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Çin nehir yunuslar›n›n dünyada kalm›fl son ör-

neklerini görüntülemek üzere, hem görsel

hem iflitsel izleme ayg›tlar›yla donanm›fl olarak

Yangtze Nehri’ne giden uluslararas› bir arafl-

t›rma ekibi, alt› haftal›k inceleme gezisinden

ne yaz›k ki eli bofl döndü. Bütün alan› didik

didik tarad›klar›n› söyleyen araflt›rmac›lar›n

tek bir nehir yunusu görmeden, daha da ötesi

varl›¤›na iliflkin tek bir kan›ta rastlayamadan

dönmüfl olmalar›n›n uzmanlara göre tek bir

anlam› olabilir: türün yok olmufl olmas›! 

E¤er bu do¤ruysa, ki flimdilik öyle görünüyor,

Yangtze nehir yunusu, insan etkisiyle yok ol-

mufl olan ilk cetacea (balina, yunus ve domuz-

bal›klar›n› bar›nd›ran memeli tak›m›) üyesi ola-

cak. Bu, yaln›zca bir türün de¤il, Yangtze Neh-

ri’ne özgü olup 20 milyon y›ll›k bir süreç için-

de baflka balina ve yunuslara ayr› ayr› evrimle-

flen koca bir hayvan ailesinin de kayb› demek.

Bu anlamda ‘yaflayan fosil’ olarak nitelendiri-

len bu nehir yunusu, denizi terkedip de 

Yangtze Nehri’ne yüzdü¤ü 3 milyon y›l önce-

sinden bu yana de¤iflmeden kalm›flt›. 

Türlerin birden fazla etken taraf›ndan do¤ru-

dan ya da dolayl› olarak tehdit edilebilmesi, bu

etkenlerin de birbirleriyle önceden tahmin edi-

lemeyen biçimlerde etkileflime girebilmesi, her-

hangi bir yokoluflu kesin bir nedene ba¤lama-

y› olanaks›z k›lsa da, Yangtze nehir yunusu

için gerçekçi say›labilecek nedenler var: flu an-

da 1,3 milyar civar›nda oldu¤u tahmin edilen

ve artmakta olan nüfustan kaynaklanan gürül-

tü kirlili¤i, kimyasal kirlilik, zehirli kimyasalla-

r›n ve patlay›c›lar›n da kullan›ld›¤› afl›r› avlan-

ma, yo¤un nehir trafi¤i vb... Bu güzel hayvan

için art›k büyük olas›l›kla çok geç. Ancak Çin

Hükümeti ayn› fleyin nehrin baflka türlerinin

bafl›na gelmemesi için çal›flmalar bafllatm›fl du-

rumda.
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Kuzey Buz Denizinin

“Buz”u Gidip “Deniz”i

Kal›yor
Fazla de¤il, bir 30 y›l kadar daha diflinizi s›-

karsan›z, tahminlere göre en geç de 2040 y›-

l›nda olmak üzere, yelkenlerinizi Kuzey Buz

Denizi’ne açabileceksiniz! Çünkü okyanusun

sular›n›n bu tarihe kadar, yaz aylar› sonlar›na

do¤ru buzlardan belki de tümüyle ar›nm›fl

olaca¤› düflünülüyor. Hesaplamalar, yedi fark-

l› modelden yararlanarak deniz buzunda

1870’ten beri oluflan dalgalanmalar›n yeni bir

modelini oluflturan ABD Ulusal Atmosfer

Araflt›rmalar› Merkezi araflt›rmac›lar›na ait.

Farkl› modellerle daha önce yap›lm›fl olan

tahminler de buna yak›n sonuçlar vermekte;

ancak son model, buzun tümüyle erimesini,

daha önceki en iyimser benzerinden bir 10 y›l

kadar geriye çekmifl oluyor. Yine senaryolar-

dan en kötüsüne göre yaln›zca on y›l içinde,

eylül ay› buz örtüsü 6 milyondan 2 milyon ki-

lometrekareye düflecek. Günümüz buz örtüsü-

nün % 20 kadar› kalacak, ama bu buzun da

genelde Kanada ve Grönland k›y›lar› çevresin-

de toplanmas› da Kuzey Buz Denizi’ni nere-

deyse tüm buzundan etmifl olacak. 

Deniz buzu, dönemsel olarak kal›nlafl›p ince-

lir. Il›k yaz aylar› boyunca eriyen buz kütlesi,

en düflük kal›nl›¤a genellikle eylülün ilk iki

haftas›nda ulaflm›fl olur. Sonbahar ve k›fl ayla-

r›ndaysa, kaybolan buzun yerine gelen yenisi,

yaklafl›k y›ll›k ortalama olan 15 milyon kilo-

metrekareyi koruyacak biçimde artarak Ku-

zey Buz Denizi’ni bir battaniye gibi örter. Yaz

sonundaki buz kal›nl›¤› ve alan›ysa, izleyen

k›fl›n da de¤erlerini ciddi biçimde etkiler. Yak-

lafl›k befl y›ld›r, buz örtüsünün yaz aylar› bo-

yunca ortalaman›n oldukça alt›na düfltü¤ünü

biliyoruz. “Eylül buzu” 2005 y›l›nda rekor dü-

flüflünü yaflad›. Son befl y›l için görülen bu

e¤ilim, önümüzdeki her on y›l için % 8’lik

azalmaya karfl›l›k geliyor. Önemli

denebilecek bu düflüfl oran›, yani

artan erime, tabii etkisini k›fl buz

örtüsünün üzerinde de göstere-

cek. NASA verilerine göre, yaln›z-

ca geçti¤imiz son iki k›fl için de-

niz buzunun azalma oran›, y›l ba-

fl›na % 6. 1979’dan bu yana bu

düflüflün her on y›l için ortalama

% 1,5 oldu¤unu düflünürsek, bu

son derece ciddi bir oran.

Bu ifle en çok, belki de tek sevi-

nenler, herhalde Kuzey Buz Deni-

zi’ni bir bafltan di¤erine engelsiz

geçmek niyetindeki gemi ve deni-

zalt›lar olacak. Ama siz bir de, en

baflta kutup ay›lar› olmak üzere,

tehlike alt›ndaki hayvanlara so-

run. Uzun yollar katetmeye çal›-

fl›rken altlar›ndaki buz tabakas›

a¤›rl›klar›n› destekleyemeyecek

ölçüde incelecek, foklar yavrula-

r›ndan ayr›lmaya zorlanacak, yaln›zca buzlu

ortamlarda yaflamaya al›flm›fl ve besin zinciri-

nin önemli bir halkas› olan planktonlar yok

olacak, birçok türün yaflam› ve devam› tehli-

keye girecek. Ve ne yaz›k ki, bunu “yaln›zca

olas› bir senaryo” deyip geçifltiremiyoruz. Kü-

resel ›s›nman›n bu boyutlarda kalmas› duru-

munda, büyük olas›l›kla hepsi gerçek olacak.

Nature, 11 Aral›k 2006

Ve Sonunda Yok Oldu: Yangtze Nehir Yunusu
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