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Nohutlu Tepe Alt Karborısfer istifinin foramsnSfer
biyostratigrafisi (Alaıdağ Bölgesi, Doğu Toroslar)

Foraminiferal biostratigraphy of the Nohutluk tepe Lower Carboniferous sequence (Aladağ Region,
Eastern Taurus Mountains)

AHMET IŞIK Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Aıskara

ÖZ : Doğu Toroslar'm Aladağlar bölgesinde Nohutluk Tepe Alt Karbonifer yaşlı dizide, foraminiferlere dayalı ola-
rak, ayrıntılı biyostratigrafik zonlama yapılmıştır. Deneştirme amacıyla sonraki çalışmalarda kullanılacak oniki bi-
yozon ayırtlanmıştır. Biyozonlar için güvenilir yaşları, diziden elde edilen tüm paleontolojik veriler (özellikle bra-
kiyopodlar) kullanılarak saptanmıştır.

Dizinin ilk iki zonu (Archaesphaera minima ve Endothyra inflata zonları) genellikle mikroplanktonlardan
oluşmuştur. Bu özelliği ile Nohutluk Tepe Alt Karbonifer istifi Toroslar'daki diğer Alt Karbonifer istiflerinden fark-
lıdır.

ABSTRACT : Detailed biostratigraphic zonation, based on foraminifers is established in the Lower Carboniferous
Nohutluk Tepe section in the Aladağlar region of the Eastern Taurids. For correlation purposes to be used in futu-
re studies, twelve biozones based on biostratigraphy have been differentiated. Reliable ages for the biozones are ob-
tained using all the available palaeontological data (especially the brachiopods) from the section.

The first two zones of the section (Archaesphaera minima and Endothyra inflata zones) are generally made up
of microplanktons in this respect the Lower Carboniferous Nohutluk Tepe section is different from the other Lower
Carboniferous sections in the Taurids.
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GİRİŞ

Nohutluk Tepe Alt Karbonifer dizisini biyostratigrafik
yönden tanıtmak amacıyla yapılan bu çalışmada incele-
nen dizi, Doğu Toroslar'm Aladağlar bölümünde ve Yahya-
lı'nm yaklaşık 20 km. güneyindedir. Basyayla Koridoru bo-
yunca görülen Senoniyen yaşlı ofiyolitli melanj üzerinde
yeralan istif, Çataloturan Napı'nın stratigrafik en alt dü-
zeylerinde yayılım göstermektedir {Blumenthal, 1952) (Şe-
kil 1).

Şekil 1 : Nohutluk Tepe dolayının jeoloji taslak harita-
sı (Aksay, 1980^11).

Figure 1 : Geological sketch map of the area around the
Nohutluk Tepe (From Aksay, 1980).

Nohutluk Tepe Alt Karbonifer kesiti, Blumenthal ta-
rafından Permo - Karbonifer yaşlı Dereyurtdere Serisi
olarak adlandırılmış ve Blumenthal, serinin alt bölümün-
de radyolaryalı çörtlü kireçtaşlarmm üzerinde kuvarsit
düzeyinden sonra ekinodermli .kireçtaşlarmm yeraldığını
ve bunlarda Endothyra sp. ve Glomospira sp. gibi forami-
nifer cinslerine rastlandığını belirtmiştir.

Toroslar'da salt Alt Karbonifer foraminifer biyostra-
tigrafisi üzerine yapılmış bir çalışma olmamasına karşın,
genel jeoloji ve stratigrafi amaçlı çalışmalarda biyost.rat.ig--
rafiye de yer verilmiş, çalışmalarda kullanılan veriler de-
neştirme için yeterli ayrıntıyı taşımamaktadır. Nohutluk Te-
pe Alt Karbonifer yaşlı dizi fasiyes özellikleri yönünden de
değişik özellikler sunmaktadır (Aksay, 1980).

BİYOSTRATÎGRAFİ

Nohutluk Tepe Alt Karbonifer yaşlı dizinin alt bölü-
münde yer alan tabakaların makrofosil içermemesi forami-
nifer topluluğu yönünden de çok sınırlı oluşu ile şimdiye
kadar Toroslar'da bilinen dizilerden farklı olduğu bu özel-
liklerinden dolayı saptanmıştır.

A T m i '"•»iyi fasiyes yönünden inceleyen Aksay (1980),
:e fakir olan alt düzeyi için derin su fasiyesini
Daha üst düzeyleri için aynı yazar sığ su fâsi-
lamış ve bu düzeyler foraminifer cinslerinin
lenmiştir.

