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LOJ‹ HABERLER‹

‹klim - Çevre
Çevre Aﬂk›na...
Boﬂanmay›n!
Yaﬂam, Yoksa Mika
‹çinde mi Baﬂlad›?!
Yaﬂam›n baﬂlang›c›yla ilgili yeni bir varsay›m da, ABD’nin California Üniversitesi’nde (Santa Barbara) biyofizikçi ve
ABD Ulusal Bilim Vakf›’nda (National
Science Foundation - NSF) program direktörü olan Helen Hansma taraf›ndan
ortaya at›ld›. Konuya oldukça yeni bir
bak›ﬂ aç›s› getiren bu varsay›ma göre
yaﬂam, okyanuslarda mika mineralinin
ince katmanlar› aras›ndaki korunakl›
boﬂluklar›n içinde baﬂlam›ﬂ olabilir. Bu
durumda boﬂluklar belki de, ilk biyomoleküllerin ortaya ç›k›ﬂ› için ideal koﬂullar› oluﬂturarak ilk zars›z hücrelere
de evsahipli¤i yapm›ﬂ, evrimin baﬂlang›c› için gerekli yal›t›k ortam› sa¤lam›ﬂt›.
“‹lk biyomoleküller kimilerine göre basit proteinler, kimilerine göre de RNA”
diyor Hansma. “Mika tabakalar› her ikisinin oluﬂumuna da arac›l›k etmiﬂ olabilir.” Araﬂt›rmac›, hücrelerdeki RNA
ve birçok proteinle lipidin, mikada oldu¤u gibi negatif yük taﬂ›d›¤›na,
RNA’daki fosfat gruplar›n›n, t›pk› mikadaki negatif yükler gibi birbirinden yar›m nanometre aral›kla konumlanm›ﬂ
oldu¤una dikkat çekiyor. Bir baﬂka
benzerlik de, mika katmanlar›n› bir arada tutan potasyumun deriﬂiminin, hücrelerimizdeki potasyumun deriﬂimine
çok yak›n; o zamanlar mikay› çevreleyen deniz suyunun da t›pk› kan›m›z gibi sodyumca zengin olmas›. Hansma’n›n modeline göre gece-gündüz
döngüsüyle gelen ›s›nma-so¤uma etkisi,
mika katmanlar›n›n yukar› aﬂa¤› oynamas›na neden olacak, bu hareket, dalgalarla üretilen mekanik enerjiyle biraraya geldi¤inde, kimyasal ba¤lar›n hem
oluﬂma hem de kopmalar›na arac›l›k
ederek ilk biyokimyasal hareketlili¤i
sa¤layacakt›.
University of California - Santa Barbara Bas›n Duyurusu, 4 Aral›k 2007

Boﬂanma, etkisini yaln›zca eﬂler ya da çocuklar üzerinde mi gösteriyor? Kimsenin akl›na kolay kolay gelmeyecek bir
ma¤dur daha var: çevre. Michigan State
Üniversitesi’nde yap›lan bir çal›ﬂma, özellikle de geliﬂmiﬂ ülkelerde giderek artmakta olan boﬂanma e¤iliminin çevre
üzerinde küçümsenmeyecek bir etkisi oldu¤unu ortaya koydu. Çevrenin bu aç›dan ödedi¤i bedel, eﬂlerin boﬂanmadan
sonra farkl› evlerde yaﬂamas›ndan kaynaklan›yor. Bunun anlam› daha fazla
alan, enerji, su, yani kaynak tüketimi.
“Boﬂand›ktan sonra yaﬂan›lan evin kendisi daha küçük, evde yaﬂayan kiﬂi say›s›
da daha az olsa bile, kiﬂi baﬂ›na tüketilen
alan, enerji ve su, bir ‘aile birimi’ olarak
yaﬂand›¤› zamana k›yasla çok daha fazla”
diyor araﬂt›rmac›lardan Jianguo Liu. ‹ncelemelerini 12 ülke üzerinde yürüten
araﬂt›rmac›, yaln›zca ABD’de boﬂanma
kaynakl› fazladan tüketimi, 2005 y›l› için
ﬂu de¤erlerle veriyor: 38 milyon konut,
2,5 milyar ton su, 734 milyar kilovat-saat
elektrik. Yine ABD ve yine 2005 y›l› için-

