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Gürcistan’da Nükleer
Batarya Av›
Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans› (IAEA) taraf›ndan görevlendirilen ajanlar›n, Gürcistan’da çok say›da bulundu¤u
san›lan Rus yap›s› nükleer bataryalar›
teröristlerden önce ele geçirmeye çal›ﬂt›klar› bildiriliyor. Kutular geçen aral›k

Bush’un Iklim Giriﬂimi
Hayal K›r›kl›¤› Yaratt›

ABD Baﬂkan› George W. Bush,
geçti¤imiz ay Kyoto Protokolü’nün öngördü¤ü s›n›rlara alternatif olarak daha
yavaﬂ ve tümüyle gönüllü s›n›rlamalara
dayal› yeni bir stratejinin ana hatlar›n›
aç›klad›. Bush, geçen y›l ABD ekonomisine zarar verece¤i gerekçesiyle Kyoto
Protokolü’nü hükümsüz sayd›¤›n› aç›klam›ﬂt›. Yeni yaklaﬂ›m›n, karbon emisyonunda kayda de¤er bir azalma sa¤layaca¤› kuﬂkulu, ama Temsilciler Meclisi
Bilim Alt Komitesi Baﬂkan› Sherwood
Boehlert, “hiç olmazsa, karbondioksit
sal›m›n›n s›n›rlan›p s›n›rlanmayaca¤› deB‹L‹M ve TEKN‹K
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ay›nda Gürcü oduncular taraf›ndan Lja
kasabas› yak›nlar›nda görülmüﬂ. Kutular›n çevredeki kar› eritti¤ini gören
oduncular, ›s›nmak için bunlar› kamplar›na taﬂ›m›ﬂlar ama k›sa süre içinde
baﬂ dönmesi, mide bulant›s› ve kusma
gibi radyasyon hastal›¤› semptomlar›
ortaya ç›km›ﬂ, ve bir hafta sonra da
s›rtlar›nda radyasyon yan›klar› oluﬂmuﬂ. Dört y›l önce de gene Lja yak›nlar›nda bir bal›kç› taraf›ndan bulunan
benzer bir kutunun radyoaktif strontium-90’la dolu oldu¤u ve 40.000 curie
›ﬂ›n›m yayd›¤› yetkililerce belirlenmiﬂ.
Bu miktar, 1986 Çernobil kazas›nda
aç›¤a ç›kan strontium-90’›n yayd›¤› ›ﬂ›n›ma eﬂit. Yap›lan araﬂt›rmalar,
1998’de keﬂfedilen kutular›n, Sovyet
araﬂt›rmac›larca geliﬂtirilen ve çok say›da üretilen bir tür nükleer batarya ol-

¤il, ne kadar s›n›rlanaca¤› tart›ﬂmas› haline dönüﬂtü” diyor. ﬁimﬂekleri as›l
çekense, yeni stratejinin 2012 y›l›na kadar “sera gaz› yo¤unlu¤u”nda %18 bir
azal›ﬂ› hedeflemesi. Sera gaz› yo¤unlu¤u, ülkenin gar›safi milli has›las›n›n
(GDP) her birimine karﬂ›l›k gelen sera
gaz› sal›m›. Bush’a göre Amerikal› tüketici ve giriﬂimciler, “hiçbir s›n›rlamaya
tabi olmaks›z›n, tamamen gönüllü olarak” fosil yak›t tüketimini azalt›r ve yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelirse, sera gaz› yo¤unlu¤u o ölçüde azalacak. Eleﬂtirmenlere göre bu, yan›lt›c›
bir ölçek. Çünkü ABD’nin 1990’l› y›llardaki sera gaz› sal›m yo¤unlu¤u bu
hesapça %15 azalm›ﬂ görünürken,
sal›m›n gerçek hacminde %15 art›ﬂ gözlenmiﬂ. Bush’un “durumu kurtarma önlemleri”nin ABD d›ﬂ›nda da Kyoto
Protokolü’ne hiç de¤ilse sözde destek
ç›kan öteki sanayi ülkeleriyle aras›ndaki boﬂlu¤u geniﬂletmesi bekleniyor.
Kyoto Protokolünü bu y›l içinde imzalamas› beklenen Japonya d›ﬂ›nda,
sanayileﬂmiﬂ ülkelerde s›n›rlama yolunda at›lm›ﬂ somut bir ad›m yok.
Science, 22 ﬁubat 2002

du¤unu ortaya koymuﬂ. Kutular›n ortas›nda radyoaktif maddenin konuldu¤u
odac›k, iç çeperleri seramik kapl› titanyum bir k›l›fla kapl›. Strontium-90’›n
bozunmas› sonucu ortaya ç›kan beta
parçac›klar› metale çarp›nca enerjinin
bir k›sm› X-›ﬂ›nlar›na, bir k›sm› da ›s›ya
dönüﬂüyor. Sovyet laboratuvarlar›n›n,
›ss›z yerlerdeki vericilerinde kullan›lmak üzere geliﬂtirildi¤i san›lan bu güç
kaynaklar›ndan yüzlercesini üretti¤i ve
bunlardan baz›lar›n›n 100.000-curie ›ﬂ›n›m yayd›¤› san›l›yor. Geçen y›lki 11
Eylül sald›r›lar›, teröristlerin , hastane
at›klar› da dahil olmak üzere ele geçirecekleri radyoaktif malzemeden, yo¤un ›ﬂ›n›m yayan “kirli bombalar” yapabilecekleri yolundaki korkular› art›rm›ﬂ bulunuyor.
Science, 1 ﬁubat 2002

Iﬂ›¤›n Karanl›k Yüzü
Kentlerin aﬂ›r› ve hatal› ayd›nlat›lmas›, yaln›zca gözlem yapmakta zorlanan gökbilimcileri etkilemiyor. Birçok böcek, kuﬂ, semender, bal›k, hatta memeli türü için de önemli bir tehlike haline gelmiﬂ bulunuyor.
Kentsel Do¤a Alanlar› adl› çevreci
grubun derledi¤i verilere göre her y›l
milyonlarca kuﬂ ve böcek, ay›ﬂ›¤› ile
kar›ﬂt›rd›klar› ayd›nlat›lm›ﬂ iﬂ merkezleri ya da iletiﬂim kulelerine çarparak
ölüyor. Sabaha kadar k›y›larda yanan
›ﬂ›klar da, yumurtadan ç›k›p denize
ulaﬂmaya çal›ﬂan kaplumba¤a yavrular›n›n yollar›n› ﬂaﬂ›r›p ölmelerine neden oluyor. Araﬂt›rmac›lar, sürekli
olarak sokak lambalar›n›n ›ﬂ›¤› alt›nda kalan a¤açlar›n da yapraklar›n› erken döktüklerini belirlemiﬂler.
Science, 15 ﬁubat 2002

