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ÖZ. — Laevigatosporites haardti, düşey dağılımı geniş olan monolet bir
spordur. Biz, ona stratigrafik bîr değer kazandırmak amacıyla, bir biyometri
araştırması yaptık.

Bunun için, Tersiyerdin çeşitli katlarına ait numuneler seçtik. 100 birey boyu
ölçefek ,her numunem Quételet poligonunu bulduk. Araştırmamızın başında,
Tersiyerdin bir katından alınmış numunelerim poligonlarında bir benzerlik, ayrı
katlarından alınmış oïanlannkinde de bir farklılık olacağını ümidediyorduk. Fa-
kat ölçü sonuçlan, iki numunenin poligonları arasında bir benzerlik varsa, bu-
nun rastlantıdan başka bir şey olmadığını ortaya koymuştun O halde hiyometri,
yüzde değeri çok yüksek Laevdgatosporites haardti içeren numunelerim yaşla-
rını saptayabilme konusunda, bize yardımcı olamamıştır.

Bu sonuç, değişik numunelerde bulunan Laevigatosporites haardti'îerin, de-
ğişik ekoloji koşullarında yetişmiş olmalarıma, zaman sürecinde bu koşulların
değişmesine ve nihayet, morfografik bir spesiyes olan Laevigatosporites haardti
adı altında toplanan sporların birçok bitki familyam tarafından üretilmesine
bağlanabilin

RESUME. — Laevigatosporites haardti est ums espèce de spore monolète à
l'extension verticale très large Nous avons fait une recherche biometrique, dans
le but de lui faire gagWer une valeur stratigraphique.

Pour cela, nous avons choisî des échantillons appartenant aux différents
étages du Tertiaire. Ayant mesuré la longueur de 100 spécimens, nous avons
dresser les polygones de Quételet de chaque échantillon. Nous espérions que
nous observerions une confirmité entre les polygones des échantillons d même
étage et une différence entre ceux de différents étages. Mis les résultats obtenus
nous montre qute si les polygones de deux échamtillons ressemblent, ceci n*est
que du pur hasard. Il est donc impossible que la biométrie nous aide à dater
les échantillons, contenant de Laevigatosporites haardti, de pourcentage très
élevé* ,
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Ce résultat peut être liés aux différentes conditions ècoTk>g%ques9 dans
lesquelles se sont épanouis les Laevlgatosporites haardti des différents échan-
tillons, aux changements de ces conditions dans le temps et enfin9 à ce que
Laevigatosporites haardti soit une espèce morphographique reproduite par des
végétaux appartenants aux plusieurs familles*

A — LAEVIGATOSPORITES HAARDTI (R. POT. ve H,
VENITZ 1934) P. W. THOMSON ve H. PFLUG 1953:

Polypodiaceae ve Marattiaceae (Asplenium, Athyriumß Aspidi»
um, Thalypteris) familyalarına bağlı bitkilerce üretilen sporlar,
morfografi sınıflandırmasında, A, C. IBRAHIM 1933 (7) İn tanım-
ladığı Laevigatosporites genusuna dahil edilmiştir. Gösterdikleri
morfoloji özellikleri ile de, ilk kez R. POTONIE ve KL VENITZ
1934 (16) tarafından, Sporites haardti adı altında tarif edilmiştir.
Çeşitli araştırmacılar, bağlı oldukları bitki familyalarını gözönün-
de tutarak, saptadıkları formları, Polypodiumsporites haardti
((G. RAATZ 1937 (17)), Polypodiaceaesporites haardti ((R. POTO-
NIE 1951 (14) ve F. THIERGART in R. POTONIE 1956 (15)) ad-
lamalarmı kullanarak yayınlamışlardır. Fakat, spor ve pollen ta-
nımlamalarında, sporo ve pollenomorflarm morfoloji yapılarına da-
yanan sınıflandırma kullanılmasından yana olan araştırmacılar
arasında, ilk kez P. W. THOMSON ve HL PFLUG 1953 (18), bu
formları Laevigatosporites haardti adı altında toplamıştır.

