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bilim ﬂenli¤i
Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri
Eskiﬂehir’de ilk kez Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü taraf›ndan düzenlenen “Bilim ﬁenli¤i” etkinli¤i, 22-24 Ekim tarihleri aras›nda
Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü’nde gerçekleﬂtirildi. ﬁenli¤i destekleyen TÜB‹TAK Bilim ve Teknik dergisi’nin muhabiri Yeliz Erkoç, etkinlikte
tart›ﬂ›lan bilimsel konular hakk›nda bizleri bilgilendiriyor.
Günümüzde bilime karﬂ› olan so¤uk bak›ﬂ,
anlaﬂ›lamama korkusu gibi çeﬂitli önyarg›lardan
oluﬂuyor. Oysa ki bilim ve teknolojinin günlük
yaﬂam›m›zdaki yeri düﬂünüldü¤ünde bu önyarg›lar›n yersiz oldu¤u çok aç›k. Her gün yedi¤imiz
ekmekten içti¤imiz çaya, radyo ve televizyondan,
cebimizde taﬂ›d›¤›m›z mobil telefona kadar her
an bilim ve teknoloji ile yaﬂ›yoruz. ‹ﬂte Anadolu
Üniversitesi Bilim ve Teknoloji kulübü de insanlara biraz olsun bu temel önyarg›lardan kurtulmalar›na yard›m etmek amac›yla kuruldu. Üç y›ld›r etkinliklerini aral›ks›z devam ettiren kulüp,
geçti¤imiz Ekim ay›nda “Bilim ﬁenli¤i”ni düzenledi. ﬁenli¤in özelli¤i, farkl› kitlelere seslenen,
çeﬂitli bir program›n›n bulunmas›yd›. Anadolu
Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü’nün bu etkinli¤i düzenlemekteki birincil amac›, bilim sevgisini ve merak›n› daha geniﬂ kitlelere yayabilmekti.
“Bilim ﬁenli¤i” etkinli¤ine ‹stanbul, Ankara,
‹zmir ve Antalya illerindeki çeﬂitli üniversitelerden, TÜB‹TAK Bilim ve Teknik dergisi, Atlas dergisi ve Linux kullan›c›lar› derne¤inden 12 konuﬂmac› kat›ld›. Bunun yan› s›ra çeﬂitli üniversiteler
ve liselerden 21 konuk ö¤renci stantlar açarak
etkinli¤e katk›da bulundu.
ﬁenli¤in ilk gününde, Prof. Dr. Engin Ar›k
“Toryum Elementinin Bir Nükleer Yak›t Olarak
Kullan›lmas›” ve Orhan Bursal› “Bilim, Toplum
ve Bilim Gazetecili¤i” konular›nda konferanslar
verdiler. Toryum fizik dünyas›nda y›llardan beri
süregelen bir tart›ﬂma konusu. Radyoaktif bir
element oldu¤u 1898’den beri biliniyor. Bu eleBülent Gözcelio¤lu- Bilim ve Teknik Dergisi

mentin nükleer reaktörlerde kullan›labilece¤ini,
merkezi Cenevre’de olan, CERN (European Center for Nuclear Research-Avrupa Parçac›k Fizi¤i
Araﬂt›rma Merkezi) laboratuar›nda araﬂt›rma yapan, ‹talyan fizikçi Prof. Carlo Rubbia aç›klad›.
Ama Rubia’n›n tezinin aksi tezler de var. Engin
Ar›k ise, toryum’un nükleer çal›ﬂmalardaki önemine de¤indi ve toryum elementinin rezervlerinin dünya üzerinde en fazla Türkiye-Eskiﬂehir’de
bulundu¤unu söyledi.
Orhan Bursal› söyleﬂisinde, bilimin ilkokulSargun Tont- Bilim ve Teknik Dergisi

dan üniversiteye ö¤renciler üzerindeki etkisini ve
Türkiye’deki e¤itim sistemi içerisinde bilimi anlatt›. Söyleﬂi ö¤rencilerin kat›l›m›yla karﬂ›l›kl› diyolog ve fikir paylaﬂ›m› ﬂeklinde gerçekleﬂti.
ﬁenli¤in ikinci gününde, Bilim ve Teknik dergisinden Sargun A. Tont “Bilimden Sanata: Ekolojinin Dünü ve Yar›n›” konulu bir konferans verdi. Tont’un görsel olarak aç›klad›¤› ekolojik kavramlar ö¤renciler taraf›ndan ilgiyle izlendi. Ekolojik felsefe, ekolojik ahlâk ve ekolojik sanattan
örnekler veren Tont, “sa¤l›kl› bir kurtuluﬂ olaSerpil Y›ld›z- Bilim ve Teknik Dergisi

