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K›rlarda peygamber çiçe¤i diye tan›d›¤›m›z

mavi-mor çiçeklerin Kuzey Amerika’da

neden h›zla yay›larak çiftlik sahiplerini

kendilerine düflman etti¤i anlafl›ld›: Bu

istilac› çiçekler kendi bitki öldürücü

ilaçlar›n› üreterek baflka türden olan

komflular›n› yok ediyorlar.  Bilimsel ad›

Centaurea maculosa olan

çiçe¤in kökleri bir zehir

salg›l›yor. Bu toksik madde,

yabanc› komflular›n

köklerinde üstten alta do¤ru

yay›lan bir hücre ölümü

süreci bafllat›yor. Çiçe¤in

Kuzey Amerika’ya Do¤u

Avrupa’dan kazara  girdi¤i

ve özellikle ABD’nin bat›s›n›

istila etti¤i bildiriliyor. Ayn›

bitkinin, vatan› Do¤u Avrupa’da öteki

bitkilere verdi¤i bilinen  yayg›n bir zarar

yok. Araflt›rmac›lar, Avrupa bitkilerinin bu

çiçe¤in zehrine karfl› bir direnç

gelifltirdiklerini düflünüyorlar. 

Science, 5 Eylül 2003

Bat›l› toplumlarda giderek artan afl›r›

fliflmanl›¤›n, insanlara özgü olmad›¤›,

kent yaflam›n›n ev hayvanlar›n› da

ideal ölçülerinin çok ötesine

götürdü¤ü aç›kland›.

ABD Ulusal Araflt›rma Konseyi

taraf›ndan yay›mlanan ve son 25 y›l

boyunca ev hayvanlar›n›n beslenme

trendlerinin incelendi¤i kapsaml› bir

raporda  bat› ülkelerindeki kedi ve

köpeklerin %25’inin afl›r› fliflman

(obez)  olduklar› belirtildi.

Illinois Üniversitesi’nden  beslenme

uzman› George C. Fahey Jr.,

hayvanlarda obezite grafi¤i,

insanlar›nkini izledi¤ini söylüyor.

Araflt›rmac›, fliflman insanlar›n

besledikleri ev hayvanlar›n›n da

fliflman oldu¤una iflaret ederek,

bunun büyük olas›l›kla ayn›

nedenden kaynakland›¤›n›

vurguluyor: Normal yemekler d›fl›nda

birfleyler “at›flt›rmak”. 

Raporda kent yaflam› ve hayvanlar›n

evlere kapat›lmas›n›n, yiyeceklerin

bollu¤u ve çeflidinin hayvan formu

üzerindeki olumsuz etkileri de

vurgulan›yor.

Science, 19 Eylül 2003

Karadeniz’in 
Komflular›ndan Çekti¤i

En so¤uk dönemine 20.000 y›l önce

ulaflan son buzul ça¤›nda Karadeniz,

flimdiki seviyesinden 100 metre daha

alçakta olan, karalarla çevrili bir tatl›

su deniziydi.  Buzul ça¤›n›n sonunda

Akdeniz sel sular›yla  kabard› ve ara-

daki engeli y›karak Karadeniz’e boflal-

d›. 1997’de Amerikal› jeologlar Bill

Ryan ve Walt Pitman, bu olay›n 7.600

y›l önce meydana geldi¤ini ve Nuh

Tufan› efsanesine kaynakl›k etti¤ini

öne sürmekteydiler. Ancak, iki Rus

araflt›rmac›n›n ortaya ç›kard›¤› yeni

bulgular, Hazar Denizi’nin 14.000 y›l

önce Karadeniz’e boflald›¤›n› gösteri-

yor. Ayr›ca Akdeniz’in Karadeniz’e

Ryan ve Pitman’›n belirttiklerinden

en az 1000 y›l daha önce boflald›¤› da

anlafl›l›yor. Halen ABD’deki Avalon

Uygulamal› Bilimler Enstitüsü’nde ça-

l›flan Valentina Yanko-Hombach ile,

Moskova Co¤rafya Enstitüsü’nden

Andrey Tchepalyga’ya göre, eriyen

buzullarla kabaran Hazar Denizi,

14.000 y›l önce sular›n› Karadeniz’e

boflaltmaya bafllad› ve denizin seviyesi

1000 y›l içinde 80 metre yükseldi.

Bu ak›fl durdu¤undaysa Karadeniz’in

seviyesi yeniden düfltü. Ancak bu kez

de, yükselmeye devam eden Akdeniz,

fazla sular›n› Karadeniz’e boflaltmaya

bafllad› ve Ryan ve Pitman’a göre

Karadeniz havzas›n› birkaç y›l içinde

doldurdu.  Ancak, Yanko-Hombach,

Akdeniz’e özgü ilk canl› türlerinin

Karadeniz’de 8.900 y›l önce, yani

Amerikal› araflt›rmac›lar›n verdi¤i

“tufan” tarihinden 1.300 y›l daha er-

ken göründü¤üne iflaret ediyor. Ak-

deniz sular› Karadeniz’i ancak 40

metre yükseltmifl ve bu süreç, Ryan

ve Pitman’›n öne sürdüklerinden çok

daha uzun bir sürede gerçekleflmifl. 

New Scientist, 26 Temmuz 2003

Çiçekten
Biyolojik Terör

Refah›n
Getirdi¤i

B ‹ L ‹ M  V E  T E K N   L O J ‹  H A B E R L E R ‹

RUSYA

KARADEN‹Z

TÜRK‹YE

HAZAR
DEN‹Z‹

‹STANBUL


