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Üretme çiftliklerinde diﬂi somon
bal›klar› daha küçük yumurtalar
b›rak›yorlar.

mon bal›klar›n› inceleyen araﬂt›rmac›lar diﬂilerin evrimsel bir tercihle karﬂ›
karﬂ›ya olduklar›n› belirlemiﬂler. Bir
aç›dan daha iri yumurtalar üretmek
avantajl›; çünkü büyük yumurtalara
doldurulan fazladan enerji, bunlardan
ç›kan bal›klar›n yaﬂayabilme ﬂanslar›n› art›r›yor. Ancak yumurtalar büyüyünce, bir diﬂinin yumurtlayabilece¤i
say› da azal›yor. Üretme çiftlikleri,
bu durumu de¤iﬂtiriyor. Çiftli¤in daha az stresli ortam›nda somon yumurtalar›, daha küçük olsalar bile yaﬂama
ﬂanslar› yüksek oluyor ve böylece en
çok yumurta b›rakan diﬂiler evrimsel
avantaj sa¤l›yorlar. Kanada’da yap›lan
deneylerde, somon üretme çiftliklerindeki yumurtalar›n, yaln›zca 4 kuﬂak
sonra %25 oran›nda küçüldü¤ü belirlenmiﬂ. Bu bal›klar çiftlikte üretildikten sonra do¤aya b›rak›lacak olsalar,
c›, henüz tam boylar›na ulaﬂmam›ﬂ
küçük yumurtalar›n yetiﬂkinlere dögenç bal›klara, ölmeden önce üreme
nüﬂme ﬂans› azalacak.
ﬂans› sa¤lamak ve böylece bal›k stokOntario’daki Windsor Üniversitelar›n›n erimesini önlemek. Yasaklar›n
si’nden Daniel Heath’e göre somon
yürürlü¤e girmesinden bu yana geçen
deneylerinden al›nan dersler, soylar›
30-40 y›l süresinde, avlanan bal›klar›n
tehlikede olan öteki türler için de geortalama büyüklü¤ünün giderek azalçerli. Do¤ada ayakta kalan son birkaç
d›¤› gözlenmiﬂ. Burada evrimsel avanhayvan› toplay›p, ölmemeleri için haytaj aç›k: Bal›klar henüz tam boyutlar›vanat bahçelerine kapatt›¤›n›zda, hena ulaﬂmadan cinsel olgunlu¤a eriﬂinsapta olmayan bir özelli¤in evrimleﬂce üreme olanaklar› art›yor ve genlemesine yol açabiliyorsunuz. Ve bu
rini daha çok kuﬂa¤a aktarabiliyorlar.
hayvanlar do¤aya geri b›rak›ld›¤›nda
Sonuçta, toplam populasyonun ortalabu gizli evrim, hayvanlar›n yaﬂama
ma ölçüleri küçülüyor.
ﬂanslar›n› etkiliyor. Araﬂt›rmac›lar, bu
Araﬂt›rmalar, üretme çiftliklerinin de
durumda soyu tükenmekte olan hayh›zl› evrimsel de¤iﬂikliklere yol açt›¤›
vanlar› tutsakl›k ortam›nda üretme
ve bunlar›n ço¤u kez amaçlanana ters
programlar›n›, çiftçilerden örnek alsonuçlar verdi¤ini gösteriyor. Do¤al
mal›. Çiftçilerin ürün geliﬂtirme için
ortamlarda ve bal›k çiftliklerinde soseçici melezlemeden
yararland›klar› gibi,
do¤a koruma görevlileri de hayvanat bahçelerinde üretilen hayvanlardan baz›lar›n›
do¤aya b›rakarak bu
“seçilim sondalar›”ndan
hangilerinin yaﬂad›¤›n›
izlemeli. Daha sonra
da, ötekiler bir tarafa
b›rak›larak hayatta
kalanlar›n akrabalar›n›n üretilmesine a¤›rl›k verilStresli do¤al ortamdan kurtulduklar›nda
Lepistes bal›klar›, cinsel olgunlu¤a daha
meli.

Üretme Çiftlikleri Evrimi H›zland›r›yor
Darwin’in evrim kuram›n›n motoru
olan ve bir zamanlar çok a¤›r iﬂleyen
bir süreç oldu¤u düﬂünülen do¤al seçilimin temposunun, ola¤anüstü h›zlara ç›kar›labilece¤i anlaﬂ›ld›. Son 20
y›lda evrim biyologlar›, birçok hayvan
ve bitki türünde meydana gelen de¤iﬂimlerin yüzy›llar ya da biny›llar de¤il, yaln›zca birkaç y›l içinde ortaya
ç›kabilece¤ini gösterdiler. De¤iﬂimi
h›zland›ran, genellikle ortamda do¤al
süreçlerle ya da insan etkisiyle meydana gelen ani ve radikal de¤iﬂimler
oluyor. Örne¤in Pasifik’teki Galapagos Adalar›’ndaki ispinozlar›n gagalar›, yiyecek stoklar›n›n azal›p ço¤almas›na paralel olarak büyüyor ya da küçülüyor. Trinidad’da etçil avc›lar›n
bulundu¤u bir göletten, içinde avc›
bulunmayan baﬂka bir
gölete al›nan lepisteslerin, yaln›zca 11 y›l içinde belirgin bir de¤iﬂim
geçirdikleri, cinsel olgunlu¤a eriﬂim süresinin %10 uzad›¤›, a¤›rl›klar›n›n da yine %10
oran›nda artt›¤› gözlenmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar ﬂimdi de önemli bal›k av
alanlar›nda belli bir büyüklü¤ün alt›ndaki bal›klar›n avlanmas›na
getirilen yasa¤›n da evrimi h›zland›rd›¤› görüﬂündeler. Yasa¤›n ama-

çabuk eriﬂiyorlar.
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