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fiempanzelerde
Endüstri Devrimi
Kongo Cumhuriyeti’ndeki flempanzeleri
gizli kameralarla gözlemleyen primat
araflt›rmac›lar›, insan›n bu en yak›n
akrabas›n›n alet kullan›m›nda flafl›rt›c›
beceriler gelifltirdi¤ini ortaya ç›kard›lar.
Leipzig’deki (Almanya) Max Planck
Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden David
Morgan yönetiminde bir ekip, Kongo
Irma¤› havzas›n›n ›ss›z bir köflesinde 6
termit yuvas›n› düzenli olarak ziyaret eden
121 ayr› flempanzeyi alt› ay boyunca
harekete duyarl› kameralarla izlemifl. 
Gözlem sonuçlar›n› American Naturalist
dergisinin kas›m say›s›nda aç›klayan
araflt›rmac›lar, flempanzelerin baca biçimli

termit yuvalar›n› delmek için, yuvas›na
göre k›sa ya da daha uzun sopalar
kulland›klar›n›, daha sonra da bu
deliklerden içeri “av çubuklar›” sokarak
üzerlerine t›rmanan termitleri yediklerini,
durum gerektirdikçe alet de¤ifltirerek yeni
delikler aç›p ava devam ettiklerini
bildiriyorlar. Gözlenen ilginç
davran›fllardan bir tanesi de, bir diflinin bir
sopay› difllerinin aras›ndan çekerek ucunu
f›rça gibi lifli hale getirmesi ve bu aletle
ayn› anda çok daha fazla say›da termit
yakalamas›. Farkl› aletlerin kullan›lmas›,
bölgelere göre de¤iflen farkl› flempanze
kültürlerinin de iflaretçisi. Örne¤in, do¤u
Afrika’n›n daha kuzey bölgelerindeki
flempanzeler de termit avlamakla birlikte,
yuvalar› delmek için ellerini kullan›yorlar. 
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fiempanzelerde ve öteki üst primatlarda alet
kullan›m› uzunca bir süredir bilinmekteydi.
fiimdiyse ‹ngiliz araflt›rmac›lar, Güney
Amerika’daki Capuchin maymunlar›n›n da
ilginç bir biçimde alet kulland›klar›n› ortaya
ç›kard›lar. Araflt›rmac›lar, kuzeydo¤u
Brezilya’daki kuru ormanlarda yaflayan
capuchinlerin, alet kullanmakta insan d›fl›
türlerin hiçbirinde görülmeyen bir hüner
sergilediklerini aç›klad›lar. Gözlemlerde
capuchin maymunlar›n›n topra¤› kazmak,
tohumlar›, içi bofl dal ve kökleri
parçalamak, a¤aç ve kaya kovuklar›n›
kar›flt›rmak ve böylece kar›nlar›n› doyurmak
için sürekli alet kulland›klar› görüldü.
Araflt›rmac›lara göre taflla topra¤› kazmak,
en s›k baflvurulan alet kullanma biçimi.
Capuchin maymunlar›n›n kazmak için bir
taflla peflpefle topra¤a vururken, öteki
elleriyle de kaz›lm›fl topra¤›  küreledikleri
gözlenmifl. Ancak araflt›rmac›lar,
maymunlar›n Brezilya’n›n  baz›
bölgelerindeki uzun kurak mevsimler gibi
baz› ekolojik koflullarda alet kulland›klar›n›
düflünüyorlar. 
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Maymunlar da Alet
Kullan›yor

Balinalarda Derinlik Hastal›¤›
Balinalar okyanuslarda ak›l almaz derinliklere dalabilmeleriyle

ünlenen canl›lar. Ancak Science dergisinde yay›mlanan bir araflt›rma,
bu dev memelilerin de san›lan›n aksine, yüzeye afl›r› h›zla ç›kan

dalg›çlarda ani bas›nç azalmas›yla ilgili olarak ortaya ç›kan kemik hasar›
hastal›¤›na yakaland›klar›n› ortaya koydu.  ‹spermeçet balinalar› üzerinde

yap›lan bir araflt›rma, kaburga, omurga ve öteki kemiklerinin deliklerle dolu hale
geldi¤ini  ve afl›nd›¤›n› ortaya koydu.  Bu, yüksek bas›nç alt›nda,  ci¤erlere al›nan

azotun dokulara s›zmas› ve bas›nc›n azalmas›yla yeniden gaz haline geçmesinin
sonucu olarak ortaya ç›kan “Osteonekroz” ya da kemik y›k›m› olarak ortaya ç›kan

hastal›¤›n belirtileri. Araflt›rmac›lar, ispermeçet balinalar›n›n derinlik hastal›¤›na
yakalanabildiklerini ortaya koyan bulgular›n, askeri sonar deneyleri gibi

faaliyetlerde kullan›lmalar›n›n, deniz memelilerine verdi¤i zarar› ortaya koydu¤una
dikkat çekiyorlar. 
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