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Is›nan ve 
Uzayan Günler
Belçika’da yürütülen bir araflt›rman›n

sonuçlar›na göre, atmosferde insan

kaynakl› karbondioksit düzeyinin art-

mas›yla tetiklenen global ›s›nma, gün-

lerin uzamas›na yol açacak. Belçika

Kraliyet Gözlemevi’yle Katolik Üni-

versitesi araflt›rmac›lar›, atmosferdeki

karbondioksit oran›n›n her y›l yüzde

bir oran›nda artmas›n›n yol açaca¤›

etkiyi bilgisayar modelleriyle incele-

mifller. Araflt›rmac›lar›n, gözlemlerle

uyufltu¤unu vurgulad›klar› bu ölçek-

te bir art›fl, atmosferdeki karbondiok-

sit miktar›n›n 70 y›l sonra iki kat›na

ç›kmas› anlam›na geliyor.

Günlerin uzunlu¤u duyarl› ayg›tlar

sayesinde yaln›zca 10 mikrosaniye

(1/1000.000 saniye) yan›lma pay›yla

ölçülebiliyor. Bu uzunluk, Dünya’n›n

aç›sal momentumunu etkileyen  rüz-

garlar ve okyanus ak›nt›lar› nedeniyle

çok küçük oynamalar gösteriyor. Aç›-

sal momentum, sabit olmayan bir cis-

min, örne¤in bir gezegenin, ekseni

çevresinde dönüflünü ölçen bir de¤er.

Fizik yasalar›na göre aç›sal momen-

tum korundu¤undan, atmosfer ve ok-

yanuslar gibi ak›flkan parçalar›nm ha-

reketi, bunlar›n alt›ndaki kat› dünya-

n›n dönüfl h›z›n› da etkiliyor. 

Araflt›rmac›lar, yerkabu¤unun karalar

ve okyanuslar üzerindeki bas›nc›nda-

ki de¤iflimler, ak›nt›lar, ekvatora pa-

ralel rüzgar ve ak›nt›lar›n etkisiyle

günlerin uzayaca¤›n› hesaplam›fllar. 

Ancak bu de¤iflimi farketmek için

çok hassas duyular gerekli. Saniyenin

milyonda biri (mikrosaniye) ölçe¤inde

bir de¤iflim söz konusu. Bilgisayar

analizlerine göre 21. yüzy›l sonunda

günler yaln›zca saniyenin on binde

biri kadar uzam›fl olacak.
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Balina Av›n›n
Zincir Etkisi

Alaska aç›klar›ndaki zengin kelp (bir

tür uzun deniz yosunu) ormanlar›n›n

yok olmas›na, balinalar›n soyunu

kuruma noktas›na getiren

avlanman›n tetikledi¤i bir y›k›m ziciri

neden olmufl. Kelp, proteince oldukça

zengin bir yosun. Gelece¤in besini

gözüyle de bak›l›yor. Alaska

aç›klar›ndaki Aleutian tak›madas›

boyunca uzanan kelp ormanlar›, son

y›llarda yerlerini ç›plak deniz

taban›na b›rakm›fllard›.

Bu çöküflün nedeni olarak birçok

araflt›rmac›, besi zincirinin

bozulmas›n› görüyor. Bu yaklafl›ma

göre bölgedeki bal›klar›n afl›r› ölçüde

avlanmas› ya da bir iklim de¤iflikli¤i,

hem bal›k, hem de bunlar› yiyen

deniz aslanlar›n›n say›s›n›n önemli

ölçüde azalmas›na yol açt›. Deniz

aslanlar›n›n azalan say›s› da, bunlar›

yiyen orkalar›n (katil balinalar) g›da

gereksinmeleri için su samurlar›na

dönmelerine neden oldu. Su

samurlar›n›n nüfusu azal›nca da, bu

hayvanlar›n bafll›ca g›das› olan deniz

kestanelerinin say›s› h›zla ço¤ald› ve

yosunla beslenen bu omurgas›z

hayvanlar da kelp ormanlar›n› yok

ettiler. 

Amerikan Bilim Yayma Derne¤i’nin

fiubat ay›nda yap›lan y›ll›k

toplant›s›nda bu kitlesel y›k›m için

farkl› bir aç›klama getirildi. California

Üniversitesi (Santa Cruz)

araflt›rmac›lar›ndan James Estes’e

göre orkalar, temel avlar› olan büyük

balinalar insanlar taraf›ndan yok

edilince bölgedeki fok ve deniz

aslanlar›na yöneldiler. Bunlar

azald›kça da beslenme zincirindeki

daha alt basamaklara... Estes,

bölgedeki deniz aslanlar›n›n say›s›nda

görülen azalman›n, yaln›zca 18

orkan›n salt bu hayvanlar› yemesiyle,

ya da tüm orkalar›n g›da rejimlerini

yüzde bir oran›nda de¤ifltirmeleriyle

aç›klanabilece¤i görüflünde. Ancak,

baz› araflt›rmac›lara göre, y›k›mda bafl

suçlu olan insan›n bir suç orta¤› var:

Bu araflt›rmac›lara göre, bölgede

say›lar› artan köpekbal›klar› da, deniz

aslanlar›n›n g›dalar›na ortak olarak

ya da onlar›n yavrular›n› yiyerek

zincirin sonundaki deniz

kestanelerinin ço¤almas›na

yolaç›yorlar. 
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