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GÖZLEM
DEFTER‹N‹ZDEN
ﬁimdi canl›lar›n ço¤alma zaman›...
Onlar›n yavrular›n› gözlemleyin.
Adres: TÜB‹TAK Bilim Çocuk Dergisi Gözlem Defterinizden Köﬂesi/
Atatürk Bulvar›/No: 221/06100/Kavakl›dere/Ankara

Orgum Benim En ‹yi Arkadaﬂ›m

Yedi¤imiz Bitkilerin Yabani Türleri de

Benim küçük k›rm›z› bir orgum var. Orgumun
üzerinde otuz tane renkli tuﬂ bulunuyor. Tuﬂlar,
çok güzel görünüyorlar. En üstteki sar› tuﬂla orgun sesini aç›p kapat›yorum.
Mavi tuﬂlara bas›nca, köpek, kurba¤a ve ördek sesleri ç›k›yor. Bu
sesleri duyunca, ben çok gülüyorum. Bir tuﬂa bast›¤›mdaysa çald›¤›m müzik kaydoluyor. Orgumda, “do”, “re”, “mi” notalar›n›
ö¤reniyorum. Müzikle u¤raﬂmay› seviyorum. Arkadaﬂlar›ma da dinletiyorum.

Var!

Semiha Nur Demircio¤lu
Mediha Mahmut Bey ‹ÖO / 1-C / Çamdibi / ‹zmir

Çok Uzaklardas›n Jüpiter
Bir gece, saat 23:00 sular›nda gözlem yaparken parlak bir gökcismi ilgimi çekti. Bu cisme, 30
cm’lik teleskopla bakt›m. Gökcisminin üzerinde
hafif sar›ms› ve turuncumsu çizgiler gördüm. Bu
gezegenin Jüpiter oldu¤unu tahmin ettim. Satürn olsayd›, biraz daha küçük olurdu. Jüpiter’in yar›s›
görünüyordu, zaman geçtikçe karanl›k k›sm› da ayd›nland›. Jüpiter’i
gözlemlemeye devam edece¤im.
Burak Çande
Petkim ‹ÖO / 4-B / Körfez / Kocaeli
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Bir hafta sonu ailemle birlikte köydeki
bahçemize gittik. Orada, yenilebilen yabani
bitkileri tan›d›m ve onlar› gözlemledim. Örne¤in k›ﬂ mevsiminde
bahçeye ekilen ebegümeci, küçük ve koyu yeﬂil yaprakl›yd›.
Adeta yapra¤›n›n ortas› sürmeli gibiydi. Ancak yabani ebegümeci, daha geniﬂ yaprakl›
ve aç›k renkliydi. Yapraklar›n›n üzerindeki küçük, beyaz ve ince tüyler
dikkatimi çekti. Yine bahçede yetiﬂtirilen semizotu geniﬂ, parlak ve aç›k yeﬂil renkli yaprakl› ve
düzgün gövdeliydi. Yabani semizotununsa yayg›n gövdesinden bir kaç dal› ç›k›yordu. Yapraklar› daha küçük, s›k, mat ve koyu yeﬂil renkliydi.
Bu arada, sar›msa¤›n yapraklar›n›n p›rasaya
benzedi¤ini farkettim. Üstelik kökü, beyaz kal›n
ipliklere benziyordu. Bu ipliklerin uçlar›ndaysa
çok sert, beyaz, küre ﬂeklinde yap›lar vard›. Tüm
bunlar bana çok ilginç geldi. Anlad›m ki, birçok
bitkinin yenebilen yabani türleri de var.
Ça¤la Bulut
Hasan Ali Yücel ‹ÖO / 4-A / Tarsus / Mersin
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Çevre Sorunlar›na Dikkat!

Deniz Kenar›ndaki Hazineler

Bir gün, servisle
okuldan eve giderken, sokaklar›n at›klarla dolu oldu¤unu
fark ettim. Hava, taﬂ›tlar›n egzozlar›ndan ç›kan gaz kokuyordu. ‹nsanlar›n
çevrelerine özen
göstermemeleri nedeniyle dünyam›z›n büyük bir
sorunla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu düﬂündüm. Bu konuyu araﬂt›r›nca hava kirlili¤inin sera etkisine neden oldu¤unu ö¤rendim. Havadaki zararl› gazlar, güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› emerek dünyan›n ›s›nmas›na
neden oluyormuﬂ. Bunun bir etkisi de buzullar
üzerineymiﬂ. Buzullar eriyormuﬂ. Bunlar› ö¤renince bir kez daha çevreyi temiz tutman›n önemini
anlad›m.