Nohutluk Tepe dizisinde görülen tek odalı ve gelişme-
miş formlardan oluşan alt bölümü ile zengin foraminifer
topluluğuna sahip üst bölümlerinin tanıtılması ve biyozon-
ları saptanarak daha sonraki benzer çalışmalarla deneşti-
rilmesi amacıyla bu araştırma yapılmıştır.

Biyozonlar

Nohutluk Tepe Karbonifer yaşlı dizisinde aşağıda ayrı
ayrı ele alman 12 biyozon ayırtlanmıştır (şekil 2).

1 — Archaesphaera minima (bolluk) Zonu : Bu zona
karşılık olan ve istifin en alt bölümünü oluşturan kayatürü
yeşil renkli, bozuşmuş-tüf aratabakalı, çörtlü, biyoklastik.
kireçtaşıdır. Endothyra inflata zonu ile üstten sınırlanan
bu bölüm yaklaşık olarak 45 m kalınlığa sahiptir.

Bu zon, tek odalı (monocular), bölümlere ayrılmayı ta-
mamlıyamamış (unsegmented) ilkel foraminiferlerin ya da
yeri belli olmayan (incertae sedis) mikroplanktonlarm bol-
luğuyla tanınır. Sünger spiküllerinin de yaygın olduğa bu
düzeyde bulunan Archaesphaera minima fosilini tanımayan
Suleimanov (1945), bu formun Alt Karbonifer'in Alt Torna-
siyen düzeyinde görüldüğünü belirtmiştir.

Bu zonda görülen mikrofosiller;

Archaesphaera minima Suleimanov (levha 1, şekil D,
Archaesphaera magna Suleimanov, Radiosphaera sp., Cal-
cisphaera sp. dir.

2 — Emdothyra inflata Zonu : Zon fosilinin ilk kez
ortaya çıkışının gözlemlendiği bu düzeydeki kayatürü, kah
verengi, gri renkli, dolomit kristalli, çörtlü biyoklastik ki-
reçtaşıdır. Yaklaşık kalınlığı 44,5 m. olan bu zon üstten
Quasiendothyra miranda zonu ile sınırlanır. Endothyra inf-
lata fosilinin tanımını yapan Lipina (1945), bu formun or-
taya çıktığı düzeyin yaşını Tornasiyen olarak saptamıştır.
Aynı formu İran'da çalışan Bozorgnia (1973), Vla-V2b Vi-
ziyen yaşını, Paleospiroplectommina diversa (N. TCHRNYS»
HEVA) zonunda Darjella monilis Malakhova ve Tetrataxis
sp. fosillerini birlikte saptaması nedeniyle belirlemiştir.
Nohutluk Tepe dizisinde zon fosilinin yanısıra mikroplank-
tonlar dışında foraminifer ya da makrofosil görülmemiş-
tir.

Bu zonda görülen mikrofosiller;
Endothyra inflata Lipina (Levha 1, Şekil 2), Archaes-

phaera minima, Archnesphaera magna, Eotuberitina sp.
Calcisphaera sp., Earlandia sp. dır.

3 — Quasiendothyra miranda Zonu : Çörtleşmenin
kaybolduğu bu zon, kahverengi - Koyu gri renkli, biyoklas-
tik kayatürü özelliği gösteren kireçtaşıdır. Kalınlığı yakla-
şık olarak 57,5 m kadardır. Dizinin üst sınırı bol makrofo-
sillerin ortaya çıktığı Propermodiscus aff. deflenctens - Eos-
taffella mediocris foraminifer topluluk zonu tabanına ka-
dardır.

Zon fosilinin tanımını yapan Rauser - Cernoussova
(1948), bu formun Alt Viziyen'in alt düzeyinde bulunduğu-
nu belirtmiştir. Bu zonda ilk kez rastlanılan ve literatürde
yeralmayan hiyalin - kriptokristal kabuk yapısındaki, pla-
nispiral sarılma gösteren bu fosilin ilkel Proarchaedisciidae?
lerden olabileceği kanısı oluşmuştur.

Bu zonda görülen mikrofosiller;
Quasiendothyra miranda Rauser ve Cernoussova «Lev-

ha 1, Şekil 3), Proarchaedisciidae? (Levha 1, Şekil 4), Archa-
esphaera minima, Archaesphaera magna, Eotuberitina sp.,
Tuberitina sp. dir.