Bu sporlar bir monolet marka taşırlar (Lev, : I, bütün şekiller).
Ekvator görünüşünde, proksimal kenarı düz (Lev.: I, Şek,: 2, 6, 8,
13, 19, 21, 22), dışbükey (Lev.: I, Şek.: 3) ve çoğu kez içbükey
(Lev.: I, Şek.: 4, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 20), distal yüzey kenarı ise
dışbükeydir (Lev.: I, bütün şekiller). Bu nedenle sporun, oval ve-
ya tamamen bir fasulya ya da böbreğe benzeyen görünüşü vardır.
Kutup görünüşünde ise, şekilleri elipse benzer (Lev.: I, Şek.: 1, 7,
11, 15, 18). Eksinleri ince veya biraz kaim (en fazla 2 mikron)
olabilir. înce eksinli formlarda, genellikle katlanmalar görülür. Kat-
lanmalar, spora düzgün olmayan şekiller kazandırabilir (Lev.: I,
Şek. : 9) ; Monolet markaları ince ve düzdür, uzunluğu, elips büyük
ekseninin 2/3'ü kadardır. Eksin yüzeyi düz (laevigat* Lev.: I, Şek.:
1, 2, 6, 9), camsı düz (Lev.: I, Şek.: 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 22) veya çok ince noktalanmalıdır (infrapunctat, Lev.: I,
Şek.: 3, 8, 13, 19, 20). Boyları, 20-60 mikron arasındadır.
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B — AMAÇ:

Laevigatosporites haardti'nin holotipi Miyosen yaşlıdır ((bkz.
(16)). Çeşitli araştırmacılar, Miyosen'den başka, Tersiyer'in diğer
serilerinde, Kretase'de, Jürasik'te ve Lias'ta da bu spora rastla-
mışlardır. Türkiye'de ise, B. AĞRALI, E. AKYOL ve Y. KONYA-
LI (1) tarafından Kelkit - Bayburt Lias ve Dogger'inde, E. NAKO-
MAN (8, 9, 10, 11, 12, 13) ve E. AKYOL (2, 3, 4) tarafından da
çeşitli Tersiyer sedimentlerinde bulunmuştur. O halde, bu tipin dü-
şey dağılımı çok geniştir.

Bugüne dek, Türkiye kömürlü Tersiyer'i numuneleri üzerinde
yaptığımız rutin çalışmalarda, nadiren de olsa, mikroflora içeriği-
nin %98'i Laevigatosporites haardti'den oluşmuş numuneler gör-
dük. Pek doğaldır ki, bu tip numunelerin yaşını saptayabilmemiz
olanaksızdı. Bu durumu göz önünde tutarak, bu spora, biyometri
yoluyla stratigrafik bir değer kazandırıp kazandıramıyacağımızı
araştırdık.

Araştırma, çeşitli numuneler içinde bulunan Laevigatosporites
haardti sporlarından 100 bireyin boylarını ölçmek ve dolayısiyle,
Quételet poligonlarını saptamak yoluyla yapılmıştır. Bu numuneler
arasında, aynı yaşta olanlara ait biyometri eğrileri arasında bir
benzerlik, değişik yaşlı olanlarmkinde de bir farklılık olabileceğini
düşündük. Bu şekilde, Tersiyer'in her katının sabit biyometri gra-
fiklerini ortaya çıkarmak istedik.

C— BİYOMETRİ ÇALIŞMALARI:

1 — Numunelerin seçimi:
Böyle bir araştırmayı gerçekleştirebilmek için, incelenecek nu-

munelerin yaşlarının kesin olarak saptanabilmesi ve numunelerin
içerdiği Laevigatosporites haardti sayısının, kolayca 100 birey gö-
rebilecek kadar bol olması gerekiyordu. Bu nedenle, mikrof lora yö-
nünden zengin ve aynı zamanda, mikroflorasınm %15-70'ini Laevi-
gatosporites haardti'nin oluşturduğu numuneleri seçtik. Olanakları-
mıza göre en uygun olanlar, Orta Eosen yaşlı Bayat - Çorum ve
Artova - Tokat, Alt Oligosen yaşlı fŞile - İstanbul, Alt Miyosen yaşlı
Örencik - Çanakkale ve Çayırlı - Erzincan, Orta Miyosen yaşlı İs-
kilip - Çorum ve Çivril - Denizli ve Üst Miyosen yaşlı Orhaneli -
Bursa ve Tunçbilek - Kütahya numuneleri idi. Daha sonra görece-
ğimiz nedenlerden dolayı, Gölbaşı - Ankara'da yapılan 6 numaralı
sondaj numunelerini de inceledik.
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2 — Çalışına- tekniği:

