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Uzayda Pifler...
Bizlere de düfler. Bir ço¤u düfltü

bile. Uzay teknolojisinin tüketim

sanayiine yans›yan ürünleri

aras›ndan her y›l seçilen en popüler

ürün, bu sitede sergileniyor.
http://www.spacetechhalloffame.org/index.cfm

BilimNet

Ama çok yüksekler-

de. Bu sitede, Gü-

nefl’te meydana ge-

len patlamalar›, par-

lamalar› dev plazma

f›flk›rmalar›n›, bunla-

r›n atmosferimizde

ve yerkürede yol aç-

t›¤› etkileri, Günefl

lekelerinin konumunu günlük olarak izleyebiliyorsunuz. Ayr›ca Gü-

nefl’e geçmiflte yaklaflm›fl, ya da ileriki y›llarda yaklaflacak kuyruk-

luy›ld›zlar›n listesi, özellikleri ve yörüngeleriyle elinizin alt›nda. Si-

tenin ilginç içeri¤inin önemli bir bölümünü de asteroidler oluflturu-

yor. Dünya yak›n›ndan geçmifl ya da geçecek, çarpma olas›l›¤› da

bulunan bu gökcisimlerini, adlar›, görüntüleri ve çeflitli uzakl›k ve

aç›lardan görebildi¤iniz yörünge flemalar›yla izleyebilirsiniz.

http://www.spaceweather.com/

Dünyam›z›n Islak Kabu¤u

Dünyam›z›n görebildi¤imiz yüzeyini, da¤lar›yla, ovala-

r›yla, yanarda¤lar›yla, buzullar›yla az çok biliyoruz.

Peki, sular›n alt›nda kalan üçte ikilik bölüm? Asl›nda

en ilginç oluflumlar, bu sakl› k›s›mda. Suklar› iki yana

ay›r›p okyanus taban›n› görebilseydik,

4.6 milyar y›ll›k gezegenimizin par-

çal› kabu¤unun ayr›lan levhalar›

aras›nda nas›l s›cak ma¤ma-

n›n yüzeye s›zarak yeni ka-

buk oluflturdu¤unu bu ka-

bu¤un okyanuslar› boydan

boya kateden s›rtlardan na-

s›l iki yana yay›ld›¤›n›, gö-

rebilecektik. Bu site iflte

böyle bir flnorkel görevi yap›-

yor. Sitede okyanus diplerinin

uydulardaki radarlarla ç›kart›l-

m›fl topografyas›n›, kayalar›n yaflla-

r›n›, farkl› yerlerdeki tortul tabakalar›n

kal›nl›klar›n› izleyebilir, Gündüz ve kent ›fl›klar›n›n

parlad›¤› gece taraflar›yla dev Dünya kürelerini 

indirebilirsiniz. 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/

Nedense tarih öncesinde yaflam›fl

olan atalar›m›z, ço¤unlukla bugünkü

Fransa’da bulunan ma¤aralar› seçmifl

görünüyorlar. Asl›nda isabet de et-

mifller. Çünkü havas›ndan m›d›r, ne-

minden mi, tafl devri ressamlar›n›n

ma¤ara duvarlar›na çizmifl, ya da ka-

z›m›fl oldu¤u resimler neredeyse dün

yap›lm›fl gibi. Bu ünlü ma¤aralardan

biri de,  1995’te bir ma¤arac›l›k spo-

ru merakl›s› olan  Jean-Marie Cha-

uvet  ve iki arkadafl›nca  Güney Fran-

sa’da keflfedilmifl olan›. Artistik bir

özenle haz›rlanm›fl sitede harita üze-

rindeki noktalara t›klayarak, ma¤ara-

n›n çeflitli bölümlerindeki duvar re-

simlerine ve öteki arkeolojik bul-

gulara ulafl›yor, bunlar hakk›nda yaz›lm›fl ayd›nlat›c› notlar› okuyabiliyorsunuz. 

www.culture.fr/culture/arcnat/chauvet/en

Yükseklerde Havalar Nas›l?

Tarih Öncesine Yolculuk




