B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Paleontoloji

Karalar›n H›zl›
Memelisi: Balina
Pakistan’da 50 milyon y›ll›k kayalarda
bulunan fosiller, günümüzdeki en
büyük memeliler olan balinalar›n bir
zamanlar karada yaﬂad›klar›n›
kan›tlamakla kalmad›, bunlar›n ayn›
zamanda h›zl› koﬂucular oldu¤unu da
gösterdi. Fosiller ayr›ca balinalar›n
dahil olduklar› cetacean s›n›f›n›n en
yak›n akraba oldu¤u memeli s›n›f›n›n,
inekler, hipopotamlar, domuzlar
develer ve zürafalar› kapsayan çift
t›rnakl›lar oldu¤unu da ortaya koydu.
Paleontoloji araﬂt›rmalar›, erken
tersier döneminde (65-50 milyon y›l
öncesi) var olan tüm memelilerin
karada yaﬂad›klar›n› gösteriyor.
Dolay›s›yla suda yaﬂayan cetaceanlar›n
da karada evrilip denizlere daha sonra
adapte olduklar› önceden biliniyordu.
Görece daha yeni cetaceanlar›n ön
ayaklar› da kara memelileriyle aﬂa¤›
yukar› ayn› özellikleri koruyordu.
Ancak modern cetaceanlar›n
(balinalar, yunuslar vb.) anatomileri
hayli iﬂlevselleﬂmiﬂ durumda.
Bedenleri uzam›ﬂ, su içinde kolayca
hareket etmelerine yarayan girintisizç›k›nt›s›z düzgün bir yap› kazanm›ﬂ,
kuyruk bedene itki sa¤lamak için
kürek biçimini alm›ﬂ, ayaklar›n
boyutlar› küçülmüﬂ, ön ayaklar,
hareketsiz bir dirsek ve artan parmak
kemi¤i say›lar›yla, iﬂlevi denge
sa¤lamak ve yönlendirme haline gelen
yüzgeçlere dönüﬂmüﬂ; arka ayaklar ve
le¤en kemi¤i, beden içinden ç›kan ve
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yüzme eyleminde rol oynamayan
güdük yap›lara dönüﬂmüﬂ. Peki en
eski kara memelilerinden, bugünkü
deniz balinalar›na kadar
uzanan zincirin ara
halkalar› neler? Çeﬂitli
Amerikan
üniversitelerinden
araﬂt›rmac›lar› kapsayan
iki ayr› ekibin
Pakistan’da bulduklar›
fosiller, bu ara
basamaklar› gösteriyor.
Kuzeydo¤u Ohio

Üniversitesi’nden J.G.M. Thewissen ve
arkadaﬂlar›, erken Eosen (yaklaﬂ›k 50
milyon y›l öncesi) döneminde yaﬂam›ﬂ
olan ve cetacean’lar›n atalar› olan
Pakicetid familyas›ndan Pakicetus ve
Ichthyolestes’e ait kafa, gövde ve
kuyruk kemiklerinin fosillerini
bulmuﬂlar. Hareketli eklemlere sahip
bacaklar›n, t›rnaklar›n ve ince-uzun
femurlar ile oluklu yap›daki aﬂ›k
kemiklerinin yap›lar›ndan hayvanlar›n
koﬂma yetene¤ine sahip olduklar›
sonucu ç›kar›lm›ﬂ. Michigan
Üniversitesi’nden paleontolog Philip
D. Gingerich ve ekip arkadaﬂlar›n›n
Pakistan’›n Belucistan eyaletinde
erken Lutesyen dönemine ait (47
milyon y›l öncesi) tortullarda
bulduklar› Artiocetus clavis ve
Rodhocetus balochistanensis fosilleri,
kara memelilerinin deniz koﬂullar›na
uyum sa¤lamaya baﬂlad›klar› bir ara
dönemi temsil ediyor. Modern
balinalar›n atalar› olan protocetidae
s›n›f›ndan olan bu memelilerin gövde
ve ayak kemikleri üzerinde yap›lan
incelemeler, bunlar›n denizde
yaﬂamalar›n› kolaylaﬂt›ran perdeli
ayaklara sahip olduklar›n›, ama ayn›
zamanda günümüzdeki deniz aslanlar›
gibi karada da hareket edebildiklerini
gösterdi. Pakistan’da bulunan fosiller
ayr›ca, balinalar›n çift t›rnakl›
günümüz hayvanlar› gibi artiodactyla
(Yunanca artio: tam ya da çift,
dactylos: parmak) familyas›ndan
geldiklerini ortaya koydu.
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