Her numuneden bir, Laevigatosporites haardti yüzdesi düşük
olanlardan ise iki veya üç lâm hazırlanmıştır, ölçüler, Leitz marka
mikroskobun Ortholux tipi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma mikros-
kobumuzun, sadece 10 x büyütmeli oküllerinde mikrometre bulun-
maktaydı. Bu durumda, ölçülerin yeteri kadar duyarlı olabilmesi,
yüksek büyütmeli objektif kullanmamıza bağlı idi. 100 x büyütmeli
olanlar, çalışmamızı güçleştiren immersiyon yağını gerektirdiği
için, 63 x büyütmeli objektifi yeğ tuttuk. Bu şekilde, ölçülerimizde
1.7 mikron (mikrometreli okülerde iki çizgi arası) düzeyinde bir
duyarlık sağlayabildik.

3 — Yaş saptamaları ve biyometrik ölçü sonuçları:

Bayat - Çorum ve Artova - Tokat numunelerine, Orta Eosen
yaşını, aşağıda listesini verdiğimiz spor ve pollenlere dayanarak
verdik:

Bayat-Çorum:

Laevigatosporites discordatus PF.
Punctatosporites paleogenicus KRUTZSCH
Verrucatosporites favus (POT.) TH. ve PF.
Verrucatosporites saalensis KRUTZSCH
Extrapunctatosporis pseudofoveolatus NAKOMAN
Leiotriletes adriennis (POT. ve GELL.) KRUTZSCH
Bacülatisporites primarius (WOLFF) TH. ve PF.
Cicatricosisporites dorogensis POT. ve GELL.
Cingulatisporites vitiosus (KRUTZSCH) NAKOMAN
Monocölpopollenites zievelensis PF.
Monocolpopollenites minor KEDVES
Monocölpopollenites areolatus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites excelsus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites coryphaeus (POT.) TH. ve PF.
Polyvestibulopollenites verus (POT.) TH. ve PF.
Tricolpopollenites henrici (POT.) TH. ve PF.
Tricolpopollenites microhenrici (POT.) TH. ve PF.
Tricolpopollenites liblarensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolpopollenites densus PF.
Tricolporopollenites villensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites dngulum (POT.) TH. ve PF.

4
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Artova - Tokat:
Leiotrüetes adriennis (POT, ve GELL. KRUTZSCH
Leiotriletes microadriennis KRUTZSCH
Echinatisporis minutus AKYOL (yayınlanmak üzere)
Cicatricosisporites dorogensis POT. ve GELL.
Cingulatisporites vitiosus (KRUTZSCH) NAKOMAN
Inaperturopollenites dubius (POT. ve VEN.) TH. ve PF.
Inaperturopollenites emmaensis (MÜRR. ve PF.) TH. ve PF.
Pityosporites microalatus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites excélsus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites coryphaeus (POT.) TH. ve PF.
Subtriporopollenites simplex (POT. ve VEN.) PF. ve TH.
Sübtriporopollenites constans PF.
Subtriporopollenites intraconstans PF.
Intratriporopollenites instructus (POT. ve VEN.) PF. ve TH.
Tricolpopollenites Ublarensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites vülensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites cingulum (POT.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites microreticulatus PF. ve TH.
Tricolporopollenites microüiacus PF. ve TH.

Bu numunelerde bulduğumuz yüzer Laevigatosporites haardti
üzerinde aldığımız ölçülerden elde edilen Quételet poligonları şe-
kil 1 a ve b'de görülmektedir. Bayat numunesinde 32 ve 37.5 mikron-
larda 2, diğer numunede ise, 34, 39 ve 42.5 mikronlarda 3 maksi-
mum noktası bulunmuştur.

