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Web Uygulama: Sadi Atılgan

Web sitemizi yenileme çalışmaları nedeniyle bu köşede güncelleme
yapamamaktayız, lütfen soru göndermeyiniz. Bilgilerinize sunarız.

Yanıtını Merak Ettiğiniz Soruları Bize İletmek İçin Tıklayınız...
Anahtar Sözcüğe Göre Arama Yapmak İçin Tıklayınız...

Son Eklenen 10 Soruyu Görmek İçin Tıklayınız...
Tüm Soruları Görmek İçin Tıklayınız...

Geri Dön...

Biyotaklit hakkında geniş bilgi verir misiniz? Ayrıca birkaç tane örnek de verirseniz
çok sevinirim. (Salih Kılıçkıran)

Biyotaklit, canlıların hayatta kalma mücadelesinde uyumsal becerilerin biri. Uyumsal beceri,
bir canlının herhangi bir ortamda yaşamasını olanaklı kılan becerilerinin tümü olarak
tanımlanabilir. Canlının yaşama ortamı devamlı değişim halindedir. Canlılar da buna uyum
sağlamak için değişik özellikler geliştirmişlerdir; ölü taklidi yapma, organ atma, renk
değiştirerek ortama uyma, renk değiştirmeden dış görünüş olarak ortama uyma, başka
canlıları taklit etme (biyotaklit) gibi. 

Ağaç kurbağasının yeşil renkli olması ve biraz yaprağa benzemesi, çalı çekirgelerinin, çalı ve
bir ağaç sapına benzemeleri biyotaklite örnektir. Bir kınkanatlı kelebek türü olan Lithinus sp.
üzerinde yaşadığı liken türünü taklit ederek, ayaklarını buruşuk görünümlü olarak
geliştirmiştir. Bunların yanında, mimikri denen, zehirli bir canlıyı taklit etme ya da avlandığı
bir hayvanı taklit etme olayı da var. Sıcak bölgelerde karıncalarla beraber yaşayan bir
örümcek türü bulunuyor. Bilindiği gibi örümcekler 4, karıncalarsa 3 çift bacağa sahiptir. Bu
örümceklerse 3 çift bacağını kullanır. Öndeki 1 çift bacaklarını yürümede kullanmazlar ve
anten gibi sağa sola çevirirler. Çok taklit edilen hayvan türleriyse eşek arıları ve bombus
arılardır. Birçok zararsız böcek tarafından bu arılar renk, şekil ve hareket bakımından taklit
edilirler. Benzer bir taklit türü de yılanlarda görülür. Zehirli yılanların bazı türleri belirgin bir
biçimde renkli olur. Kırmızı renkli vücutlarının üzerine siyah şeritleri olması gibi. Renk, karşı
tarafa “ben zehirliyim dokunma” uyarısını verir. Ancak bunların yaşadığı ortamda zehirsiz,
ancak benzer renkler taşıyan yılanlar da yaşarlar. 

Biyotaklitin bir başka örneği de insanlar tarafından yapılır. Doğadaki canlılar taklit edilen
geliştirilen cihazlar, makineler bunların en iyi örneği. En bilineni kuşlardan esinlenilerek uçak
yapılması. Bunların yanında, hamam böceği taklit edilerek geliştirilen bir mini robotla çok
küçük yerlere girebiliyor, istakoza benzeyen bir robotla da yerler süpürülebiliyor. 
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