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OLUR (ERZURUM) YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE
YAŞLI KIREÇTAŞLARININ BIYOSTRATÎGRAFİSI

The biostratigmpy of Upper Jurassic-Lower Cretaceous aged limestones of Olur (Erzurum)

MAHMUT TUNÇ C.Ü. Müh, Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Sivas

ÖZ? Yörede yüzeyleyen Üst Jura-Alt Kretase yaşlı titonik fasiyesindeki peiajik kireçtaşları oldukça bol Calpionellid
içermektedir. Bu kireçtaşlannın Calpionellidlere dayalı biyostratigrafısini yapmak ve Jura-Kratase sının ile kat
sınırlarını saptamak amacıyla, yörede 3 adet ölçülü stratigrafi kesiti alınmıştır, 500 m, kalınlıktaki birimden derlenen
örneklerin sedimantolojik ve petrolojik incelemeleri sonucunda, dokularının mikrit olduğu saptanmıştır* Paleontolojİk
ve biyostratigrafık incelemeler sonucunda da, birimin yaşının Titoniyen-Hotriviyen (?) olduğu saptanmış ve yeni bir
Calpionellid türü olan Crassîcollaria remanei n. sp.W bulunmuştur, Birim içerisinde Crassıcollaria interme-
dia (Üst Titoniyen'in altı), Calpionella alpına (Üst Titoniyen'in üstü), Calplonelk elliptica (Alt Beniyasiyen)
ve Calpionellopsis sîmpIex-Calpionellopsis oblonga (Üst Berriyasiyen) biyozoniarı ayırtlanarak diğer
çalışmalardaM biyozonlarla karşılaştmlmıştır. Titonik fasiyesteki bu kireçtaşları, pontid kuşağmda yer alan benzerleriyle
karşılaştırılmışt«\ Jura-Kretase sının ise, Calpionella elliptica Cadisch türünün ortaya çıkış düzeyi olan 185'inci
metre olduğu saptanmıştır.

ABSTRACT: The tithonic faciès of pelagic limestones which are Upper Jurassic-Lower Cretaceous in age located in
the studied area are rich in Caipionellids, The stratigraphie columnar section are measured to study biostratigraphy of
Calpionellids and to define the boundary of Jurassic-Cretaceous, The thickness of this unit is about 500 m. According to
the sedimentologic and pétrographie studies of thin section of collected samples of this limestones are micrite. Accor«
ding to the result of paléontologie and biostratigraphic studies, this unite contents 4 Calpionellid biozones such as:
Crassicollaria intermedia Zone (at the bottom of upper Tithonian), Calpionella alpına Zone (at the top of
Upper Tithonian), Calpionella elliptica Z o n e (Lower Berriasian) and Calpionellopsis simplex-
Calpionellopsis oblanga Zone (Upper Berriasian), On the other hand, the age of this unit is determined as Titho-
nian-Hautrivian (?) and a new species of Calpionellid (Crassicollaria remanei n, sp.) is found. These biozones are
compared with the biozones which are previosly described. This tithonic facies limestones are also compared with the
other similar facies located in the Pontid zone, The boundary of Jurassic - Cretaceus is determined 185th meter of stra-
tigraphie section that Calpionella elliptica Cadisch is appeared.

GİRİŞ

İnceleme alanı Erzurum iline bağlı Olur ilçesi
dolayındadır (Şekil 1), Bölgede ve yakın yöresinde
değişik amaçlı jeolojik çalışmalar yapılmıştır, Bunlardan
bazıları, Ketin (1949), Erentöz ve Ketin (1961), Altınlı
(1969), Simonovic (1972), Baydar, vd. (1977), Ertunç
(1980) ve Yılmaz ( 1985)fdir.

Yörede yüzeyleyen titonik fasiyesteki pelajik
kireçtaşları, genelde çok kıvrımlı (Levha I, Şekil 1) yer
yer de çalışmanın yapıldığı yerdeki gibi çok düzenli ta-
bakalıdır (Levha L Şekil 2). Oldukça bol Calpionellid

içeren bu kireçtaşlan genelde D - B doğrultuludurlar ve
40° - 50° G'e dalımlıdırlar. Birimin Calpionellidlere bi-
yostratigrafısini yapmak ve Jura-Kretase ile kat sınırlannı
belirlemek amacıyla yörede 3 adet ölçülü stratigrafi kesiti
yapılmıştır (Şekil 1), Kesitlerden derlenen 100 adet
örnek, ince kesitlerde sedimantolojik, petrografik, pa-
leontolojik ve biyostratigrafık açılardan incelenmiştir,

STRATİGRAFİ

Çalışma sahasındaki kalınlığı 500 m, olarak sapta-
nan birim, kumtaşı-konglomera-kumlu kireçtaşı ve spi-

(1): Bulunan bu yeni türün tanımı ayn bir makale olarak îsviçre'de yayınlanan Revue de Paléobiologie dergisinin çıkacak olan
son sayısında yayınlanacaktır.
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litik-bazaltîk lav ardalanmasmdan oluşan, Liyas-Malm
yaşlı Olurdere Formasyonu (Yılmaz* 1985) üzerine
uyumlu olarak gelir (Şekil 2), Üzerinde ise, yine uyum-
lu olarak Barremiyen(?)*Albiyen yaşlı Karmasor
Formasyonu'nun Bahçebayır kumlası üyesi (Yılmaz,
1985) yer alır (Şekil 2).

