Neden Bizim de

Kangurumuz
Yok?
Avustralya topraklar›nda yaﬂamlar›n› sürdüren kangurular›n neden ülkemizde do¤al olarak
bulunmad›klar›n› hiç düﬂündünüz mü? Ya da birçok canl›n›n do¤al yaﬂam alan›n›n neden belirli
bölgelerle s›n›rl› oldu¤unu? Endemizm bu sorular›n tümüne cevap veriyor…
Avustralya’ya özgü canl›lar olan
kangurular, hayvanat bahçeleri gibi
yapay ortamlar d›ﬂ›nda, dünyan›n baﬂka hiçbir bölgesinde do¤al olarak yaﬂam›yorlar. Evrim sürecinin, bir adaya
hapsetti¤i canl›lar uygun koﬂullar alt›nda baﬂka bölgelerde yaﬂamay› baﬂarabilirler mi, bilinmiyor.
Eski Yunanca’da "yerli" anlam›na
gelen "endemik" sözcü¤ü, yaﬂam alan›
tek bir bölgeyle s›n›rl› canl› türleri için
kullan›l›yor. Endemik türlerin yaﬂam
alanlar› büyüklüklerine göre farkl›l›k
gösterebiliyor. Örne¤in, bir canl› türüB‹L‹M ve TEKN‹K 82 Ocak 2002

nün endemik oldu¤u alan bir k›tan›n
tamam›, bir ülke, bir ada, bir da¤ tepesi, ya da yaln›zca bir göl olabilir. Endemik türlerin oluﬂumunuysa evrim süreci ﬂekillendiriyor. Endemizm, canl›lar›n yay›l›mlar›n› durduran do¤al engeller oluﬂtu¤u zamanlarda görülüyor. Deniz seviyelerindeki oynamalar,
da¤ s›ralar›n›n oluﬂumu ve k›ta hareketleri bu tür engellerin bir k›sm›.
Böylece alt kollara bölünen populasyonlar, zaman içinde farkl› türler haline gelebiliyorlar. Bölünen gruplar, yeni yaﬂam alanlar›nda do¤al seçilimin

etkisiyle de¤iﬂim geçiriyorlar ve ortama en uyumlu bireyler hayatta kal›yor. Yaﬂam alanlar›n›n farkl›l›klar› da,
alt kollara ayr›lan populasyon gruplar›n›n ana populasyondan uzaklaﬂmaya
baﬂlamas›yla sonuçlan›yor. Canl›lar›n
farkl›laﬂmalar›na, yaﬂam alan›n› belirleyen ortam koﬂullar›, s›cakl›k, ya¤›ﬂ
oran›, yükseklik, e¤im ve toprak yap›s› gibi etkenlerle birlikte, alandaki
canl›lar›n etkileﬂimlerini belirleyen tür
kompozisyonu gibi etkenler neden
oluyor. Böylece her bir alt kol, bulundu¤u yaﬂam alan›na uyum sa¤layacak

özellikler do¤rultusunda seçiliyor. Bu
süreç, gruplardaki bireylerin gen yap›lar›n›n de¤iﬂmesine ve yeni türlerin
oluﬂmas›na neden olabiliyor. Gen yap›lar›ndaki de¤iﬂmeler mutasyonlarla
(d›ﬂ bir etkenden kaynakl› DNA yap›s›ndaki kal›c› de¤iﬂimler) ya da rekombinasyon (hücre bölünmesi s›ras›nda
DNA yap›s›nda meydana gelen kal›c›
de¤iﬂiklikler) sonucunda gerçekleﬂebiliyor. Tabii, bir de ana gruptan kopan
canl›lar›n genetik çeﬂitlilik düzeyleri
önemli bir etken. Say›lar› genelde küçük olan bu gruplar›n gen yap›lar›ndaki çeﬂitlilik, ana grubun çeﬂitlili¤ini
ço¤u zaman yans›tam›yor; bu yüzden
de birkaç nesil sonras›nda bu grubun
gen yap›s› ana gruptan iyice uzaklaﬂabiliyor. Bu farkl›laﬂmalar yüksek olursa yeni grubun üyeleri ana topluluktaki bireylerden o kadar farkl›laﬂ›yor ki,
iki populasyondaki bireyler aras›nda
çiftleﬂme gerçekleﬂemeyecek boyutlara geliyor ve sonuçta da birbirinden
tamamen farkl› iki ayr› tür oluﬂuyor.
Tabii tüm bu süreçler milyonlarca y›l
gibi uzun zaman dilimlerinde gerçekleﬂiyor.
Yeni türlerin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan, co¤rafi engellerin varl›klar›n›
sürdürememesiyle ya da canl›lar›n yeni yay›l›m mekanizmalar› geliﬂtirmeleriyle, yal›t›m ortadan kalkabilir. Ancak

