FAZLA KARBONU
NEREYE
SAKLASAK?
Yüzy›llard›r bizi omuzlar›nda taﬂ›yan do¤a ana isyan ediyor. Baﬂ›boﬂ do¤aya
b›rakt›¤›m›z kirli at›klar›m›z› art›k o bile temizleyemiyor. Bu at›klar aras›nda
baﬂ›m›z› en çok a¤r›tan karbondioksit gaz›. Bu gazdan kurtulmak için baz› bilim
adamlar› alternatif enerji kaynaklar› üzerinde çal›ﬂ›rken, baz›lar› da "acaba
karbonu do¤an›n hangi parças›na saklayabiliriz" düﬂüncesiyle araﬂt›rmalar›na
devam ediyorlar... Ormanlar bizimle iﬂbirli¤i yaparlar m›? Peki ya okyanuslar? ‹ﬂte
tüm dünyan›n üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› sorular...
"‹klim üzerinde herkes konuﬂur
ama kimse bu konuda bir ﬂey yapmaz"
Mark Twain
Karbondioksit gaz› olmasayd› yaﬂam da olmazd›. Atmosferin yaln›z %
0,03 ünü oluﬂturan bu gaz birinci besin kayna¤›m›z olan bitkilerin güneﬂ
enerjisiyle ve suyla birlikte ana menüsünü oluﬂturur. Fotosentez diye tan›mlad›¤›m›z bu olay›n yan› s›ra karbondioksit, di¤er baz› gazlarla birlikte bir çeﬂit tampon görevi üstlenerek yerküremizin gündüzleri aﬂ›r› derecede ›s›nmas›n› ve geceleri aﬂ›r› derecede so¤umas›n› önler. Bu kadar faydal› bir gaz›n
son y›llarda dünya gündeminin en üst
basamaklar›na oturmas›n›n nedeniyse,
özellikle fosil yak›tlar baﬂta olmak üzeB‹L‹M ve TEKN‹K 70 Eylül 2001

re insan etkisiyle atmosferdeki oran›n›n tehlikeli boyutlara ulaﬂmas›d›r.
1870 y›l›nda atmosferdeki konsantrasyonu 270 ppm (milyonda 270) olan
CO2, günümüzde 350 ppm’e ulaﬂm›ﬂ
bulunuyor ve 2050 y›l›nda da 450
ppm’e ç›kmas› bekleniyor. CO2, Endüstri devriminin baﬂlamas›ndan bu yana
her y›l % 4.3 oran›nda art›yor.

Karbon Döngüsü
ﬁekilde görüldü¤ü gibi karbon
döngüsü kara, hava ve su olmak üzere 3 ana depo (sink) ve aralar›ndaki
çeﬂitli ba¤lant›lardan oluﬂur. Bitkiler
fotosentez yoluyla karbondioksiti atmosferden al›p organik bileﬂiklere dönüﬂtürürler. Bitkiler atmosferle y›lda
120 milyar ton karbon al›ﬂveriﬂinde

bulunurlar. Okyanuslarda ise bu rakam 107 milyar tondur. Karbon, “solunum” diye adland›r›lan süreç, fosil
yak›tlar›n yanmas› ve yanarda¤ patlamalar›yla yerkürenin derinliklerindeki
kayalardan atmosfere geçer. Bunun
büyük bir k›sm› okyanuslarda çözülür. Karbon döngüsü ayr›ca kara, atmosfer ve bitki ekosistemleri arac›l›¤›yla da gerçekleﬂir. Ancak her ekosistemde bu karbonun tutulma süresi
farkl›d›r. Tropikal ormanlarda yapraklar karbonu çok h›zl› depolarlar, bu
nedenle karbonun ço¤u orman taban›nda birikmez. Batakl›klar ve di¤er
oksijensiz ortamlardaysa organik bileﬂikler tam olarak ayr›ﬂmaz. Bu nedenle karbon yavaﬂ yavaﬂ batakl›k kömürü ya da turbalarda birikir.

