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Kuzey Kutup Balinalar›n›n
Kaderi Diﬂilerin Yaﬂamas›na Ba¤l›

LOJ‹ HABERLER‹

mac›lara göre say›lar› azalm›ﬂ kutup
balinalar›n›n soylar›n› sürdürebilmesi,
yetiﬂkin diﬂilerin say›s›na ve yaﬂam süresine ba¤l›. Bu nedenle resmi ve özel
çevreci kuruluﬂlar,
tek bir diﬂi balinan›n ölümünün bile,
türün ortadan kalkmas› sonucunu verece¤i uyar›s›nda

ma ﬂans›na sahipken, bu oran ﬂimdilerde 1.26’ya düﬂmüﬂ. Bu balinalar›n yaﬂam sürelerindeki radikal azal›ﬂ›n nedeni tam olarak bilinmiyor; ancak, araﬂt›rmac›lar iklim de¤iﬂiminin ve insan faktörünün rol oynad›¤› düﬂüncesindeler.
Yetiﬂkin diﬂilerin yaﬂamlar› özellikle
tehdit alt›nda. Çünkü bunlar vakitlerinin büyük k›sm›n› yavrulama bölgelerinde 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 faktör olarak de¤erlendiriliyor. Ancak yaralanmalar›n çok büyük bir k›sm›na bal›kç›lar›n a¤ ve kafeslerinin yol açt›¤›
anlaﬂ›l›yor. Araﬂt›rmalar, kuzey kutup
balinalar›n›n %60’›n›n ›stakoz kapanlar› ya da a¤lara dolaﬂmak sonucu
oluﬂan yaralar taﬂ›d›klar›n› ortaya koymuﬂ. Çevreciler, güçlü bir endüstriyi
alt edip bal›kç›l›¤a yeni s›n›rland›rmalar getirebileceklerini düﬂünmüyorlar. Ancak tek bir diﬂi balinan›n
ölümünün bile türün kaderini etkileyece¤ine dikkat çekerek, bal›kç›lara
balinalar›n hiç olmazsa doland›klar›nda
koparabilecekleri daha ince a¤lar kullanma ça¤r›s›nda bulunuyorlar.

Kuzey kutup balinalar›, dünyada say›lar› en az memelilerden biri. Ac›mas›zca 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›nda yeniden h›zl› bir çöküﬂ sürecine girmiﬂler. Bu balinalar Amerika’n›n kuzey k›y›lar›ndaki beslenme alanlar›yla,
ABD’nin güneydo¤usu, hatta Meksika
Körfezi’nde bulunan yavrulama alanlar› aras›nda binlerce mil yol kat ederler.
Bu kadar geniﬂ bir bölgeye yay›lm›ﬂ olmalar›na karﬂ›l›k, araﬂt›rmalar bu balinalar›n tek bir topluluk oldu¤unu ve
yaln›zca 3 diﬂinin soyundan geldiklerini ortaya koyuyor. Dolay›s›yla araﬂt›r-

bulunuyorlar.
Soyun yok olma sürecine girmesi, ﬂimdiye kadar aﬂ›r› avlanma nedeniyle diﬂi
balinalar›n koskoca okyanusta çiftleﬂek
diﬂi bulamamalar›yla aç›klan›yordu. Yenilerde 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, diﬂiler her üç ya da beﬂ y›lda tek bir yavru do¤uruyor. Ancak, kutup balinalar›
geçmiﬂte 50 y›l kadar yaﬂarken, son y›llarda ortalama ömürleri 15 y›la kadar
inmiﬂ. Yani, birden fazla yavru yapmalar›na ömürleri yetmiyor. Eskiden her
diﬂi yaﬂam› süresince beﬂ kez yavrula-

Darwin’in
ﬁiﬂeleri

bir Darwin Merkezi açaca¤›n› ilan etmiﬂ bulunuyor. Müzede Darwin’in,
içinde toplad›¤› bitki ve hayvan örneklerini korudu¤u binlerce ﬂiﬂe sergilenecek. Darwin’in örnekleri alkol ve bazen araﬂt›rma gemisinde tay›n olarak
da¤›t›lan rom içinde saklamas› nedeniyle "içki koleksiyonu" olarak adland›r›lan örnekler, 450.000 ﬂiﬂe içinde
saklanan 22 milyon parçadan oluﬂuyor. 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 köpekbal›¤› örnekleri de sergilenecek.
Do¤a Tarihi Müzesi yetkilileri, aç›lacak
merkezin "bir müzenin ne oldu¤u yolundaki kavray›ﬂ› kökten de¤iﬂtirece¤i"
iddias›ndalar. Belirtildi¤ine göre, kurulacak merkez bir "çal›ﬂma alan›" olacak 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.

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 yerine getirdi¤ini belirleyebilmeyi umuyorlar. Ayr›ca, bir diﬂinin çift baﬂl› bir erke¤e nas›l davranaca¤› da araﬂt›rma ko-

nular› aras›nda. Araﬂt›rmac›lar y›lan›n
çift mideli olup olmad›¤›n› da belirlemeye çal›ﬂ›yorlar. Tek bir midenin,
y›lanlar›n doyma duygusunun
mideden mi, yoksa bo¤azdan
gelen sinyallerden mi kaynakland›¤› sorusuna ›ﬂ›k tutmas›
bekleniyor.

Evrim kuramc›s›
Charles
Darwin’in
200.ncü
do¤um y›ldönümü 2009 y›l›nda. Ancak, ‹ngiltere
Do¤a Tarihi Müzesi’nin o kadar beklemeye niyeti yok. Müze, Eylül ay›nda

Çift Baﬂl› Y›lan
‹spanya’da bulunan çift baﬂl› bir y›lan, herpetoloji (sürüngenbilim) dünyas›nda heyecan yaratt›. Bir çiftçinin
kayal›k bir alanda buldu¤u iki ayl›k
"merdiven y›lan›"n› (Elaphe scalaris)
incelemeye alan bilimdamlar›, hayvan›n baﬂlar›na ba¤layacaklar› elektrodlarla beyin görüntülerini elde etmeyi
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