
Bu öykü, yerkürede hayatın nasıl oluştuğunun değil, 

onun nasıl kurtarılabileceğinin öyküsü. 

Gezegenimiz iklim değişikliği tehdidi altında ve bugünün 

çocukları, diğer tüm nesillerden daha fazla etkilenecek.

Çocuklar, bu kitabı kullanarak ailelerine 

neden fosil yakıt kullanmayı bırakmamız gerektiğini 

anlatabilirler. Çünkü, ancak birlikte hareket 

edersek, kuşları, arıları ve yuvamız olarak 

benimsediğimiz gezegenimizi 

kurtarabiliriz.

Destek vermek için 

aşağıdaki kodu tara

#kuşlarvearılarUNDP

Yazan: Jack ve Lochie

Çizen: Anđela Janković



Yerküreyi 

yuva edinen tüm 

canlılara ve yuva 

edinecek gelecek 

nesillere adanmıştır.



Kuşlar ve arılar! Doğamızın 

yaşamasına, gelişmesine ve 

devamına katkısı olan iki canlı türü. 

İşte bu öykü onlarla ilgili.

Öykümüz, kuşlarla arılara neden 

ihtiyaç duyduğumuzu anlatan farklı 

bir öykü.

Arılar… Vızır vızır vızıldar, çiçekten 

çiçeğe konar, doğanın yaşamını 

sürdürmesini sağlar.

Kuşlar, daldan dala konup bir oraya 

bir buraya uçtukça her yere tohum 

taşır. Ve o tohumlar yeşerir, doğa 

canlanır.
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Çalışkan kuşların ve çalışkan 

arıların bu çabaları sayesinde 

insanların yiyeceği olur. 

“Kapışalım!! Şundan alalım, 

biraz da bundan.”



Toprak altından hem de ennnnnnn 

aşağıdan, dinozor kemiklerinin 

olduğu katmandan,

bu pis şeyleri çıkardılar.

Ve oturdukları şehirlere enerji 

sağlamak için bunları yaktı insanlar.

Ama insanlar yerkürede 

sadece yiyecek bulmadı...

Yerin altındaki ‘fosil 

yakıtlar’ı da keşfettiler.
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Yaktılar da yaktılar, 

her geçen gün daha fazla yaktılar.

Her yaktıklarında, doğaya karıştıktan sonra 

yok olmayan ve her zaman bizimle kalacak 

olan, karbondioksit adında bir duman çıktı.

YIL :

Atmosferdeki karbondioksit 
(CO2) miktarı: Kritik 
sınırın                ’u.



Gökyüzü karardıkça karardı, 

tüm hayvanları korkuttu.

“Bu karbondioksit gazı var ya” dedi kuş, “nefes alm
am

ızı zorlaştırıy
o
r.”

YIL :

Atmosferdeki karbondioksit 
(CO2) miktarı: Kritik 
sınırın                ’i.



Gezegen ısındı, kuraklıklar daha şiddetli olm
aya başladı.

YIL :     Hatta bazı hayvanlar ortadan kaybolmaya başla
dı.

Atmosferdeki karbondioksit 
(CO2) miktarı: Kritik 
sınırın                ’i.



Daha fazla yangın ve daha fazla fırt
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Çaresiz hayvanlar, oldukları yerde sıkışıp öylece
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Kısa süre sonra dünya o kadar kirlenmişti ki,

iklim tamamen değişti.

YIL :
Atmosferdeki karbondioksit 
(CO2) miktarı: Kritik 
sınırın                ’u.



Ve tam bu noktada, karbondioksit gazı, sonunda insanları da korkutmaya başladı. 

Bir z
amanlar harika bir yer olan dünya iyice değişmişti. Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar bunu görebiliyordu.

                                                                              Ama insanların tek bildiği, fosil yakıt yakmaya dev
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YIL :
Atmosferdeki karbondioksit 
(CO2) miktarı: Kritik 
sınırın                ’si.



Sonunda doğa diye bir şey kalmadı. 

Dünya artık kipkirli olmuştu. 

YIL :
Atmosferdeki karbondioksit 
(CO2) miktarı: Kritik 
sınırın                ’u.



İşte bu gerçeği önce kuşlar ve arılar dile getirdiler.  

Ve, “Buna bir ÇÖZÜM bulmalıyız!” dediler. 



Sonra, karanlığın içinden bir kapı açıldı. Kapının 

ardında, küçük bir kız çocuğu duruyordu.

Kuşlar ve arılar hakkında bir şeyler okumuştu. 

Doğaya ve insanlığa iyilik yapmak istiyordu.



Bu yüzden ailesine gitti ve 

“Dinleyebilir misiniz beni lütfen?” dedi.

“Kuşlar ve arılar hakkında 

konuşmalıyız!” 

Annesi, babasına “Sence bunun için 

biraz erken değil mi?” dedi.

Ancak küçük kız, “Bekleyemeyiz anne!” 

diye diretti.

“Baksanıza, her şey çok kötüye 

gidiyor.” diye ekledi.
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       Yapılan her sohbetle birlikte dünya biraz daha aydınlandı.

enerji için
 fosil yakıt yakmak yerine güneşten yararlanmayı tercih ettiler.

İnsanlar, bahçelerine bitki ekip bisikletlerine bindiler ve 



                    Şimdi şu sözleri söyle ve elinden
 gele

ni y
apaca

ğına sö
z ver:

            A
ncak! Geleceğin daha da aydınlanması iç

in se
nin de yardımına ihtiyacımız var.

Kuşların ve arıların öyküsünü 

yayacağıma,

bitkileri ve ağaçları,

koalaları ve ayıları,

kaplumbağaları ve tavşanları,

denizdeki balıkları,

ve benim gibi insan olan herkesi 

kurtaracağıma söz veriyorum.



Tek bir çocukla başlayan bu hareket, çığ gibi 

büyüdü, her yerde duyuldu.

Sonunda insanlar davranışlarını değiştirdiler ve 

HEPİMİZİ KURTARMAK için bir araya geldiler!





Bu öykü, kuşlarla arıların ve birkaç 

derece sıcaklık artışının yerküremizi 

ne kadar değiştirebileceği hakkında 

farklı bir öyküydü.

Sen de bu gezegeni kurtarma 

öyküsünün bu kitapta sonlanmasına 

izin vermemelisin.

Ailene ve arkadaşlarına insanların 

bu yaptıklarından mutlaka 

bahsetmelisin.



Tıpkı gezegenimizi korumak için gerekli olduğu gibi, bu kitap da bir takım çalışmasıyla hazırlandı. 

Ve geriye daha iyi bir dünya bırakmak isteyen çok çalışkan arılar tarafından yazıldı. 
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Bu eserin hiçbir bölümü, bir inceleme veya makalede 

kısa alıntılar için kullanabilecek olan eleştirmenler hariç, 

telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde 
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Sorumluluk Reddi:

Bu kitaptaki bilgilerin basım tarihindeki doğruluğunu 

sağlamak için her türlü çaba sarf edilmiştir. Yazar, herhangi 

bir hata, eksiklik veya araştırma bulgularındaki çelişkiler 

konusunda sorumluluk kabul edemez. Bu kitaptaki birtakım 

karakter ve olaylar hayal ürünüdür. Yaşayan veya yaşamış 

gerçek kişilere benzerlik tesadüf eseridir ve yazarın böyle 

bir kastı yoktur.
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