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T›rmanan Kuﬂ

Kuﬂlar›n uçma becerisini nas›l kazanm›ﬂ olduklar›,
evrimsel biyologlar›n en az yüz y›ld›r tart›ﬂt›klar› bir
konu. Görüﬂlerden biri, dinozorlardan evrilmiﬂ olan
ilkel kuﬂlar›n h›zl› koﬂarak uçmay› ö¤rendikleri. Karﬂ›t görüﬂe göreyse, kuﬂlar›n
öncülleri a¤açlardan yere süzüle süzüle uçmay› ö¤rendiler. Geçti¤imiz aylarda bu
bilmeceyi ayd›nlatma yolunda yeni bulgular ortaya ç›kt›. Ancak, bir keklik
türünün uçuﬂ ve t›rman›ﬂ dinami¤iyle, Çin’de bulunan bir grup fosilin
anlatt›klar›, her iki görüﬂü de destekler nitelikte!
Koﬂma De¤il
T›rmanma...
Montana Üniversitesi’nden iﬂlevsel
morfolog (biçim araﬂt›rmac›s›) ve
davran›ﬂ ekologu Kenneth Dial, baz›
kuﬂlar›n kanatlar›n› dik yokuﬂlar›
t›rmanmak için kulland›klar›n›
gözlemlemiﬂ ve bu davran›ﬂ›n
mekani¤ini çözümlemiﬂ. Dial, Science
dergisinde yay›mlad›¤›
araﬂt›rmas›nda, modern kuﬂlar›n
öncüllerinin de uçmay› ö¤renmeden

önce kanatlar›n› ayn› amaçla
kullanm›ﬂ olabileceklerini öne
sürüyor. Araﬂt›rmac›ya göre
dinozorlar da yokuﬂ ç›karken ön
bacaklar›n› sürüngenlerin yapt›¤› gibi
yaln›zca öne ve arkaya do¤ru de¤il,
günümüz kuﬂlar›n›n yapt›¤› gibi
yukar› ve aﬂa¤›ya hareket
ettirmenin avantajlar›n› ö¤renmiﬂ
olmal›lar.
Araﬂt›rmac›, o¤lunun yapt›¤› bir
gözleme dayanarak yar›m kiloluk
çukar kekliklerini incelemiﬂ.

Tavuklara, hindilere ve b›ld›rc›nlara
akraba bu türün özelli¤i, kuﬂ biçimli
dinozorlarda oldu¤u gibi, kanatlar›
olmas›na karﬂ›n iyi uçamamas›, buna
karﬂ›l›k güçlü bacaklara sahip olmas›.
O¤lu ve bir baﬂka lise ö¤rencisiyle
birlikte çukarlar› inceleyen
araﬂt›rmac›, yavrular›n daha
yumurtadan ç›kar ç›kmaz 45
derecelik yokuﬂlar› rahatl›kla
t›rmand›klar›n› görmüﬂ. Yavrular
büyüdükçe daha da dik yokuﬂlar›
kanat ç›rparak rahatl›kla t›rmanmaya
baﬂlam›ﬂlar. Hatta yetiﬂkinlerin 105
derecelik ters e¤imlerden bile h›zla
geçebildikleri görülmüﬂ. Hayvanlar›n
t›rman›ﬂ›n› h›zl› videolar ve
ivmelenme ölçen ayg›tlarla inceleyen
Dial, çukarlar›n yokuﬂ yukar›

Dört Kanatl›
Dinozorlar
Geçti¤imiz ay aç›klanan bir bulgu,
uçuﬂun a¤açlardan yere süzülen
küçük, tüylü dinozorlarca
geliﬂtirildi¤ini savunan
paleontologlar› hem sevindirdi, hem
de oldukça ﬂaﬂ›rtt›. Çünkü Çin’de
bulunan alt› fosil, etçil minik
dinozorlar›n gerçekten de a¤açtan
yere süzülerek inmek için gerekli
donan›ma sahip olduklar›n›
gösteriyor. ﬁaﬂ›rt›c› olansa, günümüz
kuﬂlar›n›nkine benzeyen tüylerin,
bulunmamams› gereken bir yerde,
arka bacaklarda da bulunmas›.
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koﬂarken kanatlar›n›, uçtuklar›nda
kulland›klar›ndan daha farkl› bir
aç›yla ç›rpt›klar›n› gözlemiﬂ. Bunun
etkisi, kuﬂu t›pk› bir spor
otomobildeki kanatç›klar›n yapt›¤›
gibi yokuﬂa do¤ru bast›rarak
ayaklar›n›n kaymas›n› önlemek.
Çukarlar, düz yolda koﬂarkense,
kanatlar›n› uçmada kulland›klar›
aç›yla ç›rp›yorlarm›ﬂ.
‹ﬂin ilginç yan›, tart›ﬂman›n her iki
taraf›ndaki paleontologlar›n da bu
deneyin kendi görüﬂlerini
do¤rulad›¤›n› iddia etmeleri.
Uçuﬂun, a¤açlardan paraﬂüt gibi
süzülebilen dinozorlarca
geliﬂtirildi¤ini savunan tarafa göre
Dial’›n gözlemleri, bu hayvanlar›n
uçmadan önce a¤açlara nas›l
ç›kabildiklerini aç›kl›yor. Karﬂ› tarafa
göreyse kanat ç›rpmak, kuﬂlar›n
öncüllerinin uçmaya elverecek
bir h›za kavuﬂmalar›n› sa¤lam›ﬂ
görünüyor. Ancak Dial, her iki
görüﬂün de mutlak olarak
benimsenmesine karﬂ›. Ona göre,
kuﬂlar›n atalar› uçmay›, ön
bacaklar›n› (yani kanatlar›n›) hem
ileri-geri, hem de yukar›-aﬂa¤›
oynatabilmelerine borçlular. Çünkü
bu yetenek dik yüzeylere
ç›kabilmeleri için kendilerine avantaj
sa¤l›yor. Bu da uçmak için bir
havaalan› demek.
Science, 17 Ocak 2003

Fosiller, 126 milyon y›l önce yaﬂam›ﬂ
canl›lara ait. Bunlar, bilinen en eski
kuﬂ Archaeopteryx fosilinden 25

milyon y›l daha yaﬂl›.
Fosiller dromesaurus denen ve
paleontologlarca kuﬂlara en yak›n

canl› olarak bilinen bir gruba ait.
Mikroraptor (küçüketçiller) diye de
bilinen gruba ait örneklerin beden
boylar› yaln›zca 15 cm.
Fosillerde ön ve arka bacaklar›n
arkalar›na dizilmiﬂ, uçuﬂ ya da
süzülme için elveriﬂli birer
düzine kadar birincil tüy, ayr›ca
18 kadar da ikincil tüy
görülüyor. Bir de ucunda uzun
tüyler bulunan bir kuyruk göze
çarp›yor. Paleontologlar, bu
beden yap›s›n›n ve
mikroraptorlar›n küçük
boyutlar›n›n, süzülmek için ideal
oldu¤unu vurguluyorlar.
Science, 24 Ocak 2003
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