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“H›zl› Yaﬂa Genç Öl” diye özetlenen yaﬂam felsefesi, Afrika’da yaﬂayan Nothobranchius furzeri adl› bal›¤a pek uymuyor. Gözal›c› renkleri kendisine h›zl›
bir yaﬂam sa¤l›yor olabilir; ama bu küçük canl›n›n genç ölmedi¤i kesin. Beﬂ

santimetre boyundaki bu canl›n›n geliﬂmesi, çiftleﬂmesi ve yaﬂlan›p ölmesi için
geçen süre, en fazla on hafta. Oysa akvaryumlarda görmeye al›ﬂt›¤›m›z ve aﬂa¤› yukar› ayn› boyda olan zebra bal›klar›n›n ömrü beﬂ y›l kadar.

K›sac›k ömrüyle kendi klasman›nda
dünya k›sa ömür rekoruna sahip olan
N. Furzeri, bu özelli¤iyle yaﬂlanman›n
nedenleri üzerinde çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar için temel bir deney platformu olmaya aday. ‹talyan Ulusal Araﬂt›rma Kurumu’ndan sinirbilimci Alessandro Cellerino, 9 Temmuz tarihli Biology Letters
dergisinde yay›mlad›¤› makalede bal›¤›n k›sa ömrünü, yaﬂad›¤› yerin özelliklerine ba¤l›yor. Bal›k Ekvator Afrikas›’n›n k›sa ya¤›ﬂ mevsiminde oluﬂan geçici su birikintilerinde yaﬂama gözlerini
aç›yor ve kap›yor. Bu arada, çiftleﬂtikten sonra yumurtalar›n› da, kurak mevsimi atlatabilmeleri için birikintinin çamurlu taban›na b›rak›yor.
Science, 25 Temmuz 2003

Erkek Dedi¤in...
Resimde görülen Zeus böce¤inin uzun
yaﬂam s›rr›n› herhalde tahmin ettiniz!..
Keyifli bir yaﬂam sürmek. Üstelik de
tam pansiyon. Çünkü iri k›y›m diﬂi,
sevgili eﬂinin besleme görevini seve
seve üstleniyor. Özellikle de üreme
mevsimi boyunca. Asl›nda çiftleﬂme
karﬂ›l›¤› eﬂlere hediye sunmak, do¤ada
erkeklere özgü bir gelenek. Baz›
hediyeler, “sevgililer günü çukulatas›”
kategorisinden: Diﬂiye enerji verecek
ve damat aday›n› becerikli ve eli aç›k
bir eﬂ olarak görmesini sa¤layacak
lezzetli yiyecekler. Baﬂka baz› türler,
daha yaﬂamsal nedenlerle hediyelerini
özenle seçmek durumundalar:
Çiftleﬂmeden sonra yem olmamak için
diﬂileri iyice doyurmak gerekiyor.
Baz› erkeklerin hediyeleri de olas›
düﬂmanlar› uzaklaﬂt›racak ve
yumurtalar› koruyacak zehirli
kimyasallar içeriyor. Özetle erkekler
babal›k statüsüne kavuﬂabilmek için
yüklü bir yat›r›m› göze almak
zorundalar.
Zeus böce¤inin diﬂisi içinse California
Üniversitesi’nde (Santa Barbara) evrim
biyologu Edward Morrow “bu diﬂi,
erke¤i doyurma iﬂini üstlenmiﬂ
bildi¤im tek tür” diyor.
‹sveç’in Uppsala Üniversitesi’nden
evrim biyologu Göran Armqvist ve
Avustralyal› ekip arkadaﬂlar›, dört y›l
önce Yeni Gine ve tropikal
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Avustralya’da keﬂfedilen ve
Phoreticovelia cinsi böceklere ait dört
türden biri olan Zeus böce¤i
diﬂilerinin, mutfak sorumlulu¤unu
erkekten ald›¤›n› gözlemlemiﬂler.
Böcekler su yüzeyinde koﬂarak daha
küçük böcekleri avl›yorlar.
Araﬂt›rmac›lar, erkeklerin koﬂmak
yerine diﬂilerin s›rt›na binmeyi tercih
ettiklerini ve bu huylar›n› erginleﬂme
döneminde bile sürdürdüklerini
gözlemlemiﬂler. Çiftleﬂmenin çok k›sa
sürmesine karﬂ›n, erkeklerin 2-3 hafta
süren tüm çiftleﬂme dönemi s›ras›nda
da diﬂilerin s›rt›ndan inmedikleri
gözlenmiﬂ: Merak› artan Armqvist,
daha dikkatli bak›nca hem genç, hem
de yetiﬂkin diﬂilerin s›rt›nda
al›ﬂ›lmad›k bir salg› bezi bulundu¤unu
belirlemiﬂler. Hem de s›rtlar›ndaki
erkeklerin tam da baﬂlar›n›
yaslad›klar› noktada...
Diﬂinin erke¤ini yiyecekle
ödüllendirip
ödüllendirmedi¤ini
anlamak için diﬂilere
önceden radyoizotopla
iﬂaretlenmiﬂ sirkesinekleri
yedirmiﬂler. K›sa bir süre
sonra radyoaktif iﬂaretin,
diﬂiden erke¤e geçti¤i
gözlenmiﬂ. Sonuç: Zeus
erkekleri “diﬂinin
s›rt›ndan geçiniyor”. ‹yi

beslendi¤inden de kuﬂku yok. Çünkü
‹sveçli araﬂt›rmac›, diﬂinin s›rt›nda
yaﬂayan erkeklerin ömrünün bir misli
uzad›¤›n› da belirlemiﬂ. Araﬂt›rmac›,
diﬂinin bu beraberlikten ç›kar›n›n,
s›rt›ndaki erke¤in kendisini yemeye
çal›ﬂmamas› oldu¤unu düﬂünüyor.
Ayr›ca, olumsuz gibi görünen tabloya
karﬂ›n, s›rt›ndaki erke¤in zeus
böce¤inin diﬂisine fazlaca yük
olmad›¤› da anlaﬂ›l›yor. Çünkü
çiftleﬂmeden sonra s›rtlar›ndaki erkek,
araﬂt›rmac›larca zorla indirilen
böceklerin, yatak ve yemek hizmeti
vermeye devam edenlerle ayn› say›da
yumurta b›rakt›klar› ve ayn› süre
yaﬂad›klar› belirlenmiﬂ.
Armqvist, zeus böce¤i diﬂilerinin
neden bu kadar özverili olduklar›
sorusununsa en az›ndan ﬂimdilik
doyurucu bir yan›t› olmad›¤›n›
söylüyor. Çünkü diﬂi, zaten spermden
daha fazla enerji gerektiren yumurta
üretmekle, neslin sürdürülmesinde
üzerine düﬂenden
fazlas›n› yapm›ﬂ oluyor.
Üstelik tüm bu
cömertli¤e karﬂ›n s›rttaki
erke¤in bir centilmen
olaca¤› da garanti de¤il.
Araﬂt›rmac›lar, baz›
diﬂilerin s›rtlar›nda,
sokulduklar›n› gösteren
50 kadar delik,
baz›lar›ndaysa yara
izlerine rastlam›ﬂlar.
Science, 25 Temmuz 2003

