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HASANOGLAN (ANKARA) YÖRESi
SiNEMURIYEN-ALT PLIYENSBAHIYEN
AMMONiT ZONLARI VE TAPHONOMISi
ALKAYA, F., S.O•• Milli. Mlm. Fak •• Jeolojl Milli. Bölümü. Konya
ÖZ: Hasanoglan formasyonunun Kurtin Dere, Kisik Dere ve Akbayir Tepe
kesitlerinde yüzeyleyen ammonitli seviyeleri ayrintili olarak incelenmistir.
Istifte ilk ammonitler, kumtaslari üstüne gelen yesilimsi-gri krinoidal birim
içinde görülür. Bu birim maksimum 1.5m kalinliga erisir ve yanalolarak devamsizdir. Derecelenme, biyo ve Iitoklastlar, Alt Sinemuriyen'in farkli düzeylerinden türeyen ammonitlerin parçalar halinde ve birarada bulunmalari bu
çökellerin tasinip yeniden depolandigini göstermektedir. Bu birimin üstüne
gelen ilk tabaka içinde Üst Sinemuriyen'in Obtusum zonuna ait Asteroceras
d. obtusum, A. suevicum. Ad. stellare. A. sp., yanisira daha yasli zonlardan
türeyen Arnioeeras ceratitoides Caenisites sp., Coronieeras sp., birlikte bulunmustur. Bu tabakanin üstüne gelen 0.75m kalinlikta, yogun biyotürbasyon gösteren karbonatli çamurtaslarinin ilk 0.25m'si yesil renkli olup Üst
Sinemuriyen'in Raricostatum zonunu belirleyen Palteehioeeras (O.) edmunQL. P. cf. tardecreseens ve EDidemeeras praeeursor türlerini kapsar. Kahverengi-kirmizi renkli üst 0.50m içinde Phylloceras LP') hebertinum. P. LZ,) bonarelli. P. LZ,) lavizzarii. Hantkenieeras hantkeni. Calliohvlloceras bici~olae.
JuraDhvllites dioDsis. Phricodoeeras tavlori türleri bulunmustur. Bu topluluk
Alt Pliyensbahiyen'in
Jamesoni zonuna aittir. Bu seviyenin üstüne 0.801.00m kalinlikta kirmizi renkli, ince tabakali, yalanci yumrulu marnlar gelir. Bu
düzeydeki yumrularin çogunlugunu limonitik kilifli, asinmali ammonit parçalari
olusturur. JuraDhvllites sp., ve Tropidoceras
sp., disinda tomü taninamayacak derecede özelliklerini kaybetmislerdir. Daha üste gelen marnlarda ammonit bulunamamistir.

SINEMURIAN-LOWER PLlENSBACHIAN .AMMONlTE ZONES
AND TAPHONOMY OF THE BASANOGLAN (ANKARA) AREA
ABSTRACT : Ammonite bearing beds of the Hasanoglan

formation exposed at Kisik Dere, Kurtin Dere and Akbay" Tepe were studied in detail. First
ammonites appear in the greenish-gray crinoidal unit overlying unfossiliferous sandstones. This Unit attains a maximum thickness of 1.5m and is laterally discontinuous in the field. Gradation, occurrence of aiready lithified bio/ithoclasts, fragmentary and mixed nature of ammonites representing different zones of Lower Sinemurian clearly indicate that sediments and fossils
were transported and redesopited. On top of this unit a single bed yields
teroceras cf. obtusum. A. Suevicum. A. cf. stef/are. A. sp., representing the
Obtusum zone of Upper Sinemurian together with Arnioceras ceratitoides.
Caenisites sp., Coroniceras sp., derived from older zones. This bed is fo/lowed up by 0.75m thick strongly bioturbated calcareous mudstones; the
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/ower 0.2Sm is green in c%ur and contains Pa/techioceras (O'> edmundi. P.
cf. tardecrescens and EDideroceras praecursor indicating the Raricostatum
zone of Upper Sinemurian. The upper. O.SOm is brownish red in c%ur and
contains Phvlloceras iP.) hebertinum. P. iZ'> banarellii. P. iz.) /avizzarii. HaD!:.
keniceras hantkeni. Ca/liohvlloceras bicico/ae. Juraohv/lites dioosis. Phricodoceras tav/ori. an assemb/age of the Jamesoni zone of Lower P/iensbachian. These beds pass upwards into thin-bedded pseudonodu/ar red mar/s
with a thickness of 0.80-1.00m. Ammonites present in these beds are aLi
fragmentary, coated and many of them act as nodu/es. Apart from two specimens, Juraphv/lites sp., and TroDidoceras sp., none of them can be identified. No ammonites were found higher up.

