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Uykusuz Ar›lar
‹ngiltere’nin baz› bölgelerinde yaflayan in-

sanlar, bu k›fl, geçmiflte k›fl›n hiç duymad›klar›
sesler duyacaklar: ar› v›z›lt›lar›! Bunlar, aç›k sa-
r› kuyruklu yabanar›lar›, bildi¤imiz sar›-siyah
çizgili yabanar›lar›n›n bir türü.

Onlar da t›pk› öteki yabanar›lar› gibi Nisan
– Eylül aylar› aras›nda görülür; sonbahar› ve k›-
fl› uyuyarak geçirirler. Ancak, ‹ngiltere’den
araflt›rmac›lar, bu yabanar›lar›n›n birkaç k›flt›r
‹ngiltere’nin güney sahillerinde görülmeye
baflland›¤›n› belirtiyorlar. Bu, onlar›n k›fl uyku-
suna yatmad›klar› anlam›na geliyor. Bu duru-
mun iklim de¤iflikli¤ine ba¤l› oldu¤u san›l›yor.

Ancak, bütün ar› türleri aç›k sar› kuyruklu
yabanar›lar› kadar flansl› de¤il. Stirling Üniver-
sitesi’ndeki Yabanar›s› Koruma Vakf›’ndan

araflt›rma-
c›lar, iklim
de¤iflikli¤i-
ne ba¤l›
olarak k›flla-
r›n ›l›man-
laflmaya
bafllad›¤›n›,
yabanar›lar›-
n›n bu du-
rumdan kötü etkilendi¤ini belirtiyorlar. Buna
bir de ar›lar›n sevdi¤i çiçeklerin bulundu¤u
do¤al alanlar›n bozulmas› eklenmifl. Sonuç
olarak, son y›llarda Avrupa k›tas›ndaki yaba-
nar›lar›n›n say›s›nda önemli bir azalma gözlen-
mifl. ‹ngiltere’deki üç yabanar›s› türü tükenmifl.

http://www.bumblebeeconservationtrust.co.uk

Uzayda
Çok Özel
Bir Yemek

Uluslararas› Uzay
‹stasyonu’nda görev
yapan astronotlar
için yemek zamanla-
r› çok özel. Bir düflü-
nün, aylarca, evle-
rinden çok uzakta,
uzay arac›n›n için-
de Dünya’n›n yö-
rüngesinde dönü-
yorlar. Güzel yiye-
cekler yemek on-
lar›n da hakk›!
Ama, merak et-
meyin, uzay arafl-

t›rmalar›nda çal›flan astronotlar›n yiyip içtikle-
rinin tad›na ve çeflitlili¤ine çok önem veriliyor.

‹flte bunun bir örne¤i: Geçti¤imiz günlerde
uzay istasyonunun yeni mürettebat› göreve
bafllad›. Astronotlar›n istasyondaki ilk günlerin-
de, do¤umgünlerinde ve y›lbafl› gibi özel du-
rumlarda yiyecekleri yemekleri, ünlü bir Fran-
s›z ahç› Alain Ducasse haz›rlam›fl! Astronotlar›n
yemeklerle ilgili yorumlar›ysa, “tek kelimeyle,
mükemmel” olduklar›!

Astronotlar›n yemeklerini haz›rlarken ve
yemek yerken çektikleri video görüntülerini iz-
lemek ister misiniz? Bunun için ‹nternet’te
http://mfile.akamai.com/14448/wmv/esa.do-
wnload.akamai.com/13452/wmv/Michel_tog-
nini.wmv adresine girmeniz gerekiyor. Bu ad-
rese girdi¤inizde video görüntüleri ayr› bir
pencerede aç›l›yor.

http://www.esa.int/SPECIALS/Astrolab/SEMATID4VUE_0.html
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Avrupa Uzay 
Ajans›’ndan Yeni Bir Site

Avrupa Uzay Ajans› (ESA), uydu görüntü-
lerine ilgi duyanlar için yeni bir ‹nternet sitesi
bafllatt›. Bu sitede, yanarda¤ patlamalar›,
seller ya da yang›nlar gibi do¤a olaylar› can-
l› olarak izlenebilecek. MIRAVI adl› bu sitede,
Envisat uydusunun elde etti¤i en son görün-
tüler yer al›yor. Envisat, Dünya’n›n yörünge-
sinde dönen bir yer gözlem uydusu. ‹ngilizce
olarak haz›rlanm›fl sitede, sol tarafta en son
görüntülerden bir seçki yer al›yor. Sitenin üst
orta bölümünde yer alan penceredeki Dün-
ya haritas›nda, istenen yer büyütülerek de
görüntülenebiliyor. MIRAVI’nin adresi flöyle:
http://www.esa.int/miravi

7 Aral›k 2006’da uzaya f›rlat›lan uzay me-
ki¤inin tafl›d›¤› yükler aras›nda, ilkö¤retim ö¤-
rencileri için gerçeklefltirilecek iki farkl› dene-
yin malzemeleri vard›. Deney malzemeleri
mekikle Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’na tafl›n-
d›. Bu deneyler, ABD’nin çeflitli bölgelerinde-
ki okullarda ifllenen ders konular›yla ilgili. De-

neylerden birin-
de, yerçekimsiz
ortam›n yonca ve
turp tohumlar›n›n
çimlenip geliflme-
sine etkileri ince-
leniyor. Bunun için
ö¤renciler, Uzay
‹stasyonu’ndaki
astronotlarla efl-
zamanl› olarak
okullar›nda yon-
ca ve turp to-
humlar› çimlen-
dirmeye baflla-
m›fllar. ‹kinci de-

neydeyse, uzaydaki radyasyonun solucan-
lar›n ço¤almas› üzerindeki etkisi araflt›r›l›yor.
Ö¤renciler, bu iki deneyle ilgili geliflmeleri,
Uzay ‹stasyonu’na yerlefltirilmifl kameralar
arac›l›¤›yla izliyorlar.

http://www.colorado.edu/engineering/BioServe/index.html

‹lkö¤retim 
Ö¤rencileri’nin 
Uzay Projeleri
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