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Londra’dan Mektup
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Dünya’n›n En Büyük Seralar›
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Paketlemede kullan›lan haval› naylonlar›n baloncuklar›n› patlatmadan edemem. Önümüzdeki
seralar› kaplayan haval› naylon görünümlü malzeme, uzan›p onlar› patlatma güdümü de kamç›l›yordu. Ancak baloncuklar benim iki parma¤›m›n
aras›nda s›k›ﬂt›rabilece¤im boyutlarda de¤illerdi.
Gözlem bölgesinden bak›nca boyutlar› hakk›nda
yan›lt›c› bir görüﬂe kap›l›yor insan. Ne kadar büyük olduklar›n› anlayabilmek için kubbe ﬂeklindeki seralar›n etraf›nda yürüyen ziyaretçilere bakman›z gerekiyor. Ancak o zaman seralar›n büyüklü¤ü hakk›nda daha gerçekçi bir fikre sahip olabiliyorsunuz. Eden Projesi adl› proje kapsam›nda, dünyan›n ﬂimdiye kadar inﬂa edilmiﬂ en büyük seralar›na bir yolculuk yapt›k bu ay. Proje kimileri taraf›ndan dünyan›n sekizinci harikas› olarak da niteleniyor.
Londra’n›n güneybat›s›nda, baﬂkentten yaklaﬂ›k 450 kilometre uzakl›ktaki Cornwall’da her y›l
milyonlarca ziyaretçiye kap›s›n› aç›yor Eden.
1998 y›l›nda baﬂlayan inﬂaat› s›ras›nda bile, inﬂaat alan›n› yaklaﬂ›k bir milyon kiﬂi ziyaret etti.
2001 y›l›nda kap›lar›n› ziyaretçilerine açan projenin fikir babas› Tim Smit, Eden’i, insanlar›n bitkilerle olan iliﬂkisini kutlad›¤› bir bahçe olarak
niteliyor.
Gözlerimizi alam›yorduk seralardan. Gözlem
yerinden yaklaﬂ›k 60 metre aﬂa¤›ya bak›yorduk.
Alt›genler, beﬂgenler ve üçgenlerin oluﬂturdu¤u
kubbeler ne tür bitkileri bar›nd›r›yordu? Bunca
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Eden Projesi

Seralar›n yüzeyi alt›genler, beﬂgenler ve üçgenlerden oluﬂuyor.
Seralar› kaplayan malzeme kendi kendini temizler özelli¤e sahip

Eden'in inﬂa edildigi eski taﬂ oca¤›n›n
proje baﬂlamadan önceki görüntüsü
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insan ne buluyordu Eden’de? Kalabal›¤a bak›l›rsa, iki bin araban›n park edebilece¤i kapasiteye
sahip otoparklar neredeyse dolmuﬂ olmal›yd›.
Gözlem kulesini terk edip seralara do¤ru yürümeye baﬂlad›k. Zigzag patikadan çeﬂit çeﬂit bitkilerin eﬂli¤inde yokuﬂ aﬂa¤› inerken devasa seran›n yüzeyinde iki iﬂçi dikkatimizi çekti. Ekipmanlar›na bakarsan›z iﬂçilerin deneyimli da¤c›lar olduklar›n› düﬂünebilirdiniz. Önce temizlik yapt›klar›n› düﬂündük; ama seralar›n yüzeyini oluﬂturan
malzeme temizlemeyi gerektirmiyor. Kendi kendini temizleyebilen bu malzemenin kimyasal ad›
etiltetrafloroetilen (ETFE). Hafif bir ya¤mur, malzemeyi yeniymiﬂ gibi p›r›l p›r›l yap›yor. ‹ﬂçiler büyük olas›l›kla seray› onar›yorlard›.
ETFE kendini temizleme özelli¤inin yan›nda
baﬂka bak›mdan da çekiciydi biyomlar için. Öncelikle bar›nd›raca¤› bitkiler için çok önemli olan
morötesi ›ﬂ›nlar› geçiriyor; bir parça ETFE’nin
a¤›rl›¤› ayn› hacimdeki cam›n a¤›rl›¤›n›n ancak
%1’i; camdan çok daha etkin bir yal›t›c›; 25 y›ll›k uzun ömre sahip; kullan›m süresi bitti¤inde
de baﬂka amaçlar için yeniden kullan›labilecek.
Biyomlar›n tasar›mc›lar› üç tabaka ETFE’yi al›p
kenarlar›ndan birleﬂtirerek çok dayan›kl› ‘yast›klar’ oluﬂturmuﬂlar. Benim baloncuk oldu¤unu düﬂündü¤üm alt›genler, gerçekten de birer balondu. Bu üç tabakan›n aras›na hava pompalan›yor,
böylece seraya giren güneﬂ ›ﬂ›¤›n› azaltmaks›z›n
etkin bir yal›t›m sa¤lanm›ﬂ oluyor. Bu yast›klar›n
en çarp›c› özelli¤i, ﬂiﬂirilebiliyor olmalar›. E¤er

