
Giysili
Taneler

K
lreçtaşları kalsit, aragonit, Mg-Ca karbonat ya da dolo
mit şeklindeki karbonattan oluşur. Kalsit ve aragonit, ki- 
reçtaşlarında organik veya İnorganik kökenden türeyen 
Iskeletsel ya da iskeletsel olmayan oluşuklar halinde bu
lunurlar. Organizmaların canlı haldeki hareketleri sonucu iskeletsel 

olmayan bileşenler meydana gelir,1>. İskeletsel olmayan bileşenler 
arasında pelletler, blyoklastlar, intraklastlar ve giysili tane oluşukla
rı bulunur. Bunlardan giysili taneleri ooidler, onkoidler ve plzoldler 
oluşturur.
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0,25-2 mm. çapında, balık yumurtasına benzer yuvarlak veya 
elipsoidal şekilli giysili taneler oold olarak adlandırılır. En basit görün
tü ile ooidler, merkezlerinde bir çekirdek ve bu çekirdeğin etrafında 
içiçe geçmiş konsantrik karbonatlı halkalardan oluşur. Çekirdek ço
ğunlukla bir karbonat veya kuvars tanesidir. Bazen hava kabarcığı 
çekirdeği oluşturabilir. Çekirdek bir bakıma ooidlerin şekillerini oluş
turur. Yuvarlak bir çekirdek etrafında küresel bir oold, yuvarlak olma
yan çekirdek etrafında ise oval şekilli oold gözleniri". Ooidlerin sığ 
ve çalkantılı ortamlarda daha hızlı çökeldiği, oold yüzeylerinin ve 
konsantrik lamellerin daha düzenli oluştuğu gözlenmektedir121. Yük

sek enerjili ortam
larda, oold zarfları 
düzensiz bir şekilde 
gelişiri3'’1.

Ooidler foto
sentezin olmadığı 
ortamlarda oluşur
lar. Bu durum oo
idlerin aşırı doygun

Bir çekirdek etrafında 
sarılım yapmış aragonit 
zarlari'!
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çözeltilerden inorganik yollarla çö- 
keldiğini düşündürür. Ooidlerin inor
ganik büyümeleri yüksek ısı, CaCO- 
3'ca aşırı doygun çözeltinin varlığı, 
ortamın çalkantılı olması ve çekirdek 
oluşturacak bir kaynağın bulunması
na bağlıdır. -

Ooidler aşırı tuzlu ortamlardan 
tatlı su ortamlarına kadar her türlü 
koşullarda bulunabilmektedir. Ge
nellikle ooidce zengin çökeller sığ 
sularda, özellikle 2 m'den daha sığ 
sularda gözlenir; zaman zaman 10
15 m. derinliklerde de ooid oluşum
ları belirlenmiştir111, Günümüz ooidleri 
tropikal veya yarı tropikal ortamlarda 
çökelirler. Yarı tropikal ortamlarda su
lar tuzlu; tropikal ortamlarda ise nor
mal tuzluluk sınırındadır. Düşük Mg- 
kalsitli ooidler güncel göller, nehirler, 
mağara ve kalkerli alanlarda oluşur
ken; yüksek Mg-kalsitli ooidler aşırı tuzlu lagünlerde yay
gındır161. Durgun su koşullarında gelişen ooidler ise denizal
tı tepeleri üzerinde gelişir ve farklı özellikler sunar. Durgun 
su ooidlerinde çekirdek tane merkezinde olmayıp, zarlar 
asimetrik sanlımlıdır. Denizaltı tepelerinde oluşan pelajik 
ooidlerin çapları 0,2-0,4 mm arasındadır. Bunlar çok ince 
dairesel sarılımlı, 10-15 mikron kalınlıkta zarlardan oluşan 
içsel bir yapıya sahiptir171. Genellikle güncel ooidler ara

Ooid oluşum ortamları,9>

gonitten oluşmuştur151. Yaşlı çökeller içindeki dolomitize 
olmamış ooidler ise, kalsitten meydana gelmiştir181.

