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Deniz Biyolojisi
Sa¤lam Kafa,
Sa¤lam Vücutta...
Dünyan›n en büyük memelilerinden
olan ‹spermeçe balinalar›n› 1800’lü
y›llardan beri avc›lar için en de¤erli
ganimet yapan özellik, “ispermeçe
organlar›”, yani baﬂlar›n›n al›n
k›sm›nda bulunan, içi de¤erli ya¤la
dolu olan süngerimsi ç›k›nt›. ﬁöhretleri
yaln›zca devasa baﬂlar›ndan gelmiyor
tabii. Romanc› Herman Melville’in ünlü
Moby Dick’i de bu türden bir balina.
Tabii ki gerçekleri beyaz de¤il.
‹spermeçe balinalar›, tüm öteki diﬂli
balina türleri ve yunuslarla paylaﬂt›klar›
bu ç›k›nt›y›, yank›yla yön bulmada
kullan›yorlar. Ancak, erkek
ispermeçelerde bu organ ak›l almaz
boyutlarda. Vücutlar›n›n yaklaﬂ›k üçte
biri uzunlu¤unda ve kütlelerinin de
dörtte birini oluﬂturuyor. Balina
uzmanlar› ﬂimdiye kadar balinan›n
ispermeçe organ›n› av›n› ses
dalgalar›yla sersemletmek, suda
batmadan yüzebilmek ya da diﬂilerde
cinsel istek uyand›rmak için de

kullan›yor olabilece¤ini düﬂünüyorlard›.
ﬁimdiyse, Moby Dick’e esin veren bir
olaydan yola ç›kan bir araﬂt›rma grubu,
ispermeçe organ›na tümüyle farkl› bir
iﬂlev yüklüyor. Söz konusu olayda, 26
metre uzunlu¤unda bir ispermeçe
balinas›, 238 tonluk balina avc›s›
Essex’i bat›rm›ﬂt›.
Utah Üniversitesi’nden fizyolog David
Carrier ve ekibi, bilgisayar
simulasyonlar› kullanarak ispermeçe
balinalar›n›n kafa kafaya çarp›ﬂmalara
nas›l dayanacaklar›n› araﬂt›rm›ﬂ.
Hayvanlar›n al›nlar›ndaki kavun biçimli
ç›k›nt›, gerçi sald›ran hayvan›n

Kaybolan Güller
Okyanuslar›n karanl›k, oksijensiz ve
muazzam bas›nç alt›ndaki
tabanlar›nda canl› kolonilerine yaﬂam
sa¤layan s›cak su kaynaklar›n›n keﬂfi,
yaﬂam›n olmazsa olmaz koﬂullar›
hakk›ndaki düﬂüncelerimizde radikal
de¤iﬂikliklere neden olmuﬂtu.
Oﬂinografi ve biyoloji araﬂt›rmac›lar›,
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bu önemli keﬂfin 25. y›ldönümünü
kutlamak için Pasifik okyanusundaki
Galapagos tak›madalar›n›n
yak›nlar›na gittiklerinde bir sürprizle
karﬂ›laﬂt›lar. Bu kaynaklar›n en
görkemlilerinden olan ve 2500
metrekarelik bir alana yay›lm›ﬂ olan
“Gül Bahçesi”nin yerinde yeller
esiyordu. 1979 y›l›nda keﬂfedilen ve
baﬂta kükürtle beslenen tüp biçimli
solucanlar olmak üzere pekçok canl›
kolonisine evsahipli¤i yapm›ﬂ olan

çarp›ﬂmadan zarar görmesini
engelleyecek kadar esnek; ama ölümcül
darbeler indirebilecek kadar da güçlü.
Carrier ve arkadaﬂlar› öteki balina
türlerini de incelediklerinde erkek ve
diﬂiler aras›ndaki kütle fark› ne kadar
büyük olursa, erkeklerde çok eﬂlilik
e¤iliminin o ölçüde geliﬂkin oldu¤unu
görmüﬂler. ‹spermeçe erkekleri de çok
eﬂli olduklar›ndan, araﬂt›rmac›lar ﬂu
sonucu ç›kar›yorlar. Baﬂlar›ndaki
sa¤lam kavunun görevi, haremlerini
yabanc› erkeklere karﬂ› korumak.
Science, 21 Haziran 2002

kaynak, 1980’li y›llarda bilimadamlar›
için popüler bir u¤rak yeri olmuﬂ,
ancak 1990 y›l›ndan bu yana ziyaret
edilmemiﬂti. Geçti¤imiz may›s
sonunda ünlü Mussels araﬂt›rma
denizalt›s›yla bölgeye giden
araﬂt›rmac›lar, uzun süren aramalara
karﬂ›n Gül Bahçesi’nin ortadan
kayboldu¤u gerçe¤ini kabullenmek
zorunda kald›lar. Araﬂt›rmac›lar›n
vard›¤› sonuç, kayna¤›n, okyanus
taban›ndaki yar›ktan ç›kan lavlarla
örtülmüﬂ oldu¤u. Ancak
araﬂt›rmac›lar, kutlama yerine hüzüne
dönüﬂen ziyaretten bir teselliyle
dönmüﬂler: yak›nlarda yeni ortaya
ç›kan daha küçük bir kaynak. “Gül
Tomurcu¤u” ad› verilen yeni kaynak,
araﬂt›rmac›lara göre yaﬂama düﬂman
bu yerlerde canl› kolonilerinin nas›l
oluﬂtu¤u konusuna ›ﬂ›k tutacak.
Science, 14 Haziran 2002