Türkiye’ye özgü bu kardelen türünün (Galanthus ikariae) yaﬂam alan› Mu¤la yak›nlar›d›r.

yeni tür, di¤er populasyonlardan yal›t›lm›ﬂ biçimde evrim geçirmeye devam
ederse endemik bir tür haline gelebilir. Endemizm, daha önceleri geniﬂ bir
yay›l›m› olan canl›lar›n yaﬂam alanlar›n›n çeﬂitli nedenlerle bozulmas›yla
gerçekleﬂebildi¤i gibi, bu tür do¤al süreçlerle populasyonlar›n bölünerek
türleﬂmesinden de kaynaklanabilir.
Ayr›ca, her durumda bu senaryo tür-

S›¤la a¤ac› (Liquidambar orientalis) yaln›zca Mu¤la çevresinde bulunuyor.

leﬂmeyle sonuçlanmak zorunda de¤il.
Her canl› türünün
yay›l›m ﬂekli farkl› oldu¤undan, yaﬂam
alanlar›n›n daralmas›
ya da populasyondaki bölünmeler, her
canl› türünü farkl›
ﬂekillerde etkileyebilir. Yeni yaﬂam alanlar›na, alan›n koﬂullar›, di¤er canl› türleriyle rekabet ya da
hastal›klar yüzünden

uyum sa¤lamayan canl› türleri de do¤al seçilimin keskin b›ça¤›ndan nasiplerini alarak elenebiliyorlar. Kurtulan
türlerse farkl› bir tehditle karﬂ› karﬂ›ya. Yaﬂam alanlar› yaln›zca belirli bir
alana indirgenen bu canl› türleri, alana girebilecek yeni bir canl› türüne,
yani egzotik bir türe, hastal›klara ya
da insan kaynakl› de¤iﬂimlere karﬂ›
çok duyarl› oluyorlar. Endemik türler,
insan faaliyetlerinden en çok etkilenen canl› gruplar›ndan. En çok bulunduklar› alanlar›n baﬂ›nda da adalar geliyor. Büyük bir ada olan Avustralya,
bar›nd›rd›¤› endemik türler aç›s›ndan
buna güzel bir örnek oluﬂturuyor.
Kangurular›n tek do¤al yaﬂam alan›
olan bu büyük adan›n oluﬂum hikayesi çok eskilere dayan›yor.
Dünyan›n evrimi süresince canl›
türlerinin da¤›l›mlar›n› en çok etkileyen faktör, k›ta hareketleridir. 220
milyon y›l öncesinde tek bir parça halinde duran ve süperk›ta Pangea’y›
oluﬂturan kara parçalar›n›n zaman
içinde birbirlerine uzaklaﬂmaya baﬂlamas› ve ayr›lmas›yla, canl› türlerinin
da¤›l›mlar› da s›n›rlanmaya baﬂlad›.
Ayr›ca levha tektoni¤i sayesinde da¤
s›ralar›n›n oluﬂmas› gibi co¤rafi engellerle, canl› türleri k›talar›n içinde de
belirli bölgelere hapsolmaya baﬂlad›lar. Bu süreci en iyi yans›tan örnek,
Avustralya’n›n di¤er k›talarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok farkl› ve kendine özgü
olan canl› türleri. Adada bulunan keseli ve yumurtlayan memeli türleri
dünyan›n baﬂka hiçbir yerinde yok.
Ocak 2002 83 B‹L‹M ve TEKN‹K

Güz çi¤demi (Colchicum autumnale) yaln›zca Kuzeydo¤u Anadolu’da bulunuyor.

Endemizm Cenneti
Avustralya

Güney Amerika’ya geçti¤i düﬂünülen
keseliler Güney Amerika’dan Antarktika’ya, oradan da Avustralya’ya geçtiler. Keseliler, henüz keﬂfedilmemiﬂ
yerler olan bu k›talarda h›zl› bir ﬂekilde yay›lmaya baﬂlad›lar. Benzer bir yay›l›m izledi¤i düﬂünülen plasental› memelilerse ayn› f›rsatlara sahip de¤ildi.
Ancak Güney Amerika’ya kadar ulaﬂabilen plasental› memeli türleri, Antarktika ve Avustralya’n›n Güney
Amerika’dan kopmas› yüzünden buralarda yay›l›m göstermediler. Asl›nda
bu sayede de keseli memeliler varl›klar›n› sürdürebildiler. Çünkü keseli memelilerle plasental›lar›n ortak bir alanda yaﬂayabildiklerinin kan›t›, tek bir
örnek d›ﬂ›nda yok. Güney Amerika’da
yaﬂayan opossum ad›ndaki bir keseli

