Yaﬂl› Göllerdeki Yaﬂam
Türlerin Ortaya Ç›k›ﬂ›na Iﬂ›k Tutuyor
Baykal gölü ve öteki yaﬂl› göllerde yaﬂayan baz› hayvan türleri, neden baz› yaﬂam formlar› pek
çok farkl› tür oluﬂtururken baz›lar›n›n oluﬂturmad›¤› konusundaki s›rlar›n çözülmesine yard›mc› olabilir.
Baykal Gölü’ne hoﬂ geldiniz! Son on y›ld›r, yeryüzünün bu en yaﬂl› ve en derin gölünde incelemeler yapan araﬂt›rmac›lar, her y›l ortalama yirmi yeni canl› türü keﬂfediyorlar. Yeryüzündeki göllerin
birço¤unun yaﬂam süresi 18.000 y›lla s›n›rl›. Biyolojik çeﬂitlilik bak›m›ndan, bu göllerin hiçbiri bugüne kadar tan›mlanabilmiﬂ, ço¤u yaln›zca o sulara özgü 2500’den fazla omurgas›z hayvan türünün
yaﬂad›¤› Baykal Gölü’nü geçemiyor. Araﬂt›rmac›lara göre, Baykal Gölü’ndeki biyolojik çeﬂitlilik say›ca, koca bir k›tadaki biyolojik çeﬂitlilikle boy ölçüﬂebilecek durumda. Yeni araﬂt›rmalarla bu say›n›n
artmay› sürdürdü¤ü görülüyor. Örne¤in son araﬂt›rmalardan biri, göldeki 350 amfipod türünden
göl yata¤›n›n ayn› bölümünde yaﬂayan baz›lar›n›n,
kendi içlerinde de genetik farkl›l›klar oldu¤unu ortaya koymuﬂ. Araﬂt›rmac›lara göre bu bulgu, göldeki amfipod türü say›s›n›n bugün san›landan üç
kat daha fazla olabilece¤ine iﬂaret ediyor.
Bu yeni bulgular, Baykal’›n biyolojik çeﬂitlili¤inin alt›nda yatan karmaﬂ›k güçleri daha da ilginç
k›l›yor. Çeﬂitlili¤in nedenlerinden biri, gölün çok
uzun ömürlü olmas›. (Avrasya kara kütlesinin orta
bölümünün, güneydeki daha küçük plakalardan
ayr›lmas›yla oluﬂan yar›kta, göl sular›n›n 20-25
milyon y›l önce toplanmaya baﬂlad›¤› san›l›yor).
Araﬂt›rmac›lar için Baykal Gölü’nün kal›n çökelti
tabakas›, yeryüzünün geçmiﬂ dönemlerdeki iklimlerine aç›lan bir pencere. Derinli¤iyse (en derin
noktas›nda 1637 metre) gölün gençlik kayna¤›.
Derinli¤i kadar, gölün derin bir yar›¤›n ortas›nda
bulunmas› da bu denli uzun ömürlü olmas›nda etkili: göl yata¤› her y›l yaklaﬂ›k 20 milimetre çöküyor. Bu, aﬂa¤› yukar› göldeki çökelti oluﬂumuna
eﬂde¤er bir hacim sa¤l›yor. Dünyan›n ikinci ve
üçüncü en yaﬂl› ve en derin gölleri, Afrika’daki
Tanganyika ve Malawi göllerinin de derin
yar›klarda bulundu¤unu belirtelim. Bu göllerden
Tanganyika 12 milyon, Malawi’yse 3 milyon yaﬂ›nda.
Bu göllerin yaﬂl›l›klar›n›n yan› s›ra, s›rtlar›n
kendine özgü jeolojisinin de (özellikle Baykal gö-

lünün katmanlaﬂma biçiminin) türlerin ortaya ç›k›ﬂ›n› etkiledi¤i görülüyor. Örnek vermek gerekirse,
amphipod cinslerinden Plesiogammarus’ta, birbirine çok yak›n alt› türün, çok farkl› özellikte yerleri
benimsedikleri görülüyor. Örne¤in, büyük gözlü ve
uzun antenli P. zeinkowiczii, kaba taneli, yeni
oluﬂmuﬂ çökeltilerin üzerinde yaﬂ›yor. Öte yandan,
minik gözleri ve k›sa anteniyle P. brevis, daha ince taneli bir çökelti tabakas›nda açt›¤› oyuklarda
gizleniyor. Bu iki türün, orta boyda gözleri ve orta uzunlukta antenleri olan kuzenlere sahip oldu¤unu da belirtmeden geçmeyelim. Bir hayvan türü,
bir katman tipine uyum sa¤lad›kça, çok yak›n öteki katmanlarda yaﬂayan kuzenleriyle bile çiftleﬂme
“becerisi”ni yitirebiliyor. ‹ﬂte bu nedenle Baykal
Gölü, farkl› türlerin, gen ak›ﬂ›n›n fiziksel olarak
engellenmesi sonucu de¤il, “ekolojik özelleﬂme”ye
ba¤l› olarak ortaya ç›k›ﬂ›n› inceleyen araﬂt›rmac›lar için bulunmaz bir çal›ﬂma alan› olabilir.
Baykal Gölü’nün biyolojik zenginli¤iyle büyülenenler aras›nda, türlerinin ortaya ç›k›ﬂ›n›n genetik
temelleri üzerinde çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar da var.
