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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Dünyan›n En Eski Ekoloji Deneyi, 150 Yaﬂ›nda
ﬁu s›ralarda baﬂta ‹ngiltere’de olmak üzere
birçok çevrebilimci, dünyan›n en eski ekoloji
deneyi olan Park Grass Deneyi’nin 150. y›l
kutlama etkinliklerinin heyecan› içinde.
1856’da, Darwin’in “Türlerin Kökeni” eserini
yay›mlamas›ndan üç y›l önce ve günün temel
tar›msal sorunlar›na çare bulmak amac›yla
‹ngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki
Rothamsted Araﬂt›rma’da baﬂlat›lan deney,
zaman içinde do¤al seçilim ve biyoçeﬂitlilik
konular›nda büyük bir yaﬂayan kaynak
durumuna geldi. Bu haberi yazd›¤›m›z ﬂu
s›ralardaysa ad› geçen yerde, deneyin
geçmiﬂi ve katk›lar›n›n yan›s›ra uzun-dönemli
ekolojik araﬂt›rmalar›n de¤eriyle ilgili birçok
soruya yan›t arand›¤› ve Rothamsted
Araﬂt›rma’n›n organize etti¤i uluslararas› bir
sempozyum da sonlanmak üzere.
Park Grass, günümüzden 150 y›l önce do¤al
ve yapay gübrelerin baz› ekinlere etkisini
ortaya ç›karmak amac›yla tasarlanm›ﬂ bir
deney. Baﬂlad›ktan bir süre sonra, etkilerin
2,8 hektarl›k arazideki birçok baﬂka bitki ve
canl›y› da içine ald›¤› bariz biçimde ortaya

ç›k›nca, etkileﬂimlerin oldukça ayr›n›t›l›
biçimde incelendi¤i geniﬂ kapsaml› bir
çal›ﬂmaya dönüﬂmüﬂ. 8 May›s’ta ‹ngiliz
Ekoloji Derne¤i’nin yay›n organ› “Ekoloji”
dergisinde yer alan yaz›ya göre Park Grass
deneyinin önemi, “uzun-dönemli deneylerin
zamanla nas›l de¤er kazand›¤›n› göstermesi,
ve ilk ortaya ç›kt›klar›nda yan›tlanamayan
birçok bilimsel sorunun çözümünde

Kuzey Buz Denizi
Üzerinde Rekor Kirlilik

çümlerin baﬂlad›¤› 1991 y›l›ndan bu yana
en yüksek atmosfer kirlili¤inin kaydedildi¤ini duyuruyor.
Bölgedeki hava, araﬂt›rmac›lar›n bildirdi¤ine göre genellikle berrak ve gökyüzü de
masmavi. Ancak gökyüzü renginin geçti¤imiz May›s ay› baﬂ›nda turuncu-kahverengiye dönüﬂmesiyle yap›lan ölçümler, metreküpte 50 mikrograma kadar yükselen aerosol de¤erleri ortaya ç›karm›ﬂ bulunuyor.
Bu, ﬂehirlerde trafi¤in yo¤un oldu¤u saatlerde al›nan de¤erlere yak›n. Norveç Hava
Ölçüm Enstitüsü, buna ek olarak yer yüze-

ﬁu s›ralar ne güney, ne de kuzey kutbundan içac›c› haberler var. Kötü haberlere de
her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.
Eriyen Antarktika buzullar›, göçe zorlanan
foklar, ›s›nan okyanus sular›... Bu seferki
de, Kuzey Buz Denizi üzerindeki havan›n
ölçümlerini yapan, Alfred Wegener Kutup
ve Deniz Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nden geliyor. Enstitü, Svalbard tak›madalar›nda öl-

oynad›¤› rolden kaynaklan›yor”. Park Grass
Deneyi’nin gelecekte de iﬂlevini
sürdürece¤inden emin olan araﬂt›rmac›lar,
150 y›ll›k deneyin baﬂar›lar›n› ﬂöyle
özetliyorlar: geleneksel alan uygulamalar›n›n
uzun dönemde, sözgelimi toprak asitli¤inin
artmas› gibi de¤iﬂikliklere neden olarak bitki
çeﬂitlili¤i aç›s›ndan risk oluﬂturdu¤unu
göstermesi; bitki türleri, biyokütle ve pH
derecesinin birbirleriyle nas›l ilintili
oldu¤unu göstermesi; bitkiler aras›ndaki
rekabetin, iklim etkilerini çok daha güçlü
k›labildi¤ini göstermesi; farkl› seçilim
bask›lar› alt›nda gerçekleﬂebilecek bölgeselevrimsel de¤iﬂikliklerin belki de ilk
gösterimi sunmuﬂ olmas›; atmosfer
kirlili¤inin izini ve geçmiﬂini sürmede
kullan›lm›ﬂ olan çok de¤erli toprak
örnekleri sa¤lam›ﬂ olmas›.
Blackwell Publishing Ltd. Basin Duyurusu, 8 Mayis 2006

yinde çok yüksek ozon de¤erleri saptam›ﬂ
durumda. Bu da onlar›n 1989 y›l›ndan beri
yapt›klar› ölçümler içinde en yüksek de¤eri veren ölçüm.
Bu rekor kirlilik, do¤u Avrupa’dan gelen
büyük miktardaki aerosollerin varl›¤›na
ba¤lan›yor. Bu aerosollerin art›ﬂ›, daha önceki y›llarda da özellikle ilkbaharda saptanm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, hiç bir zaman bu orana ulaﬂmam›ﬂ. Aerosoller, atmosferde yer
alan küçük parçac›klar. S›v› ya da kat› olabiliyor ve bulut oluﬂumu s›ras›nda yo¤unlaﬂma çekirdekleri olarak iﬂlev görüyorlar.
‹klim sistemini etkileyen de, bu özellikleri.
Araﬂt›rmac›lar, ﬂu anda ölçülen kirlilik de¤erinin, 2000 y›l›n›n ilkbahar›nda ölçülenin
2,5 kat› kadar oldu¤unu bildiriyorlar. Bunun sonucunu tahmin etmek güç de¤il: ›s›nmada da belirgin art›ﬂ. Ancak, bu de¤erlerin
yeni bir e¤ilimin baﬂlang›c›na m› iﬂaret etti¤i konusunda birﬂey söylemek için henüz
erken..
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research Bas›n Duyurusu, 12 May›s 2006
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