B‹L‹M VE TEKN

Midye Avc›lar›n›n S›rr›
‹sveçli araﬂt›rmac›lar, Güneydo¤u Asya’da geçimlerini suya dalarak midye
ve öteki deniz hayvanlar›n› ç›karmak
yoluyla sa¤layan etnik bir toplulu¤un,
su alt›nda Avrupal›lara göre iki kat
daha uza¤› görebildiklerini ortaya
koydular. ‹nsanlar›n büyük ço¤unlu-

Kar›ncan›n
A¤›rl›¤›

Teker teker tart›ld›klar›nda, herhalde
kuyumcu terazilerini bile zor
oynat›rlar; ancak ya¤mur
ormanlar›ndaki kar›ncalar tart›ya hep
birlikte bindiklerinde, biyokütleleleri
memelilerinkini aﬂ›yor. Utah
Üniversitesi’nden (ABD) biyolog
Diane Davidson ve arkadaﬂlar›n›n

¤u, su alt›nda karadaki
kadar iyi göremez. Nedeni, suyun, gözdeki kornea tabakas›n›n ›ﬂ›¤›
odaklama yetene¤ini büyük ölçüde k›s›tlamas›.
Oysa Burma ve Tayland
k›y›lar›nda denizalt› canl›lar›n› avlayan Moken
kabilesinin dalg›çlar›,
böyle bir k›s›tlamadan
habersiz görünüyorlar.
Lund Üniversitesi ile
Molndal’daki Klinik Nöroloji Enstitüsü araﬂt›rmac›lar›, bu yetene¤in nedenini keﬂfettiklerini aç›klad›lar. Moken çocuklar› üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar, çocuklar›n su alt›nda gözbebebeklerini 2 milimetreye
kadar küçültebildiklerini ortaya koymuﬂ. Bu da göz merce¤inin e¤rili¤ini
geçici olarak de¤iﬂtirerek ›ﬂ›¤› odaklamas›n› sa¤l›yor.
Science, 23 May›s 2003

Peru ve Borneo
ormanlar›nda
yapt›klar›
araﬂt›rmalar, ayr›ca
ormanlar›n
“ﬂemsiye” denen
üst katmanlar›nda
yaﬂayan
kar›ncalar›n
ço¤unun hepçil
de¤il otçul
oldu¤unu ortaya
koymuﬂ bulunuyor.
Bu da kar›ncalar›n,
ya¤mur
ormanlar›n›n yok
olmas›ndaki
etkilerinin
san›landan daha
fazla oldu¤unu
gösteriyor.
Araﬂt›rmac›lar,
hepçil kar›ncalarla otçullar› ay›rmak
için vücutlar›ndaki azot
izotoplar›ndaki farkl›l›¤› gözlemiﬂler.
Bu yöndeki çal›ﬂmalar›n,
ormanlardaki karbon ve azot
döngüsünün daha iyi anlaﬂ›lmas›na
yard›mc› olaca¤› düﬂünülüyor.
Science, 9 May›s 2003
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Kurtçuklar Mekik
Kazas›n› Atlatm›ﬂ

Talihsiz Columbia meki¤iyle uzaya
gönderilen binlerce kurtçu¤un, yedi
astronotun yaﬂam›na malolan
kazadan sa¤ salim kurtulduklar›
aç›kland›. NASA taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, binlerce nematod
kurtçu¤unun, enkaz parçalar›
aras›nda toplanan özel kutulardaki
kültür çanaklar›nda
bulundu¤u ve yaﬂam
döngüsünün çeﬂitli
evrelerinde olduklar›,
bu arada birçok yeni
kuﬂa¤›n üremiﬂ oldu¤u
kaydedildi.
Toplu i¤ne baﬂ›
büyüklü¤ündeki kurtçuklar,
normalde 40 gün olan yaﬂam
sürelerini 100 güne kadar uzatmay›
öngören bir deney için uzaya
gönderilmiﬂlerdi. Aç›klamada, deney
için gönderilen yosun parçalar›n›n da
hayatta kalmay› baﬂard›klar› belirtildi.
Bu arada, kazazede kurtçuklar›
bulan bir bilimadam›, silindir kap
üzerinde bulunan bir göstergeden,
kaza s›ras›nda yüksek s›cakl›klar›n
yaln›zca yar›m saat kadar sürdü¤ünü,
s›cakl›¤›n kaptaki polikarbonat astar›
çepere yap›ﬂt›rmas›na karﬂ›n petri
çanaklar›n› eritememiﬂ oldu¤unu
aç›klad›.
Science, 9 May›s 2003