Bilim ve Teknik Kulübü hakk›nda ter türlü bilgiyi, mektup, telefon, faks ya da e-posta arac›l›¤›yla edinebilirsiniz. ‹letiﬂim kurabilece¤iniz adreslerse ﬂöyle: Bilim ve Teknik Kulübü, Atatürk Bulvar› No:221 Kavakl›dere- Ankara,
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caksa bu do¤aya sevgiye, sayg›ya dayanmal›” dedi.
Depremin Türkiye’nin kabullenmesi gereken
bir gerçek oldu¤u bilinciyle etkinlikte Prof. Dr.
ﬁükrü Ersoy, “Afet Stratejileri” ve Eskiﬂehir’de
yaﬂanan son sars›nt›lar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
verdi. ‹lgiyle izlenen konferans Eskiﬂehir’deki
sars›nt›lar ile ilgili soru iﬂaretlerinin ortadan
kalkmas›n› sa¤lad›. Ayn› gün Jeoloji Mühendisi
ve Atlas dergisi foto¤rafç›s› Yrd. Doç. Dr. Y›ld›r›m Güngör az rastlanan bir do¤a olay› olan
“K›rm›z› Periler Diyar›, Narman”› objektifinden
kat›l›mc›lara yans›tt›. Güngör, Narman’›n jeolojik
yap›s› hakk›nda da bilgi verdi ve oradaki koruma
çal›ﬂmalar›na dikkatin çekilmesi gerekti¤ini belirtti.
Paralel etkinlikler çerçevesinde düzenlenen
Linux iﬂletim sistemi seminerleri merakl›lar› taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›. Aç›k kollu bir iﬂletim
sistemi olan Linux, kaynak kodlar› aç›k oldu¤u
için özellikle üniversite ve bilimsel merkezlerde
yo¤un olarak kullan›l›yor. Kaynak kodlar›n›n aç›k
olamas›, Linux’un de¤iﬂtirilmeye uygun ve yeni
ﬂeyler eklenebilen bir sistem olmas›n› sa¤l›yor.
ﬁenlikte Linux iﬂletim sistemi tüm ayr›nt›lar›yla
izleyicilere uygulamal› olarak aktar›ld›.
ﬁenlikte, görsel gösteriler ve söyleﬂiler d›ﬂ›nda standlar kuruldu. Tübitak Ulusal Gözlemevi,
Linux Kullan›c›lar Derne¤i, Caretta caretta, Lületaﬂ›, Rubik Küpü tan›t›m stantlar›n›n yan› s›ra Tema ve Anadolu Üniversitesi Bilgi ve Zekâ Oyunlar› Kulübü’nün de birer stant› yer ald›. Ayr›ca
ﬂenlikte foto¤raf sanatç›s› Ahmet Korkmaz “Lületaﬂ›” konulu siyah beyaz çal›ﬂmalardan oluﬂan
bir foto¤raf sergisi açt›.
Bursa Özel Nam›k Sözeri Okullar›, Bilim ﬁenli¤i’ne, dan›ﬂman ö¤retmenleri Nihat Tapan ve
H›d›r Güler ile birlikte dört proje sunumuyla kat›ld›lar. ‹lk proje, 5. s›n›f ö¤rencisi ‹rem Uluda¤’›n haz›rlad›¤› “Paletli Çocuk ve Pazar Arabas›” idi. Uluda¤, tasarlad›¤› araba sayesinde, baﬂkas›ndan yard›m almadan, arabalar›m›z› merdivenden indirip ç›kartabilece¤imizi söyledi. Di¤er
bir proje yedinci s›n›f ö¤rencisi Tu¤çe Haﬂ›l’›n
haz›rlad›¤› “Plastik Kapak Açaca¤›” idi. Tu¤çe
projesini, plastik ﬂiﬂe kapa¤›n› bozmadan ve y›pratmadan açmak için bir alet üretmek için yapt›¤›n› aç›klad›. Selin Acar’a ait “Klozet kapa¤› ve

oturma yerinin ayakla çal›ﬂan bir sistemle aç›l›p
kapanmas›” projesiyse, sa¤l›k kurallar›na ba¤l›
kalarak klozet kapa¤›n› ve oturma yerini ayakla
kald›r›p indirecek bir sistemi geliﬂtiriyor. Onuncu
s›n›f ö¤rencisi Merve Helvac›o¤lu ise projesinde,
“Perdeleri korniﬂe kolay takma aparat›” ortaya
koyuyordu.
“Bilim ﬁenli¤i”nin ilgi çekici bir di¤er etkinli¤i de “Gökyüzü Gözlemi” oldu. Havan›n bulutlu
olmas› nedeniyle gözlem yap›lamad›. Ancak Bilim ve Teknik dergisi yazarlar›ndan Alp Ako¤lu
ile Tübitak Ulusal Gözlemevi görevlisi ve Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Zeynel Tunca, konuklara görsel bir sunumla birlikte y›ld›zlar›n evriminden teleskoplara, Tübitak Ulusal Gözlemevi’nden Türkiye’de yap›lan gökbilim çal›ﬂmalar›na kadar birçok konu hakk›nda bilgi verdiler.
Etkinli¤in son gününde Bilim ve Teknik dergisi yazarlar›ndan Bülent Gözcelio¤lu “Türkiye
Denizlerinin Biyoçeﬂitlili¤i” hakk›nda dia gösterisi ile birlikte aç›klamalarda bulundu. Gözcelio¤lu, “Türkiye, sahip oldu¤u farkl› özellikteki denizleriyle oldukça zengin bir denizel biyoçeﬂitlili¤e sahip. Denizlerimizde 450’si bal›k olmak üze-

