 
ERİMESİNE NEFEN OLUYOR. GEZEGENİMİZDEKİ 
BUZULLAR DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR 
HIZLA ERİYOR.

GELECEĞİMİZ İÇİN BUZULLARI NASIL 
KORUYABİLİRİZ? 
 
Gezegenimizin geleceği bizim elimizde. Rüzgâr ve güneş 
gibi yenilenebilir ve sera gazı salmayan temiz enerji 
kaynaklarını kullanacak teknolojiye sahibiz. Yenilenebilir 
ve temiz enerjiyi kullanmanın yeni yollarını da bulabiliriz. 
Ayrıca enerji tüketimini azaltmak, toplu taşıma kullanmak, 
daha az atık üretmek, atıkları değerlendirmek, karbon 
salımını azaltmak, elektrikli arabaları tercih etmek gerekiyor. 
Fosil yakıtları kullanmayı bırakırsak, hem kendimize hem 
de gezegenimiz büyük bir iyilik yapacağız. Aynı zamanda 
hava kirliliğini önleyeceğiz ve tatlı su kaynağımız buzullar 
da varlığını sürdürücek. 
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Ticari balina 
avcılığı 
yasağından bu 
yana kambur balina 
popülasyonunda 
çarpıcı bir iyileşme var. 
Ancak bu hayvanlar kril 
ile beslenir. Ve buzulların 
erimesi krilleri, krillerin 
azalması da kambur balinaları 
tehdit ediyor.



Rüzgâr gibi 
yenilenebilir enerji 
kaynakları daha 

az fosil yakıt 
kullanmamıza ve 
iklim değişikliğini 

yavaşlatmamıza izin 
verir.

Antartika’daki kriller 
okyanuslarda yaşayan 

diğer canlılar için 
önemli bir besin 

kaynağıdır. Krillerin 
yaşamı da buzulların 

varlığına bağlıdır.

Kutup bölgelerindeki 
buzullar, güneş 

ışığını uzaya yansıtır 
ve gezegenimizin 

soğumasına 
yardımcı olur.

Arktik sıcaklığın artması 
kutuplardaki rüzgâr 

akımını zayıflatır, 
şeklini değiştirir ve bu 
da güneyde aşırı hava 
olaylarına neden olur.



Gezegenimizde         
batıdan doğuya jet rüzgâr 
akımı vardır. Kutuplardan 

ekvatora ya da ekvatordan 
kutuplara esmesi hava 

sıcaklığını değiştirir. 
Buzulların erimesi bu akıma 

olumsuz etki eder. 

Fosil yakıtların 
yakılması sonucu 
atmosfere karbon 

salınıyor, bu da deniz 
ve okyanusların da  

ısınmasına da neden 
olan küresel ısınmaya 

neden oluyor.

Buzulların erimesi 
mors, kutup ayısı gibi 

hayvanların besin 
bulmak için uzun 

mesafelere yüzmek 
zorunda kalmalarına 

neden olur.



BİR KUTUP SAKİNİYLE 
TANIŞIN
Kuzey Kutbu’nun dondurucu iklimine uyum 
sağlamış morslar neredeyse bir otomobil 
boyutunda devasa memelilerdir. Boyları 
2,2 - 3,6 metre ve ağırlıkları 400 -1800 
kg’dır. Temel besinleri deniz tarağıdır ancak 
deniz hıyarı, mercan, karides, yengeç, fok, 
deniz kuşları ve hatta balinalar gibi diğer 
deniz hayvanlarıyla da beslenir. Morslar deniz 
tarağı bulmak için sığ deniz tabanlarına dalarak 
hassas bıyıklarıyla yüzeyi tarar, 90 metreden daha 
derine  dalabilirler. Suyun altında tek dalışta 30 dakika 
kalabilirler.

Morsları kutbun dondurucu soğuğundan koruyan kalın 
derilerinin altındaki sert yağ tabakasıdır. Öyle ki -35°C 
derece soğuğa dayanabilirler. Soğuğa dayanmak için 
kalp atışlarını da yavaşlatabilirler. Ayrıca morsların, buzu 
keserek içinden geçmek, sudan çıkmak ve aynı zamanda 
kendilerini savunmak için kullandıkları büyük dişleri vardır. 
Erkeklerin dişleri bir metreye ulaşabilir. 

