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ABD Baﬂkan› George W. Bush,
geliﬂmiﬂ ülkelerin atmosfere
sald›klar› sera gazlar›n›n
s›n›rlanmas›n› öngören Kyoto
antlaﬂmas›ndan çekilme karar›nda
direnedursun, uluslararas› çevre
kuruluﬂlar› çald›klar› alarm zillerinin
sesini yükseltiyorlar.
Bush, "ABD ekonomisine zarar
verecek herhangi bir plan› kabul
etmeyece¤ini" aç›klarken, Kyoto
antlaﬂmas› hükümlerinin ülkesince
uygulanaca¤› yolundaki umutlar›
suya düﬂürmüﬂ bulunuyor. Bu
durumda, Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre
Program› (UNEP) adl› kuruluﬂ,
verdi¤i alarm›n sesini ABD
baﬂkan›n›n anlayaca¤› bir tona
ayarlam›ﬂ olmal›. UNEP, ﬁubat
baﬂ›nda yay›nlad›¤› bir raporda
global ›s›nman›n, 2050 y›l›ndan
itibaren her y›l Dünya’ya ç›karaca¤›
maddi faturan›n tutar›n›n 304.2
milyar dolar olaca¤›n› hesaplad›.
Kurumun yar›m yüzy›l sonras› için
yapt›¤› bütçeyi küsurlu bir rakamla
verecek kadar iddial› tutumu, öteki
uzmanlar aras›nda gülümsemelere
neden olduysa da, faturan›n a¤›r
olaca¤› konusunda kimsenin
kuﬂkusu yok. Birleﬂmiﬂ Milletler’ce
desteklenen ‹klim De¤iﬂikli¤i
Hükümetleraras› Paneli (IPPC) adl›
kuruluﬂ, yay›nlad›¤› son raporda
2100 y›l›nda Dünya’n›n ortalama

s›cakl›¤›n›n, bugünkünden 5.8
derece daha yüksek olaca¤›n›
duyurdu. Beﬂ y›l önce ayn›
kuruluﬂun ayn› tarih için yapt›¤›
art›ﬂ tahmini 3.5 dereceydi.
Uzmanlar, gezegenimiz konusunda
bilgimiz artt›kça tahminlerin
güvenilirlik derecesinin de
yükseldi¤ini kaydetmekle birlikte,
hala kesin bir tahmini engelleyen
pek çok bilinmeyen ya da de¤iﬂken
faktörün de fark›na var›ld›¤›n›, bu
belirsizli¤in hükümetlere iklim
de¤iﬂikli¤ini önlemek için al›nan
somut kararlar› uygulamada ayak
sürümek için bahane yaratt›¤›n›
vurguluyorlar. Geçti¤imiz ay ünlü
Time Dergisi’nin Bush’a karar›n›
geri almas› için yapt›¤› ça¤r›ya,
aralar›nda eski Sovyet lideri
Mikhail Gorbachev, eski ABD
baﬂkan› Jimmy Carter, fizikçi
Stephen Hawking, gen araﬂt›rmac›s›

Azalan ya¤›ﬂlarla alçalan göl sular› kurba¤a yumurta ve larvalar›n› (solda) morötesi ›ﬂ›n›ma maruz b›rak›yor ve
bunlar üzerinde öldürücü bir mantar›n geliﬂmesine yol aç›yor. (sa¤da)
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Craig Venter, primat (maymun
türleri) araﬂt›rmac›s› Jane Goodall,
Hollywood y›ld›z› Harrison Ford,
astronot-senatör John Glenn ve
borsa kral› George Soros’un da
bulundu¤u bir ünlüler kervan› imza
koydu. Bush’un Time Dergisi’nin
ça¤r›s› karﬂ›s›nda tutumunu
de¤iﬂtirip de¤iﬂtirmeyece¤i henüz
kesin de¤il. Ancak kesin olan birﬂey
varsa, global ›s›nman›n faturas›n›
henüz insanlar de¤ilse bile öteki
canl›lar›n ödemeye baﬂlam›ﬂ
bulundu¤u. Nature dergisi, 5 Nisan
tarihli say›s›nda Dünya’n›n çeﬂitli
bölgelerinde hem suda, hem de
karada yaﬂayan amfibik canl›
türlerinin say›lar›n›n h›zla azalmaya
baﬂlad›¤›n› duyurdu. Yay›nlad›¤›
araﬂt›rmada dergi, iklim de¤iﬂimi
nedeniyle ya¤›ﬂlarda ortaya ç›kan
düzensizliklerin, örne¤in kuzeybat›
Amerika’daki çok say›da gölet ve su
birikintisi içinde yaﬂayan bat›
kurba¤alar›n›n (Bufo boreas) yaﬂam
alanlar›nda ölümcül de¤iﬂiklikler
yapt›¤›n› aç›klad›. Rapora göre, göl
ve göletlerin su seviyesinde meydana
gelen ciddi düﬂüﬂler, bu sularda
yaﬂayan kurba¤a embriyolar›n›
morötesi-B ›ﬂ›n›m›na maruz
b›rak›yor, bu da embriyolar›n
Saprolegnia ferax adl› öldürücü bir
mantarca istilas›na yol aç›yor.
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