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ana damarda asılı kalıyor. Birkaç gün sonra karıncanın başında fungusun yüzlerce
sporunu içinde taşıyan bir üreme kesesi
oluşmaya başlıyor. Görüntü gerçekten çok
ilginç, yaprağa saplanmış ölü karıncanın
başından uzanan bir sap ve sapın üzerinde bir kese. Fungus, sporlarını bu keselerden dışarı fırlatıyor ve yüzlerce öldürücü
spor başka karıncaları enfekte etmek üzere orman zeminine yayılıyor. Yapılan araştırmalar bu şekilde zombi karıncalar yaratan 4 fungus türü olduğunu söylüyor.
Her bir fungus türü tek bir karınca türüne özelleşmiş durumda. Bu tür funguslara Afrika’nın, Brezilya’nın ve Tayland’ın
tropik ormanlarında rastlanıyor. Uzmanlar, karıncanın davranışlarını değiştiren ve
yönlendiren bu fungusun yaşam döngüsünün oldukça karmaşık olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz yıl araştırmacılar tarafından bulunan fosilleşmiş bir yaprak örneği
bu tür ilişkinin yaklaşık 48 milyon yıl öncesinde bile var olduğunu gösteriyor. İşte
bu korku dolu filmin özeti: Katil fungusun
tek bir amacı var, üremek için uygun zemini bulmak. Kurban karıncanın yapması
gereken ise ölüm yürüyüşünü gerçekleştirerek kendisi için seçilmiş mezara gitmek.

lar arasındaki bağlantıyı açıklayan kesin
bir kanıt olmadığını belirtiyorlar. ABD’de
100 canlı doğumdan 30’u ikiz doğum olarak biliniyor. 1980-1997 yılları arasında
% 50 artış gösteren ikiz doğum sayısının
sebebinin ise Amerikalı kadınlar arasında
yaygın olarak kullanılan doğurganlığı artıran ilaçlar olduğu düşünülüyor.
İkizlerin Gizemi Araştırılıyor!
İkizler köyü olarak anılan Kodinhi son
yıllarda bilim çevrelerinin ve medyanın
dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Yaklaşık 250’ye yakın kayıtlı ikiz olan şehirde
gerçek ikiz sayısının 300-350 civarında
olduğu düşünülüyor. 2000 ailenin yaşadığı Kodinhi’de 2008 yılında 15 ikiz doğum
gerçekleşmiş. Son 5 yılda doğan ikiz sayısı
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r’da bir köy var uzakta... Güney
Hindistan’ın Kerala eyaletinde Kodinhi köyü… Olur da bir gün oraya yolunuz düşerse sokaklarda gezerken sakın
bir göz kusurunuz olduğundan şüphelenmeyin Hayır, çift görmüyorsunuz! Sadece
dünyanın en yoğun ikiz nüfusuna sahip
Kodinhi köyündesiniz. Yıldan yıla artış
gösteren ikiz doğum oranı zaten şu an
dünya ortalamasından 6 kat fazla.
ABD, İspanya, Filipinler, Brezilya ve
Nijerya gibi yüksek oranda ikiz doğumların görüldüğü bölgelere Kodinhi de
eklendi. Bilim insanları Nijerya örneğinde, sebebin ikiz bebek dünyaya getiren
kadınlarda yüksek seviyede tespit edilen
folikül uyarıcı hormon olabileceği ya da
kadınların beslenme alışkanlıklarının ikiz
doğumlarıyla bir ilgisi olabileceği ihtimallerini göz önünde bulunduruyor, ama gene
de beslenme alışkanlıklarıyla ikiz doğum-
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ise 60. Ayrıca bu eğilimin yıldan yıla arttığı gözlemlenmiş. Üstelik ikizlerin hepsi de
tek yumurta ikizi ve bir ailede birden fazla
ikiz doğum gerçekleştiği de oluyor.
Kodinhi’deki en yaşlı ikizler 1949 yılında dünyaya gelmiş. Zaten bu şaşırtıcı durumun da 60-70 yıl önce başladığı belirtiliyor. Aslında Hint kıtasındaki ikiz oranının, dünya genelindeki ikiz oranından
daha düşük olduğu vurgulanıyor
Özellikle bölgedeki hekimler Kodinhi’deki bu şaşırtıcı durum ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak pek çok
bilim insanı için şaşkınlık verici bu durum
ve arkasındaki bilimsel sır hâlâ gizemini
koruyor. Bölgedeki tıp doktorları sebebin
genetik olmadığını düşünüyor. Çünkü ikiz
ailelerin bazısı Hindu, bazısı Müslüman,
bazıları da dışarıdan bölgeye göç etmiş
insanlardan oluşuyor. Diğer yandan bu
yoğun ikiz doğumların çevresel faktörlere
bağlı olabileceği düşünülse de henüz bu
konuda da kesin bir sonuca ulaşılamamış.
Beslenme gibi çevresel faktörlerin etken
olabileceği konusunda bazı fikirler var.
Doğan ikiz bebeklerde herhangi bir sağlık
sorunu yok, bu nedenle bu duruma çevre
kirliliğinin ya da herhangi bir kirleticinin
sebep olmuş olabileceği de düşünülmüyor. Köyde tüp bebek tedavisi yapılmıyor,
doğurganlık ilacı kullanılmıyor. Hatta genellikle yaşı büyük kadınların ikiz bebek
dünyaya getirdiği dikkat çekiyor.
Konuyu araştıran bölge hekimlerine
göre bu durum “doğal olarak meydana gelen bir anormallik”. Görünen o ki bu gizemin çözülmesi için hekimlerin, genetik ve
çevre uzmanlarının ve hatta antropologların işbirliğiyle yürütülecek ayrıntılı bir
bilimsel araştırma gerekiyor.
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