Do¤an›n Dengesi
Masallar›n ders verme gibi bir iﬂlevi
varsa, "K›rm›z› ﬁapkal› K›z"›n yeniden
yaz›lmas› gerekecek. Çünkü anlaﬂ›l›yor
ki, yaﬂl› anneanne k›l›¤›n› seven kurtlar
do¤am›z›n kurtar›c›s›. Gerçek düﬂman›m›zsa, sevimli kuzucuklar!..
Karadaki ekosistemler içlerinden
akan enerjiye ve sa¤lad›¤› ürünün ne
kadar›n›n tüketicilere, yani otoburlara
(baﬂat grup), etoburlara ve çürütücülere ulaﬂt›¤›na ba¤l› olarak yap›lan›yor.
Bitkilerin yaﬂam›, üstten ve alttan gelen
birtak›m kuvvetlerin etki derecesine göre belirleniyor. Bitkiler, ›ﬂ›k, s›cakl›k,
nem ve besin maddeleri gibi aﬂa¤›danyukar› etki eden kuvvetlerin sayesinde
geliﬂiyor. Ancak bitkileri yiyen "tüketicilerin" yukar›dan-aﬂa¤› bask›s›yla karﬂ›laﬂ›yorlar. Ekosistemlerin, ters yönde etki
eden bu iki kuvvetce ne ölçüde düzenlendi¤i, uzun y›llar tart›ﬂ›lan bir konu.
Yukar›dan-aﬂa¤› kuram›n›n savunucular›na göre dünyam›z yeﬂil; çünkü etobur
y›rt›c›lar otoburlar›n say›s›n› kontrol alt›nda tutarak bunlar›n bitkilere verdi¤i
zarar› s›n›rl›yorlar. Aﬂa¤›dan-yukar› tezinin destekçilerine göreyse çevremizdeki yeﬂilli¤in nedeni, otoburlar›n say›s›n›
s›n›rlayan beslenme de¤eri düﬂük bitkiler ya da bitkilerin yenmelerini ya da
hazmedilmelerini güçleﬂtiren savunma
silahlar› geliﬂtirebilme yetene¤i. Bu güçlerden hangisinin daha etkin oldu¤unu
belirlemek deneysel olarak kolay de¤il.
Çünkü omurgal› y›rt›c›lar ve avlar›, do¤rudan deney yap›lamayacak kadar geniﬂ alanlarda hareket ediyorlar. Gene de
yeterince geniﬂ bir deney alan›ndaki
tüm y›rt›c›lar›, bir biçimde alan d›ﬂ›na ç›kard›¤›n›z› varsayarsan›z, yukar›danaﬂa¤› modelde göre tüketicilerin say›s›n›n artmas› gerekirken, aﬂa¤›dan-yukar›
modele göre tüketici say›lar›nda fazla
bir de¤iﬂiklik beklenemez.
Yukar›dan-aﬂa¤› model için bir deney
de beslenme merdiveni kavram› üzerine
kuruldu. Burada, bir basamaktaki beslenme düzeninin bozulmas›, daha alt
beslenme basamaklar›nda bir olumlu,
bir olumsuz olmak üzere art arda s›ralanan etkilere yol aç›yor.
Uluslararas› bir ekologlar grubu da
Venezuela’da bir baraj gölünün yaratt›¤› bir f›rsattan yararlanarak y›rt›c›lar›n
yoklu¤unun yukar›dan-aﬂa¤› kuvvetleri

güçlendirdi¤ini kan›tlama olana¤› bulmuﬂ. Venezuela’n›n Bolivar eyaletindeki Lago Guri baraj gölünde yükselen sular, 1986 y›l›ndan baﬂlayarak vadideki
orman›n yüksekte kalan k›s›mlar›n› küçük adac›klar haline getirmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar da 1993-94 y›llar›nda baraj gölündeki küçük, orta büyüklükte ve büyükçe adalar üzerindeki hayvan çeﬂitlerinin say›m›n› yapm›ﬂlar. Küçük ve orta
büyüklükteki adalarda, göl çevresindeki karada yaﬂayan omurgal› türlerinin
yüzde 75’inin olmad›¤› saptan›rken, büyük adalardaki da¤›l›m›n, anakaradaki
çeﬂitlili¤i yans›tt›¤› görülmüﬂ. Bu nedenle anakara ve büyük adalar kontrol
örnekleri olarak belirlenmiﬂ.