Memeliler temel olarak 3 alts›n›ftan
oluﬂuyor; kangurular›n üyesi oldu¤u
keseliler, biz insanlar›n da dahil oldu¤u plasental›lar ve bugün yaln›zca
Avustralya ve Yeni Zelanda’daki iki
türle temsil edilen, yumurtlayan memeliler. Kangurular›n içinde bulundu¤u alts›n›f olan keseliler, plasental›larla birbirlerine yak›n zamanlarda, yaklaﬂ›k 100 milyon y›l önce kuzey yar›mkürede evrimleﬂtiler. Yumurtlayan memelilerinse fosil kan›tlar do¤rultusunda, her iki alts›n›ftan ba¤›ms›z bir biçimde Avustralya’da evrimleﬂmiﬂ olabilece¤i düﬂünülüyor. Bugünkü
Kuzey Amerika, Avrasya ve
Grönland’› bar›nd›ran Lavrasya
k›tas›nda evrimleﬂen keseliler
alts›n›f›n›n üyeleri, h›zl› bir ﬂekilde kuzey yar›m küreye da¤›lmaya ve boﬂ olan alanlara uyum
sa¤lamaya baﬂlad›lar. O zamanki kara köprüleriyle yay›l›mlar›n› güney yar›mküreye geniﬂletebildiler. Güney yar›mküreyi
oluﬂturan Gondvana k›tas› bugünkü Antarktika’y›, Avustralya’y› ve Güney Amerika’y› içeriyordu. Antarktika da canl›lar›n
da¤›l›mlar› aç›s›ndan çok önemli bir konumdayd›. Kara köprüleriyle hem Güney Amerika’ya
hem de Avustralya’ya ba¤l› olan
Antarktika, birçok canl› türünün yay›l›mlar›n› geniﬂletmesini
sa¤lad›. Kretase döneminin
(146-65 milyon y›l önce) sonlar›Galapagos iguanas› (Amblyrhynchus cristatus mertensi) adaya
endemik canl› türlerinden yaln›zca birisi.
na do¤ru Kuzey Amerika’dan
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memeli d›ﬂ›nda bu mücadeleden hep
plasental›lar galip gelmiﬂ bugüne kadar. Bunun nedenininse plasental› türlerin, keseli türlerle rekabetlerinde daha bask›n olmalar› ve zor çevre koﬂullar›nda keselilere oranla daha baﬂar›l›
bir ﬂekilde yaﬂamlar›n› sürdürmeleri
oldu¤u düﬂünülüyor. Avustralya ve
Antarktika’ da yaﬂamlar›n› sürdüren
keseliler, Antarktika’n›n bugünkü konumunu almas›yla düﬂen s›cakl›klar
yüzünden burada yok oluyorlar. Keseliler, Oligosen evresinde (38-23 milyon
y›l önce) ekvatora yaklaﬂ›p di¤er k›talardan tümüyle yal›t›lan Avustralya’da
yaﬂ›yorlar. Bu ilk keselilerin evrimiyle
de bugünkü keseli türleri oluﬂuyor.
Ve k›ta hareketlerinin yeni bir kara
köprüsü oluﬂturmamas› yüzünden de
bugünkü keseli türlerinden kangurular yaklaﬂ›k 50 milyon y›ld›r yaln›zca
Avustralya’da evrim geçirmeye devam
ediyorlar. Di¤er keseli türleriyle herhangi bir ﬂekilde gen al›ﬂveriﬂi yapamad›klar› için de bu türlerin genetik
yap›lar› tümüyle kendilerine ve bulunduklar› ortama özgü eﬂsiz birer hazine niteli¤inde. Plasental› memelilerin
yoklu¤unda rekabetten uzak bir ﬂekilde evrimleﬂen keseli memeliler, di¤er
k›talarda plasental› memelilerin doldurduklar› boﬂluklar› doldurmaya ve
onlar›n görevlerini benzer bir ﬂekilde
üstlenmeye baﬂlad›lar. Örne¤in kangurular di¤er k›talardaki inekler gibi
tamamen otçul bir yaﬂam tarz›n› sürdürürken, koalalar zürafalar gibi a¤aç yapraklar›
üzerinden beslenerek, bugün
yokoldu¤u düﬂünülen Tasmanya canavarlar› da kurtlar
gibi di¤er canl›lar› avlayarak
yaﬂamlar›n› sürdürüyorlar.
Avustralya’da yaﬂayan keseliler için böylesi bir yal›t›m asl›nda birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Dünyan›n
baﬂka hiçbir yerinde yaﬂamayan bu endemik canl›lar, bu
kara parças›nda gerçekleﬂebilecek tek bir felaket sonras›nda tümüyle yok olabilirler. Asl›nda böylesi bir felaketin temelleri çoktan at›ld›. Avustralya’ya gelen insanlar›n birlikte
getirdikleri evcil hayvanlar,
kontrolsüz bir ﬂekilde ço¤almaya ve adaya yay›lmaya baﬂlad›lar. Evcil kedilerden ço¤a-

