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S t r e s z c z e n i e

Na podstawie materiału z około 150 otworów 
wiertniczych przedstawiono wykształcenie litologicz
ne, stratygrafię i paleogeografię utworów najwyższe
go piętra górnej jury na Niżu Polski. Przyjęta dla 
tego piętra nazwa Portland odpowiada stosowanym 
dawniej w polskiej nomenklaturze stratygraficznej 
nazwom bonon i purbek, a ostatnio przez niektó
rych autorów stosowanej nazwie wołg. Wyróżniono 
trzy podpiętra: portland dolny z fauną Subplanites 
i Pectinatites, portland środkowy z rodzajami Za- 
raiskites i Virgatites i portland górny reprezentowa

ny przez fację brakiczną z fauną małżoraczków. 
Przeprowadzono korelację z utworami najwyższej jury 
prowincji wołżańskiej, portlandzkiej i medyterańskiej. 
W wyniku rozważań paleogeograficznych przyjęto ist
nienie połączenia basenu polskiego przez północną Da
nię z morzem północnym i dalej basenem borealnym, 
oraz połączenia z basenem medyterańskim w  kierunku 
południowo-wschodnim przez obszar naddniestrzański. 
Na koniec dołączono opis i fotografie amonitów w y
stępujących w dolnym i środkowym portlandzie Niżu 
Polski.

WSTĘP

W  ciągu kilkunastoletniej pracy nad utwo
rami górnej jury autorka zebrała obfity ma
teriał do szczegółowego opracowania portlan
du *) na Niżu Polski.

Niniejsze opracowanie obejmuje obszar: wa
łu kujawskiego, niecki warszawskiej z zachod
nim skrajem wyniesienia mazurskcHSuwalskie- 
go, obniżenia nadbałtyckiego, niecki mogileń
skiej i Pomorza.

Zagadnieniem stratygrafii portlandu autorka 
zajmowała się od 1954 r., kiedy rozpoczęła opra
cowywanie górnej jury wierceń rejonu Kcyni. 
W  miarę jak przybywało materiałów wiertni
czych na całym Niżu Polski i stopniowo gro
madziła się coraz Obfitsza ilość fauny, tworzy
ły się podstawy do syntetycznego opracowania 
stratygrafii portlandu na tym obszarze.

Częściowe wyniki obserwacji prowadzonych 
w latach 1954— 1969 przedstawiono w  kilku ar
tykułach, czasem stanowiły część monograficz
nych zbiorowych opracowań regionalnych lub 
też znajdują się w Archiwum Instytutu Geolo
gicznego.

Do opracowania tego wykorzystano mate
riały z ponad 150 otworów wiertniczych, z cze
go rdzenie ze 130 otworów były profilowane

*) Piętro portland odpowiada stosowanym daw
niej w polskiej nomenklaturze stratygraficznej pię
trom bonon i purbek.

i opracowane przez autorkę. Dane z pozostałych 
wierceń uzyskano bądź z publikacji, bądź też 
z materiałów archiwalnych (fig. 1).

Z około 80 otworów uzyskano pełne profile 
■osadów portlandu, w  tym profilów w  pełni 
rdzeniowanych było 16. Fauna występująca w 
pozostałych otworach, które nawierciły tylko 
fragmenty profilów osadów portlandu pozwoli
ła w  wielu przypadkach (szczególnie na Kuja
wach) na dobrą korelację stratygraficzną prze
wierconych odcinków.

W  otworach o niepełnym rdzeniowaniu da
ne litologiczne uzupełniono na podstawie ana
lizy profilowania geofizycznego. Szczególnie po
mocne były wykresy potencjałów własnych 
(PS), wykresy profilowania gamma oraz w y
kresy oporności skał.

Kilka wzorcowych profilów całej górnej ju
ry na Niżu Polski, a więc i osadów portlandu 
było przedmiotem badań petrograficznych K. 
Radlicza (1962, 1964 oraz prace archiwalne), 
które wykorzystano przy litologicznym opraco
waniu osadów.

Bogaty materiał makrofaunistyczny z dol
nego i środkowego portlandu opracowany zo
stał z większości wierceń przez autorkę, przy 
czym największy nacisk położono na opraco
wanie amonitów (pozostałą faunę oznaczano we 
wzorcowym profilu z wierceń Tejonu Kcyni 
(J. Dembowska, 1964a).
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Stosunkowo najpełniejszą i najnowszą lite
raturą (do 1968 r.) autorka dysponowała przy 
oznaczaniu fauny dolnoportlandzkiej; dla fau
ny środkowoportlandzkiej —  rodzajów Zarais- 
kites i Virgatites istnieją monograficzne opra
cowania A. Michalskiego z 1890 r. i J. Lewiń
skiego z 1922 r. Późniejszych monograficznych 
opracowań nie ma. Autorka korzystała z tych 
prac oraz częściowo z opracowań A. Wilczyń
skiego (1962) i J. Kutka (1961a, 1967a).

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, któ
rzy udzielali mi rad i wskazówek oraiz służyli 
pomocą przy oznaczaniu fauny. Przede wszyst
kim wyrażam gorąco podziękowanie dr L. Ma
linowskiej, która poświęciła mi wiele trudu 
i cennego czasu, poza tym prof. dr J. Znosce, 
dr S. Markowi oraz dr N. P. Michajłowowi 
z Moskwy, 'który uprzejmie przejrzał i zaopi
niował przesłane mu fotografie okazów, wresz
cie dr J. Kutkowi, który uprzejmie wypożyczył 
mi przywiezione z Moskwy okazy fauny woł- 
żańskiej. Dziękuję również mgr K. Pawłowskiej 
za udostępnienie mi zbioru fauny z otworu Za
głoba.

Mikrofauna niemal z całego materiału rdze
niowego została opracowana przez pracowni
ków Zakładu Stratygrafii Instytutu Geologicz
nego: przede wszystkim przez dr W. Bielecką 
częściowo także mgr O. Styk i dr J. Sztejn. Pu
blikowane przez nie prace dotyczą tylko części 
materiału zaopiniowanego w licznych eksperty
zach i opracowaniach mikropaleontologicznych. 
Również wiele danych mikropaleontologicznych 
dostarczyły dokumentacje wierceń Przemysłu 
Naftowego —  analizy wykonane były głównie 
przez mgr D. Natusiewicz-Dudziakową.

Opracowania mikropaleontologiczne były 
ogromnie pomocne przy ustalaniu stratygrafii, 
szczególnie górnej części portlandu, gdzie jest

ona przeprowadzona tylko na podstawie mikro- 
faunistycznej. Pragnę tu wyrazić wdzięczność 
dr W. Bieleckiej, która w wielu wypadkach 
powtórnie przeanalizowała wykonane dawniej 
opracowania mikropaleontologiczne, skorygo
wała je i zaktualizowała.

Winna jestem ogromną wdzięczność prof, 
dr W. PożarySkiemu, który zachęcił mnie do 
podjęcia tej pracy i służył cennymi uwagami.

Wyrażam również gorące podziękowanie 
prof. dr J. Znosce, dr R. Dadlezowi i dr S. Mar
kowi za liczne, bardzo pomocne dyskusje i ra
dy, dotyczące szczególnie zagadnień korelacji 
stratygraficznych z pozostałymi obszarami Eu
ropy i zagadnień paleogeograficznych, oraz mgr 
S. Tyskiemu, pod którego kierunkiem rozpo
częłam badania górnej jury na Niżu Polski.

Miłym moim obowiązkiem jest także po
dziękowanie mgr J. Stemulakowi, mgr L. Ci- 
maszewskiemu, mgr Z. Korabowi i mgr J. Wro
ta Iow ej za bardzo przychylne udostępnienie mi 
materiału z wierceń Przemysłu Naftowego oraz 
dr S. Markowi i prof. E. Ciukowi z Instytutu 
Geologicznego za udostępnienie mi materiałów 
z licznych wierceń kartujących z obszaru Ku
jaw.

Przy pobieraniu ogromnej ilości próbek do 
analiz mikropaleontologicznych i przy wybie
raniu fauny służyli mi pomocą J. Smoliczowa, 
F. Juszczak i H. Cichy (z tym że J. Smoliczowa 
wypreparowała całą zebraną makrofaunę), za- 
co wyrażam im na tym miejscu serdeczne po
dziękowanie. Dziękuję jednocześnie mgr H. Sto- 
pińskiej, J. Smoliczowej, I. Grzelakowej i H. 
Żukowskiemu za ogromną i niewymierną po
moc przy pracach kameralnych związanych 
z niniejszym opracowaniem. Fotografie amoni
tów zostały wykonane w  Pracowni Fotograficz
nej Zakładu Stratygrafii Instytutu Geologicz
nego,

SZKIC ROZWOJU BADAN NAJW YŻSZEGO P IĘTRA GÓRNEJ JURY
N A  N IŻU  PO LSKI

Utwory portlandu odsłaniają się tylko na 
Pomorzu zachodnim w  kamieniołomach w Czar- 
nogłowach i Swiętoszewie, gdzie były one od 
dawna przedmiotem badań wielu geologów nie
mieckich, między innymi M. Schmidta (1905),
B. Dohma (1925), K. Richtera (1931 —  fide 
A. Wilczyński, 1962). Na pozostałym obszarze 
przykryte są osadami kredy i kenozoiku lub 
tylko kenozoiku. Poza odsłonięciami poznanie 
tych utworów stało się możliwe przy zastoso
waniu głębokich wierceń. Na obszarze Kujaw 
badania wiertnicze prowadzone były od X V III 
wieku. Celem ich było poszukiwanie soli, a na
stępnie źródeł leczniczych. Jednocześnie dawały 
one materiał do badań stratygraficznych.

Utwory z fauną wirgatytową znalazł w Pol
sce po raz pierwszy A. Michalski w 1883 r. 
w  okolicy Tomaszowa Mazowieckiego. A. M i
chalski (1884, 1886) uznał te utwory za neo- 
komskie zgodnie z jego ówczesnym poglądem 
na wiek warstw wołżańslkich. Autor ten dopie
ro w  1903 г., w pracy dotyczącej profilów kil
ku wierceń na Kujawach, godzi się na jurajski 
wiek warstw wołżańskich na platformie rosyj
skiej, a więc i ich odpowiedników w Polsce.

O gómojurajskich osadach Kujaw pisał na
stępnie J. Lewiński (1910).

Ogromnym krokiem naprzód w poznaniu 
utworów najwyższego piętra górnej jury w  Pol
sce była opublikowana w 1922 r. przez J. Le-



Inst. Geol., Prace t. LXX, 1973 r.

Fig. 1. Mapa zasięgu i miąższości osadów portlandu na Niżu Polski 
1 — otwory wiertnicze, liczba oznacza miąższość osadów portlandu, cyfra w  nawiasie oznacza numer otworu, 2 — kamieniołomy Czarnogłowy — Swiętoszewo, 3 — izopachyty, 4 — zasięg 
występowania osadów portlandu górnego, 5 — ważniejsze strefy dyslokacyjne: a — pewne, b — przypuszczalne, strzałka określa zrzut, 6 — obecny zasięg występowania osadów port
landu, 7 — granica erozji pokredowej, 8 — linia przekroju litofacjalnego. O twory rejonu Rogoźna: (1) Zagłoba, (2) Władysławów, (3) Wola Mąkolska, (4) Biesiekierz — Gorzewo. Otwory 
rejonu Gopła: (1) Kościeszkl, (2) Łuszczewo 1. O twory rejonu Kłecka: (1) Bojanice, (2) Dębnica, (3) K łecko 3, (4) Myślęcin, (5) Modliszewko, (6) Owieczki, (7) Przysieka, (8) Świątniki,

(9) Wallszewo

Map of the extent and thickness of Portlandian sediments in the Polish Lowlands
1 — boreholes, number indicates the thickness of Portlandian sediments, numeral in brackets indicates number of borehole, 2 — quarries at Czarnogłowy — Swiętoszewo, 3 — iso- 
pachs, 4 — extent of Upper Portlandian sediments, 5 — more important dislocation zones: a — ascertained, b — inferred, the arrow indicates the thrown down, 6 — present extent 
o f Portlandian sediments, 7 — border o f post-Cretaceous erosion, 8 — line o f the section o f lithofacies. Boreholes o f the Rogoźno region: (1) Zagłoba, (2) Władysławów, (3) Wola M ąkol
ska, (4) Biesiekierz — Gorzewo. Boreholes of the Gopło region: (1) Kościeszkl, (2) Łuszczewo 1. Boreholes of the K łecko region: (1) Bojanice, (2) Dębnica, (3) Kłecko, (4) Myślęcin, (5)

Modliszewko, (6) Owieczki, (7) Przysieka, (8) Świątniki, (9) Waliszewo
Jadwiga DEMBOWSKA — Portland na Niżu Polski Druk KZG 6, zam. 386/72
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wińskiego monografia geologiczno-paleontolo- 
giczna bononu w  Polsce.

Termin bonon wprowadził J. Lewiński dla 
odpowiedników zachodnioeuropejskich pozio
mów amonitowych (H. Salfeld, 1914) od Gra- 
vesia gravesi do Perisphimctes giganteus. Dla 
poziomów od Perisphinctes giganteus do Hop- 
lites boissieri przyjął J. Lewiński nazwę akwi- 
lon. Obie te  nazwy wprowadził zgodnie z pro
pozycjami A. Pavlowa (1896).

Bonon paralelizował J. Lewiński z dolnym 
piętrem wołżańskim, a akwilon z górnym pię
trem wołżańskim S. N. Nikitina (1881, 1884). 
Dla utworów akwilonu —  lagunowo-brakicz- 
nych przyjął później J. Lewiński (1932) nazwę 
purbek (nazwy tej używał i wcześniej w pra
cy z 1911 г.). Uważał on, że nazwy portland, 
tytoń i wołg określają tylko typ rozwoju (moż
na by według niego dodać jeszcze czwarty 
typ —  hanowerski) osadów należących do spre
cyzowanego przez niego piętra.

J. Lewiński opracował swoją monografię 
bononu w Polsce przede wszystkim na materia
le z odsłonięć okolic Tomaszowa Mazowieckie
go (NW  obrzeżenie Gór Świętokrzyskich). Po
dzielił on bonon na dolny, środkowy i górny. 
Ponieważ w  okolicy Tomaszowa Mazowieckie
go, jak przypuszczał, brak było faunistycznych 
dowodów na obecność dolnego bononu, uznał 
on brak tego podpiętra w  Polsce i uważał, że 
w  tym czasie obszar Polski był lądem. Trans
gresja nastąpiła według niego w poziomie Pro- 
virgatites scythicus —  dolnym poziomie bono
nu środkowego,

Wprowadzony przez J. Lewińskiego podział 
stratygraficzny najwyższego piętra górnej jury 
stosowano w  Polsce przez wiele lat,

W  okresie międzywojennym dwa z wierceń 
wykonanych na Kujawach, w  związku z po
szukiwaniami soli potasowych, nawierciły 
utwory portlandu (Pławinek i Szczebłotowo). 
Dane z tych wierceń zawiera pośmiertne w y
danie prac A. Łuniewskiego (1947) i praca 
W. Pożaryskiego (1952) stanowiąca syntezę ów
czesnej wiedzy o budowie geologicznej podłoża 
mezozoicznego Kujaw. Znajduje się tam rów
nież podsumowanie wiadomości o bononie 
i purbeku na Kujawach. Omawia te wiercenia 
także praca J. Znoski (1957).

Bardzo istotnym dla poznania tego piętra 
było wykonane w latach 1948— 1950 wiercenie 
Zagłoba usytuowane na wschód od struktury 
solnej Rogoźna. K. Pawłowska (1958) stwier
dziła tu, po raz pierwszy na obszarze Polski, 
obecność osadów bononu dolnego leżącego zgod
nie na utworach górnego kimerydu. Wyróżniła 
tu także bonon środkowy i górny oraz purbek 
nawiązując do podziału J. Lewińskiego. W  tym 
samym czasie, głównie na materiale z wierce
nia Zagłoba, została opracowana przez W. Bie
lecką i W. Pożaryskiego (1954) szczegółowa 
stratygrafia mikropaleontologiczna górnej jury.