82 IŞIK

4 — Propermodiscus aff. deflenetens - Eostaffella me-
diocris Foraminifer Topluluk Zonu : Bu zonun karşılığı
olan kayatürü kahverengi, gri renkli, kuvarslı, bol brakiyo-
podlu, oolitik kireçtaşı özelliği gösteren Permodiscus fouc*
culentus zonuyla sona erer. Dizinin bu bölümü yaklaşık 40,5
m. kalınlıktadır. Zon fosilinin tanımını yapan Conil ve Lys
(1964), V2a yaşını belirlerlerken, Eostaffella mediocrîs'i ta-
nımlıyan Vissarionova (1948), bu formun bulunduğu dü-
zeyi Alt - Orta Viziyen olarak belirtmiştir. Aynı zonda tes-
pit edilen Arclıaediscus krestovnikovi pussillus'un tanımını
yapan Rauser ve Cernoussova (1948), bu fosilin bulunduğu
düzeyi Alt Viziyen olarak saptamıştır.

Bu zonda görülen diğer mikrofosiller;
Ârehaediscus krestovııikovi pussillus Rauser ve Cerno-

ussova, "Eostaffella mediocris Vissarionova (Levha 1, Şekil
7), Septabnmsiina sp., Tuberitina sp., Endothyra sp., -Staf-
felia (Eostaf fells,) deprassa (Putrya)'dır.

Bu düzeyden alman brakiyopod örnekler Paleontolog
Ayça Salana tarafından incelenerek; Rotaia sp., Spirlfer
striatus (Martin) türleri tanımlanmış ve Alt Viziyen yaşı
verilmiştir.

5 — Permodiscus bucculentus Zonu : Açık gri renkli,
bol makrofosilli, biyoklastik kireçtaşından oluşan zon, yak-
laşık olarak 38 m. kalınlığa sahiptir. Zonun üst sınırı Ârcha-
ediscus krestovnikovi ampla Conil ve Lys'in ortaya çıkışıy-
la sona erer. İlk kez bu düzeyde ortaya çıkan Paleotextula-
riidaeleri İran'da çalışan Bozorgnia (1973) V2b olarak yaş-
landırırken, Kanada'daki bir araştırmasında Mamet (1976)
Alt Viziyen'in üst seviyesi olarak yaşlandırmıstır.

Bu zonda görülen diğer mikrofosiller;
Permodiscus bucculentus Conil ve Lys (Levha 1, Şekil

6), Paleotextulariidae, Bndothyra sp., Eostaffella sp., Pseu-
dostaffella sp., Âreîıaediscus sp., Mediocris sp. dır.

Bu düzeyden derlenen brakiyopod örnekler Paleontolog
A. Salancı tarafından incelenerek; Megachonetes gr. siblyi
(Thomas), Gigantoprodoctus gr. janichevskîi (Seychava)
türleri saptanmış ve Alt - Orta Viziyen yaşı verilmiştir.

6 — Ârcjıaediscus krestovnikovi ampla Zonu : Gri -
kahverenkli, bol makrofosil parçaları içeren sıkı dizilenme
gösteren ooiitik kireçtaşından oluşan zon, yaklaşık olarak
38 m. kalınlığa sahiptir. Zonun üst sınırı Archaediscus kres-
tovnikovi redita Conil ve Lys'in ortaya çıkışıyla sınırlan-
mıştır.

GioMvalvulina sp. ilk kez bu düzeyde gözlemlenmiştir.
Zon fosilinin tanımını yapan R. Conil ve M. Lys (1964 ,̂ bu
formun V2b düzeyinde bulunduğunu belirtmişlerdir.

Bu zonda görülen mikrofosiller;
Archaediscus krestovnikovi ampla (Levha 1, Şekü 7),

Ârehaediscus aff. crux Conil ve Lys, Pseudostaffella sp,
Eostaffella sp., Endothyra sp., Globoendothyra sp., Giobi.
valvulina sp. dir.

7 — Ârehaediscus farestovnikovi redita Zonu : Koyu
gri renkli, bol makrofosil parçaları içeren oolitik biyoklas-
tik kireçtaşlarmdan oluşan zonun kalınlığı yaklaşık olarak
45 m'dir. Zonun üst sınırı Ârehaediscus inflexus Conil ve
Lys'in ilk görüldüğü düzeydir.