ye’ye. Türkiye’deki canl› türlerinin çeﬂitlili¤i düﬂünüldü¤ünde asl›nda neden bizde de kanguru yok sorusuna
birçok alternatif üretilebilir.

Neden Onlar›n da
Toros Kurba¤as› Yok?

lan ve adada yar› vahﬂi bir yaﬂam süren kediler buna en iyi örnek. Evrimsel süreçte bu canl›larla rekabet etmek
ya da bu canl›lara av olmamak için korunma yollar› geliﬂtirmek gibi bir birikimleri olmayan adan›n yerli türleriyse, kolay birer lokma olmaktan kurtulam›yorlar. Ayr›ca, yeni canl›larla birlikte taﬂ›nan birçok parazit ya da hastal›k da cabas›. Sonuçta da, milyonlarca y›l›n ürünü olan bu hassas dengeler
büyük ölçüde tehlikeye giriyor.
Benzer bir ﬂekilde endemizmin çok
yüksek oldu¤u yerlerden birisi de Darwin’in ünlü ispinozlar›n›n yaﬂad›¤› Galapagos adalar›. Adalar, yaklaﬂ›k 1 milyon y›l önce yanarda¤ faaliyetleri sonucunda oluﬂmuﬂ. Bu adalardaki canl›lar, yak›n karalardan istemli ya da istemsiz olarak göç ederek adaya ulaﬂm›ﬂ atalar›ndan evrimleﬂmiﬂ. ‹stemli
yollar› yüzme, uçma; istemsiz yollar›
da rüzgarla sürüklenme, bitkilerin tohumlar›n›n havayla, okyanus dalgalar›yla ya da di¤er canl›larla taﬂ›nmas›
oluﬂturuyor. Avustralya örne¤inde oldu¤u gibi, gerek anakaradaki türlerle
gen al›ﬂveriﬂinin gerçekleﬂmemesi, gerekse yeni yaﬂam ortam›n›n anakaradan çok farkl› olan habitat ve canl› çeﬂitlili¤i, türleﬂmeye ve adaya endemik
canl› türlerinin oluﬂmas›na olanak
sa¤lam›ﬂ. Adada yaﬂayan bitkilerin
%42’si, karakuﬂlar›n›n %75’i, sürüngenlerin %91’i ve memelilerin tümü
Galapagos’a endemik.
Galapagos örne¤inde, sonradan
oluﬂan bir yaﬂam alan›n›n, yak›n bölgelerden göç yoluyla istilas› sonucunda oluﬂan endemizm örneklerini gördük. Gelelim birçok canl› türü aç›s›ndan tüm dünyaca önemli bir gen kayna¤› ve çeﬂitlilik noktas› olan Türki-

