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Is›nma Tropik Türler
‹çin Daha Tehlikeli
Washington Üniversite'sinden bilim insanlar›, ›s› de¤iﬂimlerinin yüksek enlemlerde daha da artmas› durumunda, tropik canl› türlerinin –ki bunlar›n büyük
bölümünü böcekler oluﬂturuyor– kutuplardaki türlere göre daha büyük yok olma tehlikesine girece¤ini belirtiyor. Bunun nedeni de tropik türlerin daha küçük s›cakl›k aral›¤›nda yaﬂamas›. S›cakl›ktaki 1 ya da 2 derecelik de¤iﬂiklik bile
bu türlerin soylar›n› riske sokabiliyor.
Kutup türleriyse s›f›r›n alt›ndan +15 dereceye kadar de¤iﬂen s›cakl›klarda yaﬂayabiliyor.
Peki, tropik bölgelerdeki böcekler bizi
neden ilgilendiriyor? Dünyadaki biyoçeﬂitlilik, tropik bölgelerde yo¤unlaﬂm›ﬂ durumdad›r. Böcekler, bitkilerin tozlaﬂmas›n› sa¤lar ve organik maddeleri bileﬂenlerine ay›rarak öteki organizmalar›n bu
ürünleri kullanmas›n› sa¤lar. Bundan dolay› buradaki böceklere zarar veren her
ﬂey ekosisteme de zarar verir. Küresel
›s›nmayla birlikte tropik bölgelerde yaﬂayan böceklerin üreme yetisinde azalma,
yüksek enlemlerdeki organizmalar›n üreme yetisindeyse artma bekleniyor. Ancak
küresel ›s›nman›n sürmesi durumunda
yüksek enlemlerdeki böcekler de bu durumdan kötü etkilenecek.

Bilim insanlar›, 21. yüzy›l›n baﬂlar›ndaki
›s›nmay› öngörebilmek için 1950'den
2000'e kadar tutulmuﬂ günlük ve ayl›k
s›cakl›k kay›tlar›n› ve Uluslararas› ‹klim
De¤iﬂiklikleri Paneli'nden iklim modeli
tahminlerini kulland›. Bu kay›tlarla tropik böcek, kertenkele, kurba¤a, kaplumba¤a gibi türler üzerinde, s›cakl›k ve ona
uyum sa¤lama (ki uyum dereceleri, fiziksel performans ve popülasyonun büyüme

h›z› incelenerek ölçüldü) aras›ndaki iliﬂkiyi gösteren verileri karﬂ›laﬂt›rd›lar. Bunun sonucunda, iklim de¤iﬂikliklerinin
do¤rudan etkisinin ›s›nma miktar›ndan
çok organizman›n uyumuna ba¤l› oldu¤unu gördüler. Organizmalar, s›cakl›k
de¤iﬂimlerinde uyum sa¤lamaya çal›ﬂ›r.
Örne¤in kutup ay›lar› sert geçen k›ﬂlarda
postlar›n› kal›nlaﬂt›r›r. Tropik türler de
günün s›cak saatlerinde gün ›ﬂ›¤›ndan
kaçarak ya da kendilerini kuma gömerek
korunabilir. Ama ›s›nman›n çok h›zl› olmas› durumunda uyum için yeterli zaman kalmayabilir. Çal›ﬂma dünya nüfusunun yo¤unlaﬂt›¤› tropik kuﬂaktaki tar›msal etkinlikleri de dolayl› olarak içeriyor.
Bilim insanlar› iklim de¤iﬂikli¤inin daha
s›cak bölgelerdeki tar›msal mahsul ve
onunla beslenen insanlar üzerindeki etkilerini de araﬂt›rmay› planl›yor.
Bülent Gözcelio¤lu
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/05/080505211835.htm

‹lk Filler Amfibiydi
Bilim insanlar›, Eosen devrinde (37
milyon y›l önce) yaﬂam›ﬂ Moeritherium
ve Barytherium denen ilk fillerin yaﬂam biçimlerini ortaya ç›kard›. Moeritheriumun diﬂ minesinden yap›lan analizlere göre ilk filler yar› sucul memeliler olup su bitkileriyle besleniyordu.
Oxford Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü’nden Alexander Liu’nun yürüttü¤ü
bir araﬂt›rmaya göre, modern filler, deniz inekleri (sirenia) ve dugonglarla ayn› atay› paylaﬂ›yor. Liu, fillerin atas›n›n
bir ikiyaﬂay›ﬂl› olabilece¤ini ve bunlar›n Moeritherium ya da Barytherium’la akraba olup olmad›¤›n› bilmek
istediklerini söylüyor. Ne yaz›k ki ilk
fillerin yaln›zca kemiklerinden küçük
parçalar bugüne kadar gelebilmiﬂ. Bu
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nedenle Liu da kemikler yerine diﬂlerin kimyasal kompozisyonuna bakarak
nas›l yaﬂad›klar›n› ve nelerle beslendiklerini ö¤renmeye çal›ﬂm›ﬂ.
Liu ve çal›ﬂma arkadaﬂlar›, Moeritherium’un ve Barytherium’un diﬂ minesindeki oksijen ve karbon izotop oranlar›n› analiz etmiﬂ. Karbon izotoplar›, hayvan›n yediklerine iliﬂkin ipucu veriyor.
Oksijen izotoplar› da bölgedeki su kaynaklar›ndan geliyor. Bu izotop oranlar›

da hayvan›n nas›l bir çevrede yaﬂad›¤›n› gösteriyor. Araﬂt›rmac›lar, bu oranlar› karasal oldu¤u bilinen ayn› dönemde yaﬂam›ﬂ hayvanlarla karﬂ›laﬂt›rd›¤›nda ve embriyoloji, sedimentoloji gibi
alanlarda yap›lan baﬂka çal›ﬂmalarla
birleﬂtirdi¤inde Moeritherium’un yar›
sucul oldu¤una iyice inanm›ﬂlar.
Liu, modern fillerin suda yaﬂam›ﬂ eski
atalar›n›n oldu¤unu kan›tlayan güçlü
kan›tlar› oldu¤unu söylüyor. Bundan
sonraki ad›m›nsa benzer analizleri, fillerin baﬂka atalar›nda da yap›p, sudan
karaya geçiﬂin ne zaman gerçekleﬂti¤ini ve ﬂimdiki tam sucul deniz ineklerinin ne zaman yar› sucul atadan (ilk filler) ayr›ld›¤›n› bulmak oldu¤unu belirtiyor.
Bülent Gözcelio¤lu
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080416221459.htm

