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Deneyimin Fark›
Sinirsel iﬂlevlerin yaﬂam süresince de¤iﬂebildi¤i, ve baﬂkalaﬂ›m›n önemli deneyimlerce tetiklendi¤i, sinirbilim çevrelerinde giderek yayg›nlaﬂan bir görüﬂ. Ancak bu konuda omurgal›lar üzerinde yap›lan deneyler, tutsak, uyuﬂturulmuﬂ ya
da yapay biçimde deney için haz›rlanm›ﬂ hayvanlar üzerinde gerçekleﬂtirilmiﬂ. Deneyler de ço¤u
kez hayvan›n do¤al yaﬂam›ndaki ola¤an iﬂleriyle
ilgili de¤il.
Harvard Ünversitesi’nden (ABD) Alberto Palleroni ve Marc Hauser adl› iki araﬂt›rmac›n›n Güney Amerika’da yaﬂayan Harpy kartallar›yla gerçekleﬂtirdikleri deneyse, bu sorunlar› ortadan
kald›rarak ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Sinir
iﬂlevlerindeki farkl›laﬂmay› belirlemek amac›ndaki araﬂt›rmac›lar, tutsakl›¤›n getirdi¤i baz› davran›ﬂ bozukluklar›n›n yan›lt›c› etkilerini ay›klayabilmek için, hem tutsak hem de do¤al ortamlar›nda yaﬂayan, yaﬂlar› 2 ile 50 aras›nda de¤iﬂen
kartallardan oluﬂan bir gözlem grubu kurmuﬂlar.
Harpy kartallar›n›n temel besinleri, Güney Amerika’n›n tropikal ormanlar›ndaki primatlar.
Harpy kartallar› ve uluyan maymunlarda akustik
sinyaller, aralar›nda haberleﬂmenin ve ortamdan
bilgi edinmenin baﬂl›ca arac›. Baz› baykuﬂ türlerinde oldu¤u gibi Harpy kartallar›n›n baﬂlar›nda
da, ses kayna¤›n›n yerini belirlemede yard›mc›
olan özel yap›lar var. Harpy’lere yard›mc› olan,
tepelerindeki hotozlar›..
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Araﬂt›rmac›lar deneyde genç ve yetiﬂkin,
av deneyimi olan ve olmayan kartallar›n de¤iﬂik seslere verecekleri
tepkiyi gözlemiﬂler.
Deney için kartallar›n
dikkatini toplayacak
bir yemlik haz›rlanm›ﬂ.
Daha sonra da burada
beslenen kartallar›n
180 derece gerisine,
çeﬂitli seslerin yüklendi¤i bir kay›t cihaz› ve
video kameras› yerleﬂtirmiﬂler. Beslenirken
arkalar›ndaki teypten
gelen ani ses uyar›lar›
karﬂ›s›nda kartallar›n
ilk iki saniye içinde
baﬂlar›n› hangi yöne
çevirdikleri gözlemlenmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar›n
amac›, baﬂ›n ses kayna¤›na çevriliﬂ yönünün hangi faktörlerden
etkilendi¤ini belirlemek. Bu faktörler dört
kategoride toplanm›ﬂ:
Kartallara özgü ya da
tan›nan baﬂka bir canl›ya özgü sesler; do¤al av ve av s›n›f›nda olmayan
hayvanlar›n sesleri; biyolojik ve biyolojik olmayan sesler ve nihayet tan›d›k ve tan›d›k olmayan
sesler.
Deneyde araﬂt›rmac›lar türe özel ses uyar›s›
olarak kartallar›n birbirlerini ça¤›rd›klar› sesi,
farkl› türden av sesi olarak da maymunlar›n bölgelerini belirlemek için ç›kard›klar› ulumay› kullanm›ﬂlar. Av olmayan hayvan sesi olarak bölgede çok say›da bulunan tinamu kuﬂlar›n›n ötüﬂü
kullan›lm›ﬂ. Nihayet bir de, öteki uyar›lar›n dalgaboyu yelpazesi s›n›rlar› içinde kalan yapay bir
ton kullan›lm›ﬂ.
