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Dünya Çevre Günü'nde Eriyen Buzullar!

Foto raflarda Kilimanjaro Da lar›ndaki buzullar›n eski (solda) ve yeni halini (sa da) görüyorsunuz.

5 Haziran'da Dünya Çevre Günü'nü
kutlad›k. Birleﬂmiﬂ Milletler, Çevre
Günü’nün daha anlaml› olmas› için hem
her y›l özel bir konu belirler hem de bir
ülkeyi kutlamalar›n merkezi olarak seçer.
Bu y›l›n konusu “Eriyen Buzullar”. Bu
konunun seçilme nedenlerinden biri iklim
de¤iﬂikli¤ine dikkati çekmek. Bir di¤er
neden de Birleﬂmiﬂ Milletler'in 2007 y›l›n›
“Dünya Kutuplar Y›l›” ilan etmesi.
Kutuplar, dünyan›n en önemli buzul
alanlar›. Ne yaz›k ki buzullar küresel
›s›nma nedeniyle eriyor.
2007 Dünya Çevre Günü kutlama
merkezi Norveç oldu! Norveç'teki
kutlamalara “dünyan›n en kuzeyindeki
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üniversite” olan Norveç Kutup Enstitüsü
de kat›ld›. Norveç’teki Çevre Günü’nde
gençlik filmleri festivali, sokak gösterileri,
sunumlar, tart›ﬂmalar gibi çeﬂitli etkinlikler
gerçekleﬂtirildi. Kutlamalar›n en dikkat
çekici etkinli¤i, And’lardan Himalayalar’a
dünyan›n farkl› bölgelerindeki buzullar›n
geçmiﬂteki ve günümüzdeki
foto¤raflar›n›n sergilenmesiydi.
Türkiye'de de hem 28 Nisan hem de
5 Haziran'da küresel ›s›nma için çeﬂitli
etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerin
amac›, kutup ay›lar›n›n yaﬂam
alanlar›n›n tehlike alt›nda oldu¤unu ve
bu tehlikenin insanlar› da etkileyece¤ini
vurgulamakt›.
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Küresel ›s›nma kutuplarda bulunan buz kütleleri ve buzullar›n (solda) erimesine yol aç›yor. Uzmanlar, bunun kutup ay›lar›n› (sa da) ve
kutuplarda ya ayan di er canl›lar› olumsuz etkileyece ini söylüyorlar.

Farkl› ülkelerdeki çocuklar Dünya Kutuplar Y›l›’n› ve Dünya Çevre
Günü'nü bak›n nas›l kutlam›ﬂlar?
Özbekistan:

“Küresel ›s›nmaya karﬂ› a¤açlar› koruyal›m” mesajl›
bir ﬂark› ve tiyatro gösterisi haz›rlam›ﬂlar.

‹ngiltere:

Ülkedeki “Gezegenimiz için A¤aç Dikin: 1 milyar a¤aç”
kampanyas›na kat›lm›ﬂlar.

Portekiz:

”Küresel ›s›nma ve enerji tasarrufu” konulu e¤lenceli oyunlar
oynam›ﬂlar.

Tanzanya:

Küresel ›s›nmay› anlatan foto¤raf sergisi haz›rlam›ﬂlar.

Liberya:

Küresel ›s›nman›n Liberya'ya etkileri konulu bir sunum
haz›rlam›ﬂlar.

Bangladeﬂ:

Deniz k›y›lar›n› temizlemiﬂler.

Çin:

“Eriyen Buzullar” konulu bir karikatür sergisi açm›ﬂlar.

Meksika:

At›k kâ¤›tlardan heykeller yap›p sergilemiﬂler.

Ürdün:

Küresel ›s›nma konulu bir belgesel haz›rlam›ﬂlar.
Burcu Meltem Ar›k
burcu.arik@gmail.com
Kaynaklar:
Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre Program› – www.unep.org
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