Prace wiertnicze prowadzone intensywnie 
przez Instytut Geologiczny i Przemysł Nafto
w y na Niżu Polski w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych (wiercenia kartujące podłoże 
mezozoiczne w ramach podstawowych badań 
regionalnych, wiercenia głębokie tzw. I etapu 
badań na Niżu Polski, wiercenia Zakładu Złóż 
Rud Żelaza, wiercenia Zakładu Soli i Przemy
słu Solnego, wiercenia Zakładu Złóż Węgla 
Brunatnego, wiercenia, strukturalne prowadzo
ne przez Państwowe Przedsiębiorstwo Poszuki
wań Naftowych) dostarczyły obfitego materiału 
dla opracowania między innymi i osadów por
tlandu. Jednocześnie wznowiono badania w  od
słonięciach na Pomorzu zachodnim i w NW  
obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.

Osady najwyższego piętra górnej jury na 
Pomorzu omówione zostały w szeregu opraco
wań. Prace A. Czekalskiej (1957, 1958) do
tyczą odsłonięć w Czamogłowach i Świętoeze- 
wie. Również odsłonięcia oraz wiercenia rejo
nu Kamienia Pomorskiego są przedmiotem 
opracowania W. Bieleckiej i Z. Dąbrowskiej 
(1958). A. Wilczyński (1957, 1962) przedstawił 
bogaty materiał faunistyczny w  swych pra
cach, także omawiających stratygrafię Osadów 
z odsłonięć w  Czamogłowach i Swiętoszewie. 
Synteza danych o bononie i purbeku (w ów
czesnej nomenklaturze), uzyskanych z licznych 
wierceń wykonanych na obszarze wału pomor
skiego (parantyklinorium pomorskiego), ukaza
ła się w ramach ogólnego opracowania budo
w y geologicznej tego obszaru (R. Dadlez, J. 
Dembowska, 1965). Nieco wcześniej (J. Dem
bowska, 1964a) autorka opracowała szczegóło
wo profil górnej jury z wierceń w rejonie 
Kcyni (na pograniczu części pomorskiej i ku
jawskiej wału). Dane dotyczące portlandu (bo
nonu i purbeku) z tych wierceń zostały przez 
nią w  niniejszej pracy zrewidowane i zmody
fikowane, w  wyniku przeanalizowania ozna
czeń amonitów i mikrofauny, szczególnie mał- 
żoraczkowej (W. Bielecka, 1969 —  inf. ust.).

Również liczne są opracowania dla obszaru 
Polski środkowej. Wiele nowych danych wnio
sły prace Z. Dąbrowskiej (1962a, b, c, 1970) do
tyczące rejonu niecki łódzkiej i mogileńskiej 
oraz rejonu Szamotuł (praca archiwalna —  
1962). Tego rejonu również dotyczą prace J. So
kołowskiego (1966), J. Stemulaika (1959), J. So
kołowskiego i J. Stemulaika (1957), A. Witkow
skiego (prace archiwalne dotyczące rejonu Sza
motuł 1959— 1962), J. Wróblowej (prace archi
walne dotyczące wierceń niecki mogileńskiej) 
oraz liczne archiwalne opracowania autorki z lat 
sześćdziesiątych oraz opracowania o charakte
rze regionalnym (1964b, 1965b).

Na Kujawach nowe światło na zagadnienia 
najwyższej jury rzucają prace S. Marka (1957, 
1961), omówiona wyżej praca K. Pawłowskiej 
(1958), oraż praca autorki (1965a). Ta ostatnia 
omawia szczegółowo zespoły faunistyczne cha-
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Tabe l a 1
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rakteryzujące bonon i purbek. W  pracy tej 
wyróżnia autorka udowodniony faunistycznie 
bonon dolny, poza tym  przyjmuje jeszcze po
dział według stratygrafii J. Lewińskiego. W y
niki tej pracy obecnie zostały znacznie zmody
fikowane.

Poza wymienionymi pracami omawia au
torka zagadnienia najwyższej jury w  szeregu 
opracowań syntetycznych na Niżu Polski, w 
rozdziałach dotyczących górnej jury (1969, in
ne prace w druku).

Badania prowadzone w północno-zachodnim 
obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich (J. Kutek 
1961a, b, 1962a, 1967a i J. Kutek, A. W itkow
ski, 1963; A. Witkowski, 1968, 1969), aczkol
wiek dotyczą obszaru nie objętego niniejszym 
opracowaniem, mają bardzo istotne znaczenie 
dla ustalenia stratygrafii najwyższego piętra 
górnej jury w  Polsce.

J. Kutek w  wyżej wymienianych pracach 
poddał rewizji poglądy J. Lewińskiego (1922) 
na rozwój bononu w  niecce tomaszowskiej.

Stwierdził obecność w rejonie Tomaszowa Ma
zowieckiego bononu dolnego (1961a) w  war
stwach nieznanych J. Lewińskiemu. Całość 
utworów wyróżnionych przez J. Lewińskiego 
jako poziomy I, II, III, IV  zaliczył do poziomów 
Zaraiskites scythicus i Zaraiskites zarajsken- 
sis (1962), kwestionując obecność poziomu Vir- 
gatites ( =  Euvirgatitels) virgatus (1967a). Au
tor ten wprowadza na miejsce bononu J. Le
wińskiego nazwę dolnego wołgu, uzasadniając 
swój pogląd tym, że piętro to w  Polsce ma 
według niego najdalej idące analogie z pię
trem wołżańskim platformy rosyjskiej.

Załączona tabela 1 przedstawia poglądy J. 
Lewińskiego (1922) i J. Kutka (1962a, 1967a).

W  wyniku badań J. Kutka (1962a, 1967a) 
niesłuszny okaizał się pogląd J. Lewińskiego, 
według którego wapienie warstwy IV  Toma
szowa Mazowieckiego miały być odpowiedni
kiem Seipulitu niemieckiego.

Według J. Kutka (1967a) rozwój fauny amo
nitowej, nie tylko w  rejonie Tomaszowa Ma
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zowieckiego, ale i na całym obszarze Niżu Pol
ski, kończy się w  poziomie Zaraiskites zarajs- 
kensis, przy czym poziom ten rozwinięty jest 
w Polsce pełniej niż na platformie rosyjskiej. 
Przypuszcza on, że na Niżu Polski, gdzie w y
stępują młodsze osady najwyższej jury bez 
amonitów, mogą one częściowo być odpowied
nikiem poziomu Virgatites virgatus, ale neguje 
obecność odpowiednika tego poziomu z amoni
tami.

Bardzo istotne dla stratygrafii portlandu 
są opracowania mikropaleontologiczne W. Bie
leckiej (1960), W. Bieleckiej i O. Styk (1962, 
1963, 1964) oraz W. Bijeleckiej i J. Sztejn (1966); 
to ostatnie dotyczy ważkiego i ciągle dysku
syjnego zagadnienia granicy jury i kredy i mo
żliwości korelacji górnego portlandu z utwo
rami tego wieku w  NRD i Europie zachod
niej. Tego samego tematu dotyczy praca 
palinologiczna J. Mamczar (1966). Szerzej 
i szczegółowiej zagadnienie to zostało omówio
ne przez S. Marka (1965, 1968 oraz S. Marek, 
W. Bielecka, J. Sztejn, 1969), który na podsta
wie wyników badań mikropaleontologicznych 
i rozważań paleogeograficznych udowadnia mo
żliwość przyjęcia granicy między jurą i 'kredą 
poniżej poziomu Riasanites rjasanensis, w  war
stwie, w  której obok słonawowodnych małżo- 
raczków pojawiają się morskie otwomice, a

więc w  osadach, w  których po okresie w y sło
dzenia obserwuje się pierwsze objawy trans
gresji morskiej.

Kolokwium jurajskie w  Luksemburgu w 
1962 г., na którym między innymi poruszane 
były zagadnienia dotyczące stratygrafii i no
menklatury stratygraficznej najwyższego pię
tra górnej jury oraz jego granicy z kredą, w y
wołało ożywioną dyskusję na ten temat i w 
Polsce.

agadnieniom tym poświęcono szereg ar
tykułów. Były one też poruszane na I Kolok
wium Jurajskim w  Polsce w  1964 r. Z. Dą
browska (1963, 1964, 1967), krytycznie odno
sząc się do wprowadzanej przez J. Kutka (1962a, 
1967a, b) nazwy wołg, czy też ewentualnej 
•odrębnej nazwy dla osadów tworzących się w 
basenie Polski pozakarpatokiej, opowiada się za 
przyjęciem nazwy portland. W  swojej wypo
wiedzi na kolokwium jurajskim autorka niniej
szego opracowania skłania się także do utrzy
mania nazwy portland, nie odrzucając możli
wości wprowadzenia nazwy lokalnej (J. Dem
bowska, 1967). Wszyscy autorzy artykułów i dy
skutanci na kolokwium jurajskim w Polsce 
zgodni są w sprawie odrzucenia nazwy bonon 
oraz uznania purbeku za specyficzną fację naj
wyższego ogniwa górnej jury i nie wyróżnia
nia go jako jednostki stratygraficznej.

W YKSZTAŁCENIE  OSADÓW PORTLANDU N A  N IŻU  PO LSKI

UWAGI WSTĘPNE

Przy opracowywaniu wykształcenia osadów 
portlandu na Niżu Polski autorka wykorzysta
ła materiały z licznych wierceń. W  poszczegól
nych regionach ilość i jakość tych materiałów 
jest różna.

W  otworach o niepełnym rdzeniowaniu opis 
litologiczny uzupełniony został na podsta)wie 
analizy (profilowania geofizycznego. Można było 
wyróżnić kompleksy wapienne, ilasto^mułowco- 
we. piaszczyste i anhydrytowo-gipsowe. Wyróż
nienie jednak bardziej szczegółowe, oddzielenie 
serii mułowcowei od ilastej, czy piaszczysto- 
-mułowcowej od dróbnopiaszczystei, czy wresz
cie wyodrębnienie różneso charakteru litolo
gicznego wśród osadów wapiennych było nie
możliwe. W  konsekwlencii w  otworach tych 
trudne bvło ustalenie ścisłych granic straty
graficznych, a w  związku z tym i miąższości 
poszczególnych o en iw stratygraficznych.

Na wale kujawskim prawie cały profil por
tlandu został pełnordzeniowo przewiercony w 
południowej części obszaru, w  otworze Zagło
ba (usytuowanym po wschodniej stronie struk
tury solnej Rogoźna). Profil ten został opraco
wany przez K. Pawłowską (1958) i Według niej

autorka przyjęła opis litologiczny, natomiast 
oznaczenia amonitów zostały częściowo wyko
nane, a częściowo skorygowane przez autorkę. 
Dla zachodniego Skrzydła wału kujawskiego re- 
perowym otworem jest w  pełni rdzeniowane 
wiercenie Borów К  36. W  otworze tym obser
wuje się duże upady dochodzące do 60°; w  opi
sie podano miąższości rzeczywiste. Otwór ten 
dostarczył bogatego materiału faunistycznego.

Pełny i w  pełni rdzeniowany profil portlan
du uzyskano dwoma wierceniami w rejonie 
Kcyni na pograniczu wału kujawskiego i po
morskiego (Kcynia IG  1 i Kcynia IG 2).

Profil ten został przez autorkę możliwie 
wszechstronnie opracowany (J. Dembowska, 
1964a), została tu poza tym szczegółowo opra
cowana mikrofauna (W. Bielecka, O. Styk,
1964). petrografia (K. Radlicz, 1964) i geofizy
ka wiertnicza (L. Roman, 1964).

W  rejonie depresji kujawskiej prawie pełne 
profile -Dochodzą ze starego otworu Inowro
cław („Friedrich” ) reintemretowanego w  la
tach czterdziestych przez O. Seitza (materiały 
rękopiśmienne rewindykowane w  1956 r. z 
NRD') i z przedwojennego udarowego wierce
nia Szczebło+owo, z którego dane nie są zbyt 
pewne, gdyż badane były tylko próbki okrucho
we. Wykonane z tych próbek przez W. Bielec
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ką analizy mikropaleontologiczne są tu pod
stawą stratygrafii.

Na wschodnim skrzydle wału kujawskiego 
pełny profil osadów portlandu przewiercono, 
przy ograniczonym rdzeniowaniu, w otworze 
Gostynin IG 3. Opis litologiczny uzupełniono 
na podstawie profilowania geofizycznego, ale 
granice poszczególnych ogniw portlandu są tu 
przyięte w przybliżeniu.

Poza wyliczonymi wyżej wierceniami na 
obszarze wału kujawskiego bogaty materiał po
chodzi z kilkudziesięciu otworów rdzeniowa
nych, płytkich, które niekiedy przewiercały 
dość znaczne odcinki profilu portlandu, a w y
stępująca w  nich liczna fauna pozwoliła na 
ustalenie stratygrafii. Wiercenia te były w y
konane przez Zakład Geologii Niżu i Zakład 
Złóż Węgli Instytutu Geologicznego oraz prze
mysł solny przy rozbudowie Kopalni Soli w 
Kłodawie. Opisy litologiczne profilów wierceń 
kartujących podłoże pochodzą z archiwalnych 
i publikowanych opracowań S. Marka (1957,
1961), amonity opracowała sama autorka. 
W wielu z tych wierceń została przez W. Bie
lecką i J. Sztejn opracowana mikrofauna.

Materiały z niecki warszawskiej pochodzą 
przede wszystkim z głębokich wierceń struk
turalnych prowadzonych przez Przemysł Naf
towy i z kilku głębokich wierceń Instytutu 
Geologicznego.

Wiercenia te usytuowane są na antyklinie 
Gostynina iw  jej przedłużeniu w kierunku pół
nocno-zachodnim, na antyklinie Dzierżanowa
i także w  jej przedłużeniu ku NW, w strefie
o skomplikowanej tektonice Płońsk —  Żuro
min, w rejonie Warszawy oraz, już poza niec
ką warszawską, na północno-wschodnich krań
cach zasięgu występowania 'portlandu (w Obni
żeniu nadbałtyckim i zachodnim skraju wynie
sienia mazursko-suwalskiego).

Oprócz otworów Dzierżanowo 1, Iwiczna IG 
1, Pasłęk IG 1 i Nidzica IG  1 wszystkie otwory 
miały ograniczone rdzeniowanie, tak że dane 
litologiczne w dużej mierze pochodzą z analizy 
profilowania geofizycznego. W  związku z tym 
w  wielu wypadkach niemożliwe było ustalenie 
ścisłych granic stratygraficznych. Wszystkie 
profile otworów z tego rejonu miała możność 
autorka opracować samodzielnie, korzystając 
z orzeczeń mikrofaunistycznych W. Bieleckiej 
(opracowanie mikrofauny z wierceń Instytutu 
Geologicznego i kilku otworów Przemysłu Naf
towego), W. Bieleckiej i J. Sztejn (opracowanie 
małżoraczków górnego portlandu) oraz D. Na- 
tusiewicz-Dudziakowej (materiały Przemysłu 
Naftowego). K. Radlicz z kilku wierceń (Pas
łęk IG 1, Nidzica IG  1, Iwiczna IG  1, Płońsk 
5 i Żuromin 2) opracował petrografię.

W  niecce mogileńskiej również większość 
materiałów pochodzi z wierceń Przemysłu Naf
towego i tylko z kilku otworów Instytutu Geo
logicznego. Uzyskano materiały: z antykliny

Gopła i sąsiadującej z nią od zachodu antykli
ny Strzelna, z antykliny Mogilna, Trzemżala, 
Janowca, z rejonu Kłecka, Damasławka, z an
tykliny Rogoźna i z rejonu Szamotuł. Dane 
z wierceń z antykliny Mogilna, Trzemżala i po
łudniowej części antykliny Gopła autorka przy
jęła z publikowanych opracowań Z. Dąbrow
skiej (1962a, b, 1970), J. Stemulaka i J. Soko
łowskiego (1957) i J. Sokołowskiego (1966). 
Również dane z wiercenia Niemieczkowo w  re
jonie Szamotuł autorka uzyskała z archiwalne
go opracoiwania A. Witkowskiego z 1962 r. Po
zostałe profile opracowała sama, wykorzystu
jąc przy niepełnym rdzeniowaniu dane z pro
filowań geofizycznych. Pełnordzeniowane są 
tylko profile wierceń z rejonu Szamotuł i z ot
woru Wągrowiec. Z dwóch otworów w  tym ob
szarze K. Radlicz wykonał opracowanie petro
graficzne —  ze Strzelna IG 1 i z Pagórków IG
1. Ze wszystkich otworów opracowano mikro
faunę (W. Bielecka i D. Natusiewicz-Dudziako- 
wa).

Materiałów z niecki łódzkiej autorka nie 
analizowała, jedynie przy rozważaniach faejal- 
nych i paleogeograficznych uwzględniła prace 
publikowane i wykorzystała wstępne opraco
wanie wierceń w  północnej części niecki (Koło 
IG 3, Madaje Stare IG  1 i Sarnów IG 1).

