Küresel Isınma Ve Okyanus Asidifikasyonu Üzerine Deneyler
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Etkinlik özeti: Fosil yakıtların tüketilmesi sonucu atmosferde CO2 miktarının artması küresel
ısınma, mevsim değişiklikleri ve okyanus asidifikasyonu gibi başlıca sorunlara neden olmaktadır.
Yapılacak olan aktiviteler ile atmosferdeki CO2 artışı sonucu hava sıcaklığının nasıl arttığını ve
deniz suyunun pH değerinin nasıl azaldığını anlayacaklardır. Bunun yanında, denizlerde yaşayan
kabuklarında kalsiyum karbonat bulunan canlıların okyanus asidifikasyonundan nasıl etkilendiğini
yerinde görerek anlayacaklardır.
Amaç: Küresel ısınma ve okyanus asidifikasyonu olaylarını tanımlayarak bunların ileride deniz
canlıları üzerine etkilerini anlatmayı hedeflemektedir.
Konu: Küresel ısınma ve okyanus asidifikasyonu: Deniz canlıları üzerine etkileri
Yöntem: Deneysel çalışmalar

Uygulama Planı: KÜRESEL ISINMA
1.Eğitici posterler eşliğinde katılımcılara atmosferdeki CO2 gazı artışının
küresel ısınma, mevsim değişiklikleri ve okyanus asidifikasyonu üzerine
etkileri anlatılacaktır.
2.Deney düzeneği için yarısına kadar deniz suyuyla dolu kapaklı iki şişe alınır.
Birinci şişedeki CO2 miktarı denizlerimizdeki ile aynı olurken, ikinci şişedeki
CO2 miktarı Alka-Seltzer tabletleri kullanılarak CO2 miktarı yükseltilir.
3.Güneş ışığı yerine lamba kullanılarak sürekli olarak şişeler ışığa maruz
bırakılır. Sıcaklık değişimini gözlemlemek için deney başlatıldığı zaman her iki
şişedeki havanın sıcaklığını ölçmek için elektronik termometre konulur ve
sonuçlar bilgisayarda görülür. Sonuç olarak, ikinci şişedeki CO2 artışı sonucu
havadaki sıcaklık değişimi katılımcılar tarafından gözlemlenir ve konu üzerinde
tartışılır.
OKYANUS ASİDİFİKASYONU
1.Yine aynı şekilde iki kapaklı şişe alınır. Şişeler yarısına kadar deniz suyu ile
doldurulur. İkinci şişenin içerisinde mum yakılır ve sönene kadar beklenir.
2.Mum söndükten sonra su ve hava arasındaki gaz transferini hızlandırmak
amacıyla ikinci şişe çalkalanır. pH değerlerindeki değişimi gözlemlemek için
sürekli olarak suyun pHsı ölçülür. Sonuç olarak, katılımcılar insan aktiviteleri
sonucu açığa çıkan fazla CO2 gazının denizlerde tutularak denizlerin pH
değerlerinin yıllar içerisinde nasıl değişeceğini göreceklerdir.
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