GIRIs
Hasanoglan formasyonu,
Ankara'nin 37 km dogusunde yer alan
Hasanoglan'in kuzeyinde yüzeyler. Triyas üstüne uyumsuz gelen istif degisik
tipte çakillar kapsayan konglomeralarla baslar ve üste dogru muntazam tabakah siyahimsi - nefti kurntaslarina geçer. Kurntaslari bol bitki kirintih ve demirli
olup karbonat oraninin arttigi üst seviyelerinde seyrek ekinoderm ve kalin
kavkili bivalv parçalari içerir. Istifin bundan sonraki 3 m'lik kesimi ammonitlidir
ve alttan üste dogru yesilimsi-gri, tümüyle tasinmis malzemaden olusan krinoidal birim, önce yesilimsi-gri sonra kirmizi renkli karbonatli çamur-taslari ve
kirmizi yalanci yumrulu mamlardan olusur. Istif üste dogru gri renkli fosilsiz
mamlar ve kurntaslariyla devam eder. Birimin yasi yörede yapilmis önceki
çalismalarda mikrofosillerle Alt Jura olarak belirlenmistir (1 - 4). Amrnonitli
düzey çalisma alaninda Kurtin Dere ve Akbayir Tepe'nin dogusunda (Sekil
1, mvk. 1,2,3,4) küçük yüzlekler halinde izlenebilmektedir.
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Sekil 1. Yer bulduru haritasi.
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Bu düzeyden derlenen ammonit faunasi Sinemuriyen-Alt
Pliyensbahiyen
zaman araliO in temsil eder, ancak topluluk yerli ve tasinmis fosillerden
olusmaktadir.

i

Bu çalismada, zon belirleyen ammonitlerin taphonomileri incelenerek,
gelistirilen bir tasinma modeline göre biyostratigrafide kullanilabilirlikleri irdelenmis ve elde edilen sonuçlarla zonlar belirlenmistir.

TAPHONOMI
Bir ammonitin fosillesme sansi ve sekli kavki geometrisine ve bulunduOu ortam kosullarina baOlidir. Bos bir kavkinin gömülme evresine kadar
geçen olaylar (biyostratinomi),
örn. kavkinin dolma sekli ve derecesi,
gömülme hizi, bulunduOu ortamda yeniden islenerek veya baska bir alana
tasinarak son gömülmesi gibi., ortamdaki sedimanter rejimin denetimindedir.
Gömülme sonrasinda diyajenetik islevler, örn. aragonitik kavkinin erimesi ve
çimentolanmanin baslamasi arasindaki iliskiler vb., etkili olur. Tüm olaylarin
kronolojik siralanma sekli sonuçta fosillesme tipini belirler. Bir bireyin
ölümünden fosil olarak bulununcaya kadar geçen evrede gelisen olaylar bu
bireyin fosillesme sekli incelenerek kismen veya tamamen belgelenebilir.
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Sekil 2. Basitlestirilmis tasinma ve gömülme modeli.
HasanCOlan formasyonundaki yerli ve tasinmis ammonitlerin biyostratinomik modeli basitlestirilmis sekli ile Sekil2'de verilmistir. Burada "A" ortami
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istifin gelistigi ortam, "B" ortami kaynak alandir. Bir T2 zaman araliginin (bu bir
zonun temsil ettigi zaman araligi olabilir) herhangi bir evresinde "A" ortaminin
tabaninda 4 ammonit kavkisi bulunmaktadir. Birinci kavki "A" ortaminda
yasamis bireye, ikinci kavki "B" ortaminda yasamis neme n öigm sonrasi "A"
ortamina tasinmis bireye ait bos kavkilardir. Üçüncü kavki~yfne T2 zaman
araliginda "B" ortaminda yasamis, dolarak gömüldükten sonra yerinden
çikarilarak "A" ortamina tasinmis bireye aittir. Dördüncü ise T1 zaman
araliginda "B" ortaminda yasamis bireye aittir, dolayisiyla digerlerinden yaslidir.
Ilk iki kavki gömülürken "A" ortaminin çökelleriyle dolacaktir, diger iki kavki ise
içlerindeki "B" ortaminin çökelleriyle gömüleceklerdir. Sonuçta T2 zaman
araligini temsil eden tabaka (veya zon) içinde bulunan 4 fosilden:
1 ve 2 nolu fosiller: her ikisi de tek baslarina kullanilabilir ve güvenli yas
verirler + "A" ortamindaki çökelme kosullarini verirler.
3 nolu fosil: tek basina kullanilmaz, stratigrafik kontrollü kullanilirsa yas
verir

+ "B" ortaminin çökelme kosullarini verir.

