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ÖNSÖZ
Bilgi içinde eylem yoksa boşunadır, eylem içinde sevgi yoksa boştur.

Halil Cibran

Ülkemizde Bergama ile gündeme gelen ve hala güncelliğini koruyan çevre ve altın ma-
deni konusu üzerine şimdiye kadar çok söz söylendi. O günden bugüne ülkemizin değişik 
yerlerinde tahrip edilen ve belli ki tahrip edilmeye devam edilecek olan doğanın yanında 
kimi yerde az kimi yerde çok yurttaşların yaşam için verdiği mücadele sürüyor. Özellikle 
bugünlerde Kazdağları yok olmasın diyenler, Sinop’ta nükleere hayır diyenler, Fatsa’da siya-
nüre hayır diyenler, Artvin Cerattepe’de direnenler ve ülkemizin değişik yerlerinde toprağın, 
suyun, temiz havanın yok olmasına karşı duran niceleri... Her yöre ayrı ayrı kendi sözünü 
söylemeye devam ediyor fakat bu husumette karşı taraf ne diyor? 

Madencilik faaliyetlerinde siyanür kullanımı ve zararlarına dair tartışmalar hem dünya-
da hem de Türkiye’de uzun süredir devam ediyor. Genellikle bu faaliyetleri gerçekleştiren-
lerin zararlı olmadığına ve alternatif yöntemlerin olduğuna dair propagandaları ile yaşamı 
savunanların kendi çabalarıyla açığa çıkarmaya çalıştığı birkaç kritik bilgi etrafında dönüp 
duruyor bu tartışmanın söylemleri. Bilimsel olmayan verilerle, tetkik edilmeyen çevresel 
etki değerlendirme (ÇED) raporlarıyla en nihayetinde ‘’Bu işlemlerin hiçbirinin doğaya za-
rarı yok’’ algısı yaratılmaya çalışılıyor ve en önemlisi insanların bilimsel kanıtlara bakıp ha-
kikati ne de olsa araştırmazlar varsayımı ile hareket ediliyor. Bizlere karşı kullandıkları en 
büyük silah belki de bu: ’’Bilim de bunu söylüyor bakın!’’ Oysaki bize sunulan sadece; objek-
tif değerlendirmeden uzak, sipariş raporlar ve hakikati içermeyen belgeler. Bu noktada yapı-
lan faaliyetlerin, yaşamı yok edecek derecede zararlı olduğunun, bilimsel verilerle ispatı da 
mücadeleyi sürdürenler açısından bir ihtiyaca dönüşüyor. Karşı tarafta, bilimi kendi istediği 
gibi yorumlayan ve bunu argüman olarak insanların önüne koyan bir anlayış var. Bu noktada 
doğanın yok olmasına karşı mücadele edenlerin bir görevi de; bilimsel hakikati, gerçekleri 
daha fazla çabalayarak en sağlıklı biçimde ortaya koymak oluyor.

Kısır döngüde devam eden bu tartışmalar çerçevesinde, çevirisini yaptığımız bu maka-
leyi sadece siyanür kullanımının ne zarar verebildiğini değil, bunun yanı sıra araştırmaların 
eksikliğini ve var olan çalışmaların yetersizliğini de konu ediniyor olması nedeniyle önemli 
buluyoruz. Araştırmaların eksikliğini elbette ÇED süreçlerinde rapor ortaya koyması ge-
reken şirketlerin analizleri gideremiyor, çünkü sadece “olumlu” kararı almalarına yetecek 
kadar araştırma yap(tır)mayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla faaliyetleri esnasında muhatap 
almaları gereken canlıların, prosedürüne uymaları gereken yükümlülüklerin maliyetleri de 
onlar için azalıyor ve gözden çıkarılıyoruz. Genelde proje maliyetleri ve kâr analizleri ÇED 
raporlarının en uzun bölümleri oluyor. Ancak üstü kapatılan yaşamsal maliyetleri ödeyecek 
olan her zaman bizler oluyoruz. Diğer kurumların yaptığı araştırmalarda da benzer bir so-
runla karşılaşıyoruz. Kurumlar tarafından bir bölgede madencilik faaliyetlerine yönelik ya-
pılan çalışmaların temel hedefinin vereceği zararların saptanması değil, gerçekleşecek olan 
projenin mekâna uygunluğu olduğunu görüyoruz. Elde edilen bilgiler de ancak bu projeleri 
sürdürmeye yetecek rezerv, işlemeye yetecek su var mı, ulaşım maliyetlerine değiyor mu 



6 Altın Madenciliğinde Siyanür Kullanımının Bitkilere ve Hayvanlara Zararları ve Buna Bağlı Su Sorunları

ÖNSÖZ

gibi soruların cevabını verebiliyor. Ne yazık ki maden projelerinin olduğu yerlerde yaşayan 
insanların yaşamlarına dair kaygılarını giderecek bilgiler değil bunlar. Bir diğer sorun ise 
var olan çalışmalara erişimde karşılaştığımız zorluklar. Türkçe kaynağın az olmasının yanı 
sıra, var olan araştırmaların paylaşılmaması ve yaygınlaştırılmaması, bilgi tekelinin şirket-
lerin ve kurumların elinde olması da yaşam hakları tehlikede olan insanların harekete geç-
mesinin önündeki en büyük engellerden biri. Çoğu zaman bu bölgelerde yaşayan insanlarla 
bilginin paylaşılmadığını görüyoruz. Çevresel etki değerlendirme süreçlerinde yapılan halkı 
bilgilendirme toplantılarında neyle karşılaşacağımızdan ziyade, projeler gerçekleştiğinde ne 
kazanılacağından bahsediyor sorumlu kişiler. Örneğin bu çalışmada siyanürün bitki ve hay-
vanlar üzerindeki etkileri, su yönetimi meseleleri ve bunlara yönelik alındığı takdirde çözüm 
olabileceği söylenen önlemler anlatılıyor. Ancak hem dünyanın diğer bölgelerinde hem de 
Türkiye’de bu önlemlerin ne kadar alındığı veya ne kadar işe yaradığı sorusunun cevabı yok. 
Çoğu zaman kazaları şirketlerin dilinden dinliyoruz. 

Doğamız, yaşamımız ve insanlığımız için mücadele ederken, bilgiden maalesef yete-
ri kadar faydalanamıyoruz. Diğer yandan bilimsel kaynakların anlaşılması, yorumlanması 
ve özellikle madencilik faaliyetlerinin ekolojiye etkisi, hemen incelenip sonuca varılacak 
bir konu değil. Ciddi araştırmalar isteyen, etkileri titizlikle incelenmesi gereken çalışmalar 
gerektiriyor. İnsanların mücadele ederken başvuracakları bilimsel verilerin oluşturulması 
elbette ki zaman alacak bir husus. Maden mücadelelerinde kısıtlı kaynaklar ve bilgi ile yaşa-
mı savunmaya çalışmak dayanışmayı zorunlu kılan, meşakkatli bir süreç. Şirketlerle olduğu 
kadar, karşılaştığımız sorunlar çerçevesinde bilgi eksikliğinin ve bilginin saklanmasının so-
nuçlarıyla da aynı şekilde mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Biliyoruz ki makalede bahse-
dilen eksik araştırmalar gerçekleştirilecek olsa yaşamdan yana sonuçlar ve özetler okuyor 
olurduk. Bu durum ve hissiyatımız elimizde olan bilgiyi bu tehditlerle karşı karşıya kalan, 
kalacak olan herkesle paylaşma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Biz de bu düşün-
celerden yola çıkarak Fatsa Çöteli Köyü Çevre Kolektifi, Kazdağları Kardeşliği ve Ekoloji Ko-
lektifi olarak çeviriyi gerçekleştiren Dr. Süphan Nakiboğlu’nun katkısıyla elimizde bulunan 
bilgiyi paylaşabileceğimiz ortak bir çalışma ortaya koymak istedik. 

Doğanın kalbi tek bir yerde atmıyor, verilen zararın bedelini de sadece o bölgelerde yaşa-
yanlar değil tüm canlılar ödüyor. Umuyoruz ki makalede sunulan bilgiler, bir arada söylene-
bilecek sözlerin, birileri tarafından yaşamın yok edilmesinin önüne geçebilecek bilgilerin ve 
paylaşımının artması gerektiğini okuyan herkese hissettirir. Yalnızca Kazdağları ve Fatsa için 
değil; siyanürle zehirlenmek istenen tüm yörelere bir kaynak ve kendisinden sonraki daha 
detaylı araştırmalara öncü olması dileğiyle...

Fatsa Çöteli Köyü Çevre Kolektifi & Kazdağları Kardeşliği
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I. GİRİŞ
Uluslararası madencilik çevrelerinde yüksek tenörlü cevherlerden öğütme yoluyla, dü-

şük tenörlü cevherlerden yığın liçi yoluyla altın ve diğer kıymetli metaller çıkarılırken yük-
sek derecede zehirli olan sodium siyanür (NaCN) kullanılmaktadır (Korte vd, 2000). Altını 
siyanür kullanarak yoğunlaştırma işlemi 1887 yılında İskoçya’da geliştirilmiş ve Güney Afri-
ka Cumhuriyeti’nin Witwatersrand altın sahalarında kısa sürede kullanılmaya başlanmıştır. 
1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Maden Bürosu tarafından düşük tenörlü cevher-
lerden maden çıkarma yöntemi olarak yığın liçi önerilmiştir. Altın endüstrisi bu yöntemi 
1970’lerde uygulamaya başlamış ve kısa bir süre içinde yığın liçi altın çıkarmada hâkim tek-
noloji haline gelmiştir (Da Rosa ve Lyon, 1997). Altın içeren cevherlerin susuzlaştırmasını, 
düşük oranlarda altın içeren çok büyük cevher yığınlarına seyreltik siyanür çözeltisi püs-
kürtülmesini; veya siyanür kullanılarak cevherlerin öğütülmesini ve ardından altın-siyanür 
bileşiminden altının geri kazanımını içeren yığın liçi ve öğütme işlemleri, yaban hayatı ve 
su yönetimini etkileyen bir dizi ciddi çevre sorunu yaratmıştır. Bu raporda, altın madenci-
liğinde siyanür kullanımının tarihçesini; yığın liçi altın madenciliği, siyanürün bitkilere ve 
hayvanlara etkisi, altın madenciliği ile bağlantılı su yönetimi meseleleri ve bunlara önerilen 
önlemler ve araştırma gereksinimlerine ağırlık vererek incelemekteyiz.
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II. ALTIN MADENCİLİĞİNDE SİYANÜR 
KULLANIMININ TARİHÇESİ

Kuzey Amerika’da her yıl yaklaşık 100 milyon kg siyanür (CN) tüketilmektedir. Bunun% 
80’i altın madenciliğinde kullanılmaktadır (Eisler vd. 1999; Fields 2001). Kanada’da çıka-
rılan altının % 90’ından fazlası siyanürleme işlemi ile, yani altının cevherden altın-siyanür 
karışımı olarak çözündürülmesi ve sonra altının çökeltilerek çözeltiden alınması ile çıka-
rılır. İşlem; altının seyreltik bir siyanür çözeltisi içinde kireç ve oksijenle birlikte aşağıdaki 
reaksiyonlara göre cevherden ayrılmasını kapsar (Hiskey 1984; Gasparrini 1993; Korte ve 
Coulston 1998):

2Au + 4NaCN + 02 + 2H20 2NaAu (CN) 2 + 2NaOH + H202  (1)

2Au + 4NaCN + H202 2NaAu (CN) 2 + 2NaOH    (2)

Solüsyon pH’ına, serbest siyanür konsantrasyonlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak 
altın, siyanürleme işleminin elüatından ya aktif karbon ve çinko ya da iyon değiştirici reçi-
neler kullanılarak kazanılır (Adams ve diğerleri, 1999). Örneğin gümüş ile birlikte bulunan 
altın, çinko tozu kullanılarak şu reaksiyona göre çökeltilir (Hiskey 1984; Gasparrini 1993):

2NaAu (CN) 2 + Zn Na2Zn (CN) 4 + 2Au    (3)

Palp içinde (posada) karbon olarak bilinen işlem, altının siyanür çözeltisinden aktif kö-
mür kullanılarak çökeltilmesini kapsar. Amerika Birleşik Devletleri’nin batısındaki çeşitli 
işletmelerde düşük tenörlü altın ve gümüş cevherlerinde çoğunlukla şlam oluşturan orga-
nizmaları kontrol etmek için kullanılır. Çökeltilen üründeki çinko artıklarının ve neredeyse 
tüm bakırın çözünmesi için bu ürün seyreltik sülfürik asit ile işleme tabi tutulur. Kalıntı yı-
kanır, kurutulur ve eritkenlerle eritilir. Kalan altın ve gümüş alaşımı tahlil için kalıplara dö-
külür. Rafine etme işlemi, gümüş ve platin grubu elemanlarının ayrıldığı ve geri kazanıldığı 
elektroliz yoluyla gerçekleştirilir. Altının gümüşten ayrılmasının bir başka yöntemi ayırma 
yöntemidir; gümüşü çözmek için sıcak konsantre sülfürik veya nitrik asit kullanılır ve geri 
kalandan altın geri kazanılır (Hiskey 1984; Gasparrini 1993).

Öğütme ve yığın liçi, yüksek konsantrasyonlarda NaCN, serbest siyanür ve metal siyanid 
kompleksleri içeren milyonlarca litre alkali suyun çevrimini gerektirir. (Eisler 2000). Bazı 
öğütme işlemleri, 150 hektar ve daha büyük genişlikte atık havuzları meydana getirir. Düz-
leştirilmiş cevher yığınının tepesine siyanür püskürten ya da damlatan yığın liçi işlemleri, 
yaklaşık 1 hektar yüzey alanına sahip çözelti işleme havuzları gerektirir. NaCN’ün en yüksek 
yoğunluklarda bulunduğu yığınların tepesinde çeşitli boyutlarda çamur birikintileri oluşabi-
lir. Liç yığınlarının tabanında, çözelti geri kazanım kanalları oluşturulur. Bu kanalların üstü 
omurgalıların erişimini engellemek için bazen gömülür veya ağ ile kapatılır. 
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Uygun şekilde yönetilmemeleri halinde tüm bu siyanür içeren su kütleleri doğal kaynak-
lar ve insan sağlığı için zararlıdır (Henny ve diğ. 1994; Eisler 1991, 2000). Örneğin, altın ma-
denciliği işletmelerinde set çekilmiş lagünlerde depolanan siyanür bağlı çamurlar düzenli 
olarak bu lagünlerden sızmaktadır. 1995 yılında Guyana’da, 1990’larda Letonya ve Kırgızis-
tan’da büyük sızıntılar meydana gelmiştir (Koenig 2000). Altın madeni atık havuzlarında-
ki ihmaller 1978’de Zimbabwe’de 1 çocuğun; 1994’te Güney Afrika’da şiddetli bir yağıştan 
sonra 17 kişinin hayatını kaybetmesine; 1995’te Yeni Zelanda’da (Garcia-Guinea and Harffy 
1998) ve başka yerlerde (Leduc et al. 1982; Alberswerth et al. 1989; Koenig 2000; Kovac 
2000) bulunan akarsu ve nehirlerin kirlenmesine sebep olmuştur.

10 yıl önce altının ons başına fiyatı 35 dolarken, 1980 yılının Eylül ayında, ons başına 
fiyat 750 dolara [1 troy ons (oz) = 31.1035 g] yükselmiştir (Gasparrini 1993). Bu durum, 
düşük tenörlü cevherlerden az miktarlarda altının düşük maliyetli bir şekilde çıkarılmasına 
olanak veren siyanür işleme teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik etmiştir (Henny ve diğ. 
1994). Nevada eyaleti, en az 40 aktif işletmeye sahip olan küresel bir altın üretim bölgesi-
dir. Diğer Batı eyaletlerinde, Alaska’da, Carolinas’da ve Kuzey Plains’de de altın madenciliği 
faaliyetlerinin arttığı bildirilmektedir. Nispeten yüksek tenörlü cevherlerin (ton başına 0.09 
ons’dan fazla Au) bulunduğu durumlarda öğütme teknikleri kullanılır, ancak düşük tenör-
lü cevherlerde (0,006-0,025 ons Au/ton) en çok başvurulan maden çıkarma tekniği yığın 
liçidir. (Henny ve diğerleri 1994). Yığın liçi tesisleri genellikle altının onsunu 200 dolardan 
düşük bir değere üretir (Greer 1993).

