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Valensole baseninin (G D Fransa) doğu kenarına ilişkin
genç karasal formasyonlar

The yomg terrestrial formations of the eastern Valensole basin (SE France)

GÜNER ÜNALAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZ: Güneydoğu Fransa'da yeralan Valensole baseni Mezozoyik kireçtaşları üzerinde gelişmiş bir çöküntü havzasıdır.
Bu havza kalınlığı 1000 m'yi ağan, Tersiyer-Kuvaterner yaşlı ve genellikle kırıntılı sökelleri kapsar.

Basenin yazar tarafından incelenen doğu kenarında "Valensole çakıltaşları" olarak bilinen kırmızı renkli birim, be-
yaz renkli "Puimoisson marnları" ile yanal geçişlidir. Her iki formasyon üzerine "Kriyoklastik çakıllar" gelir. Bu bi-
rimler yörenin en genç karasal formasyonlarıdır.

önceki çalışmalarda bu üç formasyon birbirine yanal geçişli kabul edilmiştir. Bazı yazarlarca Pliyosen, diğerleriace
Kuvaterner yaşlı oldukları ileri sürülmüştür.

Bu incelemede Puimoisson marnları içinde bulunan karakteristik fosiller ile bu birimin ve Valensole çakıltaşlarımn
kesin olarak Üst Pliyosen yaşlı oldukları saptanmıştır. Üstte bulunan ve fasiyes yönünden ayrıcalık gösteren Kriyoklas-
tik çakılların ise varsayımlı olarak Kuvaternerdeki bir buzul devrine ilişkin çökeller olduğu ortaya konmuştur.

Üst Pliyosende, Valensole baseni içinde yer yer oluşan göllerde Puimoisson marnlan çökelmiştir. Aynı zamanda
basen doğusundaki Mesozoyik - Alt Senozoyik yaşlı birimleri keserek güneybatıya doğru akan akarsular, kırıntılarını ba-
sen içinde birer yelpaze şeklinde depolayarak Valensole çakıltaşlarını oluşturmuşlardır.

Kuvarternerdeki bir buzul devrinde, yine doğudaki Mesozoyik - Alt Senozoyik yaşlı birimler üzerinde donma ve çözül-
me olayları ile kriyoklastik çakıllar oluşmuştur. Bu çakıllar daha sonra, Üst Pliyosende olduğu gibi güneybatıya akan
akarsular aracılığı ile basen içinde birikinti konisi şeklinde depolanmışlardır.

ABSTRACT: Valensole basin is situated in the southeast part of France and is formed as a subsiding basin on the
Mesozoic limestones. It contains more than 1000 m of mostly clastic sediments which are Tertiary-Quaternary in age.

In the eastern part of the basin which was studied by the present writer, the red coloured "Valensole conglome-
rates" pass laterally into the white coloured "Puimoisson marles". These formations have been overlain by "Cryoclastic
pebbles". These units are the youngest continental formations of the area which has been studied.

In previous studies, it has been accepted that all these three units pass laterally into each other. Some workers
have thought that they are Pliocene in age, but the other workers have suggested that they are Quaternary in age.

This work has made it clear that the characteristic fossils which have been found in the Puimoisson marls indicate
that the Valensole conglomerates and the Puimoisson marls are definitely Upper Pliocene in age. The Cryoclastic pebbles
which lie on top of the other units, represent a different faeies and are thought to be a glacial deposit in a Quaternary
age.

Puimoisson marls were deposited in a lake environment which were developed in the Valensole basin here and there,
during the Upper Pliocene time. At the same time southwesterly flowing rivers which were cut into the Mesozoic and
Lower Cenozoic units in the east, deposited the fan-shaped Valensole conglomerates in the basin.

During a glacial period in Quaternary the cryoclastic pebbles were formed through frosting and melting processes
on the Mesozoic-Lower Cenozoic units situated to the east of the basin. These pebbles were deposited as an alluvial
cone in the basin after being transported by the southwesterly flowing rivers as in the case of the Upper Pliocene.
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Şekil 1: Yer buldum haritası.

