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‹mparator kelebeklerinin, her y›l son-

baharda yapt›klar› göçü nas›l baflard›k-

lar› anlafl›ld›. Bu uzun ömürlü kele-

beklerin kalk›flt›klar› ifl, beden gücü

kadar baflka beceriler de gerektiriyor.

‹mparator kelebekleri her y›l Kuzey

Amerika’n›n orta ve do¤u bölgelerin-

den kalkarak, k›fl› geçirmek üzere

Meksika’n›n ortalar›nda küçük bir böl-

geye gidiyorlar. Massachusetts Üniver-

sitesi T›p Fakültesi’nden Steven Rep-

pert’in araflt›rma sonuçlar›na göre, göç

s›ras›nda Günefl’in gökyüzündeki ko-

numundan yararland›klar› bilinen im-

parator kelebeklerin, ek bir seyrüsefer

arac› olarak beden saatlerini kullan›-

yorlar. Bu beden saatinin bir “ek” araç

olmas›, asl›nda yan›lt›c› bir tan›mlama.

Nedeni, bu saat flafl›nca kelebeklerin

yönlerinin de flaflmas› ve göçü tamam-

layamamalar›. Baflka canl›larda da bu-

lunan beden saatinin iflleyiflinde baz›

genlerin rol oynad›¤› ve bunlar›n gün

içindeki ifade sal›n›mlar›n›n, saatin ifl-

leyiflini sa¤lad›¤› biliniyor. Saat, fotore-

septör denen ›fl›¤a duyarl› baz› hücre-

lerce ›fl›k-karanl›k döngüsüne ayarlan›-

yor. Araflt›rmac›lar, imparator kelebek-

lerinin beden saatlerinde de per adl›

bir genin rol oynad›¤›n› belirlemifller.

Yinelenen ayd›nl›k-karanl›k dönemleri

yerine sürekli ›fl›kl› olan bir ortam, bu

genin etkinleflmesini sekteye u¤rat›yor.

Reppert’le ekibi, daha sonra günlük

ayd›nl›k-karanl›k döngüsünü bozarak

bunun kelebekler üzerindeki etkilerini,

içinde uçufl yönünü kaydeden video

kamera ve bilgisayar bulunan bir uçufl

simulatörü kullanarak gözlemifller. La-

boratuvarda, sonbahar ayd›nl›k-karan-

l›k döngüsüne yak›n bir ortamda (sa-

bah 7’den akflam 7’ye kadar ayd›nl›k)

tutulduktan sonra “Günefl’e ç›kar›lan”

kelebekler, güneybat›ya, yani k›fl-

layacaklar› Meksika’ya do¤ru yönelmifl-

ler. Daha önceki bir ›fl›k döngüsüne

(01:00–13:00) maruz b›rak›lan

kelebeklerse güneydo¤uya yönelmifl-

ler. Laboratuvarda sürekli ›fl›¤a maruz

kalan kelebeklerse, zaman duyusunu

yitirmifl olduklar›ndan do¤rudan

Günefl’e yönelmifller.
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Biyoloji

Kelebeklerin Saati

Genetik Uzman›,
S›n›rs›z Enerji Peflinde 

Ad›n› ‹nsan Genom Projesine

getirdi¤i tempoyla duyuran genetik

bilimci Craig Venter’in, baz› genlerin

patentini ç›karma iste¤i yüzünden

zedelenen itibar›, giriflti¤i iddial›

projelerle yeniden yükseliyor. ABD

Hükümeti de, giriflimci bilimadam›na

keseyi a¤z›na kadar açm›fl durumda.

Venter daha önce, enerji üretecek ve

küresel ›s›nman›n durdurulmas›na

yard›mc› olacak mikroplar

gelifltirilmesini hedefleyen “Sentetik

Genom Projesi” ni aç›klam›flt›. Venter’in kurmufl oldu¤u Biyolojik

Enerji Alternatifleri Enstitüsü, bu

projeye 3 milyon dolar yat›rm›fl

durumda. 

ABD Hükümeti de geçti¤imiz Nisan

ay›nda Venter’e Sargasso

Denizi’ndeki her organizman›n gen

haritas›n› ç›karmas› için 9 milyon

dolar hibe yard›m›nda bulundu.

Kuzey Amerika’n›n do¤u k›y›lar›

aç›klar›nda bulunan ve Bermuda

Üçgeni olarak bilinen yerde bulunan

Sargasso Denizi, asl›nda bir su çölü.

Rüzgar kaynakl› ak›nt›lar›n

sirkülasyon yaratmad›¤› sulardaki

besin maddeleri dibe çöküyor.

Dolay›s›yla bu sakin denizde

yaflayanlar, baz› alg türleri,

sargassum yosunu ve birkaç yengeç

türü. Bu k›s›tl› ortam›n ünlü

genetikçi için çekicili¤i, karmafl›k

biyosistemlere göre daha kolay

yönetilebilmesinden kaynaklan›yor.

Venter, bir y›l içinde tamamlanacak

Sargasso projesinin, yeni mikrop

projesini destekleyece¤ini, ve

hidrojen enerjisi rüyas›n›

yak›nlaflt›raca¤›n› umuyor.

Araflt›rmac›, projenin atmosferde

birikmekte olan karbonun denizlere

gömülmesi yolunda da aç›l›mlar

sa¤layaca¤› görüflünde. 
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