Şile - İstanbul numunesinde :

Verrucatosporites alienus (POT.) PF. ve TH.
Verrucatosporites favus (POT.) PF. ve TH.
Verrucatosporites scutulum NAKOMAN
Monocolpopollenites tranquillus (POT.) TH. ve PF.
Monocolpopollenites areolatus (POT.) TH. ve PF.
Inaperturopollenites magnus (POT.) TH. ve PF.
Inaperturopollenites dubius (POT. ve VEN.) TH. ve PF.
Inaperturopollenites hiatus (POT.) TH. ve PF.
Pityosporites microalatus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites excélsus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites coryphaeus (POT.) TH. ve PF.
Subtriporopollenites simplex (POT. ve VEN.) PF. ve TH.
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Pdlyvestïbulopoïlenites verus (POT.) TH. ve PF.
Potyporopollenites undulosus (WOLFF) TH. ve PF.
Tricolpopollenites microhenrici (POT.) TH. ve PF.
TricölpopoTlenites liblarensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites cingulum (POT.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites megaexactus (POT.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites steinensis PF.
Tricolporopollenites kruschi (POT.) TH. ve PF.

Tricolporopollenites genuinus (POT.) TH. ve PF. spor ve pol-
lenleri bulunmuş ve Alt Oligosen yaşı saptanmıştır. Bu numunenin
poligonu 2 maksimum noktalı olup, bunlar 34, 37.5 mikronlarda-
dır (Şek. l e ) .

Alt Miyosen'i, Çayırlı - Erzincan numunesinde,
Leiotriletes microadriennis KRUTZSCH
Baculatisporites primarius (WOLFF) TH. ve PF.
Monocolpopollenites minor KEDVES
Inaperturopollenites hiatus (POT.) TH. ve PF.
Inaperturopollenites emmaensis (MÜRR. ve PF.) TH. ve PF.
Pityosporites microalatus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites rurensis PF. ve TH.
Triatriopollenites myricoides (KREMP) TH. ve PF.
Triatriopollenites coryphaeus (POT.) TH. ve PF.
Intratriporopollenites pîlosus PF.
Tricolpopollenites densus PF.
Tricolporopollenites cingulum (POT.) TH. ve PF.
Ovoidites ligneolus POT.
Ovoidites parvus (COOK, ve DETT.) NAKOMAN
Örencik - Çanakkale numunesinde ise,
Leiotriletes microadriennis KRUTZSCH
Inaperturopollenites dubius (POT. ve VEN.) TH. ve PF.
Inaperturopollenites incertus PF. ve TH.
Pityosporites microalatus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites pseudorurensis PF.
Triatriopollenites rurensis PF. ve TH.
Triatriopollenites myricoides (KREMP) TH. ve PF.
Triatriopollenites coryphaeus (POT.) TH. ve PF.
Subtriporopollenites simplex (POT., ve VEN.) TH. ve PF.
Polyvestïbulopoïlenites verus (POT.) TH. ve PF.
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Polyporopollenites undulosus (WOLFF) TH. ve PF
Polyporopollenites stéllatus (POT. ve VEN.) TEL ve PF.
Porocolpopollenites vestibulum (POT.) TH. ve PF
Tncolpopollenites densus PF.
Tncolpopollenites microhenrici (POT.) TH. ve PF.
Tncolpopollenites liblarensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites villensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites pseudocingulum (POT.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites cingulum (POT.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites megaexactus (POT.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites kruschi (POT.) TH. ve PF.

Tricolporopollenites microreticulatus PF. ve TH. tipleri belge-
le t T ! I \ ? a p t a n a n maksimum noktaları (,Sek. 1 d ve e), ilkin-
de ZV, 34, 41, ikincisinde ise 37.5, 41 mikronlardadır.

