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Güvelerin
Uçufl S›rlar›
Engebeli bir arazide yol alan bir
arac›n içinde giderken su içmeyi hiç
denediniz mi? Bu hiç de kolay de¤il.
fiimdi, rüzgârl› bir günde, bir çiçe¤in
özsuyunu içmeye çal›flan bir güve
düflünün. Güveler gibi baz› böcekler,
çiçeklerin özsuyunu içerken konmazlar;
havada kanatlar›n› h›zla ç›rparak havada
as›l› kal›rlar. Araflt›rmac›lar, bunun s›rr›n›
keflfetmifller. Güvelerin antenlerinin
dibinde, k›sac›k, minik ve sert tüyler
bulunuyor. Güveler, bu tüyler arac›l›¤›yla
hava ak›m›n› alg›lay›p dengelerini
sa¤l›yorlar. Araflt›rmac›lar, bu bilgilerin
günün birinde robot böcekler
tasarlamada çok ifllerine yarayaca¤›n›
belirtiyorlar.
Science, 9 fiubat 2007

Yarasalar
Ya¤mur Ormanlar› ‹çin
‹flbafl›nda
Brezilya’da ya¤mur ormanlar›n›n
seyrelen bölgelerini yarasalar onaracak.
Nas›l m›? Tohum ya¤murlar›yla! Bu
bölgede yaflayan yaprak burunlu yarasa
türü, meyvelerle besleniyor. Buradaki
bitkilerin tohumlar›n›n çevreye
yay›lmas›nda da önemli rol oynuyor.
Tohumlar, yarasalar›n d›flk›s›yla uzaklara
tafl›n›yor. Yarasalar d›flk›lar›n› havada
uçarken yapt›klar› için de bu durum,
“tohum ya¤muru” olarak adland›r›l›yor.
Araflt›rmac›lar, yarasalar› orman›n
seyrelmifl bölgelerine çekebilirlerse,
çeflitli tohumlar›n da do¤al yolla buraya
gelece¤ini düflünmüfller. Yarasalar›n bu
bölgelere u¤ramas›n› sa¤laman›n yolunu
da bulmufllar. Bunun için buralara özel
olarak kokuland›r›lm›fl yapay meyveler
yerlefltirmeyi düflünüyorlar. Bakal›m bu
çal›flmalar›nda baflar›l› olacaklar m›?
news@nature.com
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Çevre Dostu Tekstil
Ürünleri
Al›flverifl yapmak özen ister. Sat›n
alaca¤›m›z ürünü dener, rengini, tarz›n›,
fiyat›n› inceler, tüm bunlar› dikkate alarak
bir ürünü sat›n almaya karar veririz. Peki,
ya ürünün malzemesi? Do¤al
malzemelerle üretilmifl olmas› da önemli
mi? Örne¤in, m›s›rdan ya da bambudan
üretilmifl giysileriniz olsun ister miydiniz?
Tekstil üretiminde pamuk ve yün
gibi do¤al malzemeler zaten kullan›l›yor.
Ama polyester gibi, petrolden elde edilen
ürünler de tekstilcilikte önemli yer
tutuyor. Araflt›rmac›lar, tekstil üretiminin

Stonehenge’in Gizemi
‹ngiltere’deki Stonehenge isimli an›t,
yüzy›llard›r gizemini koruyor. Bu dev

petrole ba¤›ml›l›¤›n› azaltmak ve çevre
dostu ürünler için yeni malzemeler
üzerinde çal›fl›yorlar. Örne¤in, m›s›r ve
bambudan giysiler, çoktan ma¤azalarda
sat›lmaya bafllanm›fl.
www.sciencenewsforkids.org/

tafllar› kimlerin dikti¤i, buran›n ne
amaçla kullan›ld›¤› konusunda kesin
bilgiler yok. Arkeologlar, buradaki
tafllar›n, MÖ 2500 – 2000 y›llar›
aras›nda dikildi¤ini san›yorlar.
‹flte, bu dev an›t›n yak›n›nda
yap›lan kaz›larda, burada yüzlerce
insan› bar›nd›ran eski bir yerleflim
yeri bulundu. Bu yerleflim yeri,
Stonehenge’le ayn› zamanda
yap›lm›fl! Üstelik, buras›,
‹ngiltere’de bugüne kadar bulunan
Cilal› Tafl Ça¤›’ndan kalma en
büyük yerleflim yeri. Araflt›rmac›lar,
Stonehenge’i burada yaflam›fl insanlar›n
yapm›fl oldu¤unu düflünüyorlar.
http://www.shef.ac.uk/archaeology/research/stonehenge