ABD’de yığın liçi yoluyla üretilen altın miktarı 1980’lerde 20 kat artmış; bu on yılın ba-
şında arzın %6’sını oluştururken, sonunda %33’ünden fazlasını oluşturur hale gelmiştir. 
1980’de ABD’de yaklaşık 24 yığın liç tesisi varken; 1991 yılına gelindiğinde 151’i aktif olmak 
üzere 265 tesis vardır. 1980’de 31 ton’dan 1990’da 295 tona yükselen yerli altın üretiminde-
ki artış, temel olarak siyanür yığın liçi’ne dayandırılmaktadır (Greer 1993). 

Günümüzde ABD’de yığın liçine tabi tutulan altın cevheri her ne kadar daha fazla olsa da 
tank liçi ile daha yüksek miktarda altın üretilmektedir. Çünkü tank liçi yüksek tenörlü cev-
herlerde kullanılmakta olup daha yüksek bir altın geri kazanım oranına sahiptir (Da Rosa ve 
Lyon 1997). 1989 yılında, siyanür yığın liçi 129.8 milyon ton cevherden 3.7 milyon ons altın 
üretmişken; siyanür tank liçi, 40.6 milyon ton cevherden 4.3 milyon ons altın üretmiştir (Da 
Rosa ve Lyon 1997).

Yığın liçi, zeminde geçirimsiz bir yüzey üzerine cevherin yığılması ve birkaç ay boyunca 
seyreltik bir NaCN çözeltisinin (genellikle yaklaşık % 0,05) düzleştirilmiş tepeye püskürtül-
mesi veya damlatılması şeklinde gerçekleşir. Büyük liç yığınları 1 ila 25 milyon ton cevher 
içerebilir, 100 m veya daha fazla yükselebilir ve birkaç yüz hektar alanı kaplayabilir. Solüsyon 
yığının içinden süzülürken, altın bileşik oluşturur ve çözünür. En iyi sonucu elde etmek için, 
yığınla ayrıştırılan cevherlerin gözenekli olması, ince taneli temiz altın parçacıkları içermesi, 
düşük kil içeriğine sahip olması ve sızan çözeltiye erişilebilir yüzeylere sahip olması gerekir. 
Altın içeren çözelti bir drenaj havuzunda toplandıktan sonra, kimyasal olarak çökeltilir ve 
kalan çözelti pH ve siyanür derişimi ayarlandıktan sonra daha fazla altın çökeltmek için de-
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vir daim edilir. En son kalan çözeltideki siyanür ya geri dönüştürülür ya da çevreye sızıntıyı 
önlemek için imha edilir.

Siyanür ve diğer kirletici atıklar; geçirimsiz yüzeydeki yırtıklar ve delikler yoluyla, siya-
nür çözeltisini taşıyan yüzeylerden sızıntı yoluyla; açık havuzların, yığınların ve çözelti ha-
vuzlarının taşması yoluyla, siyanürün bozunması sırasında salınan azot bileşikleri şeklinde, 
ve öğütme veya liçleme sırasında cevherde mevcut olan kurşun, kadmiyum, bakır, arsenik ve 
civanın mobilize olup salınması yoluyla havaya salınabilirler (Hiskey 1984; Albers- werth ve 
diğ. 1989; Greer 1993; Wilkes ve Spence 1995; Mosher ve Figueroa 1996; Da Rosa ve Lyon 
1997; Korte ve Coulston 1998; White ve Schnabel 1998; Korte ve diğ. 2000; Tarras-Wahl-
berg ve diğ. 2000) (Tablo 1). Altın madenciliği faaliyetlerinden atmosfere karışan hidrojen 
siyanür (HCN) miktarı yılda 20.000 ton olarak tahmin edilmektedir. HCN’nin atmosferdeki 
yarılanma süresi ise yaklaşık 267 gündür (Korte ve Coulston 1998).

Tablo 1. Portovelo-Zaruma siyanür-altın madenciliği alanının akıntı yönündeki su ve nehir 
çökellerinde bulunan siyanür ve metal konsantrasyonları, Ekvador; kurak mevsim, 1988. 

Bileşen ve 
toksik madde Gözlemlenen Tavsiye edilen güvenli değer

Su

 Serbest siyanür 6-13 pg/L 24 saat maksimum güvenli seviye <3.5 pg/L

 Toplam siyanür 220-2600 pg/L Kronik maruziyet değeri <5.2 pg/L

 Arsenik 2-264 pg/L Kronik maruziyet değeri <190 pg/L

 Kadmiyum <0.005-0.7 pg/L Kronik maruziyet değeri <0.4 pg/L

 Bakır 0.3-23.2 pg/L Kronik maruziyet değeri <3.6 pg/L

 Kurşun 0.04-2.5 pg/L Kronik maruziyet değeri <2.5 pg/L

 Civa <0.0022-1.1 pg/L Kronik maruziyet değeri <0.1 pg/L

Nehir çökelleri

 Arsenik 403-7700 mg/kg 
kuru ağırlık (DW)

Hiçbir olumsuz etki gözlemlenmeyen değer 
<17 mg/kg DW

 Kadmiyum 1-48 mg/kg DW Olası bir etkinin olmadığı değer <3.5 mg/kg DW

 Bakır 303-5360 mg/kg 
DW Olası bir etkinin olmadığı değer <197 mg/kg DW

 Kurşun 9-4470 mg/kg DW Olası bir etkinin olmadığı değer <91 mg/kg DW

 Civa 0.1-5.8 mg/kg DW Olası bir etkinin olmadığı değer <0.45 mg/kg DW

Kaynak: Tarras-Wahlberg et diğerleri (2000)’den uyarlanmıştır. 
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Yığın liçinin yanısıra, daha ince öğütme gerektiren cevherlerde ajitasyon (karıştırma) li-
çinde de siyanür kullanılır. Siyanürün kullanıldığı başka bir teknik ise; altının ince çatlaklar-
da bulunduğu kompakt cevherlerde basınçlı liç ve basınçlı siyanürleme; yani yüksek sıcaklık 
ve basınçlarda siyanür penetrasyonudur (Gasparrini 1993). 

Tek bir maden genellikle binlerce hektar alan kaplar ve madencilik şirketleri olası fa-
aliyetler için binlerce hektar ek alan kiralarlar (Clark ve Hothem 1991). İşlemler bittiğin-
de, madencilik faaliyetleri tüm araziyi tepesi düzlenmiş cevher kırığı tepelerine, kaya veya 
maden atıklarına ve büyük açık ocaklara dönüştürür. Her ne kadar açık ocaklar dışındaki 
alanlar yeniden bitkilendirme yoluyla ıslah edilse de, bu tahribat yaban hayatı habitatında 
uzun vadeli zarara neden olabilir. 1986 ve 1991 yılları arasında, sadece Nevada’daki yığın liç 
çözeltilerindeki siyanür ve maden ocağı atık havuzları en az 9500 kuş, memeli, sürüngen ve 
amfibi ölümüne sebep olmuştur. Ölü bulunan hayvanların yaklaşık % 90›ını başta göçmen 
su kuşu türleri, kıyı kuşları ve martılar olmak üzere 91 farklı kuş türü oluşturmakta; % 7’sini 
memeliler (28 tür); ve % 3’ünü amfibiler ve sürüngenler (6 tür; Henny ve diğerleri 1994) 
oluşturmaktadır. Son yıllarda Nevada Yaban Hayat Departmanı’nın hayata geçirdiği “toksik 
havuz izni” programı (Nevada İdari Kodu 502.460 - 502.495) ve madencilik şirketleriyle iş-
birliğine dayalı çalışması, siyanürle ilişkili omurgalı yaban hayatı ölümlerinin sayısını önem-
li ölçüde azaltmıştır. 

Yığın liç işlemleri, düzenleyici kurumlar tarafından yakından denetlenmektedir. Örneğin, 
Kaliforniya’da, siyanürlü maden çıkarma işleminin başlayabilmesi için en az altı izin gerekli-
dir: (1) California Su Kurulu’ndan alınan bir su kullanım izni; (2) California Bölgesel Su Kali-
te Kurulu’ndan alınan bir atık tahliye izni; (3) Kaliforniya Hava Kirliliği Kontrol Bölgesi’nden 
bir hava kalitesi izni; (4) yerel idari birimden şartlı kullanım izni; (5) ABD Arsa Yönetim 
Bürosu›ndan bir işletme planı izni; ve (6) Kaliforniya Sağlık Bilimleri Bölümü’nden bir rad-
yoaktif madde lisansı (Hiskey 1984).

Siyanür, bazı alkali koşullar altında, yeraltı sularında, maden atıklarında ve terk edilmiş 
liç yığınlarında en az yüzyıl kalabilir (Da Rosa ve Lyon 1997). Siyanürün cevher, toprak, kil 
ve mikroorganizmalarla doğal reaksiyona girerek yıkımı; bir alanı çevresel olarak güvenli 
bir duruma döndürmenin ana mekanizması olarak ileri sürülmüştür. Bir işletmenin yasal 
olarak faaliyetini durdurabilmesi için konsantrasyonun <0,2 mg/L zayıf asitte çözünür siya-
nür (zayıf asitlerde çözünen metal bağlı siyanür WAD) olması gereklidir (White ve Schnabel 
1998). Türkiye’de altın çıkarmak için siyanür kullanımı; açık havuzlarda depolanan arıtıl-
mamış siyanür atıklarının çevreye yanlışlıkla salınması ve insan ve ekosistem sağlığına za-
rar vermesi nedeniyle 1999’da Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmıştır (Korte ve diğ. 
2000). 1Yıllık ortalama altın içeriği 3 g/ton olan 250.000 tondan fazla kırılmış kayanın her 
yıl 365.000 m3 su içinde 125.000 ton sodyum siyanüre maruz kaldığı Türkiye’de atık havuz-
larında 2.000.000 m3’den fazla işlenmemiş siyanür/ağır metal çözeltisi birikmiştir. Siyanür 
liçi altın geri kazanım sürecini yasaklamayı düşünen diğer ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti, 
Yunanistan ve Romanya yer almaktadır (Korte ve ark. 2000).

1	 e.n.	1997	yılında	İzmir	1.	İdare	Mahkemesinin	2.7.1996	günü,	E:1994/643	K:	1996/583	sayılı	kararının	bozulma-
sına	ilişkin	Danıştay	kararından	bahsedilmektedir.	
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Siyanür atıklarının arıtılmasında en sık başvurulan yöntemlerden biri alkali klorlama 
metodudur. Bu işlemde siyanojen klorür (CNCL) oluşur ve alkali pH’da siyanata (CNO-) hid-
rolize edilir. Eğer serbest klor mevcut ise CNO- daha da oksitlenebilir (Simovic ve Snodgrass 
1985; Marrs ve Ballantyne 1987). Diğer yandan, metal kaplama işlerinde yüksek çözünmüş 
oksijen ortamında bakır katalizörü ile sülfür dioksit kullanımının yüksek siyanürlü yıkama 
sularındaki toplam siyaniti 1 mg/L’nin altına kadar indirdiği bildirilmektedir. Bu işlem siya-
nür atık havuzlarının detoksifikasyonunda da uygulama yeri bulabilir (Robbins 1996).

Siyanürlü atık yönetiminde kullanılan diğer yöntemler arasında atık havuzunda doğal 
bozunma, buharlaşma, ultraviyole radyasyona maruz bırakma, aldehit muamelesi, ozonla-
ma, asitleştirme-uçuculaştırma-nötrleştirme, iyon değişimi, aktif karbon emilimi, elektroli-
tik ayrışma, katalitik oksidasyon, hidrojen peroksit ile muamele ve siyanür-metabolize edici 
bakterilerle biyolojik arıtma bulunur (Towill ve diğ. 1978; Way 1981; Marrs ve Ballanty-
ne 1987; Smith ve Mudder 1991; Mosher ve Figueroa 1996; Ripley ve diğ. 1996; Dictor ve 
diğ.1997; Adams ve diğ. 1999). Bunlara ek olarak detoksifikasyon işlemleri FeSO4 kullanı-
mını da içerir: FeSO4 artı CO2, H202, ve Ca (OCl)2 ,su ile seyreltme ve FeS04 artı H202 ve (NH4) 
HS03 (Adams ve diğ 1999; Eisler ve diğ.1999). Kanada’daki maden işletmelerinde başvuru-
lan başlıca siyanür bertaraf işlemleri atık suları birkaç gün ila birkaç ay süresince barajlarda 
tutmak ve siyanürü buharlaşma, ışıl bozunum, kimyasal oksidasyon ve ikincil olarak mikro-
biyal oksidasyon yollarıyla (Simovic ve Snodgrass 1985) yapılmaktadır. 

Genelde kimyasal işlemler siyanür komplekslerinin tümünü bozmadığından biyolojik 
işlemlere başvurulmaktadır (Figueira ve diğ. 1996). Biyolojik işlemler; (1) siyanür bileşikle-
rinin ve tiyosiyanatın (kükürtlü siyanür) Psödomonas paucimobilis ile oksidasyonu ile 15 x 
106 L’lık günlük deşarjlarda % 95-98 oranında siyanür azalması; (2) siyanürlerin, oksijenaz 
enzimleri içeren Psödomonas, Acinetobackter, Basilus ve Alkaligenlerin suşları tarafından 
metabolize edilmesi ve (3) siyanür oksijenaz, siyanür nitrilaz ve siyanür hidrataz içeren bak-
teriyel siyanür bozunduruculardır (Figueira ve diğ. 1996).

Maden atık havuzlarında, yüksek pH (> 10), düşük sayıda mikroorganizma, düşük besin 
seviyeleri, durağan bölgelerin genişliği ve 10 mg/L ‘den düşük siyanür konsantrasyonları ne-
deniyle, siyanürün anlamlı bir mikrobiyal oksidasyonundan bahsedilememektedir (Simovic 
ve Snodgrass 1985). Yine de artık siyanürü bozmak için siyanüre dayanıklı mikroorganizma 
türleri rutin olarak kullanılmaktadır. CN’ün bakteri ile C02, NH3 ve OH’ye dönüştüğü siyanü-
rün biyolojik olarak bozunması, yerine göre siyanür detoksifikasyonunda en uygun maliyetli 
yöntem olarak kabul edilir ve 1,2 milyon tondan fazla yığın liçlerinin siyanür detoksifikasyo-
nunda kullanılagelmiştir (Mosher ve Figueroa 1996). Yüksek bir Ph’da mL başına 105 hücre 
yoğunluğundaki Psödomonas alkaligenler siyanürü 4 günde 100mg/L’den 8mg/L’den az bir 
değere düşürebilir (Zaugg ve diğ. 1997). Altın çıkarma sıvılarından izole edilen Escherichia 
coli suşları, bir glikoz-siyanür kompleksi varlığında, 50 mg HCN/L’ye kadar olan siyanür kon-
santrasyonlarını metabolik olarak bozar (Figueira ve diğ. 1996). Azot yan ürünü olarak biri-
ken amonyak, siyanürü herhangi bir siyanat oluşumu olmadan doğrudan amonyağa dönüş-
türen ve dioksijenaz enzimi içeren E. coli’nin büyümesi için kullanılır (Figueira ve diğ. 1996).
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Sentetik bir altın öğütme atık suyundaki serbest siyanür, tiyosiyanat ve çeşitli metalo-
siyanidler biyolojik olarak uyumlandırılmış bir çamur kullanılarak bertaraf edilebilmiştir. 
Adapte olmuş mikrobiyal birliktelik orijinal atık sudan serbest siyanür, tiyosiyanat, bakır ve 
çinkonun % 95’ten fazlasını yaklaşık 8 saat içinde bertaraf etmiştir (Granato ve diğ. 1996). 
Bir başka örnekte; siyanürlü bir sızıntı suyunun biyolojik arıtımı bir mikroorganizma kül-
türü karışımı ile sağlanmıştır: Alaska Fairbanks’nın belediye atık su arıtma tesisindeki aktif 
çamurdan izole edilmiş olan Pseudomonas ve diğer türler için siyanür; tek karbon ve azot 
kaynağı olarak yer almıştır (White ve Schnabel 1998). Mikroorganizmalar siyanür tüketip 
amonyak üretmeyi yaklaşık 1: 1 molar verimle gerçekleştirmiş, başlangıçta 20.0 mg CN/L 
olan konsantrasyonları 0.5 mg/L’’nin altına düşürmüştür. Glikoz verildiğinde fazla amonyak 
hızlı bir şekilde tüketilmiştir. Bu işlem, altının cevherden siyanürlenme ile çıkarılması ile 
oluşan sızıntı suyunun arıtılmasında mobil bir sistem olarak uygulama bulabilir (White ve 
Schnabel 1998).