re 3100 civar›nda fauna eleman› var. Ayr›ca bu
say› son zamanlarda artan araﬂt›rmalarla da gittikçe ço¤al›yor. Ancak biz bu zenginli¤i yeterince koruyam›yoruz. Yapmam›z gerekense bu çeﬂitlili¤i ne pahas›na olursa olsun korumak.” dedi.
Bilim ve Teknik dergisi yazarlar›ndan Serpil
Y›ld›z ise ülkemizde gözard› edilen bir dal olan
“Bilim Foto¤rafç›l›¤›” hakk›nda bilgi verdi. Bilim
ve Teknik Dergisi’nde yer alan örnekler üzerinden aç›klamalarda bulunan Y›ld›z, ülkemizde bu
konuda kapsaml› bir çal›ﬂma olmad›¤›n›n alt›n›
çizdi. Bilim ﬁenli¤i’nin son konu¤u ise y›llard›r
karikatürleri ile bilim yapan, Porof. Zihni Sinir
olarak da tan›d›¤›m›z ‹rfan Sayar oldu. Sayar
görsel bir sunumla Porof. Zihni Sinir’in “proceler” ini konuklara anlatt›.
Yap›lan kapan›ﬂ konuﬂmas›ndaysa, katk›da
bulunanlar dinlendi ve etkinli¤in en k›sa zamanda tekrarlanmas› için karar verildi.
Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediyesi ve Tepebaﬂ›
Belediyesi’nin katk›da bulundu¤u bu ﬂenlik hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi, foto¤raflar ve video görüntülerine “www.btk.anadolu.edu.tr” adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Haberler...Haberler...Haberler...Haberler...Haberler...Haberler... Haberler...
Cam ve Seramik Günü
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Kimya
Toplulu¤u, 18 Aral›k’ta, cam ve seramik günü düzenliyor. Gün boyunca,
ﬂirketlerin insan kaynaklar›ndan
yetkililer, kimyagerlerin konumu, kimyan›n cam ve seramik sektörlerindeki yeri
hakk›nda ö¤rencileri bilgilendirecekler. Cam ve seramik yap›m› gösterimi de yer alacak. Ayr›ca, kat›l›mc› ﬂirketlerin

standlar›ndan, kat›l›mc›lar›n onlarla ba¤lant›ya
geçerek staj ve iﬂ baﬂvurusunda bulunma olana¤› sa¤lanacak.
‹lgilenenler için:ODTÜ Kimya Toplulu¤u
e-posta:info@kimyatoplulu¤u.org
web:www.kimyatoplulu¤u.org

Duvar T›rman›ﬂ›
Türkiye
ﬁampiyonas›
3. Duvar T›rman›ﬂ› Türkiye ﬁampiyonas›, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve

Teknolojisi ve Hacettepe Üniversitesi Da¤c›l›k ve
Do¤a Sporlar› Kulübü’nün organizasyonuyla, 5-6
Aral›k’ta, Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirilecek. ‹lk kez 2000 y›l›nda yap›lan ve sonra her
y›l düzenli olarak yap›lmaya baﬂlanan bu ﬂampiyona t›rman›ﬂ sporlar› aç›s›ndan son derece önemli.
Türkiye için oldukça yeni olan bu spor dal› dünyan›n birçok ülkesinde yayg›n olarak yap›l›yor. ﬁampiyona bayanlar ve erkekler katagorisinde iki ayr›
dalda yap›lacak. Sporcular zamana karﬂ› ve zorluk
derecesine göre iki ayr› dalda yar›ﬂacaklar. ‹steyen her iki dalda da yar›ﬂabilecek. ﬁampiyona eleme, yar› final ve final bölümlerinden oluﬂacak.

Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: agulgun@tubitak.gov.tr
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Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri
Do¤adaki her canl›n›n kendine özel bir yaﬂam› ve bulundu¤u ortama uyum sa¤lamak için özel bir vücut yap›s› var. Deniz kirlili¤i, bilinçsiz ve aﬂ›r› avc›l›k, kurulan barajlar, kuruttu¤umuz sulak alanlar, artan deniz trafi¤i, do¤al alanlar›n kayb›na neden olan turizm gibi birçok etken, bu özel canl›lar› gün geçtikçe yok ediyor. Karada oldu¤u gibi denizde de çeﬂitlili¤in bulundu¤u ülkemizde
bu çeﬂitlili¤e sayg› duymam›z gerekti¤ini söyleyen Bursa muhabirimiz Ayﬂegül U¤ur, sulardaki ilginç yaﬂamlar› bize anlat›yor.

ilginç Yaﬂamlar
Sular›n vazgeçilmez canl›lar›. Kimi zaman sofram›z›, kimi zamanda evimizdeki akvaryumu dolduran bal›klar. Torpido ya da i¤ ﬂeklindeki vücutlar›
var. Bu vücut yap›s› sayesinde su içerisinde daha az enerji harcayarak hareket edebiliyorlar. Bazen renk renk, göz al›c› güzelli¤e
sahip bal›klarla karﬂ›laﬂ›r›z. Vahﬂi yaﬂamda bu bal›klar, 0-200 m derinliklerde yaﬂar ve littoral bal›k olarak isimlendirilir.
Littoral bal›klar, bulundu¤u bölgedeki
taﬂ, kum, resif ya da kayalar›n rengine
sahipler. Yani kamuflaj yetenekleri var.
Bal›klar için bu özellik, düﬂmanlar›ndan
saklanmak için bir avantaj. Bu avantaj› onlara verip, renk de¤iﬂtirerek saklanmalar›n› sa¤layan renk hücreleriyse dört çeﬂit. Kromotofor ad›
verilen bu hücreler, melanofor (siyah), ksantofor
(sar›), eritrofor (k›rm›z›) ve gümüﬂi renkte olan iridositler. ‹ridositler d›ﬂ›ndaki di¤er kromotoforlar,
merkezi bir k›s›m ve uzant›lar›ndan oluﬂan karmaﬂ›k bir hücresel yap›ya sahip. Iﬂ›k, hormon ve sinirlerin etkisiyle kromotofor içerisindeki pigment granülleri, bu hücrenin merkezinde toplan›rsa bal›¤›n
rengi aç›k, tüm hücreye yay›l›rsa renk koyu oluyor.

Bu özellik ani renk de¤iﬂimi olarak biliniyor. Bazen
de karanl›k bir ortamda yaﬂayan ya da uzun süre
böyle bir ortamda kalm›ﬂ olan bir bal›k, yavaﬂ yavaﬂ kromotofor say›s›n› artt›rarak, vücut rengini
bulundu¤u ortama göre ayarlayabiliyor. Bu renk
de¤iﬂtirme biçimi uzun süreli olup, kal›c›. ‹ridosit-

ler dedi¤imiz gümüﬂi renkteki kromotoforlar›nsa
içinde özel bir renk maddesi bulunmuyor. Bunun
yerine ›ﬂ›¤› kuvvetlice k›ran, guanin kristalleri içeriyorlar. Bu kristallerin hücre içindeki yerine
göre, ›ﬂ›¤› az ya da çok miktarda yans›tmas›yla da bir gökkuﬂa¤› rengi meydana geliyor.
Aç›k denizlerde yaﬂayan bal›klardaysa
renk karakteristik. S›rt, mavi yeﬂil par›lt›l› olup, bal›¤›n yanlar›ndan karn›na
do¤ru gümüﬂi, kar›n taraf› da beyaz.
Sofralar›m›z› dolduran hamsi, sardalye,
uskumru da oldu¤u gibi…
Dip bal›klar›ndan vatoz (Rajiformes), dil ve
pisi (Pleuronectiformes) bal›klar›na bakacak
olursak, s›rt taraflar›n›n koyu renkli ve kar›ﬂ›k desenli, kar›n taraflar›n›n da soluk renkli oldu¤unu
görürüz. Karanl›k çevreye uyum sa¤lamak için bu
gibi dip bal›klar›nda menekﬂe ya da siyah renk hakim. Ayr›ca diplerde ve bulan›k sularda yaﬂayan bal›klarda gözler küçük. Besin aranmas›nda, düﬂman›n alg›lanmas›nda vs. gözler yerine b›y›klar ya da
koklama organ› gibi baﬂka organlar görev al›yor.
B›y›klar üzerindeki reseptörler kimi zaman tat al-