Yüzlerce mors, yüzen buz kütlelerinin üzerinde sürü 
halinde yaşar, çiftleşme döneminde bu sayı birkaç bini 
bulabilir. Denizlerdeki buz kütleleri morslar için kritik 
önem taşır çünkü deniz tarağı ve midye aramak için dalış 
yaparken kullandıkları bir platform ve dalışlar arasında 
besin kaynağından çok uzaklaşmadan dinlenebilecekleri 
bir alandır. Buz kütleleri aynı zamanda okyanuslardaki 

yaşamın devamlılığını sağlar çünkü diğer canlılar için 
besin sağlayan mikroskobik su yosunlarının büyümesini 
destekler. Kuzey Kutbu ısındıkça, denizdeki buz  kütleleri 
yok olur. Bu durumda morslar avlanma alanlarında daha 
öteye, güneydeki kıyılara giderler. Bu da çok sayıda 
morsun sınırlı bir araziye ve sınırlı bir kaynağa bağımlı 
kalmasına neden olur. bazı morslar bu stresli koşullara  
dayanamaz ve hayatta kalmayı başaramaz.
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Öğrencileri gruplara ayırın; kutupları nelerin tehdit ettiğini ve bu 
tehditlere nasıl çözüm yolları bulunabileceğini tartışın.

 
TEHDİTLER
•	Fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel ısınma. 

• Denizlerdeki buz kütlelerinin yok olmasıyla türlerin avlanma, 
uyuma ve çoğalma alanlarının azalması. 

• Denizlerdeki buz kütlelerinin yok olmasıyla kril nüfusunun 
azalması ve bunun da diğer türlerin besin kaynağını azaltması.

ÇÖZÜMLER
•	Küresel ısınmayı yavaşlatmak için fosil yakıtların yerine 

yenilenebilir, temiz enerji kaynakların kullanımı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
HEDEFLERİYLE İLİŞKİLENDİRME 

Hedef 7: Ucuz, güvenilir, sürdürülebilir ve temiz enerjiye erişimi 
sağlamak. 

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-
development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html

Buz dünyasında meydana gelen önemli bir değişiklik 
var, ne olduğunu biliyor musunuz?

İklim değişikliği. Atmosfere insan etkinlikleri sonucu salınan 
karbon sera gazı etkisi yapıyor ve küreyi ısıtıyor. Bu da 
iklim değişikliğine ve buzulların erimesine neden oluyor.

İklim değişikliği neden önemli? 

Buzulların erimesi kutup bölgesinde yaşayan canlıları 
tehdit eder. Buzların erimesiyle küresel ısınma hızlanır. Bu 
da, aşırı hava olaylarının daha sık meydana gelmesi ve 
daha fazla türün tehdit altında olması ile deniz seviyesinin 
yükselmesi anlamına gelir. Bazı türlerin varlığı denizlerdeki 
buz kütlelerine bağlıdır. Örneğin, bu kütlelerini kullanarak 
avlanan morslar ve kutup ayıları.

İklim değişikliğine karşı ne yapabiliriz?

Daha az enerji harcayabiliriz. Fosil yakıtlar yerine 
hidroelektrik, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanabiliriz.

2030’da olduğumuzu hayal edin. Dünya nasıl bir 
yer olacak? Kutuplarda ne gibi değişiklikler olacak? 
Geleceğin şehirleri nasıl olacak? Bu örneklerin 
birbiriyle bir bağlantısı var mı?

Hedef 13: İklim değişikliği ve etkileriyle 
mücadele için hızla harekete geçmek. 

http://www.tr.undp.org/content/
turkey/tr/home/sustainable-
development-goals/goal-13-climate-
action.html

Hedef 14: Okyanusları, denizleri 
ve deniz kaynaklarını korumak ve 
sürdürülebilir bir şekilde kullanmak.

http://www.tr.undp.org/content/
turkey/tr/home/sustainable-
development-goals/goal-14-life-below-
water.html

Buzulları korumakla ilgili hedef aşağıdaki 
hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlar.

HEDEF 2: Açlığa Son.

HEDEF 12: Sorumlu Tüketim ve  Üretim.

HEDEF 15: Karasal Yaşam.

NELER YAPABİLİRSİNİZ? KUTUPLARI TARTIŞIN

Kutuplarla ilgili kısa videoları izledikten sonra öğrencileri 
gruplara ayırın ve aşağıdaki soruları tartışmalarını 
sağlayın.

