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BilimNet

fiempanzeler
Aras›nda
Jane Goodall’› kim

tan›maz? Hepimiz

ad›n› duyduk,

filmlerde,

televizyonda

çal›flmalar›n› izledik.

Ancak, herhalde

kendisini en

yak›ndan tan›yanlar,

incelemek için

ömrünü adad›¤› ve

meflhur etti¤i Gombe

Ulusal Park›’ndaki

(Tanzanya)

flempanzeler.  Minnesota Üniversitesi ile Minnesota

Bilim Müzesi’nin ortaklafla haz›rlad›klar› bu sitede

Gombe flempanzelerini, foto¤raflar›ndan, video

görüntülerinden ve önde gelen primat araflt›rmalar›n›n

anlat›mlar›ndan tan›yaca¤›z. 20’den fazla video filmiyle

de flempanzelerin alet kullanmalar›ndan, oyunlar›na

kadar günlük yaflamlar›ndan kesitler izleyebilece¤iz.

www.discoverchimpanzees.org

Daha do¤rusu ma¤aralarda…Çünkü bu site, dünyan›n

herhangi bir yerinde karfl›laflabilece¤iniz ma¤aralar›n türleri

(asitli sular›n kireç tafl›n› oymas›yla m›, lavlar içinde gazlar›n

yaratt›¤› boflluklarla m›, erozyonla m› vb. oluflmufl), ve içinde

karfl›laflabilece¤iniz yap›lar hakk›nda bilgiler, aç›klay›c›

flemalar ve doyulamayacak güzellikte görüntüler içeriyor.

Do¤a merakl›lar›n›n ve “s›radan” yaflamdan b›k›p de¤iflik

etkinlikler arayanlar›n mutlaka gezmesi gereken bir site.

www.goodearthgraphics.com/virtcave

Güç koflullarda ayakta kalabilmek için birtak›m beceriler

gerekiyor. Sardunya adas›nda yaflayan bir keler türü olan

Hydromantes supramontis de geçimini diliyle sa¤l›yor.

Yap›flkan uçlu dil, hayvan›n boyu kadar (6 cm) f›rlayarak,

flaflmaz bir iflaretle yak›nlara kadar sokulmufl talihsiz sine¤i

yakal›yor. Bu hareketli görüntü sitesinde, saniyede 1000

kare çekebilen yüksek performansl› kameralarca al›nm›fl

görüntülerle av ifllemini 20 milisaniyede (saniyenin binde

20’si) tamamlayan bu keler ve akrabalar› sürüngenlerin

avlanma yöntemlerini izleyebiliyorsunuz. Örne¤in, sucul bir

türün takti¤i, yak›nlar›ndaki suyu (tabii içindeki avla

birlikte) h›zla a¤z›na çekmek. 

socrates.berkeley.edu/~deban/feedingmovieindex.html

Sen benim s›rt›m›…
Baz› hayvanlar aras›ndaki iflbirli¤i,

birbirlerinin s›rtlar›n› kafl›maktan

çok daha önemli. Pek çok hayvan,

simbiyoz denen bu iflbirli¤i sayesinde

yaflam›n› sürdürebiliyor. Örne¤in,

baz› mürekkepbal›klar›, gece

avlanmak için yuvalar›ndan

ç›kt›klar›nda bal›klara yem olmamak

için, ay ›fl›¤›nda par›ldayan yakamoz

taklidi yapmak zorunda. Bu

aldatmacada kendilerine yard›mc›

olansa, kolera yapan mikrobun

akrabas› olan fosforlu bakteriler.

Connecticut Üniversitesi’nden

mikrobiyolog Joerg Graf, hayvanlar

ve bakteriler aras›ndaki iliflkinin

dört ayr› örne¤ini inceliyor. Ancak

bu iflbirli¤i, her zaman uzaktan

göründü¤ü gibi iyi niyetli oluyor.

Örne¤in, mürekkep bal›¤›, vücudun-

daki kirac›lar› asl›nda öldürmeye

çal›fl›rken g›daya bo¤uyor. Çünkü,

bakteriler, hayvan›n kendilerini yok

etmek için salg›lad›¤› kimyasallar›,

kendi salg›lar›yla etkisiz hale getirip

tüketiyorlar.

Hünerli Diller

Ma¤ara’da 
Sanal Gezinti

www.sp.uconn.edu/~mcbstaff/graf/Sym.html
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Okyanuslar› Tan›yal›m
Gezegenimizin yüzeyinin neredeyse dörtte

üçü sularla kapl›. Peki biz bu sularda ve

altlar›nda olup bitenleri biliyor muyuz?