Yeıyüzünde çok az sayıda güncel ooid oluşum 
alanları bulunur. Bunlar; Gökova Körfezi, Sedir Adası Kle
opatra Plajı, El Alamein Sahili (Mısır) ve Bahama-Florida 
ooidleridir. Sedir Adası Kleopatra Plajı ooidleri; ılıman iklim

Ooidlerin ince kesit görüntüsü1131

kuşağında dalga ve rüzgar etkisindeki çalkantılı sığ su ko
şullarında, mikrobiyolojik (alg-bakteri) faaliyetlerinin fazla 
olduğu, karbonat konsantrasyonun yoğun, tuzluluğun ve 
alkalitenin yüksek olduğu bazik ortam koşullarında oluş
muştur1101. Diğer yandan El Alamein ooidleri ılıman iklim 
kuşağında, çalkantılı sığ su koşullarında, mikrobiyolojik 
aktivitenin olmadığı, karbonat konsantrasyonunun fazla, 
tuzluluğun ve alkalitenin yüksek olduğu bazik ortam ko
şullarında çökelmiştir1111. Bu durum Sedir Adası, Kleopatra 
Plajı güncel ooidleri ile El Alamein Sahili güncel ooidleri- 
nin farklı mikro iç yapıya sahip olduğunu gösterir. Her iki 
yerdeki ooid oluşumunda, ortamsal ve kökensel koşullar 
farklı gelişmiştir. Sedir Adası ve Kleopatra Plajı ooidleri Ple- 
yistosen yaşlı güncel Bahama-Florida ooidleri ile büyük 
benzerlikler sunarlar1121.

Onkoidler

Mavi yeşil alglerin bir çekirdek etrafında düzensiz sarılı
mı ile oluşan giysili tanelere onkoid adı verilir1141. Onkoidler 
diajenez etkisiyle kristalli bir yapı kazanmakta ve ooidlere 
benzer bir şekil alabilmektedirler. Onkoidlere özellikle resif 
arkası ortamlarda sıkça rastlanmaktadır.

Pek çok onkoid türü vardır:

Algal Onkoid: Bu tip onkoidler biyojen oluşumlu olup, 
sert bir çekirdek etrafında sarılan algler tarafından oluş
turulur.

Foramlnifer-Alg Onkoid: Bu tip onkoidler tamamen



Arazide gözlenen onkoidler, Utahl,5> Onkoidlerin ince kesit görüntüsü

Gastropod çekirdeği üzerinde gelişen onkoid kesiti. Onkoid (Plivosen), Kaliforniya(ıs)

bir çekirdek etrafını saran yapışık foraminiferler tarafından 
oluşturulur. Büyüklükleri cm mertebesindedir.

Mikrit Onkoid: Bakteriler tarafından oluşturulan onkoid- 
lerdir. Çekirdek ile kabuk arasındaki sınır geçişlidir. Sert bir 
çekirdek etrafını saran mikritik seviyelerden oluşur1161.

Onkoid oluşum ortamlarıl1^

Sınğalar

Goniobasis cinsi bir gastropod çekirdeği üzerinde 
gelişen onkoid k.esitifiU Sevier Country, Utah (Pale- 
osen-Eosen).



Holosen pizoidleri1201

Pizoidler

Pizoidler tane boyu 2 mm'den büyük, düzenli sarılımlı, 
vadoz suyun etkili olduğu, özellikle mağara ve karstlaş- 
manın yaygın olduğu karasal ortamlarda, diajenetik yol
larla oluşan giysili tanelerdir. Belirgin bir çekirdekleri yoktur. 
Çoğu kez daha koyu renkli bir mikritik çekirdek üzerinde 
büyürler1191.

Pizoidin mikroskop altındaki görünümü'2)

Genel olarak pizoid türü giysili taneler travertenlerin 
içinde yaygın olarak bulunmaktadır121'221. Pizoid taneleri 
yamaçlar üzerinde bulunan küçük ölçekli teras havuzları 
ile çöküntü ortamları içinde yer alan geniş ve sığ havuz
larda bulunur. Bu taneler genellikle çalı şekilli ve mikritik 
karbonatla birlikte görülür1191.

Mikroskobik incelemelerine göre üç tür pizoid vardır: 
(a) Konsantrik laminalı pizoidler; sıçramalı ve türbilanslı 
sularda oluşurlar. Bunlar aşınma ve taşınma özelliğinde 
olup, inorganik büyüme gösterirler, (b) Işınsal çalı tipinde
ki pizoidler; tabakalı yapıdaki çalı travertenine benzerler, 
onlardan farklı dendritik mikro yapılarla ayrılırlar. Bunlar 
diyatome, bakteri ve mavi-yeşil alg içeren aralıklı mikro 
taraça havuzlarında oluşurlar, (c) Stramatolitik yapıdaki 
pizoidler ise daha yaşlı travertenlerde bulunur, Bunlar dü
zensiz dışa doğru büyüme gösterirler ve mavi-yeşil algler 
ile örtülebilirler, Düşük enerjili ortamlarda oluşurlar1231.

Pizoidin mikroskop altındaki görünümü124)
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