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Paleontoloji
Kehribar
Örümceklerinin
Gizleri
Kehribar içine hapsolmuﬂ 30 milyon y›ll›k örümcekler, ilk kez olarak karﬂ›laﬂt›rmal› bir çal›ﬂmaya
konu oldular. Balt›k bölgesi ve Karayiblere ait iki
farkl› örümcek grubunun karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› ve Manchester Üniversitesi’yle Manchester Metropolitan
Üniversitesi araﬂt›rmalar›nca yap›lan çal›ﬂma,
örümceklerin Senozoik dönem (65 y›l öncesinden
günümüze kadarki dönem) ortalar›ndaki ekolojik
durumlar›yla ilgili olarak önemli ipuçlar› sunuyor.

En Küçük Triceratops
Yüzüne k›yasla kocaman gözleri, pürtüklü boynuzlar›, süslü püslü, t›rt›kl› yakas›yla çok sevimli olsa gerekti. En az›ndan, 10 tonluk, üç
boynuzlu, ve kara hayvanlar› içinde en büyük
kafatas›na sahip koca Triceratops annesi için.
Kararsa, bu ‘küçük’ triceratops’a ait kafatas›n›n, ﬂimdi California Üniversitesi’nde (Berkeley) bulunan aç›dan kal›b›n› görmeye gidenlerin olacak. 1997 y›l›nda ABD Montana’da amatör bir fosil avc›s› taraf›ndan ortaya ç›kar›lan
yaklaﬂ›k 30 cm uzunlu¤undaki kafatas›, ﬂu ana
kadar bulunan en küçük (tahminen 1 yaﬂ›nda
ve yaklaﬂ›k 1 metre uzunlu¤unda) Triceratops’a ait. Yetiﬂkin Triceratops’lar›n vücut yap›s› ve ölçülerine gelince: Boynuzlar, yaklaﬂ›k 1
metre; yükseklik, yaklaﬂ›k 3 metre ve boy, yaklaﬂ›k 8 metre. Baﬂ›n alt k›sm›n› çevreleyen t›rt›kl› kemik ‘yaka’ da bir uçtan di¤erine 2 metre. ‹kisi al›ndan ç›kan boynuzlar›n her biri yaklaﬂ›k 1 metre, burun üzerinden ç›kan boynuzsa

Uzak Geçmiﬂten
Yeni Bir Konuk
Çin’de bulunan ilk fosiller kuﬂlarla dinozorlar›n
soya¤açlar›n› altüst etmiﬂti. Son bulunan›ysa
ﬂimdi de bizim a¤ac›m›z› biraz sarsaca¤a benziyor. Yeni fosil, modern memelilerin 164 milyon
y›l önce yaﬂam›ﬂ yar›-sucul bir akrabalar›na;
Castorocauda lutrasimilis ad› verilen canl›ya
ait. Su samuru, kunduz ve platypus (gagal› memeli) bir kar›ﬂ›m›na benzeyen bu eski memelinin, burundan kuyru¤a yaklaﬂ›k yar›m metre
boyunda, a¤›rl›¤›n›n da yar›m kilogram kadar
oldu¤u san›l›yor. E¤er fosilin tarihi do¤rulan›rsa Castorocauda (castor=kunduz; cauda=kuyruk), Jura döneminin (200-145 milyon y›l öncesi) bilinen en büyük “memeli-benzeri” hayvan›
olma onuruna kavuﬂacak.
Fosilbilimciler, uzun süre dinozorlar›n ayaklar›

Bu, dünyan›n farkl› bölgelerinden gelen bu yaﬂl›
örümceklerin böylesine büyük bir ölçekte birbirleriyle karﬂ›laﬂt›r›lmas› bak›m›ndan bir ilk. Karﬂ›laﬂt›r›lan tür say›s›ysa 671.
Araﬂt›rmac›lar kehribar parçalar›n›n, geçmiﬂ orman
ekosistemlerini tan›mam›z için bulunmaz bir pencere açt›klar›n› ve çok büyük miktarda bilgi saklad›klar›n› söylüyorlar; yaln›zca örümceklerin kendileriyle de¤il, yaﬂad›klar› çevreyle de ilgili olarak.
Örümceklerin büyüklük bak›m›ndan da¤›l›mlar›n›
ve her bir türün avlanma özelliklerini inceleyen
ekip, a¤ ören örümcek türlerinin Balt›k bölgesinde
daha büyük olduklar›n›, ancak avc› örümceklerin,
boyut bak›m›ndan iki bölgede farkl›l›k göstermedi¤ini bulmuﬂ. Ortaya ç›kan ilginç bir baﬂka bulgu
da, büyüklük farklar›n›n, kehribar oluﬂturan a¤aç-

larda yaﬂayan di¤er canl›lardan kaynaklanm›ﬂ olmas›. “Birkaç farkl› koldan edindi¤imiz kan›tlara
göre, ortaya ç›kan büyüklük fark›, kehribar üreten
a¤açlar›n Balt›k bölgesinde daha karmaﬂ›k yap›da
olmalar›ndan kaynaklan›yor. Karayiblerde a¤açlar
ince, uzun ve görece düzgün yüzeyliyken, Balt›k
bölgesi a¤açlar› geniﬂ ve daha dall› budakl›. Bu da
a¤ örücü örümcekler için çok daha uygun yaﬂama
koﬂullar› demek.” diyor ekipten David Penney.
Çal›ﬂman›n önemli bir yönü, kehribar içinde hapsolmuﬂ örümcek ve di¤er canl›lar›n, 30 milyon y›l
gibi çok uzun bir zaman sonra bile bilimsel olarak
birbirleriyle karﬂ›laﬂt›r›labileceklerini, ve yaﬂad›klar› ortam hakk›nda da önemli ipuçlar› sunabilecek
olmalar›n› göstermesi.