Bilgi de De¤erli

mada, kimi zamanda besin aranmas›nda rol oynuyor. Bal›klardaki koklama organ› kara hayvanlar›nda oldu¤u gibi solunum iﬂine yaram›yor ve yutakla ba¤lant›s› yok. Bal›¤›n gözü ile a¤z› aras›nda
bulunan burun delikleri, her iki yan›nda bir çift
delikten oluﬂup burun boﬂlu¤u içinde koklama
kapsülü bulunuyor. Yüzme s›ras›nda su, ön delikten giriyor ve koklama kapsülünden geçtikten
sonra arka delikten ç›k›yor. Özellikle de sürü halinde gezen bal›klarda bu organ, bal›¤›n kendi sürüsünden birinin ya da düﬂman›n kokusunu ay›rt
etmede kullan›l›yor.
Baz› bal›klarda bir bireyin yaralanm›ﬂ derisinden salg›lanan koku maddesi, sürünün di¤er üyeleri taraf›ndan alg›lanarak, ortamda düﬂman›n var
oldu¤unu anlamalar›n› sa¤l›yor. Bal›klar›n birbirleriyle haberleﬂmesini sa¤layan di¤er bir yöntem de
ç›kard›klar› sesler. Bal›klarda g›rtlak olmad›¤› için,
memeli ve kuﬂlarda oldu¤u gibi ses ç›karm›yorlar.
Bunun yerine sazangiller (Cyprinidae) ailesinde oldu¤u gibi yüzme kesesinden hava ç›karken oluﬂan
ya da k›rlang›ç bal›¤›giller (Triglidae) ailesindeki bal›klarda görülen ‘gurlama’ ﬂeklindeki ses gibi karakteristik sesler ç›kar›yorlar. Birçok bal›¤›n kendine
özgü sesi var: Trachurus, Mola ve baz› Balistes türleri üst ve alt yutak diﬂlerini birbirine sürterek kaba
bir ses ç›kar›yorlar. Baz› bal›klarsa süpersonik sesler ç›kar›yorlar. Genellikle, süpersonik sesler ç›karan canl›lar olarak yunuslar gelir akl›m›za. Fakat yunuslar, denizlerde yaﬂayan memeli hayvanlar. Bu sevimli canl›lar 2000 Hz’den az ve 100 000 Hz’den
fazla olan ‘klik’ ﬂeklindeki sesleriyle büyüklük, boyut, boﬂluk tayini ve ayn› zamanda da doku ve objelerin yön ve yo¤unlu¤unu alg›l›yorlar. Bizim duya-

mad›¤›m›z bu sesler, yunusun kafas›n›n içindeki
‘melon’ ad› verilen bölgeden kaynaklan›yor. Yunuslar su içerisinde hareket ederken, genellikle kafalar›n› yavaﬂ biçimde bir yandan di¤er bir yana döndürerek ve yukar› aﬂa¤› hareketler yaparak, çevreyi
tar›yorlar. Bu tarama s›ras›nda, çevrelerindeki nesnelerin ﬂeklini, gönderdikleri seslerin frekans›n› de¤iﬂtirerek ortaya ç›kar›rlar. Sesin geri dönüﬂ süresi
objenin yunusa olan uzakl›¤›n› belirliyor. Yunusun
kafas›n›n yan k›s›mlar› ve alt çenesi oldukça ya¤l›.
Geri dönen ses yans›malar›, bu bölge ile alg›lan›r.
ﬁiﬂe burunlu yunus (Tursiops truncatus), t›rtak yunus (Delphinus delphis), çizgili yunus (Stenella coeruleoalba) ve Karadeniz’de yaﬂayan, ama günümüzde say›lar› oldukça azalm›ﬂ olan mutur (Phocena phocena), yurdumuzun denizlerinde yaﬂayan yunus türleri. Kontrolsüz biçimde avlanma, a¤lara tak›lmalar›, besin azl›¤› nedeniyle say›lar› oldukça
azalm›ﬂ bu sevimli hayvanlar hakk›nda ne yaz›k ki
ülkemizde yeterli bilimsel araﬂt›rma yok.
Azalan say›lar›yla halen yaﬂam mücadelesi ve-

