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Jeoloji

Elmastan Al Haberi
Elmaslar, birincilik kürsüsüne al›ﬂ›k
de¤erli taﬂlardan. Biny›llar boyunca
en de¤erli tak›lar›n, kral, imparator
taçlar›n›n baﬂl›ca süsü olmuﬂ. Daha
küçük parçalar›, traﬂ art›klar›, tozlar›,
hatta yapma olanlar› bile sanayinin
gözdesi durumunda. ﬁimdi de
gezegenimizin derinlerinde muazzam
bas›nç alt›nda oluﬂmuﬂ bu karbon
kristalleri, jeologlar için bir tarih
kitab› olmaya aday.

Deniz Biyolojisi
Erkek

Yeter ki, Soyum
Devam Etsin…
Avustralyal› ve ‹ngiliz bir grup
zoologun gözlemledi¤i bir ahtapot
türünün cinsel yaﬂam›, bir serçenin
bir jet uça¤›yla çiftleﬂmesinden farkl›
de¤il. Ender görülen “battaniye
ahtapotu”nun (Tremoctopus
violaceus) diﬂilerinin kütlesi,
erkeklerinkinin 40.000 kat›.
Melbourne’daki Victoria Müzesi’nden

LOJ‹ HABERLER‹

Science dergisinde
yay›mlanan bir
araﬂt›rma
kapsam›nda
incelenen elmaslar,
Güney Afrika’daki
k›ta kabu¤unun iki
ayr› evrede
oluﬂtu¤unu ortaya
koyuyor. KaapvaalZimbabwe bölgesi,
yerkabu¤unun en
yaﬂl› bölümlerinden
biri. Levha
tektoni¤i nedeniyle sürekli yenilenen
yerkabu¤unun, en eski bölümleri
kraton diye adland›r›l›yor. Elmas
oluﬂumu, yerkabu¤unun alt›ndaki
manto tabakas›n›n bir bölümünün
kratonlar›n alt›nda “salma” gibi, as›l›
kalmas›yla ilgili olan bir süreç.
Carnegie Enstitüsü’nden (ABD)
Steven Shirey baﬂkanl›¤›nda, çeﬂitli
uluslardan jeologlar, sismik verilerin
yan›s›ra, 4000 kadar elmas›n yaﬂ› ve
bileﬂimini de incelemiﬂler. Sonuç,
incelenen elmaslar›n iki ayr› gruba ait
oldu¤unu gösteriyor. Elmaslar›n
tarihleri, sismik verilerle de

zoolog Mark Norman ve
meslektaﬂlar›, Avustralya’n›n kuzey
k›y›lar› aç›klar›nda yapt›klar› gece
dal›ﬂlar›nda ilk kez bir erkek
battaniye ahtapotunu görüntüleyip
canl› yakalamay› baﬂarm›ﬂlar. Erkek
ahtapot bir bezelyeden de küçük ve
a¤›rl›¤›, bir gram›n dörtte biri kadar.
Bu durumda büyüklü¤ü de bir diﬂi
ahtapotun gözbebe¤i kadar.
Norman ayn› türün erke¤i ve diﬂisi
aras›ndaki bu muazzam ölçek fark›n›
ﬂöyle aç›kl›yor. Battaniye ahtapotlar›
devaml› suda as›l› kalan (pelajik)
canl›lar. Deniz taban›na hiç
de¤miyorlar. Erkekler için koskoca
okyanusta bir diﬂiye rastlamak
oldukça zor. Dolay›s›yla bu türün
erkekleri tüm kaynaklar›n› bir cinsel
birleﬂme için seferber ediyorlar.
Diﬂi

örtüﬂüyor. Daha eski gruptaki
elmaslar bundan yaklaﬂ›k 3,3 milyar
y›l önce oluﬂmuﬂ. Kimyasal yap›lar›
da, daha a¤›r karbon izotoplar›n›
içeren (as›l›) yavaﬂ mantonunkini
and›r›yor. Ayr›ca nitrojen içerikleri de
daha yüksek. Bulgular, yaﬂl› kabuk
parças›n›n alt›ndaki manto
bölümünün o tarihte bölgeye gelerek
“çak›ld›¤›n›” gösteriyor. Daha genç
olan elmaslar›n yap›s›ysa, okyanus
kabu¤unun yap›s›n› and›r›yor. Bu da
bölgedeki kabu¤a daha sonra yeni
eklemelerin oldu¤unun kan›t›.
Science, 6 Eylül 2002

Norman’a göre erkeklerin böylesine
minyatür olmas›n›n nedeni, geliﬂmek
için fazla zaman ve enerji
harcamamak, böylece rakiplerine
karﬂ› bir avantaj sa¤lamak. Diﬂilerse
mümkün oldu¤unca fazla yumurta
üretip, böylelikle en az›ndan birkaç
tanesinin so¤uk ve karanl›k
derinliklerde yaﬂayabilmesini
garantilemek için büyük olmak
zorunda.
Erkek, bir diﬂi buldu¤unda da her
ﬂeyini feda etmeye haz›r. Erkek, özel
olarak geliﬂmiﬂ üreme kolunu
kulland›¤›nda kol kopuyor ve
sürünerek diﬂinin solungaç
boﬂlu¤una giriyor. Erkeklerse
ço¤unlukla ölüyor. Araﬂt›rmac›lar,
baz› diﬂilerde de¤iﬂik erkeklerden
ald›klar› ve hâlâ canl› kollara
rastlam›ﬂlar. Bu da Norman’a göre
diﬂiler için sürdürülen keskin bir
rekabete iﬂaret ediyor.
Science, 18 Ekim 2002
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