Ârehaediscus krestovnikovi grubu Ârchaediseidae'lerin
çok bol olduğu bu zonda ekinid ve brakiyopod parçalarıyla
alglerden Koninckopora sp. nın ilk kez bu düzeyde ortaya *
çıktığı gözlemlenmiştir. Mamet (1976), bu algin ortaya ilk
çıkışını Orta Viziyen olarak belirlerken, Bozorgnia (1973)
da V2b yaşını belirlemiştir. Ayrıca bu zonda görülen Medi-

ocris mediocris Vissarionova'nm Belçika'da V2b, İran'da
V2a-V2b olduğu belirtilmektedir (Bozorgnia, 1973).

Bu zonda görülen mikrofosiller;
Ârehaediscus krestovnikovi redita Conil ve Lys (Levha

1, Şekil 8), Ârehaediscus sp., Pseudostaffelîa sp., Mediocris
mediocris, Endothyra sp., Earlandia sp., Koninckopora sp.
dir.

g — Archaeâisciîs inflexus Zonu : Bol ekinid parçala-
rı içeren oolitik biyoklastik kireçtaşlarmdan oluşan zon,
açık gri renklidir. Zona karşılık gelen dizinin |DU bölümü
yaklaşık olarak 39 m. kalınlıktadır. Zonun üst sınırı Âreha-
ediscus aff. 'speetabilis Conil ve Lys'in ortaya çıkışıyla so-
na erer.

Çift katlı PaleotextulariMae'ler ve Bradylna sp. bu dü-
zeyde ortaya çıkmıştır. Zon fosilinin tanımını yapan R. Co-
nil ve M. Lys (1964), V2by düzeyi olarak saptamışlardır. Ay-
rıca bu zonda Alt Karbonifer foraminiferlerinden 4rcha-
ediscus aff. rhoıeMformis Ganelina'da saptanmıştır.

Bu zonda görülen mikrofosiller ise;
Ârehaediscus isnflexus (Levha 1, Şekil 9), Ârchaeciîseiîs

aff. rhombifornıis (Levha 1, Şekil 10), Ârehaediscus sp.,
Quasiendothyra sp., Paleotextulariidae, Tuberitina sp. dir.

9 — Ârehaediscus aff. speetabilis Zonu : Bu zona kar-
şılık gelen dizinin bir bölümünün kayatürü açık gri renkli,
ekinid parçaları içeren, oolitik kireçtaşlarıdır. Zonun ka-
lınlığı 30 m kadardır. Üst sınırı ise Ârehaediscus akcimen-
sis Grozdilova ve Lebedeva'in ortaya çıkışıyla sona erer.

Bu zonda Archaediseidae'ler ve Endothyra sp. çok bol-
dur. Howchinia sp., Tetrataxis sp., le ilk kez bu düzeyde
gözlemlenmiştir. Zon fosilini tammlayaix Ganelina (1956),
bu düzeyi Alt Karbonifer olarak belirtmiştir. Aynı yazar
Bradyina modica Ganelina'yı da bu zonda da olduğu gibi
aynı düzey için tanımlamıştır. Tetrataxis sp., ve Paleotextu-
lariidae'nin birlikte ilk kez ortaya çıkışını Bozorgnia Ü973)
V3b olarak saptamıştır. Mikrofosil yönünden çok zengin
olan bu zonda görülen foraminiferler;

Ârehaediscus aff. spectabiiis (Levha 1, Şekil 11), âreha-
ediscus aff. magnus Slykova, Ârehaediscus sp., Bradyina mo-
dica, Bradyina sp., Howchinia sp., (Levha 1, Şekil 12), Pseu-
dostaffelîa sp., Endothyra sp., Tetrataxis sp., Tuberitina
sp., Earlandia sp., Spinothyra aff. pauciseptata Rauser ve
Cernoussova (Levha 1, Şekil 18) 'dır.

10 — Ârehaediscus akcîmensis Zonu : Açık gri renk-
li, alterasyon gösteren, biyoklastik kireçtaşlarmdan oluşan
zonun kalınlığı 36 m. kadardır. Zonun üst sınırı ise koyu
kırmızı - siyah renkli, fosil içermeyen, demirli, kuvarslı
kumtaşıdır. Zon fosilinin tanımını yapan Grozdilova ve
Lebedeva (1954), bu formun Kuznetsk havzasında Alt Kar-
bonifer - Alt Baskiriyen'de bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu
zonda bulunan Monotoxinoides sp.'i Kanada'da çalışan Ma-
met (1976) Orta Karbonifer yaşlı olarak saptamıştır.