4 nolu fosil: daha yaslidir
çökelme kosullarini verir.

+ T1 zaman araliginda

"B" ortamindaki

Her iki ortamdaki çökel tipi farkli oldugu takdirde fosillerin cins ve
türlerini belirlemek, fosillerin ve içinde bulunduklari tabakalarin
litolojik
iliskilerini incelemek, stratigrafide kullanilabilirliklerini saptamakta yeterlidir. Her
iki ortamda çökel tipi ayni veya çok benzer ise ayrinti gerekmektedir ki bu
çalismada, Hasanoglan faunasindaki bu tip tasinma üzerinde durulmustur.
Çalisma alaninda fosillerin ve litolojinin birlikte en iyi izlenebildigi kesit
Akbayir Tepe kesitidir (Sekil 3). Istifte ilk ammonitler, kumtaslari üstüne gelen
115cm kalinlikta yesilimsi gri renkli krinoidal birim içinde görülür. Bunlar Alt Sinemuriyen tiplerine ait, cins mertebesinde dahi taninamayacak derecede
kötü korunmus tur parçalaridir. Birim içinde genellikle çakil görünümü verirler.
Tümüyle tasinmis malzemeden olusan birimde egemen bileseni ekinoderm
parçalari (genelde krinoid diskleri) olusturur. Ikinci derecede ammonit
parçalari ve tek tip kireçtasi Iitoklastlari görülür. Diger bilesenler az oranda
diger biyoklastlar ve terrijen malzemedir. Bu birim içindeki ammonitlerin st ratigrafik degerleri yoktur, ancak geldikleri ortam hakkinda bilgi verirler; bu evrede yerli ortam halen terrijen malzeme alan bir alan, ammonitlerin geldigi ortam
ise tabanda krinoid ve sünger popülasyonlarinin
gelistigi karbonat çökelim
alanidir.
Bu birim üstüne gelen 15cm kalinlikta ilk tabakada büyük boyutlu ve
çok iyi korunmus ammonitler bulunmustur. Bunlardan Asteroceras cf 2.b1u..:
.s.u.m, A.suevicum, A.. ct. mellare. Asteroceras sp., Obtusum zonuna; Ai:riIQ:
ceras ceratitoides. Caenisites sp., Coroniceras sp., daha yasli zonlara aittir.
Farkli zonlara ait fosillerin ayni tabaka içinde bulunmasi tasinma olayini açikça
göstermektedir. Bu tabakadaki tüm fosillerin iç dolgulariyla içinde bulunduklari tabaka benzer litolojik özelliklere sahiptir. Bu durumda iki olasilik vardir:
1. Tüm fosiller tasinmis olabilir (Sekil 3, yorum i)
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Bu olasilikta, tasinma zaman araliginin alt siniri obtusum zonu olarak kesindir. Üst siniri ise yerli fosillerle saptanan ilk ammenit zonu belirleyecektir ki,
istifte bu zon Üst Sinemuriyen'in
Raricostatum zonudur. Tüm fosillerin
tasindigini varsayarsak tabakanin temsil ettigi evre Obtusum-Oxynotum
zaman araligidir:
2.0btosum zonuna a"ittOrIeryerlidir veya es zamanli tasinmistir (Sekil 3,
. ~-~yorum II).'>
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Sekil 3. Akbayir Tepe kesiti ve Obtusum zonunun yorumu.
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Obtusum zonunu karakterize eden fosilleri Sekil 2'ye göre irdelersek:
a) Kavkilar bos olarak tasinmis olabilirler (2 nolu), bu durumda yas problem olmaz ancak yerli degil tasinmis fosUlerdir.
Mevcut ömekler için bu tip tasinma olasiligi zayif görünmektedir. Asm:.
roceras ct. obtusum olarak taninan, biri 30cm digeri 35cm boyutunda
mükemmel korunmus iki örnek mevcuttur. Bunlarda fragrnokon turlari yanisira
oturma odasinin 2/3 turu fosillesmis olarak görülmektedir. Çok narin olan ammonit kavkilarinda, bölmesiz dolayisiyla desteksiz olan oturma odasi turlarinin
tasinma sirasinda kirilmadan kalabilmesi çok zayif bir ihtimaldir. Bazen kavkiyi
güçlendiren bir astar minerallesme bunu saglayabilir, ancak sözkonusu
örneklerde böyle bir olusum yoktur.
b) Kavkilar bulunduklari ortamda tümüyle dolmus, iç dolgubelirli dereceye kadar taslandiktan sonra (erken diyajenetik) tasinmis olabilirler (3 nolu).
Bu kadar büyük kavkilari dolu olarak tasiyabilecek mekanizma ancak bir