Bilim Çocuk

5

nevarneyok

13/2/6

12:21

Page 6

“Hobbit” Ayr› Bir Türdü
2003 y›l›nda, Endonezya’n›n
Flores adas›nda 18.000 y›ll›k bir
insan iskeleti fosili keflfedildi. Bu
fosilin, öncekilerden önemli bir fark›
vard›, o da çok küçük olmas›yd›.
Kimi araflt›rmac›lar, yaklafl›k bir
metre boyundaki bu fosilin insandan
farkl› bir türe ait olabilece¤ini
düflünüyorlard›. Hatta, ona “Yüzüklerin
Efendisi” adl› kurgu romandaki küçük
boylu insans› yarat›klar›n ad›n› verdiler:
Hobbit. Ancak baz›lar› bu düflüncenin
do¤ru olmad›¤› kan›s›ndayd›. Fosili
yeniden inceleyen baflka bir grup

araflt›rmac›, iskeletin, Homo floresiensis
adl› ayr› bir türe ait oldu¤unu kesin olarak
aç›klad›. Bu tür, bugünkü insan türü olan
Homo sapiens’lerle ayn› zamanda
yaflam›fl ancak daha sonra tükenmiflti.
Florida State University Bas›n Bülteni

Uykusuz Ö¤renmek Güç
Yeni bir araflt›rma, uykusuzlu¤un
ö¤renme becerisini azaltabilece¤ini
gösteriyor. Bu araflt›rmada, biri bütün
gece uykusuz kalan, ötekiyse güzel bir
uyku çeken iki grup insan›n bir sonraki
günkü performanslar› karfl›laflt›r›lm›fl. ‹lk
gruptaki kat›l›mc›lardan baz›lar›, bütün
gece masaüstü oyunlar› oynam›fl;
baz›lar›ysa sabaha kadar bir proje için
gelen epostalar› okumufl. Ertesi gün, tüm
kat›l›mc›lara baz› ö¤renme testleri
yap›lm›fl. Sonuçta, uykusuz kalan
insanlar›n, yeni bilgileri ö¤renmede
uykusunu alanlar kadar baflar›l› olmad›klar›
görülmüfl!
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Soya¤ac› da fiafl›rtabilir
“Uzay
Reklâmlar›n›
‹zlediniz”
Reklâmlar›n nerede yer alaca¤›
önemlidir. Örne¤in, gazetelerin ya da
web sayfalar›n›n üst bölümleri gibi
yerler çok göze çarpar. Buralara reklâm
vermek için daha fazla ücret ödemeniz
gerekir. ABD’de kurulan JP Aerospace
adl› özel bir uzay flirketiyse, çeflitli
firmalar›n reklâm ilanlar›n› uzaya
tafl›yacak. Kartvizit büyüklü¤ündeki
ilanlar›n Dünya’yla d›fl uzay aras›nda
foto¤raflar› çekilecek. Siz olsan›z,
firman›z›n uzayda reklâm›n› yapmak
ister miydiniz?

Baz› insanlar›n d›fl görünümü, ya
da yetenekli oldu¤u konular ailesindeki
öteki bireylerden flafl›rt›c› biçimde farkl›
olabilir. Örne¤in, ailesindeki herkes düz
saçl›yken k›v›rc›k saçl› olan kimseyi
tan›yor musunuz?
Rafflesia bitkisine gelmek
istiyoruz. Hani flu, Güneydo¤u Asya’daki
ya¤mur ormanlar›nda yaflayan dev
çiçekli bitki. Bir metre çap›ndaki bu
gizemli çiçek çok da kötü kokuyor!
Bitkibilimciler, 200 y›ld›r bu bitkinin
hangi bitkilerle akraba oldu¤unu
bulmaya çal›fl›yorlar. Sonunda, DNA
analizleri sonucu bu konuda bir ilerleme
kaydedilmifl. Peki, Rafflesia’n›n en yak›n
akrabalar› kim sizce? Poinsettia ad›
verilen, bir milimetre çap›nda minik sar›
çiçekler açan, küçük, k›rm›z› yaprakl› bir
bitki!
www.sciencenewsforkids.org/
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