Bu zonda görülen mikrofosiller;
Archaediseus akeimensis (Levha 1, Şekil 13), Ârehaedis-

cus sp., Archaesplıaera sp., Bradyina sp., Mediocris sp., Mo-
notaxinoides sp. (Levha 1, Şekil 14), Paleotextulariidae, Tu-
beritina'dır.

11 — Neoarchaediseus grandis Zonu : Bu zondaki ka-
yaçlar açık gri renkli, mikrit kaplı oolitleri içeren biyok-
lastik kireçtaşlarıdır. 36,5 m. kalınlığa sahip olan zonun alt
sınırı demirli kuvarslı kumtaşıdır, üst sınırı ise iyi yıkan-
mış oolitik kireçtaşlarmdan oluşan Ârehaediscus aff. MoU
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teri Rauser ve Cernoussova zonudur. Bu zonda oolitlerin
çevrelerini oluşturan zarf bazı fosillerde görülmemektedir.
Zon fosilini tanımlıyan (Reitlinger) Mamet (1976), bu for-
mu Orta Karbonifer olarak belirtmişlerdir. İran'da çalışan
Bozorgnia (1973), aynı formu Orta Karbonifer olarak belir-
lemiştir. Zon fosilinin yanısıra bulunan Millerella aff. tor-
tula Zeller (1953) İn yazarı, bu fosili Mamuriyen - Başkiri-
yen (Üst Missisipiyen) düzeyinde belirlemiştir. Glomospira
sp. de ilk kez bu zonda görülmüştür.

Bu zonda görülen mikrofosiller;
Meoarchaediscııs grandis Reitlinger ve Mamet (Levha 1,

Şekil 15), Archaeâiscus magnus Sly kova, Archaediscus sp,
Millerella aff. tortula Zeller, Meâiocris sp., Tetrataxis sp.,
Eostaffelia sp., Pseiîdoendothyra, Glomospira sp., Bradyina
sp. dır.

12 — Archaediscus aff. molleri Zosıu : Açık gri renkli
iyi boylanma gösteren oolitik kireçtaşları bu zonun özelli-
ğidir. Dizinin en üst düzeyini bu zon oluşturur. Zon fosili-
ni tanımlıyan Rauser - Cernoussova (1948) Ural'da Alt Na-
muriyen düzeyinde bulunduğunu saptamıştır.

Bu zonda görülen OzawaJnella sp., ve alglerden Ungde-
rella sp., Dvinella sp., Aoujgalia sp., gibi mikrofosiller için
Orta Karbonifer düzeyi yayınlarda yeralmaktadır (Mamet,
1976).

Bu seviyede görülen mikrofosiller;
Archaediscus aff, molleri Rauser ve Cernoussova (Lev-

ha 1, Şekil 16), Archaediscus sp., Pseudoendothyra sp., Brad-
yina sp., Paleotextulariidae, Lituotufoella sp., Ozawainella
sp. (Levha 1, Şekil 17) gibi foraminiferlerle; Ungderella sp.,
Dvinella sp., (Levha 1, Şekil 18), Aoujgalia sp., gibi algler
bu düzeyde gözlemlenmiştir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Nohutluk Tepe Alt Karbonifer yaşlı dizinin biyostra-
tigrafik yönden incelenmesi sonucu dizide oniki biyozon
ayırtedilmiştir.

Ayrıca dizide düşey olarak belirgin bir fauna değişimi
söz konusudur. Alt bölümler, foraminifer ve makrofosil ba-
kımından fakir, buna karşılık plankton bakımından zen-
gindir. Üst bölümler ise fauna içeriği yönünden zengin olup
bol foraminiferli ve iyi korunmuş makrofosillidir.

