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Çevre
Ozon Yaralar›n›
Sar›yor
1980’li y›llarda fark
edilen ve 1990’larda
doru¤a ulaﬂan
stratosferik ozon
kayb›n›n en kötü
noktay› atlatmak
üzere oldu¤u ve
ozon kayb›na yol
açan kimyasallar›n
üretim ve kullan›m›na
getirilen k›s›tlamalara
uyulmaya devam edilmesi
halinde, Güney Kutbu üzerindeki
ozon deli¤inin 2010 y›l›na kadar
küçülme sürecine girece¤i aç›kland›.
Atmosferin en üst katman› üzerinde
bulunan ozon tabakas›,
Dünyam›zdaki yaﬂam› Güneﬂ’ten
gelen zararl› morötesi ›ﬂ›n›ma karﬂ›
koruyan bir kalkan görevi görüyor.
Sanayide kullan›lan kloroflorokarbon
adl› bileﬂimin atmosferdeki
yo¤unlu¤unun artmas› üzerine
Güney Kutbu üzerinde ozon
tabakas›nda geniﬂ bir delik oluﬂmuﬂ
ve kuzey yar›kürenin orta enlemleri
üzerinde de ozon tabakas› tehlikeli
ölçülerde incelmiﬂti. Bunun üzerine,
sanayi ülkeleri baﬂta olmak üzere
dünya ülkeleri 1987 y›l›nda Montreal
Sözleﬂmesi’ni imzalayarak
kloroflorokarbon üretimlerini k›smay›
kabul etmiﬂler, ancak 1991 y›l›nda
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Filipinler’de patlayan Pinatubo
yanarda¤›ndan ç›kan gaz ve küller
ozon tabakas›ndaki y›k›m›
h›zland›rm›ﬂt›.
Geçti¤imiz Eylül ay›nda Birleﬂmiﬂ
Milletler Çevre Komisyonu (UNEP)
taraf›ndan yay›mlanan ve birçok
ülkeden 250 bilimadam›n›n imzas›n›
taﬂ›yan son rapordaysa, ozon
tabakas›nda son y›llarda
görülmeye baﬂlanan
iyileﬂmenin sürdü¤ü
aç›kland› ve
k›s›tlamalar›n istenen
etkiyi yapmaya
baﬂlad›¤› vurguland›.
Raporda, stratosferdeki
ozon deriﬂiminin k›sa
süre içinde yükselme
e¤ilimine girece¤i
öngörülmekle birlikte, bunun
Montreal Sözleﬂmesi hükümlerinin
titizlikle uygulanmas› halinde
mümkün olaca¤› uyar›s› da yap›ld›.
Bulgular, kuzey yar›kürenin orta
enlemlerinde ozon y›k›m›n›n son 10
y›ld›r sabit kald›¤›n› da gösteriyor.
Ancak, bunun nedenleri konusunda
bilimadamlar› aras›nda tam bir uyum
yok. Kimi araﬂt›rmac›, k›s›tlamalar›n
olumlu etkisini ön plana ç›kar›rken,
baﬂkalar›, atmosferin kendi
dinamiklerinin rolünün de ihmal
edilmemesi gerekti¤ini söylüyorlar.
Bu bilimadamlar›na göre iklimde
do¤al baz› de¤iﬂimler, küresel ›s›nma,
hatta ozon tabakas›n›n incelmesi gibi
etmenlere ba¤l› olarak, tropiklerdeki
ozonca zengin hava orta enlemlere
taﬂ›nm›ﬂ olabilir.
Science, 6 Eylül 2002

Kat› At›k Sorununa
Çözüm: "Biyotu¤la"
Kentlerde yaﬂamak iyi hoﬂ da,
kanalizasyon önemli bir sorun.
Milyonlarca kiﬂinin üretti¤i at›¤› ne
yapaca¤›z? Denize boﬂaltsan olmaz.
Kent d›ﬂ›na iletsen, kokudan
durulmuyor. Ama durun; Tayvan’da
bir araﬂt›rma grubu, soruna çözüm
bulmuﬂ: Kanalizasyondaki kat›
at›klardan tu¤la üretmek.
I-Shou Üniversitesi’nden ChihHuang Weng ve ekip arkadaﬂlar›n›
güdülendiren, adada her y›l üretilen
670.000 ton kanalizasyon at›¤›n›n
dökülebilece¤i alanlar›n tükenmek
üzere olmas›. Ekip, tu¤lalara %10
oran›nda kanalizasyon at›¤› kat›l›p
900 derece s›cakl›kta piﬂirilince çok
iyi sonuç al›nd›¤›n› bildiriyor.
Deneyler, yüzde 30 at›k ilavesiyle
de son derece kullan›ﬂl› "biyotu¤la"
elde edilebildi¤ini göstermiﬂ.
Araﬂt›rmac›lar, piﬂirme sürecinin,
at›k içinde olabilecek toksik a¤›r
metalleri sabitleyip
etkisizleﬂtirdi¤ini, ve tüm
mikroplar›n da yüksek s›cakl›kta
öldü¤ünü vurguluyor.
Weng, katk›l› tu¤lalar›n hiç
kokmad›¤›n› özenle belirtmekle
birlikte, insanlar›n kendi at›klar›yla
böylesine iç içe yaﬂama fikrini biraz
yad›rgayabileceklerini kabul ediyor.
Araﬂt›rmac›ya göre, yöntem çevresel
ve endüstriyel sorunlar›n üzerinden
gelmiﬂ bulunuyor. Hammadde de
bol. Bu durumda sorun, tek sorun,
üretim için yasal izin al›nmas› ve
halk›n bu fikre al›ﬂt›r›lmas›.
New Scientist, 31 A¤ustos 2002
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