Sudaki besin zincirinde karbon, organizma kabuklar›yla birleﬂir. Kabuklu organizmalar öldüklerinde dibe çökerler. Derinlere çöken karbon, tektonik hareketlerle yüzeye taﬂ›nana kadar
milyonlarca y›l orada gömülü kalabilir
ve yavaﬂ yavaﬂ fosil yak›t› olarak kulland›¤›m›z gaz, petrol ve kömür depolar›na dönüﬂür.
Yak›lan fosil yak›tlar› da dahil insan
etkinlikleri, atmosfere okyanuslar›n
emiﬂ kapasitesinin ya da öteki karbon
tutucu do¤al depolar›n alabilece¤inden
daha fazla karbon sal›yor. Bu da sera
gaz› etkisinin artmas›na ve sonuçta küresel ›s›nmaya neden oluyor.

Atmosferdeki depo (720+3/y›l fosil yak›tlar nedeniyle)

Volkanlar (0,1/y›l)
Fosil yak›t kullan›m›
(5-6/y›l)

Karadaki fotosentez ve
solunum (120/y›l)

Topraktaki depo
(1500)

Kara bitkilerindeki
depo (560)
Toprak kaymas› (0,6/y›l)

S›¤ ve derin sulardaki
depo (39000)

Fosil yak›t deposu
(4000)
Depo için kullan›lan birimler milyar metrik ton karbon

Okyanus taban› ve taban
kayalar›ndaki depo (10000000)

Y›lda milyar metrik ton carbonun transfer yönünü gösterir

Karbon Deposu
Ormanlar
Atmosferdeki CO2 miktar›n› daha iyi
belirleyebilmek için yap›lan modele göre karbonun büyük bir k›sm› Kuzey
Amerika ve Kuzey Avrasya’da orta-enlemdeki ormanlar taraf›ndan depolan›yor. Ancak incelemeler, fosil yak›t yoluyla atmosfere at›lan karbonun ancak
yüzde %25’inin ormanlar taraf›ndan
emildi¤ini gösteriyor.
Orman ekosisteminde a¤açlar d›ﬂ›nda bak›lacak yerlerden biri de, alanda
de¤erli say›lmayan ve orman envanterine girmeyen tabanda biriken organik
maddeler. Bu organik maddeler odun
art›klar›, dökülen yapraklar, toprak, ve
do¤al yang›nlar›n bask›s› sonucu aç›kl›k alanlarda büyümeye baﬂlayan di¤er
odunsu bitkiler. Yap›lan bir araﬂt›rmada Stephen W. Pacala ve ekibinin bulgular›na göre ABD ormanlar›nda karbonun %75’i bu organik maddelerde.
Bütün bunlar göz önünde bulunduruldu¤unda bu yolla depolanan karbon
y›lda 300 - 700 milyon ton.
Jiangxi Y. Fang ve ekibi taraf›ndan
haz›rlanan bir rapora göre, Çin’deki
ormanlar oldukça önemli miktarda
CO2 depoluyor. 1970’lerin sonlar›ndan
beri yeniden ormanlaﬂt›rma ve yeni orman alanlar› kurma, bozulan ekosistemleri, sel ve depremi kontrol etmek,
su kaynaklar›n› korumak ve odun üretmek Çin’de devlet politikas› olarak kabul edilmiﬂ. Bu politika Çin’de ormanlar›n h›zla azal›ﬂ›n› tersine çevirmiﬂ
durumda. Varolan ormanlar›n %20’si
organik maddelerden oluﬂuyor ve bu
ormanlar, aç›¤a ç›kan karbonun
%80’nini tutuyorlar.

Okyanuslardaki fotosentez ve
solunum (107/y›l)

Atmosferde
depolanan karbon

Kara canl›lar›, kayalar,
toprak ve fosil yak›tlarda
depolanan karbon

Pacala, Fang ve ekiplerinin haz›rlad›klar› raporlar, atmosferik CO2’nin neden beklendi¤inden daha yavaﬂ birikti¤ini anlamaya yard›mc› oluyor. Bunlar
ayn› zamanda ormanlar›n faydalar›n›n
yaln›zca bilindik geleneksel ihtiyaçlar›m›z› karﬂ›lamakla s›n›rl› olmad›¤›n›, ayn› zamanda yaﬂamam›z için gerekli
olan atmosferdeki CO2 miktar›n›n aﬂ›r›
yükselmesinin de ormanlarca engellendi¤ini ortaya koyuyor. Karbon depolanmas› üzerine yap›lan bu yeni çal›ﬂmalar
orman ekosistemlerinin CO2 döngüsündeki yerinin daha iyi anlaﬂ›lmas›n›
ve küresel bilincin oluﬂmas›n› sa¤lad›.
Ormanlar elbette atmosferde CO2 birikimini kendi baﬂlar›na durduramaz;
en fazla sorunu erteleyebilir.