Küçük adalardaki hayvanlar üç beslenme kategorisine da¤›lm›ﬂ durumdaym›ﬂ: omurgas›z etoburlar (örümcekler, kertenkeleler, kuﬂlar vb.), tohum yiyiciler (küçük kemirgenler) ve
otoburlar (uluyan maymunlar, iguanalar ve [yaprak kesen] terzi kar›ncalar).
Orta büyüklükteki adalarda bu kategorilere dahil fazladan birkaç tür bulunmas›na karﬂ›l›k, küçük ve orta büyüklükteki adalarda hemen hemen hiç
omurgal› memeli yokmuﬂ. Dolay›s›yla
da küçük ve orta büyüklükteki adalardaki gözlem istasyonlar›nda 100 gün
içinde yakalanan farelerin say›s›n›n,
anakaradakilere göre 35 kat, iguanalar›n ise 10 kat oldu¤u görülmüﬂ. Anakarada 1 kilometre kare içinde 20-40
uluyan maymuna rastlan›rken, küçük

adalarda bu say›n›n 1000’e kadar yükseldi¤i görülmüﬂ.
Lago Guri’deki küçük ve orta büyüklükteki adalarda hayvan türlerinin say›s›n›n az olmas›, sonucun çarp›c› biçimde ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂ. Çünkü
baﬂl›ca otobur olan uluyan maymunlar›n, iguanalar›n ve terzi kar›ncalar›n tümü orman›n "ﬂemsiye" diye adland›r›lan
en yüksek a¤açlar›n›n tepelerindeki yeﬂillikle besleniyorlar. Ayr›ca daha alt bir
beslenme basama¤›nda geçen gençlik
evreleri yok. Dolay›s›yla yüksek a¤açlar
küçük ve orta büyüklükteki adalarda giderek seyreliyor.
Omurgal› etobur yoklu¤unun etkileri, daha küçük boylu bitkilerde ve fidanlarda da görülmüﬂ. Orta ve küçük adalarda birim alandaki fidanlar›n say›s›
(otoburlar›n çoklu¤u nedeniyle) anakaradakilerin yar›s› kadar ç›km›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lar, 30-40 y›l daha geçti¤inde, adalar›n yal›t›lmas›yla baﬂlayan
sürecin noktalanaca¤›n› ve bir zamanlar›n türce zengin orman›n›n, otoburlara
karﬂ› direnç kazanmay› baﬂarm›ﬂ birkaç
bitkiden oluﬂan yoksul bir koleksiyona
indirgenece¤i görüﬂündeler. Daha önce
yar› kurak bölgelerde hayvanc›l›¤›n ve
aﬂ›r› otlaman›n, meralar› dikenlik bozk›rlara dönüﬂtürdü¤ü ve yenilemeyen
türlerin oran›n› art›rd›¤› gözlenmiﬂti.
Venezuela’daki araﬂt›rma ayn› sürecin
ormanlarda da iﬂledi¤ini , çeﬂitlili¤i
azaltt›¤›, bitkileri savunma sistemleri
geliﬂtirmeye zorlad›¤› ve sonunda da
"tüketicilere" daha az ürün sundu¤unu
ortaya koymuﬂ bulunuyor.
Y›rt›c›lar›n, otobur say›s›n› azaltt›¤›
yerlerde kimyasal ve mekanik savunma
sistemlerine görece daha az yat›r›m yapan bitki türleri, yüksek yo¤unluklara
eriﬂiyor. Çünkü bunlar daha h›zl› büyüyebiliyor ve enerjilerinin büyük bölümünü savunma sistemi oluﬂturmaya
harcayanlara oranla daha rekabetçi oluyorlar. Etobur bask›s›n› kalkt›¤› durumlardaysa, otobur nüfuslar› patlama gösteriyorsa da bu geçici bir süreç oluyor.
Çünkü bitkilerin tür bileﬂimi zamanla
de¤iﬂerek alttan-yukar› bask›lar› devreye sokuyor.
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