Utwory portlandu w obszarze wału pomor
skiego były przedmiotem szeregu publikacji, 
które autorka wykorzystała w niniejszym opra
cowaniu. Opracowania te uzupełniają wierce
nia wykonane w latach późniejszych. W  półno
cno-zachodniej części obszaru trzy głębokie 
wiercenia o niepełnym rdzeniowaniu (Wolin 
IG 1, Recław IG 1, Rokita IG  1). W  niecce po
morskiej liczne wiercenia Przemysłu Naftowe
go i jedno Instytutu Geologicznego grupują 
się w dwu rejonach: Białego Boru —  Wierz
chowa i Chojnic. Mają one bardzo ograniczone 
rdzeniowanie, tak że podstawą dla opracowa
nia profilów litologicznych było głównie pro
filowanie geofizyczne.

W  niecce szczecińskiej pełny profil utwo
rów portlandu uzyskano z pełnordzeniowanego 
otworu Oświno IG  1. Dostarczył on licznej fau
ny i została w  nim opracowana mikrofauna 
(W. Bielecka) i petrografia (K. Radlicz).

DOLNY PORTLAND 
(z SUBPLANITES  i PECTINATITES)

W a ł  k u j a w s k i

Wzdłuż południowo-zachodniego skrzydła 
wału kujawskiego ciągnie się strefa najwięk
szych miąższości osadów dolnego portlandu.

Ogólnie charakteryzuje je w części połud
niowej rozwój marg 1 is to -m u ł owe ow o- łupkowy, 
a ku północy silnie piaszczysty i dopiero w gór
nej części mułowcowo-łupkowy (fig. 2).



Inst. Geol., Prace t. LXX, 1973 r.

KCYNIA 162

-к mк  +i7 18 0 1 9  Д 20 71 0 72 JT\/1 23 6 24 SSI 75

■ . . . a
> > > 
> > 5 

? * i
13 ooo ooo 14

S26 *28 I 29 ,30 а 3i B,C,D,E,F-32

F ig . 2. Z e s ta w ien ie  p r o f i ló w  p ortlan d u  z w a łu  k u ja w sk ie go  —  część p o łu d n iow a  (r e jo n  R ogoźn a ) i  zach odn ie  sk rzyd ło
Objaśnienia do fig. 2—6

1 — wapienie, 2 — wapienie oolitowe, 3 — wapienie dolomityczne i dolomity, 4 — wapienie piaszczyste i mulowcowe, S — wapienie margliste, 6 — wapienie detrytyczne, 7 — margle, 
8 — margle mulowcowe 1 mułowce margliste, 9 — piaskowce wapniste, 10 — lupki margliste, 11 — gipsy i anhydryty, 12 — muszlowiec, 13 — warstwa ramienionogowa, 14 — zlepienlec,
15 — rozmycia, 16 — glaukonit, 17 — bardzo słabe ślady bitumitów, 18 — krzemienie, 19 — fosforyty, 20 — gąbki, 21 — małże i ślimaki, 22 — amonity, 23 — Aucella, 24 — ramienlonogi, 
25 — nagromadzenie serpul, 26 — serpule, 27 — Subplanites: с — kokeni, к — klimoiń, s — schaschkovae, p — cf. pseudoscythlcus, 28 — Pectinatites: t — tenulcostatus, b — cf. boldini, 
i — cf. tnascMnl, 29 — Zaraiskites: q — quenstedti, s — scythicus, p — piltcensis, z — cf. zarajskensis, a — cf. alexandrae, 30 — Virgatites: p — puslllus, 31 — Michalskia : m —

mlatschkoviensis, 32 — В, С, D, E, F — poziomy malżoraczkowe
C om p ila t ion  o f  P o rtlan d ian  colum ns o f  th e  K u ja w y  S w e ll —  south p a rt (R ogoźn o  reg ion ) and w es t lim b

Explanations to Figs. 2—6
1 — limestones, 2 — oolite limestones, 3 — dolomitic limestones and dolomites, 4 — sandy limestones and siltstones, S — marly limestones, 6 — detrital limestones, 7 — marls, 8 — 
silty marls and marly siltstones, 9 — calcareous sandstones, 10 — marly shales, 11 — gypsum and anhydrites, 12 — coquina, 13 — Brachiopod Bed, 14 — conglomerate, IS — scours,
16 — glauconite, 17 — slight traces of bitumens, 18 — flints, 19 — phosphorites, 20 — sponges, 21 — lamellibranchs and gastropods, 22 — amonites, 23 — Aucella, 24 — brachiopods, 2s — 
Serpula accumulation, 26 — Ser pulą, 27 — Subplanites; с — kokeni, к — klim ovi, s — schaschkovae, p — cf. pseudoscythlcus, 28 — Pectlnatites: t — tenulcostatus, b — cf. boldlnl, I — 
cf. ianschlnl, 29 — Zaraiskites: q — quenstedti, s — scythicus, p— plllcensis, z — cf. zarajskensls, a — cf. alexandrae, 30 — Virgatites: p — puslllus, 31 — Michalskia: m — mlatsch-

kovlensls, 32 — В, C, D, E, F — ostracode zones
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W  rejonie wysadu solnego Rogoźna, w po
łudniowej części tej strefy profil omawianych 
utworów odwiercono w otworze Zagłoba. 

Przedstawia się on następująco (od góry):

Mułowiec marglisty naprzemianległy z 
marglem mułowcowym, ciemnoszary 
Fauna: Pectinatites cf. tenuicostatus Mi
khailov 11,5 m 
Łupek marglisty ciemnoszary, rozproszone 
blaszki miki, miejscami wkładki mułow- 
ca marglistego z licznymi drobnymi As- 
tarte sp.
Fauna: Subplanites klimovi (Ilovayski et 

Florenski (tylko w dolnej części) 
Subplanites sp.
Pectinatites cf. tenuicostatus Mik
hailov
Oppelidae sp. (liczne, drobne) 28,9 m 

Margiel nieco mułowcowy, ciemnoszary 
Fauna: Subplanites klimovi (Ilovayski et 

Florenski)
Subplanites sp. (a)
Oppelidae sp. 8,0 m

W  otworze Władysławów 18/12 położonym 
tuż przy wysadzie solnym Rogoźna występuje 
dość jednorodna seria łupków marglistych ciem
noszarych o miąższości 19 m. Zawierają one 
Pectinatites cf. boidini (Loriol) (tabl. III, fig.
2 i 4). Być może nie ma tu dolnej części osa
dów występujących w Zagłobie pod łupkami 
marglistymi, chociaż nie zaobserwowano nie
ciągłości osadów między górnym kimerydem 
a dolnym portlandem. Za istnieniem przerwy 
w sedymentacji i ewentualnym symsedymenta- 
cyjnym rozmywaniem może przemawiać fakt 
obecności w dole Pectinatites sp., które charak
teryzują raczej górną część dolnego portlandu. 
Tłumaczyłoby to także mniejszą miąższość osa
dów we Władysławowie, niż w Zagłobie i mo
głoby być związane z bliskością mobilnej stre
fy  wysadowej.

W  kierunku wschodnim i południowo
-wschodnim (dane z wierceń fragmentarycz
ne, miąższość nieznana) w górnej części osa
dów marglisto-łupkowych występują wkładki 
wapienia szarobeżowego na ogół cienkie, mak
symalnie do 0,6 m grubości, zawierają one 
dość liczny detrytus małżów. W  jednym z tych 
otworów (Wola MąkoJslka Ł  2) znaleziono Sub
planites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Flo
renski) (tabl. II, fig. 4). Niestety położenie 
w  profilu tych amonitów jest nieznane, gdyż 
Część osadów zdarta jest przez erozję, a nie 
osiągnięto wierceniem ich spągu. Oprócz amoni
tów liczne są małże, a wśród nich Astarte sp., 
często również występuje ślimak Scuria maeo- 
tis Eichwald.

W  otworze Borów К  36, w środkowej częś
ci omawianej strefy (zachodnie skrzydło wysa
du kłodawskiego) utwory portlandu dolnego 
wykształcone są podobnie jak w rejonie Rogoź
na, z tym że osiągają tu znacznie większą miąż
szość —  73 m.

Jest to od góry:
Margiel mułowcowy naprzemianległy z 
mułowcem marglistym, ciemnoszary, w 
stropie z 2-metrowym pakietem wapienia 
marglisto-mułowcowego nieco gruzłowe- 
go
Fauna: Subplanites sp. (b) (tabl. IV, fig.

3), Subplanites pseudoscythicus 
(Ilovayski et Florenski) (w części 
najwyższej) 30,0 m

Łupek marglisty ciemnoszary, miejscami 
nieco mułowcowy, zawierający dwie 

wkładki (2 i 3,5 m miąższości) 
wapienia mułowcowo-marglistego 

Fauna: Subplanites schaschkovae (Ilo
vayski et Florenski)
Subplanites klimovi (Ilovayski et 
Florenski) (w dolnej części)
Subplanites pseudoscythicus (Ilo
vayski et Florenski)
Pectinatites sp. (cf. ianschini Ilo
vayski et Florenski) (w górnej 
części)
Pectinatites sp. (cf. boidini Loriol) 43,0 m

Dalej w  kierunku północno-zachodnim 
wzdłuż południowo-zachodniego skrzydła wa
łu facja zmienia się na mułowcowo-marglistą 
z domieszką piaszczystą, która zwiększa się 
stopniowo w  tym kierunku. Pełna miąższość 
znana jest tylko z rejonu Kcyni.

W  otworach Luibrańczyk 54/24 i Kąkowa 
Wola 54/32 na osadach górnego kimerydu leży 
15-metrowa warstwa mułowca marglistego
o nieznanej miąższości pierwotnej, gdyż przy
kryta ona jest niezgodnie utworami trzeciorzę
du. W  utworach tych występują liczne okazy 
rodzaju Subplanites i Pectinatites.

W  Kąkowej Woli w  dolnej części mułowców 
znaleziono Subplanites cf. schaschkovae (Ilovay
ski et Florenski), a w górnej części Pectinati
tes sp. (?). W  Lubrańczyku znaleziono Pectina
tites cf. boidini (Loriol) (tabl. III, fig. 1) i Pec
tinatites sp. Razem z przedstawicielami rodza
ju Pectinatites znaleziono tu Subplanites pseu
doscythicus (Ilovayski et Florenski) i Subplani
tes cf. kokeni (Behrendsen) (tabl. II, fig. 2).

W  Kcyni zaznacza się wyraźna dwudzielność 
litologiczna omawianych utworów: dolna część 
jest w  przewadze piaszczysta, a górna mułow- 
cowo-łupkowa. Profil jest tu następujący (od 
góry):

Mułowiec marglisty ciemnoszary z licz
nymi blaszkami miki, z ziarnami glauko- 
nitu
Fauna: Pectinatites tenuicostatus Mik

hailov (tabl. III, fig. 6)
Subplanites sp. 1,1 m

Łupek mułowcowy, marglisty, ciemnosza
ry 3,3 m 
Mułowiec marglisty, miejscami gruzłowy 
z ziarnami glaukonitu 
Fauna: Pectinatites tenuicostatus Mik

hailov (tabl. III, fig. 5)
Subplanites sp.
Aucella sp. 5,5 m

Piaskowiec wapnisty, drobnoziarnisty w
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górze dolomityczny, z ziarnami glauko
nitu 9,5 m 
Mułowiec marglisty z przerostami piasz- 
czysto-fosforanowymi i ziarnami glauko
nitu 1,2 m 
Dolomit piaszczysty z ziarnami glaukonitu 0,5 m 
Piaskowiec drobnoziarnisty, marglisty, z 
ziarnami glaukonitu, w dole wkładki pia
skowca glaukonitowego o spoiwie dolomi- 
tycznym
Fauna: Subplanites klimovi (Ilovayski et 

Florenski)
Subplanites sp. (liczne) 24,5 m

Miąższość utworów dolnego portlandu w y
nosi tu 45,6 m.

Obecność facji piaszczystej w okolicy Kcy- 
ni i zmniejszanie się frakcji osadu ku połud
niowi Wskazuje, że materiał terygeniczny ^in- 
pływał do zbiornika z północy, ewentualnie 
z północnego wschodu, a Kcynia znajdowała 
się stosunkowo blisko źródła tego materiału.

Dane dotyczące dolnego portlandu na 
wschodnim skrzydle wału kujawskiego są frag
mentaryczne (fig. 3).

W  otworze Gostynin IG 3 miąższość na pod
stawie profilowania geofizycznego szacowana 
jest na 26 m. Wykształcenie osadów jest mu- 
łowcowo-margliste, być może w dolnej części 
bardziej ilaste. W  rdzeniu z tego odcinka pro
filu znaleziono Subplanites sp. i okaz amonita 
z rodziny Oppelidae, kilka okazów małżów oraz 
dolnoportlandzką mikrofaunę. Nieco liczniejszą 
faunę znaleziono w marglach mułowcowych w 
otworze Łagiewniki 70/28, gdzie odwiercono 
tylko fragment osadów górnej części dolnego 
portlandu. Znaleziono tu:

Subplanites sp.
Subplanites pseudoscythicus (Ilovayski et Floren
ski)
Subplanites klimovi (Ilovayski et Florenski) (tabl. 
I, fig. 2)

Na uodstawie obecności okazów Subplanites 
klim ovi można przypuszczać, że miąższość osa
dów dolnego nortlandu jest tu dość niewielka, 
pdyż gatunek ten charakteryzuje jego część 
dolna.

W  deoresji kujawskiej miedzy wyniesieniem 
kutnowskim я antyklina Szubina, wykształce
nie osadów dolnego oortlandu iest dość zmien
ne a miąższości mniejsze niż wyżej podawane.

Miedzy wyniesieniem kutnowskim a anty- 
kliną Ciechocinka występują margle mułowco- 
we szare z miką i skupieniami glaukonitu 
miąższości 15 m. Znaleziono tu (otwór Zosin 
54/52) bardzo liczne amonity.

Pectinatites cf. tenuicostatus Mikhailov 
Pectinatites sp.
Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Flo
renski)
Subplanites schaschkovae (Ilovayski et Florenski) 
(tabl. I, fig. 1, 4)

Subplanites klimovi (Ilovayski et Florenski) (tabl.
I, fig. 3, 5, 6)
Subplanites kokeni (Behrendsen) (tabl. II, fig. 1, 5)

Na zachodnim i północnym skrzydle anty
kliny Ciechocinka osady są w dolnej części 
piaszczysto ̂ wapniste i piasEczysto-mułowcowe, 
a w górnej mar glistę i wapienno-margliste o 
silnym zapachu bitumicznym. Materiał być mo
że dostarczany był z ruchliwej, czasowo nawet 
wynurzanej, kulminacyjnej strefy antykliny 
Ciechocinka. Miąższość osadów wynosi od 18 m 
(Ossówka TK  15) do 12 m w części północnej 
(Otłoczyn TK  14). Bardzo liczne są małże T ri-  
gonia sp., Perna sp., Astarte sp. i Exogyra v ir- 
gula (Defrance); ta ostatnia tworzy miejscami 
ławice. Wśród odłamków amonitów, częściowo 
nieoznaczalnych, znaleziono:

Pectinatites cf. boidini (Loriol)
Pectinatites sp.
Subplanites sp. (liczne)

W Szczebłotowie, na zachód od Ciechocinka 
występują utwory wapienno-margliste 10 m 
miąższości, zawierające dolnoportlandzki zes
pół mikrofauny; najbardziej charakterystyczny 
jest małżoraczek Galliacytheridea miranda Lu
bimova nie występujący w górnym kimerydzie.

Tabe l a  2
Miąższość osadów dolnego portlandu na wale kujawskim

SW skrzydło | Depresja kujawska SE skrzydło

45— 73 m 10— 18 ш 26 m

W Inowrocławiu (otwór „Fredrich” ) odpo
wiednikiem omawianych warstw jest 11-metro
w y kompleks piaskowców wapnistych, nieco 
ilastych ze szczątkami szkarłupni, serpulami 
i kilkoma fragmentami Pectinatites sp. Sądza^ 
z opisu wykształcenie osadów jest podobne do 
kcyńskiego, z tym że miąższość jest tu znacz
nie mniejsza.

N i e c k a  w a r s z a w s k a

Wzdłuż wschodniego skrzydła wału kujaw
skiego osady dolnego portlandu wykształcone 
są na ogół w dole jako łupki margliste często 
mułowcowe, w  górze jako margle, także często 
mułcwcowe szare i ciemnoszare.