kütle hareketi olabilirki bu durumda fosilleri gelisigüzel dizilimli bekleriz. Sözkonusu iki örnek tabakalanmaya paralelolarak bulunmustur. Ayrica içlerinde
bulunus sekillerine göre dogru konumlu olan jeopetal yapilar vardir. Bu fosiller böyle bir kütle hareketi sonucu tasinmis, hem tabakalanmaya paralel hem
de dogru konumda gömülmüslerse bu çok büyük bir tesadüf demektir.
Sonuç olarak, Obtusum zonunu belirleyen fosiller yerli fosillerdir. Bu
fosiller kavki geometrisini koruyan iç kaliplardir. Gömülme evresinde kavkinin
içi tümüyle dolmus ve dolgu çökeli yogun biyotürbasyona ugramistir. Iç
kaliplarda yassilasma deformasyonunun görülmemesi, kavki duvari ve bölme
sinirlarinin belirgin olmasi, aragonitik kavkinin erimeye basladigi evrede kavki
içindeki ve buna ilaveten çevreleyen çökelin erken taslasma ile belirli bir duraylilik kazanmis oldugunu gösterir.
Bu tabaka içine tasinan ve daha yasli olan Arnioceras ceratitoides'in fosillesme seklide benzer tiptedir. Levha i, sekil6'da verilen kesit ombilik dolgusu ve son 1/4 turun kotlarindan geçen bir kesittir. Burada 3 kot kesitinde orijinal kavki kalinligi, aragonitin erimesini takiben biraktigi bosluga kalsitin
yerlesmesiyle korunabilmistir. Diger 3 kotta ise, bosluk çeperin göçmesi sonucu kaybolmustur. Iç kalibin çok muntazam korunabilmis olmasi kavki
içindeki çökelin (kavki içi konkresyonu) bu evrede halihazirda duraylilik kazanmis olmasiyla saglanmistir. Bu durayliligin erisildigi derinlik oyucu organizmalann faaliyetlerini halen yogun olarak sürdürebildikleri maksimum bir derinliktir ki, ancak santimetrelerle ifade edilebilir. Yogun endolitik faaliyet ve erken
taslasma çökelme hizi ile iliskilidir ve fosilin orijinalortaminda bu evrede yavas
çökelme kosullarini gösterir.
Bu tabakanin üstüne 75cm kalinlikta karbonatli çamurtaslari gelir (Sekil
3). Bu istifin alt 25 cm'lik kesimi yesilimsi-gri renkli, üst 50cm'lik kesimi ise kahverengimsi kirmizidir. Bu renk farki olasilikla demirin oksidasyon derecesi n-
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den kaynaklanmaktadir. Bu kesim yüzlekte, dayanimli ve dayanimsiz tabakalarin ardisimi seklinde görülür. Dayanimli tabakalarin tabaniari düzensiz olup
yer yer alttaki tabakaya tedrici geçislidir. Bu tabakalardan yapilan seri asetat
kesitlerinde yogun biyotürbasyon ve biyotürbasyon örnegini izleyen çimentolanma
görülür.
Ince kesitlerde
bu çimentolanma
mikrosparitik,
mikrodolosparitik ve daha yaygin olarak killi demirli görülmektedir. Burada
gerçekte farkli iki tabaka degil, üst kesimi yogun biyotürbasyona ugramis,
biyotürbasyonun olusturdugu gözeneklilik nedeniyle farkli çimentolanmis tek
tabaka sözkonusudur. Istifte tekrarlanan bu biyotürbize zonlar sedimantasyonda zaman zaman yavaslama ve hatta duraklama evrelerini gösterir. Bu evreleri fosUlesme sekilleriyle belgeleyen çok sayida ammonit örnegi de mevcuttur. Levha I, sekil 1'de verilen kesit Hentkeniceras cinsine ait, orijinal kavki
geometrisini koruyan bir iç kaliptir. Aragonit bölmelerin biraktigi bosluklar ikincil olarak yer yer kalsit ve killi-demirli minerallerle doldurulmustur. Fosilin sag
alt kenarinda üç oda boyunca endolitik thallofitlerin (fungi veya alg olabilir)
delgi faaliyetleri sonucu gelismis, düzensiz laminasyon gösteren mikritik bir
zon görülmektedir. Odalarin iç dolgularindaki benekler oyucu organizma izleridir. En dista görülen kesim ise fosilin üst yüzeyini kaplayan Iimonitik kabuga
aittir. Bu tip olusuklar, bu örnegin uzun süre deniz tabaninda yüzeyledigini
gösterirki bu durum sedimantasyonda yavaslama, duraklama veya süprülme
evrelerinde gerçeklesir. Bu kosullarin bir baska göstergeci, bulunan yontuk
ammonitlerdir. Sekil 4'te Phrlçodoceras taylori örnegininolasi
fosillesme evreleri görülmektedir:

