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Dinazor kelimesi yaklaşık yüzyıl önce ilk defa Sır
Richard Owen tarafından kullanılmıştır, Yunanca "kor-
kunç" anlamına geen "denius" ve "kertenkele" anlamına
gelen "sauros" sözcüklerinden türetilmiştir, Ancak za-
manla daha da genelleştMlerek bütün iri yapılı sürün-
gen fosillerine atfedildilmiştir. Bugün ise dinazor keli=
mesi soyu tükenmiş olan bazı tür sürüngenler için
kullanılmaktadır.

Dinozorlar ilk olarak 230 milyon yıl önce Orta Tri-
as'da görüldüler, İlk ortaya çıkan türleri sürüngendim)-
zorlar grubuna aittir. Ancak zamanla genişliyerek farklı
yönlerde evrimleştüer. Karada ve suda yaşayan türleri
yanısıra hem karada hem suda yaşayan ve uçabilen tür-
leri vardı, Devasa büyüklükte olanların yanında tavuk
büyüklüğünde olanları da saptanmıştır. En iri dinozor
olan Diplodocus, 26 metreyi bulan uzunluğu ile dev bo-
yutlu bir hayvandı, Bazıları iki ayak, bazdan ise dört
ayak üzerinde hareket eden bu hayvanlar etçil, otçul ve-
ya Tasladıkları herşeyi yemeye yatkın canlılardı. Dino-
zorların soyunun tükenme nedeni bugün tam olarak an-
laşılmış değildir (Oygür, 1993),

Tüm dinozorlar yumurtlayıcıydL Bu nedenle "dina-
zor yumurtası" denilince bu yaratıklar tarafından yu-
murtlanmış olan yumurtalar anlaşılır. Fosilleşme söz-
cüğü ise organik maddelerin inorganik maddelere
dönüşümünü, diğer bir anlatımla toprağa gömülü bitki
veya hayvansal organik bileşiklerin inorganik minerali»
zasyonunu tanımlar. Genel bir özellik olarak, yumurta
kabuğu kolaylıkla kmlabilen bir yapıda, içeriği ise akı-
cı olduğundan gömülü olmayanların fosilleşme şansı
yoktur. Buna rağmen, dünyanın pek çok yerinde fosil-
leşmiş bir çok dinozor yumurtası bulunmuştur. Ancak

bugüne kadar en bol görüldükleri ülkeler Çin, Moğolis-
tan, Kuzey Amerika ülkeleri ve Güneş Afrika olarak sa-
yılabilir, Çin'in Henan Eyaleti'nin güneybatısında yera-
lan Xixia havzasında, yakın zamanlarda fosilleşmiş
yeni dinozor yumurtalarının bulunması pek çok kişi ve
kuruluşun ilgisini bu ülke üzerine çekmiştir. Tüm hav-
zada bulunan fosilleşmiş yumurta sayısı yedi bin dola-
yındadır, Bugüne kadar bulunmuş olan dinozor yumur-
talarının sayısı sadece 500 kadar olduğu dünüldüğüde
Xixia havzasının önemi çok daha iyi anlaşılır. Bazı yu-
murta türlerine ilk defa rastlanılıyor olması ve son dere-
ce iyi korunmuş olmaları paleontolojik ve jeolojik açı-
dan önemli sonuçlar doğurmuştur,

Dinozor fosillerinin yoğun şekilde bulunduğu yer-
lerde fosilleşmiş yumurtalara rastlanılmaması veya az
sayıda olması oldukça ilginçtir. Diğer yandan çok sayı-
da yumurtanın bulunduğu yerlerde sadece bir kaç fosil-
leşmiş dinozor kemiğine rastlanılmıştır. Bu garip du-
rumun nedeni bugün tam olarak anlaşılamamıştır.
Paleontologlar buna bir yanıt bulabilmek için araştır-
malarını sürdürmektedir»

Xixia'mn fosilleşmiş dinozor yumurtaları ilk olarak
1974 yılında keşfedilmiştir, tik verilerden, bölgenin bu
açıdan oldukça zengin olduğu anlaşılınca kazılara de-
vam edilmiştir. 14 farklı yerleşim biriminde sürdürülen
çalışmalar sonucunda çok sayıda yeni fosilleşmiş yu-
murta bulunmuştur. Saçılmış oldukları sahalarda tama-
mına yakını yüzeyienrniş olan yumurtaların yaşı 120
milyon yıl (Erken Kretase) olarak saptanmıştır. Çalış-
malar, aralıklarla 1993 yılına kadar sürdürülmüştür.
Ancak 1993 yılı bahannda Xixia ve yakın sahalannda
kazı çahşrnalan, Çin hükümetinin gözetim ve denetimi
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altında yoğunlaştırılmış, bunun sonucunda da yedi bin
dolayında fosilleşmiş dinozor yumuntası ortaya çıka-
rılmıştır,

Fosiller geniş bir sahaya dağılmıştır, Yanlızca 40
kilometre karelik bir sahada 5 binden fazla fosil yumun-
tası bulunmuştur. Bu durum, bu tür kalıntıların keşfe-
dildiği sahalar içinde tek örnektir. Yumurta türü açısın-
dan büyük bir çeşitliliğin bulunduğu bölgede ölçülmüş
olan en büyük yumurta uzunluğu 50 cm, en küçük uzun-
luk ise 10 cm boyutundadır. Şekilleri yuvarlak veya
eliptikten, yuvarlak uçlu silindirik şekillere değişim
gösterir, Yumurtaların diziliş şekilleri bulunduktan di-
ğer alanlardan farklılıklar gösterir. Büyük çoğunlukla
an kovanına benzer bir düzenleme ve yuva başına 22
kadar yumurta saptanmıştır.

