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PROJE HEDEF SORUSU:

Küresel ısınmaya neden olan CO2’in
okyanuslarca absorbe edilmesi sonucu
oluşan asidin, deniz canlılarına etkisi var
mıdır?



• Atmosferdeki CO2 yoğunluğu kömür ve 
petrol gibi fosil yakıtların kullanılması
sonucunda durmadan artmaktadır. Bir türlü
önlenemeyen CO2 emisyonu , okyanusları ve 
okyanuslarda yaşayan canlılar için de büyük 
tehlike yaratmaktadır.



• Atmosferdeki gazlar 
suyla reaksiyona 
girme özelliğindedir. 
Bu durum sudaki 
hayatın devamlılığı
için gereklidir. Fakat 
atmosferde artan 
CO2 deniz suyunun 
daha çok CO2 u 
absorbe etmesi ve 
böylece daha çok CO2
ile reaksiyona girmesi 
anlamına gelmektedir.



Tuzlu su ile CO2reaksiyona girmesi sonucu 
karbonik asit (gazlı içeceklere  kabarcık katan 
ve fazla tüketim sonucunda diş çürümelerine 
neden olan asit) oluştururlar. Bu reaksiyon 
sonucu deniz suyunun kimyası değişir ve daha 
asitli hale gelir.



• Okyanus bilimciler, denizlerdeki pH 
değerinin Endüstriyel  Devrimi’nin 
başlangıcı sayılan 1750’den bu yana 
8,2’den 8,1’e düştüğünde birleşiyorlar. 



• Bu durum sonucunda planktonlar, mercanlar 
başta olmak üzere birçok deniz canlısı tehdit 
altındadır. Çünkü oluşan asitli ortam, mercan  
resiflerinin ve diğer deniz canlılarının katı
iskeletlerini inşa etmekte kullandıkları karbonat 
iyonlarını azaltmaktadır.



Deniz canlıları
iskeletlerini ve 
kabuklarına 
kalsiyum 
üretmeleri için 
istikrarlı pH 
değerlerine 
ihtiyaç
duymaktadırlar

Kabuklu deniz 
canlıları
iskeletlerini 
kalsiyum 
karbonatın mineral 
biçimi olan 
aragonitten 
oluştururlar. Kolay 
çözünebilir olan 
aragonit,pH 
değerlerindeki 
oynamalara karşı
da son derece 
duyarlı bir 
mineraldir.



Okyanuslardaki pH değeri 
şuan 8 civarinda ancak bilim 
adamları bunun gelecek 60 
yılda 7,6’ ya ineceğini 
tahmin ediyorlar. 
Araştırmacılara göre; pH 
değerinin 0,3 ile 0,4 
arasında göstereceği düşüş
,başta mercanlar olmak 
üzere birçok deniz canlısı
için sonun başlangıcı
olacaktır.



�DENEYĐN ADI: Küresel ısınmanın deniz 
canlılarına etkisi

�DENEYĐN AMACI: Küresel ısınmaya neden olan 
CO2nin okyanuslarca absorbe edilmesi sonucu 
oluşan asidin deniz canlılarına etkisinin 
gözlemlenmesi

�GEREKLĐ MALZEMELER:
� 1 adet 250 mL erlen
�Damlalıklı fenol kırmızısı indikatörü
�0,4 M damlalıklı NaOH çözeltisi
�Elma salyongozu
�Çeşitli pH’larda HCl çözeltisi
� Pipet



Deneyin Yapılışı:

• 250 ml erlene 125 ml su 
koyunuz.

• Suya 1 veya 2 damla 
fenol kırmızısı ekleyiniz.

• Kırmızı bir çözelti 
oluşturmak üzere 2 
damla NaOH çözeltisi 
ekleyiniz.

• Erlenin içine doğru 
yavaşça üfleyiniz veya 
konuşunuz.

• Renk dönüşümünü
gözlemleninceye kadar 
karbondioksit katkısını
sürdürünüz.



Bazik 
Ortam

Asidik 
ortam



• Daha sonra asitli ortamın  deniz canlılarına 
etkisini gözlemleyebilmek için  farklı pH’larda 
hazırlanan HCl çözeltilerine elma salyangozu 
yerleştirilir ve değişim gözlemlenir.

pH=6 pH=7 pH=8



• pH=6 ‘da  Elma salyangozunda büyük 
miktarda çözünme 
gözlenmiştir.

• pH=7’de     Elma salyangozunda pH=6 
da olduğundan daha az bir 
çözünme gözlenmiştir.

• pH=8’de  Elma salyangozunda şuan 
ki okyanusların pH değeri 
olan ortamda çözünme 
gözlemlenmemiştir



Deneyin sonucu:

� Erlene doğru üflediğimizde nefesten gelen CO2, çözeltideki 

indikatörün rengini değiştirmek için yeterli asit oluşturur.

CO2 (g) +  H2O(s) � H2CO3 (çöz)

� CO2 aynı zamanda NaOH ile reaksiyona girer. Bu reaksiyon 

daha az bazik olan Na2CO3’ ü oluşturur.

2 NaOH( çöz) +   CO2 (g) � Na2CO3(çöz) +  H2O(s)

� Asidik deniz suyunun deniz canlılarına etkisini gözlemlemek 

için yapmış olduğumuz deneyde ise pH azaldıkça elma 

salyangozunun kabuğunun yapısında bulunan karbonat iyonlarını

azaltıyor ve çözünmesine neden oluyor.



Kaynaklar:

� http://www.gsl.gsu.edu.tr/gwp/tr/effect/nat/oce/index.h
tml

� http://www.sizinti.com.tr/konular.php?KONUID=2331
� http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCresel_%C4%B1s%C4

%B1nma
� http://www.cevreonline.com/kuresel_isinma.htm
� http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/0810/default.a

spx



Örümcek Ağı
Proje Tabanlı Deney Önerisi Sunumunun 

Değerlendirilmesi

Öğretim Kurumlarında Kullanılabilir Olma

Görselleştirerek Öğretici Olma

Güdüleyici Olma Yeni Bilgi Verici Olma

Bağlantı Kurmaya Yatkın Olma Sunuma Uygun Olma

Yeni Bilgi Edinmeye Teşvik Edici Olma Model Oluşumuna Uygun Olma
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