Nohutluk Tepe Alt Karbonifer dizinin bu özelliği, To-
roslar'm diğer Alt Karbonifer dizileriyle karşılaştırıldığın-
da aşağıdaki özellikler belirtilebilir :

Alt düzeyleri makro ve mikrofosil yönünden zengin
fauna kapsamlı olan Pınarbaşı - Sarız bölgesindeki Ziyaret-
tepe Formasyonu ve Silifke bölgesindeki Korucuk Formas-
yonu'nun Alt Karbonifer yaşlı bölümleri (Demirtaşlı ve
diğerleri, 1978a, 1978b) ile Nohutluk Tepe dizisinin alt bö-
lümü arasında fauna kapsamı yönünden belirgin farklar gö-
ze çarpmaktadır. Bu farklılığın önemli nedeni «deria sa»
fasiyesindeki Nohutluk Tepe dizisinin alt bölümünün bu
yönden Toroslar'daki diğer Alt Karbonifer dizilerine ben-
zememesidir (Aksay, 1980). Böylece, Ziyarettepe Formasyo-
nu ile Korucuk Formasyonu ile Korucuk Formasyonu'mm
Alt Karbonifer bölümlerinin alt düzeyleri makro ve mikro-
fosillerce çeşitli ve zenginlik gösterdiği halde, Nohutluk Tepe
Alt Karbonifer dizinin alt bölümü sadece mikroplankton-
ları kapsar.

Fosil çeşitliliği ve bolluğu yönünden Ziyarettepe For-
masyonu'nun Alt Karbonifer bölümünün üst düzeyleri No-

hutluk Tepe Alt Karbonifer dizisinin üst bölümüne ben-
zerlik göstermektedir. Korucuk Formasyonu'nun Alt Kar-
bonifer yaşlı bölümünün üst düzeyleriyle de, bir benzerlik
sözkonusu olmakla birlikte, fosil çeşitliliği ve bolluğu No-
hutluk Tepe dizisinin ilgili düzeylerinde daha belirgindir.
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LEVHA I

Archaesphaera minima Suleimanov, (904A) X 100
Endothyra inflata Lebedeva, eksene dik kesit (907) X 100
Quasiendothyra miranda Rauser ve Cernoussova, eksenel kesit (921) X 100
Proarchadisciidac?, eksenel kesit (921) X 100
Propermodiscus aff. deflenctens Co nil ve Lys, eksenel kesit (922) X 100
Permodiscus bucculentus Conil ve Lys, eksenel kesit (926) X 65
Eostaffella sp., eksenel kesit (926) X 65
Archaediscus kreş. gr. redita Conil ve Lys, eksenel kesit (929) X 65
Archaediscus inflexus Conil ve Lys, eksenel kesit (934) X 65
Arch. aff. rhombiformis Ganelina, eksenel kesit (935) X 65
Arch. aff. spectabilis Ganelina, eksenel kesit (933) X 65
Howchinina sp., Boyuna kesit (936) X 65
Arch, akcimensis Gronzdilova ve Lebedeva, eksenel kesit (939) X 65
Monotaxinoides sp., eksenel kesit (939) X 65
Neoarc. grandis Reitlinger, eksenel kesit (937) X 65
Arch. aff. molleri Rauser ve Cernoussova, eksenel kesit (944) X 65
Ozawainella sp., eksenel kesit (944), X 65.
Spinothyra aff. pauciseptata Rauser ve Cernoussova, eksene dik kesit (938) X 65
Dvinella sp., boyuna kesit (944) X 65.

PLATE I

Archaesphaera minima Suleiman ov, (904A) X 100
Endothyra inflata Lebedeva, equatorial section (907) X 100
Quasiendothyra miranda Rauser ve Cernoussova, axial section (921) X 100
Proarchadisciidae?, axial section (921) X100
Propermodiscus aff. deflenctens Conil ve Lys, axial section (922) X 100
Permodiscus bucculentus Conil ve Lys, axial section (926) X 65
Eostaffella sp., axial section (926) X65
Archaediscus krestovnikovi redita Conil ve Lys, axial section (929) X 65
Archaediscus inflexus Conil ve Lys, axial section (934) X 65
Arch. aff. rhombiformis Ganelina, axial section (935) X 65
Arch. aff. spectabilis Ganelina, axial section (933) X 65
Howchinina sp., longitudinal section (936) X 65
Arch, akcimensis Grozdilova ve Lebedeva, axial section (939) X 65
Monotaxinoides sp., axial section (939) X 65
Neoarc. grandis Reitlinger, axial section (937) X65
Axjch. aff. molleri Rauser ve Cernoussova, axial section (944) X 65
Ozawainella sp., axial section (944) X 65
Spinothyra aff. pauciseptata Rauser ve Cernoussova, equatorial section (938)
X65
Dvinella sp., longitudinal section (944) X 65
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