
BİYOSTRATİGRAFİ



Faunal ve Floral Ardıllık 

Yeryüzünde en azından 3,5 milyar yıldır yaşam devam ediyor 

ve bu zaman içinde, onda evrimler ve geriye dönüşümsüz 

gelişimler ortaya çıktı. Bu zaman boyunca farklı hayvan 

(fauna) ve bitki (flora) türleri ortaya çıktı veya varolanlar yok 

oldu. Bunun kanıtını kayaç kaydı içindeki fosillerde 

buluyoruz. Bu prensip faunal ve floral ardıllık diye bilinir. 

Canlı topluluklarının  geçirdiği evrim zaman-bağımlı ve 

dönüşümsüz olduğundan jeolojik birimlerin bağıl 

yaşlandırılmasında kullanılabilir. 



1796’da da Paris Doğa Tarihi Müzesi 

‘nde çalışan George Cuvier (Şekil 25) 

“Yaşayan ve fosil fillerin türleri üzerine” 

adlı çalışmasını Paris’te seçkin bir 

topluluk önünde sundu. Bu önemli bir 

makaleydi, çünkü ilk kez jeolojik 

geçmişte bazı türlerin yok olduğu ileri 

sürülüyordu. Bu çalışmasında Cuvier 

Sibirya’ daki fil fosilleri ile halen 

yaşayan Hindistan ve Afrika fillerini 

karşılaştırmış ve mamutların bugün 

yaşayan fil türlerine ait olmadığı, başka 

deyişle soylarının tükenmiş olduğu 

sonucuna ulaşmıştı. Cuvier, daha sonraki 

çalışmaları ile bu olayın öyle tekil/ender 

rastlanan bir olay olmadığını, çoğu 

fosilin artık ortadan kalkmış eski türleri 

temsil ettiğini göstermiştir. 



Biyostratigrafi, sedimanter kayaç birimlerinin korelasyonunu

sağlamak üzere fosillerin incelenmesi ve yorumlanmasını

kapsayan bir stratigrafi dalıdır.

Biyostratigrafinin araçları klavuz fosiller olarak bilinen

fosillerdir (bunlara indeks veya zon fosiller de denir) . En

kullanışlı klavuz fosiller yaşarken hem coğrafik hem de

ortamsal olarak büyük yayılıma sahip olan, başka deyişle

birbirinden uzak ve ortamsal olarak çok farklı sedimanter

kayaçlar içinde bulunabilecek türlerdir. Az sayıda fosil

özelliği taşıdığından, her fosil aynı biyostratigrafik değere

sahip değildir.



Klavuz fosiller ideal olarak şu

özelliklere sahip olmalıdırlar.

1) Ortamdan bağımsız olmalılar. 

2) Hızlı evrimleşmeliler. 

3) Coğrafik olarak geniş yayılıma 

sahip olmalılar. 

4) Bol olmalılar. 

5) Kolay korunabilir olmalılar. 

6) Kolay tanınabilir olmalılar. 





Planktik Foraminiferler



Nanofosiller



Makrofosiller

(gastropoda, bivalvia)



Biyostratigrafinin temel birimi

:Biyozon

Biyostratigrafinin temel birimi 

biyozondur. Eski literatürde 

yalnızca zon olarak kullanılır. 

Biyozonlar, içerdikleri klavuz 

fosiller temelinde düzenlenmiş 

stratigrafi birimleridir. Biyozon 

kavramı Albert Oppel (1831-1865) 

tarafından 1850’lerde geliştirildi. 

Oppel, fosillerin düşey 

(stratigrafik) gözükme 

aralıklarının zamanla ilişkili 

olduğunu fark etti. Araştırmacı 

Jura Sisteminde, çok sayıda fosil 

topluluğunun düşey dağılımına 

göre iki birim tanımladı. 





DİYAKRONİZM

Litostratigrafi birimlerinin zaman ve uzayda yayılımı çökelme

ortamlarının doğasıyla belirlenir. Her ne kadar bir ortamın komşu

başka bir ortamla ilişkisi çoğunlukla dengede ise de (örneğin karasal,

gelgitarası kumları ve açık deniz çamurları) bu ortamların bağıl

konumları zamanla değişebilir. Deniz seviyesi yükselimi veya düşümü;

ya da deltanın yanal ilerlemesi sonucunda oluşan çökeller, içsel olarak

homojen fakat farklı zamanlarda oluşmuş bir litostratigrafi birimi

ortaya çıkaracaktır. Bu durumda, sonuçta oluşan çökeller zaman

sınırlarını aşacaklardır. Bunların zaman aşmalı (diachtronom) olduğu

söylenir. Diyakronizm’in tanınması zaman çizgileri anlamına gelen

faunal ve floral dizilimin açıkça anlaşılmasını gerektirir. Bu şekilde

diyakronik birimlerin korelasyon çizgilerinin zaman çizgilerini kestiği

gözlenir.