Altın çıkarma işlemlerinin atık sularından izole edilmiş siyanüre dayanıklı bir takım 
maya suşlarının da siyanür bozunmasında etkili olduğu bildirilmektedir. Buna göre, bir Rho-
dotorula rubra suşu, abiyotik siyanür bozunumundan üretilen amonyağı pH’ı 9.0 olan aero-
bik bir ortamda indirgeyici şeker varlığında azot kaynağı olarak kullanabilmiştir (Linardi ve 
diğ. 1995). Brezilya’daki altın cevherleri ve endüstriyel atık su örneklerinden izole edilen 
Kriptokokus sp., Rhodotorula glutinis, R. mucilaginosa ve Kriptokokus flavus suşları için de 
benzer sonuçlar bildirilmiştir (Gomes ve diğ. 1999; Rezende ve diğ. 1999).

Siyanür toprakta biyolojik olarak nadiren bulunur çünkü ya eser metaller tarafından bi-
leşik oluşturur, ya mikrobik olarak metabolize edilir ya da uçucu hale gelip kaybolur. (Towill 
vd. 1978; Marrs ve Ballantyne 1987). Siyanür iyonlarının toprakta tam olarak adsorbe edi-
lemediği veya tutulamadığı için etraftaki yeraltı sularına sızması muhtemeldir. Aerobik ko-
şullar altında, topraktaki siyanür tuzları mikrobiyal olarak nitritlere indirgenir veya eser 
metallerle bileşikler oluşturur. Anaerobik koşullar altında, siyanürler, gaz halindeki azot 
bileşiklerine denitrifiye olur ve atmofere karışır. Siyanürü metabolize edebilen ve daha 
önce siyanüre maruz kalmamış karma mikrobiyal topluluklar, 0.3 mg HCN/kg’da olumsuz 
etkilenir; yine de, bu topluluklar siyanüre uyumlu hale gelebilir ve daha sonra daha yüksek 
siyanür konsantrasyonlarına sahip atıkları indirgeyebilir. Aktif atık çamura uyum sağlayan 
mikroplar, toplam 60.0 mg CN/kg kadar yüksek konsantrasyonlarda nitrilleri amonyağa dö-
nüştürebilir (Towill ve diğ. 1978).

Otoriteler, altın ve diğer kıymetli metallerin geri kazanımındaki siyanür kullanımı ve tok-
sisiteye ilişkin dokuz hususta hemfikirdirler (Eisler 1991’de özetlendiği üzere, 2000; Eisler 
ve diğ. 1999) :

1.  Kuzey Amerika’daki mevcut siyanür üretiminin çoğu metal madenciliği tarafından 
tüketilmektedir.

2. İnsanları ve serbest dolaşan hayvanları siyanüre maruz bırakan en büyük siyanür 
kaynağı madencilik işlemleri değil, siyanojenik gıda bitkileri ve yem bitkileridir.
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3.  Siyanür çevremizde yaygın bulunur, altın madenciliği tesisleri, yüksek konsantrasyon 
kaynaklarından yalnızca bir tanesidir.

4.  Ortamda, serbest siyanür, metalosiyanid kompleksleri ve sentetik organosiyanitler 
de dâhil olmak üzere birçok kimyasal siyanür formu bulunur, ancak yalnızca serbest 
siyanür (moleküler hidrojen siyanürün [HCN] ve siyanür anyonun [CN-]toplamı) bi-
rincil toksik maddedir.

5.  Siyanürler solunması, yutulması veya cilt ile teması etmesi durumunda çok hızlı emi-
lir ve kan yoluyla vücutta hemen dağılır. Siyanür güçlü ve hızlı hareket eden bir asfik-
san/ boğucu maddedir. Sitokrom oksidaz enzimini etkisiz hale getirerek doku anok-
sisini (dokuların oksijensiz kalmasını) tetikler ve normal hemoglobin oksijenasyon 
varlığında sitotoksik hipoksiye (oksijensizliğe bağlı hücre ölümüne) neden olur.

6.  Öldürücü dozun altındaki dozlarda siyanür; rodanas enzimi varlığında tiyosülfat ile 
reaksiyona girer ve nispeten zararsız, çoğu idrarla atılan tiyosiyanat üretilir. Hızlı de-
toksifikasyon sayesinde hayvanlar olumsuz bir etki görmeksizin uzun süreler boyun-
ca öldürücü dozun altındaki yüksek siyanür dozlarını alırlar. 

7.  Siyanürler mutasayona yol açmazlar ve kanserojen değildirler.
8.  Siyanür büyük bir olasılıkla hızlı parçalanmasından ötürü besin zincirlerinin üst ba-

samaklarına çıktıkça biyolojik birikim (biyomagnifikasyon) göstermez. Yine aynı se-
beple ekosistemde kapsamlı bir döngüye girmez.

9.  Siyanür; bileşik oluşturduğu veya dibe çökeldiği için, mikroplar tarafından metaboli-
ze edildiği için ve uçuculaşma nedeniyle yüzey sularında nadir bulunur.
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III. SİYANÜRÜN ZARARLARI
Altın madenciliğinde yığın liçi ve öğütme işlemlerinde kullanılan siyanürün; su bitkileri 

ve hayvanları, karasal flora, kuşlar ve memeliler üstündeki etkileri kısaca gözden geçirilmiş-
tir.

A. SU EKOSİSTEMİ
Altın madeni atıklarının rastgele tahliyesinden kaynaklanan balık ölümlerine sık rastlan-

maktadır (Da Rosa ve Lyon 1997; Eisler ve diğ. 1999; Eisler 2000). Kanada’da siyanür içeren 
maden akıntısı bir atık havuzundan yakındaki bir dere içine salınarak 20.000’den fazla çelik-
baş alabalık öldürmüştür (Oncorhynchus mykiss \ Leduc ve diğ. 1982). Colorado’da 760.000 
L NaCN ile kirlenmiş su, depolama havuzlarından doğal suyollarına taşarak, Alamosa Neh-
ri’ndeki tüm su yaşamını 28 km boyunca öldürmüştür (Alberswerth ve diğ. 1989). 1990 
yılında bir altın madeninde, şiddetli yağmurlardan sonra kırılan atık havuzundan 40 x 106 L 
siyanür Güney Carolina’daki Lynches Nehri’ne dökülmüş ve tahmini 11.000 balık öldürmüş-
tür (Greer 1993; Da Rosa ve Lyon 1997). 1995 yılında Montana, Jefferson City yakınlarındaki 
bir maden ocağı atık havuzunda bulunan 160.000 L siyanür çözeltisi, yakındaki bir dereye 
salınmış; tüm balıklar ölmüş ve sudaki böcek popülasyonları büyük ölçüde azalmıştır (Da 
Rosa ve Lyon 1997). Ağustos 1995’te Güney Amerika, Guyana’da ülkenin ana su yolu olan 
Essequibo Nehri’ne 3.3 x 109 L’den fazla siyanür içeren altın madeni atığının bırakılması so-
nucu nehrin 80 km’si boyunca balıklar ölmüş ve nehrin beslediği baraj içme ve sulama suları 
kontamine olarak işlevini yitirmiştir (Da Rosa ve Lyon 1997)..

30 Ocak 2000’de, kuzeybatı Romanya’da bir altın çıkarma işleminde (Avusturya ve Ro-
manya ortak şirketi) milyonlarca litre siyanür-bağlı atık suyu tutan bir set çökmüş, suda 
sürüklenen ince tabaka bir dere yoluyla Tiszsa Nehri’nin Macaristan’dan geçen bir kolu olan 
Somes’e geçmiştir (Koenig 2000). En az 200 ton balık ölmüş ve etkilenmiş balıkları yiyen 
nesli tükenmekte olan Avrupa   su samuru (Lutra lutra) ve beyaz kuyruklu denizkartalı (Ha-
liaeetus albicilla) tehdit altına girmiştir. 50 km uzunluğundaki siyanür ve ağır metal, Yukarı 
Tisza’yı tahrip ettikten sonra Yugoslavya’nın kuzeyindeki Tuna Nehri’ne dökülmüş ve birçok 
balığı öldürmüştür. İlk taşma noktasından ve anından 1000 km ve 3 hafta sonra, seyrele-
rek Karadeniz’deki Tuna Nehri deltasına dökülmüştür. Bu ekosistemin tamamı daha önce 
madencilik faaliyetleri kaynaklı ağır metaller tarafından ağır bir şekilde kirletilmişti (Kovac 
2000). Kazaya yakın köylere alternatif su kaynakları sağlanmıştı. Macar yetkililer, en çok, 
Tisza Nehri’ndeki ağır metallerin su basmış tarım alanlarına, sonra sırasıyla mahsullere ve 
insan besin zincirine girmesinden endişe duymuşlardı (Kovac 2000).

Altın madenciliğinin birincil madencilik faaliyeti olduğu Zimbabwe’de, siyanürleme iş-
leminden kaynaklanan atıkların; salındıkları sulardaki siyanür konsantrasyonunun 5 pg 
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CN/L’den düşük olacak şekilde arıtılması temin edilir (Zaranyika et al. 1994). Zimbabwe’de 
altının siyanürle çıkarıldığı iki altın madeninin atık sularında sırasıyla 210 ve 2600 mg CN/L 
siyanür tespit edilmiştir. Fakat, atıkların ulaştığı dereleredeki siyanür konsantrasyon değer-
leri atıkların çıktığı noktadan ilk 500 metre uzaklıkta 2.1 pg CN/L ve 1000 metrede <0.2 pg 
CN/L’ye kadar düşmüştür (Zaranyika et al. 1994).

Zehirlenmiş ekosistemlerin iyileşmesine dair çok az miktarda veri vardır. Bir örnekte; 
Japonya’ da bir deprem sonucu bir altın madeninin rezervuarından çıkan büyük miktarda 
siyanür içeren cüruf bir nehre karışmıştır (Yasuno ve ark. 1981). Cüruf, ayrılma noktasından 
yaklaşık 10 km boyunca dere yatağını kaplamış, tüm dere biyotasını öldürmüştür. Siyanür, 
taşkından sonra su sütununda sadece 3 gün boyunca tespit edilmiştir. 1 ay kadar sürede su 
üstündeki kayaların üzerini kaplayan kum tabakasındaki flora gelişmiştir, fakat henüz su al-
tındaki gelişme çok azdır. 6-7 ay sonra, balık popülasyonları, her ne kadar tür komposizyonu 
değişse de yosunlar ve omurgasızlar yeniden gelişmiştir (Yasuno ve diğ. 1981)

Balıklar, test edilen su canlıları içinde siyanüre karşı en duyarlı olan gruptur. Siyanüre 
sürekli maruz kalma durumunda, 5.0 ila 7.2 pg serbest CN/L konsantrasyonlarda yüzme 
ve üreme üstüne olumsuz etkiler görülürken; 20 ila 76 pg/L konsantrasyonlarında haya-
ti tehdit oluşmaktadır (Eisler 1991, 2000). 289 gün boyunca 5.2 pg CN/L’ye maruz kalan 
yetişkin Lepomis macrochirus’larda üreme bozukluğu meydana gelmiştir (USEPA 1989). 10 
pg HCN/L konsantrasyonlarına uzun süre maruz kalan Atlantik somonunun embriyolarında 
(Salmo salar) gelişim anomalileri ortaya çıkmıştır (Leduc 1978). Kontrol gruplarında olma-
yan bu anomaliler; yumurta kesesi ödemi ve göz, ağız ve vertebral kolonun bozuk oluşumu-
nu kapsamaktaydı (Leduc 1984). Kendi kendine üreyen ve üreme döngüsünün başlangıcında 
olan dişi gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) 12 gün boyunca 10 pg HCN/L’ye 
maruz bırakılması, plazma vitellojen seviyelerinde ve yumurtalık ağırlığında bir azalmaya 
sebep olmuştur; vitellojen yumurta sarısının başlıca kaynaklarındandır (Ruby ve diğ. 1986). 
12 gün boyunca 10 pg HCN’ye maruz kalan dişi alabalıklarda oosit büyümesi azalmış (Ruby 
ve diğ. 1993a) erkek alabalıklarda ise spermatosit sayısı düşmüştür (Ruby ve diğ. 1993b). 10 
pg/L kadar düşük siyanür konsantrasyonları hızlı ve telafisi olmayan bir şekilde iyi havalan-
dırılmış sudaki salmonidlerin yüzme yetilerini bozabilir (Doudoroff, 1976). Balıkların 9 gün 
boyunca 10 pg HCN/L’ye maruz bırakılması karaciğerlerinde yoğun bir doku ölümünü tetik-
lemeye yetmiş; oysa solungaç dokularında bir zarar gözlemlenmemiştir. 20 ve 30 pg HCN/L 
dozlarında, 18 günlük maruziyet döneminde karaciğerlerdeki doku hastalığı artması bariz-
dir (Leduc 1984). Kronik olarak siyanüre maruz kalan balıklar üzerindeki diğer olumsuz 
etkiler; avlanılmaya yatkınlık, solunum bozulması, ozmoregülasyon bozulması ve değişmiş 
büyüme düzenleridir. 50 ve 200 pg/L arasındaki serbest siyanür konsantrasyonları, hassas 
balık türleri için belli bir süre içinde ölümcül etki gösterirken, 200 pg/L ‘den büyük kon-
santrasyonlar çoğu balık türü için hızlı bir şekilde ölümcül etki göstermiştir (USEPA 1989). 
Bataklık balığı ve belki diğer teleost türlerinin yüksek toleransı (Boleophthalmus boddaerti; 
LC50 96 saat 290 pg/L) metabolik hızdaki bir yavaşlamaya ya da yükselen bir anaerobik me-
tobolizmaya değil de; sitokrom oksidaz fazlasına ve siyanür detoksifiye eden mekanizmala-
rın uyarılmasına bağlanır (Chew ve Ip 1992).
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Siyanürle zehirlenmiş ortamlardan ölü ya da diri elde edilen balıkların kaslarındaki si-
yanür kalıntıları insan sağlığının korunması için önerilen 50 mg/kg diyet değerinden düşük 
olduğu için, bu balıkların insanlar tarafından tüketilebileceği düşünülmüştür (Leduc 1984; 
Eisler 2000 ). Siyanürle zehirlenmiş akıntılardan elde edilen balıklardaki siyanür konsant-
rasyonları tüm vücut taze ağırlığında (FW) kg başına 10 ila 100 pg CN/kg arasında değiş-
mektedir (Wiley 1984). Siyanüre maruz kalan salmoidlerin solungaç dokuları; çok çeşitli 
sıcaklık koşulları, serbest siyanürün çeşitli nominal su konsantrasyonları ve çeşitli maruz 
kalma süreleri altında 30 ila >7000 pg/kg FW içerir (Holden ve Marsden 1964). Zehirlen-
memiş balıkların solungaçlarında her ne kadar nadiren 50 pg/kg FW’ye kadar çıkan siyanür 
bulunsa da, bu değer genelde <1 pg toplam CN/kg FW ‘dir. Solungaçlarda en düşük siyanür 
konsantrasyonu yazın yüksek sıcaklıklarda tespit edilmiştir; daha düşük sıcaklıklarda ha-
yatta kalma daha yüksek, kalıntılar daha fazla tespit edilmiştir (Holden and Marsden 1964).

