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En ‹yi Arkadaﬂlar›m›z
Dünya Turunda
Karda k›ﬂta çektiklerimizi paylaﬂan,
kaderimize ortak olan, k›zaklar›m›za
koﬂtu¤umuz, önce ma¤aralar›m›z›,
sonra evlerimizi bekleyen sad›k
dostlar›m›z› iyi tan›yor muyuz?
Anlaﬂ›lan, pek de¤il. Çünkü M›s›r
kral mezarlar›ndaki hiyerogliflerin
düﬂündürdü¤ünün aksine, köpekler
ilk kez Ortado¤u’da de¤il, Do¤u
Asya’da evcilleﬂtirilmiﬂ. Üstelik tek
bir kurttan de¤il, birço¤undan.
Arkadaﬂl›¤›m›z›n baﬂlad›¤› tarihse,
bundan 15.000 y›l öncesi. Avrasya
k›tas›nda yaﬂayanlar için bir haber
daha. Yeni Dünya’daki köpeklerin
atalar› da bizim evcilleﬂtirdiklerimiz.
Bütün bunlar, Science dergisinde yer
alan iki araﬂt›rman›n özeti. ‹sveçli
araﬂt›rmac›lar›n imzas›n› taﬂ›yan
çal›ﬂmalardan biri Avrasya köpekleri,
ötekiyse Amerika k›tas›ndaki

Akbabalar Ölmesin
ABD’de do¤al hayat› koruma gönüllüleri yasl›. Nedeni, nesli h›zla
tükenmekte olan Amerikan
Akbabalar›’n›n yeniden ço¤almas›n› sa¤lamaya yönelik bir
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köpeklerle ilgili.
Araﬂt›rmac›lar›n vard›¤› ilginç bir
sonuç da, neredeyse boyu bir metreyi
aﬂan "Büyük Danimarkal›" ile 5-10
cm boylu Chihuahua aras›ndaki
fark›n genetik temelli olmad›¤›,
yaln›zca son 500 y›l süresince seçici
çiftleﬂtirme sonucu ortaya ç›kan tür
patlamas›n›n uç örne¤i oldu¤u.
Peki, insanlar köpeklerle böylesine
yak›nl›k kurma gereksinimini
nereden duymuﬂ? Yeni Dünya
köpekleri üzerine araﬂt›rma yapan
Uppsala Üniversitesi’nden Carles
Vila’ya göre bunun nedeni çok aç›k
de¤il; ama dostlar›m›z›n böylesine
ço¤almalar›, böylesine çeﬂitlenmeleri
ve dünya üzerinde böylesine
yay›labilmeleri için insanlara çok
önemli bir hizmet yapm›ﬂ olmalar›
gerekli. Vila, bu hizmetin, avlanmay›
kolaylaﬂt›rmak olabilece¤i gibi, Yeni
Dünya dahil yeni yerleﬂim yerlerine
göçte insanlara yard›m etmek
program çerçevesinde do¤al ortamda
do¤an ilk üç akbaba yavrusunun ölmüﬂ bulunmas›. Araﬂt›rmac›lar, California’daki
Los Padres
Ulusal Orman›’nda do¤an
ve ilk uçuﬂlar›n› yapmalar›n›n beklendi¤i
s›rada ölen
beﬂ ayl›k yavrular›n ölüm nedenlerini
belirlemeye çal›ﬂ›yorlar.
Asl›nda ikisinin ölüm nedeni kesin gibi. Yavrular›n birinin dokular›nda aﬂ›-

olabilece¤i görüﬂünde.
Stockholm Kraliyet
Teknoloji
Enstitüsü’nden Peter
Savolainen’se Asya,
Avrupa ve
Amerika’n›n Arktik
bölgelerinde yaﬂayan
kurtlardan al›nm›ﬂ
DNA örneklerini
incelemiﬂ. Savolainen
ve ekibinin vard›¤›
sonuç, bütün
köpeklerin ortak bir
genetik havuzdan
kaynaklanmas›na
karﬂ›l›k, çeﬂitlili¤in en fazla Do¤u
Asya’da görüldü¤ü. Araﬂt›rmac›lara
göre bu, köpeklerin ilk önce burada
evcilleﬂtirildi¤inin bir göstergesi.
Ayr›ca genetik araﬂt›rmalar, Do¤u
Asya’da yaﬂayan insanlar›n ayn›
de¤il, çok farkl› kurt soylar›n›
evcilleﬂtirdi¤ini, bunun da
evcilleﬂmenin rastlant›sal de¤il
bilinçli bir eylem oldu¤unu
gösteriyor.
Üçüncü bir araﬂt›rmaya göre de
kurtlar ve ﬂempanzelerin aksine
yetiﬂkin ve yavru köpekler, insanlar›n
sakl› yiyeceklerin yerini gösteren
iﬂaretlerini ola¤anüstü bir isabetle
kavr›yorlar. Araﬂt›rmac›lara göre bu,
evcilleﬂtirme sürecinde kazan›lm›ﬂ bir
yetenek olabilir. Kayna¤›ysa
insanlar›n bilinçli bir biçimde zeki
köpekleri üretmeleri olabilece¤i gibi,
insanlarla iç içe yaﬂaman›n do¤al bir
sonucu da olabilir.
Science, 22 Kas›m 2002

r› miktarda bak›r bulunmuﬂ. Birininse, ana ve babas›n›n taﬂ›d›¤› “hediyeler” yüzünden öldü¤ü san›l›yor. Hayvan›n midesinde bir düzine ﬂiﬂe kapa¤›, ayr›ca plastik ve cam parçalar› bulunmuﬂ. Ziyaretçilerin dikkatsizce
çevreye att›klar› bu gibi göz al›c› çöplerin do¤al yaﬂama verdi¤i zararlar,
böylece daha iyi ortaya ç›k›yor. Araﬂt›rmac›lar üçüncü yavrunun ölüm
nedenini belirlemeye çal›ﬂ›yorlar.
Amerikan akbabalar›ndan do¤ada yaln›zca yedi “aile” kald›¤› san›l›yor.
Science, 8 Kas›m 2002

