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Paleontoloji
Ölüme Yavaﬂ Yavaﬂ
Gittiler
Bundan 65 milyon y›l önce dinozorlar
ve baﬂka türlerin yokoluﬂ öyküsü,
oldukça tan›nm›ﬂ bir öykü. Dünya’n›n
uzun geçmiﬂindeki kitlesel
yokoluﬂlar›n asteroit çarpmalar› ya da
büyük volkanik patlamalar sonucu
gerçekleﬂti¤ini de biliyoruz. Bu
yokoluﬂlar›n bilinen en büyüklerinden
olan iki tanesi süresince, mercan
benzeri deniz canl›lar›n›n baﬂlar›na
geleni fosil kal›nt›lardan inceleyen iki
araﬂt›rmac›ysa (ABD, Güney California
Üniversitesi) birçok türün
yokoluﬂunda büyük afetlerden çok,
uzun süreli çevresel bask›lar›n rol
oynam›ﬂ olabilece¤ini söylüyor.
Araﬂt›rmac›lara göre bu canl›lar›n
yeryüzünden silinme süreci
gümbürtülerle de¤il, sessiz ve
derinden iﬂlemiﬂti.
Biliminsanlar›n›n “Büyük Yokoluﬂ”
diye adland›rd›klar› ve 250 milyon y›l
önce gerçekleﬂen kitlesel yokoluﬂ
süreci, deniz canl›lar›n›n % 90’›, kara

Yengeçten Korkanlar
Buna Ne Diyecek?
Börtü böcekten, yengeçten, akrepten
huylananlardansan›z, biraz rahats›z
olabilirsiniz ama diﬂinizi s›k›p okumaya
devam edin. Almanya’da bulunan 46
cm’lik bir k›skaç fosilinin
sahibi olan deniz akrebi,
ne de olsa 400 milyon y›l
önce yaﬂam›ﬂ. Bilimsel ad›
Jaekelopterus rhenaniae
olan bu canl›n›n boyuysa,
hesaplamalara göre 2,5
metre! Bu, günümüze
kadar keﬂfedilmiﬂ en
büyük eklembacakl›. Keﬂfi
yapan ekipse ‹ngiltere’nin
Bristol Üniversitesi’nden.
Ad› “deniz akrebi”
olmas›na karﬂ›n, bu eski
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canl›lar›n›n da % 70’inin ölümüyle
sonuçlanarak Permiyen dönemine
noktay› koymuﬂtu. 200 milyon y›l önce
Trias döneminde gerçekleﬂen büyük
yokoluﬂtaysa deniz yaﬂam›n›n % 20’si,
kara yaﬂam›n›nsa yar›s› yeryüzünden
silinmiﬂ, böylece dinozorlara yer
aç›lm›ﬂt›. Her iki süreç için de asteroit
çarpmas› ya da volkanik kökenli bir
afete iliﬂkin herhangi bir kan›ta sahip
de¤iliz. Bu nedenle bu olaylar›n
nedenlerini de henüz çözememiﬂ
durumday›z.
Bu iki büyük yokoluﬂ, araﬂt›rmac›lar›n
devin daha çok göl ve nehirlerde boy
göstermiﬂ oldu¤u, okyanuslara nadiren
u¤rad›¤› düﬂünülüyor. Bu ve benzer
deniz akreplerinin bu boya nas›l olup
da ulaﬂt›klar›ysa hâlâ belirsizli¤ini
korumakta. Bundan 360-300 milyon y›l
kadar önce karada dev
eklembacakl›lar›n yaﬂad›¤›n› biliyoruz.
Bu devlerin varl›¤›n›
aç›klamaya çal›ﬂan
kuramlardan biri, gerekçe
olarak o dönemde
atmosferde artan oksijen
düzeylerini gösteriyor.
Buna göre oksijenin artm›ﬂ
olmas›, solunum sistemleri
oksijenin dokulara
difüzyonuna dayanan
canl›lar›n, ‘geleneksel’
solunum sistemine sahip
canl›lardan çok daha fazla
büyümüﬂ olmas›na izin

tahminlerine göre çevresel koﬂullar›n
kararl› biçimde kötüye gitmesiyle
milyonlarca y›l içinde gerçekleﬂmiﬂ
olabilir. Araﬂt›rmac›lar, bu sonuca 396
bryozoa (mercana benzeyen ve deniz
dibinde koloniler halinde yaﬂayan bir
canl› grubu) fosil koleksiyonunu
tarad›ktan sonra ulaﬂ›yorlar. Bulgular,
daha önce yap›lan baz› kimyasal analiz
sonuçlar›yla birleﬂti¤inde, bryozoa
say›lar›ndaki bu düﬂüﬂün, okyanus
içeri¤indeki kademeli karbon dioksit
art›ﬂ›yla birlikte geliﬂti¤i düﬂüncesi
ortaya ç›k›yor. Bunun nedeni de
olas›l›kla deniz dibindeki volkanik
patlamalar. Araﬂt›rmac›lardan
Catherine Powers, bu karbon dioksit
art›ﬂ›n›n olumsuz yöndeki bir çevresel
de¤iﬂim zincirini tetiklemiﬂ
olabilece¤ini söylüyor; okyanus
asitli¤inin art›ﬂ›, oksijen düzeyinde de
azalma gibi. Çal›ﬂmada bundan
sonraki ad›m, bu düﬂüﬂ e¤iliminin
baﬂlang›c›n› ve tetikleyici ana olaylar›
ortaya ç›karmak üzere, bryozoa’lar›n
iniﬂe tam olarak ne zaman geçtiklerini
belirlemek olacak. Amaç, yaln›zca
geçmiﬂ çevresel de¤iﬂimlerin etkilerini
ortaya ç›karmak de¤il, ﬂu an
gerçekleﬂmekte olan de¤iﬂimlerin
deniz canl›lar›n› gelecekte nas›l
etkileyebilece¤ini de anlamak.
ScienceNow Daily News, 7 Kas›m 2007

vermiﬂ olabilir. “Ancak, dev sucul deniz
akrepleri, bu dönemden önce
yaﬂam›ﬂlard›” diyor araﬂt›rmac›lardan
Simon Braddy. Braddy’nin tahminine
göre hayvan›n bu ölçüde büyümüﬂ
olmas›, kendisiyle rekabet edecek
omurgal›lar›n bulunmay›ﬂ›ndan
kaynaklanm›ﬂ ve omurgal›lar›n
sahneye ç›k›ﬂ›yla da saltanat›n
sonu gelmiﬂti.
Nature News Online, 20 Kas›m 2007

