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Paleontoloji
Kobaylar›n
Dev Akrabas›
Alman, Amerikal› ve Venezuelal›
paleontologlar, Güney Amerika kökenli
olan ve günümüzde genellikle laboratuvar
deneylerinde kullan›lan kobaylar›n, 8
milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ dev bir akrabas›n›
bulduklar›n› aç›klad›lar. ﬁimdiye kadar
yaﬂam›ﬂ en büyük kemirgen oldu¤una
inan›lan Phoberomys pattersoni’nin,
700 kg gelen kütlesiyle günümüzdeki en

büyük kemirgen olan 50 kiloluk
capybaradan en az 10 kez daha cüsseli
oldu¤u düﬂünülüyor. 2000 y›l›nda
neredeyse eksiksiz olarak bulunan iskelet
fosilleri, Goya ad› verilen hayvan›n 3 metre
boyu ve yaklaﬂ›k 1,5 metre yüksekli¤iyle,
bir kemirgenden çok bir buffaloyu
(Amerikan S›¤›r›) and›rd›¤›n› gösteriyor.
Araﬂt›rmac›lara göre Goya, günümüzdeki

kemirgenler gibi çok daha güçlü ve kal›n
arka ayaklara sahip. Ön ayaklar›ysa,
günümüz kemirgenleri gibi daha küçük ve
c›l›z. Goya’n›n modern akrabalar› gibi arka
ayaklar› üzerine oturdu¤u, ancak
kobaylardan farkl› olarak çok uzun bir
kuyru¤u bulundu¤u ve diﬂlerinin sürekli
olarak yenilendi¤i ortaya ç›km›ﬂ durumda.
Goya’n›n modern akrabalar› kobaylar›n
a¤›rl›¤› yaklaﬂ›k 1 kg kadar. Her iki
hayvan›n da, eskiden k›ta ölçekli bir
adayken 3 milyon y›l önce dar bir kara
köprüsüyle Orta Amerika’ya ba¤lanan
Güney Amerika’dan yay›lm›ﬂ
Caviomorpha’n›n özel bir kemirgen grubu
üyesi olduklar› düﬂünülüyor. Günümüzde
bu gruba ba¤l› hayvanlar›n a¤›rl›klar› 200
gramdan 50 kilograma kadar de¤iﬂiyor.
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daha iyi beslenmesini sa¤lam›ﬂ olmal›.
Fosildeki gözler, bir kule gibi yükselen ve
360 derecelik görüﬂ alan› sa¤layan kompozit
(bileﬂik) gözler. ‹ki gözde, yukar›dan aﬂa¤›ya
18’er s›ra halinde dizilmiﬂ toplam 560 kadar
mercekten oluﬂuyor. Bu merceklerin önemli
bir özelli¤i de, öteki trilobitlerde ve eski ya
da modern bileﬂik göze sahip pek çok
hayvanda görülenin aksine küre biçimli
olmay›p, pencere cam› gibi düz olmalar›.
Araﬂt›rmac›lar, bu düz yap›n›n mesafe
ayar›n›n iyi yap›lmas›nda avantaj sa¤lad›¤›n›
vurguluyorlar. Gözlerin üzerini vizör gibi
çepeçevre örten ç›k›nt›n›n iﬂleviyse, tepeden
gelen gün›ﬂ›¤›n›n, görüﬂü bozmas›na engel
olmak. “T›pk›, insanlar›n gözlerinin
kamaﬂmamas› ve daha iyi görebilmek için
ellerini gözlerine siper etmeleri, ya da
vizörlü ﬂapkalar giymeleri gibi”.

Güneﬂ ﬁapkal› Trilobit
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Bilimadamlar›, eski okyanuslarda daha iyi
görebilmek için gözlerini ›ﬂ›ktan koruyan
siperlikler geliﬂtirmiﬂ bir trilobit fosili
bulduklar›n› aç›klad›lar. Erbenochile erbeni
türünden olan ve 380 milyon y›l önce
yaﬂad›¤› tahmin edilen hayvan, öteki trilobit
türlerinden hayli farkl›. Oxford
Üniversitesi’nden Richard Fortey ile, Alberta
Üniversitesi’nden (Kanada) Brian
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Chatterton, bu ilginç trilobiti, Fas’ta
Devonyen döneme (günümüzden 417-354
milyon y›l önce) ait tortul kayalarda
bulmuﬂlar. Trilobitler, asl›nda Kambriyen
döneminde (günümüzden 545-495 milyon y›l
öncesi) ortaya ç›km›ﬂ ve ortama yayg›n
uyum göstermiﬂ canl›lar. Pek çok çeﬂitten
çok say›da fosillerine dünyan›n her yerinde
rastlan›yor. Ancak, iki araﬂt›rmac›n›n
buldu¤u örnek, çok özel bir türe ait. Fosil
üzerinde en çok dikkat çeken özellikler, son
derece etkin savunma ve sald›r›
mekanizmalar›. Hayvan›n s›rt›ndaki orta
bölme üzerindeki dikenler, kendisini sürpriz
sald›r›lara karﬂ› korurken, ola¤anüstü
geliﬂkin gözleri de daha iyi görmesini ve

