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LOJ‹ HABERLER‹

Seks Yasak,
Türleflme Serbest...

Gen dizilimlerinin ve taramal› elektron
mikroskopla al›nan birtak›m ölçümlerin
birarada de¤erlendirildi¤i yeni bir çal›flma, bu canl›lar›n çevre koflullar›ndaki
de¤iflimlere uyum sa¤lama sürecinde
farkl› türlere evrimleflebildi¤ini göstermifl bulunuyor. Hepsinin birbirine benzemedi¤i daha önceden bilinse de, aralar›ndaki farkl›l›klar›n klonlanma sürecinde gerçekleflen rastlant›sal mutasyonlardan kaynakland›¤› düflünülüyordu. Yeni çal›flma, bu farkl›l›klar›n rastlant›sal de¤il, “aç›l›ml› (divergent) seçilim” ad› verilen ve normalde efleyli üreyen canl›larda türleflmeye neden olan
sürecin sonucu oldu¤unu kan›tlam›fl
durumda.

Dilleri olsa söyleyecekleri, herhalde flöyle birfley olurdu: “N’olmufl 40 milyon
y›ld›r erkeksiz yafl›yorsak? Üreyip ço¤alabildi¤imiz gibi, bir sürü farkl› türe de
evrimlefltik. Erke¤i ne yapal›m!?” Bunlar rotifer (tekerlekli hayvanlar) ad› verilen ve genellikle sulak ortamlarda yosun, liken vb üzerinde yaflayan minicik,
mikroskopik canl›lar›n bir grubu. 40
milyon y›ld›r efleysiz ürüyorlar. Oluflturduklar› yumurtalar, ‘anne’lerinin birer
genetik klonu. Bilim dünyas›n› as›l flafl›rtan ve yeni keflfedilen yönleriyse, yaln›zca efleyli üremeye ba¤l› oldu¤u san›lan tür çeflitlili¤ine de sahip olmalar›.

Imperial College London Bas›n Duyurusu, 20 Mart 2007

Hayvan
Davran›fllar›

Ben Ne Yapt›¤›m›
Biliyorum!
Kendi s›n›rlar›n› bilmenin, do¤al bir
olgu olmaktan ç›k›p bir erdem haline
geldi¤i günümüzde, yoksa s›çanlar› m›
örnek alsak?! ABD’deki Georgia
Üniversitesi’nde yap›lan bir çal›flma,
s›çanlar›n kendi bilgilerinin s›n›rlar›n›
‘ölçebildikleri’ iddias›nda. Böylesine
geliflkin bir biliflsel yeti, yayg›n görüfle
göre hayvanlar dünyas›n›n yaln›zca
üst-düzey beyinlerinin ürünü olabilir.
Bu fark›ndal›¤› hayvanlarda izlemenin

güçlü¤ü hayvanlar›n, ne
düflündüklerini araflt›rmac›lara
söyleyememelerinden kaynaklan›yor.
Bu durumda tek çare, davran›fllar›yla
sunduklar› ipuçlar›na baflvurmak.
Primatlar, özellikle de orangutan ve
flempanzeler bu konuda hiç de fena
say›lmayacak sonuçlar vermifl
durumda. Yunuslar da öyle. Ayn› ya da
benzer sonuçlar› s›çanlardan beklemek
bu durumda fazla m› iyimser olur? Pek
öyle görünmüyor. Çal›flmada yürütülen
deney kabaca flöyle: S›çanlar k›sa
süreli seslere tepki olarak bir kolu,
uzun süreli ses iflittiklerindeyse ikinci

bir kolu iterek yem ödülü al›yorlar.
Yanl›fl kolu iterlerse yem yok. Ödülün
en fazla yar›s› kadar yemi
bulabilecekleri bir de yemlikleri var;
isterlerse oradan da yem
afl›rabileceklerini ö¤reniyorlar. S›ra
geliyor s›nava. Uzun sesler, k›sa sesler
derken, ne uzun ne k›sa, yani ‘arada’
seslere gelince, karar veremeyip
kendini köfleye s›k›flm›fl hissedenler yani yan›t› bilmedi¤ini bilenler- yan›t
vermekten vazgeçip en fazla yar›m
ö¤ün bulabilecekleri yemli¤e raz›
oluyor ve ona yöneliyorlar (“hiç
yoktan iyidir”). Sorular›n zorlu¤u
artt›kça yemli¤i tercih edenler de
orant›l› olarak art›yor. S›çanlar›n bu
tercihi, gerçekten yanl›fl yan›t
vereceklerini bilmelerinden mi
kaynaklan›yor? Bundan emin olmak
için yemli¤i kald›ran araflt›rmac›lar,
sorular› bir önceki aflamada oldu¤u
gibi güçlefltirdiklerinde, daha önce
yemli¤i ye¤leyenlerin yan›tlar›n›n
gerçekten de yanl›fl oldu¤unu
görüyorlar.
“Bu, basit biçimiyle de olsa, s›çanlar›n
ve olas›l›kla birçok baflka kemirgenin
de, kendi zihinsel durumlar›na iliflkin
bir tür fark›ndal›¤a sahip olduklar›n›
gösterir” diyor araflt›rmac›lardan
Jonathan Crystal. Dar›s› insanlar›n
bafl›na m› desek?!
ScienceNow Daily News, 8 Mart 2007
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