İskilip - Çorum numunesinde,
Punctatosporites ellipsoideus PF.
Baculatisporites primarius (WOLFF) TH. ve PF.
Monoporopollenites gramineoides MEYER
Inaperturopollenites hiatus (POT.) TH. ve PF.
Pityosporites microalatus (POT.) TH. ve PF.
Pityosporites labdacus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites rurensis PF.ve TH.
Triatriopollenites bituitus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites myricoides (KREMP) TH. ve PF.
Triatriopollenites coryphaeus (POT.) TH. ve PF.
Subtriporopollenites simplex (POT. ve VEN.) TH. ve PF.
Intratriporopollenites instructus (POT. ve VEN.) TH. ve PF.
Polyvestibulopollenites verus (POT.) TH. ve PF.
Polyporopollenites undulosus (WOLFF) TH. ve PF.
Polyporopollenites stéllatus (POT. ve VEN.) TH. ve PF.
Tncolpopollenites densus PF.
Tncolpopollenites liblarensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites villensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites cingulum (POT.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites megaexactus (POT.) TH. ve PF.
Tricolporopollenites microreticulatus PF. ve TH.
Tricolporopollenites irregulatus NAKOMAN
Periporopollenites mulüporatus PF. ve TH.
Ovoidites parvus (COOK, ve DETT.) NAKOMAN
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Çivril - Denizli numunesinde de,
Inaperturopöllenites nobilis WEYL., PF. ve MUEL.
Pityosporites microalatus (POT.) TEL ve PF.
Triatriopöllenites rurensis PF. ve TH.
Triatriopollenites coryphaeus (POT.) TH. ve PF.
Subtriporopollenites simplex (POT. ve VEN.) TH. ve PF.
Polyvestibulopollenites verus (POT.) TH. ve PF.
Tricölpopöllenites densus PF.
Tricölpopöllenites microhenrici (POT.) TH. ve PF.
Tricölpopöllenites liblarensis (TH.) TH. ve PF.
Tricölpopöllenites microhenrici (POT.) TH* ve PF.
Tricolporopollenites cingulum (POT.) TH. ve pF.
Tricolporopollenites microreticulatus PF. ve TH.

Ovoidites ligneolus POT. toplulukları bulunmuş ve Orta Miyo-
sen yaşı verilmiştir.

Maksimum noktaları, İskilip numunesinde 34, 39, 42.5, Çivril
numunesinde ise 36, 39, 42.5 mikronlardadır (Şek. 1 f ve g).

Üst Miyosen yaşı verdiğimiz Orhaneli - Bursa numunesinde,
Inaperturopöllenites hiatus (POT.) TH. ve PF.
Pityosporites microalatus (POT.) TH. ve PF.
Pityosporites labdacus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites rurensis PF. ve TH.
Triatriopollenites myricoides (KREMP) TH. ve PF.
Triatriopollenites coryphaeus (POT.) TH. ve PF.
Polyvestibulopollenites verus (POT.) TH. ve PF.
Tricölpopöllenites densus PF.
Tricölpopöllenites liblarensis (TH.) TH. ve PF.
Tricolporopolenites pseudocingulum (POT.) TH. ve PF,
Tricolporopollenites cingulum (POT.) TH. ve PF.

Tunçbilek - Kütahya numunesinde ise,
Baculatisporites primarius (WOLFF) TH. ve PF.
Inaperturopöllenites hiatus (POT.) TH. ve PF.
Inaperturopöllenites nobilis WEYL., PF. ve MUEL.
Pityosporites microalatus (POT.) TH. ve PF.
Pityosporites labdacus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites rurensis PF. ve TH.
Triatriopollenites bituitus (POT.) TH. ve PF.
Triatriopollenites coryphaeus (POT.) TH. ve PF.
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Suhtriporopollenites simplex (POT.-ve VEN.) TH. ve PF.
Polyvestibulopollenites verus (POT*) TH. ve PF,
Pdlyporopollenites undülosus (WOLFF) TH, ve PF*
Tricölpopollenites densus PF.
Tricolporopollenites vülensis (TH.) TH. ve PF,
Tricolporopollenites cingulum (POT.) TH. ve PF.

Tricolporopollenites megaexactus (POT.) TH. ve PF. tipleri
saptanmıştır.

Bunlardan birincisine ait Quételet poligonunda, 34, 42.5, 46, di-
ğerine ait olanda da, 34, 37.5, 42, 46 mikronlarda maksimum nok-
taları bulunmaktadır (Şek. 1 h ve i).

4 —. ölçü sonuçlarının istatistik yöntemlerle incelenmesi:

Yaptığımız ölçülerden alman sayısal sonuçlar, çizelge l?de top-
luca gösterilmiştir.
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Bu çizelge, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi İşlem Merkezi'ne ve-
rilmiş ve burada A. KUTSAL1 yönetiminde, istatistik yöntemlerle
incelenmiştir.

