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Alt› telli cennet kuﬂu
(Parotia berlepschi)

Yeni Gine’de Yeni Bir
Cennet Bahçesi
Geçti¤imiz Aral›k ay›nda, Uluslararas› Do¤a
Koruma Derne¤i (Conservation International) önderli¤inde, dünyan›n balta girmemiﬂ
ormanlar›ndan birine; Yeni Gine’nin Foja
Da¤lar›’na yap›lan gezi, gözlerden ›rak, kaybolmuﬂ bir dünyay›, bar›nd›rd›¤› yepyeni türlerle birlikte (düzinelerce kurba¤a, kelebek,
bitki türü, ayr›ca uzun süredir Yeni Gine’de
görülmeyen birkaç kuﬂ türü) gözler önüne
serdi. “Berlepsch’in alt› telli cennet kuﬂu”
(Parotia berlepschi) olarak adland›r›lan kuﬂun ilk foto¤raf›n› çeken, Endonezya için yeni olan ve daha önce yaln›zca Papua Yeni
Gine’deki bir da¤da görülen bir “alt›n mantolu a¤aç kangurusu” bulan ekipten Bruce
Beehler, bölgeyi “dünyada cennet bahçesi
olarak betimlenecek bir yer varsa, oras› iﬂte
buras›” diye anlat›yor. “Kampta gördü¤ümüz ilk kuﬂ, yeni bir türdü. Baﬂka yerlerde
yok olma noktas›na gelene kadar avlanm›ﬂ
büyük memelilerse burada çok bol. Az bili-
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nen bir yumurtlayan memeli olan uzun gagal› kar›ncayiyenlerden tutmak içinse, yere
e¤ilip onlar› elimize al›vermek yeterli oldu!”
Gezi, kuﬂlarla ilgili olarak uzun sürmüﬂ bir
soruyu; Berlepsch’in alt› telli cennet kuﬂunun anayurdu sorusunu da yan›tl›yordu.
Araﬂt›rmac›lar›n, kuﬂun erke¤inin diﬂiye yapt›¤› kur dans›n› a¤›zlar› aç›k izledikleri gün,
gezinin henüz ikinci günüydü. Bat›l› bilimciler, böylece bu kuﬂun erke¤ine ilk kez rastlam›ﬂ oluyor, bu da türün gerçek yurdunun
f›ndan parfüm, ilaç, baharat olarak kullan›l›yorlar. Yak›n zamana
kadar as›l bilinmeyen,
bitkilerin bu uçucular›
nas›l ürettikleriydi. Bu
da onlar› laboratuvarda
üretmek, ya da bitki yaﬂam›ndaki iﬂlevlerini anlamak bak›m›ndan
önemli s›n›rlamalar getiriyordu. Gaz kromatografisi, kütle spektrometrisi, metabolik yollar›n
haritalanmas› gibi analitik yöntem ve araçlar›n, ayr›ca genomik biliminin katk›s›ysa, bize bu bileﬂiklerin nas›l
üretildi¤ine iliﬂkin veriler sunman›n yan›s›ra,
bitkilerin oldukça farkl› ortamlarda yaﬂay›p
üreyebilmek için geliﬂtirdikleri karmaﬂ›k stratejiler hakk›nda da bilgi vermekte. Bu konudaki geliﬂmelerin önemli bir bölümü, ABD
Ulusal Bilim Vakf›’n›n ﬂu anda sürdürülmekte olan ve disiplinleraras› araﬂt›rma ekipleri-

Bitki Kokular›n› Anlamaya Do¤ru
Bitki kokular›n›n, duyular›m›z› okﬂama ötesinde iﬂlevleri de var m›? Araﬂt›rmac›lar, bizim için koku, kendileri için “bitki uçucular›”
olarak bilinen bu özelli¤in üzerinde yo¤un
araﬂt›rmalar yapmaktalar. Bu uçucular, tozlaﬂt›r›c›lar› çekmekten otçullar› kaç›rmaya, kimi mikroorganizmalar› da öldürmeye varan
çeﬂitli ekolojik roller üstleniyor; bunun da
ötesinde, eski zamanlardan beri insanlar tara-
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büyük olas›l›kla Foja da¤lar› oldu¤unu gösteriyordu. Bir baﬂka yenilik de, bugüne kadar kaydedilmiﬂ en büyük rhododendron’un
(yaprak dökmeyen büyük çiçek) bulunuﬂu.
Buradaki bu inan›lmaz biyoçeﬂitlilik, bölge
hayvanlar›n›n insanlardan genelde korkmamas› bulgusuyla birleﬂti¤inde, 300.000 hektarl›k bölgenin uzun y›llar boyunca insan eli
ve zarar›ndan uzak bir yaﬂam sürmüﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
Uluslararas› Do¤a Koruma Derne¤i Bas›n Duyurusu, 8 ﬁubat 2006

nin bilgi almada yararland›¤› Arabidopsis
2010 projesi gibi genomik projeleri sayesinde
büyük h›z kazanmakta. Sözgelimi, ekiplerden
bir tanesinin bir çal›ﬂmas›yla, uçucu üretiminde devreye giren bitki genleri ve çeﬂitli biyokimyasal mekanizmalar saptanabilmiﬂ. Projenin amac›, 2010 y›l›na kadar Arabidopsis thaliana bitkisinin bütün genlerinin iﬂlevlerini
ortaya ç›kararak, verilerin farkl› ama birbiriyle ilgili araﬂt›rmalarda kullan›lmas›n› sa¤lamak. Bitki uçucular›n›n ne zaman ve nas›l
üretildi¤ine iliﬂkin yeni bilgiler, bunlar›n bitki
büyüme ve geliﬂmesi, tat ve besin de¤eri aç›s›ndan oynad›klar› roller hakk›nda daha kapsaml› bir anlay›ﬂa kavuﬂmam›z› sa¤l›yor. Bunun bir aç›l›m›ysa, bu bileﬂiklerin üretimini
de baﬂarma ve belirli bileﬂikleri yapma becerisini bir bitkiden di¤erine aktarabilme olas›l›¤›. Genel beklentiyse bitkiye, zararl›lara karﬂ›
do¤al direnç kazand›rabilmek, bitkilerdeki tat
ve besin de¤erlerini iyileﬂtirebilmek, tohum
ve meyve üretimini art›rmak.
Science, 10 ﬁubat 2006

