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Biyoloji

E¤er Korursan, Yersin…
Bir bitki, kendisine güvenlik hizmeti
sa¤layan kar›ncalar› besleyip de, karﬂ›l›¤›nda
bir ﬂey vermeyen “beleﬂçileri” nas›l uzakta
tutar? Almanya’n›n Max Planck Kimyasal
Ekoloji Enstitüsü’nden araﬂt›rmac›lar›n
belirlemelerine göre bunun bir yolu, bitkinin
sald›¤› nektar›n tad›n› ayarlamas›.
Martin Heil yönetimindeki ekibin inceledi¤i,

Bal›klar
Eve Nas›l
Dönüyor?

Mercan kayal›klar› son derece gürültülü
yerler. Karideslerin aç›l›p kapanan
k›skaçlar›n›n sesleri, bal›klar›n diﬂ g›c›rt›lar›
çok iyi bir iletken olan su içinde ak›nt› vb
gibi engellerden etkilenmeden
kilometrelerce uzaktan duyulabilir.
Buralarda yaﬂayan bal›klar›n her biri
yüzlerce yumurta b›rak›r. Genellikle suda
as›l› kalan yumurtalardan oluﬂan larvalarsa
iyi birer yüzücü olduklar›ndan do¤duklar›
yerden kilometrelerce uza¤a gidebilirler.
Araﬂt›rmac›lar, iﬂte bu uzaklarda kaybolmuﬂ
bal›klar›n, yuvalar›n› gürültüsünden
tan›yarak döndüklerini ortaya koydular.
Edinburgh Üniversitesi’nden Stephen
Simpson baﬂkanl›¤›nda ‹skoç, Avustralyal›

Orta Amerika Kar›nca Bitkileri denen Acacia
(akasya) a¤açlar›n›n “ﬂiﬂman dikenli” türü
üzerinde yaﬂayan kar›ncalar. Yaklaﬂ›k 1 cm
boyundaki kar›ncalar›n ›s›r›¤›, insanlar›,
otçul hayvanlar› ve böcekleri a¤açtan uzak
tutuyor. A¤aç da buna karﬂ›l›k kar›ncalara
g›da ve bar›nak sa¤l›yor. A¤aç için
verdi¤inin karﬂ›l›¤›n› alman›n yolu, a¤ac›n

ve Yeni Zelandal›
deniz biyologlar›ndan
oluﬂan ekip,
Avustralya’n›n kuzey
k›y›lar› aç›klar›ndaki
büyük mercan
kayal›klar› hatt›
üzerinde,ölü
mercanlardan yapay
mercan kayal›klar›
oluﬂturmuﬂlar ve
bunlardan yar›s›na
do¤al mercan
Kardinal
Bal›¤›
kayal›klar›ndaki
gürültüyü yayan ses
düzenekleri yerleﬂtirmiﬂler. Deney sonunda
mercan kayal›klar›n›n do¤al sakinleri olan
kardinal bal›klar› ve kelebek bal›klar›, ses
ç›karan yapay mercanlara, sessizlere oranla

çiçeksiz bölgelerinden s›zan nektar›n tad›n›,
bekçilerinin damak zevkine göre ayarlamak.
Bu a¤açlar› mesken edinen Pseudomyrmex
türü kar›ncalar›n fizyolojisi, bitki ﬂekeri olan
sukrozu parçalayan invertaz enzimini çok az
üretiyor. Böyle olunca da a¤aca düﬂen,
koruyucular›n›n sevmedi¤i sukrozu
nektar›na koymamak.
Ekip bu iﬂbirli¤ini s›namak için bölgedeki
de¤iﬂik türlerden kar›ncalara, ﬂiﬂman dikenli
akasyalarla, koruyucu beslemek istemeyen
öteki akasya türlerinin nektarlar›ndan
al›nm›ﬂ örnekleri bir kafeteryada oldu¤u gibi
ayr› çanaklarda sunmuﬂ. Bu toplu ziyafette
öteki kar›ncalar›n sukroz içermeyen ya da
düﬂük sukrozlu nektara itibar etmedikleri,
Pseudomyrmex türününse baﬂka çanaklara
gitmedi¤i görülmüﬂ.
Alman araﬂt›rmac›lar ayr›ca, ﬂiﬂman dikenli
akasyalar›n, nektarlar›n› salg›lad›ktan sonra
içindeki sukroz miktar›n› düﬂürme
becerisine sahip olduklar›n› belirlemiﬂler.Bu,
nektardaki karbonhidrat içeri¤inin salg›lama
sonras› ayarland›¤› ilk örnek. Heil ve ekibine
göre bulgu, simbiyoz denen karﬂ›l›kl› yarara
dayal› birlikteli¤in biyokimyasal temeline ›ﬂ›k
tutabilecek.
Science, 22 Nisan 2005

çok daha büyük say›larda yerleﬂmiﬂler. Bu
arada kardinal bal›klar›n›n, karideslerin
k›skaç sesleri gibi (tavada c›z›rdayan et
parças›n› and›ran) yüksek frekansl› seslerle,
bal›klar›n ç›kard›klar› ve yüzme
keseciklerinin yükseltti¤i düﬂük frekansl›
sesler aras›nda ayr›m yapmad›klar›
görülmüﬂ. Kelebek bal›klar›ysa daha çok
kendi hemcinslerinin seslerini veren yapay
mercan kayalar›na yönelmiﬂler.
Araﬂt›rmac›lar, deney sonuçlar›n›n gemi ya
da sondaj gürültülerinin bal›klar›n yön
bulma yeteneklerini nas›l etkiledi¤i
konusuna ›ﬂ›k tutaca¤›n›, ayr›ca bal›kç›l›k
alanlar›ndaki nüfusun art›r›lmas›na ya da
çökmüﬂ deniz türleri için koruma alanlar›
oluﬂturulmas›na yard›mc› olaca¤›n›
belirtiyorlar.
Science, 7 Nisan 2005

Kelebek Bal›¤›
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