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Mantarlar›n K›sa
‹ktidar›

Bundan 65 milyon y›l önce Dünya’ya
çarparak, canl› türlerinin pekço¤unun yok
olmas›na yol açan gökcisminin,
gezegenimizin pek çok yerinde, en az›ndan
Yeni Zelanda’da tüm bitkileri ortadan
kald›r›rken mantarlar›n yay›lmas›n›
sa¤lad›¤› aç›kland›.
Vivi Vajda adl› ‹sveçli araflt›rmac› ve
Avustralyal› meslektafllar›n› bu sonuca
götüren kan›t, Yeni Zelanda’da, asteroid
çarpmas›yla ayn› zamanlarda oluflmaya
bafllam›fl 10 cm kal›nl›¤›nda bir kömür
damar›. Araflt›rmac›lar, damarda ayr›ca
Dünya’da az, ancak gök cisimlerinde
oldukça bol bulunan iridyum elementinin
bollu¤unu da belirlemifller. Damar›n en alt
katman›ndaki fosilleflmifl polen ve sporlar,
bölgenin bir ›l›man iklim orman› ile kapl›
oldu¤unu gösteriyor. Ancak, bunun hemen
üzerindeki çok daha ince bir katmanda
yaln›zca mantar sporlar›n›n varl›¤›
gözlenmifl. Bu da gün ›fl›¤›ndan yararlanan
bitkilerin tümünün, çarpan cismin yol açt›¤›
toz, kükürt ve yang›n dumanlar›n›n
atmosferi kaplamas› nedeniyle fotosentez

yapamay›p topluca öldüklerinin kan›t›.
Buna karfl›l›k mantar sporlar›ndaki ani art›fl
da, fotosenteze ba¤›ml› olmayan
organizmalar›n h›zla yay›ld›¤›n› gösteriyor.
Ancak bu dönem oldukça k›sa sürmüfl

olmal›, çünkü bir üstteki katman, e¤relti
otlar›n›n neredeyse rakipsiz egemenli¤ini
ortaya koyuyor.
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Yemek Kalmay›nca...

Avrupa’da binlerce y›l hüküm sürdükten
sonra bundan yaklafl›k 30.000 y›l önce k›ta-
n›n buzullarla kaplanmaya bafl-
lamas›yla birden ortadan kay-
bolan Neandertallere ne oldu-
¤u, insanl›k tarihinin en gizem-
li bilmecelerinden biri. Kimi dü-
flünceye göre neandertaller,
Cro Magnon diye adland›r›lan
insan soyumuz taraf›ndan yok
edildi. Kimine göre, buzul ça¤›-
n›n sert koflullar›na dayanama-
d›, kimine göreyse hastal›¤a
kurban gitti. 
fiimdiyse, Cambridge Üniversi-
tesi’nden Jeoarkeolog Tjeerd
van Andel baflkanl›¤›nda bir
araflt›rma ekibi 7 y›l süren ça-
l›flmalardan sonra baflka bir ne-
den ileri sürüyor. Van Andel’e

göre Neandertal soyunun tükenmesinin
ana nedeni, “sakin otçullar” denen bizon
ya da yaban geyi¤i gibi av hayvanlar›na
olan ba¤›ml›l›¤›. Bu hayvanlar yerlerini da-

ha seyrek bulunan ya da ta-
kip edilmeleri gereken göç-
men hayvanlara b›rak›nca,
Neandertaller bu de¤iflen ko-
flullarla bafledememifller.Arafl-
t›rmac›lar› flafl›rtan, Oregnes-
yan (Auregnacian)  denen ve
modern insan›n ilkel örnekle-
ri say›lan guplar›n da Nean-
dertallerle birlikte ortadan
kalkmas›. Bundan 35,000 y›l
önce ortaya ç›kan Grevetyen-
lerin s›rr›ysa, teknoloji ve
sosyal organizasyonlar›
sayesinde göç eden sürüleri
izleyebilmeleri.
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