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Birincil kozmik ›ﬂ›nlar

B‹L‹M VE TEKN

Jeoloji
En yaﬂl› Yüzey Kayalar›
Bir kayan›n gökyüzü alt›nda ne kadar süre
geçirdi¤ini belirlemek için içindeki neon-21
miktar›na bak›l›yor. Uzak y›ld›z ya da
gökadalardan kaynaklanan son derece
enerjik parçac›klar olan kozmik ›ﬂ›nlar,
aç›kta bulunan kayalar üzerindeki
mineralleri oluﬂturan atomlar› sürekli
bombard›mana tutuyor. Bu bombard›man
s›ras›nda bir soygaz olan neonun kararl› bir
izotopunu; neon-21’i oluﬂturuyorlar.
Dolay›s›yla bir kayan›n içeri¤inde bu izotop
ne kadar fazlaysa, kaya yeryüzünde o kadar
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uzun süre geçirmiﬂ demek oluyor.
Hollanda’daki Vrije Üniversitesi’nden
araﬂt›rmac›lar, günümüz dünyas›n›n en
kurak yerlerinden biri olan Atacama
Çölü’nde terkedilmiﬂ bir nehir k›y›s›ndan
al›nan kuvars örnekleri içindeki neon-21
oran›n› ölçmüﬂler. Bölgede ya¤›ﬂ olmad›¤›
için toprak da taﬂ›nm›yor ve su, kayalar
üzerindeki aﬂ›nd›r›c› etkisini gösteremiyor.
Erozyonun olmamas›, kayalar›n uzun süre
yüzey üzerinde kozmik ›ﬂ›nlar›n darbelerine
aç›k halde kalm›ﬂ olmas› demek.
Araﬂt›rmac›lar›n hesaplar›na göre toplanan
kuvars örnekleri 23 milyon y›l süreyle neon21 biriktirmiﬂ. Bu da onlara dünyam›z
yüzeyinde en uzun zaman geçirmiﬂ kayalar
olma özelli¤ini sa¤l›yor.

elektromanyetik
sa¤anak

Natural History, Haziran 2005

Amerika Yanacak
ABD Jeolojik Araﬂt›rmalar Kurumu
(USGS), ülkedeki 13 yanarda¤›n k›sa
süre içinde etkinleﬂebilece¤ini aç›klad›.
Bunlardan dokuzu, Pasifik
Okyanusu’nda k›y›s› olan kuzeybat›
eyaletlerinde bulunuyor. Kuzey
Amerika’n›n Pasifik k›y›lar›, Pasifik
levhas›n›n, Amerika levhas›n›n alt›na
kayd›¤› bir “dalma-batma bölgesi”
üzerinde bulunuyor. Yerkabu¤unun
büyük bir parças›n›n bir baﬂkas›n›n
alt›na girmesinin üretti¤i ›s›, ma¤ma
tabakas›n›n yerkabu¤undaki çatlaklardan
yükselerek yeryüzüne ulaﬂmas›na yol
aç›yor.
Discover, Temmuz 2005

kuﬂlar›n yumurtalar›na kabuk üretmek için
gereksinim duyduklar› kalsiyum için
mükemmel bir kaynak yap›yor.

Paleontoloji
Kuﬂlar›n Atas›
T.rex
Daha do¤rusu anas› demek laz›m. Çünkü,
2003 y›l›nda ABD’de bulunan bir
Tyrannosaurus rex fosiline ait kemiklerin
içinde, günümüz diﬂi kuﬂlar›ndakini and›ran

bir doku
bulundu. ‹çi boﬂ
uzun kemiklerin
çeperlerinin üzerindeki
“meduller” doku, içinden
kan damarlar›n›n geçti¤i
kanallarla dolu. Bu
da, dokuyu diﬂi

T.rex’in de benzer bir
sistemden yararland›¤›n› gösteren
kan›t, kuﬂlarla bu dinozorlar aras›ndaki
akrabal›k ba¤lar›n› gözler önüne sermekten
baﬂka, bulunan fosilin yumurtlayan bir
diﬂiye ait oldu¤unu da gösteriyor.
Nature, 9 Haziran 2005
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