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Συνηθισμένο λάθος 
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Ποσοστό αρτίγονων μαλακίων 

Παλαιόκαινο: 0-1% 

Ηώκαινο: 1-5% 

Ολιγόκαινο: 10-15% 

Μειόκαινο: 20-40% 

Πλειόκαινο: 50-90% 

Πλειστόκαινο: 90-100% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΤΙΓΟΝΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 

Σελ. 220 



ΜάρμαραΚροκαλοπαγές με κροκάλεςμαρμάρου που περιέχειCladocoropsisΑσβεστόλιθος με HippuritesΑργιλικός σχιστόλιθοςΜαργαϊκός ασβεστόλιθος

Ψαμμίτης ηλικίας 50.10έτη 6Μάργα με 35% αρτίγοναμαλάκιαΚροκάλες-Χαλίκια Μάργα Μαργαϊκός ασβεστόλιθος με νουμμουλίτες

Αργιλικός σχιστόλιθος

ΑσβεστόλιθοςΚροκαλοπαγέςΓνεύσιοι Μάργα 

Ψαμμίτης Μάργα 

Άμμοι και χαλίκια με 25% αρτίγονα μαλάκιαΜάργα με 12% αρτίγοναμαλάκια

Μαργαϊκός ασβεστόλιθοςΑργιλικός ασβεστόλιθος

Μαργαϊκός ασβεστόλιθος με ηλικία 80.10  έτη6Ασβεστιτικός ψαμμίτης
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