Hepsi farkl› ﬂekilde, hepsi farkl› özellikte... Deniz taﬂlar›ndan söz ediyorum. Bence onlar çok ilginçler! Kimi sar›, kimi k›rm›z›, kimi yeﬂil, kimi yuvarlak ya da yumurtaya benziyor. Deniz kenar›nda
taﬂ toplay›p koleksiyon yapmay› çok seviyorum.
Bu arada kurumuﬂ, ölmüﬂ ya da kabu¤unu terk
etmiﬂ hayvanlar›n kabuklar›n› da topluyorum. Bu
kabuklar› eve getirip onlar› su dolu barda¤›n içine koyuyorum ve ç›kan hava kabarc›klar›n› gözlemliyorum. Bu, bana e¤lenceli geliyor.

Begüm Özdemir
Melahat Ünügür ‹ÖO / 6-F / Eskiﬂehir

A¤açlara Aﬂ›!
Babaannemlerin köydeki evlerinin önünde
a¤açlar var. Bunlar, limon, zeytin, dut, yenidünya, incir, ﬂeftali, kay›s› gibi a¤açlar. Bu a¤açlara
aﬂ› yap›ld›¤›n› ö¤renince, bu iﬂi çok merak ettim.
Aﬂ›yla, bir bitkinin bir parças›, di¤eriyle bir araya
getirilerek kaynaﬂt›r›l›yor. Önce, bitkinin kabu¤uyla ç›kar›lm›ﬂ odunsu k›sm›ndan küçük bir parça kesilerek aﬂ› gözü elde ediliyor. Sonra bu göz,
di¤er bitkinin kabu¤u çizilmiﬂ bölümüne yerleﬂtiriliyor ve aﬂ› ba¤›yla ba¤lan›yor. Bu s›rada iki noktaya dikkat ediliyor. Gözün kapat›lmas›, ancak
aﬂ› ba¤›n›n göze de¤memesi gerekiyor. Baﬂka
aﬂ› çeﬂitleri de var. Böylece, a¤açlar›n çeﬂitli biçimlerde aﬂ›lanarak çeﬂit çeﬂit meyve verebildiklerini anlad›m.
Betül Nam
Hasan Ali Yücel ‹ÖO / 4-A / Tarsus / Mersin

Nihal Dur
Merkez ‹ÖO / 6-B / Milas / Mu¤la

Uçuç Böce¤i,
Annen Sana Terlik Pabuç Alacak...
Benim en büyük merak›m, bahçede hayvan
ve böcekleri incelemek. Her ﬂey, bunu bilen ﬁengül Teyzemin, do¤um günümde bana
“U¤ur Böce¤i” adl› bir kitap arma¤an
etmesiyle baﬂlad›. O kitab› ilgiyle okudum, çok be¤endim. ‹lkbahar gelince
önce 1-2, sonra yüzlerce uçuç böce¤i
gözlemledim. Turuncu, sar› ve k›rm›z›
renkte olduklar›n› gördüm. Üzerlerinde
siyah benekler de vard›. Uçuç böceklerinin larva, yani yavruyken t›rt›la benzediklerini
bilmiyordum. Babama bir larva gösterdi¤imde
bunun bir uçuç böce¤i oldu¤una inanamam›ﬂt›.
Sonra ona kitapta uçuç böce¤i larvas›n›n resmini gösterince bana inand›. Benim uçuç böceklerine ilgimi gören Vedat Amca, deney yapmam
için bitlerle dolu bir bitkisini bana verdi. Ben de
birkaç larvay› bu bitki üzerine koyarak her gün inceledim. Bitlerle beslenen larvalar günden güne
büyümeye baﬂlad›. Bir ay sonra bitkide larvalar›n
yerine pupalar buldum. Bir hafta sonra da pupalardan minik sar› renkte uçuç böceklerinin ç›kt›¤›n› gözlemledim. Sar› renkli bu böcekler, bir saat
kadar sonra k›rm›z›, siyah benekli yetiﬂkin uçuç
böceklerine dönüﬂtüler. Gözlemlerim bitince,
uçuç böceklerini d›ﬂar›ya, bahçeye b›rakt›m. ‹lkbahar günü k›rlarda yürürken ince sapl› bitkilere
dikkatle bak›n, ﬂansl›ysan›z uçuç böce¤i larvalar›n› ve pupalar›n› siz de görebilirsiniz.
Elif K›deyﬂ
ODTÜ ‹ÖO / 4-A S›n›f› / Erdemli / Mersin
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