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Yeni Ortam, 
Yeni Burun…
Halk aras›nda “soyguncu yengeç” diye
tan›nan Birgus latro, ad›n› bofla almam›fl.
Bir kere, karada yaflayan en büyük eklem
bacakl›. A¤›rl›¤› 4 kilogram›, boyuysa 50
cm’yi geçiyor. Bir özelli¤i de yüksek
hindistancevizi a¤açlar›na t›rmanarak
meyvelerini çalmas› ve sert kabuklu bu
meyveleri güçlü k›skaçlar›yla k›rmas›.
Denizdeki atalar›ndan evrilmifl olan bu
canl›, eski ortam›na öylesine yabanc›laflm›fl
ki, kazara suyun alt›nda kal›rsa bo¤uluyor. 
Bu hayvanlar, denizden ç›kt›ktan sonra kara
yaflam›na, çok say›da ve uzun erimli süreçler
sonunda uyum sa¤lam›fllar. Ancak, bu
hayvanlar›n nas›l olup da koku alabildikleri
flimdiye kadar merak konusuydu. Çünkü, su

alt›nda koku almakla, karada koku almak
için evrimleflmifl yap›lar birbirinden çok
farkl›.  fiimdiyse, ‹sveç’in Lund Üniversitesi
ve Tar›m Bilimleri Üniversitesi’yle,
Avustralya’daki New South Wales
Üniversitesi’nden
araflt›rmac›lar,
soyguncu yengeçlerin
karada yaflama uyum
sa¤lamak için
böceklerin sahip
olduklar› koku
sistemi yap›lar›n›
gelifltirdiklerini
saptad›lar. Bu da
ayn› do¤a koflullar›na
farkl› canl›lar›n
benzer  araçlarla
uyum sa¤lamas›n›
betimleyen

“benzefltirici evrim” sürecinin çarp›c› bir
örne¤i olarak de¤erlendiriliyor. 

http://http.eurekalert.org/jrnls/cell/pages/pdf/currentbiology/cur
bio152stensmyr.pdf

Yarasalar Yiyece¤e
Göre Çeflitlenmifller 

Yarasalar, memeli türlerinin yaklafl›k beflte
birini oluflturmalar›na karfl›n yarasalar›n
evrimsel tarihi çok iyi bilinmiyor. Nedeni, bu
kanatl› memelilerin %60’›na ait fosil
kay›tlar›n henüz bulunamam›fl olmas›. Ancak

sonuçlar› yeni
yay›mlanan bir

çal›flmada araflt›rmac›lar, günümüz yarasa
ailelerinin herbirine ait gen dizilimlerini
karfl›laflt›rarak sonar yöntemiyle yer
belirleyen küçük yarasalarla, bu yetene¤i
kullanmayan büyük yarasalar  aras›ndaki
evrimsel iliflkiyi belirlemifl bulunuyorlar.
Araflt›rmac›lar ayr›ca önemli yarasa soylar›n›n
ilk kez nerede ortaya ç›kt›klar›n› da ortaya
koydular.  Araflt›rma sonuçlar›, büyük
yarasalar›n eosen döneminin bafllar›nda
(günümüzden 50 milyon y›l önce) ortaya
ç›kan dört küçük yarasa soyunun ortas›nda
yer ald›¤›n› gösteriyor. Bu dönem ayn›
zamanda hava s›cakl›klar›nda küresel bir
art›fl sonucu bitki ve böceklerin çeflitlili¤inde
ola¤anüstü bir art›fla denk geliyor.  Bu da
yarasalar›n, avlar›ndaki çeflitlenmeye paralel
h›zl› bir çeflitlenme geçirdiklerine iflaret
ediyor. 
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Evrim

Büyük yarasa türlerinden
“sahte vampir yarasa”

Megaderma lyra

Küçük yarasa türlerinden 
“fare kuyruklu yarasa”
Rhinopoma hardwickii

Küçük türlerden olan “apoletli
yarasa” Epomorphorus minimus


