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Biyoloji

fiempanze Dünyas›nda
da Kad›nlara fiiddet
Uygulan›yor
Aflk, flempanze dünyas›nda mutluluk
demek de¤il. Özellikle difliler için. Erkek flempanzelerin diflileri s›kl›kla ac›mas›z biçimde h›rpalad›klar›, dövdükleri, hatta bazen bunun için dal ya da
benzeri ‘silahlardan’ da yararland›klar›
biliniyor. Uganda’daki bir yabani flempanze grubu üzerinde yap›lan 7 y›ll›k
gözlem ve inceleme sonuçlar›na göre,

Spermlerden
H›zl› Tren
Do¤al seçilim sürecinde “seçilen” olmak için yar›flacaksan›z, ille de bütün
bir organizma olman›za gerek yok.
Spermler bile bu yar›flta akla hayale
gelmeyecek yöntemlere baflvurabiliyorlar. Yeni bir çal›flmaya göre, baz› kemirgen türlerinde spermlerin evrim sürecinde kanca biçiminde bafl gelifltirmifl
olmalar›, yumurtaya ulaflma yar›fl›nda
büyük bir avantaj sa¤l›yor. Kancalar›
daha uygun biçimde olan spermler, kader orta¤› kardefllerine daha iyi tutunabiliyor ve böylece oluflan sperm zincirleri tren gibi h›zla hareket ederek, yaln›z yol alan rakiplerini geride b›rak›yorlar.
Baz› kemirgen spermlerinin neden böyle bir bafl yap›s›na sahip oldu¤u, biyologlar›n uzun süredir sordu¤u bir soru.
Bundan 10 y›l kadar önce orman faresi
üzerinde çal›flan araflt›rmac›lar, bu kancalar›n yaklafl›k 100 kadar spermin birbirine tutunarak tren gibi hareket etmelerini sa¤lad›¤›n›, bu flekilde harekeB‹L‹M ve TEKN‹K 14 Mart 2007

diflilere gösterilen fliddet davran›fllar›n›n arkas›nda yatan neden, asl›nda insan dünyas› için de oldukça tan›d›k.
Özetle: “Sak›n sa¤a sola bakay›m deme!”
fiempanzeler asl›nda ‘serbest aflk’tan
yana. Ancak belli bir zaman diliminde
çiftleflmeye uygun diflilerin say›s› az;
ço¤u yavrularla meflgul durumda olutin de, yaln›z yap›lan yolculuklara göre
h›zl› oldu¤unu bulmufllard›. Bu yap›lanmada evrimsel güçlerin herhangi bir
rolü olup olmad›¤›n› bulmak amac›yla
37 kemirgen türünü ele alan Sheffield
Üniversitesi (‹ngiltere) araflt›rmac›lar›ysa h›z kural›n›n türlerin ço¤u için geçerli oldu¤unun yan›s›ra, testisleri büyük olan (yani, bir seferde daha fazla
sperm boflaltan) türlerde kancalar›n da

yor. Sonuç, erkekler aras›nda k›yas›ya
rekabet, diflilere de bask› ve zulüm. ‹ncelemeyi yapan ekip (Boston Üniversitesi, ABD), küçük itip kakma hareketlerinden a¤›r vurufllara kadar bütün davran›fllar›n kay›tlar›n› tutup, bunlar› çiftlerin bir araya geldikleri zamanlar ve
gebelik olaylar›yla efllefltirmenin yan›s›ra, yapraklardan idrar örnekleri toplayarak, bir stres göstergesi olan glukokortikoid hormonu ölçümleri de alm›fllar. Diflilere gösterilen fliddet davran›fllar›, araflt›rmac›lara göre gelifligüzel de¤il. Daya¤› en çok yiyenler, baflta iflkencecileriyle olmak üzere en fazla çiftleflen, ayn› zamanda da en do¤urgan
olan grup. “Erkekler, tek kelimeyle onlar› çiftleflmeye, ancak yaln›zca kendileriyle çiftleflmeye zorluyor” diye aç›kl›yor araflt›rmac›lar. Erkek flempanzenin
dayakla sa¤lad›¤›ysa, tahminlerine göre
do¤acak yavrular›n kendisinden olmas›
olas›l›¤›n› yükseltmek. Ancak afl›r› kortizol düzeyleri de, diflilerin stres ve sonuçta sa¤l›k bak›m›ndan durumlar›n›n
hiç de parlak olmad›¤›n›n göstergesi.
ScienceNow Daily News, 2 fiubat 2007

daha sivri oldu¤unu belirlemifller. Araflt›rmac›lar›n aç›klamas›, daha fazla spermin daha fazla rekabet anlam›na geldi¤i. Her bir spermin genetik malzemesi
bir di¤erinden az da olsa farkl›l›k gösterdi¤i için, yumurtaya di¤erlerinden
önce ulaflanlar, kalite bak›m›ndan daha
üstün olan kancalar›n›, bir sonraki nesle ulaflt›rma flans›n› da yakal›yor.
ScienceNow Daily News, 24 Ocak 2007

9 farkl› kemirgen türünde bulunan
kanca tipleri