Su omurgasızları arasında, ölümcül olmayan etkiler 18 ila 43 pg/L arasında ve ölümcül 
etkiler 30 ila 100 pg/L arasında görülmesine rağmen, amfipod Gammarus pulex için 3 ila 
7 pg/L arasında bazı ölümler gerçekleşmiştir (Eisler 2000). Su bitkileri siyanide karşı nis-
peten dayanıklıdırlar; olumsuz etkiler 160 pg’den fazla serbest CN/L’de meydana gelmiştir 
(Eisler 2000). Çoğu tatlı su ve deniz balıkları ve omurgasız hayvan türlerinde akut etkiye 
neden olan siyanür konsantrasyonlarının su bitkileri üzerine olumsuz etkisi yoktur (USEPA 
1980).

Siyanürün su ortamında canlı kırıcı özellikleri suyun pH’ına, sıcaklığına ve oksijen içe-
riğine, yaşam evresine, koşuluna, analiz edilen türlere, geçmiş siyanür maruziyetine, diğer 
kimyasalların varlığına ve test edilen başlangıç dozuna göre değişir (Eisler ve diğ. 1999; Eis-
ler 2000). Siyanürün düşük çözünmüş oksijen koşulları altında tatlı su balıkları için daha 
toksik olduğu; 6.8 ila 8.3 arasındaki pH seviyelerinin siyanür toksisitesi üzerinde çok az et-
kisi olduğu ancak daha asidik pH’ın toksisiteyi arttırdığı; yavru ve yetişkinlerin en hassas 
yaşam evreleri olduğu; embriyo ve keselerin en dirençli olduğu ve serbest siyanüre karşı du-
yarlılıkta hatırı sayılır bir türlerarası çeşitlilik olduğu konularında genel kabul vardır (Eisler 
ve diğ. 1999; Eisler 2000). Hem başlangıç dozu, hem su sıcaklığı HCN’nin tatlı su teleostlarını 
yokedici özelliklerini değiştirir. Siyanür, 10 pg HCN/L’ye yakın düşük ölümcül konsantras-
yonlarda iken düşük sıcaklıkta daha toksiktir. Yüksek, hızlı ölümcül HCN konsantrasyonla-
rında iken yüksek sıcaklıkta daha toksiktir (Kovacs ve Leduc 1982a, b; Leduc ve diğ. 1982; 
Leduc 1984). Buna karşılık, sudaki omurgasızlar, doza bakmaksızın, yüksek su sıcaklıkların-
da HCN’ye en duyarlı haldedir (Smith ve diğ. 1979).

HCN’nin yavru gökkuşağı alabalığını öldürücülüğü mevsime ve egzersize göre değişir. 
Siyanürü daha fazla tolere edebilme; egzersize bağlı artan aktivite ve yüksek sıcaklıklarla 
ilişkilendirilir; bu daha hızlı bir detoksifikasyon oranı ve daha yüksek oksidatif ve anaero-
bik metabolizma anlamına gelir (McGeachy and Leduc 1988). Sürekli uygulandığında zararlı 
olabilecek düşük seviyede siyanür, organizmanın zehirden arınmasına ve toparlanmasına 
izin veren mevsimsel veya diğer değişkenler altında zararsız olabilir (Leduc 1981). Balıkla-
rın ölümcül seviyenin altında siyanüre sürekli maruz kalarak uyum sağlamasının, öldürücü 
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potansiyeldeki yoğunluklara dirençlerini arttırdığı düşünülmekteydi, fakat Atlantik somonu 
ve gökkuşağı alabalığı ile yapılan çalışmalar böyle bir sonuca varmamıştır (Kovacs and Le-
duc 1982a; Alabaster et al. 1983).

Siyanürler su oramlarında nadiren devamlılık gösterirler (Leduc 1984). Besin düzeyi 
düşük küçük göllerde 40 gün için NaCN (1mg/L) ile muamele edilmiş su canlılarında akut 
toksisite gözardı edilebilir düzeydedir. Ilık ve sığ göletlerde,1 mg NaCN/L uygulandıktan 
sonra su canlılarında hiçbir toksisite görülmemiştir. Siyanür toksisitesi akarsu ve derelerde 
seyrelme ile birlikte hızla düşmüştür (Leduc 1984). Bir maden işletmesinden sürekli siya-
nür içeren atıkların girişine rağmen, 1974-1976 yılları arasında Kanada’daki Yellowknife 
Körfezi’ndeki su ve sedimanlarda siyanür tespit edilememiştir. Bu durum hızlı oksidasyon 
ile açıklanmıştır (Moore 1981).

Siyanürün suda yok olmasına katkıda bulunan çeşitli faktörler vardır: Bakteriler ve pro-
tozoonlar siyanürü karbon diokside ve amonyağa dönüştürebilirler; su kaynaklarının klor-
lanması siyanata dönüşüme neden olabilir; alkalin bir pH, klor ile oksidasyonu kolaylaştırır; 
ve asidik pH, HCN’nin atmosfere uçuculuğunu kolaylaştırır (USEPA 1980).

Siyanür diğer kimyasallarla etkileşime girer. Yaşam kaynaklarına olan riskleri değer-
lendirmek için bu etkileşimler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Serbest siyanürün 
amonyak ile birleşmesinden (Smith ve diğ. 1979; Alabaster ve diğ. 1983) veya arsenik ile 
birleşmesinden (Leduc 1984) su faunasında ilave toksisite veya ilave toksisiteden de fazla 
toksisite oluşabilir. Alkali pH’da yüksek konsantrasyonlardaki siyanür ve nikelin toksisitesi 
nikel-siyanür kompleksinin oluşumu ile kayda değer bir şekilde düşmüştür. Diğer yandan; 
düşük konsantrasyonlarda ve asidik pH’da nikel-siyanür çözeltilerinin toksisitesi, metallo-
siyanid kompleksinin hidrojen siyanür oluşturmak için çözüşmesine bağlı olarak 1000 kat 
artmıştır (Towill vd. 1978). Yassı kafalı golyan balığı, pime-phales promelas, ile 96 saatlik 
biyoanalizlerde, sodyum siyanür ve nikel sülfat karışımlarının ölümcüllüğü su alkaliliğinden 
ve pH’dan etkilenmiştir. Ortalama öldürcü doz/ LC50 değerleri artan alkalilik ve artan pH ile 
azalmış; 5 mg CaC03/L ve pH 6.5’da 0.42 mg CN / L iken 192 mg CaC03/L ve pH 8.0’de 730 
mg CN/L olmuştur (Doudoroff 1976).

B.  KUŞLAR
Altın çıkarma işlemelerinden çıkan siyanür atık çözeltileri bazen yüzlerce hektar yüzey 

alanı kaplayan havuzlar oluşturacak biçimde çevreye bırakılır. ABD’de bu havuzlar genelde 
batı eyaletlerinin kurak bölgelerinde konumlanır ve göçmen kuşlar da dâhil olmak üzere 
yaban hayatı için çekim noktası oluştururlar (Pritsos and Ma 1997). 1983 ve 1992 yılları 
arasında 47 türü temsil eden en az 1018 kuş, Güney Dakota, Black Hills’te bir altın madeni-
nin yığın liç çözeltisi havuzlarından siyanür-zehirli su içtikleri için ölmüştür (Da Rosa and 
Lyon 1997). 1995 yılında, bu bölgedeki yığın liç havuzları yoğun yağışlar sonrası taşarak 
yakındaki bir dereye dökülmüş ve deredeki mevcut balıklar için ölümcül sonuçlar doğur-
muştur (Da Rosa and Lyon 1997). Altın madeni yığın liçi ayrıştırma tesislerinin ve atık ha-
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vuzlarının hemen yakınında, büyük olasılıkla siyanür ile kirlenmiş suların içilmesinin bir 
sonucu olarak su kuşları, kıyı kuşları, tüneyen ötücü kuşlar ve yırtıcı kuşlar da dâhil olmak 
üzere birçok göçmen kuş türü ölmüştür (Clark ve Hothem 1991; Henny ve diğerleri 1994; 
Hill ve Henry 1996; Da Rosa ve Lyon 1997). 1980 ve 1989 arasında, Batı Amerika’daki altın 
madeni siyanür liç havuzlarından çıkarılan, çoğu su kuşu ve ötücü kuş olan yaklaşık 7000 ölü 
kuşa yapılan nekropsi sonucunda bu kuşlarda siyanür ile ilgili büyük bir patolojik değişiklik 
gözlemlenmemiştir (Allen 1990; Clark ve Hothem 1991). Siyanüre maruz kuşlarda bariz hiç-
bir patoloji görülmemiştir (Wiemeyer et al. 1986). Bu, test edilen diğer hayvan grupları ve 
siyanür ile yapılan laboratuvar çalışmaları ile tutarlıdır (Eisler 2000). Diğer bir vakada, Batı 
Arizona’da işletilen bir maden çalışmalara başladıktan kısa bir süre sonra, madenin siyanür 
içeren havuzlarında su kuşu ölümleri kaydedilmiştir (Sturgess ve diğ. 1989). Ölümler, tek 
kuşlardan, sayısı 70’den fazla kuş sürülerine kadar bir yelpazede gerçekleşmiştir. Su kuşları, 
yağmur kuşları, martılar, yırtıcı kuşlar ve ötücü kuşları içeren en az 33 kuş türü ve üç memeli 
türü (yarasalar, tilki) bu havuzlarda ölü bulunmuştur. Su kuşu ölümlerinin çoğu, en yakın 
suyun 8 ila 80 km uzaklıkta bulunduğu çöl alanlarında gerçekleşmiştir.

Yaban hayatı korumak için; siyanürün geri kazanımı, siyanürün yıkımı, fiziksel bariyerler, 
caydırma ve sahte havuzların kurulması gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadır. %92 başarılı 
(%8 ölüm oranı) olan bu teknikler maden sahiplerine her ölü kuş için 8.58 dolara malolmak-
tadır. Bu %92 hayatta kalma oranı ABD Arsa Yönetim Bürosu tarafından yetersiz görülmüş 
ve %99 koruma oranına ulaşmak için maden sahiplerine ölü bulunan her bir kuş için 295 
dolar harcama zorunluluğu getirilmiştir. Mevcut mevzuat uyarınca sıfır ölüm (%100 hayat-
ta kalma) kabul edilebilir tek çözümdür (Sturgess et al. 1989). Bilinen en iyi teknolojiler-
le %100 koruma mümkün gözükmemektedir. Güney Dakota, Black Hills’te ötücü kuşların 
ölümleri sert kaya altın madenciliği ile ilişkilendirilmişti (Parrish 1989). Bu işletme siyanür 
yığın liçi işlemini kullanmaktaydı. Açık toplama kanalları küçük derelere benzemekteydi ve 
çaprazgaga (Loxia curvirostrata) ve çam isketesi (Carduelis pinus) ağırlıklı olmak üzere bil-
hassa ötücü kuşlar için cazip fakat ölümcül sonuçlara sahipti. Bu kanalların üstü şimdi yaban 
hayat ile teması kesmek için kapatılmıştır. Göçmen su kuşlarına cazip olduğu bilinen siyanür 
çözelti havuzlarında su kuşlarının inişini caydıracak ikaz aygıtları kurulmuş ve kısmen başa-
rılı olunmuştur (Parrish 1989).

Yüksek kuş ölüm oranları ile ilişkili serbest siyanür seviyeleri, havada 0.12 mg/L, akut 
ağızdan maruziyet yoluyla 2.1-4.6 mg/kg vücut ağırlığı (BW), ve damar içine verildiğinde 
1.3 mg/kg BW’ dir. Evcil tavuk (Gallus domesticus) gibi siyanüre toleranslı türlerde, 135 mg 
toplam CN/kg oranındaki diyet seviyeleri civcivlerde büyüme azalmasına neden olmuştur, 
ancak 103 mg toplam CN/kg oranının bu civcivler üzerinde ölçülebilir bir etkisi olmamıştır 
(Eisler 1991; Hill ve Henry 1996). Hassas kuşlarda siyanür zehirlenmesinin ilk belirtileri 
maruziyetten sonra 0.5 ile 5 dakika arasında kesik kesik nefes alma, göz kırpma, tükürük 
salgılama ve uyuşukluk şeklinde ortaya çıkmıştır (Wiemeyer ve diğ. 1986). Daha dayanıklı 
türlerde zehirlenme belirtileri maruziyetten 10 dakika sonra başlamıştır. Daha yüksek doz-
larda, test edilen tüm türlerde nefes alma artan bir şekilde derinleşmiş ve zorlaşmış, bunu 
nefes darlığı ve sığ kesik kesik nefes alma takip etmiştir. 15-30 dakikadan sonra ölümler 
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başlamıştır fakat 60. dakikada hala hayatta kalabilen kuşlar genelde iyileşmiştir (Wiemeyer 
ve diğ.1986). Siyanüre maruz kalan bazı kuşların hızlı iyileşmesi siyanürün tiyosiyanata hızlı 
dönüşmesine ve ardından vücuttan atılmasına bağlı olabilir. Türlerin siyanüre hassasiyeti 
diyetleri ile ilişkili görünmektedir. Çoğunlukla et ile beslenen kuşlar, NaCN’ye çoğunlukla 
bitkisel beslenen türlerden daha duyarlıdır. Akut oral LD50 değerleri ile bakıldığında yaban 
ördeği (Anas platyrhynchos) bir istisnadır (Tablo 2).

Bazı kuşlar öldürücü siyanür çözeltileri içtikten hemen sonra ölmeyebilirler. Sodyum si-
yanür kuş sindirim sisteminde hızlı bir şekilde serbest siyanür oluştururken (pH 1.3-6.5), 
metal siyanür komplekslerinden serbest siyanür oluşumu nispeten yavaştır (Huiatt ve diğ. 
1983). Siyanür emilim hızının yüksek olması akut toksisite için kritiktir ve metal siyanür 
komplekslerinin düşük çözüşme hızları emilimi geciktirebilir (Henny ve diğ. 1994). Arizo-
na’da bir tarakdiş (Mergus serrator) bilinen en yakın siyanür kaynağından 20 km uzaklıkta 
ölü bulunmuştur, fakat göğüs kas dokusunda siyanür pozitif çıkmıştır (Clark and Hothem 
1991). Bu olguyu açıklamak için, zayıf asitte çözünebilen siyanür (WAD) bileşikleri ileri 
sürülür. Genelde bakır gibi bazı metallere bağlanmış siyanür mide asidi gibi zayıf asitlerde 
çözünebilir. Clark ve Hothem (1991) siyanür seviyesi yeterince düşük bir ölümcül siyanür 
çözeltisinin hayvanlar tarafından içilmesinin hemen ölümle sonuçlanmayabileceğini, fakat 
mide asidi ile ekstra siyanürün serbest kalması sonucu bu hayvanların daha sonra ölebilece-
ğini söyler. Kanada’da mevzuat genellikle maden atıklarının toplam siyanür ve WAD siyanür 
ölçümlerini şart koşar (Ripley ve diğ. 1996). Gecikmeli ölümler ve WAD siyanür bileşikleri 
üzerine daha çok araştırma gereklidir. 

Tablo 2. Sodyum siyanürün (mg NaCN/ kg vücut ağırlığı) seçilmiş kuşlar ve memelilerin %50’si 
için ölümcül olan tek doz oral toksisitesi (en duyarlıdan en dayanaklıya göre listelenmiştir.)