Ten typ osadów stwierdzono w  obrębie ain- 
tykliiny Gostynina, ku wschodowi Sięga on do 
okolic Dzierżanowa a ku południowemu wscho
dowi do Iwicznej (fig. 4).

Fauna w  osadach dolnego portlandu oma
wianego obszaru jest bardzo liczna, znaleziono 
jej jednak niewiele ze względu na niepełne 
rdzeniowanie w otworach.

W otworze Gostynin IG 1 znaleziono nastę
pującą faunę:
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Subplanites sp.
Subplanites sp. (cf. schaschkovae Ilovayski et Flo
renski)
Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Flo
renski)

Nieco odmienne wykształcenie stwierdzono 
w  otworze Gostynin IG  4 (na wschodnim skrzy
dle antykliny). Między łupkami i marglami 
mułów cowymi leży 2-metrówу pakiet wapieni, 
a w górnej części profilu występują tu domiesz
ki piaszczyste. Miąższość wynosi tu 18,5 m. 
W górnej części profilu znaleziono Pectinati
tes sp., Subplanites sp., Subplanites cf. pseudo- 
scythicus (Ilovayski et Florenski).

W  kierunku północno-zachodnim wykształ
cenie staje się mułowcowo-margliste i nieco 
piaszczyste. Jednocześnie zmniejsza się w  tym 
kierunku miąższość. W  otworach usytuowanych 
w szczytowych partiach antyklin omawiane osa
dy są albo bardzo cienkie (Sierpc —  2,4 m), 
albo ich brak. Prawdopodobnie nakładają się tu 
dwa zjawiska: regionalnego cienienia osadów w 
kierunku północnym i synsedymentacyjnego ich 
rozmywania w  mobilnych strefach struktur sol
nych.

W  kierunku Dzierżanowa miąższość osadów 
maleje nieznacznie i wynosi około 15 m (Dzier- 
żanowo 1). L. Cimaszeweki znalazł tu rodzaj 
Pectinatites sp.

Dalej ku wschodowi, w rejonie Płońska, na 
podstawie analizy profilowania geofizycznego, 
wydaje się, że wykształcenie jest dość jednoli
te mułowcowo-margliste a miąższość mniejsza
—  od 6 do 8 m.

Profil tych utworów został najlepiej rozpoz
nany w  otworze Cieszkowo 1. W mułowcach 
marglistych występują tu bardzo liczne małże 
tworzące miejscami muszlowiec. Zespół fa/uny 
jest tu następujący:

Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Flo
renski)
Subplanites klimovi (Ilovayski et Florenski) 
Pectinatites cf. tenuicostatus Mikhailov (w dole 
profilu), liczne małże tworzące muszlowiec (T r i- 
gonia bronni Agassiz var. intermedia Fahrenkohl, 
T. pellati Munier Chalmas, T. suevi Stremoouk- 
hov).

Osady dolnego portlandu powstawały tutaj 
w warunkach płytkowodnych prawdopodobnie 
przy jednoczesnym rozmywaniu, redukcji miąż
szości osadów i wymieszaniu fauny. Dlatego 
możliwe jest występowanie tak nisko w profi
lu gatunku Pectinatites cf. tenuicostatus Mik
hailov, który na ogół spotykany jest w górnej 
jego części. Mięższość osadów dolnego partlan- 
du wynosi tu 6,4 m.

Podobne wykształcenie i miąższości osadów 
dolnego portlandu notuje się w  rejonie Żuro
mina, z tym że osady zawierają liczniejsze ziar
na glaukonitu i są bardziej piaszczyste (Żuro
min 4). Zespół fauny jest taki sam jak w  re

jonie Płońska, a małże tworzą muszlowce 
(głównie z Exogyra virgula (Defrance). W  ot
worze Żuromin 4 znaleziono jeden okaz Pecti
natites sp., 4 m powyżej spągu dolnego por
tlandu.

W kierunku wyniesienia mazurskiego i ob
niżenia nadbałtyckiego zwiększa się udział ma
teriału piaszczystego i więcej jest zlepów musz- 
lowych z licznymi Exogyra sp.

W  Nidzicy w  osadach piaiszczysto-mułow- 
cowych, marglistych miąższości 1,8 m wystę
pują razem:

Subplanites klimovi (Ilovayski et Florenski) 
Subplanites pseudoscythicus (Ilovayski et Florens
ki)
Pectinatites sp.

Niewątpliwie osad tworzył się w płytko- 
wodnej strefie basenu, znajdował się pod sil
nym wpływem falowania i ulegał rozmywaniu.

Pełniejszy profil uzyskano z otworu Pasłęk 
(od góry):

Mułowiec piaszczysty nieco dolomitycz- 
ny, wapnisty z blaszkami miki i ziar
nami glaukonitu
Fauna: Pectinatites cf. boidini (Loriol) 

Pectinatites sp.
liczne małże (Trigonia, Perna, As- 
tarte, Exogyra virgula (Defrance) 
drobne ślimaki 9,9 m

Mułowiec ilasto-marglisty z ziarnami 
glaukonitu z wkładkami muszlowca eg- 
zogyrowo-ostrygowego 
Fauna: Subplanites sp.

Oppelidae sp.
Trigonia sp. (i inne małże) 3,2 m

Margiel piaszczysty jasnoszary z ziarna
mi glaukonitu 
Fauna: Oppelidae sp.

Aspidoceras sp.
małże 0,8 m

Piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, mar
glisty z licznymi ziarnami glaukonitu, 
przechodzący miejscami w mułowiec 
piaszczysto-wapnisty i piaszczysto-dolo- 
mityczny, drobny detrytus fauny (Pecten 
sp.) 10,4 m
Iłowiec dolomityczny szarobrązowy, bez 
fauny 4,5 m

Wiek trzech dolnych warstw jest dyskusyj
ny. Brak w  nich przewodniej makrofauny, a ze
spół mikrofauny jest ubogi. Występująca tu 
otwornica Haplophragmoides volgensis Mjatliuk 
ma zasięg od najwyższego górnego kimerydu 
do portlandu środkowego. Razem z nią znale
ziono Trocholina solecensis Bielecka et Pożary- 
ski, która zasadniczo jest gatunkiem kimerydz- 
kim, ale była znaleziona na Pomorzu w niewąt
pliwych warstwach dolnego portlandu. Nie ma 
więc jednoznacznych przesłanek, na podstawie 
których można stwierdzić czy utwory te jesz
cze są wieku kimerydzkiego czy też należy je 
zaliczyć do dolnego portlandu.

W  poprzednich opracowaniach (J. Dembow
ska, 1962, 1969) warstwy te autorka zaliczyła
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do dolnego bononu (=  dolny portland) i oce
niała miąższość dolnego portlandu na 21,8 m. 
A  więc bvłaby ona tu znacznie większa niż w 
otworze Nidzica, położonym zresztą w bardziej 
peryferycznej części basenu niż Pasłęk, który 
leży w  osiowej części obniżenia nadbałtyckiego, 
gdzie morze wnikało dalej na wschód niż na 
wyniesieniu mazurskim.

W  wierceniach w  okolicy Olsiztyna prawdo
podobnie też przewiercono osady dolnego por
tlandu, ale bezrdzeniowo, a na podstawie pro
filowania geofizycznego nie można go wydzie
lić w  sposób jednoznaczny.

T a b e l a  3
Miąższość osadów dolnego portlandu w niecce warszawskiej

Rejon
Gosty
nina

Rejon 
Dzierża- 
nowo 

— Lipno

Rejon 
Płońsk 

—■ Żuro
min

Rejon 
Iwiczna 

— Warszawa

Rejon 
Nidzica 

— Pasłęk

18,5 m 15—0 ш 6—8 m 5,3—0,1 m
1,8—6,1 
(15?) m

Otwory Iwiczna IG 1 i Warszawa IG  1 
leżą w  pobliżu obecnej południowo-wschodniej 
erozyjnej granicy zasięgu występowania dol
nego portlandu i utwory jego w dużej mierze 
zostały zerodowane przed hoterywem. W  Iw i- 
cznej są to łupki margliste z Subplanites sp. 
i Pectinatites sp., w  Warszawie jest to 10 cm 
mułowca marglistego z glaukonitem zawiera
jącego mikrofaunę dolnoportlamdzką.

N i e c k a  m o g i l e ń s k a

W  niecce mogileńskiej (fig. 5) osady dolne
go portlandu wykształcone są zasadniczo jako 
margle mułowoowe i mułowce margliste. Ist
nieje jednak pewne zróżnicowanie utworów 
zależne w dużej mierze od działających w tym 
samym czaisie ruchów dna basenu, związanych 
z przemieszczaniem się mas solnych. Są to pro
cesy podobne jak w niecce warszawskiej.

Na zachód od depresji kujawskiej, w otwo
rach położonych w północnej i zachodniej częś
ci antykliny Gopła naprzemianległe mułowce 
margliste i margle mułowcowe zawierają do
mieszki piaszczyste i liczne ziarna glaukonitu.

W  otworze Racice 1 znaleziono w rdzenio
wanym fragmencie przewierconych osadów dol
nego portlandu następujące amonity:

Subplanites sp.
Subplanites sp. (cf. pseudoscythicus (Ilovayski et
Florenski)
Subplanites cf. klimovi (Ilovayski et Florenski)

W  południowej części antykliny osadów dol
nego portlandu, jak się zdaje, brak.

Wprawdzie Z. Dąbrowska (1962b, 1970) za
licza 12,4-metrową warstwę mułowca szarego

(w otworze Pagórki IG 1) do dolnego bononu, 
jednak wydaje się słuszniejsze zaliczenie jej 
do górnego kimerydu. Występująca w mułow- 
cu mikrofauna (według opinii W. Bieleckiej) 
charakteryzuje najwyższy kimeryd górny i bo- 
non dolny ( =  portland dolny), a makrofanuna 
jest obojętna. Ponieważ Z. Dąbrowska (1970) 
przypuszcza, że w Pagórkach brak jest środko
wego bononu, a w otworze Gopło 1 brak dol
nego i dolnej części środkowego bononu, to lo
gicznym wnioskiem jest, że strefa Gopła była 
w tym czasie na tyle wyniesiona, że odbywało 
się intensywne rozmywanie osadów, albo nawet 
zupełnie się one nie tworzyły.

W  otworze Strzelno usytuowanym na anty- 
klinie sąsiadującej od zachodu z antyłdiną Go
pła, osady odznaczają się większą piaszczys- 
tością niż w rejonie Gopła.

Profil ich przedstawia się tu następująco 
(od góry):

Mułowiec wapnisty ciemnoszary z detry- 
tusem fauny (między innymi Ostrea sp.) 3,5 m 
Wapień piaszczysty i piaskowiec wapnisty 
Fauna: Subplanites sp. 11,5 m
Mułowiec wapnisty szary, miejscami nieco 
dolomityczny
Fauna: Subplanites sp. (?)

Ammonites sp.
Septaliphoria sp.
małże (między innymi Ostrea sp.) 6,6 m

Występująca tu mikrofauna jest dość uboga, 
ale różniąca się od niżej występującego zespo
łu góm okim erydzkiego.

W  rejonie Mogilna, podobnie jak w rejonie 
Gopła i w  Strzelnie, ustalenie dolnej granicy 
portlandu nie nastręcza trudności, gdyż w pro
filowaniu geofizycznym dobrze wyróżnia się 
gómOkimerydzki kompleks wapienny. Górna 
natomiast granica portlandu dolnego jest trud
niejsza do odczytania. Zestawiając jednak ma
teriały z szeregu wierceń dość wyraźnie obser
wuje się w  profilach geofizycznych kompleks 
litologiczny mułowoowo-marglisty, bardziej ila
sty od leżącego wyżej kompleksu osadów port
landu środkowego, który jest na ogół silniej 
piaszczysto-wapnisty. Na tej podstawie można 
było z pewnym przybliżeniem ustalić miąż
szość dolnego portlandu, który osiąga około 30 
m (Mogilno Geo 3 —  30 m, Niestronno 1 —  
28 m, Mogilno Geo 61 —  29 m, Mogilno Geo 
16 —  31 m). Miąższość stopniowo maleje w kie
runku zachodnim: w  otworach Mogilno Geo 4 
i 63 wynosi 25 m.

W  północno-zachodniej i w południowo- 
-wschodniej części struktury Mogilna mułowce 
margliste zawierają znaczną domieszkę piasku 
i glaukonit. Poza tym wśród mułowców margli- 
stych znajdują się wkładki piaszczyste lub 
piaszczysto-wapniste z glaukonitem (Mogilno 
Geo 3, Wylatowo 1, Mogilno Geo 4 i 61).

W  osadach tych występuje dość liczna fau
na, głównie małże, oznaczona przez L. Cima-
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Fig. 5. Zestawienie profilów portlandu z niecki mogileńskiej 
Objaśnienia przy fig . 2 

Compilation of Portlandian columns of the Mogilno Trough 
Explanations see Fig. 2

szewskiego (fide Z. Dąbrowska, 1970 i J. Soko
łowski, 1966). Podaje on:

Pectinatites sp. (Mogilno Geo 61)
Provirgatites cf. scythicus (Vischniakoff) (Mogilno 
Geo 9)
Еходута virgula (Defrance)
Еходута virguloides Lewiński 
Trigonia pellati Munier Chalmas 
Ретпа buchardi Oppel 
Ostrea sp.
Serpula sp.

Małże miejscami, szczególnie w  dolnej częś
ci, tworzą muszlowce.

Autorka sądzi, że okaz podany jako Prov ir
gatites cf. scythicus jest mylnie oznaczony i być 
może reprezentuje w rzeczywistości rodzaj Sub- 
planites sp. Pomyłka w oznaczeniu, przy złym 
stanie zachowania okazu, jest bardzo prawdo
podobna.

Z. Dąbrowska (1962a, b, 1970) w  obrębie 
struktury solnej Mogilna stwierdza nieciągłość
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sedymentacji między kimerydem górnym a „bo- 
nanem” , która zaznacza się śladami rozmycia 
powierzchni wapieni górnokimerydzkich. Nie 
neguje ona jednak obecności osadów „dolnego 
bononu” pod „bononem środkowym” . J. Soko
łowski (1966) natomiast pisze o zupełnym bra
ku „bononu dolnego” w przedłużeniu osiowej 
części struktury i o niezgodnym ułożeniu 
warstw „środkowego bononu” na górnym ki- 
merydzie. Zespół fauny, który przytacza autor 
z otworu Mogilno Geo 9 na potwierdzenie swe
go wniosku, zawiera 'kwestionowany wyżej 
Provirgatites cf. scythicus, będący prawdopo
dobnie dolnoportlandzkim subplanitesem, oraz 
małże (Perna buchardi (Oppel), Trigonia pella- 
ti Munier Chalmas i Exogyra virguloides Le
wiński) spotykane na Niżu Polskim tak w por- 
tlandzie środkowym jak iw  dolnym.

J. Sokołowski (op. cit.) przyjmuje w otworze 
Mogilno 2 —  100 m miąższości „bononu dolne
go” , mimo że podaje z tych utworów według 
L. Cimaszewskiego Provirgatites sp. charakte
ryzującego „bonon środkowy” . Według opisu 
Z. Dąbrowskiej L. Cimaszewski znalazł tego 
amonita powyżej głębokości 770 m. A  więc 
dopiero poniżej tej głębokości można liczyć się 
z obecnością dolnego „bononu” . Z. Dąbrowska 
ocenia miąższość tych osadów na 50 m. Na tle 
miąższości znanych z Niestronna i porównania 
z profilowaniem geofizycznym innych wierceń 
i ta miąższość może być za duża, niewątpliwie 
jednak bliższa jest rzeczywistej.

Ogólnie wydaje się, że miąższość dolnego 
portlandu w rejonie Mogilna jest dość wyrów
nana. Siady rozmyć obserwowane w stropie 
utworów górnego kimerydu mogą świadczyć
0 krótkotrwałym spłyceniu i rozmywaniu osa
dów. W  każdym razie luka sedymentacyjna nie 
mogła obejmować całości osadów dolnego por
tlandu, a jeśli istnieje, to może zaznaczyć się 
tylko w dolnej części. Niestety prawie zupełny 
brak fauny przewodniej każe zaliczyć to za
gadnienie jeszcze ciągle do nierozstrzygniętych. 
W  każdym razie, jak to wynika z obserwacji 
w całej niecce mogileńskiej, jest to zapewne 
zjawisko o szerszym zasięgu regionalnym, a nie 
lokalne związane z ruchami soli.