a

b

Sekil 4. P. taylori'nin fosillesme evreleri.
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a) Tabanda yatay konumlu olan bu kavki belirli bir dereceye kadar dolmus, bu
arada iç dolgu oyucu organizmalar tarafindan yogun olarak oygulanmistir, b)
sedimantasyonun, kavkimn tümünü belirli bir süre içinde gömebilecek kadar
hizli olmamasi nedeniyle üst kesim uzun süre yüzeylemis, sonuçta biyolojik
faaliyetler ve mekanik hasar nedeniyle tümüyle yok olmustur, c) bu veya
bunu izleyen evrede aragonitik kavki erimis ve iç kalibin üst yüzeyinde demirli
bir kabuk gelismistir. Bu tip fosillesme yine sedimantasyonun çok yavasladigi
veya kesildigi evrelerde görülür.
Bu 75cm'lik istifin ilk 10cm'si fosilsizdir, 10-25 cm'ler arasi Üst Sinemuriyen'in Raricostatum, 25-75cm'ler arasi Alt Pliyensbahiyen'in Jamesoni zonunu temsil eder (Sekil 3).
Bu tabakalarin üstüne yaklasik 1m kalinlikta kirmizi renkli ince tabakali
yalanci yumrulu marnlar gelir. Burada "yalanci yumrulu" teriminin kullanilma
nedeni, bunlarin orijininin diyajenetik segregasyonla .in..MU. olusan yumrulardan farkli olmasidir.
Buradaki yumrulu görünümün
nedeni, yogun.
biyotürbasyon, farkli taslasma, farkli sikisma ve bunlara ilaveten aralara
yerlesen tasinmis malzemedir. Tasinan ve yumru görünümü veren birçok
parça kesitlerde ammonit tur parçasi olarak taninabilmektedir. Bunlar genelde
çok kötü korunmus olup yogun delgilidir. (Levha I, sekil 2,3). Tasinmis bir im:
pidoceras parçasinin fosillesme sekli Sekil5'te verilmistir. Bu kavkinin dolma
ve gömülme evreleri (a,b,c) daha önce P.taylori (Sekil 4) için açiklandigi gibidir. Sekil 5c'de görülen büyütülmüs sematik tur kesitinde (negatif asetat

a

R~::a;~'i!"f:'-~
···..b'.

