dördünde varlığını
sürdürdüğünü doğruladı.
Popülasyonların
azalmasında habitat
tahribatının etkili
bir faktör olduğu
düşünülüyor. Nitekim
araştırma ekibi koruma
statüsüne rağmen
25 orman örtüsünün
360.000 hektarlık
kısmının, yani %71’inin
kesilmiş olduğunu
tespit etti. Gonedelé, bu
alanın çoğunun, başta
kakao üretimi olmak
üzere tarımsal üretim
için tahrip edildiğini
belirtiyor. 25 koruma
alanının yarıdan fazlası
tamamen çiftliklere
ve yerleşim yerlerine
dönüştürülmüş
durumda.

Daha önce yapılan
analizlerde ülkede
her yıl 265.000 hektar
ormanlık alanın kesildiği
tahmin edilmişti. Bu da
Sahraaltı Afrika’daki en
yüksek ormansızlaşma
oranıydı. Araştırmacılar
hâlen fil popülasyonları
barındıran dört koruma
alanındaki koruma
personelinin diğer 21
alandakilere göre daha
fazla koruma etkinliği
gösterdiğini, hatta bu 21
alanda dişe dokunur bir
yaban hayatı yönetimi
bile olmadığını da tespit
etti. Araştırmacılar
hâlâ varlığını sürdüren
popülasyonların
korunması için acilen
eyleme geçilmez, örneğin
korucu devriyeleri ve yasal
yaptırımlar gibi önlemler
alınmaz ise Fildişi
Sahili’nde orman
fillerinin soyunun
tükenebileceğini
düşünüyor. Parçası
oldukları ekosistem için
kilit taşı tür işlevi gören
bu canlıların kaybı ise tüm
bir ekosistem için yıkıcı
etkiler ortaya koyabilir. n

Gün Işığının
Isısıyla Çöldeki
Havadan Su
Damıtabilen
Cihaz
İlay Çelik Sezer
Temiz suya erişimin
zor olduğu bölgelerde
havadan su damıtmayı
sağlayan teknolojik
yöntemler, özellikle
de küresel ısınma ile
kuraklığın daha da
kötüleşeceği yerlerin
geleceği için kritik önem
taşıyor. Bu yüzden de
bu amaca yönelik pek
çok araştırma yapılıyor.
Massachusetts Institute
of Technology’den Alina
LaPotin ve ekibinin
neredeyse tamamen
kuru havadan, güneş ışığı
kaynaklı ısı yardımıyla
su damıtmayı sağlayan
yeni bir cihaz geliştirdiği
araştırma da bunlardan
biri. Cihazın içinde
geceleri havadan su buharı
toplamayı sağlayan zeolit
adlı adsorban (gazların
ya da sıvıların yüzeyine

tutunmasını sağlayan)
bir malzeme bulunuyor.
Gündüz süresince de
“güneş soğurucu” bir
panelden elde edilen ısı
adsorban malzemenin
yüzeyine tutunan suyun
malzemeden ayrılarak
kullanılabilir hâle
gelmesini sağlıyor.
Zeolit çok gözenekli bir
yapıya ve dolayısıyla
geniş bir iç yüzey alanına
sahip olduğu için
neredeyse kuru hâldeki
havada bulunan çok az
miktarlardaki suyu bile
adsorbe edebiliyor. Cihazın
ilk test sonuçlarına
dayanılarak yapılan
modellemeye göre, bu
cihazla çöllerde görülen
%20’ye varan düşük bağıl
nem oranlarında bile
su üretmek mümkün
olabilecek. Atmosferden
su damıtmaya yönelik
“sis hasatlama” ve “çiğ
sistemleri” gibi mevcut
cihazlar ise en az %50’lik
bağıl nem oranlarında
çalışabiliyor. Yapılan
testlerde yeni cihaz
güneş soğurucunun bir
metrekaresi başına günde
0,77 litre su üretilebildi.
LaPotin ekibiyle birlikte
cihazın içindeki malzeme
tarafından adsorbe
edilebilecek su miktarını
artırmanın yollarını
araştırdıklarını
belirtiyor.n
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