W  zachodniej części niecki mogileńskiej, w 
rejonie Kłecka i dalej na zachód aż do rejonu 
Szamotuł, osady dolnego portlandu wykształ
cone są jako mułowce margliste ciemnoszare, 
w  północnej części z domieszką piaszczystą, 
naprzemianległe z łupkiem marglistym ciem
noszarym. W osadach tych występuje mika
1 miejscami glaukonit (stwierdzony w  otworze 
Owieczki 1).

Utwory te były w  pełni rdzeniowane w  ot
worze Recz 1, profil ich przedstawia się na
stępująco (od góry):

Margiel mułowcowy szary z detrytusem
małżów i Subplanites sp. sp. 2,5 m
Łupek marglisty szary i oliwkowoszary ze

2 — Portland

skupieniami drobnych ostryg z Subplani
tes sp. (? cf. sokolovi Ilovayski et Flo
renski) 2,0 m 
Margiel mułowcowy ciemnoszary, miejsca
mi o charakterze gruzłowym z: Subpla
nites cf. pseudoscythicus, liczny detrytus 
małżów (między innymi Trigonia sp.) 5,3 m 
Mułowiec piaszczysto-marglisty, ciemno
szary, miejscami o charakterze gruzło
wym, z detrytusem małżów 
Fauna: Subplanites sp.

Trigonia sp. liczne
Ostrea sp. 9,2 m

Łupek mułowcowo-marglisty, ciemnoszary 
Fauna: Subplanites sp.

Ostrea sp. 3,2 m

Utwory te leżą na rozmytej powierzchni 
górnokimerydzkich wapieni oolitowo-piaszczy- 
stych. Cała ta seria, dobrze datowana obecnoś
cią rodzaju Subplanites, ma 21,8 m miąższości.

Poza tym subplamitesy znaleziono w  oma
wianych utworach również i w  otworach Myś- 
lęcin 1, Owieczki 1, Wągrowiec IG 1, Szamo
tuły Geo 17 i 25.

Miąższość osadów portlandu dolnego w  rejo
nie Kłecka, gdzie wiercenia zgrupowane są 
przy strefach dyslokacyjnych, jest dość zróż
nicowana: od 10 m (Dębnica) do 28 m (Kłecko 
3) (tab. 4, fig. 3). W  kierunku Rogoźna i Sza
motuł utrzymuje się ona w  granicach 15 —  17 m, 
nieco mniejsza jest tylko w  otworze Szamotu
ły Geo 13 i na północno-wschodnim skrzydle 
antykliny Rogoźna (11 m).

W otworze Wągrowiec IG 1 miąższość w y
nosi 15 m, a więc nie odbiega od przeciętnej, 
natomiast nieco odmienne jest wykształcenie. 
Łupki występują tylko w górnej części profilu 
(3,5 m), niżej są to mułowce margliste zawie
rające warstwę mułowca silnie piaszczystego. 
Małże są tu liczniejsze niż w Reczu.

Znacznie większe miąższości stwierdzono w 
osiowej części struktury Szamotuł skompliko
wanej licznymi dyslokacjami; w  otworze Sza
motuły Geo 17 —  około 30 m, a w  otworze 
Szamotuły Geo 25 —  około 50 m. Być może 
ta część struktury miała w  owym czasie charak
ter rowu.

T a b e l a  4
Miąższość osadów dolnego portlandu w niecce mogileńskiej

Rejon
Gopla

Strzel
no

Rejon
Mogilna

Rejon
Kłecka

Wą
gro
wiec

Rejon
Rogoźno-

Szamotuty

Ma-
rze-
nin

0— ?
m

21,6
m

25—30 
(50?) m 10—28 m 15 m

11— 15 m 
(35—50 m 
w osi 
strukt.)

5 m

W południowej części niecki mogileńskiej 
miąższość maleje. W  Marzeninie omawiane ut
wory mają tylko 5 m. Występują tu margle 
ilaste z wkładkami wapienia mułowoowego. Za
wierają Subplanites sp. oraz małże między in
nymi Exogyra virgula (Defrance).
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P o m o r z e
( w a ł  p o m o r s k i ,  n i e c k a  p o m o r s k a  

i n i e c k a  s z c z e c i ń s k a )

Wzdłuż obu skrzydeł wału pomorskiego w y
stępują utwory dolnego portlandu wypełniając 
tylko częściowo ograniczające go z obu stron 
niecki. W  niecce pomorskiej sięgają one do 
strefy dyslokacyjnej rejonu Chojnic i ograni
czone są wyniesionym blokiem na północny 
wschód od Chojnic. Ku północnemu zachodo
w i zasięg ich kończy się w  strefie Bobolic 
i Białego Boru. Brak jest tych utworów w  re
jonie Koszalina i Kołobrzegu oraz w północno- 
-zachodniej części Pomorza zachodniego. Uleg
ły one prawdopodobnie synsedymentacyjnemu 
rozmyciu (w części skrajnie północno-zachod
niej zjawisko to występuje już w  kimerydizie).

Za tym, że brak ten nie jest pierwotny 
przemawia obecność facji łupkowo-marglistej 
dolnego portlandu w  najbliższym rejonie i nie- 
stwierdzenie nigdzie w pobliżu facji przybrzeż
nej.

W  niecce szczecińskiej występowanie utwo- 
tó w  dolnego portlandu ogranicza sdę do wąskie
go pasa wzdłuż pogranicza z wałem pomorskim
—  od rejonu Szamotuł przez Oświno, Nowogard
1 Goleniów.

Osady dolnego portlandu w niewielu tylko 
otworach były w pełni rdzeniowane i w  nie
wielu otworach znaleziono w nich amonity. 
Najwięcej danych uzyskano z otworu Oświno 
IG 1 z niecki szczecińskiej i otworu Biały Bór
2 z niecki pomorskiej (fig. 6).

W  obu otworach stwierdzono podobne w y
kształcenie osadów —  są to łupki margliste 
ciemnoszare, w  Oświnie z wkładkami margla 
ciemnoszarego, a w  otworze Biały Bór 2 —  
łupku oliwkowoszarego i beżowoszarego. W  ot
worze Biały Bór 2 osady te mają 24 m miąż
szości, są one znacznie grubsze niż w  Oświnie, 
gdzie mają tylko 6,4 m. W  obu otworach w y
stępują ławicowo małże z rodzajów: Trigonia, 
Astarte, Ostrea, Exogyra, Protocardia a także 
liczne są Lingula sp.

W  otworze Biały Bór 2 w  dole fauna ta 
tworzy muszlowiec, znalezione tu zostały oka
zy Subplanites sp. W  otworze Oświno IG  1 
znaleziono Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilo
vayski et Florenski) tuż powyżej spągu.

W  otworze Oświno IG 1 łuipki margliste le
żą na 10-centymetrowej warstwie wapienia 
i margla zrostkowego kimerydu górnego z ob
jawami rozmyć, być może rozmyciu uległa 
także część warstw dolnych i stąd tak mała 
ich miąższość. Wskazuje na to także i niskie 
położenie gatunku Subplanites cf. pseudoscy
thicus charakteryzującego zazwyczaj nieco wyż
szą część dolnego portlandu.

W  zespole mikrofauny w  omawianych łup
kach dominują gatunki:

Marginulina striatocostata (Reuss)
Marginulina embaensis (Fursenko et Polienova) 
Ammobaculites subcretaceous Cushman et Alexan
der
Rectoglandulina humilis (Bornemann)
Lenticulina bruckmanni (Mjatliuk)

Podobne wykształcenie i niewielką miąż
szość mają warstwy dolne w otworze Nowogard 
(PN) 1; w  otworze Goleniów IG 1 nie zostały 
one oddzielone od warstw środkowego port
landu.

Na południowy wschód od Białego Boru, 
w rejonie Chojnic i dalej w tym kierunku, da
ne dotyczące utworów dolnego portlandu są 
bardzo fragmentaryczne, niemniej z analizy 
profilowania geofizycznego i nielicznych próbek 
rdzeniowych wynika, że utwory te zawierają 
dużą domieszkę mułowców.

Natomiast na północno-wschodnim skrzydle 
wału pomorskiego w otworach (Lędyczek 1, 
Orzełek (PN ) 1) osady tego wieku mają takie 
samo wykształcenie jak w Kcyni, tylko znacz
nie mniejszą miąższość. Są to w dole osady 
piaszczysto-wapniste z konkrecjami fosforyto
wymi i licznym glaukonitem, z cienką warstwą 
mułowca marglistego i hakowego, której w Lę- 
dyczku brak.

W  całym tym obszarze znaleziono bardzo 
nieliczną faunę. W  otworze Orzełek (PN ) 1, w 
górnej części profilu znaleziono okaz należą
cy prawdopodobnie do rodzaju Pectinatites, a 
poza tym Astarte cf. duboisiana d’Orbigny, 
Ostrea sp., Alaria sp. W  otworze Lędyczek 1 
znaleziono tylko Trigonia  sp., w otworze Lubie
wo (PN ) 1 występuje w  tych warstwach dolno- 
portlandzki zespół mikrofauny:

Lenticulina infravolgensis (Fursenko et Polieno
va)
Citharina zaglobensis (Bielecka et Pożaryski) 
Marginulinopsis embaensis (Fursenko et Polienova) 
Trocholina solecensis Bielecka et Pożaryski 
Spirillina infima (Strickland)
GalUaecytheridea wolburgii (Steghaus)

Z rozkładu facji po obu stronach osiowej 
części wału pomorskiego, pozbawionej obecnie 
utworów dolnego portlandu i młodszych jego 
ogniw, wynika, że był on również pokryty mo-

T a b e l a  5
Miąższość osadów dolnego portlandu na Pomorzu

Rejon
Białego
Boru

Rejon
Chojnic

N część niecki 
szczecińskiej

NW część 
wału 

pomorskiego

24,0 nieznana 6,4 m brak

rzem i stanowił część zbiornika spłycające
go się nieco w  kierunku południowo-wschod
nim (piaszczyste utwory między Lędyczkiem 
a Kcynią).
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ŚRODKOWY PORTLAND 
(z ZARAISK ITES  i V IRG ATITES )

W a ł  k u j a w s k i

W  południowej i zachodniej części wału 
kujawskiego (fig. 2) wykształcenie osadów 
środkowego portlandu jest podobne. Zaznacza 
się zresztą, jak na całych Kujalwach i obsza
rach sąsiednich wyraźna dwudzielność. W  dol
nej części są to utwory margliste, miejscami 
miułowcowo-margliste, miejscami łupkowo-mar- 
gliste (ilaste) o większej lub mniejszej wapnis- 
tości. W  górnej części występują wapienie i wa
pienie margliste z wkładkami wapienia oolito- 
wego.

Pełny profil utworów portlandu środkowego 
w południowej części wału kujawskiego prze
wiercono w  rejonie Rogoźna w otworze Za
głoba. Przedstawia się on następująco (od gó
ry):

Wapień jasnoszary naprzemianległy z 
ciemnoszarym, z wkładką wapienia ooli- 
towego
Fauna: Ammonites sp. (żebrowanie wir- 

gatytowe)
Trigonia sp.
Pinna sp. 10,0 m

Margiel szary, ciemnoszary i oliwkowo- 
szary, miejscami zrostkowy, miejscami 
wapnisty, z wkładkami wapienia marglis- 
tego. Fauna małżowa i ślimakowa tworzy 
miejscami muszlowiec 
Fauna: Virgatites pusillus (Michalski)

Virgatites? sp. ind.2)
Zaraiskites scythicus (Vischnia- 
koff)
Zaraiskites cf. zarajskensis (Mi
chalski) 15,4 m 

Margiel szary i ciemnoszary miejscami 
z licznymi blaszkami miki, z wkładka
mi margla płytkowego, oliwkowoszarego 
i wkładkami łupku czarnego marglistego, 
miejscami wkładki margla zrostkowego 
Fauna: Zaraiskites scythicus (Vischnia- 

koff)
Zaraiskites pilicensis (Michalski) 
Zaraiskites cf. zarajskensis (Mi
chalski)
Zaraiskites quenstedti (Rouillier)
Lingula sp. (liczne na powierzch
niach łupku)
Aucella cf. pallasi Keyser 
Astrate duboisiana d’Orbigny 
Trigonia sp.
Perna sp. 41,6 m

Mułowiec marglisty, ciemnoszary, naprze
mianległy z marglem, z wkładkami łup
ku marglistego, liczne blaszki miki. W do
le wkładki margla i mułowca wapniste- 
go szarobeżowego i oliwkowoszarego 
Fauna: Zaraiskites quenstedti (Rouillier) 

Zaraiskites scythicus (Vischnia- 
koff)

!) K. Pawłowska (1958) oznaczyła ten okaz jako 
Epivirgatites (=  Virgatites) virgatus, okaz ten zbli
żony jest do okazu przedstawionego na tabl. V III, 
lig. 1.

Zaraiskites sp. (cf. alexandrae 
(Lewiński) (w górze) 44,0 m

Granica między dolnym a środkowym port- 
landem przebiega tu w jednolitym kompleksie 
Skalnym i wyznaczają ją tylko różne zespoły 
amonitów.

Dolna część profilu czyli mułowce margliste 
i margle z licznymi blaszkami miki —  scha
rakteryzowana jest obecnością gatunków ro
dzaju Zaraiskites i jest odpowiednikiem pozio
mu Zaraiskites scythicus, przy czym wyższą 
część charakteryzuje pojawienie się gatunku 
Zaraiskites zarajskensis (Michalski). Ewentu
alnie można tu wyróżnić podpoziom Zaraiskites 
zarajskensis (J. Kutek, 1962a, 1967a).

Górna część profilu —  marglisto-wapienna
—  scharakteryzowana jest pojawieniem się ro
dzaju Virgatites, a w  szczególności gatunku 
Virgatites pusillus (Michalski). Można tę część 
profilu nazwać poziomem Virgatites pusillus —  
wobec braku gatunku Virgatites virgatus i uz
nać go za jego odpowiednik.

Miąższość całkowita osadów środkowego 
portlandu wynosi w otworze Zagłoba 111 m.

Poza otworem Zagłoba, w szeregu innych 
otworach w tej okolicy (Biesiekierz —  Gorze
wo 20/14, Władysławów 18/14, Cedrowice T 6?, 
Wola Mąkolska Ł  2, KrzyszJkowice K T  30, Gór
ki Łubnickie K T  24, Jackołwice K T  26, Brys- 
ki K T  18, Ambrożew T 7) przewiercono frag
menty utworów środkowego portlandu, które 
zasadniczo wykształcone są tak samo jak w Za
głobie. Jedynie w  otworach położonych tuż przy 
wysadzie solnym Rogoźna stwierdzono, że par
tie łupkowo-margliste są grubsze.

Oprócz amonitów cytowanych z Zagłoby 
szereg okazów znaleziono i w  pozostałych 
otworach.

W  Biesiekierzu znaleziono Zaraiskites cf. 
zarajskensis (Michalski) (tabl. VI, fig. 3) w  gór
nej części utworów marglisto-łupkowych. 
Utwory marglisto-łupkowe z liczną miką ma
ją tu ponad 71,5 m miąższości (nie przebite). 
Jest to odpowiednik dolnego ogniwa z Zagło
by, gdzie także w  górnej części występuje Za
raiskites cf. zarajskensis.

We Władysławowie przewiercono nad dol
nym portlandem fragment niższego ogniwa 
środkowego portlandu znajdując w nim Zarais
kites scythicus (Vischniakoff).

W  Cedrowicach (bliżej wysadu kłodawskie- 
go) także przewiercono fragment dolnej części 
środkowego portlandu. Utwory mułowcowo- 
-margliste zawierają tu, nie napotykaną gdzie 
indziej, wkładkę nieco piaszczystą ze zlepem 
ostrygowym, z licznymi Astarte sp. Znaleziono 
tu:

Zaraiskites quenstedti (Rouillier)
Zaraiskites cf. sauvagei (Lewiński) (tabl. VII,
fig. 4)
Astarte cf. duboisiana d’Orbigny
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Trigonia bronni Agassiz var. intermedia Fahren- 
kohl

Ten sam odcinek profilu w  W oli Mąkolskiej 
zawiera liczne amonity rodzaju Zaraiskites sp., 
między innymi opisane jako:

Zaraiskites sp. (a) (tabl. VII, fig. 3)
Zaraiskites sp. (b) (tabl. V III, fig. 5)
Zaraiskites quenstedti (Rouillier) (tabl. IV, fig. 1)
Zaraiskites scythicus (Vischniakoff)

Zaraiskites cf. scythicus (Vischniakoff) (tabl. 
V, fig. 5) znaleziono także w  parametrowym 
odcinku profilu w  Górkach Łubnickich, oraz 
fragmenty zwojów tego gatunku w Bryskaeh 
i Ambrożewie.