Sekil 5. Yontuk ve sargili Tropidoceras'in fosillesme sekli.
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baski Levha I, sekil2'de verilmistir): 1, kavki içindeki orijinal çökel; 2, endolitik
thallofitlerin
gelistirdigi
mikritik zon; 3, delgilerde demirli minerallerin
yerleserek olusturdugu kilif; 4, stromatolitik kabuk'tur. Bu örnegin fosillesme
sekli sedimantasyonun
yavas oldugunu; stromatolitik
kabuk, fotik zon
içindeki bir derinligi; kabugun çepe-çevre olmasi, bu parçanin dönme hareketini saglayan enerjiyi göstermektedir. Bütün bu özellikler fosiHn simdi bulundugu ortama degil, tasinip geldigi ortama aittir. Fasiyes benzerligi gözetilerek
tasinmanin uzun mesafeli olmadigi göz önüne alinirsa bu ortam, Ankara
dolayinda Erken Pliyensbahiyen'in ortalarinda varolmus bir ortamdir. Eger bu
gün tümüyle asinmis bir bölge degilse buradaki Liyas istifinin Jamesoni-Ibex
zonlarinda stromatolitik olusumlar ve hard ground'lar bulunabilir.
Yalanci yumrulu marnlar içinde yerli olarak Tropidoceras sp., ve J.w:aii:
hyllites sp., bulunmustur.

ZONLAR
Hasanoglan formasyonu içindeki ammonitli düzeyden derlenen örneklerle Üst Sinemuriyen'in Obtusum ve Raricostatum, Alt Pliyensbahiyen'in
Jamesoni zonlarinin varligi taninmistir. Obtusum zonu, 15cm kalin olup ~
roceras ct. obtusum. A, ct. stellare. A,suevicum, A, sp., türleriyle temsil edilmistir. Oxynotum zonunu temsil eden karakteristik fosil bulunamamistir. Obtusum zonunu 10cm'lik fosilsiz bir aradan sonra Raricostatum zonu izler. Bu
zon, 15 cm kalin olup Paltechioceras (O) edmundi. P. cf. tardecrescens ve
Eoideroceras praecursor türlerini kapsar. Jamesoni zonu, Phricodoceras tay.lQtl'nin varligiyla tasinmistir. 50cm kalinliktaki bu kesimden elde edilen EmdI2:.
ceras lP.) hebertinum. P.
bonarellii. P. LZ.) lavizzarii. Hantkeniceras hantkeni. Calliphylloceras
bicicolae. Juraohvllites diopsis daha genis konakil
türlerdir. Bu zonu izleyen 1m'lik kesimde bulunan Trooidoceras. sp., J.w:ai2:
hyllites sp., zon vermezler, ancak Hasanoglan'daki fosilli düzeyin Iitolojik ve
paleontolojik özellikleriyle Bilecik ve Amasya istiflerine benzerligi gözönüne
alindiginda bu kesimi Ibex zonu içinde degerlendirmek yanlis olmaz.

!l.l

Belirlenen zonlar Avrupa Standart Zonlari'na uygundur (5). Pontidlerin
Üst Sinemuriyen-Alt Pliyensbahiyen faunasinda bulunan (6) birçok eleman
bu yörede mevcut degildir, ancak bu durum ortamsal nedenlerden ziyade
yüzleklerin sinirli olmasi ve yörede geçmis yillarda özel amaçli kolleksiyonlarin
sikça yapilmasi sonucu olabilir.

SONUÇLAR
Hasanoglan formasyonu içindeki fosilli düzeyde hem yerli hem de
tasinmis ammonitler mevcuttur. Tabakaiçinden elde edilen ammonitlerin fosillesme sekilleri irdelenerek, yerli olduklari saptanan örneklerle Üst Sinemuriyen'in Obtusum ve Raricostatum, Alt Pliyensbahiyen'in Jamesoni zonlari
taninmistir.
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LEVHA

i

Sekil 1. Hantkeniceras'in
orta düzleminden geçen kesit, sag alt kenarda
oygu yapilari (a), endolitik thallotitlerin olusturdugu mikritik zon (b),
ve en dista limonitik kabuk (c) görülmektedir. x2
Sekil 2. Yontuk TrQpidoceras'in tur kesiti, orijinal dolgu (a), mikritik zon (b), Iimonitik kenar (c), stromatolitik kabuk (d). x1.5
Sekil 3. Tabaka içinde yumru görünümü veren amrnonit tur parçasinin enine
kesiti, yogun derecede oygulanmis ve delgilenmistir. x2
Sekil 4. Krinoida\ matriks içinde tasinmis amrnonit, deforme olmus iç kalip. x

1.5
Sekil 5. Oyucu organizmalarin

faaliyetleri sonucu gelisen iz fosiller. x1.5

Sekil 6. Arnioceras'in ombilik dolgusu ve son 1/4 turun kotlarindan
kavki duvarlarindaki farkli korunmayi gösteren kesit. x1.5

20

geçen,

5

6
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