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B‹L‹M VE TEKN

Paleontoloji

Türkiye’de Bir ‹lk:
Mersin’de bir Deniz
‹ne¤i Fosili Bulundu!
Mersin ilinde bir kaya blo¤u içinde rastlant›sal olarak bulunan omurga parçalar›n›n, Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü’nden bir ekip taraf›ndan
yap›lan inceleme ve araflt›rmalar ›fl›¤›nda, bir deniz ine¤i türü olan Metaxytherium medium’a ait oldu¤u ortaya ç›kt›.
Fosilin bulundu¤u 2,5 tonluk kaya blo¤u, Sandal Da¤›’n›n güneyindeki Karaisal› formasyonunda yer al›yor. Bu bölge, Miyosen dönemden (25 - 5 milyon
y›l önce) kalma kireçtafl› kayalar›ndan
oluflmakta. Fosilde kaburga ve omur
kemikleriyle ön yüzgeç parçalar› çok iyi
korunmufl durumda. Gö¤üs kafesi geniflli¤i 86 cm, omurga uzunlu¤uysa
82 cm. Bafl ve kuyruk k›s›mlar›ysa yok;
nedeni, olas›l›kla fosilleflme öncesi parçalanma-sürüklenme olaylar›. Yap›lan
yüzey araflt›rmas›nda bu parçalar bulunamam›fl olsa da, buluntunun 100 metre güneyinde bir baflka bireye ait kaburga parçalar› saptand›. Daha ayr›nt›l›
araflt›rmalarla bulgu say›s›n›n artaca¤›
düflünülmekte. Ekibin yapt›¤› ilk araflt›rmalarda kabaca denizel memeli olarak tan›mlanm›fl olan fosil kal›nt›s›n›n
foto¤raflar›, ABD’deki Teksas Tech Üniversitesi’nde (ABD) omurgal› fosiller
üzerine doktora çal›flmas› yapan Murat
Maga’ya gönderildi ve fosilin deniz
inekleri grubundan Metaxytherium medium türüne ait oldu¤u bilgisine ulafl›l-
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Mersin Üniversitesi Jeoloji
Mühendisli¤i Bölümü araflt›rma
ekibi bulgu yerinde.

d›.
Bu, fosilin Türkiye’de ilk bulunuflu. Dokuz Eylül Üniversitesi Do¤a Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Tanju Kaya da
bu fosil bulgusunun Türkiye’de ilk oldu¤unu do¤rulam›fl durumda ve Toros
kufla¤›nda farkl› ihbarlar›n de¤erlendirilmesiyle fosil say›s›n›n artaca¤›n› belirtiyor.
Deniz ine¤i fosili, Türkiye’de ilk kez bulunmas› ve jeolojik geçmiflteki co¤rafya,
iklim, yaflamsal ve ortamsal koflullarla,
dünya ve ülkemizin jeoloji tarihi hakk›nda bilgiler vermenin ötesinde, toplumun da ilgisini çekecek büyüklük ve
güzelli¤e sahip.
Metaxytherium cinsi, memeliler s›n›f›n›n
Sirenia tak›m›na ba¤l› Dugongidae ailesi içinde yer alan “deniz inekleri” grubunun bir üyesi. Fosil bulgusunda 10
kaburga ve 10 omur say›ld›. Omurga
yüksekli¤i 71 cm. Omur kemi¤i geniflli¤i 7-12 cm, yüksekli¤i 5,5-8 cm aras›nda
de¤ifliyor. En genifl omurga yukar›dan
afla¤› 8., en dar omur 3., en k›sa
omur 7., en yüksek omurlar 4. ve 10.
Deniz ine¤i
fosilinin kaburga
ve omur kemikleri
ile sol alt kesimde
görülen yüzgeç
parçalar›.

Metaxytherium medium türünün
‹talya’da sergilenen tam fosili.

omurlar. Kaburgalar›n uzunlu¤u yukar›dan afla¤›ya do¤ru 17 cm’den, 7. kaburgada 63 cm’ye kadar art›yor. Son
kaburgan›n boyuysa 17 cm. Kaburga
kemiklerinin ortalama kal›nl›¤› 4 cm.
Metaxytherium medium daha önce
Fransa ve ‹talya’da Geç Miyosen döneminden (11-5 milyon y›l önce) kalma kayalarda bulunmufltu. ‹talya’daki fosil,
bugüne kadar bulunanlar içinde bütünlük bak›m›ndan en iyi durumda olan›.
Tür, Geç Pliyosen’de (5-3,5 milyon y›l
önce) yok oldu. Yani bu türün günümüzde yaflayan örne¤i yok.
Deniz ineklerinin (sirenianlar) günü-

Bulunan fosil Metaxytherium, günümüz
denizlerinde yaflayan deniz inekleri (Sirenia)
grubunun bir üyesi olan manate’ye benzer.

müzde yaflayan 5 türü bulunuyor. Yaflam alanlar›, tropikal ve yar› tropikal
deniz sular›. 3-3,5 m uzunlu¤a ve 450800 kg a¤›rl›¤a ulaflabiliyorlar. Ortalama ömürleri 60-70 y›l. Tüm yaflamlar›n›
su içinde geçiriyor, deniz çimenleri ve
yosunlarla besleniyorlar. Akci¤er solunumu yapan bu canl›lar su içinde 20
dakika kalabiliyor, ancak 5 dakikada
bir su üstüne ç›k›yorlar. Bafl k›sm›na
yak›n palet benzeri iki yüzgeç ve yass›
bir kuyruk yard›m›yla hareket ediyorlar.
Sakin ve zaman zaman sosyal davran›fllar gösterebilen hayvanlar. Yunuslar gibi t›klama ve c›v›lt› sesleri ç›kararak birbirleriyle iletiflim kuruyorlar. 15-20 bireyden oluflan aile gruplar› halinde ya
da yaln›z yafl›yorlar. Burun deliklerini
su üstünde tutarak uyuyorlar.
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