Wyższą część osadów środkowego portlandu 
nawiercono w  Krzyszkowicach (8,3 m miąższoś
ci), gdzie w  marglach i łupkach marglistych 
ciemnoszarych i oliwkowoszarych z wkładkami 
wapienia marglistego, znaleziono następujące 
amonity:

Virgatites cf. pusillus (Michalski) (tabl. V III, fig. 2) 
Virgatites (?) sp. ind. (tabl. V III, fig. 1) 
Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski)
Zaraiskites sp. (c) (tabl. V II, fig. 2)

W  otworze Borów К  36 na zachodnim skrzy
dle wału kujawskiego wykształcenie dolnego 
kompleksu profilu jest zasadniczo takie same 
jak w  rejonie Rogoźna, z tym że w dolnej 
części brak jest wkładek łupku czarnego, na
tomiast liczniejsze są wkładki wapienia margli- 
sto-mułowcowego ciemnoszarego i szarooliwko- 
wego. Miąższość dolnego ogniwa jest mniejsza 
niż w Zagłobie i wynosi około 50 m. Występują 
tu liczne amonity:

Zaraiskites quenstedti (Rouillier) (tabl. IV, fig. 2) 
Zaraiskites pilicensis (Michalski) (tabl. VI, fig. 1) 
Zaraiskites cf. scythicus (Vischniakoff) (tabl. V, 
fig. 4)
Zaraiskites sp.
Zaraiskites zarajskensis (Michalski)

Górny kompleks wapienny jest bardziej jed
nolity niż w Zagłobie, występują tu w  prze
wadze wapienie szare z nieoznaczalnymi szcząt
kami amonitów, małżów i serpul (głównie w 
wyższej części). Miąższość tego kompleksu jest 
większa niż w Zagłobie i wynosi 40 m, a ogólna 
grubość utworów środkowego portlandu osiąga 
około 90 m.

W  północno-zachodniej części Kujaw na po
łudniowym skrzydle wyniesienia Szubina, ut
wory środkowego portlandu wykształcone są 
w  facji bardziej piaszczystej, niż w  otworze 
Borów К  36 i w  rejonie Rogoźna.

Profil w  Kcyni przedstawia się następująco 
(od góry):

Wapień szary i ciemnoszary pelityczny 
w  dolnej części mułowcowy z wkładkami

margla i łupku marglistego z przekry- 
stalizowanym detrytusem fauny, z wkład
kami wapienia dolomitycznego i dolomi
tu (Kcynia IG 2). Na spękaniach krysz
tały celestynu i rozproszony piryt. W gór
nej części występuje warstwa5) (ft—l im  
miąższości) przepełniona ramienionogami, 
małżami i serpulami. Bezładne nagroma
dzenie fauny nadaje skale pokrój gruz- 
łowy
Fauna: Ammonites sp.

Virgatites cf. pusillus (Michalski)
Aucella lahuseni Pavlow 27,8 m

Margiel miejscami mułowcowy i łupek 
marglisty szary i ciemnoszary. Detrytus 
fauny miejscami tworzy ławice lub wkład
ki muszlowca
Fauna: Zaraiskites quenstedti (Rouillier) 

Zaraiskites scythicus (Vischnia
koff) (tabl. V, fig. 6) 18,1 m 

Mułowiec piaszczysty, marglisty i piasko
wiec marglisty z licznymi ziarnami glau- 
konitu
Fauna: Virgatites cf. pusillus (Michalski) 

Zaraiskites scythicus (Vischnia
koff)
Zaraiskites quenstedti (Rouillier) 
Zaraiskites sp. 9,9 m

Mułowiec wapnisty w górze gruzłowy, z 
glaukoniłem, z wkładkami łupku mułow- 
cowego, nieco bitumiczny 
Fauna: Zaraiskites cf. zarajskensis (M i

chalski)
Zaraiskites sp. (cf. alexandrae 
Lewiński)
Zaraiskites sp. (c)
Zaraiskites sp. (e) (tabl. V III, 
fig. 4)
Zaraiskites quenstedti (Rouillier)
(tabl. V, fig. 3) 6,4 m

Mułowiec piaszczysto-marglisty, ciemno
szary i szary naprzemianległy z piaskow
cem marglistym, drobnoziarnistym sza
rym z wkładkami wapienia piaszczystego 
i łupku marglisto-piaszczystego, liczne 
ziarna glaukonitu, ławice Exogyra virgu
la (Defrance)
Fauna: Zaraiskites quenstedti (Rouillier) 

Michalskia miatschkoviensis (Vis
chniakoff) (tabl. V II, fig. 5) 36,0 m

W  profilu środkowego portlandu Kcyni w i
dać jak trudno jest oddzielić dolną część, od
powiadającą poziomowi Zaraiskites scythicus, 
od górnej scharakteryzowanej rodzajem Vvrga- 
tites. Granica przebiega w  obrębie warstwy 
mułowcowo-piaiszczystej i nie można wyróż
nić je j na podstawie litologii.

Jeśli przyjmie się jako granicę poziomów 
miejsce pojawienia się gatunku Virgatites pu
sillus (Michalski), to w  otworze Kcynia IG  1 
miąższość warstw poziomu Zaraiskites scythi
cus wynosi 41,4 m, w  otworze Kcynia IG  2 —  
32 m (o ile jest tu przewiercony cały profil 
środkowego portlandu), a warstw poziomu V ir
gatites pusillus odpowiednio 46,7 i 57 m.

Wykształcenie utworów środkowego port-

s) Warstwa ramienianogowa, poza rejonem Ro
goźna i zachodnim skrzydłem wyniesienia kutnow
skiego, występuje powszechnie w  górnej części środ
kowego portlandu na Niżu Polskim.
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landu na wschodnim Skrzydle wału kujawskie
go jest w zasadzie takie jak w  rejonie Rogoźna 
(fig. 3).

W  dole są to mułowce margliste z wkład
kami łupku i wapienia marglistego, przecho
dzące ku górze w  margle miejscami nieco mu- 
łowcowe.

W  górnej części są to wapienie, miejscami 
margle wapniste, często o zapachu bitumicz
nym, jasnoszare i szare zawierające warstwę 
ramienionogową typu kcyńskiego, która odróż
nia je od wykształcenia w  Rogoźnie. Na ogół 
nad warstwą ramienionogową, w  wapieniach 
występują wkładki oolitowe.

Pełny profil utworów portlandu środkowego 
przewiercono w  otworze Gostynin IG 3, po
bierając tylko 3 rdzenie.

Na podstawie profilowania geofizycznego 
i porównania z fragmentami profilu tych 
warstw, uzyskanymi z kilku wierceń kartują
cych podłoże (Przyruda TK  7, Łagiewniki 70/28, 
Bedlno TW  9, Zleszyn K T  7, Józefów K T  11, 
Radwan K T  67) miąższość dolnego kompleksu 
mułowcoWo-marglistego szacuje się w otworze 
Gostynin IG 3 na 78 m, a kompleksu górnego 
wapiennego na 13 m. Miąższość ta może być 
większa, gdyż granica z górnym portlandem 
w  obrazie geofizycznym jest niepewna.

Fragmenty warstw mułowcowo-marglistych 
przewiercono także w Łagiewnikach, Zleszynie, 
Józefowie i Radwanie.

W  Łagiewnikach jeSt to najniższa część pro
filu. Występuje tu (od góry):

Mułowiec piaszczysty, marglisty, w gó
rze odwapniony z nieoznaczalnymi szcząt
kami amonitów (Zaraiskites sp. ?) 10 m 
Margiel łupkowy nieco mułowcowy z Za
raiskites scythicus (Vischniakoff) 16 m

Z położenia tych warstw na osadach dolne
go portlandu wynika, że są one odpowiedni
kiem poziomu Zaraiskites scythicus. Warstwy 
te są w górze odwapnione, zwietrzałe i przy
kryte utworami trzeciorzędu.

W  Zleszynie także nawiercono fragment 
warstw tego poziomu. Chociaż jest to tylko
6-metrowy odcinek zachowany pod osadami 
trzeciorzędu, jest on dobrze datowany przez 
liczne występowanie: Zaraiskites scythicus, w y
stępuje tu także Zaraiskites sp. (d) (tabl. V III, 
fig. 3).

Prawdopodobnie warstwy tego poziomu na
wiercono i w Radwanie z licznymi:

Zaraiskites scythicus (Vischniakoff)
Zaraiskites sp. (c) (tabl. V II, fig. 1)
Zaraiskites sp.

Wyższą część dolnego ogniwa środkowego 
poortlandu przewiercono w  otworze Józefów. 
-Występują tu łupki margliste ciemnoszare z 
wkładkami margla oliwkowószarego, z wkładką

wapienia marglistego. W dolnej części profilu 
znaleziono:

Zaraiskites scythicus (Vischniakoff) liczne 
Zaraiskites ąuenstedti (Rouillier) (tabl. V, fig. 2) 
Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski)
(Obecność tego ostatniego gatunku wskazuje na 
wyższą część poziomu Zaraiskites scythicus, ewen
tualny podpoziom Zaraiskites zarajskensis)

W górnej części tego profilu (około 13 m 
miąższości) znaleziono:

Virgatites (?) sp. ind. (tabl. VIII, fig. 1)
Virgatites cf. pusillus (Michalski)
Zaraiskites cf. ąuenstedti (Rouillier) 
liczne małże: Aucella cf. mosquensis Keyser, 
Trigonia sp., Perna sp., Exogyra virgula (Defran- 
ce) tworząca zlepy

Górne ogniwo —  wapienne —  poza otwo
rem Gostynin IG 3 nawiercono w Bedlnie 
(miąższość 43,6 m) i Przyrudzie (miąższość co 
najmniej 30,4 m). Są to miąższości większe niż 
w otworze Gostynin IG 3.

W  otworze Przyruda tuż nad warstwą ra
mienionogową znaleziono fragmenty amonitów, 
a wśród nich okaz Virgatites sp. (cf. sosia V i
schniakoff), występujący na platformie rosyj
skiej w  poziomie Virgatites virgatus. Poza tym 
występuje tu Aspidoceras sp. oraz liczne mał
że. W warstwie ramienionogowej również na
potkano nieoznaczalne bliżej amonity z rodzi
ny Virgatitinae. W  otworze Bedlno tuż ponad 
warstwą ramienionogową występują małżoracz- 
ki poziomu F (Cytheropteron purum  Schmidt 
i Galliaecytheridea sp.), a tuż pod nią zespół 
mikrofauny charakteryzujący według W. Bie
leckiej poziom Virgatites virgatus.

Miąższość całego profilu środkowego port
landu w  otworze Gostynin IG 3 wynosi 91 m, 
a w Bedlnie i Przyrudzie, sądząc po miąższości 
górnej części, jest być może większa (tab. 6).

Na obszarze depresji 'kujawskiej miąższość 
tego podpiętral jest mniejsza, rzędu 50— 60 m, 
tylko w Inowrocławiu dochodzi prawdopodob
nie do 90 m.

Pełny profil przewiercono w otworze Os- 
sówka TK  15, na zachodnim skrzydle antykli
ny Ciechocinka i w otworze Szczebłotowo. 
W Ossówce jest on następujący (od góry):

Wapień nieco piaszczysty detry tyczny, 
serpulitowy, w  dole z warstwą ramie
nionogową, zapach bitumiczny 10,7 m 
Margiel wapnisty naprzemianległy z wa
pieniem marglistym; szczątki nieoznaczal- 
nych amonitów i małżów 13,0 m 
Margiel szary, nieco mułowcowy z wkład
kami wapienia marglistego o zapachu bi
tumicznym z wkładką wapienia detry- 
tyczno-gruzłowego prawie dwumetrowej 
miąższości
Fauna: Zaraiskites ąuenstedti (Rouillier)

Zaraiskites sp. 28,6 m

W  otworze Otłoczyn TK  14, na północnym
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Tabe l a  6
Miąższość osadów środkowego portlandu na wale kujawskim

Kompleks
Rejon

Rogoźna

W skrzydło 
wału kujaws

kiego

E skrzydło 
wału ku
jawskiego

Depresja 
kujawska — 
Inowrocław

wapienno-margłisty 25 m 40—28 m 13—44? m 24 44—29? m
mułowcowo-marglisty 86 m 50—60 m 78— ? m 28— 15—61? m

Miąższość całkowita 111 m 90—88 m 91— ? m 52—59—90 m

krańcu antykliny Ciechocinka przewiercono pod 
utworami trzeciorzędu tylko dolne ogniwo środ
kowego portlandu. Miąższość tego ogniwa jest 
nieco większa niż w Ossówce i wynosi 39,5 m, 
wykształcenie zaś jest nieco bardziej piaszczy
ste. Znaleziona fauna dowodzi, że warstwy te 
są odpowiednikiem poziomu Zaraiskites scythi- 
cus, chociaż nie jest wykluczone, że górna część 
może już odpowiadać poziomowi Virgatites vir- 
gatus. Występuje tu (od góry):

Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski)
Zaraiskites cf. alexandrae (Lewiński)
Zaraiskites sp. sp.
Zaraiskites pilicensis (Michalski)

W Szczebłotowie dolna część profilu ma 
prawdopodobnie 15 m miąższości, natomiast 
kompleks wapienny 44 m. Występuje tu mikro
fauna środkowoportlandzka. Wśród niej W. 
Bielecka podaje, jako gatunki przewodnie, 
Quinqueloculina cf. egmontensis Lloyd (angiel
ski paziom Pavlovia pallasioides —  W. J. Ar- 
kell, 1956) i razem występujący Nodosaria 
osynkiensis Mjatliuk (z poziomu Dorsoplanites 
panderi —  platformy rosyjskiej), poza tym 
ogólnie spotykane w  dolnym i środkowym Por
tlands i e Saracenaria pravoslavlevi Furseriko et 
Polienova, Citharina virgatis (Fursenko et Po- 
lienova), Tristix temirica Dain. W  części wa
piennej występuje wapień oolitowy przewar- 
stwiony wapieniem szarym z ubogą mikrofau
ną, ale jeszcze środkowoportlandzką (między 
innymi Lenticulina vistulae var. elongata Bie
lecka et Pożaryski).

W  Inowrocławiu prawie cała seria wyksz
tałcona jest jako utwory piaszczysto-wapniste 
i marglisto-mułowcowe. Profil jest tu następu
jący (od góry):

Wapień szary, spękany, użylony kalcy- 
tem 3,0 m
Piaskowiec wapnisty, jasnoszary z glau- 
konitem 17,0 m
Margiel mułowcowy z licznymi blaszkami 
miki, ciemnoszary 
Fauna: (według Seitza)

Virgatosphinctes? sp.
Ammonites sp.
Trigonia sp.
Terebratula sp.

Exogyra virgula (Defrance) 20,0 m
Wapień jasnoszary naprzemianległy z pia
skowcem wapnistym, mikowym, ilastym 
Fauna: Trigonia sp.

Cucullea sp.
Thracia sp.
Serpula sp. 41,0 m

Fragment utworów tego wieku nawiercano 
także w okolicy Łabiszyna. W  mułowcach mar
glistych i piaszczystych w  otworze Dębie No
we znaleziono kilka okazów Zaraiskites sp. 
(J. Znosko, 1955; R. Dadlez, J. Dembowska,
1965).

N i e c k a  w a r s z a w s k a

Wykształcenie utworów środkowego port
landu w  niecce warszawskiej (fig. 4) jest dość 
jednolite na całym obszarze. Wszędzie wystę
puje wyraźna dwudzielność profilu. W  szcze
gółach obserwuje się jednak pewne zróżnico
wanie związane ze strukturami antyklinalnymi. 
Szczegółowe obserwacje utrudnia niewielkie 
rdzeniowanie w  otworach.

W  obrębie antykliny Gostynina utwory mu- 
łowcowo-margliste wykształcone są typowo, tak 
jak na wale kujawskim. Zawierają margliste 
lub wapniste wkładki oliwkowoszare i m iej
scami wkładki łupku marglistego. W  profilu 
otworu Gostynin IG 1 Skały są miejscami zdo- 
lomityzowane. Miąższość ich szacuje się na pod
stawie profilowania geofizycznego na około 16 
m. W  skałach tych w otworze Żychlin IG  3, 
gdzie mają one na pewno ponad 13 m, znale
ziono w dolnej części.