Aral›klarla tekrarlanan yeterli say›da deney
sonunda ortaya ç›kan sonuç ﬂu: Her iki gruptan
da (tutsak ve yaban) deneyimli ve toy kartallar,
arkadan kendi türlerinin sesini duyduklar›nda
baﬂlar›n› sa¤a, tinamu ötüﬂleri ve yapay ton uyar›c›lar› karﬂ›s›ndaysa sola çeviriyorlar. Deneyimin
fark›, yaln›zca uluyan maymun seslerinde ortaya
ç›k›yor. Bu, genç ve deneyimsiz kartallar için
öteki tan›d›k seslerden pek farl› de¤il. Dolay›s›yla baﬂlar sola dönüyor. Ancak daha önce maymun avlam›ﬂ kartallar için bu bir av sesi olarak
önemli. Dolay›s›yla deneyimli kartallar bu uyar›ya karﬂ› da kendi türdeﬂlerinin seslerinin nereden geldi¤ini ararken yapt›klar› gibi baﬂlar›n› önce sa¤a çeviriyorlar.

Araﬂt›rmac›lara göre deney, somut bir av deneyimiyle de¤iﬂebilen bir yönelim asimetrisinin
varl›¤›n› gösteriyor. Baz› baykuﬂlarda oldu¤u gibi, görsel ve iﬂitsel duyular›n bileﬂimiyle yap›lan
av deneyimi, iﬂitsel uyar›lar›n iﬂlenme mekanizmas›n› de¤iﬂtirebiliyor. Bir baﬂka deyiﬂle bir sese karﬂ› sol kulak tercihi, deneyime paralel olarak sa¤ kulak tercihine dönüﬂebiliyor.
E¤er bu asimetri Harpy kartallar›nda da, rhesus maymunlar›nda ya da insan bebekleriyle yürütülen deneylerin iﬂaret etti¤i gibi önbeyindeyse, öteki Harpy’lerin ve uluyan maymun seslerinin uyard›¤› sa¤ kulak-sol beyin asimetrisi, bu
asimetrinin daha genel iﬂitsel ya da biliﬂsel uyar›lardan çok, konuﬂma becerisi için evrilmiﬂ oldu¤u yolundaki görüﬂler için önemli bir sorun
oluﬂturuyor.
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Sincap Evrimi
Co¤rafya’y› ‹zlemiﬂ

Sincaplar, evrim araﬂt›rmalar› için son derece
uygun hayvanlar. Do¤ada oldu¤u kadar pekala
kentlerde de yaﬂayabiliyorlar. Evrimsel biyologlar,
bu ailede 273 ayr› tür belirlemiﬂ bulunuyorlar. Bu
türlerin baz›lar› yaln›zca 15 gram a¤›rl›ktayken,
baz›lar›n›n a¤›rl›¤› 7,5 kiloyu buluyor. Kimi yerde
yaﬂ›yor, kimi a¤açta. Hatta a¤açlar aras›nda planör gibi süzülenler de var. ABD’deki Duke Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar, hem müze örnekleri
hem de canl› hayvanlardan, bu aileye mensup 51
tak›mdan 50’sini kapsayan doku örnekleri toplam›ﬂlar ve bunlarla sincaplar›n soya¤açlar›n› ç›karm›ﬂlar. Vard›klar› önemli sonuç, sincap biyoçeﬂitlili¤inin, dünyan›n co¤rafyas›n›n levha hareketleri
nedeniyle de¤iﬂmesiyle yak›ndan ilgili oldu¤u.
Örne¤in Güney Amerika’da sincaplar, ancak k›ta
Kuzey Amerika’yla birleﬂti¤inde ortaya ç›k›p yay›lm›ﬂ. Güneydo¤u Asya’daysa yükselen deniz yüzeyleri, önce tek tak›m halinde yaﬂayan a¤aç sincaplar›n›n küçük topluluklara bölünmesine, ve bunlar›n daha sonra farkl› türler haline gelmesine neden olmuﬂ.
Science, 21 ﬁubat 2003

