
ŞİRİN ALTINTAŞ SÜLEYMAN ALTINTAŞ

5. Sınıf
Konu Anlatımları

6. Ünite
İnsan ve Çevre
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    Bir bölgede yaşayan canlıların sayıca zenginliğine  denir.biyoçeşitlilik

    İklim, sıcaklık, ışık, su gibi cansız faktörler biyoçeşitliliği etkiler.

    Yeterli derecede sıcaklık ve bol yağış alan ortamlarda biyoçeşitlilik genelde fazla olur. Örneğin; 

ormanlık alanlarda biyoçeşitlilik fazla, çöl ve kutup bölgelerinde ise biyoçeşitlilik azdır.

    Canlıların yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirdikleri yaşam alanlarına  denir. habitat

    Belirli bir bölgede ilişki içinde olan canlı ve cansız varlıkların tümüne  denir.ekosistem

    Ülkemiz bulunduğu konum, iklim çeşitliliği, yer şekilleri ve toprak verimliliği nedeniyle biyoçeşitlilik bakımından çok zengindir. 

BİYOÇEŞİTLİLİK

- BİYOÇEŞİTLİLİK -

6. ÜNİTE

İNSAN VE ÇEVRE

- NESLİ TÜKENEN CANLILAR -

                   Dünya’da Nesli Tükenen Canlılar

> > > Dinozor   Mamut   Moa

> > > Kuzey deniz fili  Keseli kurt   Tüylü gergedan

                   Ülkemizde Nesli Tükenen Canlılar

>     > > Anadolu parsı  Asya fili   Hint fili

>     > > Afrika kaplanı  Aslan   Türk kayagülü

Mamut Dinozor Aslan Asya fili

Video anlatım için

kodu okutunuz
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BİYOÇEŞİTLİLİK
6. ÜNİTE

İNSAN VE ÇEVRE

- NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDE OLAN CANLILAR -

        Dünya’da Nesli Tükenme Tehlikesinde Olan Canlılar

>        > > Orangutan   Gergedan  Nehir yunusu

>     > > Siyah Çizgili Albatros  Leopar   Amazon Timsahı

>        > > Denizanası ağacı  Tepeli Pelikan  Kutup ayısı

>        > Yeraltı orkidesi  Afrika fili 

   Ülkemizde Nesli Tükenme Tehlikesinde Olan Canlılar

>     > > Akdeniz foku  Flamingo   Turna

>     > > Kelaynak   Kardelen   Gül soğanı

>     > > Nergis   Kara çiğdem  Boz ayı

>     > > Deniz kaplumbağası  Angut   Mersin balığı

>     > Yanar döner çiçeği  Şakayık  

Orangutan Gergedan Leopar Deniz kaplumbağası Mersin balığı Boz ayı

- BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI -

                Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler

>         > Aşırı ve kaçak avlanma  Nüfus artışı

>        > Mera tahribi  Plânsız kentleşme

>         > Çevre kirliliği   Sanayileşme

>         > Anız yangınları   Erozyon

>         > Orman yangınları   Küresel ısınma

>        > Tarım ilaçları ve gübreler  Aşırı otlatma 

  Biyoçeşitliliğin Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler

> İnsanlar bu konuda eğitilmelidir.

> Sanayi atıkları için gerekli tedbirler alınmalıdır.

> Nüfus artışı ve sanayileşme kontrol altında tutulmalıdır.

> Erozyon için önlemler alınmalıdır.

> Doğal müze ve doğal parkların sayısı arttırılmalıdır.

> Aşırı ve kontrolsüz avlanma engellenmelidir.

> Organik tarım tercih edilmelidir. 

> Tarım ilâçları ve suni gübrelerin aşırı kullanımı engellenmelidir.

Video anlatım için

kodu okutunuz
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    Tüm canlı ve cansız varlıkların denge içinde bulundukları ortama  denir.çevre

     İnsanların doğa ile olumsuz etkileşimi sonucunda  meydana gelir.çevre kirliliği

    Çevre kirliliği; hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği olarak üç grupta incelenir.

