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Paleontoloji

Darwin’in Sorusuna
Yan›t Geldi
Günümüzden en az 500 milyon y›l önce
dünya yüzeyinde büyük
hayvanlar›n ‘birdenbire’
ortaya ç›k›ﬂ›, Darwin’in bile
yan›tlayamad›¤› bir giz
olarak, bugüne kadar gelmeyi
baﬂard›. Kanada’n›n Queen’s
Üniversitesi’nden paleontolog
Guy Narbonne’unsa bu
soruya verece¤i bir yan›t var.
Araﬂt›rmac› ve ekibinin 2002
y›l›nda Kanada’n›n
Newfoundland k›y›lar›nda

Küçük Fosilden
Büyük ‹ddia
Yeni Zelanda’da bulunan küçük ama
ola¤anüstü fosiller, kimilerine göre
tarihöncesiyle ilgili temel bilgileri yeniden
gözden geçirmeye neden olacak. Çünkü
bunlar, bir zamanlar›n “kuﬂlar ülkesi”
olarak bilinen bölgesinin, memelilere de
evsahipli¤i yapm›ﬂ oldu¤unu ilk kez
göstermiﬂ oluyor.
Bu minicik fosil kemiklerin (çene ve kalça
kemi¤i parçalar›) fare büyüklü¤ünde bir
kara memelisine ait oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Bu
hayvan›n, Güney Adas›’n›n Otago
bölgesindeki zengin St Bathans fosil
yata¤›ndan daha önce ortaya ç›kar›lm›ﬂ
herhangi bir memeliyle benzerli¤i yok.
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bulduklar› ve dünyadaki en eski karmaﬂ›k
yaﬂama ait olan izler, bu tür bir yaﬂam›n
baﬂlang›c›n› günümüzden 575 milyon y›ldan
öncesine, dünyay› tümüyle saran büyük
buzullar›n erimesinden hemen sonraki bir
döneme çekmiﬂti. Ekibin yeni
bulgular›ysa, yaklaﬂ›k 3 milyar
y›l süren ve büyük ço¤unlu¤u
tek-hücrelileri kapsayan bir
evrim sonunda, bu büyük
hayvanlar›n fosil kay›tlar›nda
aniden ortaya ç›k›ﬂ nedenlerine
›ﬂ›k tutuyor. Bulgulara göre
sorumlu, oksijen miktar›ndaki
ani ve büyük art›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lar›n yapt›klar›
jeokimyasal incelemeler,

Ancak bilimcileri ﬂaﬂ›rtan, hayvan›n
özelliklerinden çok, varolmuﬂ olmas›.
Çünkü dünyan›n baﬂka bölgelerinde

bölgedeki Avalon yar›madas›nda bulunan
tortullar›n birikti¤i zamanlardaki okyanus
oksijen düzeylerini ilk kez ortaya koymuﬂ
oluyor. “Çal›ﬂmam›za göre, Avalon
yar›madas›nda hayvan fosilinden yoksun
olan en eski tortullar, okyanuslarda serbest
oksijenin bulunmad›¤› döneme karﬂ›l›k
geliyor. Tortullar, sözkonusu buzul ça¤›n›n
hemen ard›ndan, atmosfer
oksijeninin ﬂimdiki
düzeyinin en az % 15
fazlas›na kadar f›rlad›¤›na
iliﬂkin kan›tlar sunmakta. Bu
tortullar ayn› zamanda en
eski büyük hayvan
fosillerinin kan›tlar›n› da
içeriyor” diye anlat›yor
Narbonne. Aradaki bu s›k›
ba¤lant›, ekibe göre
oksijenin hayvan evriminin ilk dönemlerinde
tetikleyici olarak oynad›¤› önemli rolü
do¤ruluyor. Varsay›mlar› ﬂöyle: Eriyen
buzullar, okyanuslardaki besin miktar›n›
art›r›yor, bu da fotosentez yoluyla oksijen
salan tek hücreli canl›lar›n h›zla
ço¤almas›na neden oluyor. Ard›ndan
baﬂlayan evrimsel sürecin oyuncular›, önce
g›dalar›n› sudan süzen hayvanlar›n
oluﬂturdu¤u karmaﬂ›k topluluklar, ard›ndan
vücudunun her iki yan›nda da benzer
yap›lar taﬂ›yan (bilateral) hareketli hayvanlar
ve sonunda da (günümüzden 542 milyon y›l
önce) Kambriyen “patlamas›” olarak an›lan
bir süreçle ortaya ç›kan iskeletli hayvanlar.
Queen’s University Bas›n Duyurusu, 7 Aral›k 2006

oldukça geniﬂ bir yay›l›m gösteren tüylü ve
s›cakkanl› hayvanlar›n Yeni Zelanda
topraklar›nda da ad›m atm›ﬂ oldu¤una
iliﬂkin herhangi bir ipucu, ony›llar süren
aramalara karﬂ›n bulunabilmiﬂ de¤ildi.
Bölgede en az 16 milyon y›l önce, tek bir
tane de olsa bir kara memelisinin yaﬂ›yor
oldu¤u bilgisi bile, Yeni Zelanda’n›n zengin
kuﬂ faunas›n›n, kara memelileriyle rekabet
sözkonusu olmad›¤› için evrimleﬂmiﬂ
oldu¤u kuram›na bir soru iﬂareti
düﬂürmeye yetiyor. Avustralyal› ve Yeni
Zelandal› araﬂt›rmac›lara göre, burada
bulunmay› bekleyen baﬂka memelilerin de
oldu¤u kesin; Yeni Zelanda’n›n bir
zamanlar yaln›zca kuﬂlara ait oldu¤u
görüﬂü de bu durumda ister istemez daha
geç dönemleri kapsayacak.
University of New South Wales Bas›n Duyurusu, 14 Aral›k 2006

