
Fok Yavrular› 
Annelerini Seslerinden Tan›yor

Fransa�dan bir grup araştõrmacõ" fok yavrularõnõn
annelerini seslerinden tanõdõğõnõ ortaya çõkardõlar#
Hint Okyanusu kõyõlarõndaki foklar üzerinde çalõşan
araştõrmacõlar" önce yetişkin dişi foklarõn seslerini
kaydetmişler#  Bu sesleri" yeni doğmuş foklara
dinleterek nasõl tepki verdiklerini gözlemişler#
Araştõrmacõlara göre" foklar doğduktan hemen
sonra" bütün dişi foklarõn seslerine aynõ tepkiyi
gösteriyorlar# Yavrular" dünyaya geldikten birkaç
gün sonra annelerinin sesini tanõyor ve yalnõzca
annelerinin sesine yanõt vermeye başlõyorlar#
Anneler de" yavrularõnõ yalnõz bõrakarak avlanmaya
gitmeye ancak o zaman başlõyorlar# Anne avdan
döndüğünde yavrusu onu sesinden tanõyor ve anne
foklar yalnõzca kendi yavrularõnõ besliyorlar#

Deep Space 1
Uzay Arac›n›n Maceralar›

*--. yõlõnõn Ekim ayõnda NASA" uzaya başka araçlara
hiç benzemeyen bir uzay aracõ fõrlatmõştõ: Deep Space
*# Uzay araçlarõ" genellikle önceden denenmiş ve hata
yapma şansõ çok düşük olan teknoloji ürünleriyle
donatõlõr# Ancak" Deep Space aracõnõn üzerinde
bulunan aygõtlarõn birçoğu önceden denenmemişti;
Deep Space" bu bilinmeyen teknoloji ürünlerini
denemek amacõyla uzaya gönderilmişti# Kimse ne
olacağõnõ önceden tahmin edemiyordu# Neyse ki"
korkulanõn tersine uzaydaki deneme süresi boyunca
her şey yolunda gitti# Deep Space *" tam bir yõlõ"
önceden hiç denenmemiş teknoloji ürünlerini uzayda
deneyerek geçirdi# Bir yõl sonra" aracõ yaratan
araştõrmacõlar" onun bir sonraki macerasõnõ
tasarlamaya başladõlar: Uzay aracõnõ bir
kuyrukluyõldõzõn yakõnõnda uçurmak# Bu" daha önce

çok az sayõda uzay aracõyla denenmiş bir şeydi#
Gezegenler ve göktaşlarõyla karşõlaştõrõldõğõnda"
kuyrukluyõldõzlar araştõrmacõlarõn çok az inceleme
şansõ bulduklarõ gökcisimleri# Deep Space *�den önce
yalnõzca Avrupa Uzay Ajansõ�na ait Giotto uydusu bir
kuyrukluyõldõzõ yakõndan görüntülemeyi başarmõştõ#
*-./ yõlõnda Halley kuyrukluyõldõzõnõn fotoğraflarõnõ
çektiğinde" bilimadamlarõ" kuyrukluyõldõzõn
çekirdeğinin" Güneş Sistemi�ndeki en siyah cisim
olduğunu görmüşlerdi# *--- yõlõnda araştõrmacõlar"
Deep Space *�in" de Borrelly adõ verilen bir
kuyrukluyõldõzõn yakõnõna kadar sokularak
fotoğraflarõnõ çekmesini planlamõşlardõ# Ancak" son
anda uzay aracõnõn yõldõzlarõ izlemeye yarayan
bilgisayarlõ kamera sistemi bozulunca görev ertelendi#
Araştõrmacõlar" yeryüzünden gönderdikleri radyo

dalgalarõyla uzay aracõnõn bilgisayarõnõ kumanda
ederek" bilgisayarõn başka bir görüntüleme aracõnõ
yõldõz izleme kamerasõna dönüştürmesini sağladõlar#
Sonunda" geçtiğimiz Eylül ayõnda Deep Space *" Borelly
kuyrukluyõldõzõnõn yakõnõna giderek kuyrukluyõldõzõn
çekirdeğini görüntülemeyi başardõ# Bu görüntüler" bir
kuyrukluyõldõza ait şimdiye kadarki en iyi görüntüler
oldu# Uzay aracõnda bulunan aygõtlar da"
kuyrukluyõldõzõn çekirdeğini oluşturan gazlarõn
bileşimini ölçtü ve bu gazlarõn Güneş rüzgârlarõyla
etkileşimini ortaya çõkaracak bilgiler topladõ#

Deep Space 1’in
görüntüledi¤i Borelly
kuyrukluy›ld›z›n›n
çekirde¤i.
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