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Biyoloji

Göç Diyeti: Yükte
Hafif, Pahada A¤›r
Göç günü yaklaﬂt›kça, kuﬂlar enerji
rezervlerini art›rmaya h›z verirler. Ancak,
ﬂiﬂmanlamak a¤›rl›¤›n artmas› demek ki, bu

da saatlerce hatta günlerce havada kalmas›
gereken hayvanlar için ideal bir durum
de¤il. Dolay›s›yla, göçmen kuﬂlar

vücutlar›nda ya¤ depolarken, kursak,
eﬂeysel organlar, ba¤›rsaklar gibi iç
yap›lar vücut a¤›rl›¤›n› sabit tutmak için
küçülebiliyor. Örne¤in, ard›çkuﬂu yaz
yeme¤i olan solucanlar› b›rak›p
sonbaharda daha güç sindirilen meyve
ve tohumlara döndü¤ünde, ba¤›rsaklar›
uzuyor.
Vücudu göçe göre yeniden
biçimlendirme gere¤i, do¤u kervançull¤u
denen bir kuﬂ türünün garip
davran›ﬂlar›n› da aç›kl›yor. Bu, tatilini
Avustralya’da geçirip üremek için
Sibirya’ya dönen bir k›y› kuﬂu.
Avustralya’n›n güneﬂli sahillerinden
ayr›lma vakti yaklaﬂt›¤›nda, kuﬂ özel bir
diyete baﬂl›yor. Temel g›das› olan ve göç
mevsiminde de bolca bulunmaya devam
eden sert kabuklu yengeçleri b›rak›p,
derin çukurlarda yaﬂayan karideslerin
peﬂine düﬂüyor. Karides, zor bulunan
ama daha besleyici bir g›da. Anlaﬂ›lan,
kabuklar›n k›r›ld›¤› organ olan kursak
küçülüyor ve yengeç a¤›rl›kl› bir diyet,
haz›m sistemini zorluyor. Böyle olunca
da karidesler birden daha çekici hale
geliyor.
Natural History, ﬁubat 2004

“‹ki Ayakl›” Ahtapot

California Üniversitesi’nden (Berkeley) iki
araﬂt›rmac›, Endonezya k›y›lar›nda yaﬂayan
iki küçük ahtapot türünün, avc›lar›ndan
kaçmak için iki ayaklar› üzerinde geri geri
“yürüyerek” öteki alt› kollar›n› bedenlerine
dolay›p ﬂekil de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›klar›n› belgelediler. Yürümek eylemini gerçekleﬂtirmek için normal olarak bacaklara ya da baﬂka iskelet yap›lar›na ba¤l› kaslar›n gerekli
oldu¤u düﬂünülüyordu. Oysa, basitçe “suyla
doldurulmuﬂ bir balon” diye tan›mlanabilecek ahtapotlarda bir iç ya da d›ﬂ iskelet
yok. Biçimini kollar› içindeki suyun hidrosB‹L‹M ve TEKN‹K 20 Nisan 2005

tatik bas›nc›yla koruyorlar. Buna “hidrostatik iskelet” de deniyor.
Berkeley’den master ö¤rencisi Crissy Huffard ve ve integratif biyoloji profesörü Robert Full’un gözledikleri yürüyen ahtapotlar,
deniz dibinde yuvarlan›rken ald›¤› biçim nedeniyle “hindistancevizi ahtapotu” (Octopus
marginatus) diye adland›r›lan, küçük bir elma büyüklü¤ündeki türle, bir ceviz büyüklü¤ünde olan ve “alg ahtapotu” (Octopus aculeatus) denen tür. Araﬂt›rmac›lar, avc›yla
karﬂ›laﬂt›klar›nda bu hayvanlar›n parmak uçlar›nda geri geri gider gibi, yürümede kul-

land›klar› iki arka kollar›ndan önce birinin
ucundaki vantuzu yere koyup, palet üzerinde giden bir tank gibi vücutlar›n› çektiklerini, daha sonra o kolu kald›r›p ötekiyle ayn›
iﬂlemi tekrarlad›klar›n› görüntülemiﬂler.
Oysa ahtapotlar normal olarak ya deniz dibinde tüm kollar›n› kullan›p sürünerek ilerlerler, ya da bir tehlikeyle karﬂ›laﬂt›klar›nda
bedenleri içindeki suyu d›ﬂar›ya püskürterek h›zla kaçarlar. Araﬂt›rmac›lar, “yürüyen
ahtapotlar›n” saniyede 15 cm’ye varan h›zlarla yol alabildiklerini gözlemlemiﬂler. Bu,
sürünmeden daha h›zl›, su püskürterek yap›lan “jet” gidiﬂindense daha yavaﬂ.
Crissy ve Full, bu ahtapotlar›n “iki ayakl›
yürüyüﬂ” mekanizmalar›n›n daha yak›ndan
incelenmesiyle, günümüzün “kat› robotlar›na” k›yasla çok daha kullan›ﬂl› olan “yumuﬂak robotlar” teknolojisinin geliﬂtirilebilece¤ini söylüyorlar.
UCB Bas›n Bülteni, 24 Mart 2005
Science, 25 Mart 2005