Her numunenin saptanan, ortalama, standart hata ve standart
sapma değerleri çizelge 2'de belirtilmiştir.

"Dağılış, benzer ortalama ve varyans değerleri olan, kuramsal
normal dağılışa uygundur" varsayımının irdelenmesi için, önce
kuramsal normal dağılış saptanmış ve ikinci olarak da, örnek ve
kuramsal normal dağılışlar arasında istatistik yönden önemlilik
olup olmadığı, Khi kare analizi ile araştırılmıştır. Sonuçlar, çizel-
ge 3'te toplanmıştır.

Bu çizelgeden de anlaşılabileceği gibi, Şile, İskilip ve Gölbaşı
sondajı 10.50-11.00 m'lere ait numuneler, yüksek Khi kare değer-
leri göstermişlerdir. Khi kare, Şile numunesinde 34.0, İskilip nü-

(1) Sayın Prof. Dr. Alâattin Kutsal'a, bu istatistik çalışmayı yönetmesinden
ve ayrıca bana gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür ve şükran-
larımı sunarım.

11
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munesinde 39.1 ve 42.5, sonuncusunda ise 42.5 mikronlarda çok
yüksek değerlere ulaşmıştır. Birinci numunede 34.0 ve üçüncü nu-
munede 42.5 mikronlarda yığışma, ikincide ise, 39.1 ve 42.5 mikron-
larda iki başlılık söz konusudur.

Bunlardan başka, numuneler ikişer ikişer ele alınmış, iki or-
talama değer arasındaki fark, iki ortalama değer arasındaki farkın
standart hatası ve t değerleri de saptanmıştır. 198 serbestlik dere-
cesinde %5 t'nin bilinen değeri 1.96'dır. Bulunan t değerlerinin,
1.96'dan büyük olanları önemli, küçük olanları da önemsiz şeklinde
sınıflandırılmıştır.

Alman sonuçların yorumu bize bırakılmıştır. Sonuç bölümün-
de sunduğumuz yoruma esas olan çizelge 4'te, saptanan tüm t de-
ğerlerinden, yalnızca bizi ilgilendirenler görülmektedir.

D — SONUÇ:

Çalışmalarımız, dokuz numuneden yararlanılarak yapılmıştır.
Bu tip bir araştırmada, incelenen numune sayısı ne kadar çok olur-



Lt. HAARDTTNÎN BÎYOMETRÎ ARAŞTIRMASI 13

sa, doğru sonuca o kadar yaklaşılmış olur. Bu nedenle numunele-
rimiz, sayıca az olarak nitelendirilebilir. Fakat araştırma sonucu-
nun istediğimiz amaca ulaşmaması, incelemelerimizi daha çok sayı-
da numune üzerinde sürdürmemizi engellemiştir.

Dokuz numunenin Quételet poligonları arasında, düşey yönde
(değişik yaştaki numuneler arasında) beklediğimiz farklılıklar bu-
lunmakla beraber, yatay yönde (benzer yaştaki numuneler ara-
sında) hiçbir benzerlik görülmemektedir. O halde biyometri,
Laevigatosporites haardti'ye stratigrafik değer kazandırabilme ko-
nusunda, bize yararlı olamamıştır.

Bunun nedenlerini üç bölümde toplayabiliriz:

1 — Botanik neden:

Herhangi bir canlı türünün, sayısal değerlerle ölçülebilir bir
özelliğini simgeleyen Quételet poligonu sabittir ve bir başlıdır.

Araştırmamızda, Laevigatosporites haardti'nin sayısal değer-
lerle ölçülebilir özelliği olarak, elips şeklindeki sporun üzün eksen
boyunu seçtik, ölçülen tüm Laevigatosporites haardti bireyleri, ya-
zımızın başında da belirttiğimiz gibi, birden fazla bitki türünün
ürünleridir.

Bu durum, yapılan istatistik araştırmada da ortayş, çıkmak-
tadır.

