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Av-Avc› Döngüsünde
‹nce Ayar
Av ve Avc› hayvanlar›n say›s›nda birbirine
ba¤l› döngüsel iniﬂ ç›k›ﬂlar oldu¤u biliniyor.
En basit aç›klamas›yla, avlar›n say›s›ndaki
art›ﬂ, avc›lar›n say›s›nda da bir patlamaya
yol aç›yor ve artan avlanma nedeniyle av
hayvanlar›n›n say›s› düﬂüyor. Azalan av
say›s›, avc›lar›n say›s›n›n da azalmas›na yol
aç›yor ve bu kez av bask›s›ndan kurtulan av
hayvanlar›n›n say›s› yeniden kabarmaya
baﬂl›yor ve döngü sürüp gidiyor. Ancak,
daha yak›ndan izlendi¤inde, yaln›zca belli
bir tür üzerinde “uzmanlaﬂm›ﬂ” avc›lar›n
nüfus art›ﬂlar›ndaki tepe noktas›n›n, avlanan
hayvanlar›nkini çeyrek döngü geriden
izledi¤i görülüyor. Buna karﬂ›l›k, kuzey
enlemlerinde ve kuzey kutup bölgesinde
yayg›n bir memeli türü olan lemming ve
yak›n akrabalar›n›n nüfuslar›ndaki döngüsel
art›ﬂ ve azal›ﬂ, ﬂimdiye kadar
bilimadamlar›n›n nedenleri konusunda
anlaﬂamad›klar› ola¤anüstü bir düzenlilik ve
radikallik göstermekte. Bir kere, lemming ve
akrabalar›n›n nüfus patlamas› ve çöküﬂü,
ﬂaﬂmaz bir biçimde dört y›ll›k bir döngü
içinde gerçekleﬂiyor. Dahas›, bu küçük
kemirgenlerin say›s› 100, hatta 1000 kat
art›ﬂ gösterdikten sonra her seferinde h›zl›
bir iniﬂ seyri izliyor. Bu durumda, “uzman
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Ayaklar› Koﬂan›n Beyni
de Koﬂar m›?
Bir egzersiz delisiyseniz ve de hele farelere
biraz benziyorsan›z, sorunun yan›t›n›
duymay›n daha iyi. Çünkü görünen o ki
beyninize yeni nöronlar eklemek, -nas›l
diyelim?- en az›ndan kapasitesine fazla bir
ﬂey katm›yor. Gerçi egzersiz, memeli
beyinlerinde ö¤renme ve bellekle ilgili
önemli iﬂlevleri olan hipokampus
bölgesindeki nöronlar›n (sinir hücresi)
say›s›n› art›r›yor. Ama daha büyük bir
hipokampus, daha iyi bir hipokampus mu
demek?
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Lemming

avc›” ile av›n›n nüfus art›ﬂ döngülerindeki
normal kayman›n ortadan kalkmas› için,
yeni bir dengeleyici faktörün varl›¤› gerekli.
Yani av nüfusunun yo¤unlaﬂt›¤›
dönemlerde, bu art›ﬂ› frenleyecek ve avc›

Kak›m

Kutup tilkisi

nüfusuna yetiﬂme olana¤› sa¤layacak bir d›ﬂ
etki ortaya ç›kmal›. Finlandiyal›, Frans›z ve
Alman araﬂt›rmac›lardan kurulu bir ekibin
Grönland’daki yakal› lemmingler üzerinde
yürüttü¤ü yeni bir araﬂt›rma, denklemi
çözmüﬂ gibi: Grönland’da (ve olas›l›kla
baﬂka yerlerde) yakal› lemming nüfusundaki
düzenli oynamalar, uzman avc›n›n denge
bozucu etkisiyle “yemek seçmeyen” üç ayr›
ekip, bu sorunun yan›t›n› özel olarak
yetiﬂtirilmiﬂ hiperaktif farelerle yürütülen bir
deneyle aram›ﬂ. Egzersiz tamburlar›nda
düzenli olarak koﬂan farelerin gerçekten de
beyinlerine yeni nöronlar eklenmiﬂ. Ancak,
farelerin
karanl›kta

avc› türün denge kurucu etkisi aras›ndaki
çekiﬂmeden kaynaklan›yor. Normal olarak
baﬂka avlarla beslenen bu üç tür, ancak
lemming say›lar› yeterli büyüklü¤e
ulaﬂt›¤›nda bu kemirgenle ilgilenmeye
baﬂl›yorlar. Bu senaryoda uzman avc›,
diyetinde yaln›zca yakal› lemming olan
kak›m (stoat) adl›, gelinci¤e benzeyen bir
memeli. Yard›mc› rolleriyse kar baykuﬂlar›,
kutup tilkisi ve uzun kuyruklu kutup
mart›s› (skua) adl› bir kuﬂ.
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yüzerken sualt›nda bulunan bir platformun
yerini hat›rlamalar›n›n beklendi¤i bir testte
hiperaktif farelerin ilave nöronlar›, bunlar›n
uzaysal becerilerine herhangi bir katk›da
bulunmam›ﬂ. Tersine, koﬂucu hiperaktif
fareler, koﬂmayan hiperaktiflere göre daha
düﬂük bir performans sergilemiﬂler.
Sonuçlar› Behavioral Neuroscience
(Davran›ﬂsal Sinirbilim) dergisinde
yay›mlanan araﬂt›rmay› yürütenlere göre
“do¤uﬂtan koﬂmaya programlanm›ﬂ” fareler
egzersiz ba¤›ml›s› oluyorlar ve bu
durumlar› onlar›n ö¤renme yeteneklerine
zarar veriyor. Ekipte yer alan, Salk
Enstitüsü’nden (La Jolla, California) Fred
Gage’e göre deney, hiperaktif çocuklarda
görülen aﬂ›r› hareketlili¤in neden biliﬂsel
yeteneklerde bir art›ﬂa yol açmad›¤›n›
aç›kl›yor olabilir.
Science, 24 Ekim 2003
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