Kutuplar nasıl görünür? Size ne hissettirir? Donmuş 
bir dünyada nasıl yaşanır? 

Çocukların daha önce hiç görmedikleri bu yerleri merak 
etmesini sağlayın.

Kutuplarda hangi canlılar yaşar? Buradaki en büyük 
ve en küçük canlılar hangileridir?  

Kutup ayısı karada yaşayan en büyük etçil hayvandır. 
Kuzey Kutbu’ndaki kutup balinasının boyu 18 metreye 
kadar ulaşabilir. Daha sıcak ayları Antarktika’da geçiren 
mavi balinanın boyu ise 33 metreyi bulabilir. En küçük 
canlılar ise mikroskopik su yosunluları ve küçük bir 
karidese benzeyen krillerdir. 

Kutuplarda yaşayan küçük canlıların önemi nedir?

Besin zincirindeki en büyük hayvanlar hayatta kalmak 
için en küçük olanlara bağımlıdır. Kutup balinasının 
yılda100 ton mikroskobik su yosunlarını yemesi gerekir. 
Mavi balinaysa günde 4 ton kril tüketebilir. Kriller de 
mikroskobik su yosunlarıyla beslenir. 

NELER YAPABİLİRSİNİZ? KUTUPLARI TANIYIN

SUDAKİ       
YAŞAM

İKLİM                  
EYLEMİ

ERİŞİLEBİLİR VE 
TEMİZ ENERJİ



NELER YAPABİLİRSİNİZ? ETKİNLİKLER DÜZENLEYİN

ETKİNLİK ÖNERİLERİ 

Gençleri 4-5li gruplara ayırın. Grupların Artika ya da Antarktika’da 
yaşayan fok, kutup ayısı, mors, penguen, kril, deniz gergedanı gibi 
hayvanlardan birini seçmesini isteyin. Grupları seçtiklerini hayvana 
odaklanarak onun kutuplardaki yaşama uyumunu sağlamış hangi 
özellikleri olduğunu araştırmaya, ayrıca sıcaklık artar ve buzullar 
erirse hayvanın nasıl etkileneceğini raporlamaya yönlendirin. 
Grupları hazırladıkları raporları sunufta sunmaya davet edin.

Gençlerden iklim değişikliğinden etkilenen bir kutup ayısının bakış 
açısıyla birinci ağızdan bir hikâye yazmalarını isteyin. Kutup ayıları ne 
gibi zorluklarla karşı karşıyalar? Bu durumda nasıl hissediyorlar?

Gençleri 4-5li gruplara ayırın. Gruplardan günlük aktivitelerini ayrıntılı 
bir şekilde listelemelerini isteyin. Listedeki, küresel ısınmaya katkıda 
bulunan her aktivitenin altını çizmelerini, kendilerinin, ailelerinin ya da 
okullarının bu katkıyı azaltmak için neler yapabileceklerini bulmalarını 
söyleyin. Grupların çalışmalarını sınıfla paylaşmalarını sağlayın. 
Sınıfı her grubun çalışmasını değerlendirmeye, alınacak önlemlerin 
işe yarayıp yaramayacağını tartışmaya yönlendirin. Değişimi 
başlatmak üzere bir eylem belirleyip bu konuda harekete geçin. Poster 
tasarlayın, kısa film çekin, dans gösterisi hazırlayın. ailelere seminer 
verin. 

Gençleri 4-5li gruplara ayırın. Her gruptan Kuzey Kutbu’na bir 
keşif gezisi planlamalarını isteyin. Yanlarına ne almalılar? Oraya 
nasıl ulaşacaklar? Ne gibi tehlikelerle karşılaşabilirler ve bunlarla 
nasıl başa çıkabilirler?

Buzullarda yaşayan kutup ayısı, penguen gibi hayvanların 
fotoğraflarını öğrencilerinize gösterin. Hayvanlar konuşamaz ama 
gençlerden, hayvanların hepimize bir mesaj gönderebildiklerini 
hayal etmelerini isteyin. Bu mesaj ne olurdu? Bu mesajları içeren 
kartpostal hazırlayın ve okulda bir sergi açın.

YAŞ GRUBU ÖĞRENME ALANI

Coğrafya ve Bilim

Coğrafya, Vatandaşlık 
ve Teknoloji Tasarım

Edebiyat ve Coğrafya

Edebiyat

Coğrafya ve Edebiyat

7 – 14

7 – 14

7 – 14

6 – 11

6 – 11


