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En ‹yisi Bafl›nda Tafl›mak
Okul çantan›z›

tafl›mak size zor
mu geliyor? O za-
man bir de onlar-
ca yükü haftalar-
ca bafl›n›zda tafl›-
d›¤›n›z› düflünün!
Dünyan›n en yük-
sek da¤lar›n›n bu-
lundu¤u Himala-
yalar’daki da¤
köylüleri “fler-
pa”l›k yaparak
hayatlar›n› kaza-
n›yorlar. fierpa,
Nepal dilinde tafl›-
y›c› anlam›na geli-
yor. Bir grup bilim-
insan›, flerpalar›n
yüzlerce kilometre
boyunca o kadar
yükü nas›l tafl›d›k-
lar›n› araflt›rm›fl.
Araflt›rmaya göre, flerpalar yükü tafl›mak için baflla-
r›n› kullan›rken çok az miktarda enerji harc›yorlarm›fl.
Nepalli bu tafl›y›c›lar, yüklerini bafllar›nda tafl›yan bir
baflka grup olan Afrikal› kad›nlara oranla enerjilerini
daha verimli kullan›yorlarm›fl; Afrikal› kad›nlarsa, yük-
lerini s›rt çantalar›nda tafl›yan askerlerden. fierpala-
r›n yük tafl›mak için kulland›klar› sepetlerde, bildi¤i-
miz s›rt çantalar› gibi iki omuzdan geçen ve gö¤üs
üzerinde birleflen ask›lar yok. Sepetler, tafl›y›c›lar›n
bafllar›n›n üstünden geçen tek bir kay›fl arac›l›¤›yla
tafl›n›yor. Dinlenme s›ras›ndaysa flerpalar, bir sopay-
la sepetleri destekliyorlar. Tafl›nan yükün a¤›rl›¤›na
ve yürüyüfl h›z›na göre, tafl›y›c›lar›n harcad›klar›
enerji farkl›d›r. Araflt›rmac›lar, flerpalar›n harcad›¤›
enerji miktar›n› hesaplamak için, ne kadar oksijen
kulland›klar›n› ve ne kadar karbondioksit ürettiklerini
ölçmüfller. 

Kaynak: 17 Haziran 2005, Science

Mars ‹çin Yemek 
Listesi Haz›r

Mars’a gidecek olan ilk astronotla-
r›n orada ne yiyeceklerini hiç düflündü-
nüz mü? Avrupa Uzay Ajans› ESA, bu
sorunu çözmek için Frans›z aflç›lara
baflvurmufl. Aflç›lardan istenen fleyse,
dünyadan uzakta serada büyüyebilen
besinlerden oluflan yemek tarifleri ha-
z›rlamalar› olmufl. fief Armand Arnal,
sa¤l›kl›, lezzetli ve taze yiyeceklerden
oluflan 11 yemek tarifi oluflturduklar›n›
söylüyor. Bu tariflerde kullan›lan malze-
melerse, pirinç, so¤an, domates, soya,
patates, marul, bu¤day ve “spirulina”.
Protein, kalsiyum, karbonhidrat ve vita-
mince çok zengin bir tür deniz yosunu
olan spirulina d›fl›nda tüm malzemeler
bildik fleyler. Bu dokuz malzemenin ye-
meklerin en az % 40’›nda olmas› gerek-
ti¤i öne sürülüyor. Geri kalanlarsa bafl-
ka sebze, ot, ya¤, tuz ya da dünyadan
getirilen çeflitli malzemeler kullan›larak
da yap›labilecek.

Kaynak:http://www.eurekalert.org/features/kids/2005-
06/esa-mfm061305.php
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Yeni do¤an yunus ve katil balina yavrular›
do¤umdan sonraki bir ay› uyumadan geçiriyor-
lar. Yavrular uykusuz geçen bu süre içinde yaln›z
de¤iller elbette; anneleri ve sürünün geri kalan›
da onlara efllik ediyor. Bu kadar uzun süre uyku-
suz kalmak hayvanlarda genellikle ölümle so-
nuçlan›r. Araflt›rmay› yapan biliminsanlar› yunus
ve balinalar›n neden uyumad›klar›n› ortaya ç›-
karmaya çal›fl›yorlar. Çok hareketli olan yavrula-
r›n her 3 – 30 saniyede bir su yüzeyine ç›karak so-
luk almalar› gerekiyormufl. Ayr›ca yavrular, en az
bir gözlerini aç›k tutarak annelerini izlemeye ça-
l›fl›yorlarm›fl. Yavrular büyüdükçe uyku ve dinlen-
me süreleri art›yor ve yetiflkin haline geldiklerin-
de normale dönüyormufl.  Araflt›rmac›lar, bu du-
rumun yavrulara, avc›lardan korunmak ve vü-

