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Paleontoloji
Dinozorlara Rakip
Memeli
Mesozoik döneme boﬂuna dinozorlar ça¤› dememiﬂler. 185 milyon y›l içinde inan›lmaz bir
h›zla çeﬂitlenmiﬂler ve 65 milyon y›l önce de,
ço¤unlukla benimsenen modele göre, bir asteroit çarpmas›n›n yol açt›¤› global bir felaketle yok olmuﬂlar. Dinozorlar›n hükümdar
oldu¤u bu dönemde memelilerse, dev ayaklar›n alt›nda ezilmemek için oraya buraya kaç›ﬂan, baﬂl›ca g›dalar› olan böceklerin yan› s›ra
arada bir yumurta aﬂ›rmay› becerebilen, fareden daha küçük canl›lar olarak tan›n›yordu.
Daha do¤rusu yak›n zamana kadar:
Bu y›l baﬂ›nda Çinli paleontologlar, kuzeydo¤udaki Liaoing bölgesindeki ünlü fosil yataklar›nda 130 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ ve o
zaman›n ölçülerine göre dev say›labilecek
etobur memelilerin fosillerini buldular. Bunlardan Repenomamus giganticusadl› türün 1

metre uzunlu¤unda ve 12-14 kg a¤›rl›¤›nda
oldu¤u ç›kar›l›yor. Bu da günümüzdeki çakallar›n vücut yap›s›na eﬂit. Bulgular ayr›ca
o zaman›n büyük memelilerinin diyetlerinin
de böceklerden ibaret olmad›¤›n› ortaya koyuyor. Ayn› memelinin biraz daha küçük bir

Dinozor Fosilinde
Yumuﬂak Dokular
ABD’nin bat›s›ndaki Kayal›k Da¤lar’›n eteklerinde bulunan bir
Tyrannosaurus rex fosilinde araﬂt›rmac›lar, esnekli¤ini hâlâ koruyan
yumuﬂak dokular keﬂfettiler. Yumuﬂak dokular daha önce de birkaç
milyon yaﬂ›ndaki fosiller üzerinde bulunmuﬂtu. Ancak yeni keﬂfin
T. rex kemi¤inin minerallerinden
ayr›lmas› sonucu ortaya ç›kan, bir
k›sm› dallanm›ﬂ (oklar) damarlar

T. rex kemik
matriksinden ç›kan
ﬂeffaf damarlar
Kahverengi olarak
görülen kemik
matriksi kal›nt›s›ndaki
ﬂeffaf, esnek damarlar
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önemi, fosillerin 70 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ bir canl›ya ait olmas›na
karﬂ›n baz› dokular›n esnekli¤ini koruyor olmas›. Kuzey Carolina
Eyalet Üniversitesi, Kuzey Carolina Eyalet Do¤a Tarihi Müzesi,
Montana Eyalet Üniversitesi ile Carnegie Enstitüsü’nden araﬂt›rmac›lar, 18-20 yaﬂlar›ndaki etobur dinozora ait fosil kemiklerin üzerindeki mineral tortullar eritildikten sonra, femur (üst bacak) kemi¤i
içindeki ilik kanal› boyunca, çekince esneyip b›rak›nca eski biçimini
alan yumuﬂak dokular, ﬂeffaflaﬂm›ﬂ kan damarlar› ve bunlar›n meydana getirdikleri a¤lar bulmuﬂlar. Dokular üzerinde bulunan küçük
k›rm›z› ya da kahverengi noktac›klar›n, endotel hücrelerinin çekirdekleri olabilece¤i düﬂünülüyor.
Araﬂt›rmac›lar, fosildeki yumuﬂak dokular›n, günümüz devekuﬂlar›ndan al›nan örneklerle ﬂaﬂ›las› bir benzerlik gösterdi¤ini, bunun da
T.rex ile devekuﬂunun ortak bir atadan soy ald›klar›n›n iﬂareti oldu¤unu belirtiyorlar.
Science, 25 Mart 2005

Mineralleri eritilen
devekuﬂu
kemi¤indeki
damarlar

T. rex damar›ndan, damariçi boﬂluklar›n
seçilebildi¤i ikinci bir parça

T. rex damar›ndan bir
parça. Damar içeri¤i,
devekuﬂu damar›nda
görülen mikroyap›larla
benzerlik gösteriyor.

Dinozor
damar›ndaki
dallanmalar

akrabas›na (günümüz Tasmanya kurduna
benzedi¤i düﬂünülen Repenomamus robustus) ait fosilin kaburgalar› aras›nda mideye
denk gelen yerde, küçük bir dinozor türüne
ait kemikler ve diﬂler bulunmuﬂ.

Endotel hücre
çekirdeklerine benzer
yap›lar›n (oklar) ve
dallanma biçiminin
seçilebildi¤i T. rex
damar parças›

K›rm›z› kan hücrelerinin
seçilebildi¤i devekuﬂu
damar›

Endotel çekirdeklerinin ve dallanma biçiminin
aç›kça görülebildi¤i devekuﬂu damar›

