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Biyoloji
Yaﬂam Ansiklopedisi
Herkese yer var! Ama biraz sab›rl›
olmak laz›m. 25 müze, botanik bahçesi
ve baﬂka bilimsel kurumun iﬂbirli¤iyle
haz›rlanan ‹netrnet sitesi Yaﬂam
Ansiklopedisi (Encyclopedia of Life –
EOL), ilk “fasikülünü” geçti¤imiz ﬂubat

sonunda Web’e koydu. Parça parça
oluﬂturulacak olan sanal ansiklopedinin
ilk bölümü, 30.000 bitki ve hayvan türü
hakk›nda bilgi içeriyor. Ama
giriﬂimcilerin hedefi çok daha büyük.
Ansiklopedi, tamamland›¤›nda
Dünya’n›n bilinen 1,8 milyon yaﬂam
türü hakk›nda görüntüler, da¤›l›m

haritalar›, yaﬂam öyküleri ve tan›t›c›
bilgiler içerecek. Ansiklopedinin ilk
sayfalar›, bal›klar ve çiftyaﬂaml›lar›n
(amfibiler) yan›s›ra biber, domates ve
petunya gibi sebze ve çiçek türlerini
tan›t›yor. Proje üzerinde çal›ﬂmalar tüm
h›z›yla sürmekle birlikte, yeni türlerin
keﬂfedilmesindeki h›za dikkati çeken
araﬂt›rmac›lar, bunun “hiçbir zaman
tamamlanamayacak bir proje” olaca¤›
uyar›s›nda bulunuyorlar.
Science, 7 Mart 2008

S›çanlarda Kural Ö¤renme Yetene¤i
Deneyimden elde edilen kurallar› ö¤renerek bir baﬂka durumda kullanmak gibi ﬂimdiye kadar insanlara özgü san›lan
biliﬂsel bir yetene¤in s›çanlarda da bulundu¤u gösterildi. Belirli deneyimlerden soyut kurallar ç›karmak ve bu kurallara dayal› yeni davran›ﬂ dizileri oluﬂturmak, ya da karﬂ›laﬂ›lan yeni durumlarda sorun çözmek, bebeklerin dil ö¤renmesinde iﬂleyen temel mekanizma.

Tut ﬁunun Ucunu...
Kargalar ve akrabalar›, kanatl›lar
dünyas›n›n uyan›klar›. Daha önce alet
kullanarak yiyece¤e eriﬂme becerilerini
bireysel olarak kan›tlam›ﬂ bulunan bu
zeki kuﬂlar, ﬂimdi de ﬂempanzeler gibi
yiyecek için iﬂbirli¤i yapabildiklerini
gösterdiler.
2006 y›l›nda araﬂt›rmac›lar,
ﬂempanzelerin tak›m halinde çal›ﬂarak
yiyecek dolu bir tepsiyi kafeslerinin
yan›na çekebildiklerini izlemiﬂlerdi.
Kargagiller familyas›ndan kuﬂlar›n da
ﬂempanzeler gibi yemek paylaﬂt›klar›n›
ve kavgada arkadaﬂlar›n›n yard›m›na
koﬂtuklar› biliniyordu.
Bu kuﬂlar›n yemek sa¤lama iﬂlerinde de
ne ölçüde yard›mlaﬂacaklar›n› belirlemek
üzere Cambridge Üniversitesi (‹ngiltere)
araﬂt›rmac›lar› Amanda Seed, Nicola
Clayton ve Nathan Emery, üzerinde
solucan ve piﬂmiﬂ yumurta sar›s›ndan
oluﬂan bir ziyafet bulunan bir platform
haz›rlam›ﬂlar. Platformun kenar›nda
halkalar, bu halkalardan geçen bir ip ve
iplerin iki ucunda kargalar›n gagalar›yla
tutabilece¤i dü¤ümler bulunuyor. ‹pin
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Londra’daki University College’dan psikolog Robin Murphy ve ekip arkadaﬂlar›, s›çanlarla yürüttükleri deneylerde,
görüntülü ya da sesli üçlü ard›ﬂ›k uyariki ucu bir kargan›n ikisini birden
yakalayamayaca¤› kadar uzakta
oldu¤undan, platformu kafese
çekebilmek için iki kargan›n ayn› anda
iki ucundan çekmesi gerekiyor. Karga
bu iﬂi tek baﬂ›na yapmaya kalksa, çekti¤i
ip, halkalardan kurtuluyor.
Araﬂt›rmac›lar deneyde kulland›klar›
8 kargadan s›rayla farkl› çiftler
oluﬂturmuﬂlar ve her çiftle 60 deney
yapm›ﬂlar. Tak›mlar›n hepsi, solucan ve
yumurtalar› kafese almay› baﬂarm›ﬂ. ‹ﬂi
en çabuk kapan ekiplerse, ayn› kaptan
yiyebilme ve benzer “iyi huy”
davran›ﬂlar› sergiledikleri önceden

t› dizileri uygulam›ﬂlar. Ör: parlak-loﬂparlak ›ﬂ›k ya da yüksek-düﬂük-yüksek
frekansl› sesler gibi. Hayvanlara belli
diziler eﬂli¤inde yiyecek verilirken,
farkl› dizilerde verilmemiﬂ.
Daha sonra araﬂt›rmac›lar, sesli uyar›
deneylerinde, sesleri de¤iﬂtirip, ﬂiddetlerindeki diziyi koruduklar›nda, s›çanlar›n önceki deneyimden hat›rlad›klar›
ödüllü kural uyar›nca, do¤ru dizide
baﬂlar›n› ödül almak için yemliklerine
soktuklar› izlenmiﬂ.
Science, 28 Mart 2008

gözlenmiﬂ “hoﬂgörülü” ekipler. En
“hoﬂgörülü” ekip deneylerin %63’ünde
tepsiyi içeri çekerken, uyumsuz ekiplerin
baﬂar› oran› %20’de kalm›ﬂ.
Ama ﬂempanzelerle kargalar›n benzerli¤i
bu noktada sona eriyor. ﬁempanzelerin
tersine kargalar, yard›m beklemenin
daha yararl› olaca¤›n› kavrayam›yor.
Test platformu ile kargalar› teker teker
de izlemiﬂler. Kargalar›n iki seçene¤i
var. Ya ipin uçlar›ndan birini tek
baﬂlar›na çekecekler, ya da birkaç
dakika içinde ufak bir kap›dan bir baﬂka
kargan›n kafese girmesini bekleyecekler.
Denek kargalar›n her biri yard›m
beklemek yerine ipin ucunu çekmeyi
seçmiﬂ.
Bir baﬂka deney dizisinde de kargalara
iki ucunu birleﬂtirip çekebilecekleri
uzunlukta iplerle, uçlar› birbirinden
uzak ip seçenekleri ayn› anda sunulmuﬂ.
Kargalar›n ﬂ›klardan birini tercih
ettikleri gözlenmemiﬂ.
Deneyler bu kuﬂlar›n yard›m gerektiren
ve gerektirmeyen durumlar›
ay›rdedemediklerini
gösteriyor.
Science, 28 Mart 2008