Sedimantolojik ve petrografik incelemeler sonucunda
birime ait örneklerin tümünün mikrit dokulu, killi
kireçtaşı olduğu saptanmıştır, Paleontolojİk çalışmalar
sonucunda da yeni bir Clapionellid türü bulunmuştur,
Crassicollaria remanei n. sp, (Levha I, Şekil 3-5)
olarak adlandırılan bu yeni türün (Şekil 3) yaşam
sürecinin de diğer Crassicollaria türlerinden daha uzun
olduğu saptanmıştır (Tablo 2).

BIYOSTRATİGRAFİ

Biyostratigrafık çalışmalar sonucunda, birimin en alt
düzeyinde 45 m. kalınlıkta Alt Titoniyen yaşlı, bol Sac-
cocoma ve Radiolaria içeren mikrit dokulu bir düzeyin
oluştuğu saptanmıştır (Şekil 2), Calpionellidlerin or-
taya çıktığı bu noktadan sonraki bölümde 5 adet Calpio-
nellid biyozonu ayutlanmıştır. Bu biyozonlar alttan üste
doğru şöyledir;

Crassicollaria intermedia Zonu:

Tanım: Cr. intermedia (Durand Delga)fnın yaşam
süreci,
Çeşidh Menzil zonu.
Kalınlık: 35 m,
Stratigrafik düzey: Üst Titoniyen'in altı*

TUNÇ

Fosil topluluğu: Cr, intermedia (D.D) (L II, Ş
1), Cr, remanei n. sp., Cr, parvula Remane (L II,
Ş 2), Cr, brevis Remane (L II, Ş 3) ve Calplonella
alpına Lorenz,
Karşılaştırma: Biyozon, 1970 Roma standart zon-
lanndan (Allemann, vd, 1971) "Crassicollaria" zonuna
karşılıktır. Fares ve Lasnier (1970), Catalano ve Liguori
(1971), Allemann, vd. (1975) ve Tunç (1991) zonu aynı
adla kullanmışlardır, Remane (1986) ise, aynı düzeye
!tZon A" demiştir (Tablo 1),

Calpionella alpina Zonuı

Tanım: Cr, intermedia (D#D)'nın yokoluşuyla Cal«
pîonella elliptiea Cadisch'in ortaya çıkışı arasındaki
süreç veya C. alpina Lorenz'nın bolluğunun maksi-
muma çıktığı düzey.
Çeşidi: Aşmalı menzil zonu veya bolluk zonu,
Zonu tanımlayan: Catalano ve Liguori (1971).
Kalınlık: 105 m,
Stratigrafik düzey: Üst Titoniyen'in üstü.
Fosil topluluğu: C. alpina Lorenz (L II, Ş 4),
Cr. remanei n. sp.} Cr, parvula Remane, Rema-
niella cadischiana (Colom) (L II, Ş 6), Tint in-
nopsella carpathica (Murg. ve Filİp.) (en üst
düzeylerde ve çok ender) (LII, Ş 7),
Karşılaştırma: Biyozon, standart zonlardan "Calpio-
nella" zonunun alt bölümüne karşılıktır. Fares ve Las-
nier (1970ynin tammladıklan "Zon B Clapionella" zo-
nunun da alt düzeyine karşılıktır, Trejo (1980) aynı
düzeyi "Calpionella" zonu olarak, Remane (1986) ise,
daha geniş bir düzeyi "Zon B" olarak adlaınışlardır. Pop
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OLUR KİREÇTAŞLARI

1974-76) da, aynı alt düzeyden başlayıp Üst Berriya-
siyen'e dek olan düzeyi "Calpionella" zonu olarak
adlayıp» bu çalışmadaki düzeye karşılık gelen düzeyi C.
alpina alt biyozonu olarak ayırtlanmıştır. Diğer
çalışmalarda ise» aynı düzey aynı adla kullanılmıştır
(Tablo 1),

Calpionella elliptica Zonu;

Tanım: C» elliptica Cadisch'nın ortaya çıkışıyla,
Cs, Simplex (Coiom)fin ortaya çıkışı arasındaki
süreç.
Çeşidi: Aşmalı menzil zonu,
Zonu tanımlayan: Catalano ve Liguori (1971).

