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Kaynak göstermeden kullanmayınız. Hukuki sorumluluk almayınız.

Tateyama Kaplıcası ‘’Shin-yu Gölü’’. Tateyama kaldera olup Sabo Müzesi içindedir.
Fig. 1. Loca lity m ap a nd Ta te ya ma Ho t Spring ‘‘Shin-yu’’ la ke . Arro w: po sition of Ta te ya ma Ho t Sp ring ‘‘Shin-yu’’ lake . Photo was o ffere d by
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Kaplıca suyu gölden taşmakta ve 30 m.
Şelale oluşturmaktadır
(Akahane vd. 2004)

Doğadan düşen silisleşmiş ağaç parçası şelalenin kayalık duvarına yapışmaktadır (Akahane vd. 2004)

Silisleşmeler, ağacın ayrılmış yüzeyleri ya da
hücre çeperlerine silis küreciklerinin
çökelmesinden kaynaklanmıştır.
Özellikle kaplıca suyu göl yatağına silis
küreciklerinin depolanmasıyla opal
oluşturmakta ve ağacın kendi dokusu üzerine
aynı küreciklerin depolanmasıyla silisleşme
gelişmektedir.
Silisin ağaç dokusunun damarlarının yüzeyi ve
damarları arasındaki boşluklarda depolandığını
göstermiştir.
Ağaç dokularının yapıları milyonlarca yıl
önceleri jeolojik geçmişteki (Ör:
Çamlıdere’deki 23-15 milyon yaş arası
silisleşmiş ağaçlar gibi) volkanik bölgelerin
yakınında oluşan doğal silisleşmiş ağaç
dokularıyla aynı olduğu saptanmıştır.

Bu sonuçlar sıcak kaynak suyunda bulunanlar
olmak üzere aynı koşullar altında oluştuğu
görülen belli doğal silisleşmiş ağaç parçalarının
oluşum mekanizmasını açıklamaktadır.

Silisleşme (Taşlaşma) sürecini doğrulamak
amacıyla Akahane ve diğerleri (2004) tarafından
taze KIZILAĞAÇ parçaları sıcak sulu dereye
yerleştirilmiştir.

Deneysel ağaç parçaları 7 yıllık bir dönemde
ağaç dokusu hücresinde şekilsiz silis
küreciklerinin depolanmasıyla ağırlıkça
yaklaşık %40 silisleşmiştir (Taşlaşmıştır).
Uzmanlara göre Japonya Tateyama sıcak su
gölünde yapılan çalışma; silisleşmiş
(Taşlaşmış) ağacın onlarca-yüzlerce yıl gibi kısa
zaman dönemlerinde uygun koşullar altında
oluşabildiğini gösterirken silisleşmiş
(Taşlaşmış) ağacı oluşturan mekanizmaların
anlaşılmasına katkıda bulunur.

Bir başka araştırmada ABD Yellowstone
Parkındaki ağaçlarda yılda 0.1 ile 0.4 mm silis
çökelimi saptanmıştır.

Experim ental

ear 2 years 4 years 5 years 7 years

der Alder Alder
2.9
10.8
nd

98.7

Ald er
27.1

Ald er
38.4

98.7

99.4

nd
0.02
0.04
nd
0.10
0.20
0.25
Sundaltında 0.21
2 yıl kaldıktan

0.02
0.17
0.19

sonra çıkartılan kızılağaç örneği

Elektrikli fırında organik maddenin
uzaklaştırılarak ikiye ayrılan
su altında 7 yıl kalmış kızılağaç örneği

nd
nd
nd

tr
tr
0.05

tr
tr
tr
tr
Akahane
vd. 2004)
0.05 0.03

nd

0.69

0.65

0.15

ec rs,

d
o

A-Taze Kızılağaçtaki
B-Doğal sislisleşmiş
Kızılağaçtaki (Alnus sp.)
Ağaç dokusunun Elektron
Mikroskop görünümü.
Her ikiside uzunlamasına
ayrılan dokunun aynı
parçasını göstermektedir
(Akahane vd. 2004)

