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Diflilerin De¤ersiz Hediye Düflkünlü¤ü
Hilebaz Erkeklere Avantaj Sa¤l›yor.
Do¤adaki bir çok tür için ortak olan bir
davran›fl biçimi, erkeklerin çiftleflme öncesi
difliye “zifaf hediyesi” vermesi. Bu hediye
genellikle yiyecek ya da sembolik de¤er tafl›yan baflka cisimler olabiliyor. ABD’deki
St. Andrews Üniversitesi’nden iki araflt›rmac›, çiftleflme s›ras›nda erkek böceklerin,
diflilerin gösterifl düflkünlü¤ünden yararlan›p kolaya kaçt›klar›n› ve rahatça bulunan

de¤ersiz hediyelerle “üreme yat›r›mlar›n›”
geçifltirdiklerini ortaya koydu.
Kur yapma ve çiftleflme s›ras›nda sunulan
zifaf hediyeleri besleyici de¤eri yüksek yiyeceklerden, yaprak ya da ipekten baloncuklar gibi yenemez “sembolik” hediyelere
kadar de¤ifliyor. Hediyeler, besleyici, dolay›s›yla de¤erli oldu¤unda bunlar›n difliye
sa¤lad›¤› yarar aç›k. Ancak, baz› türlerin

diflilerinin neden yenemeyen, dolay›s›yla biyolojik bir yarar› olmayan hediyeler kabul
ettikleri bilinmiyor.
Natasha LeBas ve Leon Hockham adl›
araflt›rmac›lar, deneylerinde empidid “dansç›” sineklerin erkeklerinin diflilere sunduklar› de¤erli (yenebilir) hediyeyi alarak,
onun yerine ya daha büyük bir yiyecek
parças›, ya da öteki empidid sinek türlerinde revaçta olan sembolik hediyeleri and›ran pamuk topaklar› koymufllar. En uzun
çiftleflmenin, büyük yiyecek parças› sunumunu izledi¤i belirlenmekle birlikte, diflilerin de¤ersiz pamuk topa¤›na da kan›p, küçük bir yiyecek parças› için uygun uzunlukta çiftleflmeye izin verdikleri görülmüfl.
Yani, gösteriflli ama de¤ersiz, kolayca toplanabilen hediyeler sunan erkekler, bir de¤erli hediye tafl›yan erkekleri topluluktan
sürebiliyorlar.
Araflt›rma, de¤ersiz “sembolik” hediye sunumunun, en az›ndan baz› türlerde erkeklerin, diflilerin besleyici hediyeler konusundaki “açgözlülü¤ünü” istismar ederek, büyük yiyecek parçalar›n› and›ran de¤ersiz
hediyelerle göz boyama taktiklerinin sonucu ortaya ç›kt›¤›n› gösteriyor.
Current Biology, 11 Ocak 2005

Avc› Boceklerin Esnek Diyeti

S›çanlar, De¤iflik Dilleri Ay›rdedebiliyor
Uluslararas› bir araflt›rma grubu, k›sa dönemli beslenme
dengesizlikleri ortam› yaratarak, avc› (etçil) böceklerin ya¤ ve
protein için seçici tercihlerde bulunup de¤iflen koflullara
karfl›n dengeli beslenmeyi baflarabiliklerini gösterdi. Oxford
Üniversitesi’nden David Mayntz yönetimindeki ekip, beslenme
ortam›na müdahale ettikten sonra üç omurgas›z avc› türünün
beslenme davran›fllar›n› gözlemifl. Sözkonusu avc›lar›n biri
h›zl› bir bokböce¤i, biri tuzakç› bir “kurt örümcek”,
sonuncusuysa a¤ ören bir örümcek. Bokböcekleri, beslenme
dengesizlikleriyle bafl edebilmek için, farkl› ya¤ ve protein
bileflenleri içeren g›dalar aras›ndan tercih yapmaya
bafllam›fllar. Kurt örümcekler, protein ya da lipid (ya¤)
bak›m›ndan zengin meyve sineklerinden, hangisine daha çok
gereksinim varsa onu daha çok yemeye bafllam›fllar. A¤ yapan
çöl örümcekleriyse, yakalad›klar› canl›lardan ya¤ ve protein
emme konusundaki tercihlerini, ortamdaki yapay besin
eksikli¤inin gereklerine göre belirlemifller.
Science, 7 Ocak 2005
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Bir grup ‹spanyol araflt›rmac›, s›çanlar›n da yeni do¤mufl ve yetiflkin insanlarla, tamarin maymunlar› gibi de¤iflik dilleri ay›rt edebildiklerini ortaya koydu. Journal of Experimental Psychology dergisinin ocak say›s›nda
yeralan araflt›rmada, Juan M. Toro baflkanl›¤›ndaki ekip, önce s›çanlar›
Hollanda dilinde ya da Japonca söylenmifl befl saniye uzunlu¤unda bir
cümle duyduklar›nda mekanik bir kolu bast›rmalar› için e¤itmifller. Daha
sonra bir dili tan›maya al›flt›r›lm›fl s›çanlara öteki dilden pasajlar dinletilmifl. Japonca’ya tepki verdi¤i için ödüllendirilen s›çanlar›n Hollanda dilindeki cümlelere ald›rmad›¤›, ayn› biçimde Hollanda dilini tan›yan s›çanlar›n
da Japonca’ya ilgisiz kald›klar› belirlenmifl. S›çanlar›n ayr›ca al›flt›klar› dili
“genellefltirme” yetene¤i de sergiledikleri, ayn› dilden, ama daha önce
duymad›klar› cümlelere de tepki verdikleri görülmüfl. Araflt›rmac›ya göre
s›çanlar, bir dilde tekrarlayan örüntüleri, bir dile gereksinim duyduklar›
için de¤il, baflka bir evrimsel avantaj sa¤lad›¤› için gelifltirmifl olabilirler.
S›çanlar›n dil tan›ma becerileri, kendileri için önemli olan seslerden zaman› anlama için gelifltirilmifl alg›sal becerilerin bir yan ürünü olabilir.
Amerikan Psikoloji Derne¤i Bas›n Bülteni, 9 Ocak 2005