Yanm›ﬂ Orman›n Bir
‹lac› da Böcek D›ﬂk›s›

Bir c›mb›z, bir avuç da böcek d›ﬂk›s›, Kanada’n›n Alberta Üniversitesi’nden Tyler
Cobb’un sorular›n› yan›tlamaya yeterli olmuﬂ. Soru ﬂu: Bu d›ﬂk› yang›ndan hasar
gören ormanlar›n tedavi sürecinde nas›l
bir rol oynuyor?
Cobb’un çal›ﬂma alan›, 2001 y›l›nda gerçekleﬂen bir yang›nda bir bölümü yok
olan bir orman. Yanm›ﬂ ormanlarda etkinlik gösterdi¤i saptanm›ﬂ bir k›nkanatl› böcek türünün d›ﬂk›s›n› iki y›l boyunca ince-

de boﬂanm›ﬂ ‘tek’lerin elektrik tüketimi
için yapt›klar› harcamalar, evli kalm›ﬂ olmalar› halinde yapacaklar›ndan % 46 daha fazla olmuﬂ. Bu de¤er su için de %
56. Boﬂanman›n ard›ndan genel olarak
kaynaklar›n kiﬂi baﬂ›na tüketimi de, evliyken tüketilenin % 42 - 61 kadar daha fazlas›.
Boﬂanma oran›n›n giderek artt›¤› gözönüne al›n›rsa, Liu’ya göre bu say›lar da
zamanla artacak; hem de h›zl› biçimde.
1970 ve 2000 y›llar› aras›nda, ele ald›¤›
ülkelerin toplam›nda ortalama boﬂanma
oran›, % 5’ten % 15’e f›rlam›ﬂ. Hatta Çin
gibi, boﬂanma oran›n›n oldukça düﬂük
oldu¤u ülkelerde bile saptanm›ﬂ bu art›ﬂ.
Peki ne yap›labilir? Boﬂanma niyetindeki
çiftlere “çocuklar› düﬂünmüyorsan›z çevreyi düﬂünün!” ça¤r›s›nda bulunmak pek
de gerçekçi bir yaklaﬂ›m say›lamayaca¤›na göre, yap›lacak fazla birﬂey de yok gibi görünüyor. Belki de en iyisi, hiç olmazsa mutlulu¤u yakalam›ﬂ çiftlerin bunu korumaya çal›ﬂ›p, mutluluklar›yla çevreye de katk›da bulunduklar›n› ak›ldan
ç›karmamalar›!
New Scientist.com News Service, 3 Aral›k 2007

leyen araﬂt›rmac›, d›ﬂk›n›n bileﬂenlerini
önce c›mb›zla birbirinden ay›r›p, bunlar›n
daha sonra kimyasal analizini yaparak,
toprak için yararl› unsurlar› çeﬂitli deneylerle belirleme yoluna gitmiﬂ. Çal›ﬂmas›,
bu d›ﬂk›n›n, yang›ndan sonra a¤aç ve di¤er bitkilerin yenilenmesinde önemli rol
oynayan toprak besinlerini yerine koymada yads›nmaz bir katk›s› oldu¤unu gösteriyor. K›nkanatl› böcekler dünyada oldukça yayg›n; yani, sonuçlar dünyan›n birçok
bölgesi için geçerli.
Yanm›ﬂ ve çürümekte olan a¤açlar› özellikle ye¤leyen belirli türler, a¤aç diplerinde
koni biçimli ve talaﬂa benzeyen d›ﬂk› y›¤›nlar› b›rak›yorlar. Bu d›ﬂk›n›n orman taban›na katk›s›, topraktaki mikroorganizma etkinli¤ini art›rmak biçiminde. Araﬂt›rmac›,
bu nedenle yanm›ﬂ a¤açlar›n kesiminin, böceklerin yaﬂam döngüsünü tamamlayana
kadar ertelenmesi gerekti¤ini söylüyor.
University of Alberta Bas›n Duyurusu, 3 Aral›k 2007
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