^alınlık: 70 m,
Stratigrafik düzey: Alt Berriyasiyen,

Fosil topluluğu: C. elliptica Cadisch (L II, Ş 9),
C. alpina Lorenz, T* earpathîca (Murg. ve Filip.),
T* longa (Colom) (ender), R* cadischiana (Colom).
Karşılaştırma: Biyozon, standaıt zonlardan "Calpio-
nella" zonunun üst düzeyine karşılıktır, Fares ve Lasnier
(1970) zonlarmdan "Zon B Calpionella" zonunun üst
düzeyine, Trejo (1980) de 'Titinnopsella" zonunun en
alt düzeyine koyup, aynı adla alt biyozon olarak
ayırtlanmışlardır (Tablo 1).

Calpionellopsis
oblonga Zonu:

simplex - Calpionellopsis

Tanım: Cs, simplex (Colom)'in. ortaya çıkışıyla
tüm Calpionellid'lerin yokoluşları arasındaki süreç.
Çeşidi: Aşmalı menzil zonu.
Zonu tanımlayan: Catalano ve Liguori (1971),
Kalınlık: 95 m.
Stratigrafik düzey: Üst Berriyasiyen.
Fosil topluluğu: Cs. simplex (Colom) (L II, Ş
10), Cs, oblonga (Cadisch) (L II, Ş 11), T, carpat-
hica (Murg. ve Filip.X T* longa (Coloın), R. ca-
dischiana (Colom), R, murgeanui (Pop), Loren-
ziella hungarîca Knauer ve Nagy (L II, Ş 12), C,
alpina Lorenz ve C, elliptica Cadisch (son iki tür
/onun yalnıca en alt düzeylerinde ve ender olarak
görülmektedir).
Karşılaştırma: Biyozon, standart zonlardan "Calpio-
nellopsis" zonuna karşılıktır. Pop (1974-76) ile Âlle-
mann, vA (1975) de aynı düzeyi "Calpionellopsis" zonu
olarak tanımlayıp5 değişik adlarla alt biyozonlara
bölmüşlerdir, Ancak, bu zonlarda üst sınır Berriya-
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giyenin üst sının île çakışmayıp Valajiniyen'e
geçmektedir. Buna karşın, bu çalışmadaki eşdeğer düzey,
Fares ve Lasnier (1970) tarafından "Zon C Calpionellop-
sis" olarak, Catalano ve Liguori (1971) ile Tunç (1980)
tarafından da bu çalışmadaki adla tanımlanmıştır, Trejo
(1980) ise, aynı düzeyi "Tkıtinnöpsella" zonu içerisinde
kesin olmayan ve değişik adlarla 3 ayrı alt biyozona
ayrılmıştır, Remane (1980) de yaklaşık aynı düzeye "D"
zonu diyerek 3 alt düzey ayırüanmıştır (Tablo 1),

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Görüldüğü gibi, Türkiye ve Dünyadaki tüm
çalışmalarda Cs. simplex-Cs. oblanga biyozonundan

TUNÇ

sonra görülen Calpionellites darderi biyozonu bu
çalışmada gözlenememiştir» Berriyasiyenln sonunda
hemen hemen tüm Calpionellid'ler yokolmakta, Valanji-
niyenle birlikte çok bol Radiolaria ve sünger spikülleri
içeren aynı fasiyeste kireçtaşı gözlenmektedir. 150 m,
kalınlıktaki bu düzey olasılı olarak Hotriviyen sonuna
dek sürmektedir (Şekil 2, Tablo 2). Türkiye'de Pontid
kuşağında yer alan titonik fasiyesteki birimlerin
karşılaştırmasında da bu farklılık açıkça gözlenmektedir
(Şekil 4),

Calpionellid'lerin stratigrafik dağılımları da diğer
çalışmalanndakinden oldukça farklılık göstermektedir.
Burada en büyük fark Tintinnopsella carpathica
(Murg ve FilipO'da gözlenmektedir, Türkiye (Tunç,
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1979-80-91) ve Dünyadaki (Bonet, 1956; Doben, 1963;
Colom, 1965; Remane, 1969a-71-86; Catalano ve Li-
guori, 1971; Borza, 1974; Trejo, 1980, .. vd..*) tüm
çalışmalarda, ilk kez ortaya çıkan Galpionellid olduğu

# özellikle vurgulanan bu tür, bu çalışmada ancak
lÖO'üncü metrede, yani C. alpına zonunun sonlarında
(Yaklaşık Jura-Kretase sının) ortaya çık tu aktadır (Tablo
2), Ayrıca, bolluk yönünden de diğer çalışmalardaki
düzeyin çok altındadır, Yine bu çalışmada, Crassicol-
laria remanei n, sp, türü, ilk kez Ç. alpina biyozonu-

"* nun sonuna dek yaşamını sürdüren ilk Crasicollaria türü
olarak saptanmıştır. Bunların yanışım, R, cadischla-
na (Colom), R. murgeanui (Pop), T, longa
(Colom) ve L. hungariea Knauer ve Nagy gibi türler
de» diğer çalışmalarda ortaya çıktıkları düzeylere oranla

iâdaha üst düzeylerde görülmüşlerdir. Aynı zamanda bu
formların bolluk dereceleri de diğer çalışmalardakine
oranla daha düşüktür.