Ormanlar
Çözüm De¤il…
Ormanlar ve karbon depolar› üzerine yap›lan çal›ﬂmalar bunlarla kalm›yor. Bunlar›n yan› s›ra daha fazla karbonu depolayabilmek için seçilmesi gereken a¤aç türlerinin neler olmas› gerekti¤i de araﬂt›r›l›yor. Duke üniversitesinden biyolog Shannon LaDeau ve Jjames Clark’›n yürüttü¤ü çal›ﬂma, 3 y›ll›k
çamlar›n (Pinus taeda) 2050 y›l›nda olmas› beklenen CO2 seviyesinde, bugü-

Okyanus canl›lar›, su ve
okyanus taban›nda
depolanan karbon

ne oranla iki kat daha fazla olgunlaﬂt›klar›n› ve 3 kat daha fazla kozalak ve tohum verdiklerini gösteriyor.
Henüz sadece bir varsay›m olmas›na karﬂ›n yap›lan yeni çal›ﬂmalar,
CO2’nin a¤açlar›n verimlili¤ini etkileyebildi¤ini söylüyor. Beﬂ y›l önce
North Carolina Piedmont orman›nda
baﬂlat›lan deneyin amac›, yüksek CO2
seviyesinin a¤açlar ve ekosistem üzerindeki etkisini görmekti. Proje ﬂimdiden daha önceki küçük çapl› deneylerde ç›kan sonuçlar› yani yüksek CO2 seviyesinin, fotosentez ve büyümeyi h›zland›rd›¤›n› do¤rulad›. Bu araﬂt›rma
CO2’nin orman a¤açlar›nda üreme için
gerekli olgunlaﬂma süresini h›zland›rd›¤›n› gösterdi. Ç›kan bu sonuçlar, ilgilerin bu tür çal›ﬂmalar üzerinde yo¤unlaﬂmas›n› sa¤lad›.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi CO2 sadece sera gaz› de¤il ayn› zamanda bitkilerin besini oldu¤undan, baz› araﬂt›rmac›lar gelecekte h›zl› büyüyen a¤açlar›n
atmosferde artan CO2’yi emip depolayacaklar›n›, daha baﬂka önlemler al›nmas›na gerek kalmayaca¤›n› ileri sürüyorlar. Ancak baz› araﬂt›rmac›lar bu çözüme toz pembe gözlüklerle bak›lmamas› gerekti¤ini söylüyorlar ve tam tersine bunun ekosistem yap›lar›nda
olumsuz etkilere neden olabilece¤i
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Baz› Alternatif
Temiz Enerji
Kaynaklar›
.