ren, sular›n vazgeçilmez canl›lar›ndan bir di¤eriyse,
Mersin morinas› (Huso huso). Acipenceridae ailesinden biri olan bu de¤erli bal›k, mersin bal›klar› içinde en büyü¤ü ve yurdumuzda Karadeniz’de 100130 m derinliklerde yaﬂ›yor. Karides, yengeç, çeﬂitli kabuklular ve kabuklularla beslenen bu muhteﬂem hayvan›n boyunun 4 m ve a¤›rl›¤›n›n 1300
kg’a ulaﬂt›¤› ne yaz›k ki efsanelerde kald›. Günümüzde Mersin morinas›n›n boyu 2 m’yi bile bulmuyor. Havyar› ve lezzetli eti yüzünden aﬂ›r› avlan›yor.
Yumurtlamak için tatl› sulara girmek istedi¤inde
önüne kurulan setler yüzünden nehre giremeyen bu
de¤erli üyemizi, gün geçtikçe kaybediyoruz.
Normal olarak denizlerde yaﬂay›p da yumurtlamak için tatl› sulara göç eden bal›klara anadrom bal›klar deniyor. Mersin morinas› gibi alabal›klar da
(Salmonidae ailesi) anadrom bal›klar grubuna giriyor. Salmonidae ailesini di¤er bal›klardan ay›ran en
önemli özellikle s›rtlar›nda bulunan ya¤ (adipoz)
yüzgeci. Etleri çok lezzetli olan bu bal›klar, küçük
omurgas›z ve bal›klarla besleniyor. Ülkemizde temiz
da¤ sular›nda ve Karadeniz’de yaﬂa›yorlar. Salmonidae ailesinin en ilginç yaﬂam öyküsüne sahip olan
üyesi, Pasifik som bal›¤› (Oncorhynchus sp.). 2 Aral›k 1964’de, Prairie Creek bal›k çiftli¤inde yaﬂanan
bir olayla araﬂt›r›lmaya baﬂland›. Yavru bal›klar›n
bulundu¤u havuzda, büyük bir som bal›¤› görüldü.
Bal›k, iki y›l önce okyanusa bu çiftlikten b›rak›lm›ﬂt›. Çünkü, bu bal›k çiftli¤inin metal klipsini taﬂ›yordu. Bal›k çiftli¤inin tahliye kanallar›na bak›ld›¤›nda
70 kadar daha som bal›¤›n›n havuza girmek için
bekledi¤i görüldü. Yap›lan uzun süreli araﬂt›rmalar
sonucu ülkemizde yaﬂamayan bu göçmen bal›¤›n yaﬂam yolculu¤u belirlendi.
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Bir som bal›¤›n›n yaﬂam›, ekim-ocak aylar›nda
annelerinin s›¤ bir akarsuda, çak›l ve kumlar aras›na yapt›¤› yuvaya, yumurtalar›n› b›rakmas›yla baﬂl›yor. Suyun s›cakl›¤›na göre geliﬂimini tamamlayan
yumurtalar 3-5 ay sonra aç›l›yor. Yavrular iki ay kadar çak›llar aras›nda besin keseleriyle besleniyor,
daha sonra aktif olarak beslenmeye baﬂl›yor. Parlak pembe renkli ve üzeri koyu lekeli, genç som bal›¤› yavrusuna ‘parr’ deniyor. Parr’lar geliﬂerek ertesi ilk baharda 25-35 gr a¤›rl›¤a ulaﬂ›yorlar. Bu
büyüklükteki bir som bal›¤›nda, tuzlu suya geçiﬂ
için fizyolojik de¤iﬂimler meydana geliyor ve bal›¤›n davran›ﬂlar› de¤iﬂiyor. Renk de¤iﬂtirerek gümüﬂi bir renk al›yorlar. Göç etmeye haz›r duruma gelmiﬂ som bal›¤› yavrular›na ise ‘smolt’ ad› veriliyor.
1-5 y›l boyunca okyanusta, çok uzun mesafelere
göç ediyorlar. Kanada ve Alaska’da bulunan bu bal›klar, Amerika, Alaska ve Japonya k›y›lar›nda dolaﬂt›ktan sonra üremek için yumurtadan ç›kt›klar›
akarsuya geri dönüyorlar. Ne bir ﬂelale, ne de kuvvetli bir ak›nt› y›ld›rabilir onlar›. Çok uzun mesafelerde gerçekleﬂtirdikleri bu üreme göçü s›ras›nda
hiçbir ﬂey yemiyorlar. Do¤du¤u akarsulara geldi¤inde s›¤ kesimlere yumurtalar›n› b›rak›yor ve k›sa
bir süre sonra da ölüyorlar. Bu ﬂaﬂ›rt›c› yolculu¤un
nas›l yap›ld›¤›na ait araﬂt›rmalar, som bal›¤›n›n,
dünyan›n manyetik alan›n› alg›layan do¤al bir pusulas›n›n bulundu¤unu söylüyor. Kendi akarsular›n›
nas›l bulduklar›na gelince; dünyadaki bütün akarsular›n kendine özgü bir kimyasal bileﬂimi var.
Som bal›klar› da hassas koku alma sistemleriyle,

