Dünya Güncesi

Özgür Tek
14. İklim Değişikliği Konferansı
Poznan, Polonya - Birleşmiş Milletler 14. İklim Değişikliği

için Kopenhag’da toplanma öngörülüyordu.

Konferansı, Poznan’da yapıldı. İklim değişikliğinin

BM İklim Değişiklikleri Sözleşmesi’ni imzalayan 192

tüm boyutlarını kapsayan 2012’den itibaren yürürlüğe

ülkenin temsilcilerinin, sera etkisine karşı yeni önlemleri

girecek yeni bir anlaşmanın maddelerini belirlemek için

belirlemek için bir yılları var. Ancak Poznan’da yapılan

ülkelerin temsilcileri bir araya geldi. Bali’de geçen

görüşmeler sırasında gelişmiş ülkelerin standartları

yıl yapılan iklim konferansında kabul edilen

aşağıya çekmek konusunda gösterdikleri tavır

“yol haritasında” 2009 sonunda anlaşmayı kabul etmek

çevrecilerin bu toplantıdan beklediklerini karşılamadı.

ABD’nin Açık Denizdeki İlk Rüzgâr Çiftliği
Boston, ABD - ABD, açık denizdeki ilk rüzgâr çiftliğini
kurma yönünde adımlar atıyor. Cape Cod
açıklarında kurulacak olan rüzgâr çiftliğinde 130
türbin olacak. Buradan elde edilen enerji
400.000 evin elektrik gereksinimini karşılayacak.
Bir milyar dolarlık bu projenin yaşama geçmesi için
gerekli izinlerin alınması bekleniyor.

GDO’lu Mısır Tarımı
Sao Paulo, Brezilya - Brezilya hükümeti genetiği değiştirilmiş (GDO’lu) mısır dikimine
izin verdi. Bu mısır türünün böceklere ve glufosinat amonyuma karşı dirençli olduğu
belirtiliyor. Bu, dikimine izin verilen altıncı GDO’lu mısır türü. Dikili alanların %6,7’sinde
yapılan GDO’lu mısır tarımı gelecekte daha çok GDO’lu ürün tüketileceğinin habercisi.

söz konusu. Afrika’nın incisi olarak
Kuzey Kutbunun Kirlenme Yolları

bilinen Uganda’nın 100 yıl içinde
%80’inin çölleşeceği belirtiliyor. Uganda

Okyanus akıntıları
Yüzey suyu döngüsü
Nehir iç akışı

hükümeti bu yüzden 21 Mart Dünya
Beaufort
girdabı

Orman Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar

Kutup ötesi
akıntı

Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve
12 Ağustos Dünya Gençlik Günü’nü aynı
zamanda ulusal ağaç dikme günleri

Suda çözünen kirletici
maddeler ırmaklarla ve
deniz akıntılarıyla taşınır
ve kirlilik daha geniş
alanlara yayılır.
Rüzgâr esişi
Kış: %25 Yaz: %5

Rüzgâr esişi
Kış: %40 Yaz: %10
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Rüzgârlar,
özellikle de kışları
endüstriyel alanlardan
kutuplara birçok
kirletici madde taşır.
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Rüzgâr esişi
Kış: %15 Yaz: %5

Afrika’da Ağaç Dikme Kampanyaları

olarak ilan etti. Nijerya’nın Bayelsa

Afrika - Sahra Çölü MÖ 5000 yılında

eyaletinde de çalı yakımı ve ağaç

hayvanların evcilleştirildiği, MÖ 4000-

kesimini önleyen bir yasa yürürlüğe girdi

2000 yılları arasında ekonomik anlamda

ve ağaç dikme kampanyası başlatıldı.

hareketli, verimli ve geniş yeşil alanların

Kamerun’da, 60 milyon insanın yaşadığı

bulunduğu bir alandı. İklim değişikliği,

Kongo havzasında da 180 milyon

yağışların azalması ve doğal bitki

hektarlık orman alanı bulunuyor.

örtüsünün hayvancılık ve tarımsal

Nüfusun %70’i geçimini bu ormanlık

etkinlikler nedeniyle kaybolmasıyla

araziden sağlıyor. Kamerun’un da

bu alan çölleşti. Çölleşme günümüzde

koruma konusunda yeni adımlar atacağı

Afrika’nın çeşitli bölgeleri için hâlâ

sevindirici haberler arasında.