Baz› bilim adamlar› art›k alternatif temiz enerji kaynaklar›na yönelinmesi konusunda tüm dünyay› uyar›yorlar. Fosil yak›tlar›na alternatif olabilecek ve uygulanmaya baﬂlanm›ﬂ olan do¤a dostu
enerji kaynaklar›m›z var. Bunlardan aktif olarak
kullan›lmaya baﬂlananlar›n ya da kullan›ma haz›r
olarak bekleyenlerin baz›lar› ﬂunlar:
Rüzgar Enerjisi:
Rüzgar enerjisinin kullan›m› ilk kez Romal›lar
ve Bizansl›lar döneminde baﬂlad›. Günümüzdeyse
Almanya bu konuda birinci durumda. Almanya’y›
ikinci s›rada ABD izliyor. 750 kilowattl›k bir rüzgar santralinin sa¤layaca¤› bir y›ll›k enerji, kömürle çal›ﬂan bir termik santral taraf›ndan üretildi¤inde, atmosfere 1179 ton CO2 ve 6,9 ton SO2
ve 4,3 ton NOx sal›n›r. Bol olmas›, güvenli olmas›, tükenmemesi ve yerli olmas› rüzgar enerjisini
önemli bir konuma getiriyor.
Rüzgar enerjisi bak›m›ndan Türkiye oldukça
ﬂansl›. Ülkemizin rüzgar alan bölgelerinde rüzgar
enerjisi santrallerinin pervaneleri yavaﬂ yavaﬂ
dönmeye baﬂlad›. ﬁu anda Türkiye’de rüzgar
enerjisi üreten 3 santral var. Bu santrallerden ikisi ‹zmir Alaçat›’da, biri Bozcaada’da. Alaçat›’daki
santralde 8,8 megawatta kadar enerji üretiliyor.
Bozcaada’daki ise 10,2 megawatt enerji üretebiliyor.
1995 y›l›nda dünyan›n kurulu rüzgar enerjisi
üretim kapasitesi 4,843 megawatt düzeyindeydi.
Bu kapasitenin 2003 y›l› sonuna kadar 33,400
megavata, 2020 y›l› sonunda 1,2 milyon megavata ulaﬂaca¤› tahmin ediliyor. Bu kurulu güçle üretilebilecek elektrik enerjisi dünya elektrik üretiminin %10,85’ini karﬂ›layabilecek. 2040 y›l›nda
dünya elektrik talebinin %20’den fazlas›n›n karﬂ›lanmas›nda rüzgar enerjisinin kullan›laca¤› ileri
sürülüyor.
Güneﬂ Enerjisi:
Di¤er bir tükenmez enerji kayna¤›m›zsa Güneﬂ. Dünya için sonsuz bir enerji kayna¤› olan Güneﬂ’ten, bir y›lda Dünya’ya aktar›lan enerji, mevcut kömür enerjisinin 150 kat›ndan fazla. Bu temiz ve tükenmez enerji kayna¤›ndan olabildi¤ince
yararlanma düﬂüncesi, son y›llarda ülkemizin de
bulundu¤u 45 derece kuzey ve güney enlemleri
aras›nda yer alan ve Güneﬂ Kuﬂa¤› denilen ülkeler
baﬂta olmak üzere, tüm dünyada ilgi çekiyor. Ancak taﬂ›d›¤› tüm potansiyele karﬂ›n Güneﬂ enerjisi
henüz deney aﬂamas›nda ve ticari kullan›mdan en
az ﬂimdilik uzak görünüyor.
Güneﬂ toplaçlar›: Evlerde, iﬂyerlerinde, endüstride s›cak su üretiminde kullan›lan bu sistemler, Güneﬂ enerjisini toplayan düzlem toplaçlar, s›cak sular›n topland›¤› depolar ve ara ba¤lant›lardan oluﬂuyor. Üretimi, montaj›, iﬂletilmesi basit
ve ucuz olan bu sistemler, tüm dünyada yayg›n
olarak kullan›lmaya baﬂland›. Türkiye’de de özellikle Akdeniz sahillerinde kullan›l›yor.
Termal Güneﬂ santralleri: Termal güneﬂ
santralleri Güneﬂ enerjisinden elektrik üreten
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sistemler. Dünyan›n en büyük güneﬂ enerjisi
güç istasyonu ‹srail’de. ‹srail’de tüketilen toplam enerjinin %3’ü güneﬂ enerjisinden sa¤lan›yor. Bu tür santrallerin kurulabilmesi için o yerin, y›lda ortalama en az 2000 saat güneﬂlenebilmesi gerekiyor. Türkiye’nin 36-42 kuzey enlemleri aras›nda bulunmas› ve Güneﬂ enerjisinden yararlanma aç›s›ndan en elveriﬂsiz konumda bulunan Karadeniz Bölgesi’nde bile y›ll›k güneﬂlenme süresinin 1966 saat olmas› ve bu de¤erin Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Güneﬂ
enerjisinden yararlan›lmas›n›n ne kadar uygun
oldu¤unu aç›kça ortaya koyuyor.Sorun, yukar›da da de¤inildi¤i gibi ekonomik ölçekte ve fiyatta üretimin henüz gerçekleﬂmemesi.
Güneﬂ pilleri: Daha çok küçük çapl› enerji
gereksinimlerini karﬂ›lamak üzere haz›rlanan
bu sistemlerle ilgili araﬂt›rmalar sürüyor. Özellikle güneﬂ pilleriyle çal›ﬂan taﬂ›tlarla ilgili araﬂt›rmalar oldukça yo¤unluk kazanm›ﬂ durumda.
Hidrojen enerjisi-yak›t pili:
Y›llard›r NASA’da uzay araçlar›na güç sa¤lamak için hidrojen yak›t pili teknolojisi kullan›l›yor. Bu sistemde, oksijenin yanma olmadan
methanol ve hidrojenle reaksiyona girmesi sa¤lan›yor. Bu hidrojen yak›t pilinin yan ürünleri
yaln›zca su ve ›s›.
Yak›t pilleri yaln›zca elektrik üretimi için
de¤il ayn› zamanda otomobillerimizi ve di¤er taﬂ›tlar›m›z› çal›ﬂt›rmak için de alternatif bir çözüm. Mercedes-Benz ve Toyota önümüzdeki 10
y›l içinde hidrojen yak›t pilleriyle çal›ﬂan araçlar
üretmeyi planl›yorlar. Yayg›n kullan›m› engelleyense, gene teknolojinin olgunlaﬂmam›ﬂ olmas›
ve üretimin yan› s›ra da¤›t›m için de aﬂ›lmas›
gereken önemli ve logistik sorunlar.
Füzyon enerjisi:
Füzyon enerjisi çevreyi kirletmeyen, temiz,
yak›t› hidrojenin izotoplar› döteryum ve trityum
gibi bol ve kolay bulunan elementler olan bir
enerji. At›k ürünüyse yararl› helyum gaz›. Döteryum denizde bol miktarda bulunan bir madde. Trityum ise radyoaktif bir madde olan lityumdan elde ediliyor. Enerji uzmanlar› enerji
krizinin füzyon reaktörlerinin kullan›lmas›yla atlat›labilece¤ini düﬂünüyorlar. Üzerinde çal›ﬂ›lan
alternatif füzyon reaktörleri aras›nda en güvenilir, umut verici olan ve sorunlar› çözülmüﬂ olan› tokamak. Bu tür bir deneme reaktörüyle 15
y›l içinde 500 MW gücünde füzyon enerjisi üretilmesi bekleniyor.