1: location map.

GÜttŞ

Bu yazıda GD Fransa'da yeralan
Valensole baseninin (şekil 1) doğu ke-
simindeki genç karasal formasyonların
yağları ile stratigrafik konumlan ince-
lenecektir.

Kendine has tektoniği ve stratigra-
fik özelliklerinden ötürü Valensole ba-
seni eski yıllardan bu yana birçok araş-
tırmacı tarafından incelenmiştir (Deni-
zot, 1933; Goguel, 1933; Ünalan, 1970).

Tersiyer*de gelişmiş olan bu basen
K-G uzanımhdır. Uzunluğu 50 km, ge-
nişliği 35 kni'dir. Mezozoyik taban üze-
rinde Tersiyer-Kuvaterner yaşlı, toplam
kalınlığı 1000 m'yi aşan ve genellikle
kırıntılı çökelleri kapsar^

Basenin doğusunda (şekil 2) Mezo-
zoyik kireçtaşlan üzerine önemli bir
açısal diskordansla, yaşı Üst Eosen - Alt
Miyosen olabilen ayırtlanmamış çakıl-
taşları gelir. Bu çakütaşlart üzerinde
ise Ponsiyen yaşlı gölsel kireçtaşlan
yerahr. Yalnız Ourbes ile Aiguhıes ara-
sında yüzeyleyen bu iki birim üzerine
yine açısal diskordansla, yatay veya
birkaç derece güneybatıya eğimli, çok
geniş yayılımlı ve basenin en genç bi-
rimlerini oluşturan karasal formasyon-
lar gelmektedir.

VALENSOLE BASENİNİN GENÇ
KARASAL FORMASYONLARI

Ourbes ile Aiguines arasında görü-
lebilen kıvrımlı, Ponsiyen yaşlı kireç-
taşlan üzerine açısal diskordansla kır-
mızı renkli "Valensole çakıltaşlan" gel-
mektedir (Denizot, 1933; Goguel, 1933).
Bu formasyonun yaklaşık kalınlığı 350
m'dir. Basen içinde çok geniş yayılımı
olan Valensole çakıltaşlannın tabanı

kırmızı marn ve çakıltaşı ardalanması
şeklindedir. Marnlar kum ve yumrular
halinde beyaz kireçtaşlan içerirler. Ça-
kıltaşları iyi yuvarlanmış, bölgesel ve
uzaklardan gelme Mezozoyik, Eosen ve
Ponsiyen yaşlı kireçtaşı ve kumtaşı ça-
kıllarını kapsarlar. Formasyonun 180
m'lik üst kısmı ise esas olarak masif
çakıltaşlarından oluşur. Çakıllannda ya-
pılan ölçülere göre akıntılar KD'dan
GB'ya doğrudur.

Kuzeye doğru, Puimoisson civarın-
da, Valensole çakıltaşlan yanal olarak
beyaz renkli gölsel marn ve kireçtaş-
larına geçer. "Puimoisson marnlan" o-
larak tanınan (Goguel, 1933) bu formas-
yon fosillidir. Çok ince kabuklu gölsel
Gastropoda, Chara oogonyumlan ve
memelilere ait dişleri kapsar. Aynca
marnlar içinde kmlmaya elverişli ol-
dukları halde iyi korunmuş bol miktar-
da pizolitler vardır.

Puimoisson'dan kuzeye, Puimoisson
marnlan yanal olarak yeniden Valen-
sole çakıltaşlarına geçerler (şekil2 ve 3).

Geçiş alanında marn ve çakıltaşlan
üzerine bir paleotoprak aracılığı ile ya-
taya yakın ve tamamen köşeli çakıllar-
dan oluşan, kireç çimentolu breşler ge-
lir. Çakılları tamamen yersel Jura ve
Kretase yaşlı kireçtaşlarından türemiş
olan bu breşlerin kalınlığı en fâzla 40
m'dir.

