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Evrim ku-

ramc›s›

Charles

Darwin’in

200.ncü

do¤um y›l-

dönümü 2009 y›l›nda. Ancak, ‹ngiltere

Do¤a Tarihi Müzesi’nin o kadar bekle-

meye niyeti yok. Müze, Eylül ay›nda

bir Darwin Merkezi açaca¤›n› ilan et-

mifl bulunuyor. Müzede Darwin’in,

içinde toplad›¤› bitki ve hayvan örnek-

lerini korudu¤u binlerce flifle sergilene-

cek. Darwin’in örnekleri alkol ve ba-

zen araflt›rma gemisinde tay›n olarak

da¤›t›lan rom içinde saklamas› nede-

niyle "içki koleksiyonu" olarak adlan-

d›r›lan örnekler, 450.000 flifle içinde

saklanan 22 milyon parçadan oluflu-

yor.  Müzede, Darwin’in koleksiyonlar›

d›fl›nda Kaptan Cook taraf›ndan 1768

y›l›nda   toplanm›fl lüfer ve Borneo’da

son zamanlarda keflfedilmifl nehir kö-

pekbal›¤› örnekleri de sergilenecek. 

Do¤a Tarihi Müzesi yetkilileri, aç›lacak

merkezin "bir müzenin ne oldu¤u yo-

lundaki kavray›fl› kökten de¤ifltirece¤i"

iddias›ndalar. Belirtildi¤ine göre, kuru-

lacak merkez bir "çal›flma alan›" ola-

cak ve ziyaretçiler, araflt›rmac›larla

sürekli etkileflim içinde bulunacaklar.

Darwin Merkezi’ne ileriki y›llarda

böcek ve bitki koleksiyonlar›n›n da

sergilenece¤i yeni binalar eklenecek.
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Kuzey kutup balinalar›, dünyada say›-

lar› en az memelilerden biri. Ac›mas›z-

ca avlanmalar› yüzünden bir ara say›-

lar› 300’e kadar inmifl. Son 65 y›ld›r

uygulanan av yasa¤› nedeniyle biraz

ço¤al›r gibi olmufllarsa da, 1980 y›l›n-

da yeniden h›zl› bir çöküfl sürecine gir-

mifller. Bu balinalar Amerika’n›n ku-

zey k›y›lar›ndaki beslenme alanlar›yla,

ABD’nin güneydo¤usu, hatta Meksika

Körfezi’nde bulunan yavrulama alanla-

r› aras›nda binlerce mil yol kat ederler.

Bu kadar genifl bir bölgeye yay›lm›fl ol-

malar›na karfl›l›k, araflt›rmalar bu bali-

nalar›n tek bir topluluk oldu¤unu ve

yaln›zca 3 diflinin soyundan geldikleri-

ni ortaya koyuyor.  Dolay›s›yla araflt›r-

mac›lara göre say›-

lar› azalm›fl kutup

balinalar›n›n soyla-

r›n› sürdürebilmesi,

yetiflkin diflilerin sa-

y›s›na ve yaflam sü-

resine ba¤l›. Bu ne-

denle resmi ve özel

çevreci kurulufllar,

tek bir difli balina-

n›n ölümünün bile,

türün ortadan kalk-

mas› sonucunu ve-

rece¤i uyar›s›nda

bulunuyorlar. 

Soyun yok olma sürecine girmesi, flim-

diye kadar afl›r› avlanma nedeniyle difli

balinalar›n koskoca okyanusta çiftleflek

difli bulamamalar›yla aç›klan›yordu. Ye-

nilerde egemen olan görüfle göreyse,

balinalar›n sorunu efl bulamamak de-

¤il, yavrulayacak kadar yaflayamamak.

Balinalar›n cinsel olgunlu¤a eriflmesi

10 y›l al›yor. Bu noktadan sonra da, di-

fliler her üç ya da befl y›lda tek bir yav-

ru do¤uruyor. Ancak, kutup balinalar›

geçmiflte 50 y›l kadar yaflarken, son y›l-

larda ortalama ömürleri 15 y›la kadar

inmifl. Yani, birden fazla yavru yapma-

lar›na ömürleri yetmiyor. Eskiden her

difli yaflam› süresince befl kez yavrula-

ma flans›na sahipken, bu oran flimdiler-

de 1.26’ya düflmüfl. Bu balinalar›n ya-

flam sürelerindeki radikal azal›fl›n nede-

ni tam olarak bilinmiyor; ancak, araflt›r-

mac›lar iklim de¤ifliminin ve insan fak-

törünün rol oynad›¤› düflüncesindeler.

Yetiflkin diflilerin yaflamlar› özellikle

tehdit alt›nda. Çünkü bunlar vakitleri-

nin büyük k›sm›n› yavrulama bölgele-

rinde geçiriyorlar ve bu bölgeler de

deniz seyrüsefer hatlar›n›n yo¤un oldu-

¤u yerler. Yavrulama sonucu diflilerin

artan enerji sarf›, gemilerin yol açt›¤›

yaralanmalar›n etkisini art›ran bir fak-

tör olarak de¤erlendiriliyor. Ancak ya-

ralanmalar›n çok büyük bir k›sm›na ba-

l›kç›lar›n a¤ ve kafeslerinin yol açt›¤›

anlafl›l›yor. Araflt›rmalar, kuzey kutup

balinalar›n›n  %60’›n›n ›stakoz kapan-

lar› ya da a¤lara dolaflmak sonucu

oluflan yaralar tafl›d›klar›n› ortaya koy-

mufl. Çevreciler, güçlü bir endüstriyi

alt edip bal›kç›l›¤a yeni s›n›rland›r-

malar getirebileceklerini düflünmüyor-

lar. Ancak tek bir difli balinan›n

ölümünün bile türün kaderini et-

kileyece¤ine dikkat çekerek, bal›kç›lara

balinalar›n hiç olmazsa doland›klar›nda

koparabilecekleri daha ince a¤lar kul-

lanma ça¤r›s›nda bulunuyorlar. 
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Çift Bafll› Y›lan

‹spanya’da bulunan çift bafll› bir y›-

lan, herpetoloji (sürüngenbilim) dün-

yas›nda heyecan yaratt›. Bir çiftçinin

kayal›k bir alanda buldu¤u iki ayl›k

"merdiven y›lan›"n› (Elaphe scalaris)
incelemeye alan bilimdamlar›, hayva-

n›n bafllar›na ba¤layacaklar› elektrod-

larla beyin görüntülerini elde etmeyi

planl›yorlar. Böylelikle iki bafl›n av

yakalamak için nas›l iflbölümü yapt›¤›-

n›, açl›¤›n giderilmesi ve

baflka davran›fllarda iki

beynin hangi ifllevleri ye-

rine getirdi¤ini belirleye-

bilmeyi umuyorlar.  Ay-

r›ca, bir diflinin çift bafl-

l› bir erke¤e nas›l dav-

ranaca¤› da araflt›rma ko-

nular› aras›nda. Araflt›rmac›lar y›lan›n

çift mideli olup olmad›¤›n› da belirle-

meye çal›fl›yorlar.  Tek bir midenin,

y›lanlar›n doyma duygusunun

mideden mi, yoksa bo¤azdan

gelen sinyallerden mi kaynak-

land›¤› sorusuna ›fl›k tutmas›

bekleniyor. 
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