uyar›s›nda bulunuyorlar. Üstelik, bu
deneyler ekolog James Teeri’ye göre
seralarda yap›ld›¤› için, do¤al ortamlarda var›lacak sonuçlar› yans›tmayabilirler. Bu sorunu ortadan kald›rmak için
bitkiler polivinil klorid silindirlerle çevrili aç›k havadaki odac›klarda ve fazladan CO2’yle besleniyorlar. Ancak burada da yaln›zca bir düzine küçük fidan
tutulabiliyor. Yeni kurulan bir deney
sistemiyle bu sorun da nihayet çözümlenebiliyor. Duke Üniversitesi’nde geliﬂtirilen deney sisteminde, olgunlaﬂm›ﬂ
tüm a¤açlar›n CO2’ye karﬂ› verdikleri
tepkiler ölçülebiliyor. Bu sistemde, dikilen borular belirlenen 30 metre çap›ndaki 6 parselde çam a¤açlar›n›n tepelerine kadar uzan›yor ve bu borulardan CO2 sal›n›m› yap›l›yor. Alandaki
çamlar, çevrede do¤al olarak varolan
CO2’yle büyüyor. Öteki alandaki çamlarsa 2050 y›l›nda olmas› beklenen 560
ppm CO2’yle büyütülüyor. CO2 yo¤unluklar› d›ﬂ›nda ortamdaki tüm koﬂullar
her iki alan için de ayn›. Projenin yürütücülerinden William Schlesinger’a göre deneyde elde edilen en önemli sonuç, yüksek yo¤unluktu CO2 alt›nda
büyüyen a¤açlar›n ilk 3 y›l boyunca bu
y›lki CO2 yo¤unlu¤unda büyüyen a¤açlara göre %25 daha fazla büyümesi.
Ancak 1997-1999 süresinde görülen
yüksek CO2’li alanla, normal alan aras›nda büyüme fark› 2000 y›l›nda görülmedi. Bu fark›n nitrojen ve di¤er
besinlerin eksikli¤inden kaynakland›¤›
düﬂünülüyor. Kas›m ay›nda elde edilecek sonuçlarla, yüksek CO2 miktar›n›n
a¤açlar üzerindeki etkisinin daha iyi
belirlenece¤i düﬂünülüyor.
Yüksek CO2’nin çam a¤açlar› üzerindeki etkisi, a¤açlar›n büyümesinden
öte daha da dramatik bir hal ald›. Küçük boylarda erken üreme olgunlaﬂma-