Valensole baseninin bu bölümü ile
ilgili 1/25.000 ölçekli topoğrafik hari-
talar üzerinde dereler arasındaki düz-
lüklerde birbirine paralel yükselti eğ-
rileri diğer düzlüklerdeki ve aynı de-
ğerdeki eğrilerle birleştirilirse, yani
genç Kuvaterner erozyonundan önceki
topografya ortaya konduğunda, St. Jurs
ile Les Salles arasında iki koninin var-
lığı görülür (şekil 4). Eksenleri KD-GB
uzanan bu koniler jeolojik harita ile

çakıştmldığmda kuzeydeki koni ile yu-
karıda açıklanan breşlerin, güneydeki
koni ile ise Valensole çakıltaşlannın
çakıştığı görülür. Bu nedenle bu koni-
lerin birer birikinti konisi olduğu ve
konilere ait tamamen kırıntılı ve genç
çökellerin güneybatıya doğru, koni ek-
senleri boyunca akan akarsular aracılı-
ğı ile depolanmış olduklan düşünülebi-
lir. Aynı basenin kenan boyunca ve
daha kuzeyde bu iki koniye benzer baş-
ka koniler yeralmaktadır.

Yukarıda açıklanan konilere ilişkin
genç formasyonlarla Puimoisson marn-
lannm yag ve stratigrafik konumları
bugüne kadar çeşitli tartışmalara neden
olmuştur. Bazı yazarlar (Denizot, 1933),
Repelin, 1934; Goguel, 1933 ve de Lap-
parent, 1938) Valensole çakıltaşlan,
Puimoisson marnlan ve breşleri birbiri-
ne yanal geçişli kabul etmişlerdir. Yaş-
larının ise, nerede bulunduğu kesinlikle
belirtilmeyen bazı Zygolophodon ve
Hipparion gibi fosillere göre Pliyosen
olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Daha yeni bir araştırmada ise
(Gigout, 1969) özellikle kuzeydeki ko-
niye ait breşlere dayanarak, bu breş ça-
kıllarının kriyoklastik çakıllar olduğu
ve Kuvaternerdeki bir buzul devrinde
basen doğusundaki Jura ve Kretase yaş-
lı kireçtaşlan üzerinde donma ve çö-
zülme olaylan ile ilgili olarak oluştuk-
ları, daha sonra akarsular aracılığı ile
basene doğru taşınarak depolandıkları
görüşü benimsenmiştir. Sonra bu görüş
genelleştirilerek güneydeki koniye iliş-
kin Valensole çakıltaşlannda Kuvater-
ner yaşlı olduklan sonucuna vanlmıştır.

incelenen bölgede Puimoisson marn-
lan içinde tarafımızdan birkaç Gastro-
poda, Chara oogonyumlan ve Ostraco-
«fa'lardan başka kesin yaş veren büyük
memelilerden

Sekil 3: Valensole baseninin doğu kenarında yeralan gene karasal formasyonların iliş-
kilerini gösterir şema (lölseksiz).

Fignre 3: Schematic section showing relations between young terrestrial deposits to the
east of Valensole basin (Not to scale).
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Şekil %: Valensole baseni dojcu kenarının jeoloji haritası.

Figure 2: Geological map of the east of Valensole basin.
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Hipparion af. crassum, Gervais
Parabos of. boockm Gervais dişleri

ve bolca alınan marnlardan yıkama ile
elde olunan aşağıdaki küçük memelile-
re ait dişler Puimoisson marnlarının
yağının kesin olarak Üst Pliyosen ol-
duğunu ortaya koymuştur.

Rhagapodemus frequens Kretzoi
Apodemus cf. dominans Kretzod
Ruscinomys europaeus Deperet
Cricetus angustidens Deperet
Glirulus pusillus Heller
Stephanomys sp.
Mimomys sp.
Prolagus sp.

Buna göre Puimoisson marnlarının
yanal eşdeğeri olan Valensole çakıltag-
ları'nın da yaşının aynı şekilde Üst Pli-
yosen olduğu anlaşılmaktadır. Bu du-
rumda stratigrafik olarak üstte bulu-
nan ve fasiyes yönünden ayrıcalık gös-
teren kuzeydeki koniye ilişkin Kriyo-
klastik çakılları diğer formasyonlardan
ayırmak ve sadece bu çakılların ileri
sürüldüğü gibi Eski Kuvaterner yaşlı
olduklarını kabul etmek gerekir.

