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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Paleontoloji

Pterosaur XXL
Pterosaurlar, eskiden Dünyam›z›n
göklerinin hakimi olan dev kanatl›
sürüngenlerdi. 1971 y›l›nda Texas’ta
bulunan bir pterosaur fosilinden, kanat
aç›kl›¤›n›n en az 11 metre oldu¤u
hesaplanm›ﬂt›. Geçti¤imiz y›l Meksika’da
bulunan bir ayak izini inceleyen
paleontologlarsa, bunun en az 18 metre
kanat aç›kl›¤›na sahip bir pterosaura ait
oldu¤u sonucunu ç›kard›lar. Bu kanat
aç›kl›¤›, günümüzdeki jet savaﬂ uçaklar›n›n
kanat aç›kl›¤›ndan daha büyük! Portsmouth
Üniversitesi’nden David Martill’e göre
pterosaurlar, dünyada gelmiﬂ geçmiﬂ en

büyük uçan canl›lard›. Son derece hafif
iskeletlere sahip bu canl›lar›n çok ince
çeperli, ortas› boﬂ kemiklerinin içi bir hava
kesecikleri a¤›yla doluydu. Pterosaurlar
atalar› olan sürüngenlerin pullar›n›
atm›ﬂlard› ve kanat zarlar› son derece
inceydi. Üç metrelik bir boyuna
sahip bu canl›lar›n, üç kiﬂilik
kanepe boyunda kafalar›
vard›. Kanatlar,
süzülmek
için
ideal

olmalar›n›n yan›
s›ra, özel bir omuz
eklemi bunlara büyük bir manevra
yetene¤i sa¤l›yordu. Martill, uçan devin
havalanmak için z›plamak zorunda
oldu¤unu düﬂünüyor. Nedeni, le¤en
kemiklerinin bir kurba¤an›nkini and›rmas›.
Discover, Aral›k 2005

Gerçek King
Kong/antropoloji
Günümüzden 200.000 y›l önce soyu
tükenmiﬂ dev bir insans›maymun,
geçti¤imiz y›l›n sonunda yeniden ortaya
ç›kt›. Kendi yaﬂam›n› konu alan bir belgesel
filmde ve Jurassic park filmindeki
dinozorlar gibi mekanik bir model olarak!
Belgeseli çeken Iowa Üniversitesi’nden
(ABD) antropolog Russell Ciochon,
hayvan›n fosillerini 18 y›l süreyle incelemiﬂ.
Filmin yap›lmas›n› sa¤layan para da
Hollywood’da yeni bir “King Kong” filmi
çekilmesi üzerine genel ilgiden yararlanmak
isteyen History Channel’dan gelmiﬂ. Filmin
ad› da “Gerçek King Kong”. Ciochon,
“hepimiz (Hollywood fantezisi) dev gorilin
ﬂöhretinden yararlan›yoruz” diyor.
Aasl›nda Gerçek King Kong’un da sinema
kahraman› primattan aﬂa¤› kal›r yan› yok.
Araﬂt›rmac›lara göre günümüzden 2 milyon300.000 y›l öncesindeki Pleistosen
döneminde Güney Çin ve Kuzey Vietnam

ormanlar›nda gezinen ve ma¤aralarda
yaﬂayan Gigantopithecus’un erke¤inin boyu
3 metreyi aﬂ›yor, a¤›rl›¤› da yar›m tona
yaklaﬂ›yormuﬂ. Varl›¤› ilk kez 1935 y›l›nda
bir fosil koleksiyoncusuna Çin’de sat›lan bir
“ejderha diﬂi”yle ortaya ç›kan Giganto’nun
anatomisi, 10 ayr› ma¤arada bulunan 100
kadar diﬂ ve 3 alt çene incelenerek
belirlenmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar günümüzde
yaﬂayan insans›maymunlar› temel alarak
kemik ölçülerine göre göre kafay›
yap›land›rm›ﬂlar ve kafa boyunun 6,5 kat›
bir vücut öngörerek Giganto’nun modelini
ç›kartm›ﬂlar.
Science, 9 Aral›k 2005
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