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Kuzey Rusya’da Olağan üstü hal ilan edildi.  

 

Bu haberin asla Korona virüsle ya da ırkçılıkla bir 
ilgisi yok.  

Tam da pandemi nedeniyle evlere kapandık ve 
dünyamız iyileşiyor derkeeeen, bu haberi aldık. 
Maalesef, Geçen Cuma günü, Kuzey Rusya’da 
Norilsk kenti yakınlarındaki Ambarnaya Nehri’ne 
bölgedeki Termik Santral’den 20.000 tondan fazla 
olduğu belirtilen dizel yakıt sızıntısı meydana geldi.  

Bu olay, WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Rus 
çevreci grubu tarafından ‘modern Rus tarihinin en 
büyük petrol sızıntılarından biri’ olarak tariflendi.  

 

 

 

 

 
     Newyork Times geliştiricisinden 

29 Mayıs 2020 Cuma günü meydana gelen çevresel felaketin, ilgili yerel yetkililer tarafından, Rus Devlet 
Yöneticilerine iletilmesi konusunda yavaş olduklarını ve olayın boyutlarını araştırmak üzere bölgeye 
araştırmacıların gönderileceğini belirten Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili 03.06.2020 
tarihinde Olağan üstü hal ilan etti. 

 

Dökülmeye, geçen hafta Norilsk'in birkaç kilometre batısında bir termik santraldeki dizel yakıt tankında 
meydana gelen sızıntı neden olmuştur. Tesisin sahibi olan Rus madenciliği holdingi Norilsk Nikel yetkilisi 
yaptığı açıklamada, Santralin, permafrost üzerine inşaa edildiği ancak iklim değişikliğinden dolayı 
buzullarda meydana gelen erimeden kaynaklı bölgenin tehlike altında olduğunu belirtmiştir. Bunlara ek 
olarak bölgede meydana gelen kirliliği temizlemek adına 90 kişilik bir ekip kurulduğunu ve 500 m3 
kirleticinin kaldırıldığını belirtti. 

 

Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, kazanın oluş şekliyle alakalı, tankı taşıyan permafrost tabakasının 
buzulların erimesiyle tankın zarar gördüğü ve bu şekilde dizel dolu tankın sızarak Ambarnaya nehrine 
döküldüğüne inandıklarını belirtti. 

 

 

 

 

 

Norilsk Nikel’in 2016 yılında da buna benzer çevresel kazalara sebebiyet verdiği bilinmektedir.  

Ciddi suçları araştıran Soruşturma Komitesi, en az 20.000 ton petrolün 350 metrekareye yayıldığını belirtti.  
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Kuzey Rusya’da Norilsk yakınlarındaki Ambarnaya Nehri'nde ortaya çıkan dehşetin, temizlik maliyetinin 
1,16 milyar £ 'a ulaşacağından söz ediliyor.  Rusya WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yetkililerinden 
Alexei Knizhnikov, balıklara ve diğer kaynaklara verilen zararın 1 milyar ruble (13 milyon $) aşabileceğini 
belirtmiştir. 

Kirliliğin, hem Rusya hem de Avrasya kıtasındaki en büyük doğal kaynak olan Büyük Arktik Devlet Tabiatı 
Koruma Alanı'na yayılabileceği ve nesiller boyu balık türlerine zarar verebileceğinden korkuluyor. 

Dizelin yanıcı bir kimyasal olmasından faydalanarak yakma işlemi ile kirliliğin yayılması engellenebilir 
ancak bu başka bir çevresel felakete neden olabilir. Bu denli büyük çevre kazalarında anı kurtarıp kirliliğin 
ilerlemesini engellemek ve yayıldığı alanı temizlemek birinci hedefimiz haline geliyor. Sonraki aşamaları 
detaylıca düşünmüyoruz. 20.000 ton dizelin kirlettiği binlerce metreküp alan toplanarak atık haline gelecek 
ve bu süreçte Sibirya şartlarında bu atıkların yönetilmesi gerekecek.  

1989 yılında Alaska Prensi William Sound’da meydana gelen Exxon Valdez adlı petrol tankerinin Bling 
Reef resifini vurmasıyla meydana gelen ve resmi kayıtlara göre 10,8 milyon galon petrolün denize 
dökülmesine sebep olan kazanın çevresel etkilerinin günümüzde hala devam ettiği bilim adamlarınca 
kanıtlanmıştır.  

Bu tür çevre felaketlerinin doğaya verdiği zararın zamanla ve parayla ölçülemeyecek kadar büyük etkilere 
sebep olduğunu biliyoruz. İklim değişikliğine bağlı sebeplerin kaza da etkin olduğu belirtiliyor. İklim 
değişikliğine sebep olan ise geçmişte çevreyi hor kullanmamız. 

Bir döngünün içindeyiz. Gandhi’nin dediği gibi; “Gelecek bugün ne yaptığımıza bağlıdır.” 

Kendinize ve doğaya iyi bakın. 

 

! Çevre Mevzuatı'ndaki değişikleri www.toracevre.com adresinden takip edebilirsiniz. 
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