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Biyoloji

50 Yeni Deniz Canl›s›
Türü Bulundu
Yak›n zamanlarda Uluslararas› Do¤a
Koruma Birli¤i (Conservation

Sahtekarl›¤›n Böylesi!
Sahtekarl›k, parazitlerin ortak özelli¤i. Ama
yak›böce¤inin sahtekarl›kta varabilece¤i
nokta, gerçekten ﬂaﬂ›rt›c›. Yeni bir
çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre böce¤in
larvalar›n›n gözettikleri ana strateji, bir çöl
ar›s› türünün diﬂilerinde bulunan
feromonlara (bir canl› taraf›ndan üretilen
ve ayn› türün bireylerine belirli mesajlar
vermesini sa¤layan kimyasallar)
benzer kimyasallardan yararlanarak
onu ‘taklit etmek’. As›l çarp›c›
olansa bu stratejiden çok,
senaryonun incelikli ayr›nt›lar›:
Baklagiller ailesinden bir bitkinin
(Astragalus lentiginosus var.
borreganus) taban›na b›rak›lm›ﬂ
yumurtalardan ç›kan larvalar›n ilk
iﬂi, dal ucuna t›rmanarak orada bir
y›¤›n oluﬂturmak. Bu, öylesine bir
y›¤›n de¤il; görüntüsü t›pk› bir diﬂi
ar›n›nkine benziyor! Y›¤›n› görünce
hayalindeki diﬂiyi buldu¤unu

International) taraf›ndan Endonezya’n›n
Papua bölgesine düzenlenen iki
araﬂt›rma gezisinin sonuçlar› ﬂaﬂ›rt›c›:
aralar›nda yüzgeçleri üzerinde ‘yürüyen’
yeni bir apolet köpekbal›¤› türü
(Hemiscyillum freycineti), yine yeni bir

sanarak ona yaklaﬂan erkek ar›, bir anda
larvalar›n istilas›na u¤ruyor. Gerçe¤in
fark›na geç varsa da, diﬂisini bulma
azminden birﬂey kaybetmemiﬂ olarak
uçmaya devam eden ar›n›n hedefi, asl›nda
larvalar›nkiyle ayn›. Erkek ar› çiftleﬂene
kadar onu uçak niyetine kullanan larvalar,
çiftleﬂme s›ras›nda erke¤i b›rak›p diﬂiye
geçiyor ve yeralt›ndaki yuvas›na kadar ona
eﬂlik ederek b›rakt›¤› yumurtay›,
yan›baﬂ›ndaki polen ve nektar hazinesiyle

günbal›¤› türü, birçok resif oluﬂturucu
mercan ve mantis karidesi türlerinin
bulundu¤u, 50’nin üzerinde yeni tür!
Bölgedeki Bird’s Head adalar grubu
çevresi, bar›nd›rd›¤› 1200’ün üzerinde
bal›k ve 600 kadar resif oluﬂturucu
mercan türüyle, dünya toplam›n›n %
75’ini oluﬂturan, çok zengin bir tür
çeﬂitlili¤ine sahip. “Araﬂt›rma yapt›¤›m›z
alt› alan›n -ki, bunlar›n toplam alan› iki
futbol sahas›n›nki kadar- her birinde
yaklaﬂ›k 250’ﬂer resif oluﬂturucu mercan
türü vard›” diye anlat›yor ekipten Mark
Erdmann. “Bu, Karayip Denizi’nin
tümünde içerilen mercan türlerinin 4
kat›ndan fazlas› demek!” Papua resiflerini
birer ‘tür fabrikas›’ olarak tan›mlayan
ekip üyeleri, bölge sular›n›n aﬂ›r›
avlanma (özellikle dinamitle avlanma),
orman tahribat› ve madencilik
uygulamalar› nedeniyle tehlike alt›nda
oldu¤unu ve acil koruma önlemleri alma
gereklili¤ini vurguluyorlar. ﬁu anda
bölgenin yaln›zca % 11’lik bölümü
koruma alt›nda.
Conservation International Bas›n Duyurusu, 18 Eylül 2006

birlikte afiyetle yiyorlar!
Bu canl›lar ve aralar›ndaki iliﬂkiyi daha
önce de incelemiﬂ olan John Hafernik ve
Leslie Saul-Gershenz (Ekosistemleri
Yaﬂatma Merkezi, San Francisco), erkek
ar›lar›n baﬂlang›çtaki yan›lg›s›n›n yaln›zca
görüntüye ba¤l› olmad›¤›n› söylüyorlar.
Araﬂt›rmac›lara göre kritik rolü oynayan,
kimyasal sinyaller; yani koku. Alüminyum
folyodan yap›p sonra da boyad›klar› diﬂi ar›
modellerinin, erkekleri kendilerine
çekmedeki baﬂar›s›zl›¤›n› gören
araﬂt›rmac›lar, bunlar› böcek
larvalar› ve diﬂi ar›lardan elde
ettikleri s›v›larla s›vayarak
hedeflerine ulaﬂabilmiﬂler.
Keﬂfettikleri bir baﬂka ﬂey de,
s›v›lar›n benzer bileﬂimde oldu¤u
ve yo¤unluklar› artt›kça erkekleri
çekme oran›n›n da artt›¤›.
Tahminlerine göre larvalar›n
böylesine yo¤un bir biçimde
toplanmalar›n›n nedeni de,
sinyalin dozunu art›rmak.
ScienceNOW, 11 Eylül 2006
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