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Ailelerini Buldular
Yolunuz günün birinde tropik
ormanlardan birine düflerse, yayd›¤›
çürümüfl et kokusu ve bir metre çapl›
çiçe¤iyle karfl›n›za ç›kabilecek Rafflesia
arnoldii bitkisini görmeden geçmeniz
pek mümkün de¤il. Ancak rafflesia’n›n
bitki aile a¤ac›ndaki yerini belirlemek,
sistematik botanikçileri neredeyse bu
tuhaf bitkinin ilk tan›mland›¤›
zamandan beri u¤raflt›rm›fl; yaklafl›k
200 y›l kadar! Bitkinin yak›n
akrabalar›n› bulmaksa, uzun süre gizli
kalm›fl bu bulmacay› çözmekten öte,
dev bitkilerin bu özelliklerini nas›l
kazand›klar›n›, nas›l bir evrimden
geçtiklerini de aç›¤a ç›karmak aç›s›ndan
önemli. Bunun bu kadar güç olmas›n›n
nedeni, Harvard Üniversitesi’nden
Charles Davis’in anlatt›¤›na göre,
yap›sal ve genetik verilerin azl›¤›.
Rafflesia, parazit bir bitki oldu¤u için,
konak canl›dan besin ve su alabilmek
için ipliksi yap›lardan yararlan›yor; bu
nedenle yaprak ve saplar› yok. Bunlarsa
bitkileri tan›mlamada en çok
yararlan›lan yap›lar. DNA
incelemelerinin de pek fazla sonuç

vermemesinin nedeni, bu tür
çal›flmalarda kullan›lan DNA’n›n, besin
üretiminde rol oynayan yap›lardan
al›nmas›. Parazit bitkilerde bunlar da ya
çok az, ya da hiç yok.
Charles Davis ve ekibiyse farkl› bir
yaklafl›m› seçerek, incelemelerini
mitokondri DNA’s›yla
gerçeklefltirmifller. Bu bitkilerin,
Malpighiales tak›m›n›n üyeleri oldu¤u
biliniyor. Bu tak›ma ait bütün aileleri
kapsayacak flekilde 100 türü ele alan ve
DNA’lar›ndaki 11.500 baz çiftini
inceleyen araflt›rmac›lar, bu dev
bitkinin Euphorbiaceae (Sütle¤engiller)
ailesinin üyesi oldu¤unu bulmufllar.
fiafl›rt›c› olan, 6000 üzerinde türe sahip

bu ailenin üyelerinin tropik manyok,
Atatürk çiçe¤i gibi küçük çiçekli birçok
bitkiyi de içermesi. “Böyle bir de¤iflim
ölçe¤i, bitkiler aleminde görülmüfl fley
de¤il!” yorumunu yap›yor
araflt›rmac›lar. Rafflesia ve ait oldu¤u
gruptaki di¤er üyelerin hepsi de dev
çiçekli ve kötü kokulu. Araflt›rmac›lar
bu özelliklerden hareketle, bitkilerin,
bulunduklar› tropik koflullarda
kokular›n› uzaktaki tozlaflt›r›c›
böceklere ulaflt›rabilmek için,
çiçeklerini büyütmeleriyle sonuçlanan
evrimsel bir bask›ya maruz kalm›fl
olabileceklerini düflünüyorlar.
Harvard Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 11 Ocak 2007

Üreme dönemlerinde diflisinin kendisini ‘aldatt›¤›’ düflüncesine
kap›lan erkek bal›klar›n intikamlar› da, öyle görünüyor ki
baya¤› ac› olabiliyor. American Naturalist dergisinin bu ayki
say›s›nda yay›mlanan bir çal›flma, üreme döneminde k›skançl›k
krizine kap›lan erkek bal›klar›n, yavrular› yeme olas›l›¤›n›n da
o kadar yüksek oldu¤unu ilk kez göstermifl bulunuyor.
Dahas›, ortal›ktaki erkek bal›klar›n say›s› ne kadar fazlaysa,
yumurtalar›n yenme olas›l›¤› da o ölçüde art›yor. “Bir baban›n
verebilece¤i en korkunç karar, herhalde ancak kendi
yavrular›n› yemek olabilir!” yorumunu yap›yor
araflt›rmac›lardan Suzanne Gray (ABD, Simon Fraser
Üniversitesi). “Daha önceki bulgular ›fl›¤›nda ortaya at›lan
düflünceye göre, babal›ktan eminlik derecesi, bir erke¤in
yavrular›na davran›fl biçimini -onlar› yeme karar› da dahilbelirleyen en önemli etkenlerden biri. Bulgular›m›z bu
düflünceyi do¤rular nitelikte.” Çal›flmalar›n› Endonezya’n›n
Matano gölünde yaflayan küçük, renkli bir bal›k olan
Telmatherina sarasinorum türünü inceleyerek yürüten
araflt›rmac›lar, yavrular›n›n kendilerine ait oldu¤undan emin
olmalar› nedeniyle annelerin, böyle bir yola asla
baflvurmad›¤›n› da söylüyorlar. Uzun-dönemli hedefleriyse
davran›fllar›n nas›l bir evrim geçirdi¤ini, yamyaml›k gibi
davran›fl biçimlerinin de türler içindeki ve aras›ndaki çeflitlili¤e
nas›l bir katk›da bulundu¤unu anlamak.
The American Naturalist, fiubat 2007
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