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Dinozorlara Ayd›nl›k Ölüm
Dinozorlar›n, 65 milyon y›l önce dünyam›za çarpan da¤ büyüklü¤ünde bir
asteroid ya da kuyrukluy›ld›z›n yol açt›¤› etkiler yüzünden ortadan kalkt›klar› konusunda kimsenin kuﬂkusu kalmad› gibi. Temel etki konusundaki
yayg›n görüﬂ, yüz milyon megaton
güçteki çarpma sonucu atmosfere f›rlayan tozun dünyay› çepeçevre sarmas›
ve Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n yeryüzüne ulaﬂmas›na engel olmas›. Bu senaryoya göre, ö¤le saatlerinde bile kapkaranl›k
olan dünyada bitkiler fotosentez yapamad›¤›ndan besin zinciri k›r›lm›ﬂ, dinozorlarla birlikte pekçok canl› türü açl›ktan ölmüﬂ, böylece memelilere yeryüzüne egemen olma f›rsat› ortaya ç›km›ﬂt›.
Ancak, Kevin Pope adl› Amerikal› bir
jeologun yeni ortaya att›¤› senaryoya
göre, çarpma sonras› Dünya tümüyle
karanl›¤a gömülmemiﬂ, yaln›zca puslu
bir k›ﬂ gününün görüntüsüne bürünmüﬂ. Pope’un senaryosunda da suçlu,
çarpan gökcismi. Ancak, kitlesel yokoluﬂu tetikleyen, tüm küreyi kaplayan
toz bulutlar› de¤il, Güneﬂ ›ﬂ›¤›n› perdeleyen bir asit sisi, dünya çap›nda yang›nlar ve duman, ya da bu gibi etkilerin bileﬂimi.
Araﬂt›rmac›lar, çarpman›n imzas›n›
Kretase ile Tersiyer dönemlerini ay›ran
ve ya¤an çarpma enkaz›n›n oluﬂturdu¤u, ortalama 3 mm kal›nl›¤›ndaki ﬂeritte görüyorlar. Gezegenimizin tozla
perdelenebilmiﬂ olmas› için 1 mikrometreden daha küçük toz zerrecikleri-

nin atmosferde aylarca as›l› kalm›ﬂ olmas› gerekiyor. Ancak K-T s›n›r›ndaki
katmanda bu kadar ince toz zerreciklerini saptamak olanaks›z, çünkü bunlar aﬂ›n›p kile dönüﬂmüﬂ olmal›. Pope,
katman içindeki daha kal›n zerreciklerin (tipik olarak ortalama 50 mikron
büyüklü¤ünde kuvars parçalar›) da¤›l›m›n› ölçmüﬂ. Bu görece kal›n parçac›klar›n, çarpman›n oluﬂturdu¤u buharlaﬂm›ﬂ malzeme sütunundan yo¤uﬂarak çökeldi¤i san›l›yor. Pope, bu kuvars küreciklerinin büyüklü¤ünün,
çarpma merkezinden uzaklaﬂt›kça h›zla azald›¤›n› belirlemiﬂ. Bundan da bu
enkaz›n, çarpmayla dünyan›n her taraf›na saç›lmak yerine, rüzgarlar›n taﬂ›d›¤› toz bulutlar›ndan ya¤d›¤› sonucunu
ç›karm›ﬂ. Araﬂt›rmac›, çarpma enkaz›n›n yaln›zca rüzgarca taﬂ›nd›¤› varsay›m›na dayal› bir model kurmuﬂ.
Modelde zerreciklerin merkezden
uzaklaﬂt›kça hem büyüklük, hem de
miktar bak›m›ndan göstermesi gereken azal›ﬂ›, K-T s›n›r katman›ndaki
gerçek da¤›l›mla ﬂaﬂ›lacak bir uyum
göstermiﬂ. Ancak bu uyum, çarpman›n
f›rlatt›¤› enkaz kütlesinin görece küçük olmas› durumunda geçerli. Dolay›s›yla Pope, çarpman›n san›ld›¤›ndan
çok daha az kat› madde f›rlatt›¤› sonucunu ç›kart›yor. Bunun anlam›, ileride
dünyam›za çarpacak benzer büyüklükte bir asteroidin yol açaca¤› felaketin
boyutlar›n›n, korkulandan küçük olmas›.
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‹ngiliz araﬂt›rmac›lar, dünyan›n en
eski kusmuk fosilini bulduklar›n›
aç›klad›lar. Fosil, ichthyosaur adl›
sucul dinozorun mideye indirmiﬂ
oldu¤u, mürekkep bal›¤›na benzer
soyu tükenmiﬂ bir canl›n›n
kabuklar›ndan oluﬂuyor. Greenwich
Üniversitesi’nden jeolog Peter Doyle
ile Open University’den Jason Wood,
bir kil oca¤›nda bulunan fosilden
ald›klar› küçük örnekleri elektron
mikroskopuyla taram›ﬂlar. Sonuç,
fosildeki belemnit kabuklar›n›n
dinozorun midesinden ç›kt›¤›n›
kesin bir biçimde ortaya koymuﬂ.
Kan›t, kabuklar›n üzerinde bulunan

oyuklar. Araﬂt›rmac›lar, bunlar›n
yaklaﬂ›k 160 milyon y›l önce
yaﬂam›ﬂ olan dinozorun mide
asitlerinin eseri oldu¤u
görüﬂündeler. Kabuklar›n d›ﬂk›yla
ç›kmas› da araﬂt›rmac›larca mümkün
görülmüyor. Nedeni, sivri
kabuklar›n hayvan›n iç organ ve
dokular›n› parçalamas›n›n kesin
olmas›. Paleontolog Glenn Storrs’a
göre kusma, etçiller aras›nda
al›ﬂ›lmad›k bir davran›ﬂ de¤il.
Örne¤in, ‹spermeçe balinalar›,
yedikleri ahtapotlar›n sert gagalar›n›
kusma yoluyla d›ﬂar›ya at›yorlar.
Baykuﬂlar da fareleri bütün yutup
daha sonra kemiklerini kusuyorlar.
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