    Havada bulunan bazı maddelerin canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek kadar artmasına  denir.hava kirliliği

     Hava kirliliği; asit yağmurlarına, sera etkisine, küresel ısınmaya ve ozon tabakasının incelmesine neden olur. Hava kirliliğinin etkisi ile 

 astım, bronşit, kanser gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

 

İNSAN VE ÇEVRE
6. ÜNİTE

İNSAN VE ÇEVRE

- İNSAN VE ÇEVRE -

- HAVA KİRLİLİĞİ -

Hava Kirliliğinin Nedenleri:

1. Fabrika bacalarından çıkan zararlı gazlar

2. Araba egzozlarından çıkan zararlı gazlar

3. Kalitesiz yakıtların yakılması sonucu oluşan 

zararlı gazlar

4. Ormanların tahrip edilmesi ve orman yan-

gınları

5. Sprey ve deodorantlar

Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınması Gereken Önlemler:

1. Zararlı gazların çıkmasına neden olan tüm baca ve egzoz-

lara filtre takılmalıdır.

2. Güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi gibi ye-

nilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir.

3. Kaliteli kömür ya da doğal gaz kullanılmalıdır.

4. Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.

5. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı ve ormanlık alanlar 

arttırılmalıdır.

Video anlatım için

kodu okutunuz
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    Su kaynaklarına atık maddelerin atılması ile suyun içilmez veya yaşanmaz duruma gelmesine denir.su kirliliği 

     Su kirliliği sonucunda toplu balık ölümleri görülür ve balık çeşitliliği azalır. Ayrıca diğer canlılar da zarar görür ve biyoçeşitlilik azalır.

    Toprağa atık maddelerin atılması ile toprağın verimliliğinin bozulmasına  denir.toprak kirliliği

     Toprak kirliliği sonucunda; tarımsal üretim düşer, mineral ve besin dengesi bozulur, biyoçeşitlilik azalır.

 

İNSAN VE ÇEVRE
6. ÜNİTE

İNSAN VE ÇEVRE

- SU KİRLİLİĞİ -

Toprak Kirliliğinin Nedenleri:

1. Sanayi atıklarının toprağa karışması

2. Evsel atıkların toprağa karışması

3. Tarım ilaçları ve suni gübrelerin bilinçsizce 

kullanılması

4. Bitmiş pillerin toprağa karışması

5. Asit yağmurları

Toprak Kirliliğini Önlemek İçin Alınması Gereken Önlemler:

1. Fabrika atıkları ve evsel atıklar için arıtma tesisleri ku-

rulmalıdır.

2. Yerlere çöp atılmamalıdır.

3. Bitmiş piller atık pil toplama kutularına atılmalıdır.

4. Tarım ilaçları ve suni gübreler yeteri kadar kullanılmalı-

dır.

- TOPRAK KİRLİLİĞİ -

Su Kirliliğinin Nedenleri:

1. Atık yağların lavaboya dökülmesi

2. Evsel atıkların ve kanalizasyonların suya 

karışması

3. Tarım ilaçlarının suya karışması

4. Fabrika atıklarının suya karışması

5. Rafineri ya da tankerlerde oluşan petrol 

sızıntıları

Su Kirliliğini Önlemek İçin Alınması Gereken Önlemler:

1. Atık yağlar lavaboya dökülmemeli, biriktirilerek toplama 

merkezine götürülmelidir.

2. Fabrika atıkları ve evsel atıklar için arıtma tesisleri 

kurulmalıdır.

3. Tarım ilaçlarının suya karışması engellenmelidir.

4. Petrol tesislerinde sızıntılara karşı önlem alınmalıdır.

Video anlatım için

kodu okutunuz
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    Doğada meydana gelen, can ve mal kayıplarına neden olan olaylara   denir.yıkıcı doğa olayları (doğal afetler)

     Depremler, seller, kasırgalar, heyelanlar, volkanik patlamalar, hortum, çığ ve tsunami yıkıcı doğa olaylarına örnek olarak verilebilir.

    Yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılara  denir.deprem

     Gerekli tedbirler alınmazsa çok büyük can ve mal kayıplarına neden olabilir.

