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Papa¤ansan Parlak Olacaks›n
‹nsanlarda parlak renklerin modas› gelir geçer.
Ancak öyle anlaﬂ›l›yor ki papa¤anlarda
par›ldayan fosforlu renkler yaﬂam boyu itibar,
ve daha önemlisi, eﬂ sa¤l›yor.
‹skoç ve Avustralyal› araﬂt›rmac›larca muhabbet
kuﬂlar› üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmaya göre,
bu kuﬂlar cinsel çekiciliklerini baﬂlar›ndaki
tüylerin uzun dalgaboylar›ndaki morötesi
›ﬂ›nlar› emip yeniden yaymalar›na borçlular.
Floresan özellikteki tepe tüyleri, mor ötesi
›ﬂ›kta fosfor gibi ›ﬂ›ld›yor.
Glasgow Üniversitesi’nden Kathryn E. Arnold
ve ekibi floresan tüylerin etkisini s›namak için
örnek bir gruptaki muhabbet kuﬂlar›n›n hem
erkek, hem de diﬂilerinin parlak sar› renkteki
tepe tüylerine güneﬂten koruyucu krem sürerek,
tüylerin daha az morötesi ›ﬂ›k emmelerini ve
böylece de daha az parlamalar›n› sa¤lam›ﬂlar.
Sonuçta gerek erkek, gerekse de diﬂi kuﬂlar›n,
güneﬂ kremli hemcinslerini umursamay›p
"fosforlu" eﬂ adaylar›n› tercih ettikleri ortaya
ç›km›ﬂ. Araﬂt›rmac›lara göre bu durum,
kuﬂlarda do¤al par›ldama özelli¤inin yaln›zca
tüy renklerinin bir yan ürünü olarak ortaya
ç›kmad›¤›n›, çevreye uyum arac› olarak
biyolojik bir iﬂleve sahip olabilece¤ini
gösteriyor.
Science, 4 Ocak 2001

Fosforlu Zamparalar
ABD Hükümeti, gen de¤iﬂimli
böceklerle laboratuvarlar›n d›ﬂ›nda,
do¤al ortamda deneyler yürütülmesi
için ilk kez yeﬂil ›ﬂ›k yakt›. Tar›m
Bakanl›¤›, 11 Ocak günü genleri
de¤iﬂtirilerek karanl›kta ›ﬂ›malar›
sa¤lanm›ﬂ 2350 güvenin bir pamuk
tarlas›nda özel olarak haz›rlanm›ﬂ
kafeslere sal›nmas› için gerekli izni
verdi. Deney, ABD’de on y›llard›r
pamuk mahsulüne büyük zarar
veren pembe güve zararl›s›yla
mücadele stratejisinin bir parças›.
Yetkililer daha önce zararl›
güvenin do¤urgan diﬂilerinin
çiftleﬂme döngülerini bozmak için
California’daki pamuk tarlalar›na,
radyasyonla k›s›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
milyonlarca erkek güve salm›ﬂlar.
Ancak kayda de¤er bir sonuç
al›namam›ﬂ. Nedeni, amaca
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ulaﬂ›labilmesi için her yabani güve
için 60 k›s›rlaﬂt›r›lm›ﬂ güvenin
gerekmesi. Çünkü laboratuvar
koﬂullar›nda üretilmiﬂ güvelerin do¤a
koﬂullar›na fazla dayanamad›klar›
görülmüﬂ.
California Üniversitesi (Riverside)
araﬂt›rmac›lar›ndan Thomas Miller ile,
Phoenix (Arizona) kentindeki ABD
Tar›m Bakanl›¤› Bitki Koruma
Merkezi’nden Robert Staten,
zararl›yla mücadele stratejisinde yeni

bir hamle denemeye karar verip, gen
de¤iﬂimli erkek güveler geliﬂtirmiﬂler.
Bunlar›n bir özelli¤i, daha dayan›kl›
olmalar›; ayr›ca bunlardan soy alan
yavrular›n ölü ç›kmas›. Buna karﬂ›l›k
potansiyel kazanovalar, geceleri
rengarenk par›ldayan gövdeleriyle
diﬂiler için cazip hale getirilmiﬂler.
Araﬂt›rmac›lar, bunun için bir
denizanas›ndan elde edilen yeﬂil
floresan genini böceklere aﬂ›lam›ﬂlar.
Miller, “kendilerinden tek istedi¤imiz,
geceleri alabildi¤ine gönül
e¤lendirmeleri” diyor. “Sabah
olunca da bakaca¤›z, iﬂler nas›l
gitmiﬂ!”
Baz› çevrecilerin, aﬂ›lanan genlerin
mutasyona u¤rayabilece¤i, ya da
yabani güvelere s›çrayabilece¤i
yolunda dile getirdikleri endiﬂelere
karﬂ›n yetkililer, deneyin çok az
risk taﬂ›d›¤› görüﬂündeler.
Science, 25 Ocak 2002

