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B‹L‹M VE TEKN

Paleontoloji

‹lk Çift Kanatl›lar
‹lk ifllevsel çift kanatl› uçak, anlafl›ld›¤›na
göre Wright kardefllerinkinden yaklafl›k
100 milyon y›l önce havada süzülüyor-

Y›kamay›n O Fosilleri!
Bulunan fosillerin y›kanmas›, f›rçalanmas›, cilalanmas›... hepsi de birçok fosil
avc›s› ve müze yöneticisinin benimsedi¤i
standart koruma ifllemlerinden. Ancak
Paris’teki Jacques Monod Enstitüsü’nden Eva-Maria Geigl ve ekibinin yeni yay›mlad›klar› bir araflt›rma, örneklerin ço¤unu ellerken eldiven tak›lmas›n›,
ve bulunan örneklerin kiri-tozuyla birlikte dondurulmas› gereklili¤ini vurguluyor. Araflt›rmac›lar standart tekniklerin,
bu fosillerden eski DNA elde edilme
flans›n› neredeyse tümüyle ortadan kald›rd›¤›n› söylüyorlar.
Yok olmufl bir s›¤›r türüne ait 3200 y›ll›k fosil kemikleri inceleyen enstitü ekibi, kemiklerin bir k›sm›n›n 1947’de bulunup müzede saklanm›fl, bir k›sm›n›n

Avustralya’n›n
Kaybolmufl Devleri
Yeniden Gün Ifl›¤›nda

Avustralya’n›n Nullarbor ovas›ndaki üç
ma¤aradan paleontologlar için inan›lmaz
bir fosil hazinesi ç›kt›. Bunlardan 69’u,
omurgal› türlerine ait; bir de yumuflakça
türü var. Fosillerin yafllar› 800.000 ile
200.000 y›l aras›nda de¤ifliyor. As›l
önemlisi, bunlar›n aras›ndaki 23 kanguru türünden 8 tanesi, bilim dünyas› için
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mufl. Yeni bir çal›flma, Microraptor gui
ad› verilen dinozorlar›n, iki çift kanatlar›n› t›pk› Wright kardefllerin tasar›m›na
benzer biçimde üstüste açarak a¤açlar
aras›nda süzüldükleri sonucuna var›yor.
Günümüz kufllar›n›n en yak›n akrabalar›ndan olan mikroraptorlar, 125 milyon
y›l önce Kretase döneminde yaflam›fllar.
Yaklafl›k tavuk büyüklü¤ündeki bu canl›lar›n hem ön üyelerinde hem de arka
üyelerinin alt k›sm›nda uzun uçma tüyleri bar›nd›rd›klar›, pençelerinin de tünemeye uygun biçimde sivri ve k›vr›k oldu¤u biliniyor. Bacaklar›ndaki uzun tüylerinse yerde yürüme ya da koflmalar›n›
da 2004 y›l›nda bulunup
-20 °C ve steril koflullarda saklanm›fl oldu¤unu
anlat›yor. ‹lk gruptan
DNA elde etme çal›flmalar›, bütün kemiklerde
baflar›s›zl›kla sonuçlan›rken, ikinci gruptaki
kemiklerin hepsinden
DNA al›nabilmifl. Hepsi
ayn› koflullarda ayn› süre gömülü kalm›fl oldu¤undan, aradaki fark,
araflt›rmac›lara göre saklama yöntemlerinde. En büyük sorununsa y›kama iflleminde oldu¤unu söylüyorlar. Bu ifllem
s›ras›nda orijinal DNA kaybolup gidebildi¤i gibi, kemik içine yabanc› DNA da
kar›flabiliyor. “Paleontologlar›n ço¤u çal›flmalar›n› biçimsel özellikler üzerinden
yürüttükleri için, uygulad›klar› koruma
tümüyle yeni. Neredeyse tüm kemikleri
ortaya ç›kan ve yokolmufl bir tür olan
keseli aslan (Thylacoleo carnifex) da bir
di¤er sürpriz.
Bu ola¤anüstü keflif, üzerinde çok tart›fl›lm›fl bir soruya da ›fl›k tutuyor: Eski
Avustralya’da yaflad›klar› bilinen dev tarihöncesi canl›lar› yok eden fley neydi?
Avustralya, milyonlarca y›l boyunca dev
keseliler, metrelerce
uzunlukta kertenkeleler
ve aslanlar gibi çok büyük hayvanlarca iflgal
edilmifl durumdayd›. ‹nsanlar›n da bölgeye varm›fl oldu¤u yaklafl›k
45.000 y›l önceyse bu
dev hayvanlar yavafl ya-

engellemifl olaca¤› tahmin ediliyor.
2003 y›l›nda yap›lan bir araflt›rma, bu
hayvanlar›n kanatlar›n› t›pk› bir yusufçuk gibi arka arkaya açarak uçtuklar›
düflüncesini ileri sürmüfltü. Bundan kuflkuya kap›larak iskeletleri yeniden inceleyen Texas Tech Üniversitesi araflt›rmac›lar›ysa bu konumun arka bacaklar› açarak uçmay› gerektirdi¤ini, bunun da kalça eklemine büyük hasar verece¤ini söylüyorlar. Araflt›rmac›lara göre hayvan, arka bacaklar›n› t›pk› av›na do¤ru uçan bir
kartal gibi vücudun alt›na sark›tarak uçmufl olmal›.
ScienceNow Daily News, 23 Ocak 2007

yöntemleri DNA’n›n da korunmas›n›
içermiyor” diye aç›kl›yor Geigl. “Ancak
eski DNA’yla çal›flan uzmanlar, sorunun
fark›ndalar.” Bu konuda at›lmas› gereken ilk ad›m da araflt›rmac›lara göre,
arazi çal›flanlar›yla laboratuvar çal›flanlar› aras›ndaki iletiflimin güçlendirilmesi.
Nature, 8 Ocak 2007

vafl ölmeye bafllad›lar. Birkaç bin y›l içinde % 90’› yok olmufltu. Yeni fosiller üzerinde çal›flan Bat› Avustralya Müzesi
araflt›rmac›lar›, bunlar›n ait oldu¤u canl›lar›n bugünküne benzer kurak bir iklimde yaflad›klar›n›, bu nedenle iklim de¤ifliminin tek bafl›na yeterli bir yan›t olamayaca¤›n› savunuyorlar. Tahminleri, iklim
koflullar›nca zaten yeterince zorlanmakta olan ve k›r›lgan hale
gelmifl bu hayvan populasyonlar›n›n, sahneye
insanlar›n da gelmesiyle
son darbeyi yemifl, afl›r›
avlanma ya da yang›nlar›n da etkisiyle yok olmufl olduklar›.
Nature, 24 Ocak 2004

