B‹L‹M VE TEKN

Dinozorlar
Yükseliﬂlerini de mi
Asteroid Çarpmas›na
Borçlular?
Baﬂta vard›ysa bile art›k neredeyse
kimsenin kuﬂkusu kalmad› gibi. Bir
zamanlar dünyam›z›n hakimi olan
dinozorlar›n 65 milyon y›l önce
topluca yok oluﬂlar›n›n suçlusu bir
asteroid. ﬁimdiyse bir grup
araﬂt›rmac›, dinozorlar›n da
gezegenimizi bundan 200 milyon y›l
önce sürüngenlerden devralmalar›n›,
baﬂka bir göktaﬂ›na borçlu
olduklar›n› öne sürüyor. Columbia
Üniversitesi Yer Gözlemevi’nden
jeolog Paul Olsen yönetimindeki
araﬂt›rmac›lar, tezlerini desteklemek
için çarp›c› kan›tlar gösteriyorlar.
Ancak, bunlar›n en az›ndan tümü,
henüz genel kabul görmüﬂ de¤il.
Olsen ve ekip arkadaﬂlar›,
günümüzdeki tüm k›talar›n 200
milyon önceki birleﬂik halinden
oluﬂan ve paleontologlar›n Pangea
diye adland›rd›klar› süper
k›tan›n merkezindeki
göller havzas›n›n çamurlu
taban›nda, dinozorlar›n
b›rakt›¤› 10.000 farkl›
ayak iznini incelemiﬂler.
Bu bölge, bugün ABD’nin
Virginia eyaleti ile
Kanada’n›n do¤usundaki
Nova Scotia aras›nda
uzan›yor. Fosil ayak
izlerinin verdi¤i mesaj ﬂu:
Dinozor olmayan canl›lar
h›zla yok olurken,
dinozorlar›n tüm kara
canl›lar› aras›ndaki pay›
aniden %20’den %50’ye
ç›k›yor.
Gene de, yokoluﬂlar›
asteroidlerle
iliﬂkilendirmek kolay
de¤il. Paleontologlar, yüz
milyonlarca y›l› kapsayan
evrim süreci içinde zaman
zaman kara ve deniz
canl›lar›n›n büyük
bölümünün birdenbire
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yokoluﬂlar›n› asteroid ya da
kuyrukluy›ld›zlar›n çarpmas›yla
aç›klamak e¤ilimindeler. Ancak bir
asteroidin tart›ﬂmas›z parmak izleri
yaln›zca 65 milyon y›l önce Kretase
ve Tersiyer dönemlerinin s›n›r
çizgisinde görülmüﬂ bulunuyor.
Bunlardan biri, Kretase ve Tersiyer
katmanlar›n›n s›n›r›nda bulunan
yüksek deriﬂimde iridyum. Bu,
dünyam›zda hayli k›t olmas›na karﬂ›n
asteroidlerde bolca bulunan bir
element. Asteroid çarpmas› sonucu
buharlaﬂan ve gökyüzünü kaplayan
göktaﬂ› ve kaya parçalar›yla birlikte,
toz olarak yeryüzüne ya¤›p s›n›r
çizgisinde birikti¤i, daha sonra baﬂka
tortullarla örtüldü¤ü düﬂünülüyor.
Dinozorlar› yok eden asteroide ikinci
kan›t da "ﬂoklanm›ﬂ kuvars" denen ve
çarpma sonucu oluﬂan s›cakl›kta
camlaﬂ›p üzerinde çizikler taﬂ›yan
mikroskopik kürecikler.
Olsen ve arkadaﬂlar›, 200 milyon y›l
önceki toplu yokoluﬂa baﬂka bir
asteroid çarpmas›n›n neden oldu¤u
tezlerine destek olarak, Trias ve
Jurasik dönemleri ay›ran tortullar›n

Tortullarda
görülen e¤relti otu
ve spor fosillerinin
oran›ndaki ani yükselme, bir
asteroid çarpmas›n›n iﬂareti olarak yorumlan›yor.

s›n›r çizgisinde de yo¤un bir iridyum
deriﬂiminin varl›¤›n› vurguluyorlar.
Araﬂt›rmac›lara göre ek bir kan›t da,
ayn› s›n›r hatt›nda rastlanan e¤relti
otu fosilleri. E¤relti otlar›, genellikle
öteki bitkilerden ar›nm›ﬂ alanlar›
h›zla istila etti¤i için bu fosillerin
oran›ndaki ani bir yükseliﬂ, harici bir
etkiye ba¤l› bir yokoluﬂun iﬂareti
olarak de¤erlendiriliyor. Üstelik Olsen
ve ekibi yüksek oranda e¤relti fosili
içeren tortulda, yüksek
oranda iridyuma da
Olas› bir gökcismi
rastlam›ﬂ.
çarpmas›n›n ard›ndan
Ancak, bir trilyonda 285
aniden ortaya ç›kan
büyük etçil dinozorlara
parçac›k olan iridyum
ait bir ayak izi.
deriﬂiminin, K-T s›n›r›ndaki
deriﬂimin en alt noktas›n›n
da üçte biri düzeyinde
olmas›, kan›t›n geçerlili¤i
konusunda kuﬂkulara yol
açm›ﬂ durumda. Baﬂka
araﬂt›rmac›lar, Trias-Jurasik
s›n›r›na denk gelen y›llar›n
yo¤un volkanik etkinli¤e
sahne oldu¤unu belirterek,
iridyumun yanarda¤
külleriyle taﬂ›nm›ﬂ
olabilece¤ini belirtiyorlar.
Arizona Üniversitesi’nden
David Kring, ﬂoklanm›ﬂ
kuvars›n yan›s›ra, iridyum
gibi uzay kaynakl› öteki
elementlerin de s›n›r
çizgisinde araﬂt›r›lmas›yla
belirsizli¤in ortadan
kalkabilece¤ini söylüyor.
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