Kufllar
K›rm›z› Sever
Erkek organda üretilen
çiçektozlar›n›n difli organa iletilmesi, yani
tozlaflma, bitkiler dünyas›nda efleyli üremenin
ayr›lmaz bir parças›.
Bitkilerin önemli bir bölümünde tozlaflma, baflka canl›lar›n çiçektozlar›n› tafl›mas›yla sa¤lan›r. Bu canl›lar›n, çiçeklerin yerlerini saptamaya yarayan duyu organlar›, bu çiçeklere ulaflmalar›n› sa¤layan hareket sistemleri ve belirli
bitki türlerine u¤rad›klar›nda, onlardan daha çok “ödül” ald›klar›n› hat›rlayacak kadar da zekâlar› bulunur. Kufllar ve
ar›lar, çiçeklerin tozlaflmas›n› sa¤layan önemli canl› gruplar›. Ancak kufllar, k›rm›z› renkli çiçeklere, ar›lara göre daha çok gidiyorlar. Bunun nedeni, bir süre öncesine kadar ar›lar›n k›rm›z›
rengi görmedikleri görüflüne dayand›r›l›yordu. Bu görüfle göre, evrim süreci içinde ar›lar›n bu
özellikleri, kufllar›n besin bulmalar›n› kolaylaflt›racak biçimde geliflmiflti. Ancak gerçekte ar›lar›n, k›rm›z› rengi gördükleri, üstelik k›rm›z› renkli çiçekleri ziyaret edebildikleri de anlafl›ld›.
Öyleyse kufllar›n, k›rm›z› çiçeklere ar›lardan daha fazla yönelmelerinin nedeni neydi? Bir grup
bilimadam›, bu sorunun yan›t›n›, bu canl›lar›n besin bulmayla ilgili kararlar›n› inceleyerek bulmaya çal›fl›yorlar. Onlara göre, canl›lar›n besin bulmayla ilgili kararlar›, içinde yaflad›klar› ortam ve orada yaflayan di¤er canl›lar›n beslenme seçenekleriyle iliflkili.
Çiçeklerin, hem tozlaflmalar›n› sa¤layan canl›lar› çekebilmeleri hem de
yaln›zca tohum ya da balözü alma
amac›yla gelecek canl›lardan gizlenmeleri gerekir. Bitkilerde bunu baflarabilmeyi sa¤layan çeflitli mekanizmalar
var. Örne¤in, kufllar›n tozlaflt›rd›¤› çiçekler, ar›lar›n tozlaflt›rd›klar›na göre
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le bir çiçe¤e çekim duyabilir ve onun
balözünü, çiçektozlar›n› alabilir. Ancak karfl›l›¤›nda tozlaflmay›, yani ayn›
türden bir baflka bitkinin çiçektozlar›n› bu çiçe¤e tafl›ma iflini sa¤lamaz. Bu
da bitki türünün soyunu sürdürmesi
aç›s›ndan pek yarar getirmez. Bu nedenle kufllar taraf›ndan tozlaflt›r›lan çiçeklerin, kendilerini yaln›zca kufllara

belli edip ar›lara belli etmeyecek özelliklerde olmalar› gerekir. Bir süre öncesine kadar kufllar taraf›ndan tozlaflt›r›lan çiçeklerin daha çok k›rm›z› renkli olmalar›n›n nedeni, bu rengin ar›lar
taraf›ndan görülememesi olarak düflünülüyordu. Ancak son araflt›rmalara
göre, ar›lar›n, gerçekte k›rm›z› rengi
gördükleri ortaya ç›kt›. ‹nsanlar, 600

nm üzerindeki dalgaboylar›n› k›rm›z›
olarak görüyorlar. Ar›lar›nsa üç çeflit
renk almac› (reseptör) var. Bunlar,
340, 430 ve 540 nm dalgaboylar›nda
duyarl›l›k art›fl› gösteriyor. Yeterince
fliddetli olan k›rm›z› ›fl›k (650 nm ve
yukar›s›) karfl›s›ndaysa, normalde 540
nm dalgaboylar›nda uyar›lan almaçlar
uyar›l›yor. Böylece ar›lar da k›rm›z›
nesneleri görebiliyorlar. Ar›lar, k›rm›z›
renkli çiçekleri yeflil yapraklar›n oluflturdu¤u arka plandan, ay›rdetmede
540 nm’de uyar›lan almaçlardan yararlan›yorlar. Bunu, k›rm›z› ve yeflil ›fl›¤›n
bu almaçlarda oluflturduklar› uyar› fliddetinin fark›n› alg›layarak gerçeklefltiriyorlar. Sonuçta, ar›lar›n k›rm›z› çiçeklerle yeflil yapraklar› birbirinden
ay›rdedebilmeleri, ›fl›¤›n fliddetine
ba¤l›. Deneysel bir çal›flmada ar›lar,
k›rm›z› ve di¤er renklerde “yapay” çiçekler üzerinde beslenmeye al›flt›r›lm›fl. Bu ar›lar›n, k›rm›z› renkli çiçekleri bulmalar›n›n daha uzun sürdü¤ü
gözlenmifl. Bu gözlem, araflt›rmac›lara
do¤al bir ortamda bulunan k›rm›z› çiçeklerin, gölgeler ve yeflil yapraklar›n
farkl› tonlar› aras›nda ay›rdedilmelerinin daha zor olaca¤›n› düflündürmüfl.
Araflt›rmac›lara göre, hayvanlar›n, birim zaman bafl›na enerji al›m›n› art›racak flekilde beslendiklerini ileri süren
“optimal beslenme kuram›na” paralel
olarak, ar›lar›n k›rm›z› renkli çiçekleri
daha uzun sürede bulmalar› sonucunda, kufllar daha fazla say›da k›rm›z› çiçek tozlaflt›rabilir. Çünkü ayn› ya da
farkl› türden hayvanlar, kaynaklar›
paylaflmaya zorland›klar›nda, yaflam
alan› seçimlerinde farkl›laflmalar orta-