hava so¤uksa yal›t›m› art›rmak için yast›klar ﬂiﬂiriliyor; havan›n s›cak oldu¤u zamanlardaysa yast›klar›n havas› indirilerek seradan ›s› kayb› h›zland›r›l›yor.
Çokgenlerden oluﬂan yap›lar›, biyomlar› bu
zemin için en uygun aday yapm›ﬂ. Yaklaﬂ›k 60
metre derinli¤inde, terk edilmiﬂ eski bir taﬂ oca¤›n›n yerine inﬂa edilmiﬂ Eden. Güneye bakan eski taﬂ oca¤›, Eden’e rüzgardan korunakl› bir mekan sa¤lam›ﬂ. Biyomlar›n hemen arkas›ndaki kayalar da gündüzleri ›s›y› ‘emerken’ geceleri s›cakl›k kayna¤› oluyor. Bu da Eden’in çevreçi anlay›ﬂ›na hizmet ediyor. S›rt›n› dayad›¤› kayalar ve ETFE baloncuklar sayesinde Eden, az bir enerji takviyesiyle biyomlardaki s›cakl›¤› kontrol edebiliyor.
Eden, 15 hektarl›k bir alana yay›l›yor. ‘Biyom’ ad›n› verdikleri dört kubbeden oluﬂan en
büyük serada devasa tropik bitkiler yetiﬂiyor. Bu
biyomun en yüksek noktas› 50 metreye ulaﬂ›yor;
neredeyse 10 katl› bir apartman› bu seran›n içine yerleﬂtirebilirsiniz! Tropik biyomda Güney
Amerika, Bat› Afrika, Malezya ve di¤er tropik
adalardan bitkiler yer al›yor. Biyomun s›cakl›¤›
18 ile 35°C aras›nda, nem oran›ysa %90 civar›nda. Ancak ziyaret saatlerinde s›cakl›k ve nem
oran› düﬂük tutuluyor. Nem oran› %60’lara kadar düﬂürülüyor.
Yine dört kubbeli ama daha küçük olan ikinci biyom, ›l›man iklim biyomu. Akdeniz ve benzeri iklimlerde yetiﬂen bitkilerin yer ald›¤› bu biyomda Akdeniz, Güney Afrika ve California’da
rastlayaca¤›n›z bitkileri ve bunlar›n o bölgede yaﬂayanlarca nas›l kullan›ld›¤›n› görüyorsunuz. Burada s›cakl›k 8 ile 25°C aras›nda de¤iﬂiyor. Bu
biyomda Eden ekibinin aﬂms› gereken güçlük, s›cakl›¤› kontrol etmek de¤il, Güney Afrika’dan gelen bitkilerin kuzey yar›küreye uyumunu sa¤lamak olmuﬂ. Güney Afrika’da ilkbaharda çiçek
açan bir bitkiyi, kendi ilkbahar› olan eylül ay›nda
de¤il de, bizim ilkbahar›m›z olan mart ay›nda açmaya nas›l ikna edersiniz?
Biyomlardan üçüncüsü olan aç›k hava biyomu
ise Cornwall’a özgü bitkileri sergiliyor. S›cakl›k
y›l boyunca -2°C ile 30°C aras›nda de¤iﬂiyor.
Aç›k hava biyomunu di¤erlerinden ay›ran bir
özelli¤i var: Bu biyomda s›cakl›¤› kontrol eden
bir bilgisayar yok. Biyomlardaki gezinizi tamamlad›¤›n›zda kendinizi dünyan›n dört bir yan›na
yolculuk yapm›ﬂ gibi hissediyorsunuz. Ç›k›ﬂa do¤ru yokuﬂ yukar› yürümeye baﬂlad›¤›m›zda arada
bir durup biyomlara bakmadan edemedik. ‹nanmas› çok zordu, bu biyomlar›n içinde saatlerce
yürümüﬂtük. Buna ra¤men hiç de o kadar büyük
gözükmüyorlard›.
Eden inﬂa edildikten sonraki görüntüsü