Bu araﬂt›rmac›lardan baz›lar›, Baykal’daki görece
“küçük” genoma sahip (genom: canl›lardaki kal›tsal malzemenin tümüne verilen ad) baz› canl› türlerinde h›zl› de¤iﬂim geçiren DNA bölgelerini ortaya ç›karmak için yeni bir yöntem deniyorlar. Birbiriyle yak›n akraba olan iki türün DNA’s›n› bir araya getirerek, DNA’n›n birbirine “uymayan” bölümlerini belirliyorlar. Bunlar, bu iki türün birbirinden
uzaklaﬂt›¤› bölümler. Araﬂt›rmac›lar, en h›zl› de¤iﬂim geçirmiﬂ genleri bularak, derinlik ve s›cakl›k
fark› gibi çevresel de¤iﬂkenlere uyumla iliﬂkili
olanlar›n› belirleyebileceklerini düﬂünüyorlar.
Türlerin ortaya ç›k›ﬂ›n›n alt›ndaki genetik nedenleri belirleme çabas›na, öteki yaﬂl› göllerde yap›lacak araﬂt›rmalar da katk›da bulunabilir. Afrika’daki Malawi, Tanganyika ve Victoria göllerindeki 1400 cichlid bal›¤› türü, herhangi bir bal›k cinsinin, tek bir co¤rafi bölgedeki yay›l›m›n›n ne kadar geniﬂ olabilece¤inin en iyi örnekleri. Örne¤in,
Tanganyika Gölü’ndeki cichlid’lerde h›zl› de¤iﬂim
geçiren DNA bölgelerini belirlemeye çal›ﬂan araﬂt›rmac›lardan biri, baﬂ biçimi ve beden rengi gibi
özelliklerdeki farkl›l›klar›n ﬂifresini taﬂ›yan genleri
bulmaya çal›ﬂ›yor. Cichlid’lerde renk alg›s› çok
önemli: diﬂiler eﬂ seçimini erkeklerin bedenlerin-

deki, türlere göre farkl›l›k gösteren renkli desenlere göre yap›yor. Araﬂt›rmac›, memeli canl›larda
renkleri ay›rt edememeden sorumlu olan bir genin, cichlid türlerinde farkl› çeﬂitlerini bulmuﬂ.
Victoria Gölü cichlid’leri üzerinde çal›ﬂan bir
baﬂka araﬂt›rmac› da, renkli desenleri birbirinden
ay›rt etme yetene¤indeki azalman›n, göldeki cichlid türlerinin say›s›n›n azalmas›n› h›zland›rd›¤›n›
söylüyor. 50 y›l önce gölde 600-800 farkl› cichlid
türü yaﬂarken, bugün bu say› yar›ya düﬂmüﬂ. Bunlar›n baz›lar›n›n yok olmas›ndan, bölgeye insanlarca sonradan getirilen bir tatl›su levre¤i türü neden
olmuﬂ. Ancak, gölün sular›n›n çeﬂitli nedenlerle
gittikçe daha fazla bulan›klaﬂmas› da tür say›s›n›n
azalmas›nda etkili. Çok yak›n bir zamanda evrimleﬂmiﬂ olduklar› için, farkl› türden cichlid’ler birbirleriyle çiftleﬂebiliyor ve bu yolla dünyaya gelen
yavrular sa¤l›kl› oluyor. Victoria Gölü’nde, suyun
berrak oldu¤u bölgelerdeki cichlid türleri, kendi
yaﬂam bölgelerine sad›k kalarak baﬂka türlerden
uzak duruyor ve renk desenlerine göre eﬂ seçiyor.
Ancak, göl sular›n›n bulan›k oldu¤u bölgelerdeki
diﬂiler, erkeklerin renklerini ay›rt etmekte güçlük
çekiyor. Bu nedenle, farkl› türler aras›nda çiftleﬂme çok yayg›n. Bu durum, gölün, zaten büyük darbe alm›ﬂ olan cichlid çeﬂitlili¤inin daha da azalmas›na neden oluyor. Araﬂt›rmac›lar, Victoria gibi
yaﬂl› göllerdeki biyolojik çeﬂitlili¤in azalmas›n› engelleyebilmek için, koruma amaçl› çal›ﬂmalar›n bilimsel araﬂt›rmalarla el ele yürütülmesi gerekti¤ini
belirtiyorlar.
Yaﬂl› göllerdeki araﬂt›rmalar›n karﬂ›laﬂt›rmal›
olarak yap›lmas›, türlerin ortaya ç›k›ﬂ mekanizmalar›n› anlamada daha öteye geçilmesine yard›mc›
olabilir. Bunun için baz› araﬂt›rmac›lar, günümüzdeki göllerden ve fosil göllerden 100.000 y›ldan
uzun ömür sürmüﬂ olan 35’inin hayvan türleriyle
ilgili verileri bir araya getirmeye çal›ﬂ›yorlar. Bu
çal›ﬂmada gelinen nokta, yaﬂl› göllerdeki tür say›lar›n›n gerçekte, ﬂimdiye kadar san›lan›n iki kat›
kadar oldu¤unu ortaya koymuﬂ. Bu veri taban›
2006 y›l›nda tamamland›¤›nda, bakal›m bizleri ne
gibi sürprizler bekliyor olacak.
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