Ar›lar, görüntü ve kokuya ba¤l› olarak besinlere yönelirler. Bu canl›lar, daha çok sar› ve mavi renkli çiçeklere
giderler. Kufllarsa iyi bir renk alg›s›na sahiptir ve k›rm›z renkli çiçeklere daha büyük bir çekim duyarlar. K›rm›z› renkli çiçeklerin genellikle kufl gagas›n›n girmesine uygun tüp biçiminde bir yap›lar› olur. Ayr›ca kufllar›n
koku alma duyular› fazla keskin de¤ildir. Bu nedenle tozlaflt›rd›klar› çiçekler genellikle kokusuzdur.

ya ç›kabiliyor. 1992 y›l›nda, Avustralyal› bilimadam› Hugh Possingham, bir
“yaflam alan› seçim” modeli gelifltirmifl.
Bu model, balözüyle beslenen iki türün, iki farkl› renk çiçek üzerinde nas›l beslendiklerini aç›kl›yor. Kufllar›n
yaflad›¤›, k›rm›z› ve mavi renkli çiçeklerin bulundu¤u bir ortam varsayal›m.
Bu ortamdaki mavi ve k›rm›z› renkli çiçeklerin say›s›n› yaklafl›k olarak eflit
kabul edelim. Bu ortama birkaç ar› ekleniyor. Ar›lar›n mavi çiçekleri daha k›sa sürede bulduklar›n› biliyoruz. Bu
durumda mavi renkli olanlardan daha
fazla besin alacaklar›ndan bu çiçeklere

Possingham Modeli’ne göre, ortamda k›rm›z› çiçekler a¤›rl›ktaysa kufllar, k›rm›z› renkli çiçeklere, ar›lar da hem
mavi hem de k›rm›z› renkli çiçeklere gidiyorlar (solda). E¤er mavi ve k›rm›z› renkli çiçeklerin say›s› yaklafl›k
olarak eflitse kufllar k›rm›z›, ar›lar mavi çiçeklere gidiyor (ortada). Ortamda mavi çiçekler a¤›rl›ktaysa kufllar
hem k›rm›z› hem de mavi çiçeklerde, ar›lar›n tümü de mavi çiçeklerde besleniyor.

gitmeyi tercih ederler. Ancak ortama
ar› eklemeye devam edersek, mavi çiçeklerdeki balözü onlara az gelmeye
bafllar. Bu aflamada ar›lar, beklendi¤i
gibi hemen k›rm›z› çiçeklere yönelmezler. Onlar›n bunu yapabilmeleri için,
ortamda k›rm›z› renkli çiçeklerin daha
çok olmas› gerekir. Çünkü ancak bu
koflullar alt›nda k›rm›z› renkli çiçekleri bulmak için fazla zaman kaybetmemifl olurlar. Ar›lar›n mavi çiçeklerdeki balözünü tüketmesi, baz› kufllar›n
mavi çiçeklerden k›rm›z› çiçeklere yönelmesine de neden olur. Possingham’›n modeline göre, ortamda ar›
çoksa kufllar›n tümü k›rm›z› çiçeklerle
beslenir. Bu model, çiçek rengiyle tozlaflt›r›c› canl› aras›ndaki ekolojik birli¤i aç›klamaktan baflka, kufllar›n tozlaflt›rd›¤› çiçeklerin k›rm›z› renkli olacak
flekilde evrimleflmesini de ar› ziyaretlerinin yol açabilece¤i bir “seçilim bask›s›na” ba¤l›yor. Bu modelin dayand›¤›
düflünceye göre, kufllar›n tozlaflt›rd›¤›
ve daha önce farkl› renklerde olan çiçekleri ar›lar›n ziyaret etmeleri, yani
balözünü tüketmeleri evrimsel aç›dan
bu çiçekleri k›rm›z› renkli olmaya itmifl olabilir.
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