İstatistik yöntemlerle elde edilen t değerlerinin 1.96'dan küçük,
yani önemsiz olanlarından bizi ilgilendirenlerin, çizelge 4'te göste-
rildiğine daha önce işaret etmiştik. Biz, önemsiz t değeri gösteren

Çizelge 4

Numune kombinezonu t değeri

Bayat.GöIboşı (JI.00.II.60m) 0.5143

Artova.Tunçbilek 0. 6158
Artova.Gölbaşı ( 10,50-11.OOm) 1.1476

Çayırlı.. Örencik 0.4502
Çayırlı.Gölbaşı (9.90J0.50m) 0.3329

ÇivriL Orhaneli 0.8960
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numune topluluklarında bulunan Laevigatosporites haardti sporla-
rının aynı, önemli t değeri gösteren numune topluluklarında bulu-
nanların da ayrı bir bitki türü tarafından üretildiklerini düşünü-
yoruz. Böylece,

Bayat ve Gölbaşı (11.00-11.60 m) numunelerinde bulunan spor-
ların,

Artova, Tunçbilek ve Gölbaşı (10.50-11.00 m) numunelerinde
bulunan sporların,

Şile numunesinde bulunan sporların,

Çayırlı, Örencik ve Gölbaşı (9.90-10.50 m) numunelerinde bu-
îunan sporların,

Çivril ve Orhaneli numunelerinde bulunan sporların aynı bir
bitki türüne ait olduklarını kabul ediyoruz. Bu beş grup birbirle-
riyle kombine edildiğinde ortaya çıkan t değerleri önemli olduğun-
dan, bu numunelerde bulunan sporları, beş ayrı bitki türünün üret-
tiği anlaşılır.

İskilip nümunesindeki iki başlılık, hibrid (melez) bir bitki tü-
rünün veya iki ayrı bitki türünün varlığına işarettir.

Bu şekilde, incelenen 12 numunede görülen Laevigatosporites
haardti sporları, 5, 6 veya 7 bitki türünün ürünleri olmalıdır.

2 — Ekolojik neden:

Ekoloji koşullarının bir bölgeden diğerine değişik olması, bir
canlı türünün boyu üzerinde, Quételet poligonu maksimum noktasını
değiştirebilecek derecede etkendir. Ayrı numuneler içinde bulunan
Laevigatosporites haardti sporlarını üreten bitkiler, değişik ekoloji
koşullarında yaşamışlardır,

3 — Zaman nedeni:

Ekoloji koşulları, bir zaman süreci içinde de, benzer şekilde
etkili olurlar. Araştırmamızın başında bu etkinin, Tersiyerin bir
katından diğerine geçilince belirginleşebileceğini düşünmüştük. Kı-
sa süre sonra, zaman sürecinin, aynı kat içinde bile önemli oldu-
ğunu gördük. Bunu kanıtlayabilmek için de, Ankara - Gölbaşı'nda
yapılmış 6 numaralı sondaj numunelerinin bir bölümünü inceledik.

Günümüz turbalıklarında, bir yılda, ortalama 0.5 mm kalınlı-
ğında turba oluşmaktadır ((in M. GIGNOUX (5)). Bu veriye gö-
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re, 100 yılda 5 cm kalınlığında turba meydana gelir. Turba, üzeri
tabakalarla örtüldüğünde, basınç etkisi ile, kalınlığının 4/5'ini kay-
beder ((GOTHAN in M. GIGNOUX (5)). Bu genel fikirden yarar-
lanarak, 1 cm kalınlığında kömür oluşabilmesi için, 100 yıl geçmesi
gerektiğini kabul edebiliriz.

Üst Miyosen yaşlı bir kömür damarı kesmiş olan örnek son-
dajımızda, seçtiğimiz inceleme düzeyleri (metrajlar için bkz. şek. 2),
bu hesaba göre, alttan üste doğru, sırasıyla, 6 000, 5 000 ve 6 000
yılda çökelebilmiştir. Her düzşyden oluk numune alındığından, ör-
neğin ilk düzeye (11.00-11.60 m) ait Quételet poligonu, 6 000 yıllık
Laevigatosporites haardti birikiminin boy grafiğini yansıtmakta-
dır. Grafikler incelenince (şek. 2), üç düzeyin Quételet poligonları
arasında, hiçbir benzerlik bulunmadığı görülür.

Son söz olarak şunu da belirtelim ki, bu üç nedenin, bir nu-
munede, tek tek değil, üçü bir arada etkili olduklarını unutmamak
gerekir.

Yayma verildiği tarih: 20.XII.1973
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