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mahrum kalıyor. İşte bu nedenle de bebek
mamalarının içeriğinde bu önemli besin
kaynaklarının bulunması ve anne sütüne
yakın bir yapıda olmaları gerekiyor.
Son zamanlarda pek çok bebek mamasına alglerden elde edilen triasilgliserol formundaki dokosaheksaenoik asit ve araşidonik asit ekleniyor. Fakat anne sütünün içeriğindekilerle aynı olmayan bu yağ asitlerinin
sindirimi hakkında bazı endişeler var. Prof.
Akoh ve ekibi fındıktan, anne sütündeki
dokosaheksaenoik asite ve araşidonik asite
benzer yapıda bir yağ asidi elde etti. Fındık
yağından elde edilerek bebek mamalarına
eklenecek bu asitlerin elde edildiği araştırma, Georgia Üniversitesi, Türkiye Çamlıca
Kültür ve Yardım Vakfı ve İstanbul Üniversitesi tarafından desteklenmiş.
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eni yapılan iki araştırmaya göre, yaygın olarak kullanılan bir grup pestisit
böceklerin davranışlarını etkiliyor ve popülasyonlarında azalmaya neden oluyor. Neonikotinoid grubu pestisitler, tüm dünyada
özellikle kolza (kanola) gibi önemli bitkileri
korumak için kullanılıyor. Fakat bunun arılara zararlı olduğunu söyleyen araştırmacılar, bu grup pestisitler nedeniyle arıların
sindirim sistemi parazitlerine daha açık hale
geldiğini vurguluyor.
İngiltere’deki Stirling Üniversitesi’nden
David Goulson ve meslektaşları, Bombus
cinsinden 75 arı kolonisini incelemiş. Besinlere karıştırılan makul seviyelerdeki imidacloprid adı verilen neonikotinoid grubu
pestisiti tüketen arıların çoğalma yeteneklerinde büyük ölçüde yavaşlama görülmüş.
Bu koloniler kontrol kolonilerine göre % 85
daha az kraliçe arı üretmiş. Asıl problem ise

azalan kraliçe arı sayısına bağlı olarak yeni
kolonilerin oluşma şansının da azalması.
Yapılan başka bir araştırmada ise Fransa
Ulusal Tarım Araştırmacıları Enstitüsü’nden
Mickaël Henry ve meslektaşları bal arılarına
(Apis mellifera) düşük seviyelerde thiamethoksam denilen başka bir neonikotinoid
yedirmiş. Bu arıların besin bulmak için
çıktıkları yolculuktan dönerken kovanlarını bulma yeteneklerinde de azalma olduğu
tespit edilmiş.Araştırmacılar bu bulgular
ışığında neonikotinoid türü pestisitlerin
kullanımının yasaklanması ya da daha sıkı
kontrol ve düzenlemeler yapılması gerekliğini düşünüyor.
Hâlihazırda Almanya, Fransa ve
Slovenya’da bu pestisitlerin kullanımına
sınır getirilmiş. ABD’de de arıcılar Çevre Koruma Ajansı’ndan başka bir neonikotinoid olan clothianidin pestisidinin yasaklanması talebinde bulunmuş
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Mayıs 2012’de SpaceX firmasına ait
Falcon 9 adlı bir roket Dragon adındaki kargo kapsülünü yörüngeye başarıyla
oturttu. Bu uçuşun amacı uluslararası uzay
istasyonuna kargo götürmek ve istasyondan
yüklenen kargoyu Dünya’ya geri getirmekti.

Falcon 9/Dragon kapsülü, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden yerel saatle
03:44’te kusursuz bir kalkış gerçekleştirdi.
Motordaki bir arıza yüzünden 19 Mayıs’taki kalkış iptal edilmişti. Kargo kapsülü 3300
kg’a kadar yük taşıyabilmesine rağmen bu
ilk test uçuşunda sadece 540 kg’lık bir kargo
yüklendi. Dragon’a yüklenen kargonun çoğunu astronotlar götürülen yiyecek ve giyecek oluşturuyor. Ayrıca yerçekiminin etkilerini araştırmak üzere öğrenciler tarafından
hazırlanmış 15 deney de kargoya dahil.
Eğer bu uçuş başarıyla tamamlanır ve
kapsül ve kargo zarar görmeden Dünya’ya
ulaşırsa, daha önce uzay istasyonuna sadece
kargo gönderebilen ABD de uzay istasyonundan Dünya’ya kargo getirebilecek. Daha
önce sadece Rus Soyuz Kapsülü bunu başarabiliyordu.
Kalkıştan üç gün sonra Dragon kapsülü
ve uzay istasyonu birbirine yaklaşacak. İstasyondaki astronotlar kenetlenme ve ayrılmanın güvenliğini test edecek. Eğer testler
başarıyla sonuçlanırsa robot kol yardımıyla
kapsül istasyona kenetlenecek ve astronotlar kargoyu boşaltacak. Kapsül üç hafta istasyona bağlı kalacak ve istasyondaki 600
kg kargo kapsüle yüklenecek. Robot kol
yardımıyla kapsül istasyondan ayrılacak ve
yörüngesinden çıkarak paraşüt yardımıyla
Kalifornia açıklarında Pasifik Okyanusu’na
düşecek.
NASA başkanı Charles Bolden konuyla
ilgili açıklamasında “Şu an özel sektörün
ortaya koyduğu yeniliklerin kucaklandığı
yeni bir geleceğin eşiğindeyiz. Bu misyonu
tamamlamak için hâlâ çok işimiz var, fakat
iyi bir başlangıç yaptık” dedi.
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