cutlar›ndaki yal›t›m› sa¤layan ya¤ tabakas›n›n
oluflumuna katk›da bulunmak gibi yararlar sa¤-
lad›¤›n› söylüyorlar. 

Kaynak: http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7606

Ak›ll› Trafik Tahmincisi
Ertesi gün havan›n nas›l olaca¤›n› ö¤renmek için,

akflam haberlerinden sonra “hava durumu” program›-
n› izleriz. Meteoroloji istasyonlar›ndan al›nan verilere da-
yanan hava tahminlerinin verildi¤i bu programlar birço-
¤umuzun yaflam›n› kolaylaflt›r›r. Sacramento’da geçti-
¤imiz günlerde hava tahmininin yan› s›ra trafik tahmin-
lerini de veren bir televizyon program› yay›mlanmaya
baflland›. Bu program›n fark›, trafi¤in durumuyla ilgili ye-
di günlük tahminler verebilmesi. Trafi¤i etkileyen en
önemli etkenler günün hangi saatinde, haftan›n hangi
gününde, hangi mevsimde ve hangi yolda oldu¤umuz-
dur. Programda, kentteki yollar›n üçboyutlu görüntüleri
kullan›l›yor. Trafik tahmini yapabilmek için, bütün bu ve-
rilere ek olarak havan›n durumu, yol çal›flmalar›, yol du-
rumuyla ilgili uyar›lar ve trafi¤i etkileyecek olan geçit
törenleri ya da önemli spor karfl›laflmalar› gibi olaylar›n
kay›tl› oldu¤u takvimden de yararlan›l›yor.

Kaynak: http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7605
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Haziran ay›n-
da Gambiya’da-
ki ö¤renciler aç-
l›kla savafl ad›na
yürüyüfl yapt›lar.
“Dünyay› Yürü”
ad›n› verdikleri bu
etkinlikle ö¤renci-
lerin amac›, tüm
dünyan›n dikkati-
ni bu konuya çek-
mekti. Açl›k çeken
yaklafl›k 300 mil-
yon insan için bu
sayede tam 1 mil-
yon dolar ba¤›fl
topland› ve Birleflmifl Mil-
letler G›da Program›’na aktar›ld›. ‹ki y›ld›r dü-
zenlenen ve gelenekselleflmesi beklenen bu
etkinli¤e bu y›l, Almanya ve ‹talya’daki ö¤ren-

ciler de destek
verdi. Afrika’n›n
bat›s›nda bulu-
nan Gambi-
ya’da da açl›k
yayg›n ve insan-
lar›n % 30’u oku-
ma yazma bilmi-
yor. Bu prog-
ramla, çocukla-
ra okulda den-
geli beslenme
olana¤› sa¤lan-
maya baflland›-
¤› için, “Dünyay›
Yürü”nün hem

açl›kla hem de e¤itimsizlikle savafl›mda
çok önemli bir rol oynamas› amaçlan›yor. 

Kaynak: http://www.kidsnewsroom.org

Yeni Bir Dünya Rekoru Geçti¤imiz günlerde atletizmde, 100 m ya-
r›fl›nda yeni bir dünya rekoru k›r›ld›! Rekoru
22.04 saniyeyle Kozo Haraguchi k›rd›. Nas›l? Es-
ki dünya rekoru 9.78 saniye miydi? Evet ama,
bu rekor 95 – 99 yafl grubu erkeklere ait. Ja-
ponya’n›n Miyazaki kentinde yap›lan yar›fl,
ya¤mur alt›nda koflulmas›na karfl›n, Haraguchi
çok iyi bir yar›fl ç›kard›. Asl›nda bu, Haraguc-
hi’nin ilk baflar›s› de¤il; bundan befl y›l önce de
90 – 94 yafl erkeklerde 18.08 saniyeyle yine 100
m rekorunu k›rm›flt›. ‹lginç olansa, Haraguc-
hi’nin bu spora 65 yafl›nda bafllam›fl olmas›. Ne
derler bilirsiniz; sporun yafl› yok! Hangi yaflta
olursak olal›m, sa¤l›¤›m›z elverdi¤i sürece dü-
zenli olarak spor yapmak bizi zinde tutar.