‹flte ö¤renmek için f›rsat. Ortaokuldan,

üniversiteye kadar her düzeyde ö¤renci-

nin bilmesi gereken ve flemalar, foto¤raf-

lar, aç›klamalarla kolayl›kla ö¤renebilece-

¤i bilgiler. Okyanus sular›n›n özelliklerin-

den ve dinamiklerinden tutun, okyanus taba-

n›n›n alt›nda olup bitenler, k›ta hareketleri,

dünya kabu¤unun yenilenmesi, yanarda¤

oluflumu vb. ‹çinde “yüzmeye” doyamaya-

ca¤›n›z bir site. Site ayn› zamanda ö¤ret-

menler için de haz›rlanm›fl. Ö¤rencilere

neyin anlat›laca¤›, ve neler sorulmas›

gerekti¤i de aç›klan›yor.

www.mos.org/oceans

Ç›plak gözle ya da optik teleskoplarla, elektromanyetik

tayf›n ancak s›n›rl› bir aral›ktaki dalga boylar›n›

görebiliyoruz. Oysa evren daha farkl› dalga boylar›ndaki

görüntüleri de ekleyince evrenin resmi daha da

güzellefliyor. NASA’n›n haz›rlad›¤› bu sitede iflte tayf›n

gama bölgesinden, radyoya kadar, optik aral›k d›fl›nda

kalan dalga boylar›nda gökyüzünü izleyebilirsiniz. Site,

amatörden profesyonele kadar çeflitli düzeydeki

gözlemciler için haz›rlanm›fl “arayüzler” içeriyor. Neye

bakmak istedi¤inizi iflaretlemeniz yeterli.Arkan›za yaslan›p

seyredin...

http://skyview.gsfc.nasa.gov/

Kimyan›n Ifl›¤›
Kimyasal yap›lar›

belirlemek için

kullan›lan en yayg›n

teknik olan Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) ile,

mikrodalga f›r›nda yemek piflirmenin ne gibi bir ilgisi

olabilir? Ifl›¤›n kimyasal analizde nas›l kullan›ld›¤›n›

ö¤retmek için haz›rlanm›fl Spektroskopi (Tayfölçüm)

Bilimi sayfas›nda merak›n›z› giderebilirsiniz. Hadi biz

söyleyelim: Örne¤in, bir molekül içindeki karbon ve

hidrojen atomlar›n›n yerlerini belirlede NMR ayg›t›, atom

çekirdeklerini hareketlendirmek için düflük enerjili

›fl›n›mdan yararlan›yor.  Mikrodalga f›r›nlarsa biraz daha

yüksek enerjide ›fl›n›m kullanarak f›r›na konulan yiyecek

içindeki su molekülleri-

nin saniyede 2,45 milyar

kez sal›nmas›na yol

aç›yor. Bu sal›n›m›n yol

açt›¤› sürtünme de

yeme¤i piflirecek ›s›y›

oluflturuyor. Hartford Üniversitesi araflt›rmac›lar›nca

haz›rlanan sitede önce ›fl›k ve özellikleri hakk›nda genel

bilgiler aç›klan›yor ve daha sonra spektroskopinin

tüketim mallar›, t›p ve uzay bilimlerinde nas›l kullan›ld›¤›

gösteriliyor. Ifl›¤›n ve spektroskopinin genel ilkeleri bir

kez anlafl›ld›ktan sonra, ö¤renciler,  örne¤in kütle

spektroskopisi,taramal› elektron mikroskopisi, NMR, ve

interferometri (giriflimölçümü) gibi teknikleri

inceleyebiliyor ve sitedeki sanal araçlar› kullanarak örnek

veri setleri oluflturup gözlem yapabiliyorlar. 

spectroscopy.hartford.edu

BilimNet

Göremedi¤imiz Evren

Yüksek frekans Düflük frekans

Nanodünyada Gezinti

Nanoteknoloji, yüzy›l›m›z›n gözdesi.

Mikroskopik ayg›tlar yapabilmek için

araflt›rmac›lar özel malzemelerden ya-

rarlan›yorlar. Örne¤in, ferroak›flkan

denen, içinde demir tozlar› bulunan

a¤dal› bir s›v›, ya da büküldükten

sonra eski biçimine dönen metal ala-

fl›mlar, iki ucundan çekildi¤inde ince-

lece¤ine kal›nlaflan köpükler vb. Ge-

zece¤iniz site, lise,

üniversite ve amatör

merakl›lar ve ö¤ret-

menler için düzenlen-

mifl bölümleriyle, çok

yararl› bir e¤itim site-

si. Gene de¤iflik düzey-

ler için haz›rlanm›fl

zengin video film koleksiyonlar›, gör-

düklerinizi aç›klayan k›sa makalelerle

destekleniyor.  Ö¤retmenler için sekiz

“nanoetkinlik” için ha-

z›rlanm›fl, aç›klamal›

video laboratuvar dü-

zenekleri var.  Orga-

nik LEDler yapmak,

ya da ahududunda

bulunan bir pigmentle

nas›l bir günefl ener-

jisi hücresi yapaca¤›n›z› ö¤renmek

için, k›lavuzlar› izlemek yeterli.

www.mrsec.wisc.edu/edetc/index.html

Dünya atmosferinde 
su buhar›


