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Paleontoloji
Dinozorlara H›z Limiti
Günün birinde yolunuz Jurassic
Park’a düﬂerse merak etmeyin. Tarih
öncesinden gelip kontrolden ç›km›ﬂ
dinozorlar›n kol gezdi¤i parkta bir
ciple dolaﬂ›yorsan›z güvendesiniz demektir. Çünkü son 30 y›lda geliﬂen
yayg›n görüﬂün aksine, Tyrannosaurus Rex (T-Rex) gibisinden etçil dev
dinozorlar›n bir motorlu arac›n h›z›na
yetiﬂemeyece¤i anlaﬂ›lm›ﬂ bulunuyor.
Paleontologlar, 1970’li y›llara kadar
y›rt›c› dinozorlar›n da, otçul akrabalar› gibi so¤uk kanl›, a¤›r kuyruklar›n›
yerde sürükleyen, batakl›k sakini hantal canl›lar oldu¤unu düﬂünüyorlard›.
Daha sonra elde edilen paleontolojik
bulgular T-Rex ve benzerlerinin s›cak
kanl›, dik yürüyen ve h›zl› koﬂan canl›lar oldu¤unu ortaya koydu. Hatta,
bacaklar›n›n vücutlar›na oran›na iﬂaret eden baz› araﬂt›rmac›lar, bu canavarlar›n saatte 72 km h›zla koﬂabileceklerini öne sürdüler.
Çocukken seyretti¤i Jurassic Park fil-
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Bundan yaklaﬂ›k 3.9 milyar y›l önce
yerkabu¤unun yenilenmesine yol
açan bombard›man›n kuyrukluy›ld›zlarca de¤il, asteroidlerce gerçekleﬂtirildi¤i öne sürüldü. Daha önceleri,
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Alt› tonluk dinozor ve tavuklar›n bacak kaslar›
h›zl› koﬂmak için yeterince büyük de¤il.

minde T-Rex’in cip içindeki kahramanlar› kovalad›¤› ünlü sahneden etkilenmiﬂ bir araﬂt›rmac›ya göreyse, canavarlar›n bacaklar›nda, bu kadar h›z
sa¤layacak kas bulunmas› olanaks›z.
Stanford Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›ndan John Hutchinson, California Üniversitesi’nden (Berkeley) Mariano
Garcia ile birlikte yaklaﬂ›k 6 ton a¤›rl›¤›ndaki bir T-Rex’in biyomekani¤ini
ortaya koymak için, bacaklar› üzerinde etki yapan kuvvetlerin modelini
haz›rlam›ﬂ. Modeli s›namak için araﬂt›rmac›lar, dinozorlar›n günümüzde
yaﬂayan en yak›n akrabalar› olan sürüngenlerle kuﬂlar› incelemiﬂler.

d›¤› ve okyanuslardaki suyun bu
bombard›man sonucu oluﬂtu¤u yolundaki tez giderek artan ölçüde yandaﬂ
topluyordu.
Arizona Üniversitesi Ay ve Gezegen
Laboratuvar›’ndan David Kring ve
Hawaii Üniversitesi’nden Barbara Cohen’in Journal of Geophysics Research dergisinde yay›mlanan bulgular›na göre Güneﬂ Sistemi’ndeki iç gezegenleri etkileyen bombard›man öylesine ﬂiddetliydi ki, yerkabu¤undaki eski
kayalar›n tümünü yok etti. Araﬂt›rmac›lar bu nedenle 4.6 milyar yaﬂ›ndaki
gezegenimizde rastlanan en eski kayalar›n 3,9 milyar yaﬂtan daha genç
oldu¤unu vurguluyorlar. Kring ve Cohen, Dünya’da ilk canl›lar›n yaklaﬂ›k
3,85 milyar y›l önce s›cak su kaynaklar›nda ortaya ç›km›ﬂ olmas›n›n da asteroid bombard›man› tezini do¤rulad›¤›n› savunuyorlar.

Hutchinson bir tavuk ile bir timsah›
keserek kaslar›n›n a¤›rl›¤›n› ölçmüﬂ.
Modele göre bir tavu¤un h›zl› koﬂabilmek için beden kütlesinin en az
%4.7’sini bacak kaslar›nda toplamas›
gerek. Deney sonucu tavuklarda bu
oran›n %8.8 oldu¤u görülmüﬂ. Timsahlardaysa bacak kaslar›n›n vücut
a¤›rl›¤›na oran›, modelin öngördü¤ü
%7.7’nin yar›s›ndan da az (%3.6) ç›km›ﬂ. Hutchinson daha sonra dinozor
kemiklerini incelemiﬂ. T-Rex’in öteki
paleontologlarca benimsenen yürüyüﬂ
biçimini modele uygulayan araﬂt›rmac›, canavar›n h›zl› koﬂabilmek için beden a¤›rl›¤›n›n %86’s›n› arka bacaklar›nda toplamas› gerekti¤ini bulmuﬂ.
Bacaklar›n yönü, ve kas liflerinin
uzunlu¤u gibi de¤iﬂken faktörleri de
modele katan araﬂt›rmac›lar, duruﬂ
biçimine göre gerekli minimum kas
oran›n›n büyük ölçüde de¤iﬂebildi¤i,
ancak yinede T-Rex’in bir ciple
yar›ﬂabilmek için bacak kaslar›n›n,
beden kütlesinin en az %26’s› kadar
olmas› gerekti¤i sonucuna varm›ﬂlar.
Buysa, yaﬂayan hiçbir hayvan türünde
rastlanmayacak kadar yüksek bir
oran. Hutchinson’un vard›¤› sonuç,
etçil dinozorlar›n kral›n›n saatte 40
km’den daha h›zl› koﬂamayaca¤›.
Science, 1 Mart 2002

Merkür, Venüs, Ay ve Mars’›n Güney
yar›küresindeki kraterlerin büyük ço¤unlu¤unun bu dönemde oluﬂtu¤unu
kaydeden iki araﬂt›rmac›ya göre genç
Dünya da bu bombard›manda a¤›r hasar gördü. Kring ve Cohen bombard›man sonucu gezegenimizde çaplar›
20 kilometreden daha büyük en az
22.000 çarpma krateri oluﬂu¤u, bu
say› içinde çaplar› 1000 kilometreden
daha geniﬂ 40, ve 5000 kilometreden
daha geniﬂ birkaç krater bulundu¤u
görüﬂündeler.
Bu kraterlerin ço¤u, Dünyam›z›n parçalanm›ﬂ yerkabu¤unun yol açt›¤›
levha tektoni¤i sayesinde birbirinin
alt›na dalan levhalarla birlikte yok olmuﬂ. Kabuk, levhalar›n üzerinde yüzdü¤ü manto katman›ndan sürekli
yükselen yeni ma¤ma taraf›ndan yeniden oluﬂturulmuﬂ.
NASA Bas›n Bülteni, 28 ﬁubat 2002