Bilim ve Teknik Ocak 2009

Nepal’in Elektriği Yok
Katmandu, Nepal - Ülkenin zaten az olan elektrik

Bu elektrik sıkıntısının beş yıl sürebileceği belirtiliyor.

enerjisi konusunda kritik bir noktaya geldiği bildiriliyor.

Bu günlerde günde dokuz saat olan elektrik kesintisinin

Nepal Şubat ayında günde 16 saat elektrik kesintisiyle

yakında 12 saate çıkabileceği belirtiliyor.

yaşamak zorunda kalabilir. Himalayalarda bulunan

Nepal’in yıllık 83.000 megaWatt (MW) elektrik

ülkenin güç üretimi, kış aylarında dağlardaki

üretme potansiyeli var; ama yalnızca 336 MW elektrik

karların daha geç erimesi ve ırmak suyu seviyelerinin

üretebiliyor. Ayrıca şu an 770 MW olan elektrik

düşmesi nedeniyle azalmış durumda.

gereksinimi her yıl 60 MW artıyor.

Gemilerde Güneş Enerjisi
Tokyo, Japonya - Geçtiğimiz hafta kısmen güneş enerjisiyle çalışan bir yük gemisi
denize indirildi. Otomobil üreticilerinin otomobilleri ihraç ederken ortaya
çıkan akaryakıt harcamalarını düşürmek ve karbon salımını azaltmak için geliştirilen
gemi 6400 otomobil taşıyabiliyor. 150.000.000 yen tutan 328 güneş
panelinin yerleştirildiği gemi, 200 m boyunda. Yerleştirilen paneller 40 kW güç
üretiyor. Bu, geminin ilerlemesi için gereken gücün % 0,2’si; ancak bunun bir
başlangıç olduğu ileride bu miktarın artacağı düşünülüyor. Deniz taşımacılığının
dünya sera gazı salımının %1,4-4,5’ini oluşturduğu düşünülüyor.
Su Zengini Avustralya
Sidney, Avustralya - Eski zamanlardan kalma bir
su havzası Avustralya’nın küresel ısınma nedeniyle karşı
karşıya kalabileceği su sıkıntısını çözeceğe benziyor.
Libya büyüklüğünde olan Büyük Artezyen Havzası
1,7 milyon km2lik alanıyla dünyanın en büyük yeraltı
su havzası ve Avustralya’nın beşte birini kapsıyor.
Havzanın 65.000.000 gigalitre (1 gigalitre = 1 trilyon
litre) su taşıdığı düşünülüyor. Bu, Avustralya’daki yerüstü
suyunun yaklaşık 800 katı. Başka bir anlatımla dünyadaki
karaları 0,5 m suyla kaplayacak büyüklükte. Havza,

Balina Savaşları

yağmur suyunun geçirgen kumtaşından sızmasıyla her

Antarktika - Antarktika’nın çevresindeki soğuk denizlerde Japon balina avcılarıyla

yıl 1.000.000 megalitre daha su kazanıyor. Avustralya’nın

çevreciler arasında çetin bir savaş yaşanıyor. Ama bu bilinen anlamda bir savaş değil.

önümüzdeki 1500 yıllık su gereksinimini karşılayacak

Çevreciler Antarktika açıklarında buldukları Japon avcı filosundan

kaynağın bulunduğu belirtiliyor. 1878’de bulunan

bir gemiye koku bombası ve boya attı. Olay sırasında iki geminin yan yana gelerek

havzanın 100.000.000-250.000.000 yıl önce oluştuğu

hafifçe çarpıştığı, gemilerin yalnızca boyalarının zarar gördüğü belirtiliyor.

ve yüzeyden 2-3 km aşağıda bulunduğu söyleniyor.

Çevreciler kullandıkları silahın biyolojik olarak parçalanabilen çürümüş tereyağı

Havzanın madencilik ve tarım için kullanılan artezyenler

olduğunu söylüyor. Uluslararası yasağa rağmen Japon balina avcıları her yıl

nedeniyle tehlike altında olduğu düşünülüyor.

Antarktika açıklarında “bilimsel” amaçlı olduğunu ileri sürerek yüzlerce balina avlıyor.
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