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Hızlı yaşa genç öl! Antik mayıs
sineğinin kısa ve
trajik yaşamı!
yy. balık toplulukları için hızlı yaşa
Bülent Gözcelioğlu

21.

genç öl deyimini kullanmak yanlış
olmaz. Geçtiğimiz günlerde Kenya kıyılarında günümüz balıklarının yaşam sürelerinin geçmişe göre kısalması ile ilgili bir
araştırma yapıldı. Yaban Hayatı Koruma
Derneği’nden (WCS) Tim R. McClanahan
ve Johnstone O. Omukoto tarafından yapılan araştırmada günümüz balıklarının, antik dönem balıklarına göre hızlı büyüdüğü
ve uzun yaşamandan öldüğü belirlendi.
Araştırma, günümüz balıklarıyla, günümüzden 600-1250 yıl öncesi döneme ait
5475 antik balık kalıntısının karşılaştırılmasıyla gerçekleştirildi. Araştırmalar, günümüz balık türleriyle antik dönemde yaşamış balıkların hayat hikâyelerinin farklı
olduğunu ortaya koydu. Karşılaştırmalar
sonucu, antik döneme ait balık türleri arasında yüksek oranda yırtıcı bulunduğu ortaya çıktı. Günümüzdeyse bitki ve küçük
omurgasızlarla beslenen türler daha fazla.
Ayrıca günümüz balıkları küçük ve hızlı büyüyen balıklar. Ayrıca MS 100-1100
yılları balık kemiklerinin en yoğun olarak bulunduğu zaman olarak belirlendi.
Bunun nedeninin, yüzyıllar boyunca devam eden balık avcılığı sonucunda büyük
ve uzun yaşayan balık türlerin sayısının
azalması ve geride, hızlı büyüyen, kısa yaşayan, küçük türlerle nispeten küçük avcı
balıkların kalması tahmin ediliyor.
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aklaşık 100 milyon yıl önce antik mayıs sineğinin bir sorunu vardı. Diğer
yetişkin mayıs sinekleri gibi yaşamak için
sadece bir günü vardı. Çiftleşme uçuşunu
yaptı, döllendi ama tam yumurta bırakacakken bir ağacın özünde sıkıştı. O halde,
yıllarca bozulmadan korunacak biçimde
öldü. Trajedisi ise bilim adamları için şanstı. Bu örnek Oregon State Üniversitesi araştırmacıları tarafından yeni bir mayıs sineği
alt ailesi, cinsi ve türü olarak tanımlandı.
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Uyku üzerine araştırma yapan uzmanlar
sallanmak ve uykuya dalmak arasındaki
ilişkiyi daha derinlemesine inceledi. Yapılan araştırmaya göre hafifçe sallanan yatakta şekerleme yapan bireyler, sallanmadan
uyuyanlara göre daha kısa sürede uykuya
geçiyor ve daha derin uyuyor. Ayrıca sallanarak uyumak beyin dalgalarını da senkronize ediyor. Çalışmaya 12 adet sağlıklı
erkek birey gönüllü olarak katıldı. Bunların
hepsinin en belirgin özelliği uyku ile aralarının çok iyi olmasıydı. Bir hafta arayla, iki
ayrı günde karanlık bir odada 45 dakikalık
öğleden sonra uykusuna yattılar. Bir sefer
normal bir yatakta, ikinci sefer ise hafifçe
sallanan bir yatakta uyudular. İsviçreli uzmanlar çalışmaya katılan kişilerin beyinlerinin elektriksel etkinliğini EEG yöntemi
ile ölçerek, sallanarak uyuyanların uykunun başlangıcındaki N1 dediğimiz hafif
uyku aşamasına ve N2 dediğimiz derin
uyku safhasına daha çabuk geçtiğini, ayrıca
daha uzun süre derin uykuda kaldıklarını
saptadılar. EEG testi sonucunda özellikle
N2 safhasının son çeyreğindeki derin uyku
ile ilgili yavaş beyin dalgası etkinliğinin de
arttığı gözlemlendi. Derin uykuya çabucak geçen bireyler daha uzun ve kaliteli bir
uyku saati geçirdi. Bundan sonraki aşamanın, sallanarak uyumanın düzensiz uyku
rahatsızlıklarına olan etkisini araştırmak
olduğunu belirten uzmanlar, sallanarak
uyumanın hafıza onarımını da geliştirebileceğini öngörüyor. Araştırmanın sonuçları kesinleşinceye kadar uykusuzluk çekenler en azından hamakta ya da salıncakta
sallanarak uykuya dalmayı deneyebilir!

Bu tür aynı zamanda geçmiş ekosistemleri aydınlatmaya yardımcı oluyor. Oregon
State Üniversitesi entomoloji profesörlerinden George Poinar’a göre mayıs sineğinin ekolojisini ve geçmişini anlamak
önemli. Araştırmacılara göre, bu kadar
uzun antene ve yumurta koyma borusuna,
bu böceklerde ilk defa rastlandı. Mayıs sinekleri bir yıl boyunca larva formunda tatlı sularda yaşadıktan sonra yetişkin forma
döner ve bir gün içinde çiftleşme, döllenme ve yumurta bırakma işlemlerini gerçekleştirirler. Kehribar içinde fosilleşmiş
bu örnek, 97-110 milyon yıl öncesine ait
ve Myanmar’dan gelmiş. Poinar, bu cinsin
adını Latincede “yaşlı ve güzel şekilli” anlamına gelen “Vetuformosa” koyduklarını
belirtiyor.
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