Türler Oral LD50 (%95 güven sınırları) Referans

Yeşilbaş, Anas platyrhynchos 
İnsan, Homo sapiens 
Kerkenez, Falco sparverius 
Kır kurdu, Canis latrans 
Karga akbaba, Coragyps atratus 
Labaratuvar faresi, Rattus norvegicus 
Küçük kahverengi yarasa, Myotis, lucifugus
Doğu screech-baykuş, Otus asio 
Ev faresi, Mus musculus
Japon bıldırcını, Coturnix japonica
Avrup sığırcığı, Sturnus vulgaris 
Evcil tavuk, Gallus domesticus
Beyaz ayaklı fare, Peromyscus leucopus

2.7 (2.2-3.2)
3.0 tahmini
4.0 (3.0-5.3)
4.1 (2.1-8.3)
4.8 (4.4-5.3)
5.1-6.4
8.4 (5.9-11.9)
8.6 (7.2-10.2)
8.7 (8.2-9.3)
9.4 (7.7-11.4)
17 (14-22)
21 (12-36)
28 (18-43)

1
2
3
4
3
6
7
3
7
3
3
3
7

Referanslar: 1: Henny ve diğ. 1994; 2: Way 1981; 3: Wiemeyer ve diğ.. 1986; 4: Sterner 1979; 
5: Ballantyne 1987; 6: Egekeze ve Oehme 1980; 7: Clark ve diğ. 1991.
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Siyanür, mitokondriyal solunum zincirindeki sitokrom oksidaz bileşiğine birleşme eğili-
minden dolayı solunum sistemi ile ilgili bir zehirdir (Keilin 1929; Nicholls et al. 1972). Yük-
sek dozda siyanür, mitokondriyal solunumun durması, sitokrom oksidazın engellenmesi ve 
ATP’nin tükenmesi sonucu ölümcüldür (Jones ve diğ. 1984). Yeşilbaş ördeklere; tek oral doz 
KCN (1.0 mg KCN/kg BW), maden atık havuzlarındaki siyanür konsantrasyonu ve miktar-
larına (40 mg CN/L) benzer oranlarda verildiğinde (her ne kadar madencilikte NaCN kul-
lanılsa da) serumlarındaki kreatin kinaz konsantrasyonları yükselmiştir, bu doku hasarını 
göstermektedir (Pritsos and Ma 1997). 0.5 mg KCN/kg BW değerlerinde oksijen tüketiminin 
bir göstergesi olan mitokondriyal fonksiyon ve ATP konsantrasyonları kalpte, karaciğer ve 
beyinde belirgin bir şekilde baskılanmıştır (Ma and Pritsos 1997). Siyanür detoksifikasyonu 
ile ilişkili iki enzim olan Rhodanese ve 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase, KCN verilmiş 
yeşilbaşların beyinlerinde artarken, karaciğer ve kalplerinde artmamıştır. Her ne kadar 2.0 
mg KCN/kg BW (80 mg CN/L’de) yeşilbaşlara akut toksik olmasa da bu tür maruziyetlerin 
uzun vadeli etkileri belli değildir ve altın madeni atık havuzlarında ölümcül dozların altında 
siyanüre maruz kalmış göçmen kuşlar için ciddi sonuçları olabilir. 

Göçmen Kuşlar Anlaşması Yasası uyarınca, siyanür içeren havuzların göçmen kuşların 
ölümüyle sonuçlanmayan bir seviyede muhafaza edilmesi gerekmektedir (Pritsos ve Ma 
1997). Hâlihazırda 50 mg CN/L’de muhafaza edilen havuzlarda çoğu kuş türünün ölüm oran-
ları gözardı edilebilir değerlerdedir. Yine de, 50 mg CN/L’nin altında bazı göçmen kuş ölüm-
leri kaydedilmiştir ve 20 mg CN/L’de yeşilbaşlarda öldürücü olmayan etkiler görülmüştür. 
Bunlar; karaciğer ve beyin dokusu ATP seviyelerinde bariz düşüş; kalp, karaciğer ve beyin 
dokusunun mitokondriyal solunumun hızında bariz düşüş gibi etkilerdir. 50 mg CN/L’den 
düşük suların kuşlarda genel doku hasarına sebep olduğu açıktır ve bu gelecek düzenleme-
lerde dikkate alınmalıdır. 

C.  MEMELİLER
Batı Amerika’da çöl gibi önemli yaban hayat habitatlarında büyük olasılıkla en yaygın 

insan kaynaklı siyanür kaynağı altın ve gümüş madenciliğidir. (Hill ve Henry 1996). 1980 ve 
1989 arasında, çoğunluğu kemirgenler (% 35) ve yarasalar (% 34) olmak üzere 519 memeli 
California, Nevada ve Arizona’daki siyanürlü altın madeni öğütme atıklarında ve yığın liçi 
havuzlarında ölü olarak bulunmuştur (Clark ve Hothem 1991). Listede ayrıca çakal (Canis 
latrans), porsuk (Taxidea taxus), kunduz (Castor canadensis), katır geyiği (Odocoileus hemi-
onus), siyah kuyruklu kır tavşanı (Lepus californicus) ve kit tilkisi (Vulpes macrotis) ile ko-
karcalar, çizgili küçük sincaplar, sincaplar ve evcil köpekler, kediler ve sığırlar yer almaktay-
dı. Bu havuzlarda ayrıca 38 sürüngen, 55 amfibi ve 6997 kuş ölü bulunmuştur. Kaliforniya, 
Arizona ve Nevada’da bu çalışma ile eş zamanlı (1980-1989) yaklaşık 160 siyanür kullanan 
altın madeni faaliyet göstermekteydi. Bu madenler nesli tükenmekte olan, tehdit altında ya 
da koruma altında olan 10 kadar memeli türünün dağıldığı coğrafyada faaliyet göstermek-
teydi. Yarasalar bu 10 türün 6’sını oluşturuyordu. Yarasaların türleri tanımlanmadığı için 
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bu altı korunan türün rapor edilen 174 ölü yarasa içinde olma ihtiali vardır (Clark ve Hot-
hem 1991). Eisler ve diğerlerinde (1999) belirtildiği gibi 10 korunan türden biri olan Town-
send’in büyük kulaklı yarasa (Plecotus townnsendii) popülasyonu Kaliforniya’daki yakın bir 
siyanürlü maden yüzünden tükenmiş olabilir. 10 korunan türden biri de 519 ölü memeli 
içinden 6 adet sayılan porsuklardı. 

 Güney Carolina’da geniş bir atık havuzuna sahip bir tank liçi altın madeni Aralık 
1988 ve 1990 yılı sonu arasında yakın çevrede 271 ölü omurgasız bulunduğunu rapor et-
miştir. Bunların %86’sı kuş, %13’ü memeli (35 ölü memelinin 29’u yarasa) ve geri kalanlar 
sürüngen ve amfibiydi (Clark 1991). Bir büyük boynuzlu koyun (Ovis canadensis) Ağustos 
1983’te Montana’daki bir siyanür yığın liç yığınında ölü olarak bulunmuştur; 1991’de mar-
tılar üstü açık bir siyanür havuzuna indikten sonra ölmüş ve bir geyik, bir çitin altına damla-
yan siyanür çözeltisini tükettikten sonra ölmüştür (Da Rosa ve Lyon 1997).

En fazla liç alanlarına sahip eyalet olan Nevada’da, 1980’ler boyunca siyanür boşaltım-
ları haftalık olarak gerçekleşmekteydi. Güney Dakota’da bir şirketin en son teknoloji ürünü 
liç havuzu, günde 19, 000 L siyanür çözeltisi sızdırmaktaydı. Hatta bazı şirketlerin maden 
sonlandığında yığın liç yüzeyinde delikler açarak 1 milyar L’den fazla siyanür çözeltisinin 
tahliyesine izin verdikleri iddia edilmiştir (Greer 1993).

1983 yılında Montana’da bir yerleşimin içme suyu kaynağı, altın madeni havuzundan ge-
len 600 000 L siyanürlü atık ile kirlenmiştir (Da Rosa ve Lyon 1997). 1986’da, aynı sahadan 
7500 L daha sızmış ve beş ineğin ölümünden sorumlu olduğu iddia edilmiştir. 1994 yılında, 
Montana’da bir altın cevheri işletme tesisinin yakınındaki içme suyu kaynağında siyanür bu-
lunmuştur. Siyanür, yerleşmenin yukarısındaki öğütme atık su havuzlarından sızmıştır (Da 
Rosa ve Lyon 1997). 1989’da, Kaliforniya’da bir liç ünitesinden 350.000 L siyanür çözeltisi 
dökülmüş ve kentsel, rekreasyonel ve tarımsal amaçlar için kullanılan bir rezervuarı kirlet-
miştir (Greer 1993). 1986 yılında, Montana’daki bir maden işletmecisi, yağmur fırtınasından 
sonra taşma tehlikesi yaşayan çözelti havuzundaki 76 milyon L işlenmiş siyanür çözeltisini 8 
hektarlık araziye indirmiş, sonuç olarak yakın civardaki dere kontamine olmuştur (Da Rosa 
and Lyon 1997). 22 Şubat 1994’te, Güney Afrika’daki bir yağmur fırtınası sırasında bir atık 
barajı çökmüş, 14 kişi boğulmuş, altın maden işçilerinin konutları atık ve maden çökeltileri 
dalgalarına maruz kalmıştır (Da Rosa ve Lyon 1997). 

Hayvancılıkta akut siyanid zehirlenmesi belirtileri genellikle 10 dakika içinde gerçekle-
şir ve kas titremeleri, tükrük salgılama, gözyaşı salgılama, dışkılama, idrar yapma ve soluma 
güçlüğü ile başlar, ardından kas koordinasyonsuzluğu, nefes darlığı ve kasılmalar gelir; doza 
bağlı olarak ölüm hızlı bir şekilde gerçekleşebilir (Towill ve diğ. 1978; Cade ve Rubira 1982). 
Seçilen memeli türleri için akut oral LD50 değerleri, 4.1 ila 28.0 mg HCN/kg BW arasında 
değişmiştir ve kuşların değerleriyle örtüşmüştür (bakınız Tablo 2).

Büyük tek dozların öldürücülüğünün yüksek olmasına rağmen, özellikle diyetlerde tek-
rarlanan küçük öldürücü dozlar, uzun süre boyunca, belki de süresiz olarak birçok tür tara-
fından tolere edilir (Eisler 1991). Bir siyanür atık sahasının yakınında ölü bulunan bir çiftlik 
hayvanı 365 mg HCN/L içeren yüzey suyunu içmişti (USEPA 1980). 30 ila 100 gün 500 mg 
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KCN/L içme suyuna maruz kalan sıçanlarda mitokondriyal fonsiyon bozukluğu, karaciğer ve 
kalpte baskılanmış ATP konsantrasyonları ve baskılanmış büyüme oranları görülmüştür. 50 
mg KCN/L’de çok az bir etki gözlemlenmiştir (Pritsos 1996). Büyüme üzerindeki olumsuz 
etki, enerji tükenmesinin biyokimyasal göstergeleri ile tutarlıdır. Fakat bununla birlikte, sı-
çanlar suyu tüketmeden önce CN’nin nötr pH ile sudan buharlaşmış olma olasılığı gözönüne 
alınmalı ve bu değerlere bu ihtimal dahilinde bakılmalıdır. 

Sıvı haldeki hidrojen siyanür cilde kolayca nüfuz edebilmektedir (Homan 1987). Elekt-
rokaplama ve altın ekstraksiyon endüstrisindeki işçiler arasında siyanürün sıçrayarak tema-
sı sonucu cilt ülseri rapor edilmiştir, fakat bu etkiler daha çok sulu çözeltilerin alkaliliğine 
bağlı gözükmektedir (Homan 1987). Bir vakada, temiz hava respiratörü giyen bir işçinin 
çıplak eline sıvı HCN taşmış, işçi 5 dakika bilinç kaybı yaşamış fakat sonra iyileşmiştir (USE-
PA 1980). İnsanlar arasında su kaynaklarındaki siyanüre bağlı hastalık veya ölüm bilinme-
mektedir. Kazara akut siyanür zehirlenmesi nadirdir (Towill ve diğ. 1978); bununla birlikte, 
üstüne kazara erimiş sodium siyanür sıçrayan bir erkek yaklaşık 10 saat sonra hayatını kay-
betmiştir (Curry 1963).

D. KARASAL FLORA
Siyanürü metabolize edebilen ve daha önce siyanüre maruz kalmamış karma mikrobiyal 

popülasyonlar, 0.3 mg HCN/kg substratta olumsuz etkilenmiştir; bununla birlikte, bu popü-
lasyonlar siyanüre uyum sağlayabilir ve 60 mg/kg kadar yüksek konsantrasyonlarda siyanür 
içeren atıkları ayrıştırabilir (Towill et al. 1978). 

Gelişmiş bitkilerde siyanür metabolizması amino asitler, V-hidroksiamino asitler, aldok-
simler, nitriller ve siyanohidrinler içerir (Halkier et al. 1988). Siyanür zayıf bir yeşil fasulye 
(Phaseolus vulgaris) lipooksijenas rekabetçi inhibatörüdür; lipooksijenas çoklu doymamış 
asitlerden hidroperoksit oluşumunu katalize eden bire enzimdir (Adams 1989). Gelişmiş 
bitkilerde yükselen siyanür konsantrasyonları sitokrom oksidazdaki demir birleşmesi ve 
ATP üretimi ve ATP’ye bağlı diğer süreçler yoluyla solunumu engellemektedir (Towill et al. 
1978). Düşük konsantrasyonlarda, çimlenme ve büyüme kısıtlanır, fakat bazen siyanür, pen-
toz fosfat yolunu uyararak ve katalazı inhibe ederek tohum çimlenmesini arttırır (Solomon-
son 1981). Siyanürün detoksifikasyon mekanizmasına bitkilerde çokça yayılan rhodanese 
enzimi aracı olur (Solomonson 1981; Leduc 1984). Bitkilerin ölümü ve çürümesi sonucu 
siyanürün üretilmesi ve çevreye yayılması oranları bilinmemektedir (Towill ve diğ. 1978). 
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IV. SİYANÜR AZALTIMI VE 
 ARAŞTIRMA GEREKSİNİMLERİ

Büyük ve açık havuzlar doğal olarak su kuşlarına cazip gelmektedir ve onları caydırma 
veya kimyasal olarak uzaklaştırma çabaları genellikle etkisiz olmaktadır. Yine de bazı kim-
yasal uzaklaştırıcılar özellikle o-aminoasetofenon ve 4-ketobenztriazin, Avrupa sığırcıkları-
nın (Sturnus vulgaris) atık havuz suyundan tüketimlerini azaltmada etkili olmuştur (Clark 
ve Shah 1993). Kuş ve memeli yaban hayatını siyanür zehirlenmesinden korumanın kesin 
yöntemi, siyanür çözeltilerinin dışında tutmak veya siyanür konsantrasyonlarının toksik 
olmayan seviyelere indirgenmesidir (Henny ve diğ. 1994). Göçmen kuşlar küçük yığın liçi 
havuzlarında siyanür zehirlenmesinden siper yapılarak korunabilir (Hallock 1990). Çit ile 
çevirmek ve polyproplen bir ağ ile örtmek, çitin ve ağın düzgün bir şekilde bakılması halin-
de birçok kuşu, yarasayı ve büyük memelileri dışarıda bırakmada etkili olmaktadır (Henny 
et al. 1994). Güney Dakota’daki bir liç altın madeninde siyanür içeren havuzların etrafına 
kurulan çitler, geyiklerin girişini engellemede başarılı olmuş; bu ve diğer uygulamalar, bu 
bölgedeki yaban hayatı ölümlerini yaklaşık % 95 oranında azaltmıştır (Parrish, 1989). Ma-
den şirketleri yaban hayatı habitatlarının oluşturulması için yığın liçlerinin ıslahı üzerine 
çalışmakta; yamaç, kaya ve yarıkları mekanik olarak oluşturmakta, bu habitatı genelde yerel 
bitkiler bazen de yeni türler ile bitkilendirmektedir (Parrish 1989).

Nevada’da birkaç maden işletmesi küçük havuzların yüzeylerini yüksek yoğunluklu po-
lietilen toplar ile kaplamışlardır (Eisler vd. 1999) ve kuşlar bu havuzları artık bir su kaynağı 
olarak görmemektedirler. Bu topların ilk maliyeti her ne kadar ağ kurma maliyetinden fazla 
olsa da, ağ için sürekli bakım maliyeti söz konusu iken toplar için böyle bir maliyet yoktur. 
Güney Kaliforniya ve Nevada’daki altın madeni operatörleri siyanür liç havuzunu örtmek 
için plastik tabaka kullanmış ve bu yaban hayatı ölümlerinin durmasını sağlamıştır. Bu iş-
lemin nispeten yüksek maliyeti, su ve siyanürün buharlaşmasının azalmasıyla kısa sürede 
telafi edilmiştir (Eisler ve diğ. 1999).