Di¤er örneklerden anlaﬂ›labilece¤i
gibi endemizmin oluﬂma süreçlerini
anlayabilmek için yaln›zca çevre koﬂullar›n› göz önüne almak yeterli de¤il. E¤er canl›lar çevre koﬂullar›na kusursuz biçimde uyum sa¤layacak ﬂekilde evrimleﬂiyor olsalard›, benzer
çevre koﬂullar›nda benzer türlerin
bulunmas›n› beklerdik. Ancak
canl›lar›n kompozisyonlar›nda tek etken çevre koﬂullar› de¤il. Alan›n geçmiﬂi
ve yak›n çevredeki canl›
türleri de çevre koﬂullar› kadar etkili. Bu
yüzden de Türkiye’de
A n yaﬂayan endemik cancak dil› türlerinin oluﬂum bi¤er endeçimi, tüm bu unsurlar›n
mizm alanortak iﬂleyiﬂinden kaylar›nda olnaklan›yor.
du¤u gibi, gerek
Türkiye’nin gerek co¤rafi
gen yap›lar›, gerekse
konumu, gerek iklim yap›s›,
evrimsel geçmiﬂleri
Toros kurba¤as› (Rana holtzi)
biyoçeﬂitlilik ve endemizm
aç›s›ndan eﬂsiz birer
düzeylerininin yüksek olmas›n› sa¤l›hazine olan bu türler, insan nüfusuyor. K›sa mesafelerde iklim kuﬂaklar›nun h›zl› art›ﬂ›yla birlikte gelen yanl›ﬂ
n›n de¤iﬂimiyle, farkl› yaﬂam alanlar›
uygulamalardan olumsuz etkileniyorve buna ba¤l› olarak da o alanlara
lar. Anadolu’ya özgü bir tür olan ve
uyum sa¤lam›ﬂ çok çeﬂitli canl› türleri
yaln›zca Toroslar’da Karagöl ve Çinioluﬂuyor. Tüm dünya için türleﬂme
göl’de yaﬂam savaﬂ›n› sürdüren Toros
aç›s›ndan önemli bir dönem olan son
kurba¤alar› (Rana holtzi), bu alanlarda meydana gelebilecek bir bozulma
buzul ça¤›, canl›lar›n da¤›l›mlar›n› büsonras›nda evrim sahnesinden tümüyyük ölçüde etkiledi ve bu süreç, Anale kalkabilirler. Ve daha de¤erlerini
dolu’yu birçok canl› türü için yaﬂam
anlayamad›¤›m›z, hatta varl›klar›n› bialan› haline getirdi. Buzullar›n ilerlele bilmedi¤imiz birçok canl› türü de...
mesi ve geri çekilmesiyle daralan yaBu yüzden de sorulmas› gereken soﬂam alanlar›, canl›lar› kuzey yar›mküru, bu türleri nas›l koruyabilece¤imiz
reden güney yar›mküreye göçe zorlaolmal›. Anadolu’yu eﬂsiz k›lan bu cand›¤›nda, önemli durak noktalar›ndan
l›lar›...
biri de Anadolu’ydu. Topografyas› gere¤i birçok co¤rafi engeli içinde bar›nÖzge Balk›z
d›ran bu topraklar, canl›lar›n belirli
alanlara yal›t›lmas›n› sa¤lad›. TürkiKaynaklar
ye’nin önemli bir biyoçeﬂitlilik ve en- Demirsoy, A., “Genel ve Türkiye Zooco¤rafyas›”, Ankara 1996
- Luo,Z., Cifelli, R., Jaworowska, Z.,“Dual origin of tribosphenic
demizm merkezi olmas›n› sa¤layan bu
mammals”, Nature, 4 Ocak 2001
co¤rafi engeller aras›nda, Do¤u ve Ba-Stokstad, E., “Tooth Theory Revises History of Mammals”, Science,
5 Ocak 2001
t› Toroslar, Karadeniz s›rada¤lar›, Bin- http://biology.clc.uc.edu/Courses/bio303/contdrift.htm
- http://www.acn.net.au/articles/1998/07/fossils.htm
bo¤a da¤lar› geliyor. Anadolu’yu fark- http://www.talkorigins.org/faqs/marsupials.html
l› bölgelere ay›ran bu da¤lar›n d›ﬂ›nda,
- http://www.ms-starship.com/sciencenew/Galapagos_11.htm
- http://biomed-brown.edu/Courses/BIO48/23.Cases.html
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Anadolu s›vac›kuﬂu (Sitta krüperi) Türkiye’ye özgü bir kuﬂ türü.

kara ve tatl›su hayvanlar› için önemli
engeller. Buzul sonras› dönemlerde
tekrar kuzey yar›mküreye yay›l›m gösteren türler olabildi¤i gibi, birçok tür
de yeni yaﬂam alanlar›nda evrimleﬂmeye ve türleﬂmeye devam ettiler. Endemizm de bu süreçler sonucunda yüksek düzeylere ulaﬂt›. Yaln›zca Türkiye’de, yaklaﬂ›k 10.000 çiçekli bitki türü bulunurken, tüm Avrupa’da bu say› 12.000’le s›n›rl›. Ayr›ca, endemik
bitki türü say›s› Türkiye’de yaklaﬂ›k
3.000’ken Avrupa’da yaln›zca 2.500.
Bu da tüm bir k›taya oranla çok küçük bir yüzölçümü olan ülkemizin biyolojik çeﬂitlilik ve endemizm aç›s›ndan zenginli¤inin bir göstergesi.
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