
Yuva Kazan Yeni Bir
Dinozor Bulundu

ABD’nin Montana Eyaleti’nde toprak
içindeki yuvalar›nda fosilleflmifl olarak
bulunan bir dinozor ailesi, bu
hayvanlar›n nas›l yaflad›klar›, davran›fl
biçimleri, hatta belki de nas›l yok
olduklar›yla ilgili bilgilerimizi de
yeniden ele almam›z› gerektirecek gibi.
Kal›nt›lar› birbirine girmifl durumdaki
bu aile, bir yetiflkin, iki de genç
dinozordan olufluyor. Buluntuyu
önemli k›lan, dinozorlar›n yuva
kazabilece¤iyle ilgili olarak ilk somut
kan›t›, uzun dönemli yavru bak›m›n›n

varl›¤›yla ilgili olarak da en iyi kan›t›
sunmufl olmas›. Montana Eyalet
Üniversitesi’nden fosilleri bulan ekip,
bu yeni dinozoru Oryctodromeus
cubicularis (kaz›c›-koflucu) olarak
adland›rm›fl. 
‹skeletler tam olmasa da hayvan›n
yaklafl›k 2,1 metre boyunda (yar›dan
ço¤u kuyruk olmak üzere) burun
k›sm›n›n genifl, omuz ve kalça

bölgesinin de oldukça güçlü ve
kazmaya uygun yap›da oldu¤unu
anl›yoruz. Yuva, nehir kenar›ndaki eski
bir sel bölgesinde yer alman›n d›fl›nda,
üstü, bir zamanlar çamur oldu¤u
düflünülen tortullarla kaplanm›fl. Ancak
araflt›rmac›lara göre dinozorlar›n ölüm
nedeni bu de¤il. Bir odac›kta sonlanan
“S” biçimindeki s›¤›nak-yuva iki metreyi
biraz afl›yor, yani neredeyse tam›
tam›na yetiflkin dinozorun
uzunlu¤unda. Zaten onlar›, yuvay›
kazan›n dinozorlar›n kendileri
oldu¤una ikna eden de bu. 
fiu ana kadarki bask›n görüfl,
dinozorlar›n kaz›c› canl›lar olmad›klar›
ve 65 milyon y›l önce, Kretase dönemi
sonundaki yokolufllar›nda bunun da bir
pay› olabilece¤i yolundayd›. “Art›k
bunu bir gerekçe olarak kullanamay›z”
diyor araflt›rmac›lardan Anthony
Martin. “Ancak, dinozor yokoluflu
hakk›nda tek bir örnekle görüfl ileri
sürmek de ifli fazla abartmak olur.”
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Çeneden Kula¤a:
Kulak Evrimindeki
Geçifl Halkas› Ortaya
Ç›kt›
Memeli kula¤›, iflitme için oldukça
incelikli ve narin bir yap›yla donat›lm›fl.
Sürüngen atalar›m›z›n görece kaba
iflitme organlar›ndan bu noktaya nas›l
geldi¤imiz, sürüngen çenekemi¤i
yap›lar›n›n nas›l bir göç yolu izleyip de
memeli ortakula¤› ve kemikçiklerini
oluflturdu¤uysa paleontologlar› y›llard›r

u¤raflt›r›yor. ABD’deki Carnegie
Do¤a Tarihi Müzesi’nden Zhe-Xi
Luo ve ekibinin Çin’de bulduklar›
bir fosilse, sergiledi¤i geçifl
yap›lar›yla bu konuda önemli
ipuçlar› vermekte. Fosil, modern
memelilerle uzak atalar› aras›nda
13 cm’lik minicik bir memeli olan
Yanoconodon allini ’ye ait.
Tahminen 123 milyon y›l kadar
önce, Mezozoik dönemde yaflam›fl. 
Yeni memelinin neredeyse tamam
olan fosilinin en çarp›c› yanlar›ndan
biri, çene kemikleriyle daha içteki
kulak kemiklerinin tam olmasa da
birbirlerinden ayr› durmalar›. Kulak
kemiklerini çeneye ba¤layan bir
kemik parças› hâlâ var; bu kemik
yetiflkin modern memelilerde
kaybolup gitmifl durumda.
“Sürüngenlerin çeneleri
memelilerin kulak kemikleriyle,
memelilerin kulaklar› da sürüngenlerin
çene kemikleriyle dolu!” diye anlat›yor
Luo. Bu hayvandaysa, modern memeli
kulak kemiklerinin oranlar› korunmufl;
ancak sürüngenlerde var olan çene
ba¤lant›s› da duruyor. Bu,

Yanoconodon’un modern memeli
iflitme sistemi için geçerli yüksek
frekanslar› alg›lad›¤› gibi, yerden
iletilen titreflimleri de alg›lad›¤›n›
gösteriyor. Yani, iflitme bak›m›ndan
tam anlam›yla arada.
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