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Çanakkale - Bayraktepe'nin Tortoniyen
Yaşlı Balık Fosilleri

On the fossil fishes from the Tortonian of Çanakkale-Bayraktepe

KEMAL ERDOĞAN Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ: Çanakkale-Bayraktepe fosil yatağı, denizel ve karasal omurgalı faunasını birlikte içermesi yönünden önemlidir.
Balık çene ve dişleri (çeşitli) litoral bir ortamı göstermekle beraber, ele geçen diğer omurgalı, özellikle memeli fosilleri
karasal ortamı yansıtırlar. Denizel ve karasal faunanın zaman içindeki çağdaşlığı bu fosil yatağın önemini artırır.
Tanıtılan balık dişleri Sparidae ailesine ait olan Sparus aff. auratııs LÎNNE, Sparus cinctus AGASSIZ, Diplodııs sp.
türlerine aittir.

ABSTRACT:: The Çanakkale-Bayraktepe fosiliferous bed is important in that it contains specimens of both continental
and oceanic vertebrate fossil fauna. Although, fish jaws and teeth show a littoral property, fossils of mammalian
vertebrate indicate continental conditions. Littoral and continental fauna which are contemporaneous increases the
importance of this fossil bed. The explainin the fish teeth belong to Sparus aff. auratus LÎNNE, Sparus cinctus
AGASSIZ, Diplodus sp. specieses which is included by the Sparidae family.
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GİRİŞ

Bugüne değin, Çanakkale'nin 10 km güneydoğusundaki

(şekil 1) Bayraktepe fosil yatağında bulunan balık fosille-

rinin, ayrıntılı bir incelenmesi yapılmamıştır. Çalışmada de-

mir oksitli kumlu düzeyden çıkarılan balık çene ve dişlerin-

den, Sparidae ailesine ait olan, Sparus aff. auratus LÎNNE,

Sparus einetııs AGASSIZ, Diplodus sp. türleri saptanmıştır

(Bauza, 1949; Müller, 1957-70; Quenstedt, 1867-85; Uhlig,

1968; Wurmbach, 1968; Zittel, 1923-24; Zbyszewski ve

Moıtmho, 1950).

#Umurbey

ANAKKALE

Bayraktepe
Kepez

oval veya yuvarlak diş sıraları vardır (Ülkümen, 1960). Yu-

tak dişcikleri, iki veya üç sıralı olup, değişik şekildeki ko-

numları ile, cinsleri karakterize ederler. Sparus aff. auratus

LÎNNE, Sparus cinctus AGASSIZ, Diplodus sp. olarak ta-

nıtılan örneklerimiz, biyometrileri ile aynı jeolojik zaman

birimindeki diğer türlerden ayrılmaktadırlar (Levha 1, şe-

kil 1, 2, 3, 4).

Yaş. Tip katma göre Tortoniyen. Daha önceki çalış-

malarda, fosil yataktaki memeli faunanın yaşlandırılmasm-

da, Alt Pliyosen (Ozansoy, 1973), Miyosen-Pliyosen sımrı

(Tekkaya, 1974), Sarmasiyen (Ünay, 1976) katı yaklaşım-

larında bulunulmuştur.

Ortam. Sparus aff. auratus LİNNE (Levha 1, şekil 1)

ve Sparus cinctus AGASSIZ (Levha 1, şekil 2) türleri sub-

tropikal denizlerden başka, bilhassa tropikal denizlerde li-

toral zonlarda yayılım gösterirler (Zbyszewski ve Moıtmho,

1950). Diplodus sp. ise tropik ve sub-tropik denizlerin lito.

ral zonlarmda yayılım gösterir (Bauza, 1949).

Balık ve memeli fosillerinin bulunduğu okside olmuş kar-

bonatça zengin oolitik kumtaşları, yüksek enerji şartlarına

sahip litoral bir deniz varlığını yansıtırlar. Ayrıca, yine bu

çevredeki çökellerin sedimanter karakterleri, özellikle çapraz

katmanların birbiri ile ters yönde gelişim göstermeleri, bir

gelgit ortamının varlığını göstermektedir (Karabıyıkoğlu,

1977, kişisel görüşme).