Şekil 4 bize bu görüşü destekleyici
başka veriler sağlamaktadır. Kuzeyde-

ki konu ekseni bugünkü Balene deresi
ile tamamen çakışır. Bundan dolayı bu
derenin yakın geçmişte basen doğusun-
daki Mezozoyik kireçtaşları üzerinde
oluşmuş kriyoklastik çakılları basene
doğru taşıyarak bir koni şeklinde de-
poladığı sonucu çıkarılabilir.

Halbuki güneydeki koni ekseni bo-
yunca akan bir akarsu yoktur. Ancak
bu eksen kuzeydoğuya doğru uzatıldı-
ğında Angouire deresi ile çakışır. Fa-
kat Angouirte deresi gibi küçük bir
akarsunun bu denli büyük ve uzaklar-
dan gelmiş, çakılları kapsayan bir ko-
niyi beslemesi olanaksızdır. Bu nedenle
başka ±>ir akarsuyun Üst Pliyosen'de
koni ekseni boyunca akarak Valensole
çakıltaşlarım depoladığı, daha sonra
yer değiştirdiği veya bölgeden tamamen
yok olduğunu düşünmek gerekir.

Söz konusu koninin biraz güneyin-
den ve güneybatıya doğru akan Verdon
nehrinin Üst Pliyosen'de koniyi oluş-
turmuş olduğu beklenilebilir. Bununla
ilgili olarak çalışılan sahadan 40 km
kuzeydoğuda ve sadece Verdon nehrinin
yatağında yüzeyleyen Eosen yaşlı Annot
kumtaşlarından (Stanley, 1961) türemiş
çakıllar güneydeki koniye ait çakıltaş-

^ Contouring ot the origina
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Şekil i: Valensole baseninin doğu kenarına ilişkin genç formasyonların tavan konturliirı
basitleştirilmiş jeoloji haritası.

Figure i: Simplified geological map and roof contours of the young deposits to the east
of Valensole basin.

larında görülebilir. Ayrıca koni çakılla-
rında ölçülen akıntı yönleri beklenildi-
ği gibi kuzeydoğudan güneybatıya doğ-
rudur. Bu durumda Verdon nehrinin
Üst Pliyosen'de, inceleme sahası içinde
bugünkü yerinden daha kuzeyde, koni
ekseni boyunca akarak Valensole ça-
kıltaşlanmn hiç değilse üst kısmını
oluşturan masif çakıltaşlannı depoladı-
ğı, Üst Pliyosen sonunda veya Kuvater-
ner'de güneye kayarak yerdeğiştirdiği
anlaşılmaktadır.

SONUÇLAR

Valensole baseninin doğu kenarın-
da yapılan ayrıntılı jeolojik çalışma-
larla bölgedeki genç ve karasal formas-
yonların stratigrafi ve paleocoğrafyası
ile ilgili aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

Üst Pliyosen'de Valensole baseni
içinde yer yer oluşan göllerde Puimois-
son marnları çökelirken diğer yandan
akarsular (örneğin Verdon nehri) do.
ğudaki Mezozoyik ve Alt Senozoyik yaş-
lı formasyonlardan türeme kırıntıları
basen içine birer yelpaze şeklinde de-
polayarak Valensole çakıltaşlarını oluş-
turmuşlardır.

Verdon nehri daha sonra yatak de-
ğiştirerek güneye kaymıştır.

Kuvaterner'deki bir buzul devrinde
basen doğusundak Mozozoyik kireçtaş-
ları üzerinde donma ve çözülme olay-
ları ile ilgili olarak oluşan kriyoklastik
çakıllar Üst Pliyosen'deki gibi batıya
akan fakat bugün halen ilksel konu-
munda bulunan akarsular aracılığı ile
basen içine depolanmışlardır.
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