Zaraiskites scythicus (Vischniakoff)
Zaraiskites sp. (cf. alexandrae Lewiński) 
Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski)

Ten zesipół wskazuje, że nie jest to najniż
sza część profilu i że granica z dolnym port- 
landem znajduje się niżej, w  odcinku nierdze- 
niowanym.

W  górnej części utworów mułowoowych 
znaleziono dwa okazy Virgatites sp., jeden 
z nich jest to prawdopodobnie Virgatites cf.
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pusillus (Michalski). Oprócz amonitów wystę
pują tu licznie małże i ramienionogi.

Kompleks wapienno-marglisty wykształcony 
jest (Gostynin IG 4) następująco (od góry):

Wapień pelityczny, jasnoszary z nieliczny
mi szczątkami Corbula sp. 2,0 m 
Wapień gruzłowy marglisty przepełnio
ny małżami, ramienionogami i serpula- 
mi — w a r s t w a  r a m i e n i o n o g o w a  2,0 m 
Wapień marglisty, ciemnoszary i szary, 
nieoznaczalne szczątki amonitów, igły gą
bek, Ostrea sp. 2,4 m

Miąższość całego kompleksu wapiennego w 
otworze Gostynin IG 4 wynosi tylko 6,4 m. 
Znacznie większą miąższość —  25 m •— przyj
muje się w  otworze Gostynin IG 1, a w otwo
rze Żychlin IG  3 naiwet 32 m.

W  okolicy Dzierżanowa miąższość komplek
su mułowcoWego zmierzono tylko w  otworze 
Dzierżanowo 1, wynosi ona 13 m. W  jego części 
stropowej, stwierdzono w marglu mułowcowym 
nagromadzenia ramienionogów, małżów i ser- 
pul —  jest to prawdopodobnie warstwa ra
mienionogowa (miąższości 6,7 m), która w  tym 
rejonie utworzyła się w osadach mairglisto- 
-mułowcowych, na pograniczu z wyżej leżącymi 
wapieniami i być może wcześniej niż w bar
dziej centralnej części basenu.

Prócz wymienionej fauny znaleziono tu źle 
zachowany okaz, być może Virgatites sp., niżej 
zaś w  mułowcach —  Zaraiskites sp. (amonity 
są tu nieliczne i bardzo źle zachowane).

Utwory wapienne mają w  tym otworze 8 m 
miąższości, miejscami występują tu wapienie 
dolomityczne.

W  pozostałych otworach obszaru Dzierżano
wa miąższość kompleksu wapiennego waha się 
od 12 do 19 m. Warstwę ramienionogową uzy
skano (w rdzeniu) także z otworu Dzierżano
wo 2, występuje tu ona w  sposób typowy w  wa
pieniu marglistym, szarym, a miąższość jej 
wynosi około 6 m.

W  kierunku północno-zachodnim w  otworze 
Bielsk 1 miąższość utworów mułowcowo-mar- 
glistych jest nieznana. Seria wapienna ma 21 
m grubości i zawiera około 6-metrową gruzło- 
wą warstwę ramienionogową. Dalej w  tym sa
mym kierunku, w otworze Sierpc 1 zwiększa 
się nieco piaszczystość i profil przedstawia się 
następująco (od góry):

Wapień szary i ciemnoszary, spękany 4,2 m 
Wapień marglisto-mułowcowy z pseudo- 
-oolitami i oolitami, gruzłowy przepełnio
ny ramienionogami, małżami i serpulami
— w a r s t w a  r a m i e n i o n o g o w a  4,3 m 
Mułowiec marglisto-piaszczysty, piaszczys
te domieszki zmniejszają się ku górze, 
wkładki wapienia marglisto-mułowcowe- 
go, szarooliwkowego. W  górnej części mał
że tworzą wkładki muszlowca 
Fauna: Zaraiskites cf. zarajskensis (M i

chalski)

Zaraiskites sp. (S) (tabl. VI, fig.
7)
Zaraiskites scythicus (Vischnia
koff)
Michalskia miatschkoviensis (V i
schniakoff) (w dole profilu)
Zaraiskites sp.
Ammonites sp. ind. 28,0 m

W otworze Lipno 1 osady portlandu środ
kowego ograniczają się tylko do 0,5 metrowej 
warstwy ramienionogowej, co należy wiązać 
z rozmywaniem osadów na wyniesionej struk
turze solnej.

W strefie Płońsk —  Żuromin seria mułow- 
cowo-marglista jest mniejszej grubości. Jak
kolwiek trudna jest ona do oddzielenia od osa
dów dolnego portlandu, można ją szacować na
7— 9 m, a wyjątkowo być może ma 13 m miąż
szości (Żuromin 1). Cieńsza jest tylko w  otwo
rze Cieszkowo 1, gdzie ma 4 m.

Mułowce margliste nie zawierają domieszek 
piaszczystych, natomiast dość liczne są wkładki 
wapienno-mułowcowe.

Ze względu na małą ilość odcinków rdzenio
wanych dysponuje się stąd nieliczną fauną. W  
otworze Płońsk 3 znaleziono Zaraiskites sp. i Z. 
cf. zarajskensis (Michalski), w otworze Żuro
min 1 w górnej części tego ogniwa znaleziono 
Zaraiskites sp. (/) (tabl. VI, fig. 6), w  otworze 
Żuromin 4, tuż pod warstwą ramienionogą w y
stępuje źle zachowany okaz należący do rodzi
ny Virgatitinae, być może Virgatites sp. lub 
przedstawiciel pośredniego stadium rozwojowe
go między rodzajem Zaraiskites a Virgatites. 
W  Cieszkowie znaleziono w dole profilu M i
chalskia miatschkoviensis (Vischniakoff).

Utwory wapienno-margliste zawierają 
miejscami domieszki mulowcowe. Występuje 
w  nich w  dolnej części warstwa ramienionogo
wa z typowym zespołem fauny. W  otworze 
Płońsk 1 ma ona około 7 m miąższości. W  ot
worze Płońsk 8 występują dwie warstwy ra- 
mienionogowe. Górna o miąższości 7 m za
wiera prócz typowej fauny, małżoraczki pozio
mu F, zaś dolna leżąca w stropie mułowcóW 
marglistych ma 3 m miąższości i zawiera w 
dole wkładki mułowca. W  otworze Żuromin 1 
i 4 warstwa ramienionogowa ma około 10 m 
miąższości i jest rozdzielona w  części środko
wej wkładką o mniejszym nagromadzeniu fau
ny, tak że i tutaj, podobnie jak w otworze 
Płońsk 8, można dopatrzyć się istnienia dwu 
warstw ramienionogowych.

Nad warstwą ramienionogową na ogół wszę
dzie leży różnej grubości kompleks wapieni 
często marglistych, płytkowych z wkładkami 
wapienia detrytycznego z pseudo-oolitami, ze 
skupieniami serpul, igłami gąbek i czasem z 
Corbula sp. (? cf. injlexa  Roemer). W  otworze 
Płońsk 8 występuje w nich mikrofauna pozio
mu małżoraczkowego F (w którym przebiega 
granica między środkowym i górnym port-
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Miąższość osadów środkowego portlandu w niecce warszawskiej

Seria
Rejon

Gostynina
Rejon

Dzierżanowa
Sierpc — 

Lipno

Rejon 
Płońsk —■ 
Żuromin

Cieszkowo
Nidzica — 

Pasłęk

wapie nno-marglis ta 6—32 m 8 m 21—0,5 m 33— 15 m (1,5?) - .

8—9 m 
(13?)

28? m
mułowcowo-marglista 16— ? m 13—28 m ?—■ KI 4 m 17—3,2 m

Miąższość całkowita 31— ? m 21—36 m ?—0,5 m
41—24 m

(28) 11(32?) m 17—3,2 m

landem), w otworze Żuromin 4 natomiast —  
mikrofauna typowa dla morskiego środkowego 
portlandu (Lenticulina infravolgensis Fursenko 
et Polienova, Palaeocytheridea i inne).

Miąższość całej serii wapiennej w okolicy 
Płońska waha się od 25 do 33 m, tylko w  otwo
rze Płońsk 5 (a być może i 6) spada do 10 m. 
W  rejonie Żuromina miąższość ta waha się od 
15 do 24 m.

Miąższość serii wapiennej w  Cieszkowie nie 
jest dokładnie określona. Warstwa ramieniono- 
gowa ma tu 6,6 m miąższości —  są to wapienie 
mułowcowe, nieco dolomityczne z glaukonitem; 
nad nimi leży cienka warstwa (0,8 m) wapie
nia jasnoszarego z przefcrystalizowanym detry- 
tusem małżów, a wyżej 20,5 m wapienia bia
łego, kredowatego, marglistego, miejscami płyt
kowego z nielicznymi małżami). Być może część 
tego kompleksu należy do środkowego portlan
du i wtedy miąższość serii wapiennej osiągała
by 28 m, a więc podobnie jak w rejonie Płoń
ska. Takie ujęcie stratygraficzne wydaje się 
bardzo prawdopodobne aczkolwiek brak jest 
po temu jednoznacznych dowodów faunistycz
nych.

Dane z dwóch otworów w  Nasielsku i z 
dwóch otworów w okolicy Działdowa są nie
pewne. Wiadomo tylko, że w otworze Dział
dowo 1 stwierdzono w rdzeniu obecność war
stwy ramienionogowej.

W  kierunku wschodnim i północno-wschod
nim od niecki warszawskiej wykształcenie dol
nego ogniwa środkowego portlandu ulega zmia
nie. W  otworze Nidzica IG 1 profil przedstawia 
się następująco (od góry):

Mułowiec marglisty szary i oliwkowosza- 
ry z wkładkami mułowca dolomitycznego 
i łupku mułowcowego 3,2 m
Mułowiec marglisty i wapień mułowco
wy przepełniony ramienionogami, mał
żami, serpulami — w a r s t w a  r a m i e -  
n i o n o g o w a  3,1 m
Margiel i wapień gruzłowy 10,0 m

Brak amonitów nie pozwala na ustalenie, 
czy występują tu wszystkie poziomy środko
wego portlandu, czy też ku peryferiom basenu

warstwa ramienionogowa pojawia się wcześ
niej niż na pozostałym obszarze i brak jest 
ogniwa górnego. Zespół mikrofauny trudności 
tych nie rozwiązuje, charakteryzuje on ogólnie 
portland. W  otworach Olsztyn IG 1 i 2 w y
kształcenie jest podobne.

W  otworze Pcsłęk IG  1 występuje tylko 
dolne —  mułowcowe ogniwo portlandu środ
kowego, jest to od góry:

Margiel mułowcowy nieco dolomityczny 
z Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski)
(tabl. VI, fig. 4) 2,0 m
Mułowiec piaszczysty, marglisty z glauko
nitem z Zaraiskites ąuenstedti (Rouillier) 1,2 m

Utwory te miąższości 3,2 m są tu zreduko
wane w stosunku do ich rozwoju w  niecce war
szawskiej. Świadczy o tym obecność gatunku 
Zaraiskites cf. zarajskensis, charakteryzującego 
środkowy poziom środkowego portlandu. Gór
na część środkowego portlandu została tu ze- 
rodowana przed górną kredą.

N i e c k a  m o g i l e ń s k a

Warstwy środkowego portlandu (fig. 5) są 
tutaj wyraźnie dwudzielne i wykształcone po
dobnie jak na pozostałym obszarze. W pew
nych strefach domieszki piaszczyste czasem 
dość znaczne, jak również redukcje miąższości 
lub luki sedymentacyjne w  profilach związane 
są przyczynowo z ruchami mas solnych.

W  części południowej struktury Gopła, w 
Pagórkach (Z. Dąbrowska, 1970) najprawdopo
dobniej brak jest środkowego portlandu i przy
puszcza się, że luka ograniczona jest górnym 
kimerydem i górnym portlandem. W  Otworze 
Gopło 1 (Z. Dąbrowska, op. cit.) na utworach 
kimerydu górnego leży bezpośrednio górne —  
wapienne ogniwo środkowego portlandu. Jest 
to 20-metrowa warstwa wapienia marglistego, 
jasnoszarego i szarego, z nieoznaczalnym szcząt
kiem amonita. W  wapieniach tych występuje 
w górze warstwa ramienionogowa z typową 
fauną.
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W  otworze Gopło 4 pod serią wapienną, ta
ką samą jak w  otworze Gopło 1, nawiercono 
piaskowce wapniste, w  których wiercenie za
trzymano. Tutaj łączna miąższość piaskowców 
i wapieni wynosi nie mniej niż 42,6 m, po
nieważ nie znany jest ich spąg.

Na północ od otworu Gopło 4 w kilku w ier
ceniach (Łuszczewo 1 i 2, Racice 1 i 3) osady 
portlandu środkowego leżą zgodnie na osadach 
portlandu dolnego, przy czym trudno jest oba 
ogniwa oddzielić od siebie. Utwory mułowco- 
wo-margliste dolnej części profilu zawierają 
wkładki wapienia mułowcowego oraz wkładki 
silnie piaszczyste z glaukonitem (jak się zdaje 
tylko w dolnej części) (Racice 3).

W  rdzeniach' znaleziono źle zachowaną, ale 
dość liczną faunę. Spośród fragmentów amoni
tów oznaczono Zaraiskites sp., Zaraiskites 
quenstedti (Rouillier) (Racice 3, Łuszczewo 1); 
poza tym występuje tu liczny detrytus małżów 
(Trigonia  sp., Astarte sp., Mytilus sp., Entolium  
sp., Ostrea sp. oraz serpule).

W  otworze Racice 3 przypuszczalna miąż
szość ogniwa mułowcowego wynosi 64 m, jed
nakże z zastrzeżeniem, że dolna granica jest 
niepewna. W  otworze Racice 1 górna część tej 
serii została zerodowama przed dolną kredą. 
W innych otworach tego rejonu nad warstwą 
mułowcową leżą wapienie na ogół margliste, 
w otworze Racice 3 nieco piaszczyste, z miką 
i nielicznymi pseudo-oolitami. Miąższość peł
nej serii wapiennej (Łuszczewo 1 i 2) wynosi 
30— 32 m. W  dolnej części wapieni występuje 
warstwa ramienionogowa (w Gople występo
wała ona w części górnej) z typową fauną (Sep- 
taliphoria sp. —  bardzo liczne, Exogyra sp., 
Serpula sp.); wapień ten jest mułowcowy z li
czną -miką, miejscami nieco piaszczysty i za
wiera wkładkę (0,8 m) iłowca marglistego nieco 
bitumicznego z pirytem na powierzchniach spę
kań, także przepełnionego małżami i ramienio- 
nogami. Miąższość ogólna osadów portlandu 
środkowego może być szacowana maksymal
nie na około 90 m (podobnie jak w zachodnim 
skrzydle wału kujawskiego).

W  otworze Strzelno IG 1 profil osadów środ
kowego portlandu jest następujący (od góry):

Wapień oolitowo-detrytyczny, miejscami 
dolomityczno-piaszczysty (Brak makro- 
i mikrofauny czyni wiek tych wapieni 
niepewny, ze wzglądu na morski charak
ter osadu autorka zalicza je do portlandu 
środkowego) 14,5 m
Wapień dolomityczny, miejscami przesy
cony anhydrytem z 0,2 m wkładką łupku 
marglistego, przepełniony ramienionogami, 
małżami i serpulami — w a r s t w a  r a 
m i e n i o n o g o w a ,  w dole Zaraiskites 
sp. (cf. alexandrae Lewiński) 10,0 m
Margiel mułowcowy naprzemianległy z 
wapieniem mułowcowym z wkładkami 
wapienia dolomityczno-mułowcowego, 
szary
Fauna: (liczna, źle zachowana):

Ammonites ex gr. Virgatitinae 
Perna buchardi Oppel 
Gervilleia sp.
Ostrea sp.
Lenticulina vistulae var. elongata 
Bielecka et Pożaryski 
Lenticulina injravolgensis Fursen- 
ko et Polienova
Galliaecytheridea punctilataefor- 
mis Lubimova 18,7 m

Piaskowiec wapnisty i marglisty 
Fauna: Ammonites sp. div.

Perna buchardi Oppel 
Ostrea sp.
ramienionogi 2,3 m

Wapień mułowcowy naprzemianległy z 
mułowcem wapnistym szary i ciemno
szary, miejscami występują drobne ooli- 
ty i wkładki wapienia szarobeżowego, 
miejscami ławice małżów (Exogyra,
Ostrea)
Fauna: Zaraiskites sp.

