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Avustralyal› denizbilimcilerce yürütülen bir
çal›ﬂma, annenin sesini daha rahimdeyken tan›ma yetisinin yaln›zca insanlara özgü olmad›¤›n›
gösterdi. Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Mark Meekan ve ekip arkadaﬂlar›, mercan kayalar›nda yaﬂayan baz› bal›k türlerinin larvalar›n›n, yaﬂad›klar› yerlerin ve türlerin seslerini
tan›d›klar›n› kan›tlad›lar.
Araﬂt›rmac›lar, larvalar›n gelgitlerle denize
savrulduktan sonra yerleﬂecekleri uygun yerleri
nas›l bulduklar›n› merak etmiﬂler. Vard›klar› sonuç, embriyolar›n, annelerinin ç›kard›¤›, g›c›rt›,
›sl›k gibi seslere ba¤land›klar›. Meekan’a göre
larvalar kafalar›nda otolith denen küçük taﬂ parçac›klar› sayesinde gürültüyü tan›y›p evlerine geri dönüyorlar.
Science, 17 Ocak 2003

Erkek Dedi¤in…

Böcek olsun, kuﬂ olsun ya da insan, erkeklerin kendilerini müstakbel eﬂlerine be¤endirmek
için kulland›klar› de¤iﬂmez yöntem, "en iyisi benim" demek. Buna inand›rmak için kulland›klar›
araçlarsa, renkli giysilerden, parlak tüylerden

Amerikal› iki araﬂt›rmac›n›n Karayib adalar›nda yürüttü¤ü çal›ﬂmalar, burada yaﬂayan
sinekkuﬂlar›n›n gaga biçimleriyle baz› çiçek türlerinin paralel evrim geçirdiklerini, bu evrimin farkl› adalarda farkl› biçimde oldu¤unu ortaya koydu.
Karayiblere özgü mor gerdanl› sinekkuﬂunun erke¤i, diﬂiye göre daha iri ve gagas› da görece k›sa ve düz. Küçük diﬂiyse daha uzun ve k›vr›k bir gagaya sahip. Amherst Koleji Biyoloji Bölümü’nden Ethan J. Temeles ile Smithsonian Enstitüsü’nden W. John Kress, daha önce St. Lucia adas›nda yapt›klar› bir araﬂt›rmada, erkek ve diﬂi sinekkuﬂlar›n›n, Heliconia bitkisinin H. bihai denen bir
türünün farkl› çeﬂitleriyle beslendiklerini belirlemiﬂlerdi. H.caribea adl› akraba bir türse, nektar›n› yaln›zca diﬂi sinekkuﬂlar›na sunuyordu. Araﬂt›rmac›lar, Dominica adas›ndaysa durumun tam tersi oldu¤unu saptad›lar. H.caribea, adan›n alçak bölgelerinde, biri erke¤i, biri de diﬂiyi besleyen iki tür olarak bulunuyor, yükseklerdeki H.bihai ise yaln›zca erkeklere nektar sa¤l›yordu.
Heliconia’n›n de¤iﬂik türlerindeki çiçeklerin biçimi, kendilerinden beslenen sinekkuﬂlar›n›n gagalar›yla, nektar stoklar› da besledikleri kuﬂlar›n vücut ölçüleriyle tam bir uyum içindeydi.
Araﬂt›rmac›lar, gözledikleri olguyu her iki adada da seçilim bask›s›n›n yüksek olmas›na
ba¤l›yorlar. Temeles ile Kress’in ç›kard›klar› bir baﬂka sonuç da, beslenme tercihlerinin, "birlikte
uyum" sürecinin önemli bir motoru olabilece¤i.
Science, 25 Nisan 2003

ﬂark› yeteneklerine, etkileyici
seslere kadar de¤iﬂiyor. Özetle,
diﬂilerin kalbine giden yol renkten geçiyor. Peki ama renklerin
diﬂiler için bu kadar çekici olmas›n›n nedeni ne? ‹ngiliz ve
Frans›z bilimadamlar›nca yürütülen iki ayr› araﬂt›rma, en
az›ndan kuﬂlar aç›s›ndan sorunu aç›klam›ﬂ görünüyor: Parlak
renkler, erkeklerin hastal›kla
mücadele için daha iyi donan›ml› olduklar›n› gösteriyor.
Araﬂt›rmalardan birinde Glasgow Üniveritesi’nden (‹skoçya)
Jonathan Blount, deneyinde ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendiren
ve baﬂta havuç olmak üzere birçok sebzede bulunan karotenoidlerden yararlanm›ﬂ. Erkek zebra ispinozlar› iki
gruba ay›rarak gruplardan birine ayn› zamanda
güçlü birer pigment olan karotenoid katk›l› su
verirken, öteki gruba sade su vermiﬂ. Bir ay içinde karotenoid katk›l› suyu içen kuﬂlar›n gagalar›

k›zarmaya baﬂlam›ﬂ. Deneklerle karﬂ›laﬂan diﬂi
kuﬂlar›n hemen erkek kuﬂlar› seçti¤ini söylemeye bile gerek yok. Blount ve ekip arkadaﬂlar›na
göre k›rm›z› gagalar›n söyledi¤i, sahiplerinin
güçlü bir ba¤›ﬂ›kl›k sistemine sahip oldu¤u. Bu
da yavrular›n gelece¤i için bir yat›r›m.
Fransa’n›n Burgundy Üniversitesi’nden Bruno Faivre de kendi araﬂt›rmas›nda karotenoidlerden de¤iﬂk bir yöntmle yararlanm›ﬂ. Faivre ve
ekip arkadaﬂlar› önce 50 tane karatavu¤un gagalar›ndaki karotenoid düzeylerini ölçmüﬂler. Daha
sonra 15 tanesi hariç hepsine koyun k›rm›z› kan
hücreleri aﬂ›lam›ﬂlar. Bu ﬂiddetli bir ba¤›ﬂ›kl›k
tepkisi tetiklemiﬂ. Gagalardaki karotenoid say›s›
düﬂmüﬂ ve buna ba¤l› olarak da gagan›n rengi
aç›lm›ﬂ. Lozano "hayvan hastaland›¤›nda karotenoidler seferber ediliyor ve hastal›kla savaﬂta kulan›l›yor" diyor. Yine diﬂi kuﬂlar›n hangi grubu
seçti¤i aç›k. Çünkü, araﬂt›rmac›lara göre gaga
rengi, bir erke¤in sa¤l›¤›n› karotenoid salg›lamayan ve ancak tüy dökme mevsiminde renk de¤iﬂtirebilen tüylere k›yasla, daha gerçek bir sa¤l›k
göstergesi.
Science, 4 Nisan 2003
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