yumurtadan ç›kt›klar› akarsular›n kokusunu alg›layarak yolculuklar›n› tamamlarlar.
Bal›klarda göç, yaln›zca denizlerden nehirlere
olmaz. Normalde tatl› sularda yaﬂad›¤› halde, yumurtlamak üzere denizlere göç eden bal›klar da
var. Bunlar katadrom bal›klar olarak biliniyor. Y›lan bal›klar› (Anguilla anguilla) bu gruba giriyor.
Ülkemizin denizlere dökülen akarsular›nda ve özellikle de Akdeniz bölgesinde yaﬂ›yorlar. Okyanuslarda dünyaya gelen y›lan bal›¤› larvas›na ‘Leptosephalus’ ad› veriliyor. Leptosephalus, ﬂeffaf ve
yass› vücutlu olup, ilk günlerde i¤ne gibi sivri diﬂleriyle planktonlarla besleniyor ve h›zl› bir ﬂekilde
büyüyor. Bu s›rada yavaﬂ yavaﬂ deniz yüzeyine
do¤ru yaklaﬂ›yorlar. Larvalar›n baﬂkalaﬂ›m› üç y›lda tamamlan›yor. Eﬂeysel olgunlu¤a 6-7 y›ldan
sonra eriﬂiyorlar. Erkekleri nehir a¤z›nda kal›yor,
diﬂilerse nehirlere do¤ru göç etmeye baﬂl›yor. Tatl› suda kald›klar› sürece s›rt yeﬂilimsi- kahve kar›n
ve yan taraflar› sar›. Bu nedenle ‘sar› y›lan bal›¤›’
olarak adland›r›l›rlar. Tatl› sularda 15-18 y›la kadar devaml› olarak kalabilirler. K›ﬂ›n so¤u¤undan
rahats›z olan bu bal›klar; göl ve nehirlerde, suyun
derin k›s›mlar›nda ve çamurlar aras›nda k›ﬂ uykusuna yatarlar. Sonbahar sonlar›na do¤ru çok kuvvetli bir iç güdüyle tatl› sulardan denizlere göç
ederler. Bu s›rada renk de¤iﬂtirirler. S›rt siyah,
yan taraflar› gümüﬂ parlakl›¤›ndad›r. Bunlara ‘gümüﬂ y›lan bal›¤›’ da deniyor. Gümüﬂ y›lan bal›klar›n›n etleri oldukça ya¤l›. Baﬂ, genç yaﬂtakilere göre daha k›sa, çeneler küçük ve dudaklar› ince. De-

nizle ba¤lant›s› kesilmiﬂ sularda yaﬂayan y›lan bal›klar›n›n bile denize ulaﬂmak için ›slak çay›rlar
üzerinden geçtikleri biliniyor. Erkek ve yumurtalar›n› b›rakan diﬂi y›lan bal›klar› yumurtalar›n› b›rakt›¤› yerde ölüyor. Y›lan bal›klar› içinde bir tür var
ki, bu kuvvetli göç etme içgüdüsünün yan›nda
elektrik üretmesiyle de kendini özel k›lm›ﬂ.
Elektrophorus electricus (elektrikli y›lan bal›¤›)
250 cm’lik boyu, 15-20 kg a¤›rl›¤›yla Güney Amerika’n›n nehir ve batakl›klar›nda yaﬂ›yor. Kuyru¤unun her iki yan›nda bulunan 6000-8000 bölmeli
elektrik organ›, 550 volt ve 2 amper ﬂiddetinde
elektrik üretiyor. Çizgili kaslar›n de¤iﬂikli¤e u¤ramas›yla oluﬂan elektrik organ›, etraf› ara doku ile
çevrili, disk ﬂeklindeki elektroplaklar›n arka arkaya dizilmesiyle oluﬂuyor. Bu plaklar›n bir yüzünde
sinirler, bir yüzünde kan damarlar› yerleﬂmiﬂ.
Plaklar, ayn› yüzleri, ayn› yöne gelecek ﬂekilde dizilmiﬂ. Elektrik ak›m›n›n ﬂiddeti, elektrik plaklar›n›n say›s›na ve bal›¤›n büyüklü¤üne ba¤l› olarak
de¤iﬂiyor. Elektrikli y›lan bal›¤›, iki metrelik bir
uzakl›ktan 1 kilowatt kuvvetinde bir etki gösterecek kadar tehlikeli. Elektrik organ›n› genellikle korunma amac›yla kullan›yor. Elektrik ak›m›na giren
büyük memelileri ve hatta insanlar› bile rahatl›kla
çarp›p, bay›lt›yor ve ﬂiddetli a¤r›lara neden oluyor.
Kaynaklar:
U¤urtaﬂ ‹.,Omurgal› Hayvanlar (Morfoloji ve Sistematik) Ders Notlar›
Uluda¤ Üniv. Fen-Edeb. Fak. Biyoloji Bölümü
Uras A., WWF Akdeniz Progarm›.
Boyla K.A., WWW Akdeniz Program›.

Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri
Kelebek Gözlemcili¤i

Kelebek gözlemcili¤i yapabilmek için güneﬂli
bir gün, yeﬂil alanlar ve biraz da etrafa dikkatlice
bakmak yeterli. Yan›n›za alaca¤›n›z yard›mc› bir kitapla, her gün, kelebek türleriyle ilgili bilgilerinize
bilgi katabilirsiniz. Kuzey K›br›s muhabirimiz Özge
Özden’in Kelebek gözlemcili¤ine olan ilgisi, Bilim
ve Teknik Kulübü projelerinden “Kelebek Gözlemcili¤i” konusunda Bilim ve Teknik Kulübü’nde yay›mlanan makalelerle baﬂlad›. Daha sonra K›br›s
adas›ndaki kelebek türleriyle ilgili bir araﬂt›rmaya
giriﬂen Özge, Kuzey K›br›s’ta Kelebek Gözlemcili¤i
projesinin koordinatörlük görevini yürüttü. Birleﬂmiﬂ Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ve Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› (UNDP),
KKTC Tar›m ve Orman Bakanl›¤› ve Lefke Avrupa
Üniversitesi Tar›m Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi taraf›ndan desteklenen ve 2003 Nisan’›nda
baﬂlayan “KKTC Orman Alanlar›nda Kelebek Gözlemcili¤i” projesi, bu y›l›n Eylül’ünde sona erdi.
Proje koordinatörü olan muhabirimiz Özge Özgen
projenin sonuçlar› hakk›nda bizleri bilgilendiriyor.
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KKTC Orman Alanlar›nda Kelebek Gözlemcili¤i Projesi’nin amac›, Kuzey K›br›s orman alanlar›nda bulunan kelebek türlerinin saptanmas› ve
tespit edilen türlerin popülasyon yo¤unluklar›n›n
belirlenmesi. Bu amaç do¤rultusunda alt› farkl›
orman alan› dikkate al›narak, bu alanlarda her ay
düzenli olarak arazi ç›k›ﬂ› yap›ld›. Nisan ay›ndan
bu yana yap›lan gözlemler sonucunda Ada’da toplam 23 farkl› kelebek türü belirlendi. Belirlenen
bu türlerden en fazla gözlemlenen tür ise Maniola
cypricola. Bu tür Satyridae ailesine ait olup, K›br›s’a özgü endemik bir tür. Bu türe en fazla rastlanan yerse, Beﬂparmak da¤lar›n›n tepelerinde
bulunan Alevkaya diye isimlendirilen ormanl›k
alan.
Bu projede gözlem yapmak için üç adet do¤al
yaﬂl› plantasyon, üç adet de genç plantasyon orman alan› esas al›nd›. Ayr›ca bu projede söz konusu orman alanlar›n›n vejetasyonu da belirlendi.
Örne¤in en fazla say›da kelebek gözlemlenen
Alevkaya orman›n›n bitki örtüsü ﬂöyle: K›z›l çam
(Pinus brutia), servi a¤ac› (Cupressus sempervirens), sak›z a¤ac› (Pistacia lentiscus), çitlenbik (Pistacia terebinthus), pembe ve beyaz çiçekli laden
(Cistus creticus, Cistus saliviifolius), Sarcopterium spinosum, zeytin (Olea europea), Lithodora hispidula, Teucrium micropodioides.
Yap›lan gözlemler gösterdi ki
do¤al yaﬂl› plantasyonlarda daha
fazla say›da kelebek bulunuyor.
En fazla say›da kelebek gözlemi
yap›lan orman Alevkaya orman› ve

burada 669 adet kelebek gözlemi yap›ld›. Tür say›s› aç›s›ndan en zengin ormansa Tatl›su orman›.
Bu ormanda toplam 16 tür kelebek gözlemlendi.
Bu türler ﬂöyle: k›rlang›ç kuyruk (Papilio machaon), lahana kelebe¤i (Pieris brassicae), pieris (Artogeia rapae), Gonepteryx cleopatra, ‹ranl› sevbeni (Cigaritis acamas), fasulye kapsül kurtlar›
(Lampides boeticus), Glaucopsyche paphos, Venessa atalanta, Charaxes jasius, Hipparchia cypriensis, Chazara briseis larnacana, esmer boncuk
(Lasiommata megera), orman z›pz›p› (Thymelicus
acteon).
Baz› bölgelerde saptanan türlerin literatürde
ilk kez tespit edilmiﬂ olmas› projenin getirdi¤i
önemli bir geliﬂme. ‹lk kez saptanan türler ve
tespit edildikleri orman alanlar›ysa ﬂöyle: Tepebaﬂ› Orman›: k›rlang›ç kuyruk, Venessa cardui; Gönendere Orman›: k›rlang›ç kuyruk, Aricia agestis;
Tatl›su Orman›: orman kelebe¤i (Anthocharis cardamines), ‹ranl› sevbeni. Esentepe Orman›: Pieris, Hipparchia aypriensis, Hipparchia syriaca,
Lycaena phleas; Geçitköy Orman›: Yeﬂil arkal› beyaz (Euchloe ausonia), Hipparchia
cypriensis, Hipparchia syriaca,
Maniola cypricola, Hyponephele
lupina, Glaucopsyche paphos, Polyommatus icaricus.
Sonuç olarak, Kelebek Gözlem
Projesi sayesinde, Kuzey K›br›s
orman alanlar›n›n kelebek türü
aç›s›ndan zengin oldu¤u, özellikle
de yaﬂl› ormanlar›n korunmas› gerekti¤i bir kez daha ortaya konmuﬂ oldu.