Nevada’da bir sahada öğütme atık havuzlarının su kolonundaki siyanür konsantrasyon-
ları (160-207 mg/L), doğal olarak detoksifiye edilmiş geri dönüşüm atık suları kullanılarak 
azaltılmıştır (Henny ve diğ. 1994). Nevada’daki bir kaç madende hidrojen peroksitle atık 
havuzlarındaki siyanür konsantrasyonlarını düşürme işlemi başarılı olmuştur, fakat bu pro-
sedür hala başlangıç seviyesindedir (Clark and Hothem 1991). Cevher yığınlarında birikinti 
potansiyelini düşürmek için cevherler az sıkıştırılmış olmalıdır; bu ise cevherdeki kil içeri-
ğini azaltmak ve cevherleri kamyonlar yerine taşıyıcı bantlarla istiflemek ile başarılabilir 
(Henny et al. 1994). Birikinti aynı zamanda çözelti uygulama hızının dikkatli izlenmesi ve 
çözelti dağıtım sistemlerinin muhafazası ile düşürülebilir. Püskürtücüler yerine damlama 
borularının kullanılması ve damlama borularının çakıl tabakası ile kaplanması, yaban ha-
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yatını liç çözeltilerinden uzak tutmuştur (Henny ve diğ. 1994; Hill and Henry 1996). Bazı 
madenler, kuşların ilişiğini kesmek için birikinti alanlarının üzerinde küçük ağ panelleri kul-
lanırlar (Henny et al. 1994).

Su sümbülü (Eichorinia crassipes), siyanür ortadan kaldırma teknolojisinin temeli olarak 
ortaya atılmıştır. Sümbüller, 300 mg CN/L’ye kadar olan bir besin çözeltisinde en az 72 saat 
yaşayabilir ve 6700 mg CN/kg DW (kuru ağırlık)’ye kadar bitki materyali biriktirebilir. Yani; 
1 hektar sümbül, 72 saat içinde 56,8 kg siyanür emme potansiyeline sahiptir ve bu özellik, 
genellikle konsantrasyonları 200 mg CN/L’yi aşan arıtılmamış atık sulardaki CN seviyesinin 
azaltılmasında yararlı olabilir (Low ve Lee 1981). Su sümbüllerinin bu amaçla geniş çaplı 
kullanımı, muhtemelen bertaraf mekanizmalarındaki uyuşmazlık nedeniyle henüz gerçek-
leşmemiştir (Eisler ve diğ. 1999).

Güney Dakota’da bir yer altı madenden boşaltılan günlük 15x106 L siyanürü ve toksik 
metalleri bertaraf etmek için örnek bir biyolojik arıtma tesisi kurulmuştur. Bu madenin atık-
ları evvelden, diğer madenlerin, sanayinin, maden kamplarının ve belediyelerin atıkları ile 
birlikte 114 yıldan fazla süredir ortak bir sisteme boşaltılmaktaydı ve bu sistemde hiçbir ya-
şam kalmamıştı. 1970’lerde tüm atıklar çekildi ve maden sahipleri ABD Çevre Koruma Ajan-
sı (USEPA) ile işbirliği içinde siyanür ve ağır metalleri %95-%98 oranında azaltan bir tekno-
loji geliştirdiler. Eskiden hayat olmayan alıcı derede şimdi alabalık avcılığı yapılabilmektedir. 
Bu süreçte siyanür, karbon ve nitrojene indirgenmiş; amonyak, nitrata indirgenmiş ve ağır 
metaller yüzeye tutunma ve emilim yoluyla bertaraf edilmiştir. Dönen biyolojik disklerde 
süreci tamamlamak için pseudomonas bakterisinin yerli türleri kullanılmıştır. Toplam atık 
suyu ve WAD siyanür 1984’ten (0.45 mg toplam CN/L; 0.09 WAD siyanür/L) 1990’a (0.06 
mg total CN/L; <0.01 mg WAD siyanür/L) istikrarlı bir şekilde düşmüş ve her metre küp atık 
başına maliyet 0.20$ ‘dan 0.10$’a inmiştir (Whitlock 1990).

Doğal kaynakların korunması için şu anda önerilen serbest siyanür kriterleri, sudaki ya-
şam ortamı için <3 μg/L, kuşlar ve hayvanlar için <100 mg/kg diyet içerir (Eisler 2000). 
İnsan sağlığının korunması için, serbest siyanür değerleri <10 μg/L içme suyu, <50 mg/kg 
diyet ve <5 mg/m3 havadır (Eisler 2000). HCN ve inorganik siyanür gibi farklı formlardaki 
potansiyel zehirli siyanürler için bağlayıcı olacak yasal standartlar ve eşikler belirlemek için 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Yine; yüksek siyanür konsantrasyonlarının civarında 
bulunan kuşlarda ve memelilerde ağız ve solunum yoluyla düşük seviyeli, uzun vadeli si-
yanür zehirlenmeleri üstüne ve özellikle nazal lezyon, tiroid bozukluğu, ürüner tiyosiyanat 
konsantrasyonu vakaları üzerine daha fazla araştırma gereksinimi vardır (Tow- ill et al. 
1978; Egekeze and Oehme 1980). Ayrıca, kuşların ve memelilerin maruz kalabileceği sular-
daki eşik değerleri üzerine, CN-metal bileşiklerinin rolü üzerine ve öldürücü dozun altında-
ki serbest siyanürün omurgalı yaban hayatına etkileri üzerine araştırmalara ihtiyaç vardır 
(Eisler et al. 1999). Su sistemlerinde şu alanlarda araştırma gereksinimi vardır: (1) Düşük 
konsantrasyonda siyanürün; suda yaşayan çeşitli organizmaların büyümeleri, hayatta kal-
maları, metabolizmaları ve davranışları üzerindeki uzun vadeli etkileri (Towill ve diğ. 1978; 
Leduc ve diğ. 1982; Eisler 1991); (2) Siyanüre karşı adaptif direnç ve varsa oksijen, pH, sı-
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caklık ve diğer çevresel değişkenlerin etkisi (Leduc 1981, 1984); ve (3) Sitokrom oksidaz 
inhibisyonu (Gee 1987) ve balık plazmasındaki vitellojen seviyeleri (Ruby ve diğ. 1986) gibi 
siyanür zehirlenmesinin çeşitli biyokimyasal göstergelerinin yararlılığı.

Serbest siyanür (HCN ve CN-) ve siyanürün diğer formları arasında ayrım yapacak basit, 
hassas (örneğin pg/L düzeyinde) ve kesin analitik metodolojiler geliştirilmelidir (Smith ve 
diğ. 1979; Leduc ve diğ. 1982). Siyanür belirlemede, tüm numunelerin ani soğutma ve ana-
lizini sağlayacak prosedürlerin standardize edilmesi gerekir, çünkü bazı saklanmış numu-
neler siyanür üretirken bazılarında düşüş görülebilir (Gee 1987). Siyanürün hızlı hareket 
etmesi, yüksek toksisitesi ve düşük çevresel kalıcılığı yüzünden, siyanürün su yollarında pe-
riyodik izlenmesi potansiyel zararları değerlendirmek için yeterli değildir. Benzer bir durum 
atmosferdeki siyanür için de geçerlidir. Doğal sular içindeki siyanür bileşiklerinin akıbeti, 
doğa ve insan çıkışlı siyanür kaynaklarının görece katkısı ve su canlılarının kritik maruziyet 
yolları hakkında bilgi gereklidir (Eisler 2000’de özetlendiği üzere).

Son olarak, siyanürden başka liç çözeltilerinin (ayrıştırıcılar) kullanılması alternatif bir 
teknoloji olarak düşünülmelidir. Tiyoüre’den ilk kez bir ayrıştırıcı olarak en az 60 yıl önce 
bahsedilmiştir (Fields 2001). Uygun bir oksitleyici ajan mevcudiyetinde, tiyoüre altını çö-
zündürerek pozitif yüklü bir Au + kompleksi üretir (Savvaidis 1998; Adams ve diğ. 1999; 
Saleh ve diğ. 2001):

Au + 2CS(NH2)2     �    Au[CS(NH2)2]+ + e-

Tek bilinen tam ölçekli tiyoüre liçi Avustralya’da bir madende kullanılmaktadır (Adams 
ve diğ. 1999). Atık sudaki ürünler içinde tiyoüre, formamidin, disülfit, siyanamid, sülfür, nit-
rat, üre, karbon diokside, amonyak ve sülfid bulunmaktadır. (Adams ve diğ., 1999). Bununla 
birlikte, tiyoüre USEPA tarafından çevrede kalıcı olan potansiyel bir kanserojen olarak lis-
telenmiştir (Adams ve diğ. 1999; Fields 2001). Altın çözündürmede siyanürün diğer tica-
ri alternatifleri arasında çeşitli halojenler, tiyosiyanat ve tiyosülfat bulunur (Adams ve diğ. 
1999). Hepsinin siyanürden daha maliyetli olduğu düşünülmektedir ve hepsi birlikte çeşitli 
çevresel sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Altın için düşünülen diğer çözücüler polisülfid, çe-
şitli nitriller ve siyanamiddir. Bununla birlikte, yakın gelecekte bir altın ayırıcı olarak siya-
nürün yeri değişecek gibi gözükmemektedir. Siyanürün çevresel etkisi kısa vadelidir; daha 
uzun vadeli bir etkiye sahip olacak olan, baz metallerin salınımı ve solüsyonda stabilizasyo-
nudur (Adams ve diğ. 1999).
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V. SU YÖNETİMİ MESELELERİ

Yığın liçi işlemleri için gereken cevher miktarlarını sağlamak için büyük ocaklar kazılır. 
Olası bir maden ocağının 0.9 km derinlikte, 1444 km genişlikte, 2.4 km uzunlukta olması ve 
1 milyar tondan fazla kaya içermesi beklenir (Greer 1993). Pek çok maden ocağı su tablası-
nın altına iner ve kurutulmak için sürekli pompalanır. Maden işletmesi kapandıktan sonra, 
pompalama biter ve ocak dolarak küçük bir göl haline gelir. Ocak gölleri asidik olma potansi-
yeli taşır ve neticede yüksek konsantrasyonlarda çeşitli elementler içerebilir. Potansiyel ola-
rak toksik olan su seviyesi yükseldikçe, yer altı suyuna sızmaya başlayabilir (Fields 2001).

Açık ocak madenciliğinin aynı miktarda altın üretmek için yeraltı madenciliğinden 50 kat 
fazla toprak bozduğu iddia edilmektedir. Açık ocak madenciliği sıkılıkla bitki örtüsünün ve 
üst toprağın kaldırılması ve buna paralel olarak yaban hayatı üreme, kışlama veya beslen-
me habitatının kaybı ile ilişkilendirilir. Ocakların doldurulmadan terk edilmesi durumunda 
ekolojik hasar geri döndürülemez olabilir (Greer 1993). Bolivya’da siyanürleme ile altın çı-
karma metodu 17000 ton minerali işlemek için günlük 34x106 L su kullanmaktadır ve bunun 
sonucunda tarım ve otlak alanları tahrip olmuş ve en az iki göl kaybedilmiştir (Garcia-Gine 
ve Harffy 1998).

Açık ocak madenciliği ve yığın liçi ve öğütme metodlarının birlikte kullanımı, cevher kon-
santrasyonundan büyük miktarlarda atık toprak, kaya tabakası ve artık atık suyu üretir. Altı-
nın yüzey madenciliği, iki ila beş kat daha fazla atık üretebilir, cevherin % 90 kadarı atık ola-
rak sonuçlanır. Atıklar, özellikle mil atıkları; artık siyanür, asitler, organik toksik maddeler, 
azot bileşikleri ve yağları, ayrıca demir, bakır, çinko, kurşun, arsenik, nikel, civa ve kadmiyum 
içerebilir (Greer 1993; Da Rosa ve Lyon 1997; USNAS 1999).

Bu atıkların tatlı su ve deniz ekosistemlerine boşlatılması masrafsız fakat ekolojik açıdan 
riskli bir bertaraf yöntemidir. Madencilik ve atık işleme sonucu askıda kalan katı maddeler 
bulanıklığa neden olur, ışık girişini azaltır ve fotosentezi engeller. Balık solungaçları keskin 
kenarlı düzensiz kaya parçalarına karşı hassastır ve mantar gibi ikincil istilacılara karşı sa-
vunmasız kalırlar. Atıkların ve örtü tabakasının deniz ortamlarına atılması artık Amerika 
Birleşik Devletleri’nde sonlandırılmıştır. Avustralya, atıkların ve örtü tabakasının nehirle-
re atılmasını yasaklamaktadır; denizlere atılması aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Az 
sanayileşmiş ülkelerde durum farklıdır ve en ucuz atık imha yolu kullanılır. Örneğin, altın 
üretiminin yıllık 100 tonu aştığı (1990’da 34 ton kadar) Papua Yeni Gine’de, 20 yıllık bir 
süre boyunca Kawerong / Jaba Nehri sistemine 600 milyon tondan fazla atık boşaltılmıştır. 
Jaba Nehri’ndeki tüm su canlıları tahrip edilmiş ve bu felaket, 1989’da adanın iç savaşının 
sebeplerinden biri olarak bildirilmiştir (Da Rosa ve Lyon 1997). Papua Yeni Gine’deki diğer 
nehir sistemleri daha ciddi bir şekilde etkilenmiş, daha sonra Papua Körfezi ve Torres Boğazı 
kirlenmiş; bunun balık ve karides stokları üzerinde büyük etkisi olmuştur.



30 Altın Madenciliğinde Siyanür Kullanımının Bitkilere ve Hayvanlara Zararları ve Buna Bağlı Su Sorunları

Nevada ve diğer yerlerdeki altın madeni işletmecileri, düşük tenörlü altın cevherinin de-
rin yataklarına ulaşmak için büyük açık ocaklar kazmaktadırlar (Plume 1995; Maurer ve 
diğ. 1996; Da Rosa ve Lyon 1997). Maden ocaklarındaki su taşkınlarının önlenmesi ve yüzey 
toprağının etkin bir şekilde taşınmasına izin vermek için, yeraltı suyunun geri çekilip sulama 
için kullanılması, hızlı sızma havuzlarına boşaltılması veya bazı durumlarda yakındaki bir 
su kaynağına boşaltılması gerekir (USBLM 2000). Yüzey suları, yüzey madenciliği işlemleri 
çevresinde başka taraflara yönlendirilir. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesinden ve pom-
palamanın durdurulmasından sonra, çevresindeki yeraltı suyu seviyesinin altında kazılmış 
açık maden ocaklarında göller oluşacaktır (Da Rosa ve Lyon 1997). Nevada’nın açık ocak-
larından en az altı tanesi, insan içme suyunun ve su yaşamının ağır metal ve asitlikten ko-
runması için gereken federal kriterleri karşılamayan suyla doludur (Da Rosa ve Lyon 1997).

A.  ETKİLENMİŞ KAYNAKLAR
Madenciler suyu genellikle ocak içi kuyular ve çevresel kuyuları birlikte kullanarak 

pompalarlar. Ocak içi kuyular maden sahasına giren suyu dışarı pompalar; çevresel kuyular 
yeraltı suyunu ocağa sızmadan önce engeller. Su tablasının düşmesi yeraltı suyu irtifasını 
maden sahasından kilometrelerce uzağa kadar düşürür (Da Rosa and Lyon 1997). Nevada, 
Humboldt Nehri yatağında, altın madencileri pompalanan suyu tarlaları sulamak için, nor-
malde çöl olan yerlerde sulak alanlar yaratmak için ya da başka bir kullanıcıya su sağlamak 
için yönlendirirler. Pompalanan suyun sadece küçük bir kısmı orijinal akifer için depolanır. 
Nevada yasalarına göre, madenciler kaybedilen suyu, kurumuş kaynaklardan veya kuyular-
dan yerine koymalı, kurumuş kuyuyu derinleştirmeli ya da önceki su seviyelerine getirmek 
için pompalamayı azaltmalıdır (Da Rosa ve Lyon 1997). Bu bölümde, Kuzey Nevada’daki al-
tın madencilik çevrelerinde 1992’de başlayan su yönetimi icraatlarının kaynaklar üzerine 
potansiyel etkileri gözden geçirilmektedir. Ele alınan belli başlı kaynaklar; jeolojik yapılar, 
yeraltı suları ve zemin su kaynakları, nehir kıyısı alanları ve sulak alanlar, karasal yaban ha-
yatı, su habitatı ve balıkçılık, özel statülü türler, hayvan otlatma, sosyoekonomi ve Amerika 
yerlilerinin dini kaygılarıdır (USNAS 1999; USBLM 2000).