Fosillerde zaman zaman gözlenen şekil deforaıasyon-
lan da bu çalışmada daha sıklıkla gözlenmektedir (L II»

>Ş 8). Ayrıca, yine sıklıkla kötü fosilleşme
gözlenmektedir. Özellikle, tanımlamada önemli rolü
olan yakalar yukarıdaki nedenlerle gözlenemediğmden,
tayinlerde oldukça zorlanılmıştır.

Hemen hemen tüm önceki çalışmalarda (Catalano ve
nLiguori, 1971-Remanel 1986-Tunç, 1979, 92 ... vd.)

gözlenen ve en ilkel Remaniella türü olan R, ferasini
(Catalano)'nin bu çalışmada gözlenememesinin nedeni de
çok büyük olasılıkla bu kötü korunma ve deformasyon-
dur. Çünkü bu tür, tayini en zor olan Calpionel-
lidlerdendir ve yalnızca C. alpina zonunda dar bir

paralıkta görülür (Catalano ve Liguori, 1971 »Tunç, 1979,
91...).

Jura - Kretase sının, diğer çalışmaların çoğunluğuhda
olduğu gibi (Catalano ve Liguori, 1971-Tunç, 1979, 80,
91 ... vd„) Calplonella elliptica Cadisch türünün

^ortaya çıktığı düzey olarak belirlenmiştir, C* alpîna-
C, elliptica geçiş formları da (L-II, Ş-5) bu sınıra
yakın düzeylerde oldukça baskın durumdadırlar, Aynea,
sahada gözlenen yaklaşık 2 m, kalınlığındaki epibreşik
kireçtaşmın da bu düzeyde yer aldığı saptanmıştır,
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LEVHA I

Şekil 1: Düzgün tabakalı titonik fasiyesteki
Mreçtaşlan,

Şekil 2: Aynı kireçtaşlannda yaygın olarak gözlenen
kıvrımlara bir örnek.

Şekil 3: Crassicolarîa retnanei n, sp, eksenel
kesit, holotip.

Şekil 4: Crassicolaria remanei n. sp. eksenel
kesit, paratip.

Şekil 5: Crassicolaria remanei n, sp, eksenel
kesit, paratib.

PLATE I

Figure 1: Well bedded limestones in tithonic facie^.
Figure 2: An example of the folds observed in the
same limestones.
Figure 3: Crassicolaria remanei n, sp» axial sec-
tion, holotype.
Figure 4: Crassicolaria remanei n. sp. axial sec-
tion, paratype.
Figure 5: Crassicolaria remanei n, sp, axial sec-
tion, paratype.

LEVHA II

Şekil 1:

Şekil 2:

Şekil 3:
Şekil 4:
Şekil 5:

Şekil 6:

Şekil 7:

Şekil 8:

Şekil 9:

Şekil 10:
Şekil 11:
Şekil 12:

Crassicolaria intermedia (Duran
Delga), 4
Crassicolaria parvula Remane.
Crassicolaria brevis Remane,
Calpionella alpina Lorenz,
Calpionella alpina - Calpionella
eliiptica geçiş formu. m

Remaniella cadischîana (Colom)
Tintinnopsella carpathica (Murg ve
Filip),
Şekli deforme olmuş bir Tintitınopsella
türü,
Calpionella eliiptica Cadisch, t
Calpionellopsis simplex (Colom).
Calpionellopsis oblonga (Cadisch),
Lorenziella hungarica Knauer ve
Nagy.

PLATTE II

Figure 1: Crassicolaria intermedia (Duran
Delga).

Figure 2: Crassicolaria parvula Remane. ^p
Figure 3: Crassicolarîa brevis Remane,
Ifigure 4: Calpionella alpina Lorenz,
Figure 5: Calpionella alpina - Catplonella

eliiptica transtion form.
Figure 6: Eemaniella cadischîana (Colom).
Figure 7: Tintinnopsella carpathica (Murg v#

Filip.).
Figure 8: Tintinnopsella species showing a deformed

shape.
Figure 9: Calpionella eliiptica Cadisch.
Figure 10: Calpionellopsis simplex (Colom),
Figure 11: Calpion^lopsis oblonga (Cadisch). |

Figure 12: Lorenziella hungarica Knaucr ve
Nagy.
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