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Kolombiyal› bilimciler, ülkede gizli kokain
imalat›yla bafledebilmenin etkili bir yolu
olarak, mahsulün üzerine güve t›rt›l›
at›larak ço¤alt›lmas›n› öneriyorlar. Ancak
çevrecilerin endiflesi, bu zararl›n›n bir
yandan insanl›¤a büyük yarar sa¤larken, bir
yandan da do¤al türleri ortadan kald›rarak
do¤an›n dengesini alt üst etmesi. 

Discover, A¤ustos 2005

Yeni Tür Adlar›
Zaten neredeyse say›s› unutulmufl
bokböcekleri tak›m›na ait 65 yeni türe ad
koyma zorunlulu¤uyla karfl›laflsan›z ne
yapard›n›z? Bu görev kendilerine düflen
entomologlar Quentin Wheeler ve Kelly
Miller, önce al›fl›ld›k yöntemle, yani
hayvanlar›n görüntülerini ya da
davran›fllar›n› betimleyen adlarla ifle
bafllam›fllar. “Bu adlar k›sa sürede
tükenince, biraz  daha yarat›c› olma f›rsat›n›
yakal›yorsunuz” diyor Londra’daki Do¤a
Tarihi Müzesi bafl entomologu Wheeler.
Geriye kalanlardan baz›lar›na kar›lar›n›n
isimlerini vermifller. Daha sonra pop
kültüründen kiflilere geçmifller. Birine
(bokböce¤ini and›ran) Y›ld›z Savafllar›
dizisinin kötü flövalyesi Darth Vader

demifller, bir baflkas›na (bokböce¤ine hiç
benzemeyen K›z›lderili prenses)
Pocahontas’›n ad›n› vermifller. 
Sonra s›ra gelmifl siyasilere. ABD Baflkan›
George W. Bush’un hayran› olan Wheeler,
böceklerden üçüne Bush’un, Baflkan
Yard›mc›s› Dick Cheney’in ve Savunma
Bakan› Donald Rumsfeld’in adlar›n›
koymufl. 
“Tabii s›rt›ma meslektafllar›mdan epey
yumruk ald›m” diyor Wheeler. Ta ki, George
W. Bush kendisini arayarak teflekkür edene
kadar. “Baflkan, onurun bir damak zevkiyle
de¤il, yepyeni bir yaflam formuna isim
vermekle ilgili oldu¤unu anlam›fl göründü”.
Bu arada baz› memeli türleri de oldukça
pahal› isimler al›yorlar. Örne¤in, befl y›l
önce  Bolivya’da keflfedilen bir titi
maymununun nüfus ka¤›d›ndaki resmi tür
ad› GoldenPalace.com.
Nedeni bir Kanada ‹nternet kumar sitesinin,
“bir maymun türüne ad›n›z› koyun” diye
düzenlenen bir aç›k art›rmaya 650.000 dolar
yat›rm›fl olmas›. Maymun ad›n›
yad›rgayabilir; ama, Bolivya Yaban Yaflam›n›
Koruma Derne¤i memnun. Çünkü para
Madidi Ulusal Park›’na harcanacak. 

Discover, A¤ustos 2005

Tavu¤un Pusulas›
Göçmen kufllar, yön bulmak için
Dünya’n›n manyetik alan çizgilerinden
yararlan›yorlar. Bu hünerin laboratuvarda
tekrar›ysa görülmemiflti. Avustralyal›
araflt›rmac›lar bu beceriyi evcil tavukta
gözlediler. Yiyecek yerine sosyal bir
uyar›c› kullan›lm›fl. Civcivlerin k›rm›z› bir
topa ba¤l›l›k gelifltirmeleri sa¤land›ktan
sonra top saklanm›fl. Yerel bir manyetik
alan›n yönünün, civcivin aramaya ne
taraftan bafllayaca¤›n› etkiledi¤i görülmüfl.
Bu da hayvanlar›n pusula okuma
yetilerini, evcillefltikten sonra da
koruduklar›n› gösteriyor. 

Nature, 1 Eylül 2005

Çekirgeleri Kand›rmak

Çekirge sürüleri büyük mesafeler kat
edebilmelerine karfl›n, genifl su alanlar›n›n
üzerinde uçmaktan kaç›n›yorlar. Su gibi
düz alanlardan yans›yan ›fl›k dalgalar›,
yüzeye paralel bir düzlemde sal›n›yor ve
çekirgeler dahil baz› hayvanlar bunu
görebiliyorlar. ‹srail’in ‹brani
Üniversitesi’nden Nadav Shashar,

çekirgeleri ›fl›¤› de¤iflik biçimlerde yans›tan
yüzeyler üzerine ba¤lam›fl. Beklendi¤i gibi
çekirgeler yüksek derecede kutuplay›c›
yüzeylerden kaçma e¤ilimine girmifller.
Araflt›rmac›, bu özelli¤e sahip
malzemelerin yap›lmas›yla çekirge
sürülerinin ekinlerden uzak
tutulabilece¤ini söylüyor. 

Nature, 21 Temmuz 2005
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