Zemin suyunun çekildiği ve Humboldt Nehri’ne boşaltıldığı alandan 5 km mesafe için-
de oluşan 3 tane obruk jeolojik etkileri göstermektedir. Obruk gelişimine yatkın olabilecek 
alanlar genellikle karbonat kayaçlarının altında kalan gelişmemiş alanlardır. Maden için 
kritik olan atık kaya depolama, yığın liç yatağı ve öğütme ve atık tesisleri gibi tesisler bu 
alanlarda konumlandırılmamıştır (USBLM 2000). Zemin çökmesi yeraltı suyu çekilmesinin 
bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir (USBLM 1996). Madencilik aktivitesi kaynaklı yeraltı 
suyu seviyelerindeki değişimler; fayların, mineralize alanların, kırık geçirgenliği ve anakaya 
litolojisindeki farklılıkların dağ bloklarındaki yeraltı suyu akışını kontrol ederek kompleks 
akış yolları oluşturduğunu gösterir. Jeolojik yapıların yeraltı sularının akışına etkisi sisteme 
büyük baskı uygulandığı zaman ortaya çıkmaktadır (Maurer ve diğ. 1996).
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İncelenen 3 madenin çevresinde, susuzlaştırma işlemlerinin sonucu olarak yeraltı suyu 
seviyeleri 1998 yılı sonunda 110 ila 446 m.’ye inmiştir (Maurer ve diğ. 1996; USBLM 2000). 
Madenlerin yakınındaki bazı su kaynakları susuzlaştırma ve kuraklık sonucu kurumuş ya da 
akış hızları düşmüştür (Plume 1995). Yakın bir deredeki akış ve bitki örtüsü önemli ölçüde 
azalmıştır (USNAS 1999; USBLM 2000). Daimi su kaynaklarının ve derelerinin baz akım-
larındaki düşüş; suyun çekildiği alandaki yüzey suyu haklarını etkileyebilir; tarla sulama, 
hayvanlar için su, evsel, madencilik ve öğütme, kentsel ve diğer kullanımları doğrudan et-
kileyebilir (Plume 1995; USBLM 2000). Maden susuzlaştırma suyunun fazlasının ve diğer 
suların Humboldt Nehri’ne boşaltılması 1992’de başlamıştır, 1999 ve 2006 yılları arasında 
ve 2007’den 2011’e büyük kümülatif boşaltımlar olacağı öngörülmüştür (USBLM 2000). 
Boşaltım yüzdesindeki en fazla artış akışın düşük olduğu yaz ayının son dönemlerinde ve 
sonbahar aylarında olacaktı. Çıkışı olmayan bir iç havza olan Humboldt Nehri’nde artan akı-
şın yüzey suyu hakları üzerinde uzun vadeli etkileri olmayacaktı ve büyük olasılıkla yukarı 
havzada ek su baskınları yaratmayacaktı. Nehrin bitim noktasındaki Humboldt Bataklığı’na 
boşaltılan madenler ara sıra arsenik için şart koşulan su kalite sınırlarını aşmış ve izin ve-
rilen ölçülerde toplam çözünmüş katı atık, bor, bakır, florür ve çinko miktarlarını arttırmış-
tır. Artan boşaltımların, buharlaşma ile konsantrasyonun söz konusu olduğu bataklık sulak 
alanlarında bu elementlerin konsantrasyonlarını arttırması olasıdır (USBLM 2000). 

Bölgesel hidrolojideki değişiklikler, özellikle kurak bölgelerde sulak alanları etkileyebilir 
(USNAS 1999). Kurak bölgelerdeki birçok sulak alan, su kaynağı ağzında gelişir ve su kayna-
ğı havuzları tehdit altındaki ve nesli tükenmekte olan türleri destekleyebilir. Nevada’da, hid-
rolojik düşdeki küçük değişiklikler su tablasını birkaç metre düşürebilir ve su kaynaklarını 
ve bunlarla ilişkili sulak alanları tahrip edebilir (USNAS 1999). Drenaj alanlarının içinde 281 
ha (618 acres) kadar nehir kıyısı bitki örtüsü oluşmaktadır, fakat zemin suyunun çekilmesi 
ile buradaki daimi su azalabilir (USBLM 2000). Maden susuzlaştırma boşaltımları sonucu 
yükselen su tablaları, Humbolt Nehri’nin bitişiğindeki düşük rakımlı alanlarda nehir kıyısı 
bitki örtüsü ve sulak alan bitkileri oluşumuna vesile olabilir, bu durum maden susuzlaştırma 
boşaltımları bitince tam tersine dönecektir (USBLM 2000). Sulak alanlara ulaşan metal ile 
kontamine olmuş su ve sedimanlar, metal biriktiren bitkiler için kontamine olmuş bir tabaka 
oluşturabilir (USNAS 1999).

Maden sahalarında kontamine olmuş toprak ve sedimanların; nehir yatağı, nehir kıyısı 
ve taşkın yatağı sedimanlarını ve bunun yanı sıra madenlerin aşağı tarafındaki nehir kıyı-
sı alanları ve sulak alanları etkileme potansiyeli vardır. Madenlerin geliştirilmesine yöne-
lik yapılan yollar veya arazi arabası kullanımı karasal bitki örtüsü çeşitliliğini değiştirebilir 
(USNAS 1999). Madencilik arama faaliyetleri için topografyada yapılan küçük değişiklikler, 
alçak alanlarda sucul bitkiler için ve yüksek arazide kurakçıl bitkiler için yeni habitatlar ya-
ratabilir. Arazi arabalarının tekerlek izleri suyu tahliye eden oluklar oluşturarak sulak alan-
ların dengesini değiştirebilir. Yumuşak tekerlekli araçların kullanılması, havuz oluşturan 
çizgisel çöküntüler oluşturabilir ve kalan sulak alanları kurutabilir. Araştırma için kullanılan 
arazi araçları, yerli olmayan bitki türlerinin propagüllerini nispeten bozulmamış alanlara 
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taşıyabilir. Bu alanlara yerli olmayan türlerin yayılması belki de ilk mekanik müdahaledir ve 
madencilik keşifleri ile artar (USNAS 1999).

Yüzey ya da yeraltı akışlarındaki azalma, yaban hayatı için bitki örtüsünün azalmasına ya 
da kaybolmasına neden olabilir. Bu da yaban hayatının üreme, yiyecek toplama ve saklanma 
habitatını azaltabilir, hayvanların yerinden olmasına ya da kaybolmasına sebep olabilir, av 
olanaklarını azaltabilir, genel biyolojik çeşitliliği azaltabilir, Lahontan katil alabalığının (On-
corhynchus clarki henshawi) genetik yalıtımına sebep olabilir, karasal yaban hayatının taşı-
ma kapasitesini azaltabilir ve popülasyon düşüşüne sebep olabilir (USBLM 2000). Kademeli 
habitat kaybı; büyük av hayvanı türlerini, yayla av kuşlarını, su kuşlarını, kıyı kuşlarını, yırtı-
cı kuşları, ötücü kuşları, av hayvanı olmayan memelileri, alan sürüngenlerini ve amfibilerini 
etkileyecektir. Çalışma alanında yapay olarak ortaya çıkan sulak alanların akışındaki nihai 
düşüş kıyı kuşlarının kullanımını azaltarak yüksek arazi bitki topluluklarına geri dönüşle 
sonuçlanacaktır. Diğer yandan, artan liç işlemi ile minerallerin ve tuzların doymuş toprak-
lardan toprak yüzeyine ve yüzeyaltı seviyeye çıkması tuza dayanıklı bir bitki topluluğunun 
ortaya çıkmasına sebep olabilir, bu da bu alandaki yaban hayatı kompozisyonunu etkiler 
(USBLM 2000). Humboldt Nehri’ne su boşaltımları su akışında net bir artışa sebep olacak, 
nehir kıyısı ve sulak alan bitki örtüsünü destekleyerek tüketim olanaklarını arttıracak, sulak 
alan ve bataklık habitatlarını yenileyerek, yerleşik ve göçmen yaban hayatı için ilave üreme, 
yiyecek toplama ve dinlenme habitatı üretecektir (USBLM 2000). Bu etkiler en çok düşük 
debili dönemler olan yaz sonunda ve sonbahar aylarında belirginleşecektir. Mevsimsel su 
taşkınları bazı türlerin yuvalanması ve yiyecek toplaması için habitat kaybına neden olsa 
da, bu durum mevcut kabarma sahası ve bataklık alanlarının çoğalmış olması ile telafi edi-
lebilecektir. Artan yıllık akış, kış esnasında ilave açık sular oluşturabilir ve yiyecek toplama 
olanaklarını artırabilir. Maden susuzlaştırma boşaltımları durduğunda karasal yaban hayatı 
üstündeki etkilerin minimal düzeyde olması beklenmektedir.

Maden susuzlaştırma işleminin bir sonucu olarak dere akış debisindeki azalma, yerel 
balık türlerini destekleyen su kaynakları habitatını, perifiton ve omurgasızlar dahil, doğru-
dan etkileyecektir (USBLM 2000). Bu topluluklarda habitat azalması sonucu biyo-çeşitlilik 
ve biyo-kütle azalması beklenebilir. Eğer azalan akış sonucu dere segmentleri kurur ise su 
habitatı ve bunla ilişkili biyota yok olacaktır (USBLM 2000). Humboldt Nehir’inde artan akış 
debisi balık ve balıklara besin olan canlıların yaşam alanlarını arttıracaktır. Bununla birlikte 
sığ havuz ve kanalların kalmaması durumunda yavru habitatlar azalabilir. Artan akışlar ba-
lık popülasyonlarının çeşitliliğini değiştirebilir çünkü yeni türler yayılıp nehrin daha geniş 
alanlarını kullanabilirler ve yerel türlerle rekabete girebilirler (USBLM 2000). Artan akışa 
bağlı artan tortu seviyeleri tahliye noktalarının yanındaki su biyotasını etkileyebilir. 

Mevcut su ve nehir kıyısı habitatındaki potansiyel düşüşler, sivri fareler, yarasalar, kartal-
lar, şahinler, baykuşlar, bağırtlaklar, aynaklar, deniz kırlangıçları gibi hassas türleri olumsuz 
yönde etkileyebilir (USBLM 2000). Olası olumsuz etkiler arasında habitat kaybı, fertlerin 
ölümü, azalan av olanakları, çeşitliliğin azalması, genetik izolasyon ve popülasyon azalması 
sayılabilir. Bununla birlikte, maden susuzlaştırma faaliyetlerinin balıkçılar (Pandion hali-
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aetus) ve pelikanlar üzerinde önceden tahmin edilebilir bir etkisi yoktur. Humboldt Neh-
ri’ne ve Bataklığı’na artan akışlar, hassas yaban hayatı türleri ve balık kartalları dahil, nehir 
boyunca bulunan türler için ilave yuvalama, kuluçka, yiyecek toplama ve dinlenme habita-
tı sağlayacaktır. Açık su alanlarının daha fazla olması nehir boyunca kışlayan kel kartallar 
(Haliaeetus leucocephalus) için ek yiyecek toplama ortamı sağlayabilir. Yukarı seviyelerdeki 
besleyici derelere akışın azalması; Lahontan katil alabalıklarının, Kolombiya lekeli kurbağa-
sının (Rana luteiventris) ve bir tatlı su midyesi olan Kaliforniya şamandıralarının (Anodona-
ta californiensis) habitatını ve hayatta kalmalarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bazılarının 
endemik olma ihtimali olan su salyangozlarının işgal ettiği su kaynaklarında da su seviyesi 
düşüşleri olabilir (USBLM 2000).

Olası uzun dönem su kaynağı kaybı, uzun dönem izinli aktif otlak kullanım kaybına se-
bep olabilir ya da otlak parselleri içinde hayvan dağılımını ve yiyecek kullanımı etkileyebilir. 
Buna ek olarak, bu parseller içindeki daimi dereler zemin suyu çekilmesinden etkilenebilir 
ve otlak yönetimi operasyonlarını etkileyebilir (USBLM 2000). Maden susuzlaştırma aşama-
sında Humboldt Nehri’nde kısmen artan su seviyeleri nehir kanalına bitişik sulak alanların 
muhtemelen genişlemesine sebep olacak, hayvanlar için yiyecek ve suya erişim artacaktır. 
Maden susuzlaştırma işlemi bittiğinde bu durum tersine dönecektir. 

Yeraltı suyu seviyelerindeki azalma, evsel, endüstriyel, ticari, tarımsal ve hayvancılık 
amaçlı su kullananlara ekonomik zorluklar getirebilir (Plume 1995; USBLM 2000). Hum-
boldt Nehri’ne madenden boşaltılan fazla su, havzadaki su hakkı sahipleri için olumlu bir 
etki yaratacaktır, ancak yüksek debili dönemlerde artan akışlar sonucu sulama alanlarında 
su baskını gibi olumsuz etkiler görülebilir (USBLM 2000). Yüksek debili dönemlerde maden 
deşarjları da artarsa bir rezervuarın depolama kapasitesi aşılabilir, rezervuar kapıları za-
rar görüp rezervuarın aşağısındaki tarım alanlarında taşkın meydana gelebilir. Yeraltı suyu 
çekilmesi sonucu Humboldt Nehri akışındaki öngörülen düşüşlerin (ortalama yıllık akışın 
yaklaşık% 2 - 3’ü) gerçekleşmesi 2019 yılına kadar uzayabilir. Bu düşüş, sezon sonu otların 
sulanması gibi bazı tarımsal işlemleri ve hayvanlara su verilmesini etkileyebilir. Bu durum-
dan en ciddi şekilde su kullanma hakkına yeni sahip olmuş kıdemsiz sulayıcılar etkilenir, 
yine de maden işletmecileri düşük akış debilerini gerekirse kendi hakları ile arttırmayı ta-
ahhüt etmişlerdir (USBLM 2000).

Civarda yaşayan Amerikan yerlileri özellikle Batı Shoshone üyeleri, su kaynaklarının tah-
rip edilmesinin sular, bitkiler ve hayvanlarla ilgili hayatı ve ruhsal güçleri etkileyeceğine ve 
Shoshone kültürel geleneklerinin sürdürülemeyeceğine inanmaktadırlar (USBLM 2000).

B.  MADEN OCAĞI GÖLLERİ
Nevada’da çok düşük konsantrasyonlarda altın (0.7 g/metrik ton) maden yataklarından 

ekonomik olarak çıkarılabilir. Büyük açık ocak madenleri bu amaçla geliştirilmiştir (Sheve-
nell 2000). Nevada’daki birçok maden işletmesi altını su tablasından düşük seviyeden çıkar-
makta ve kuru çalışma koşullarını sağlamak için büyük hacimlerde suyu geri çekmektedir. 
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Nevada, Euraka County’deki bir altın madeninin açık maden ocağından 1 yılda pompalanan 
yeraltı suyunun 500 000 nüfuslu bir kentin bir yıllık tüm su ihtiyacına denk olduğu iddia 
edilmektedir (Da Rosa and Lyon 1997). 1994’te Humboldt Nehri havzasında yer alan altın 
madeni işletmeleri aynı dönemde Seattle metropolitan alanındaki tüm konutların su ihtiya-
cını (1.1 milyon nüfus) karşılamaya yetecek kadar su çekmiştir (Da Rosa and Lyon 1997). 
Maden arama bittiğinde ve susuzlaştırma işleri duruduğunda, ocaklar su ile dolmaya baş-
layacak ve gölün nihai yüzeyi eski yeraltı suyu seviyelerine yaklaşacaktır (Shevenell 2000). 
1992 ve 2002 arasında, Nevada’da 35 maden, susuzlaştırmadan ve maden işletmesinin bit-
mesinden sonra bir açık ocak gölüne sahip olacak ya da şimdiden sahiptir. Sekiz farklı altın 
madenindeki mevcut ocak göllerinin çoğu nötre yakın pH’a sahipti fakat içme suyu standart-
larını en az bir örneklem döneminde arsenik, sülfat ve toplam çözünmüş katılar açısından 
aşmıştı. Maden ocağı gölleri normal göllerden daha düşük yoğunlaşma hızına sahiptir çün-
kü daha yüksek rakımda bulunurlar ve yüzey-derinlik oranları doğal göllere göre 1000 kat 
daha küçüktür. Shevenell (2000) maden ocağı göllerinin nihai su kalitesi ve limnolojisinin ve 
bunların yaban hayatı üzerine potansiyel etkisinin yeterince değerlendirilmediği sonucuna 
varmaktadır. 