Kazı çalışmaları sırasında bir talihsizlik sonucunda
iki yumurtanın.kırılmış olması, en ilginç bulguların el-
de edilmesine yol açmıştır. Kınlan yumurtalardan biri-
nin merkezi bölümü hala yumuşaktı. Diğeri ise çift ka-
bukluydu. Oysa diğer yumurtalar tamamen
fosilleşmişti. Yarı fosilleşmiş olan yumurta 10 cm
uzunluğunda, 8 cm genişliğinde, 6 cm kalınlığında ve
oval bir şekil göstermekteydi. Yumurta kabuğu pürüz-
süz gri bir yüzeye dönüşmüştü. Ancak en ilginç olan
konu, gri-mor renkli olan 2 cm çapındaki bir merkezi
bölümün pamuk şekilli yapı göstermesiydi. Yumurta-
nın şansı olarak görünen kısım kabuktan ince bir kalsit
tabakası ile ayrılmıştı, detaylı incelemelere karşın,
merkezi materyalin niteliği tam olarak anlaşılamamıştır.

Çift kabuklu olan diğer yumurtanın çapı 10 cm ka-
dardı. Kabuğun kırılmış olması nedeniyle bu yumurta,
iç materyali yönüyle dikkatlice incelenmiştir. Gözlem-
ler, yumurtanın düzensiz beyaz çizgiler içeren siyah
renkli bir maddeden oluştuğunu ortaya koymuştur. Ol-
dukça ilginç olan bu maddenin yumurtanın beyazı ola-
bileceği veya yan gelişmiş bir dinozor embriyosu ola-
bileceği öne sürülmüştür. (Jinghua and Xiaosi 1994).

Gezegenimizin yaşı 4.7 milyar yıl olarak kabul edil-
mektedir. Ancak ilk omurgalı canlılann ortaya çıkması
sadece 500-600 milyon yıl geriye gidebilmektedir. Böy-
lesine uzun bir tarih öncesi çağı bütünü ile anlamak ve
ortaya çıkarmak oldukça zor gözükmektedir. Yeryuva-

rının geçmesini anlamak, evrimleşme evrelerini ortaya
koyabilmek fosiller dikkate alındığında olanaklı olabil-
mektedir. Dinozor yumurtalarının bulunduğu sahaların
jeolojik geçmişini, paleocoğrafyasım ve iklimini sapta-
mak, fosillerle ortaya çıkarmak olanaklıdır. Bugün bir
anlamda fosilleşmiş dinozor yumurtası krallığı olarak
adlandırabileceğimiz Xixia, Kretase'de (110 milyon yıl
önce) dağlarla çevrili bir havza içinde yer alıyordu.
Nemli iklimi, bitki örtüsü sürüngenler için son derece
elverişliydi. Bu nedenle bu havzada bütün dinozor tür-
lerine rastlamak sözkonusuydu.

Fosilleşmiş hayvan ve bitki kalıntılarına dayanarak
Xixia hakkında bilinmeyenler ortaya çıkarılmaya çalı-
şılmaktadır. Doğal olarak dinozorların evrimleşmesini
ve özelliklerini saptamada bu canlılann fosil kayıtlan
bir temel oluşturmaktadır. Fosillerin incelenmesiyle bu
tür canlılann büyümelerini, hastalıklarını, ölümlerini ve
neden ortadan kaybolduklarını anlamak mümkün olabi-
lir. Fosilleşmiş dinozor yumurtaları da bu bulguları or-
taya koymada bize değerle ipuçlan verebilmektedir.
Ancak hala pek çok sorun bulunmaktadır. Örneğin yu-
murtaların yoğun şekilde bulunduğu sahalarda niçin di-
nozor kalıntılarına rastlamlmamaktadır? Dinozorlar yu-
murtlamak için göç ederler miydi? Yumurtaların içinde,
bilim adamlarına eşsiz bulgular sunacak genetik mater-
yale rastlama şansı nedir?

Tüm sorulara tam olarak yanıt bulunmasa da, Xixi=
a'daki bu binlerce fosilleşmiş yumurtaların incelenmesi
şüphesiz ki bize hem bu canlıları tanımada hem de be-
lirli jeolojik dönemleri incelemede yeni veriler sunacak-
tır. Kısacası, MHomo Sapiens" ya da "İnsan" a kadar
olan gezegenimizin geçmişini ortaya koymak, daha
uzun yıllar bilim adamlarının başlıca uğraşı olarak ka-
lacak gibi görünmektedir,
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