
সমুদ্র উপকূলে ডাইল াসলেে পালেে ছাপ! 

 

 

কমপলে ১১০ মমমেয ় বছে আলে যুক্তোলযেে মাটিলে হেঁলে হবড়াল া সব বলেষ ডাইল াসলেে অন্তে 

ছয়টি প্রযামেে পালয়ে ছাপ পাওয়া হেলছ বলে দামব কলেলছ  েলবষকো। 

সম্প্রমে হেমটিংস মমউমযোম অোন্ড আে ব গ্যাোমেে মকউলেেে মিমেপ েোডল্যান্ড এই পালেে 

ছাপগুমে আমবষ্কাে কলেলছ । মেম  মিলেল ে হপাে বসমাউথ মবশ্বমবদ্যােলেে একয  ববজ্ঞাম ক।  

মেম  যাম লেলছ ,যুক্তোলযেে হকন্ট এোকাে পাথলেে োলে ছেটি মিন্ন প্রযামেে ডাইল াসলেে 

পালেে ছাপ পাওো হেলছ। এই এোকাটি মূেে ঝড়-বৃমি প্রবণ। উপকূে এোকাে পাম ে হোলড় 

প্রােই  তু  যীবালেে েমদে হমলে হসখাল । 

প্রাণী ও উমিদমবদ্যাে অধ্যাপক হডমিড মাটি বে বলে , এই প্রথম পাথলেে স্তলে এই ধেলণে পালেে 

ছাপ হদখা হেে। এোলক হিাকলটাে িেলমে  বো েে। এো খুবই মবেে ঘে া। েেে হেষ যীবন্ত 

ডাইল াসলেে পা পলড়মছে এই পাথেগুলোে উপলেই। 

মেম  আেও বলে , পালেে ছাপগুলো হদলখ হবাঝা যালে এগুলো আোদা আোদা প্রযামেে। অনুমা  

কো যাে দমেণ ইিংল্যালন্ডে এই অিংলে একামধক প্রযামেে ডাইল াসে মছে।  

এই পালেে ছাপ আনুমাম ক ১১০ মমমেে  বছে পুেল া বলেও যাম লেলছ  মেম । মবজ্ঞা ীলদে 

ধােণা মপলে কাঁোযােীে অোমিলোসোস, মে  পা মবমেি হথলোপডস, মািংসােী োইলেল াসোস, 

োইলেল াসোে হেক্স, তৃণলিাযী ও ডা া মবমেি অম বলথাপডলসে পালেে ছাপ এগুলো। 

মকউলেেে মিমেপ েোডল্যান্ড বলে , ২০১১ সাে হথলকই হকন্ট এোকাে পাথলে অস্বািামবক মকছু 

েেে কলেমছোম। অল কবাে এই ছাপ েেে কো হেলছ। বহুমদ  ধলেই অনুসন্ধা  চাোমেোম। মকন্তু 

হযাোলেে পাম লে ভূমমেে েওোে ধীলে ধীলে এই পালেে ছাপ আেও স্পি েে। প্রথলম হসোলক 

োমেে পালেে ছাপ মল  েলেও পলে আেও খমেলে হদলখ হবাঝা যাে এটি অম বলথাপমডক্স  ালম 

মবলুপ্ত প্রযামেে হকাল া প্রাণীে। 

েলবষণাে যা া হেলছ, ১১০ মমমেে  বছে আলে চীল ও এই যােীে ডাইল াসোলসে অমস্তত্ব মছে । 

৬৫ হথলক ৮০ হসমন্টমমোে আকৃমেে এই পালেে ছাপ হসই সমেকাে ডাইল াসলেে পালেে আকৃমেে 

সলে হুবহু মমলে যালে।  এ ব্যাপালে অধ্যাপক মাটি বে বলে , এে যুে পে এই যােোে 

ডাইল াসোলসে পালেে ছাপ হমো সমেেই হোমেষ বক! 


