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Güney Afrikal› ve Amerikal› araﬂt›rmac›lar, Johannesburg yak›nlar›nda bir ma¤arada 1997 y›l›nda keﬂfedilen hominid fosilinin, san›landan bir
milyon y›l daha önce, günümüzen yaklaﬂ›k 4 mil-

yon y›l önce yaﬂayan bir Australopithecus’a oldu¤unu belirlediler.
Fosil, Johannesburg’un 50 km kuzeybat›s›nda
Sterkfontein bölgesinde bulunmuﬂ. Bu bölge,
dünyan›n en zengin fosil yata¤›. Buradaki ma¤ara ve taﬂocaklar›nda, 1936’dan bu yana yaklaﬂ›k
500 adet hominid fosili ç›kart›lm›ﬂ.
Ma¤aralarda bulunan fosillerin yaﬂ›n› belirle-

En Eski DNA bulundu
Sibirya’n›n donmuﬂ tundra topraklar› ekonomik bak›mdan so¤uk bir çöl olarak düﬂünülebilir.
Bir zamanlar buralar›n hakimi olan mamut, k›l›ç
diﬂli kaplan vb. gibi hayvan fosillerini arayan paleontologlar da herhalde ayn› duygular içindeydi.
ﬁimdiyse, bir grup araﬂt›rmac›n›n sürekli
donmuﬂ durumdaki tortul toprak tabakalar›ndan
elde etti¤i bitki ve hayvan DNA’lar›, Sibirya’y› yeniden verimli bir av alan› getirmeye aday. Tabii
ki yaln›zca bilimadamlar› için.
Kopenhag Üniversitesi’nde moleküler biyoloji alan›nda master çal›ﬂmalar› yapan Eske Willerslev ve Anders Hansen adl› ö¤rencilerin baﬂkanl›k etti¤i bir araﬂt›rma ekibi, Sibirya’n›n do¤usundaki Beringia bölgesinde ﬂimdiye kadar elde edilen en eski DNA örneklerini elde ettiler.
Bunlar›n ço¤u, 400.000 y›l önce bu bölgeyi dolduran bitkilere ait.
Araﬂt›rman›n en önemli bulgusuysa, hayvan
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DNA’s›n›n da de¤iﬂik bir yoldan, idrar ya da d›ﬂk›yla topra¤a geçen hücrelerden elde edilebildi¤inin ortaya konmas›. Araﬂt›rmac›lar›n elde ettikleri hayvan DNA’lar›n›n en eskisi 30.000 y›l öncesine ait. Bulunan örneklerin daha önce fosil
kemik ve dokulardan elde edilmiﬂ olanlarla kar-

mek oldukça güç bir iﬂ. Nedeni, ma¤aralarda,
aç›k arazilerde bulunan ve volkanik izler taﬂ›d›¤›
için yaﬂ› kolayca tahmin edilen tortul tabakalar›n
bulunmay›ﬂ›.
Araﬂt›rmac›lar, bu nedenle buluntular›n yaﬂlar›n› ilginç bir yöntemle, ma¤ara katmanlar›ndaki
radyoaktif izotoplar›n bozunma oranlar›yla belirlemiﬂler. Bunlar, kozmik ›ﬂ›n denen enerjik parçac›klar›n yeryüzünü bombard›manlar› s›ras›nda
oluﬂuyor. Bombard›man alt›ndaki katman zamanla toprakla örtülünce, radyoaktif izotoplar›n oluﬂumu da sona eriyor. Daha sonra mevcut izotoplar›n yavaﬂ ama düzenli bozunma h›zlar›n› ölçen
araﬂt›rmac›lar, kayan›n gömülmesinden bu yana
ne kadar zaman geçti¤ini hesaplayabiliyorlar.
Science, 25 Nisan 2003

ﬂ›laﬂt›r›lmas›, bunlar›n mamut, step bizonu gibi
soyu tükenmiﬂ hayvanlara, baz›lar›n›nsa lemming
gibi günümüzde de yaﬂayan baz› hayvanlar›n atalar›na ait oldu¤unu ortaya koydu.
Elde edilen DNA örnekleri, eskiden Do¤u Sibirya ile Bat› Alaska’y› kapsayan Beringia bölgesinin, mamutlar›n ve öteki iri hayvanlar›n beslenmesine elveriﬂli, zengin çay›rlarla kapl› bir bölge
oldu¤unu ortaya koyuyor. Ancak, otlar›n elde
edilen DNA örnekleri içindeki pay›, 11.000 y›l
kadar önce aniden %36’dan, %3’e düﬂüyor.
Bu da Kuzey Amerika’da mamut ve öteki büyük hayvanlar›n kitlesel yok oluﬂuna iklim de¤iﬂikli¤inin yol açt›¤› görüﬂünü do¤ruluyor.
Ayn› ekip, Yeni Zelanda’daki sürekli kuru iklime sahip bir bölgedeki ma¤aralardaki topraktan da bitki ve hayvan DNA’s› elde etmiﬂ. Bu da,
topra¤›n donmas›na gerek olmadan da DNA’y›
uzun süre canl› olarak koruyabildi¤inin kan›t›.
Science, 18 Nisan 2003