s› ve %300 daha fazla kozalak ve tohum üretimi görüldü. Üstelik kontrol
alan›ndaki ayn› boy a¤açlar›n daha fazla tohum üretmeleri de karbon ak›m›n›n büyük bir k›sm›n›n üreme için kullan›ld›¤›n› gösterdi. Bununlu birlikte,
erken üreme a¤açlar›n erken olgunlaﬂ›p erken ölmelerine neden olabilir. Bu
da, depolad›klar› karbonun yeniden
aç›¤a ç›kmas›na neden olur. Bunun yan›nda baz› bilim adamlar›n› ve çevrecileri endiﬂelendiren konuda biyoçeﬂitlili¤in azalma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya
kalmas›. Bilim adamlar›, çam gibi çabuk büyüyen a¤aç türlerinin yüksek
CO2 miktar›na yavaﬂ büyüyen a¤açlardan daha h›zl› tepki verdiklerini gösteren bir varsay›m geliﬂtirdiler. E¤er bu
varsay›m do¤ruysa, ormanlar›n yap›s›nda olumsuz de¤iﬂiklikler meydana gelebilece¤i düﬂünülüyor. Erken olgunlaﬂan çamlar, yavaﬂ büyüyen meﬂe ve ceviz a¤açlar›na meydan okuyorlar. De¤iﬂen orman kompozisyonu, ayn› zamanda o ekosistemde yaﬂayan hayvanlar›
da etkiliyor. Baz› canl›lar› avantajl› hale getirirken di¤er tohum yiyen kuﬂlar
ve memelilere zorluk ç›kar›yorlar. Harvard Üniversitesi’nden biyolog Fakhri
Bazzaz’a göre, haz›rlanan taklit modeller 150 y›l sonraki yüksek CO2 miktar›n›n tür çeﬂitlili¤ini azaltaca¤›n› gösteriyor. Ayr›ca henüz yay›nlanmam›ﬂ 170
çal›ﬂman›n sonuçlar› da çam gibi çabuk
büyüyen ve çok ürün veren a¤açlar›n
CO2’den daha fazla yararland›klar›n› ve
di¤er türlerin önüne geçtiklerini gösteriyor. A¤aç kompozisyonundaki bu de¤iﬂikliklerin tüm ekosistem üzerinde
sars›c› etkileri olacakt›r. Tozlaﬂmay›
sa¤layan baz› böceklerin ve kuﬂlar›n
aﬂ›r› besinden say›lar› çok artarken, di¤erlerininse besinsizlikten say›lar› azalacak. Bu da besin zincirini takip eden
di¤er canl› türlerinin yine say› ve da¤›l›mlar›nda de¤iﬂmeler olmas›na neden
olacak.
Yine de sonuçlar üzerinde kesin konuﬂmalar yap›lam›yor, çünkü ﬂimdiye
kadar yap›lan çal›ﬂmalar›n hepsi insan
eliyle a¤açland›r›lm›ﬂ alanlarda yap›lm›ﬂ, hiçbiri do¤al ormanlarda de¤il.
Bu çal›ﬂmalardan anlaﬂ›labilece¤i gibi, her nekadar ormanlar karbon depolamada önemli bir rol oynasa da bunun
küresel ›s›nmay› önleyebilmesi mümkün görünmüyor. Bunun yerine tart›ﬂ›lan yeni bir yöntem okyanuslar›n karbon deposu olarak kullan›lmas›.

