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LOJ‹ HABERLER‹

Biyoloji
Biz Babam›zdan Böyle
Gördük
Daha do¤rusu, anam›zdan… Rhesus
maymunlar›yla yürütülen bir araﬂt›rma,
annelerinden kötü muamele gören
yavrular›n, büyüdüklerinde ayn› muameleyi
kendi yavrular›na da uygulad›klar›n› ortaya
koydu. Chicago Üniversitesi’nden davran›ﬂ
biyologu Dario Maestripieri’nin gözlemleri,
ﬂiddet e¤iliminin yavrulara aktar›m›n›n
genetik de¤il, çevresel bir temele
dayand›¤›n› ortaya koyuyor.
Makaklarda yavrulara yönelik ﬂiddet, itip
kakma, ezme ya da ›s›rma biçiminde ortaya
ç›k›yor. Maestripieri, 14 diﬂi yavruyu
baz›lar› ﬂiddete e¤ilimli, baz›lar›ysa
yumuﬂak huylu olan “üvey anne”yle bir
araya kapatm›ﬂ. 17 ayr› yavru da biyolojik
anneleriyle bir araya konmuﬂ, Araﬂt›rmac›,
iki grup maymunu da beﬂ y›l süreyle
gözlemlemiﬂ. Sonuç: Kendi annesi ya da

baﬂkas›nca büyütülmüﬂ olsun, yavrunun
maruz kald›¤› ﬂiddet, yetiﬂkin hale
geldi¤inde davran›ﬂlar›n› etkiliyor.
“Dayakç›” annelerin büyüttü¤ü 16
yavrudan dokuzu, kendi yavrular›na da
ﬂiddet uygularken, “iyi” annelerin
yetiﬂtirdi¤i çocuklar›n hiçbiri, kendi
yavrular›na “dayakla terbiye” yöntemi
uygulamam›ﬂ.
Virginia Psikiyatrik ve Davran›ﬂsal Genetik
Enstitüsü’nden Joseph McClay ise,
araﬂt›rman›n, ﬂiddetin kal›tsal temellerini
tümüyle yads›mad›¤›n› belirtiyor. McClay’e
göre baz› bireyler kal›t›msal olarak ﬂiddete
daha faza e¤ilimli oluyorlar ve bu e¤ilim
erken yaﬂlardaki çevresel ö¤elerin etkisiyle
bask›nl›k kazanabiliyor.

Gözlerimde Ne
Görüyorsun?..
Baz› kelebek türlerinin erkeklerinin kanatlar›nda, yans›ma yapan küçük halkalar bulunuyor. Beyaz “gözbebekli” gözleri and›ran ve morötesi ›ﬂ›¤› yans›tan bu halkalar›n iﬂlevinin, avc›lar› ﬂaﬂ›rtmak oldu¤u düﬂünülüyor. Ancak, bu halkalar avc›lar›n
göremeyece¤i iç s›rt kanatlar› üzerinde de
var. Böyle olunca da “ﬂaﬂ›rtma” iﬂlevi taﬂ›mayacaklar› aç›k. Araﬂt›rmac›lar sonunda
bunlar›n ne iﬂe yarad›¤›n›, üzerlerini morötesi ›ﬂ›¤› emen boyalarla kapat›nca bulmuﬂlar. Diﬂi kelebekler, boyal› erkekleri
b›rak›p, ötekiler etraf›nda toplanmaya baﬂlam›ﬂlar. Böylece halkalar›n ikinci iﬂlevi de
ortaya ç›km›ﬂ oluyor: Diﬂilerin gözlerini
kamaﬂt›rmak!..
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K›rm›z› Fenerle Av
Amerikal› deniz biyologlar›, California
aç›klar›ndaki derin sularda, zehirle dolu
dokunaçlar›n›n alt›na gizledi¤i organlar›nda
yakt›¤› k›rm›z› ›ﬂ›kla av›n› yakalay›p yiyen,
deniz analar›yla akraba bir omurgas›z türü
keﬂfettiler. Erenna cinsinden olan henüz
adland›r›lmam›ﬂ tür, özellikle iki bak›mdan
ilginç. Birincisi, k›rm›z› biyolojik ›ﬂ›ma
yetene¤ine sahip bilinen ilk deniz
omurgas›z› olmas›. ‹kincisiyse, derin deniz
hayvanlar›n›n k›rm›z› ›ﬂ›¤› alg›layamayaca¤›
yolundaki inan›ﬂ› y›kmas›. Keﬂfedilen türün
gövdesindeki dikensi kollar, ortada bir
dala yap›ﬂm›ﬂ durumda zehirli hücrelerden
oluﬂuyor. Dal›n içindeyse gençken maviyeﬂil, erginleﬂti¤indeyse k›rm›z› ›ﬂ›k yayan
noktalar bulunuyor. Mavi-yeﬂil ›ﬂ›k,
biyo›ﬂ›ma (bioluminescence) denen ve
enerjiyi ›s› yerine ›ﬂ›k biçiminde salan bir

Niye Kendimi Yoray›m?
süreçle üretiliyor. K›rm›z› ›ﬂ›ksa, floresans
(fluorescence) denen bir baﬂka sürecin
ürünü. Bu süreçte mavi ›ﬂ›k gibi k›sa dalga
boylu bir ›ﬂ›k, so¤urulup daha uzun dalga
boylu (k›rm›z›) bir ›ﬂ›k olarak yeniden
yay›nlan›yor.
Araﬂt›rmac›lar, inceledikleri türe ait
canl›lardan ikisinin içinde bal›k bulmuﬂlar.
Oysa bu sifoncu türlerin yaﬂad›¤›
derinliklerde bal›k say›s› fazla de¤il. Sonuç:
Erenna cinsinin bu uyan›k türü, ender
görülen bal›klar› kaç›rmamak için kendine
etkili bir tuzak geliﬂtirmiﬂ. Ayr›ca derin
deniz canl›lar›n›n k›rm›z› ›ﬂ›¤› görme
yetenekleri, san›ld›¤›ndan daha fazla.

Toplam 134 kuﬂ türünün davran›ﬂlar›n› inceleyen ‹spanyol araﬂt›rmac›lar, görece büyük beyinli kuﬂlar›n, k›ﬂlamak üzere güneye
göç etmeye daha az e¤ilimli olduklar›n› ortaya koydu. Bulgu, göç davran›ﬂ›n›n so¤uk
havada yaﬂamlar›n› sürdürecek kadar ak›ll›
olmayan kuﬂlarda evrildi¤ini savunan kuram› güçlendiriyor. Barselona Ba¤›ms›z Üniversitesi’nden Daniel Sol ve arkadaﬂlar›, Avrupa, ‹skandinavya ve Bat› Rusya’n›n ›l›man
bölgelerinde yaﬂayan kuﬂlar hakk›ndaki
mevcut verileri incelemiﬂler. Araﬂt›rma, (resimdeki Turdus merula gibi) göçmen olmayan kuﬂlar›n yaln›zca bedenlerine oranla büyük beyinlere sahip olmad›klar›n›, beslenme
al›ﬂkanl›klar›n›n da daha esnek oldu¤unu
ortaya koymuﬂ.
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