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Bu Nas›l Difl?

Erkek denizgergedan› (narwhal), üst
çenesinden d›flar› do¤ru f›rlayan 2,5
metrelik uzun ve burgulu difliyle,
balina araflt›rmac›lar›n›n ilgisini uzun
süredir çekmekte. ABD Boston’daki
Harvard Diflçilik Okulu’ndan Martin
Nweeia, diflin, kendisine daha önce
atfedilen buz k›r›c›l›k ya da silah
ifllevlerinin çok uza¤›nda bir iflleve
sahip oldu¤unu göstermifl. Nweeia’ya
göre bu uzun difl, bir alg›lay›c›!
Bulgular›n› geçti¤imiz Aral›k ay›nda
California’da gerçekleflen 16. Deniz
Memelilerinin Biyolojisi
Konferans›’nda aç›klayan araflt›rmac›,
Kuzey Buz Denizi’nde yapt›¤›
do¤rudan gözlemlerin yan›s›ra
laboratuvarda gerçeklefltirdi¤i

çal›flmalar›n da sonucunda, diflin,
milyonlarca küçük sinir sonlanmas› tafl›yan,
ola¤anüstü duyarl›l›kta bir yüzeye sahip

oldu¤unu söylüyor. Bu devasa difl,
araflt›rmac›ya göre hayvan›n su s›cakl›¤› ve
bas›nc›ndaki de¤ifliklikleri, ayr›ca balinalar›n

tuzluluk derecesini ‘ölçmelerine’ ve
yiyecek bal›k bulmalar›na yarayan
kimyasal maddelerin varl›¤›n›
saptamas›nda önemli rol oynuyor.
Nweeia’n›n yeni plan›, Arktik
denizgergedanlar›n›n difllerinin 45
cm’lik bölümüne suyla dolu
kapsüller yerlefltirerek, beyin ve
kas elektrodlar›, yan›s›ra sualt›
mikrofonlar› yard›m›yla
hayvanlar›n de¤iflik tuz düzeylerine
verdi¤i tepkiyi gözlemek.
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Manyetik Bakterilerin
Sürprizi

Science Dergisi’nde 20 Ocak’ta yay›mlanan
bir çal›flma, baz› sucul bakterilerin neden
manyetik demir parçac›klar› içerdi¤iyle
ilgili olarak daha önce yap›lan
aç›klamalar›n üzerine birer soru iflareti
düflürüyor. Uzun süredir, bu parçac›klar›n
birer pusula görevi gördü¤ü
düflünülüyordu. Buna göre, oksijenden
kaçma e¤ilimindeki manyetik bakteriler,
kendilerini Dünya’n›n manyetik alan›na
göre yönlendirme becerilerine ba¤l› olarak,
düfley do¤rultuda ve afla¤›ya do¤ru,
oksijenli yüzey sular›ndan uzaklara
hareket ediyorlard›. Kuzey yar›mkürede
“kuzey-yönelimli” bakterilerin, güney
yar›mküredeyse  tersi kutuplanma

gösteren “güney-yönelimli” bakterilerin
egemen oldu¤u varsay›l›yordu. Ancak
ABD’nin kuzeydo¤u k›y›lar›na yak›n bir

gölde keflfedilen ve laboratuvar
çal›flmalar›nda “jeomanyetik güneye”e
do¤ru yüzdükleri saptanan bakteriler, ifle
baflka bir boyut katm›fl görünüyorlar.
Araflt›rmac›lar, bu güney-yönelimli
bakterilerin göl içinde tomurcuk biçiminde
kümeler oluflturduklar›n› keflfetmifl ve
laboratuvarda da, göl bakterilerinin bir
m›knat›s varl›¤›nda su damlac›klar› içinde
ald›klar› yönü izlemifller. Güney yönelimli
bakterilerin ço¤unun 2-5 bakteriden
oluflmufl ve el halterine benzer zincirler
oluflturduklar›n› görmüfller. Z›t kutuplu
bakterilerin, kuzey yar›mküredeki do¤al
ortamlar›nda neden birbirleriyle
kar›flt›klar› henüz tam olarak bilinmiyor.
Ancak araflt›rmac›lar, ilk varsay›m›n bunu
aç›klamada fazla ‘basit’ kald›¤› konusunda
hemfikirler.
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