into the ‘ Shin-yu’’ lake overflow stream
Sam ples deposited a fter 1955 c oul
A-Uzunlamasına
C d e rive d
dated, as they cayrılan
ontaindoğal
exc14ess
silisleşmiş
bir ağacın
damarının
power plants
or weapons
testing.
Elektron
The Mikroskop
silicific ationgörünümü
rate of the naturall
piec es in the hot spring water stream
39.2%, and resulted from of a period
years (between 1955 and 1991).
The hot spring water of this lake in
silic a, and d ep osits opal by p rec ip
spheres(Akahane, 1993)
. The opal con
spheres of am orphous opa (Fig.
l-A 2B) .
son of SEM photographs of fresh, living
naturally fallen wood of alder
(Fig. 5A,B
that the silic ific ation of the fallen wood
the deposition of silic a spheres onto
wood tissue
naturally
fallen wood.
B-A’daki
şeklin of
merkez
kısmının
In pa rtichali
ular, the hot spring water for
büyütülmüş
deposition
silic a spheres onto the
(Akahane
vd.,of2004)
results in the silic ific ation of wood by
the same spheres onto the surfac e o
naturally fallen wood.
The vessels of silic ified naturally falle
ma ny intervessel pits(Fig. 9A) . Many s

Silisleşmiş
silis
ve
suyunda
tutulan
Fig. 10.ağaçta
Silica d istributio
n adağılımı
nd silica sphe re
s insilis
silicifiedkürecikleri.
wo od . (A) SEM mA-7
ap p ingyıl
o f asüresince
b a ck-sca ttere d kaplıca
elec tron image
o f a c ross-sec
tion o f
exp erim enta l woo d sub me rge d fo r a pe riod of 7 ye ars in ho t spring wa te r. (B) X-ra y sc a nning p hoto microg rap h showing the d istrib ution o f
deneysel
bir ağaç örneği kesitinin geri saçılımlı elektron görünümünün SEM haritalaması.
silic on (SiK a ) o f the sa me po rtion of A. (C) Op tic al p hotomic rog ra ph o f cro ss fa ce o f the silicified wo od from the Mioc ene Forma tions of
rre strial akısmının
nd p yro clastic silisyum
roc ks o f the Noto
Peninsula, c entra
l Jap a n. (D) SE
hotog rataramalı
phs of split silicified
wood tissue of the sam e sp ec im en
B-A’nınteaynı
dağılımını
gösteren
XM pışını
mikrofotosu.
a s in C. V in A, B a nd C: vesse l, Si in B and D: silica .
C-Orta japonya, Noto Yarımadası’nın Miyosen yaşlı karasal ve piroklastik kayaçlarındaki
silisleşmiş
ağacın karşı yüzünün optik mikrofotosu. D-C’deki aynı örneğin bölünmüş silisleşmiş
(Fig. 10D). These textures of wood tissue are the nation of inorganic c om position. However, an interağaç dokusunun
SEM
A, B vefallen
C’deki
Damar,of Btheveresults
D’deki
Si:inorganic
Silis (Akahane
sam e as those
of fotoları.
silic ified naturally
andV:pretation
of the
analyses ofvd. 2004)

Yapılan deneysel sonuçlar bize Ankara-Çamlıdere’deki
silisleşmiş (Taşlaşmış) ağaçların nasıl silisleşebildiklerine
ilişkin ipucu vermektedir.
Çamlıdere’deki silisleşmiş ağaçlar 23-15 milyon yıl öncesi
faaliyet gösteren andezitik ve dasidik lav ile volkan külü,
tüf, tüfit üreten volkanizma malzemesiyle iç içe olan silisce
doygun göl içinde ve silisce zengin volkanik getirimlerin
etkisiyle asidik hidrotermal döngü sonucunda, ağaçların
hücreleri çeperlerine ve hücre boşluklarına
silis
küreciklerinin birikmesiyle, yerleşmesiyle silisleşmiştir
(Taşlaşmışlardır).
Taşlaşan bu ağaç ormanı daha sonraki evrelerde oluşan
volkan patlaması ürünü volkan külleri, tüfleri, lavları ile
örtülmüş ve bu volkanik örtü silisleşmiş (Taşlaşmış) ağaç
fosillerinin milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar
korunmalarını sağlamıştır.

