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Hem besin zincirindeki kilit rolleri hem de ekosistem-
de geri dönüştürücü ve tozlaştırıcı görevleriyle sinekler 
doğadaki önemli canlılardan. Diğer yandan, kondukları 
yerlerden besinlerimize patojen taşıma olasılıkları ve 
kesintisiz vızıltıları yüzünden yaşam alanlarımızda pek 
de görmek istemediğimiz canlılardan. Üstün kaçış be-
cerileriyse onları yakalayıp pencereden dışarı salmamı-
zın önündeki en büyük engel.

Bir sinek konduğu yüzeyde sürekli uçmaya hazır hâlde 
bekler. Daha dışarıda konumlandırdığı dört bacak yü-
zeyde dengede durmasını sağlarken içerideki iki bacak 
ona en uygun açıda kalkış desteği sağlar. Yaklaşan teh-
likenin konumuna göre bu bacakların açısını değiştire-
rek istediği yönde kalkışa geçebilir. 

Sineklerin üstün görme duyuları da başarılı kaçışların-
da önemli rol üstlenir. Sineklerin görüntü sinyallerini 
işleme hızı insanların görme duyusuna kıyasla 10 kat 
daha yüksektir. Bu yeteneği sayesinde bir sinek çevre-
sindeki hareketleri yavaş çekimde gibi görür ve yakla-
şan tehlikeye karşı çok hızlı kaçış kararı alabilir. Hızlı 
görüntü işleme becerisi yüksek hızda uçarken görün-
tünün bulanıklaşmasını da engelleyerek hayatta kalma 
şansını artırır.

Sinekleri yakalanması zor bir hedef yapan diğer bir özellik-
leri ise halter adındaki kısa arka kanatlara sahip olmaları-
dır. Topuz biçimindeki bu yapılar, havadaki sineklere yük-
selmek için yeterli kuvveti sağlayamasa da uçuş sırasında 
dengelerini korumaları için bir duyu organı görevi üstlenir. 

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada, kondukları yerde 
halterlerini ritmik biçimde hareket ettiren sineklerin kal-
kışları yüksek hızlı kamera kayıtlarıyla incelendi. Karasinek 
türünü de içeren gözlemlerde halterli sineklerin diğerlerin-
den beş kata kadar daha hızlı havalandıkları gözlendi. Araş-
tırmacılar bunun halterler ile bacaklar arasında bulunan, 
merkezî sinir sisteminden bağımsız bir sinyal yolağıyla 
mümkün olabileceğini düşünüyor.

En seri hamlelerimize rağmen elimizden kaçabilen sinek-
lerin üstün donanımlarını bilmek başarısız denemelerimiz-
de bizi az da olsa rahatlatabilir. 
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