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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Katil Göktaﬂ›n›n Buz
Alt›ndaki ‹zleri
Antarktika’n›n buz tabakalar›n›n alt›nda, dinozorlar› yok etti¤i düﬂünülen göktaﬂ›ndan
çok daha büyük bir göktaﬂ›n›n dünyam›za
çarpt›¤›n› gösteren dev bir krater bulundu.
Bu çarpma, verilere göre çok daha erken
gerçekleﬂmiﬂ ve olas›l›kla da dünya tarihindeki en büyük kitlesel yokoluﬂla sonuçlanm›ﬂt›.
Yaklaﬂ›k 480 kilometre geniﬂlikteki krater,
Do¤u Antarktik buz örtüsünün 1,5 kilometre kadar alt›nda gizlenmiﬂ durumda. Yap›lan
hesaplamalara göre 250 milyon y›l önce
oluﬂmuﬂ; bu da Permiyen-Triasik yokoluﬂ
dönemine, dünyadaki hayvan yaﬂam›n›n neredeyse tümüyle ortadan kayboldu¤u zamana karﬂ›l›k geliyor. Büyüklük ve konumundan (Do¤u Antarktika’n›n Wilkes Land ad›
verilen bölgesi) yola ç›kan araﬂt›rmac›lar olay›n, Avustralya’y› kuzeye do¤ru iten tektonik yar›¤› oluﬂturarak Gondwana süperk›tas›n›n parçalanmas›n› bile baﬂlatm›ﬂ olabilece¤i görüﬂündeler.
Krater, 65 milyon y›l önce dinozorlar›n yokoluﬂundan sorumlu olay›n izi konumundaki Chicxulub kraterinden (Yukatan yar›madas›) yaklaﬂ›k iki kat büyük. Çarpt›¤› düﬂünülen göktaﬂ›n›n büyüklü¤üyse, di¤erinden
4-5 kat fazla (48 kilometre kadar). Çarp›ﬂman›n ﬂiddeti bu verilerle anlaﬂ›labiliyor.
Antarktika’n›n buzlu yüzeyinin alt›n› incelemek üzere NASA’n›n GRACE uydusuyla yap›lan yerçekim dalgalanma ölçümlerinden
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yararlanan araﬂt›rmac›lar, 300 kilometreden
büyük çaptaki bir “manto t›kac›”na (maskon) rastl›yorlar. Bu, Dünya’n›n manto tabakas›ndan yer kabu¤una yükselmiﬂ manto
malzemesi kütlesine verilen ad. Maskonlar,
t›pk› baﬂtaki ﬂiﬂlikler gibi, büyük nesnelerin
gezegen yüzeyine çarpt›¤› yerlerde oluﬂuyorlar. Yerçekimi görüntülerini buzalt› tabakas›n›n radar görüntüleriyle birleﬂtiren ekip,
maskonun 480 kilometre geniﬂlikteki dairesel bir kabart›n›n ortas›na yerleﬂivermiﬂ ol-

du¤unu görüyor. Onlara en sa¤lam kan›t›
sunan verilerden biri de bu. Krater içindeki
kayalar›n, kalan tüm soru iﬂaretlerini giderece¤i umudunda olduklar›n› söyleyen araﬂt›rmac›lar, ﬂu s›ralarda bulgular› do¤rulamak
amac›yla Antarktika’ya gitme haz›rl›klar›
içindeler. Oldukça kalabal›k say›labilecek
ekipte, NASA’n›n yan›s›ra ABD, Rusya ve
Kore’deki üniversitelerden birçok araﬂt›rmac› yer al›yor.
Ohio State University Bas›n Duyurusu, 1 Haziran 2006

Gezegenimizdeki volkanik etkinliklerin dörtte üçü okyanus yüzeyinin derinlerinde gerçekleﬂiyor olsa da, bunlar› do¤rudan gözlemek çok az kiﬂiye nasip olmuﬂ durumda. Ancak ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer ‹daresi bilimcilerinin 2004 ve 2005 y›llar›nda kulland›klar› uzaktan kumandal› araçlar sayesinde, bat› Pasifik’teki Mariana Çukuru’nda gerçekleﬂen iki patlaman›n video görüntüleri al›nabilmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar›n Nature dergisinde
yay›mlad›klar› makaleye göre görüntüler,
çok yüksek s›cakl›kl› gazlar›n k›sa süreli ve
düzenli biçimde ‘akt›¤›’ di¤er denizdibi bacalar›ndan farkl› olarak, buradaki volkanik gaz
ç›k›ﬂlar›n›n günlerce sürdü¤ünü ve belirli
aral›klarla da ergimiﬂ kükürt, kül ve taﬂ püskürmelerinin gerçekleﬂti¤ini ortaya ç›kar›yor.
‹lginç bulgulardan biri de, böylesine yüksek
s›cakl›klara ve patlamalara dayanabildikleri
gözlenen baz› canl›lar›n yan›s›ra, yeni bir karides türünün de ortaya ç›kmas›.
Nature, 25 May›s 2006
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