daha k›sa. A¤›z, gaga biçiminde.
Bir kafatas›, birkaç omur, birkaç diﬂ ve birkaç
da kemiksi kas kiriﬂinden oluﬂan kal›nt›lar,
Berkeley’deki California Üniversitesi’nden araﬂt›rmac› Mark Goodwin’e dinozorlar›n nas›l büyüdükleri, baﬂ k›sm›ndaki ‘süslemelerin’ nedeni

amaçl› olmayabilece¤i yolunda. “Tahminlerimize göre amaç, türün kendini di¤erleri aras›nda
tan›n›r k›lmas›, yani görsel iletiﬂim” diyor Goodwin.
Tahminen 67 milyon yaﬂ›ndaki bu kafatas› fosiliyle ilgili olarak Goodwin’in vard›¤› sonuçlar,
önümüzdeki aylarda yay›mlanacak. Ancak, ﬂimdiden bariz görünen iﬂaretler de var. Sözgelimi, kafatas›nda yer alan damar girintilerinin izledikleri yol, bunlar›n t›rnak sertli¤indeki bir
keratin tabakas›n› besledi¤ini gösteriyor. Keratin tabakas›n›n, dinozorlar›n torunlar›ndan
olan kuﬂlarda renkli olmas›, araﬂt›rmac›ya göre
Triceratops’lar›n da renkli olabileceklerinin bir
göstergesi. Goodwin, birbirine henüz tam kaynamam›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lan kafatas› kemiklerinin de, kafatas›n›n nas›l büyüyüp geliﬂti¤ine
iliﬂkin bilgiler verdi¤ini aç›kl›yor. Sonuçlar tümüyle yay›mlanm›ﬂ olmasa da, bu ‘küçük’ kafatas›n›n, en az›ndan Triceratops’lar›n geliﬂimine
önemli bir ›ﬂ›k tutaca¤› kesin.

ve atalar›n›n özellikleri gibi birçok konuda bilgi vermekte. ‹ncelemelerini sürdürmekte olan
araﬂt›rmac›n›n önemli saptamalar›ndan biri, türe özgü boynuzlar ve ensede yer alan t›rt›kl›
plakan›n bu kadar küçük bir bireyde bulunmas›n›n, bu özelliklerin daha önce san›ld›¤› gibi
rakiplere gösteriﬂ, karﬂ› cins için de cazibe
aras›nda dolaﬂabilecek yegane memelilerin tarla faresine benzer küçük memeliler oldu¤unu
düﬂünüyorlard›. Bunun böyle olmad›¤› yavaﬂ
yavaﬂ ortaya ç›k›yor. Geçen y›l keﬂfedilen ve
130 milyon y›l kadar önce yaﬂam›ﬂ, yaklaﬂ›k bir
metre boyundaki Repenomamus giganticus adl›
memelinin keﬂfi, o dönemlerde memelilerin
yaklaﬂ›k bir porsuk büyüklü¤üne ulaﬂm›ﬂ oldu¤unu gösteriyordu. Castorocauda ise, ilk memelilerin düﬂünülenden büyük oldu¤unun yan›s›ra, düﬂünülenden çok daha da çeﬂitli oldu¤unu
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ortaya koymuﬂ oldu.
Fosilin bulundu¤u yer, ‹ç Mo¤olistan’da eski
bir gölün dip k›sm›. Çok iyi korunmuﬂ ve ayr›nt›lar› da çok iyi gösterir durumda. Fosilin sundu¤u verilerin ortaya ç›kard›¤› özelliklerin baz›lar› ﬂöyle: Kürklü bir vücut (kürklü hayvanlardan -ﬂimdilik- en eski olan›); 20 cm’lik, yass›,
kunduzunkini and›ran, pullu bir kuyruk; yüzmek için özelleﬂmiﬂ perdeli ayaklar; bal›k yakalamak için özelleﬂmiﬂ diﬂler (bu da onu, bilinen
en eski yar›-sucul memeli haline getiriyor).
Tüm bunlara karﬂ›n Castorocauda, modern memelilerin soy çizgisinin d›ﬂ›nda kal›yor; bu da
onu ‘gerçek’ bir memeliden çok bir ‘memeli
benzeri’ durumuna getiriyor.
Bu canl›n›n keﬂfinin iﬂaret etti¤i önemli bir gerçek de, kürk, modern deri yap›s› ve s›cak-kanl›
metabolizmas›n›n, memelilerde düﬂünülenden
erken ortaya ç›km›ﬂ oldu¤u.
New Scientist, 4 Mart 2006
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