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2. Evre
En So¤uk Dönem

1. Evre
Kartopu Dünya’ya Baﬂlang›ç

Karbondioksit

Paleontoloji
Kartopu Dünya’ya
Kozmik Kan›t
Dünyam›z›n yar›m milyar y›ldan daha uzak
geçmiﬂindeki iklim koﬂullar›yla ilgili
tahminlerde bulunmak kolay de¤il. Bu
nedenle gezegenimizin bir zamanlar bir
kutuptan ötekine buzlarla kapl› oldu¤u gibi
çarp›c› iddialar için getirilen kan›tlar da
tart›ﬂma konusu oluyor. Örne¤in, bundan
yedi y›l önce yeniden canlanan “kartopu
dünya” hipotezi de, paleoiklimcilerin
gezegenin buzdan mantosu için herkesin
kabul edebilece¤i netlikte kan›tlar ortaya
koyamamalar› nedeniyle, son günlerde
çekicili¤ini yitirmeye baﬂlam›ﬂt›.
ﬁimdiyse, Viyana Üniversitesi’nden
jeokimyac› Bernd Boselitsch ve Christian
Koeberl ile ekip arkadaﬂlar›, kartopu dünya
hipotezine dünya d›ﬂ›ndan gelen bir kan›t
bulmuﬂ görünüyorlar: ‹ridyum. Dünyam›za
sürekli olarak meteorlarca taﬂ›nan
iridyumun tortul katmanlardaki deriﬂimi,
daha önce de önemli olaylar›n
tarihlendirilmesinde kullan›lm›ﬂt›. Örne¤in,
65 milyon y›l önce dinozorlar›n
yeryüzünden silinmesine yol açt›¤›
düﬂünülen büyük bir asteroidin darbesine
kan›t olarak gösterilen olgular›n baﬂ›nda,
ince bir tabaka halinde birikmiﬂ iridyum
gösterilmiﬂti. Viyana ekibinin iridyuma
dayal› aç›klamas›ysa daha dolayl› olmakla
birlikte, yer ve iklimbilimcilerce ilginç ve
inand›r›c› olarak nitelendiriliyor.
Ekip Zambiya ve Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’ndeki bak›r madencilerince bir
zamanlar okyanus dibinde bulunan bir
tortuldan al›nan sondaj örneklerinde,
aralar›nda iridyumun da bulundu¤u 44
elementin deriﬂimini incelemiﬂ. Örnekler,

Çok Piﬂmiﬂ Ördek
Cardiff Üniversitesi’nden (Galler,
‹ngiltere) Alan Channing yönetimindeki
bir ekipçe ABD’deki Yellowstone Ulusal
Park›’nda bir geyzer havuzu içinde
bulunan bu ördek fosilinin 5.000-10.000
y›l önce havuzda öldü¤ü san›l›yor.
Silika içinde mükemmel biçimde
korunmuﬂ olan fosilde hayvan›n tüyleri
bile seçilebiliyor. Önemi, bir s›cak su
kayna¤› içinde bulunan ilk uçucu
hayvan ve ender say›da omurgal›lardan
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635 milyon y›l öncesinde bir buzul ça¤›
sonuna ait. Araﬂt›rmac›lar› “kartopu dünya”
hipoteziyle buluﬂturan, iridyum
seviyesindeki ani yükseliﬂ. Getirilen aç›klama
ﬂu: Yeryüzü buzullarla kapl›yken uzaydan
ya¤an meteorit tozu, buz üzerinde birikiyor
ve iklim modelcilerince tahmin edildi¤i gibi
“kartopu”nun aniden erimesiyle birlikte buz
üzerinde biriken iridyum, ince bir deniz dibi
tortulu halinde çökeliyor.
Bodiselitsch ve Koeberl, iridyum tabakas›n›n
kal›nl›¤›ndan, birikimin 12 milyon y›l
sürdü¤ünü hesaplam›ﬂlar.
Öteki baz› araﬂt›rmac›lara göre de e¤er
birikim 12 milyon y›l sürdüyse, bu
gerçekten de dünyan›n bir uçtan bir uca
tümüyle buzlarla örtülü oldu¤unun
göstergesi: Alternatif olarak ileri sürülen
“sulu kartopu” modeli, buzul ça¤›n›n
tropikal bölgedeki k›talarda buzullar
oluﬂturmas›na karﬂ›n, tropik denizlerin

donmam›ﬂ oldu¤unu varsay›yor. Ama e¤er
“sulu kartopu” hipotezi do¤ru olsayd›,
yo¤un yanarda¤ etkinlikleriyle ortaya ç›kan
karbondioksitin yol açt›¤› sera etkisi
nedeniyle erimenin yaln›zca bir milyon y›l
içinde gerçekleﬂmesi gerekirdi. Ayr›ca
buzullardan aç›k okyanusa sürekli iridyum
ak›ﬂ› olaca¤›ndan, Viyana ekibinin saptad›¤›
ani yükselme gerçekleﬂmeyecekti.
Ancak, biyokimyac›lar toplulu¤u tam olarak
ikna olmuﬂ de¤il. Massachusetts’deki (ABD)
Woods Hole Oﬂinografi Enstitüsü’nden
Bernhard Peucker-Ehrenbirk, iridyumun
uzay kaynakl› materyalin varl›¤› konusunda
güçlü bir gösterge olmakla birlikte, yararl›
bir tak›m iﬂaretçiden yaln›zca biri oldu¤u
görüﬂünde. Araﬂt›rmac›, helyum ve osmiyum
izotoplar›n›n da bulunmas›n›n, kan›t›
tart›ﬂ›l›r olmaktan kurtaraca¤›n› söylüyor.
Science, 8 Nisan 2005

biri olmas›. Bu türden fosillere
ender rastlanmas›n›n nedeni,
yumuﬂak dokular›n mikroplar ve
s›cak sudaki kimyasal maddelerce
k›sa sürede yok edilmesi.
Sözkonusu fosilde dokular›n
kaybolmamas›ysa, cesedi dolduran
mikroplar›n, hayvan›n ortamdaki
silika taraf›ndan kaplanma sürecini
h›zland›rm›ﬂ olmas›yla aç›klan›yor.
Science, 22 Nisan 2005