 

YIKICI

DOĞA OLAYLARI
6. ÜNİTE

İNSAN VE ÇEVRE

- YIKICI DOĞA OLAYLARI -

Deprem Öncesinde Yapılması Gerekenler:

1. Deprem çantası hazırlanmalı (düdük, el 

feneri, pil, giysi, ilk yardım malzemeleri, 

bozulmayacak gıdalar, su, radyo, önemli 

belgelerin fotokopisi)

2. Aile bireyleri ile ortak buluşma alanı 

belirlenmeli

3. Dolap, kitaplık ve raflar duvara 

sabitlenmeli

4. Ağır ve büyük eşyalar alt raflara 

konulmalı

5. Depreme dayanıklı binalar yapılmalı

6. Doğal gaz vanası ve elektrik sigortaları 

otomatik hale getirilmeli

- DEPREM -

Deprem Anında Yapılması Gerekenler:

1. Sakin olunmalı

2. Evde yanan ocak, vana ve şarteller 

kapatılmalı

3. Sabitlenmemiş dolap, raf ve 

eşyalardan uzak durulmalı

4. Güvenli bir yerde çök, kapan, tutun 

pozisyonu alınmalı

5. Merdiven, asansör ve balkon kesinlikle 

kullanılmamalı

6. Dışarıdaysak bina, köprü, tünel ve 

yüksek gerilim hattı gibi tehlikeli 

yerlerden uzak durulmalı

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler:

1. Düşebilecek cisimlerden uzak durulmalı

2. Eğer deprem anında kapatılamamışsa 

ocak, vana ve şarteller kapatılmalı

3. Aile bireyleri ile belirlenen ortak 

buluşma noktasına gidilmeli

4. Yetkililerin ikazlarına uyulmalı

5. Olabilecek artçı depremler için önlem 

alınmalı

Video anlatım için

kodu okutunuz
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    Toprağın büyük kütleler halinde aşağı doğru kaymasına  denir.heyelan

     Yer çekimi, eğim, su, deprem, yol çalışması gibi nedenlerle meydana gelebilir.

     Heyelandan Korunmak İçin Alınması Gereken Tedbirler

     1. Heyelan ihtimali olan bölgelere yerleşim yeri veya yol yapılmamalıdır.

     2. Heyelanın gerçekleşmesi beklenen yönün önüne istinat duvarı yapılmalıdır.

     3. Heyelan ihtimali olan yerlere uyarıcı levhalar yerleştirilmelidir.

     4. Heyelan ihtimali olan yerlerde ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

    Bir bölgede bulunan karanın tamamının ya da bir kısmının su altında kalmasına denir.sel 

     Bir akarsu, göl ya da nehrin fazla su yüklenmesinden dolayı yatağından çıkması sellere neden olabilir.

     Selden Korunmak İçin Alınması Gereken Tedbirler

     1. Doğal bitki örtüsü korunmalı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.

     2. Akarsu yataklarına yerleşim yeri yapılmamalıdır.

     3. Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir.

     4. Yamaçlara taraçalandırma (teraslama) yapılmalıdır.

      Akarsular; barajlar veya bentler ile kontrol altına alınmalıdır.5.

YIKICI

DOĞA OLAYLARI

6. ÜNİTE

İNSAN VE ÇEVRE

- HEYELAN -

- SEL -

Video anlatım için

kodu okutunuz
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    Hızı saatte 117 km’den fazla olan kuvvetli rüzgârlara  denir. Hızı 90 ile 110 km arasında kasırga

olan rüzgârlara ise  denir.fırtına

     Ağaçları devirip evlerin çatılarını uçurabilir, can ve mal kaybına neden olabilir.

    Sıcak hava ile soğuk havanın aniden ve şiddetli bir şekilde yer değiştirmesi 

sonucu oluşan kendi etrafında dönen rüzgârlara  denir.hortum

     Hortumlar çok büyük cisimleri bile hareket ettirip fırlatabilir.

            Farklı nedenlerden dolayı aşağı doğru kayan büyük kar kütlelerine  denir.çığ

             Can ve mal kaybına neden olabilir.

    Okyanus veya denizin aniden yükselerek karaya vurmasına tsunami denir.

     Depremler veya volkanik patlamalar sonucu meydana gelebilir. Can ve mal

 kaybına neden olabilir.

            Yer altında sıcaklığı çok yüksek olan erimiş kayaların (magma) püskürerek 

              yeryüzüne çıkmasına  denir.volkanik patlama

             Yeryüzüne çıkan magmaya  denir. lav

YIKICI

DOĞA OLAYLARI
6. ÜNİTE

İNSAN VE ÇEVRE

- KASIRGA -

- HORTUM -

- ÇIĞ -

- TSUNAMİ -

- VOLKANİK PATLAMALAR -

Video anlatım için

kodu okutunuz
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