Karbonun
yüzy›llarca
depolanmas›
düﬂünülen
Atlantik
Okyanusu

Ya Okyanuslar...
Son y›llarda aﬂ›r› CO2 miktar›n› atmosferden çekme üzerine ortaya at›lan
ilginç yöntemlerden biri de okyanuslar›n bir çeﬂit karbon deposu olarak kullan›lmas›.
Bergen’da Nansen Çevre ve Uzaktan
Alg›lama Merkezi’nden Helge Drange
ve ekibi, CO2’yi Norveç denizinde 800
metre derinli¤e b›rakmay› planl›yorlar.
Düﬂünce, CO2’yi at›k gazlardan al›p, s›v›laﬂt›rd›ktan sonra küçük damlac›klar
halinde derin sulara gömmek. Bunun
üzerine geliﬂtirilen bir model, bu gaz›n
baloncuklar halinde tekrar suyun yüzeyine ç›kmadan çözülebilece¤ini gösteriyor. Bu modele göre, daha a¤›r ve gaz
yüklü olan su tabana çökecek ve Atlantik Okyanusu’na sürüklenerek yüzy›llarca yüzeye ç›kamayacak.
CO2’yi bu yolla denize gömmenin
ton baﬂ›na 39 dolara mal olaca¤› tahmin ediliyor.

Kaﬂ Yaparken
Göz Ç›karmayal›m
Araﬂt›rmac›lar at›lacak böyle bir ad›m›n küresel ›s›nmay› en az›ndan bir
süre için yavaﬂlatabilece¤ini düﬂünüyorlar. Ancak çevreciler, havay› temizlemek için okyanuslar› kirletmenin yeni bir sorun yaratmaktan baﬂka bir ﬂey
olmayaca¤›n› söylüyorlar; üstelik uzun
dönemdeki etkilerinin ne olaca¤› da bilinmiyor. Bilim adamlar›, CO2’yle yüklü
sudaki asitlik derecesinin okyanuslardaki do¤al yaﬂam› olumsuz etkileyece¤ini ve deniz yataklar›n›n da tehlike alt›na girece¤ini düﬂünüyorlar. Oluﬂan
iklim de¤iﬂikli¤iyle okyanus ak›nt›lar›n›n de¤iﬂebilece¤ini ve CO2’nin bekle-

nenden daha k›sa bir zamanda tekrar
yüzeye ç›kabilece¤ini de ekliyorlar.
Yukar›da önerilen projenin bir benzeri eyalet hükümetinin sponsorlu¤unda Hawaii adalar›nda uygulanmaya çal›ﬂ›ld›. Beﬂ y›l sürmesi ve 5 milyon dolara mal olmas› planlanan bu proje, bal›kç›lar›n ve balina gözlemcilerinin, projenin çevreye verece¤i zarara itirazlar›
sonucu durduruldu. Üstelik, Green Peace için çal›ﬂan, Exeter Üniversitesi’nden Paul Johnston CO2’yi s›v›laﬂt›r›p deniz taban›na pompalamak için
kullan›lacak enerjinin %40 daha fazla
gaz› aç›¤a ç›karaca¤›n› söylüyor.
Görüldü¤ü gibi, küresel ›s›nman›n
olumsuz etkilerini azaltmak için çeﬂitli
çözüm önerileri getiriliyor. Bu yöntemlerin hiç birinin yüzde yüz baﬂar›l› olamayaca¤›n› araﬂt›rma sonuçlar› gösteriyor. Bir çok sorunda oldu¤u gibi küresel ›s›nmada da izlenecek yolun temelinde kiﬂisel gereksinimlerimizin do¤aya daha az zarar veren boyutlara indirilmesi yat›yor. Bu konuda at›lmas› gereken ilk ad›m, enerji ba¤›ml›l›¤›m›z›
asgari boyutlara indirmek ve olabildi¤ince alternatif enerji kaynaklar›na yönelmek. Görüldü¤ü gibi Mark Twain'in
iklim için kimsenin bir ﬂeyler yapmad›¤› sözü art›k geçerli de¤il. Ama bu çabalar›n ne kadar baﬂar›l› olaca¤›n› ancak zaman gösterecek.
Banu Binbaﬂaran
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