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Y›ld›z Tak›m›

Merhaba,
Geçti¤imiz say›larda bafllad›¤›m›z birlikte bir gezegen tasarlama oyunumuz sürüyor. Sizlere
sundu¤umuz koflullar› farkl› dört gezegen üzerinde ne tür yaflam biçimleri ortaya ç›kabilir
diye sormufltuk. Bize ulaflan yan›tlar› dergimizin sayfalar›nda ve web sayfam›zda yay›mlamay› sürdürüyoruz. E¤er siz de bu oyuna kat›lmak isterseniz yildiztakimi@tubitak.gov.tr adresi yoluyla bize ulaflabilirsiniz. Gezegenlerin hangileri oldu¤u ve koflullar›yla ilgili bilgileri de
www.biltek.tubitak.gov.tr adresinden ulaflaca¤›n›z “Y›ld›z Tak›m›” köflemizde bulacaks›n›z.
Bu gezegenler için birer de isim önermenizi istedi¤imizi de unutmay›n
Merhaba ben Merve Ar›kan, Ankara'da yafl›yorum
ve 6. s›n›f ö¤rencisiyim
Ben size 1. gezegen (BTD-1) hakk›ndaki düflüncelerimi bildirmek istedim. Gezegene koydu¤um isim "kayraç". Bu ismi gezegenin kayasal yap›da olmas›ndan yararlanarak buldum.
Bu gezegenin yap›s› Dünya’n›n yap›s›na oldukça benzer. Ayr›ca bu gezegende s›v› halde suyun da bulunmas›n›n, burada yaflayan canl›lara kolayl›k sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. Gezegenin yafl› ise dünyam›z›n yafl›ndan da büyük. Yaln›z bana göre bu gezegenin kötü bir özelli¤i var: turuncu cüce y›ld›z›n›n çevresinde dönmesi. Yani turuncu cüce y›ld›z›yla
›s›nmas›. Turuncu cüce y›ld›z› Günefl’ten daha uzun
ömürlüdür; fakat Günefl’ten küçük ve etraf›na daha az ›s› yayar. Bu da bizi burada so¤u¤a dayan›kl› canl›lar›n yaflayabilece¤i kan›s›na vard›r›r.
Merhaba ben Özlem Güler
8. s›n›fa gidiyorum
1. gezegen so¤uk bir cüce y›ld›z›n çevresinde döndü¤ü için so¤uk bir gezegendir bu yüzden burada so¤u¤a dayan›kl› canl›lar yaflar. Nefes al›p vermeleri normaldir, çünkü atmosfer bileflimi Dünya’dakine benzer. Gezegende su gereksinimi
de karfl›lanabilir; fakat so¤uk bir gezegen oldu¤u için
suyun donma olas›l›¤› da vard›r. 2. gezegenin kal›n bir atmosferi oldu¤u için ›s›y› atmosferde tutabilir. E¤er böyle bir fley
olursa yüzey s›cakl›¤› çok yükselir, çünkü ›s› içeride hapsolmufl
olur. Ayr›ca su olmad›¤›ndan da burada yaflam uzun sürmez.
3. gezegen tümüyle suyla kapl› oldu¤u için ancak su da yaflayabilen canl›lar yaflayabilir. 4. gezegende yaflanan volkanik
patlamalar, meteor çarpmalar› yaflam koflullar›n› oldukça zorlaflt›r›r, hatta olanaks›z yapar. Zaten atmosferinin tam oluflmamas› nedeniyle burada yaflam daha oluflmam›flt›r. Ayr›ca çevresinde doland›¤› sar› beyaz y›ld›z ile aras›nda çok büyük bir
mesafe vard›r; bu yüzden burada yeryüzü gitgide so¤ur ve zamanla Dünya’dakine benzer bir yaflam ortaya ç›kar.
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Merhaba; ben 8. s›n›f ö¤rencisiyim
Dünya d›fl› yaflam› arkadafl›mla beraber düflledim.
Ad›m Ayça YILMAZ, arkadafl›m›nki R. Tugay KAHRAMAN. Umar›m yapt›klar›m›z› be¤enirsiniz.
BTD-1 Bas›nc›n az olmas›ndan dolay› daha h›zl› hareket eden canl›lar vard›r. Atmosfer de oldu¤una göre, karada yaflayan ak›ll› varl›klar olabilir. Is›n›n az olmas› da
vücutlar›ndaki ya¤ tabakas›n›n fazla olmas›na neden olur. Bizim gezegenimizden daha yafll› oldu¤undan, üzerindeki canl›lar daha çok geliflmifltir. Bu geliflmifl canl›lar Dünya’m›z› ziyaret etmifl olabilir.
BTD-2 Bas›nc›n fazla olmas› suyun zor kaynamas›na neden
olmufltur. Su zor kaynad›¤› ve gezegen de so¤uk oldu¤u için
kutup bölgelerinde buz takkeleri oluflmufltur. Suya ihtiyac›
olan canl›lar›n gezegende yaflamas›, bu canl›lar›n evrim geçirmelerine neden olmufltur. Geçirdikleri evrim büyük kaloride ›s›
yayarak buzu suya dönüfltürmelerine olanak vermifltir. Bu
da gereksinimleri olan suyu elde etmelerine yard›m etmifltir. Gezegen yafll› oldu¤u için yer katman›nda araflt›rma yap›lacak olursa fosile rastlanabilir. Bas›nç fazla
oldu¤u için ya duyma organlar› olmayan ya da duyma
organlar›na sahip olmayan canl›lar olabilir.
BTD-3 (ADI=SÜLORÜX) Derinlikte yaflayan canl›lar
›fl›¤a ulaflamad›klar› için, renk pigmentleri yoktur. Bu da onlar›n fleffaf olmalar›na neden olabilir. Atmosferde oksijen, azot,
metan gazlar› oldu¤undan çok de¤iflik bir solunum yap›yor olabilirler.
BTD-4 Atmosfer henüz ilkel aflamada oldu¤u için, gaz solunumu yapan canl›lar yok denecek kadar azd›r. Belki
metan gaz› fazla oldu¤undan metan gaz›yla solunum yapabilirler.
Bir de patlamalar s›k s›k oldu¤una
göre sert kabuklu olup lavlara dayan›kl› olurlar. Bu sert kabuk meteor çarpt›¤›nda da canl›lar› koruyor.
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