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Jaguar Diﬂinden
Protez
Meksika’da bulunan ve yaklaﬂ›k 30 yaﬂ›nda
öldü¤ü saptanan bir adama ait 4500 y›ll›k
kemikler, Amerika k›tas›nda diﬂçili¤in belki
de en eski örneklerinden birini gözler
önüne sermiﬂ bulunuyor. Ancak as›l ilginç
olan, diﬂlere bir iﬂlem uygulanm›ﬂ olmas›
de¤il, uygulanan iﬂlemin niteli¤i. ABD’deki
Connecticut Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›n›n
tahminleri do¤ruysa, adam›n hem onuru,
hem de ölümü, a¤z›na tak›lan jaguar diﬂi
protezinden gelmiﬂ!
Jaguar gibi yabani hayvanlar›n, eski Orta
ve Güney Amerika halklar› aras›nda sayg›n
bir yeri oldu¤u biliniyor. Sözgelimi
Mayalar, yeralt› dünyas›n›n “büyük
kedilerin” egemenli¤inde oldu¤una inan›r,
dini törenlerinde jaguar derileri
giyerlermiﬂ. Tabii araﬂt›rmac›lar›n tek
dayanaklar› bu de¤il. Adam›n ön üst diﬂleri
ve kesicileri diﬂetine kadar kesilmiﬂ.
“Kemiklerdeki di¤er izlere bak›l›rsa da,
büyük olas›l›kla bir kurt ya da jaguara ait
‘törensel’ bir damak yerleﬂtirmek için”
diyor ekipten arkeolog ve paleontolog
James Chatters. “Ancak diﬂlerin estetik
nedenlerle ya da adam›n özel statü sahibi
oldu¤unu göstermek için kesilmiﬂ olma
olas›l›¤› da sözkonusu.” Araﬂt›rmac›lara
göre her durumda adam›n ön diﬂlerini
›s›rmak için kullanm›ﬂ olmas› pek mümkün
görünmüyor. Di¤er kemikler üstünde
yap›lan incelemeler de, oldukça iyi
beslenmiﬂ ve a¤›r iﬂ yapmam›ﬂ oldu¤unu

Yaﬂayan Fosil
Bulundu!
Onbir milyon y›ldan önce yok
oldu¤u san›lan küçük, tüylü,
sincap benzeri bir hayvan›n ilk
canl› video ve foto¤raf
görüntüleri, emekli bir Florida
State Üniversitesi araﬂt›rmac›s›
olan David Redfield taraf›ndan
al›nd›. Bilindi¤i kadar›yla ﬂu an
yaﬂad›¤› tek yer olan Laos’tan
(güneydo¤u Asya) dolay› “Laos
kaya s›çan›” (Laonastes
aenigmamus) ad› verilen
hayvan›n en göze çarpan
özelli¤i, bir örde¤inkini and›ran
paytak yürüyüﬂü.
Öykü, geçen y›l›n Nisan ay›na
uzan›yor. ‹lk kez “Systematics
and Biodiversity” (Sistematik ve
Biyoçeﬂitlilik) dergisinde

gösteriyor. “Besbelli topluluk içinde önemli
biriymiﬂ” diyor Chatters. Ancak bu özel
niﬂan›n bedelini hayat›yla ödemiﬂ oldu¤una
dair ipuçlar› da var. Neden, büyük
olas›l›kla enfeksiyon. Öldü¤ünde a¤z›nda
iki büyük absesi oldu¤unu ortaya ç›karan

araﬂt›rmac›lar, ölüm nedenini
abselerden kaynakl› kan zehirlenmesine
ba¤l›yorlar.

tümüyle yeni bir ailenin üyesi olarak
tan›mlanan hayvan dünya çap›nda haber

olmuﬂ, ancak geçti¤imiz Mart ay›nda da
Science dergisinde yeniden tan›mlanarak,
son kalan akrabalar›
(Diatomydae ad› verilen aile) 11
milyon y›l önce yok olan bir
“yaﬂayan fosil” oldu¤u
duyurulmuﬂtu. Makalenin yazar›
ve Carnegie müzesinden
paleontolog Mary Dawson ve
ekibi, sonuçlar›na Pakistan,
Hindistan, Tayland, Çin ve
Japonya’dan toplanan fosil
kal›nt›lar› inceleyerek varm›ﬂlard›.
Bilim camias›ndan hayvan› ilk
gören ve görüntülerini ilk alan
kiﬂiyse Redfield oldu. Görüntü ve
videolar› inceleyen Dawson da
keﬂfi tümüyle do¤rulam›ﬂ
durumda.

BBC News
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5079632.stm),
14 Haziran 2006

Florida State University Bas›n Duyurusu, 14
Haziran 2006
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