Sözü edilen yatakta bulunan, fosil tohum örneğinin

palinolojik incelenmesinde bunun, palmiyelerden Phoenix

(Hurma) cinsine ait olduğu bildirilmiştir (Kasaplıgil, 1977,

yazılı görüşme). Bu kanıtlar da, balık fosil örneklerimizin

yayılım ortamının, litoral olduğu düşüncemizi destekler ni-

teliktedir.

STRATİGRAFİ

Daha önceki araştırmacılar bu yöredeki serileri birçok
doğal rejime ve zona ayırmıştır (Ozansoy, 1966). Alüvyon
yelpazeleri üzerine pembe renkli kiltaşı, kumtaşı ve marnlı
olan Anchitherium ve Listriodon. splendens'li zon olarak ta-
nımlanan akarsu çökelleri gelmektedir. İkinci düzey olarak
bunların üzerine gelen ve Mactra,da içeren çakıltaşı, kum-
taşı, kiltaşı, miltaşı ve kaya türleri gözlenmektedir (Kara-
köse, 1978, kişisel görüşme). Demir oksitli olan bu kumlu
düzey karasal ve denizel omurgalı fosilleri beraber içerir.
Fosil yatak tipi yönünden haliç sınıfına dahil edilmektedir
(Tobden, 1968). Maetra'lı kumtaşı, çakıltaşı ve bol Gastro-
poda'lı kumlu kireçtaşları içeren gölsel tatlı su çökelleri
üzerine gelen akarsu çökelleride, karasal ve denizel omur-
galı fosillerini birlikte bulundurmaktadır. En üst düzeyde
ise Oolitli kumtaşı, kireçtaşı, killi kireçtaşı ve Mactra'lı ki-
reçtaşları ile denizel çökeller gelmektedir (şekil 2).

Sparidae ailesinin genel karakterleri

Genel karakterleri bakımından vücutları yüksek olup,

anal yüzgeç üç dikenli, ventral yüzgeç bir diken ve beş ışınlı

olarak göğüsde yer alır. Sparidae ailesinde Palatin ve Vo-

mer, genellikle dişsizdir. Çene üzerinde konik ve kesici diş-

leri taşırlar, ön dişler keskin, arka dişler ise yarım konik

şeklindedir. Bu dişleri izleyen çeşitli büyüklükte öğütücü,

SONUÇLAR

Çanakkale'nin Bayraktepe yöresinde bulunan fosil ba-
lık çene ve dişlerinin Sparidae (Deniz sazanları) ailesine
ait oldukları ve bunların Tortoniyen çağında bir litoral orta-
mı yansıttıkları saptanmıştır. Balık fosillerinin diğer omur-
galı, özellikle memeli fauna ile birlikte bulunması Bayrak-
tepe yöresinin, Tortoniyen çağında bir haliç olabileceği dü-
şüncemizi kuvvetlendirmektedir. Bayraktepe fosil yatağı ka-
rasal ve denizel faunaların çağdaşlığının saptanabilmesi, böl-
genin paleocoğrafyasma önemli katkıda bulunması, ayrıca
Türkiye Omurgalılar Paleontolojisi'nin aydınlatılması yön-
lerinden önemlidir.
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LEVHA I

Şekil 1: Sparus aff. auratus LİNNE. Oval (Subeliptik) ve yarı küremsi (Hemisferik) molar dişler.
Şekil 2: Sparus cinetus AGASSIZ. a, b, c, d: Oval ve yarı küremsi yan (Lateral) dişler, e: Yan konik diş.
Şekil 3: Biplodus sp. a, b, c, d: Oval ve yarı küremsi molar dişler, t, h, ı: ön yan digler.
Şekil 4: Diplodus sp. a, b, c, d, e, f, h, ı, : Aşınma yüzeyli oval molar dişler, j, k: Orta yan konik dişler.

Figure 1: Sparus aff. auratus LİNNE. Subelliptical and hemispheric molar teeth.
Figure 2: Spams cinctug AGASSIZ. a, b, c, d : Subelliptical and hemispheric lateral teeth, e: Lateral conical tooth
Figure 3: Biplodus sp. a, b, c, d: Subelliptical and hemispheric molar teeth, f, h, ı: Antero-lateral teeth.
Figure 4: Diplodus sp. a, b, c, d, e, f, h, i: Subelliptical molar teeth oeclusal. j, k: Media-lateral conical teeth.