Altın çıkarma endüstrisinde açık ocak madenciliği, cevher kitlelerinin geniş ve örtü ta-
bakası derinliğinin belirli olduğu alanlarda yaygındır (Braun 2002). Açık ocak derinlikleri 
genellikle yeraltı suyunun altına iner ve zeminin 250 m aşağısına gider. Cevher kitlesine eriş-
mek için genellikle susuzlaştırma işlemine ihtiyaç duyulur. Ocağın ekonomik gelişimi devam 
ettikçe, susuzlaştırma sistemleri devamlı olarak genişletilir. Ocak kapandığında susuzlaştır-
ma biter ve maden sonrası drenaj, yeraltı suyu seviyesinin altındaki inaktif açık ocaklarda 
birikir. Ocak gölü su kalitesi; içeri akan yeraltı suyu, doğrudan düşen yağış ve ocak çeperine 
düşen yağış veya ocak çeperinden göle akan suya göre büyük ölçüde farklılıklar gösterir. 
Ocak çeperindeki kayalarla ve yeraltı suyu ile etkileşim, buharlaşma ve göldeki jeokimsalyal 
süreçler de su kalitesini etkiler (Braun 2002). Hem içe akışın hem de buharlaşmanın orta 
derecede olduğu ve buharlaşma sonucu yüksek konsatrasyonlarda toksik madde içeren bir 
dış akış suyu olduğu durumlar, potansiyel bir kötü senaryo durumudur (Atkinson 2002). 

Ocak gölü hidrolojisi hakkında genelde akla gelen sorular; ocak göllerinde yeraltı suyun-
dan ve yüzey suyundan zamanla alıkoyunan kirleticilerin sayısı ve miktarı, sel suyu ve diğer 
yüzey sularının yönetimi ve göle yeraltı suyu girdileri ile ilgilidir (Moreno and Sinton 2002). 
Açık ocak madenlerinde su kaynakları yönetimi; akış hızlarının, su seviyelerinin ve ocak göl-
lerinin jeokimyasının sık sık uzun vadeli analizlerini içeren modelleri kapsar. Yeraltı suyu-
nun modelleme ile analizi, örneğin, madenin farklı gelişme aşamalarındaki akış hızlarını, göl 
seviyelerini, civar yeraltı suyu seviyelerini tahmin etmede yardımcı olmuştur (Moreno and 
Sinton 2002). Her ocak gölü yerel hidrojeolojiye, göl büyüklüğüne ve iklimsel koşullara bağlı 
olarak özgün olduğundan ocak göllerinin risk değerlendirilmeleri vaka bazında yapılmalıdır 
(Atkinson 2002). 

Ocak gölleri yerel veya federal yüzey suyu veya yeraltı suyu kalite standartlarını aştığın-
da, azaltma için başlıca üç seçenek önerilir: ocak gölünü arıtmayla yerinde nötralize etmek; 
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yeraltı suyunu pompalayarak bir ocak gölü oluşumunu engellemek; ve diğer akiferlerle ka-
rışmayı önlemek için ocak gölü seviyesini belli bir yükseklikte regüle etmek (Kuipers 2002). 
Arıtma seçenekleri arasında fizikel ve kimyasal arıtma süreçleri vardır. Fiziksel arıtma sü-
reçleri çözünmez maddeyi uzaklaştırmak için genellikle perdeleme ve filtrasyon tekniklerini 
içerir. En çok başvurulan kimyasal arıtma süreçleri; sülfatın kireç ile çökeltilmesi sonucu 
pH’ın arttırılması, ve arsenik gibi diğer kirletici maddelerin uzaklaştırılması, ve asit drena-
jını yapmak ve sülfat metallerini yok etmek için sülfat indirgenmesi gibi biyolojik süreçleri 
içerir. Bu arıtma seçenekleri, seyreltme için temiz su kullanılmasına veya yetersiz arazi uy-
gulama bertaraf sistemlerine tercih edilir. 

Nevada’daki ocak gölleri dolduğunda bu kurak eyaletin bütün rezervuarlarının bileşi-
minden daha fazla su içerecektir (Miller 2002). Ocak gölleri Nevada için önemlidir ve sula-
rın kalitesi gelecekteki kullanımlarını, akifere, yaban hayata ve ekosisteme etkilerini belir-
leyecektir. Yeraltı suyunun çeperler ve ocaktaki kayalar ile oksidayonu gölün içinde sülfat, 
asit ve metaller açığa çıkarabilir. Ocak çeperindeki kayaların oksidasyonu sülfürik asit açığa 
çıkarsa da, diğer yandan çeper kayaların içinde bulunan kalsiyum karbonat da çözünür ve 
asidi nötralize eder. Diğer madenlerde ocak gölü pH’ı 2.9 kadar düşük olsa da, Nevada’daki 
birçok ocak gölünde, ocak gölüne giren su nötre yakındır. Kadmiyum, çinko ve bakırın me-
tal çözünürlüğü asidik pH’da yüksektir; yüksek metal yüklü asidik ocak göllerinde, 2 mg 
Cd/L, 172 mg Cu/L ve 550 mg Zn/L’ye kadar yüksek konsantrasyonlar bildirilmiştir. Ocak 
gölleri dolduğunda oksidasyon oranları hızla düşer ve su reaktif yüzeyleri örter. Ocak gö-
lünün agresif bir şekilde yeraltı suyu akışları ve pompalama ile doldurulması oksidasyonu 
azaltmada faydalı olabilir, fakat susuzlaştırma sırasında çevredeki kayada oluşan asidik su 
nihayetinde göle boşalacaktır, ve bu durum uzun vadeli bir yönetim gerektirecektir. Atık ya 
da başka kayalarla dolgu, maliyetli bir yönetim seçeneğidir, fakat eğer dolgu malzemesi pek 
çok çöl toprağında olduğu gibi kireç içeriyorsa ise bu seçenek düşünülmelidir. Eğer dolgu 
malzemesinde nötralizasyon kapasitesi hiç yoksa, düşük pH problemi yeni yönetsel sorunlar 
çıkaracaktır. “Ocak gölleri yeraltısuyu kaynaklarına ebedi bağlılık gösterir ve özellikle suyun 
tarımsal ve kentsel gelişme için sınırlı kaynak olduğu kurak iklimlerde bunların yönetiminin 
daha fazla çalışılması gerekmektedir” (Miller 2002). 

Ocak gölü kalitesi konularında devletlerin tavrı değişkendir, bununla birlikte göçmen 
kuşların ocak göllerinde ölüm olasılığı, Göçmen Kuş Antlaşması Yasası ihlallerine yaptırım 
uygulayan başlıca ajans olan ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisinin ilgilendiği bir konudur 
(Braun 2002). Montana, Butte’teki Berkeley ocağı, gölü 1995’de kullanan küçük kar kazları 
için ölümcül olmuştu (ABD Ulusal Bilimler Akademisi (USNAS) 1999). Nevada eyaleti, ocak 
gölü suyu standartlarını vaka bazında düzenlemekte, ocak göllerinin çevresel yeraltı su ka-
litesini düşüremeyeceğini ve insan ve karasal hayat sağlığını olumsuz etkileyemeyeceğini 
genel olarak ifade eden bir idari düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır (Bolen 2002). Diğer dev-
letler ocak suyunun akifer su kalite standartları ile uyumlu olmasını (Arizona) geleneksel 
arıtmadan sonra insanların içme, yemek ve gıda işleme amaçları için uygun olmasını (Mon-
tana), hayvancılık, tarım ve evsel su kullanımı standartlarını karşılamasını (Wyoming) ta-
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lep edebilir. Bir çok eyalet şimdilerde maden işletmecilerinden, devlete ve işletmeye göre 
değişen sembolik değerlerden milyon dolarlara kadar bir yelpazede senet talep etmektedir 
(Bolen 2002). Ocak göllerinde su toplulukları oluşabilir, bu organizmalar biyolojik yoğun-
laşma, biyolojik birikim ve ocak gölünden element izleri taşıma potansiyeline sahiptir. Eğer 
ocak gölleri göçmen kuşlara ve diğer türlere cazip hale gelirse, bu türler mevcut olabilecek 
kirletici maddelere maruz kalacaklardır. Ocak göllerine balıkların girişi bazı durumlarda ba-
lık yiyen kuşlar açısından kabul edilemez riskler sunmaktadır. 

Ocak göllerinin daimi yönetimi ABD arsa yönetiminin kaçınılmaz bir bileşenidir (Kemp-
ton 2002). Bu hedefe varmanın en iyi yolu araştırma odaklı, emanet fonuna dayalı uyarlanır 
yönetim çerçevesi, raporlar için merkezi merci, tahmin ve iyileştirme bilgilerini özümseye-
cek teknik bir yönetim grubunun oluşturulmasıdır (Kempton 2002).
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VI. SU KALİTESİ VE 
 YÖNETİMİ ARAŞTIRMA GEREKSİNİMLERİ

Günümüzde ocak göllerinin uzun vadeli çevresel etkileri yeterli bilinmemekte; uzun va-
deli tahminler kısa vadeli veri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, tahmin edilen 
ve gerçekleşen sonuçlar arasındaki ilişki değerlendirilmelidir (USNAS 1999). Gelecekte ocak 
göllerinin çevresel etkilerini minimize etmek için ocak göllerinin ve civarının kimyası, hid-
rolojisi ve biyolojisi hakkında araştırma gereklidir. Göl kimyasında meydana gelen değişik-
likleri değerlendirmek için dolmakta olan ocak gölleri zamana yayılarak izlenmelidir. Ocak 
göllerinde biyolojik toplulukların oluşumu ve bunların hem su biyotasına, hem de kuş ve 
karasal yaban hayatına etkileri üzerine de çalışmalara ihtiyaç vardır (USNAS 1999).

Stabil biyolojik habitatlar yapay olarak kurulmadan önce, ocak göllerindeki gıda zinciri 
etkileri belirlenmelidir. Su yaşamını korumak ve göçmen kuşların sudaki avlarında kabul 
edilebilir metal yüklerini sağlamak için seçilmiş metallerde su kalitesi kriteri oluşturmak 
için yeni araştırmalar gereklidir. Bu; kurak alanlarda konumlanmış, yüksek buharlaşma hızı 
sebebi ile artan metal konsantrasyonlarına sahip ocak gölleri için özellikle önemlidir.

Maden alanı susuzlaştırma ve fazla suyun özellikle yüzey sularına boşaltımı hakkında 
daha fazla araştırma yapılmalıdır. Farklı hidrojeolojik bağlamlar için su dengesi modelleri 
geliştirilmeli; yüzey akışları, ocak gölü hidrolojisi ve sığ ve derin akiferlerin hidrolik düşü 
arasındaki yerel ve bölgesel ilişkiler incelenmelidir (USNAS 1999). Bu modeller yüzey sula-
rında değişiklik yapılması ve yeraltı suyunun kesilmesi, kullanılması ve geri çekilmesinin so-
nuçları üzerine uzun vadeli tahminlere izin verebilirler. Civardaki su yollarına maden suları-
nın boşaltımı; örneğin Nevada’daki Humboldt Nehri’ne maden sularının boşaltımı, üzerine 
yapılan çalışmaların sonuçları nehir ekosistemlerinin hidrolojik ve biyolojik değişikliklere 
tepkisi üzerine uzun vadeli tahminler yapılmasına katkı sağlayacaktır (USNAS 1999). Son 
olarak, maden su boşaltımları sonucu yüzey sularında artan çeşitli kirletici madde yükünün, 
sonunda buharlaşma ile konsantrasyonun söz konusu olduğu önemli sulak alanlara akması 
ile ilgili risklerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir.
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ÖZET

Altının siyanürle, yüksek tenörlü cevherlerden öğütme yoluyla, düşük tenörlü cevherler-
den yığın liçi yoluyla çıkarılması, yüksek konsantrasyonlarda toksik sodyum siyanür (NACN), 
serbest siyanür ve metal-siyanit kompleksleri içeren milyonlarca litre alkali suyun çevrimini 
gerektirir. Bazı öğütme işlemleri, 150 hektar ve daha büyük genişlikte atık havuzları meyda-
na getirir. Düzleştirilmiş cevher yığınının tepesine siyanür püskürten ya da damlatan yığın 
liçi işlemleri, yaklaşık 1 hektar yüzey alanına sahip çözelti işleme havuzları gerektirir. Yığın-
ların tepesinde çeşitli büyüklüklerde NaCN’nin en yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu 
çamur birikintileri oluşur. Çözelti geri kazanım kanalları genellikle liç yığınlarının zeminin-
de, bazıları da açıkta olur. Tüm bu siyanür içeren su kütleleri, usulünce yönetilmedikleri va-
kit, yaban hayata, özellikle su kuşlarına ve yarasalara zararlıdır. Siyanür çözeltilerinin kazara 
nehirlere ve derelere taşması balık ve diğer su canlılarının kitlesel ölümlerine sebep olmuş-
tur. Tatlı su balıkları test edilen su canlıları arasında siyanüre karşı en hassas su canlılarıdır. 
20 pg/L’den fazla serbest siyanür konsantrasyonlarında yüksek ölüm oranı, 5 pg/L’den dü-
şük konsantrasyonlarda yüzme ve üreme üstüne olumsuz etkiler belgelenmiştir.

Karasal omurgalı yaban hayatını siyanür zehirlenmesinden korumanın iki kesin yönte-
mi; siyanür çözeltilerinin dışında tutma veya siyanür konsantrasyonlarının toksik olmayan 
seviyelere indirgenmesidir. Çeşitli dışında tutma ve siyanür azaltma teknikleri sunulmuş ve 
tartışılmıştır. Şu konularda ilave araştırma önerilmektedir: (1) yüksek siyanür konsantras-
yonlarının civarındaki kuşlarda ve memelilerde ağız ve solunum yoluyla düşük seviyeli, uzun 
vadeli siyanür zehirlenmelerinin etkileri (2) düşük konsantrasyonlardaki siyanürün su biyo-
tası üzerine uzun vadeli etkileri (3) siyanüre adaptif direnç ve (4) siyanür zehirlenmesinde 
çeşitli biyokimyasal göstergelerin faydası

Maden ocağı göllerinde su taşkınlarını önlemek için ve büyük ölçekli toprak hareketleri-
ni sağlayabilmek için çoğu zaman yeraltı suyunu çekmek ve sulama için kullanmak, hızlı filt-
rasyon havuzlarına veya bazı durumlarda yüzey sularına boşaltmak gerekir. Yeraltı sularının 
yönü, yüzey madenciliği işletmelerinin çevresinde değiştirilir. Yeraltı suyunun çekilmesinin 
olumsuz etkileri arasında; su seviyesinin indiği 5 km mesafe içinde obruk oluşması, düşük 
dere akış hızları ile tarla sulama suyunun, hayvanlar için suyun, evsel, madencilik ve öğütme 
ve kentsel kullanımlar için suyun azalması, yaban hayatı için bitki örtüsünün azalması ya 
da yok olması ve karasal yaban hayatı için taşıma kapasitelerinin düşmesi, yerel balıkar ve 
avları için su habitatının kaybı ve Amerika yerlilerinin kültürel geleneklerinin bozulması 
yer alır. Maden susuzlaştırma suyunun ve diğer suların fazlasının ana su yollarına boşaltı-
mı fazla miktarlarda arsenik, toplam çözünmüş katılar, bor, bakır, florür ve çinko içerebilir. 
Madencilik işletmesi kapandığında ve su pompaları söküldüğünde bu geniş açık ocak gölleri 
yavaşça suyla dolabilir ve göller oluşturabilir. Ocak göllerinin su kalitesi çeşitli çevresel so-
runlar çıkarabilir. 
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