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Juneau hareketsizlik ve artan obezite
ile mücadele etmek için spor, çalışma
ve ulaşımı birleştirmeyi öneriyor.
Örneğin gün boyunca daha az miktarda
egzersiz yapmanın, yoğun yapılan
egzersizden daha etkili olabileceğinin
ve bu yüzden çalışma saatleri aralarında
yürümenin, merdiven inip çıkmanın
büyük yararı olabileceğini düşünüyor.

Stres
Ekosistemleri
Değiştirebilir
İlay Çelik

G

eçtiğimiz ağustos ayında yayımlanan
bir araştırma, stresin çekirgelerin
metabolizmasını hızlandırdığını ve
çekirgeleri hızlı enerji desteği için kolay
sindirilebilen şekerli ve karbonhidratlı
besinleri tüketmeye sevk ettiğini gösterdi.

Pek çok hayvan rahat koşullar
altında, büyümelerine ve üremelerine
yardımcı olacak yüksek proteinli besinleri
yemeyi tercih eder. Ancak etrafta bir
avcı geziniyorsa tetiğe geçerler ve
vücutlarına hızla enerji sağlayacak,
gerektiğinde onları daha çevik kılacak
besinlere ihtiyaç duyarlar. Connecticut
New Haven’daki Yale Üniversitesi’nde
ekolog olan Dror Hawlena bu tür bir av
olma stresinin çayırlıklardaki karmaşık
sonuçlarını çözümlemekle uğraşıyor.
Hawlena doğal olarak yetişmiş
bitkiler üzerine yerleştirdiği kafesler
içine çekirgeler ve ağzı yapıştırılarak
kapatılmış örümcekler koyuyor, böylece
örümcekler çekirgeleri öldüremeyip

sadece onlar üzerinde korku yaratıyor.
Örümceklerle karşı karşıya kalan çekirgeler
proteince zengin otlar yerine şekerli
altınbaşakotlarını yemeye başlıyor.
Başlangıçta çekirgelerin beslenmesindeki
bu değişikliğin çekirgelerin dallı ve
çiçekli olan altınbaşakotları arasındayken
örümceklerden daha kolay
saklanabilmelerine bağlı olduğu
düşünülmüştü. Bu olası etkiyi sınayabilmek
için Hawlena çekirgeleri ve ağzı bağlanan
örümcekleri iç ortamda bir araya getirdi.
Bu ortamda çekirgelere bitkiler
yerine şekerce ya da proteince zengin
özel bisküviler sundu ve çekirgelerin aynı
tercih eğilimini gösterdiklerini gözlemledi.
Korku içindeki çekirgeler proteince zengin
olanları değil şekerce zengin bisküvileri yedi.
Strese giren çekirgelerin şekerli şeyler
yemesi, streste olmayanlara göre karbonca
daha zengin fakat azotça daha fakir
besinler almaları anlamına geliyor.
Bu arada vücutları da proteinleri yıkarak
glikoz üretiyor. Sonuçta daha büyük
ölçüde karbondan ve daha az ölçüde
azottan oluşan bir vücuda sahip oluyorlar
ki bu da bu canlılar ölüp vücutları
çürüdüğünde daha az besleyici gübre
oluşturmaları anlamına geliyor.
Hawlena strese giren çekirgelerin
ekosistemi iki biçimde değiştirebileceğini
düşünüyor. Birincisi, çekirgeler daha fazla
altınbaşakotu ve daha az çimen yiyerek
bu bitkilerin oranını değiştirebilirler.
İkincisi, toprak daha az azot alır ve bu
yetişebilecek bitkiler üzerinde belirleyici
olabilir. Devam eden deneylerde, strese
maruz kalan ve kalmayan çekirge
topluluklarının yaşadığı topraklardaki
çeşitli bakterileri inceleyen Hawlena
şaşırtıcı sonuçlar elde ediyor. Hawlena
benzer koşullarda başka hayvanların
vücutlarında da benzer durumlar
gözlemlemeyi bekliyor. Strese giren
hayvanlar muhtemelen beslenmelerini
değiştiriyor, rahat rahat yaşayıp ölenlerse
iyi birer gübre olarak toprağa karışıyor.
Hawlena bu olgunun ekologların
açıklanamayan ekosistem değişikliklerini
anlamasına yardımcı olacağını ve ekolojiyi
tamamen öngörülebilir bir bilim olmaya
biraz daha yaklaştıracağını düşünüyor.

GAP Astronomi
Yolculuğu

B

aşbakanlık GAP İdaresi Başkanlığı
gökbilimle toplumu buluşturmak
amacıyla 11-22 Ekim 2010 tarihleri
arasında GAP Bölgesi illerinde “Dünya
Astronomi ve Uzay Haftası” dolayısıyla
bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.
“Uzayın Derinliklerinden Tarihin
Geçmişine GAP Astronomi Yolculuğu”
adı verilen bu proje ülkemizin saygın
kurumlarının katkıları ve değerli bilim
adamlarının katılımıyla gerçekleşti. Kapsamı
itibariyle daha önce ülkemizde benzer
etknilikler gerçekleştirilmiş olsa da, böyle bir
etkinlik GAP bölgesinde ilk kez düzenlendi.
TÜBİTAK’ın ve TÜRKSAT AŞ’nin katkılarıyla
Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi
ve İstanbul Teknik Üniversitesi Astronomi
ve Uzay Bilimleri Bölümlerinden 30’a
yakın gökbilimcinin katıldığı program
çerçevesinde astronomi ve uzay konulu
konferanslar ile eğitim seminerleri
düzenlendi, planetaryum gösterileri
ve gökyüzü gözlemleri yapıldı.
11 Ekim 2010 Pazartesi günü
Gaziantep’te başlayan program Kilis,
Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin,
Batman, Siirt ve Şırnak illerinde
devam etti ve 22 Ekim’de
Şanlıurfa’daki törenle sona erdi.
9