Kaynak: http://www.kidsnewsroom.org/

Ö¤rencilerden Afrika’daki Açlara Destek
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Çevre E¤itimi ‹çin 
Ö¤retmenlere Yeflil Kutu

Çevre Merkezi (REC), Do¤a Derne¤i ve
Kufl Araflt›rmalar› Derne¤i (KAD) 10 - 14
yafl aras› ö¤rencileri hedef alan ve bu
yafl grubuna e¤itim veren farkl› disiplin-
lerden ö¤retmenlere yönelik bir proje
bafllatt›. Yeflil Kutu ad› verilen bu proje,
Türkiye’de sürdürülebilir kalk›nma
alan›nda genç kufla¤›n kapasi-
tesini art›rmay›, onlara gerekli bil-
gileri aktarmay› ve bu konuda
geliflmelerini sa¤lamay› amaçl›-
yor. Yeflil Kutu, sürdürülebilir kal-
k›nma ve çevre konular›nda ders
planlar› içeren ö¤retmenlere yö-
nelik bir elkitab›, ö¤renciler için
bilgi ve çal›flma dokümanlar›, iki-
lem oyunu, DVD ve CD-ROM’dan

olufluyor. Bu malzemelerin etkin bir flekilde kulla-
n›labilmesi için ö¤retmenlere yönelik e¤itimlerin

gerçeklefltirilmesi ve Yeflil Kutu son haline
getirilmeden önce baz› pilot okullarda
denenmesi planlan›yor. Gelifltirilecek özel
bir web sayfas› arac›l›¤›yla da ö¤retmen-

lere sürekli olarak bilgi ve deneyim
aktar›lacak. Yeflil Kutu e¤itim pake-
ti, çevre koruma ve sürdürülebilir

kalk›nmayla ba¤lant›l› birçok
alt konuyu Çevre Bilefleni,
Çevresel Tehditler, ‹nsan Et-
kinlikleri ve Etkileri,  Küresel
Sorunlar ve De¤erler olmak

üzere 5 ana bölüm alt›n-
da ele al›yor.

Daha fazla
bilgiyi, Do¤a
Derne¤i 0312

419 86 03, Böl-
gesel Çevre

Merkezi 0312 448
05 37 ve Kufl Araflt›rmalar›

Derne¤i 0312 284 95 55 numaral›
telefonlardan edinebilirsiniz.

Sörfçüler Yüzme 
Havuzlar›na!

Sörfçüleri Havaii, Kaliforniya ya da Avustral-
ya’ya çeken fley büyük ve güçlü dalgalard›r.
Art›k sörfçülerin o kadar uzaklara gitmelerine
gerek kalmayacak; hatta sörf yapmak için ok-
yanus ya da deniz kenar›na gitmeye bile gerek
kalmayacak. Yüzme havuzlar›nda bulunan ve
küçük, düzenli dalgalar üreten dalga makine-
leri, art›k havuzlar› daha e¤lenceli yerler haline
getirecek. Sörf için uygun dalgalar oluflturan
Büyük Okyanus’taki kayal›k alanlar›n deniz dibi
özellikleri 5 y›l boyunca incelenmifl. Daha sonra
bu veriler ›fl›¤›nda, bilgisayar denetimli hareket
ettirilebilen havuz tabanlar› üretilmifl. Bu saye-

de, istenen h›zda, büyüklükte ve e¤imde dal-
galar elde etmek olas›. Bu araflt›rma yaln›zca
sörfçülerin de¤il, k›y› ve dalga bilimleriyle u¤ra-
flan biliminsanlar›n›n da ifline yarayaca¤a ben-
ziyor.

Kaynak: http://www.newscientist.com/artic-
le.ns?id=mg18625066.600
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