Zaraiskites quenstedti (Rouillier) 
Zaraiskites scythicus (Vischnia- 
koff) 33,2 m

Piaskowiec wapnisty szary i ciemnosza
ry z soczewkami mułowca wapnistego, 
z wkładką wapienia dolomitycznego mu
łowcowego
Fauna: Zaraiskites cf. zarajskensis (Mi

chalski) (w  górze)
Ammonites sp.
Perna sp. 8,6 m

Wydaje się. że przesycenie w  otworze 
Strzelno IG  1 wapieni warstwy ramienionogo- 
wej anhydrytem nastąpiło Skutkiem krążenia 
wód w  przepuszczalnych skałach lub szczeli
nach i że działo się to już po osadzeniu się an
hydrytów o-gip9owych osadów górnego port
landu.

W  Trzemżalu (Z. Dąbrowska, 1970) brak 
jest dolnego ogniwa środkowego portlandu (po
dobnie jak i portlandu dolnego). Na osadach 
górnego kimerydu leży seria wapienna port
landu środkowego. Są to (od góry):

Wapień oolitowo-detrytyczny z igłami 
gąbek i kolcami jeżowców (wiek niepew
ny podobnie jak analogicznej warstwy 
w  Strzelnie) 1,7 m
Wapień dolomityczny bez fauny 5,3 m
Wapień detrytyczny ciemnoszary i sza
ry, z glaukonitem, miejscami nieco dolo
mityczny z liczną fauną ramienionogów i 
małżów (częściowo lub w całości odpo
wiednik warstwy ramienionogowej)
Mikrofauna (typowa dla środkowego por
tlandu):

Macrodentina cf. distyota Malz 
Galliaecytheridea cf. punctilatae- 
formis Lubimova 23,7 m

W rejonie Mogilna, podobnie jak w Strzel
nie, zaznacza się większa piaszczystość niż na 
pozostałym obszarze. Obserwuje się to w dol
nym ogniwie szczególnie w profilach otworów 
usytuowanych bliżej kulminacji struktury sol
nej (Mogilno Geo 3, 4, 9, 51). Ze względu na 
niepełne rdzeniowanie tylko w  kilku otwo
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rach można określić miąższość środkowego 
portlandu.

Dolne ogniwo wykształcane jest tu jako 
mułowce margliste i margle mułowcowe z 
wkładkami wapienia mułowcowego, często w 
dolnej części z domieszkami piaszczystymi. Je
dynie w otworze Niestronno utwory te są mar- 
giisto-łupkowe, bez domieszek piaszczystych i 
mułowcowych. W  górnej części tych utworów 
stwierdzono występowanie muszlowca ramie- 
nionogowo-małżowego z amonitami Zaraiskites 
sp., Zaraiskites scythicus (Vischniakoff) (Zarai
skites sp. znaleziono także w podobnym poło
żeniu w otworze Wylatowo 1).

Poza tym nieliczne amonity cytują Z. Dą
browska (1970) i J. Sokołowski (1966) według 
L. Cimaszewskiego, który podaje występowa
nie Zaraiskites cf. scythicus (Vischniakoff) z 
Mogilna 2 i Mogilna Geo 51 oraz Zaraiskites sp. 
z Mogilna 2, Mogilna Geo 4, 16 i 61.

Miąższość tego ogniwa jest większa w po
łudniowo-wschodniej części rejonu (Mogilno 2, 
Mogilno Geo 3), gdzie wynosi prawdopodobnie 
80— 90 m, mniejsza natomiast w części północ
no-zachodniej, (40— 45 m —  Niestronno, Mo
gilno Geo 9, 63, 16) prócz otworu Mogilno Geo 
4 i 61, gdzie dochodzi do 60 m.

Ogniwo górnie —  wapienne wykształcone 
jest na ogół jako wapień piaszczysty lub mu
łowcowy, ciemnoszary i szary, niekiedy z 
wkładkami margla mułowcowego, a wyżej jako 
wapień szary i jasnoszary często detrytyczny, 
miejscami gruzłowy z wkładkami wapienia o- 
olitowego z glaukonitem. W  otworze Mogilno 
Geo 3 i 9 górna część wapieni jest silnie piasz
czysta i zawiera liczne ziarna glaukonitu. Wa
pienie te w otworze Mogilno Geo 61 i w otwo
rze Niestronno 1 zawierają nieco domieszek bi
tumicznych i wydzielają charakterystyczny za
pach.

Brak rdzeni nie pozwala na stwierdzenie, 
czy wszędzie występuje tu warstwa ramienio
nogowa, jednak obecność jej dookoła struktu
ry Mogilna raczej przemawia za jej obecnoś
cią także i w granicach samej struktury. W y
stępują tu zlepy ostrygowo-serpulowe, które 
być może są odpowiednikiem warstwy ramie- 
nionogowej, chociaż o licznym występowaniu 
ramienionogów żaden z autorów opisujących te 
utwory nie wspomina.

Rozkład miąższości ogniwa górnego jest 
mniej zróżnicowany niż dolnego. W  otworze 
Mogilno 2 stwierdzono największą miąższość 
45 m, na ogół utrzymuje się około 30 m, a naj
mniejsza jest w  oiworze, Mogilno Geo 4 i 63, 
gdzie osiąga do 20 m.

W  zachodniej części niecki mogileńskiej w y
kształcenie dolnego ogniwa jest zasadniczo bar
dziej jednolite —  mułowcowo^margliste z pa
kietami łupku marglistego i dość znacznym 
udziałem wapieni marglisto-imiławcowych. Nie 
stwierdzono w tych osadach domieszek piasz

czystych, miejscami natomiaist występuje glau- 
konit.

Podobnie jak na pozostałym obszarze, usta
lenie granicy między dolnym a środkowym por- 
tlandem napotyka tu także na trudności szcze
gólnie w przypadku braku amonitów lub w 
ogóle z powodu braku rdzeni.

W  rejonie Kłecka w utworach tych wystę
pują liczne małże, tworzące miejscami zlepy 
('ostrygowe), liczne serpule i szczątki krynoi- 
dów. Amonity na ogół zachowane są źle. W 
otworze Recz 1 znaleziono:

Zaraiskites ąuenstedti (Rouillier)
Zaraiskites pilicensis (Michalski) (tabl. VI, fig. 2) 
Zaraiskites sp.

Również bliżej nieoznaczalne Zaraiskites sp. 
stwierdzono w otworach Bojanice 1 i Przysieka
1. W otworze Kłecko 2, mimo pełnego rdzenio
wania, znaleziono tylko kilka fragmentów ozna
czonych jako Ammonites sp. (ex gr. Virgatiti- 
nae). W otworze Waliszewo 1 występują:

Zaraiskites sp.
Zaraiskites scythicus (Vischniakoff)
Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski) (w górnej 
części profilu)

Miąższość utworów mułowoowo-marglistych 
w tym rejonie waha się prawdopodobnie od 21 
do 31 m.

W  otworze Wągrowiec IG 1 osady tej części 
profilu są bardziej ilasto-margliste. Górna ich 
część uległa tu erozji przed walanżynem środ
kowym. Miąższość zachowanej części wynosi 
23 m. Wśród występujących amonitów ozna
czono:

Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski)
Zaraiskites ąuenstedti (Rouillier)
Zaraiskites scythicus (Vischniakoff)
Zaraiskites sp.
liczne małże (Trigonia sp., Ostrea sp.)
Saracenaria pravoslavlevi (Fursenko et Polienova) 
Lenticulina cf. dojleini Kasanzev

Ten sam typ wykształcenia osadów środ
kowego portlandu sięga dalej ku zachodowi aż 
do rejonu Szamotuł.

Są to margle mułowcowe i łupki margliste 
nieco mułowcowe szare i szarooliwkowe, m iej
scami ciemnoszare, z fauną małżową i nieoz- 
naczalnymi fragmentami amonitów typu wir- 
gatytowego. W  otworze Szamotuły Geo 13, 
gdzie zachowana jest tylko dolna część profi
lu, utwory te są mniej mułowcowe a bardziej 
wapniste i zawierają liczne ziarna glaukonitu, 
nagromadzona w dole fauna nadaje skale po
krój gruzłowy.

W  Otworze Szamotuły Geo 17 glaukonit 
występuje miejscami tak licznie, że nadaje 
skaile zabarwienie zielone. W  otworze Szamo
tuły Geo 25 wśród margli mułowcowych w y
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Tabe l a  8
Miąższość osadów środkowego portlandu w niecce mogileńskiej

Seria
Rejon
Gopła Strzelno Trzemżal

Rejon
Mogilna

Rejon
Kłecka

Wągro
wiec

Rejon 
Szamotuły 
— Rogoźno

Marzenin

wapienno-marglista 0—32 m 25 ш 31 m 25—45 m 16—30 m _ 13—60 m 27 m
mułowcowo-marglista 0—64? m 63 ш —■ 40—89 m 21—31 ?m 23 m 37?— 105 m 56 m

Miąższość całkowita 0—90? m 88 m 31 m 65— 125 m 41—64? m 23 m 50?— 165 m 83 m

stępują wapienie mułów cowe z wkładkami 
piaszczystymi. W obu tych otworach leżących 
w strefie oisiowej struktury Szamotuł miąż
szość omawianego ogniwa jest znacznie większa 
niż na pozostałym obszarze i wynosi 75 m w 
otworze Szamotuły Geo 17 i 105 m w otworze 
Szamotuły Geo 25, podczas gdy w otworze 
Szamotuły Geo 4 położonym w strefie skrzydło
wej wynosi ona tylko 37 m. Strefa osiowa obec
nie wyniesiona i pozbawiona osadów kredy dol
nej, w  czasie tworzenia się osadów całego port
landu, a w każdym razie jego górnej części, 
stanowiła prawdopodobnie wąską strefę rowową 
z tendencją do obniżania.

Ogniwo górne —  wapienne wykształcone 
jest tak samo jak we wschodniej części niecki 
mogileńskiej.

W  rejonie Kłecka profil tego ogniwa został 
najlepiej poznany w otworze Przysieka 1 i K łe
cko 2, w  pozostałych otworach rdzeniowane 
były tylko niewielkie jego fragmenty. Przed
stawia się on następująco (od góry):

Wapień marglisty, detrytyczny, z niez
byt liczną fauną 0,5 m 
Wapień marglisty, detrytyczny, gruzło- 
wy z oolitami, przepełniony ramieniono
gami i małżami (Terebratula sp., Astar
te sp.) — w a r s t w a  r a m i e n i o n o 
g o w a  4,9 m 
Piaskowiec wapnisty, oolitowy z glauko- 
nitem, w górze wkładka margla mułow- 
cowego 13 m

Fragment warstwy ramienionogowej z licz
nymi serpulami przewiercono również w otwo
rze Recz 1. Należy przypuszczać, że występuje 
ona i w innych otworach, ale na wykresach 
profilowania geofizycznego trudno ją wyróż
nić. Miąższość ogniwa wapiennego waha się 
w rejonie Kłecka od 16 m w  północnej części 
rejonu do około 35 m w  części południowej.

W  rejonie Szamotuł wykształcenie tego og
niwa jest podobne. Miąższość jego w  otworze 
Szamotuły Geo 4 jest mniejsza i wynosi 13 m. 
Nie ma tu wyraźnej warstwy ramienionogo- 
wej, występują tylko liczne przekrystalizowane 
małże.

W  otworze Szamotuły Geo 17 miąższość 
jego wynosi 38 m i wydaje się, że występują

tutaj dwie warstwy ramienionogowe. Profil 
przedstawia się następująco (od góry):

Margiel i wapień marglisty z oolitami 
i glaukonitem, nieco piaszczysty, z liczny
mi ramienionogami (Septaliphoria sp.), 
małżami (między innymi Perna sp.) i licz
nymi serpulami — w a r s t w a  r a m i e 
n i o n o g o w a  12 m 
Mułowiec marglisty z małżami i serpu
lami 1 m 
Wapień marglisty z przerostami margla 
i wkładką łupku szarooliwkowego, z 
wkładkami serpulitu, z nagromadzeniem 
ramienionogów i małżów oraz ze szcząt
kami nieoznaczalnych amonitów — w a r 
s t w a  r a m i e n i o n o g o w a  25 m

W  otworze Szamotuły Geo 25 miąższość 
serii wapiennej jest jeszcze większa, wynosi 
około 60 m. Jest to kompleks wapieni margli
stych detrytycznych miąższości około 50 m 
z ciemnymi pseudo-oolitami, miejscami margli- 
sto-mułowcowych z licznymi Serpula sp., przy
krytych 10-metrową warstwą margla mułow- 
cowego, detrytycznego, gruzłowego z wkład
kami szarego wapienia. N ie ma tutaj wyraźnej 
warstwy ramienionogowej. Być może była tu 
strefa stosunkowo nieco głębsza, a warstwa ra
mienionogowa tworzyła się niewątpliwie na 
płyciznach.

W południowej części niecki mogileńskiej 
osady środkowego portlandu poznano tylko z 
otworu Marzenin IG  1. Profil ich jest następu
jący (od góry):

Wapień jasnoszary, pelityczny z wkład
kami wapienia oolitowego, niżej wapień 
oolitowy, detrytyczny i piaszczysty 
Mikrofauna: Macrodentina maculata Malz 

Protocythere bisulcata (Sharapo
va)
Cytheropteron purum Schmidt 16,0 m 

Margiel mułowcowy szary z oolitami i 
fauną małżów oraz serpul 7,0 m
Wapień marglisty z bardzo licznym prze- 
krystalizowanym detrytusem ramieniono
gów, małżów i serpul 4,0 m 
Margiel szary miejscami łupkowy 
Fauna: Ammonites sp. (ex gr. Virgati- 

tinae)
Zaraiskites sp.
Trigonia bronni Agassiz (liczne 
małże) 18,0 m

Margiel szary mułowcowy
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Fauna: Zaraiskites sp.
Zaraiskites scythicus (Vischnia- 
koff)
Zaraiskites quenstedti (Rouillier)4)
Trigonia bronni Agassiz 
Exogyra virgula (Defrance)
Exogyra virguloides Lewiński
Astarte duboisiana d’Orbigny 38,0 m

P o m o r z e
( w a ł  p o m o r s k i ,  n i e c k a  p o m o r s k a  

i n i e c k a  s z c z e c i ń s k a )

Osady środkowego portlandu obejmują 
większy obszar niż osady dolnego portlandu. 
Po otou stronach wału pomorskiego zasięg ich 
jest taki sam jak portlandu dolnego, ale w y
stępują one także w obszarze północno-zachod
nim (na północny zachód od Nowogarodu i w 
synklinie trz6biatowskiej), gdzie leżą na osa
dach dksfoodu lub górnego kimerydu (Czamo- 
głowy, Kłodzino).

Stosunkowo najbardziej jednolicie osady 
portlandu środkowego Pomorza są wykształco
ne w  okolicy Chojnic oraz na wschód i połud
nie od nich. Dolne ogniwo stanowią mułowce 
margliste i margle mułowcowe z wkładkami 
wapienia mułowcowego. W  otworze Chojnice 4, 
według danych geofizycznych, miąższość tej 
części profilu wynosi około 56 m i jest naj
większa w tym rejonie (fig. 6).

Nad serią mułowcowo^marglistą występuje 
różnej miąższości górne ogniwo marglisto-Ava- 
pieame. Są to wapienie margliste, miejscami, 
z glaukonitem i pseudo-odlitami zawierające 
wkładkę (od kilku do 10 m) wapienia gruzło- 
wego, marglistego, przerastanego serpulitem, 
w  którym ramienionogi i małże tworzą zlepy 
muszlowe —  jest to w a r s t w a  r a m i e n i o -  
n o g o w  a. Górna granica portlandu środko
wego, tak jak wszędzie, jest niepewna. P rzy j
muje się ją umownie nieco powyżej warstwy 
ramienionogowej, tam gdzie zanika fauna mor
ska. Miąższość serii waipienno-marglistej waha 
się od 10 do 20 m. Ustalenie miąższości całko
witej osadów portlandu środkowego jest bar
dzo trudne. Przypuszczalne miąższości podano 
na załączonej tabeli 9.

Znajdowane we fragmentach rdzeniowa
nych szczątki makrofauny nie nadawały się do 
oznaczenia, tak że jedynie mikrofauna określa 
wiek tych utworów 4).

4) Niektóre z nich były mylnie oznaczone przez 
autorkę jako Virgatites virgatus (Buch), co pociąg
nęło za sobą w  konsekwencji wyciągnięcie mylnych 
wniosków stratygraficznych (J. Dembowska, 1965b).

5) Na uwagę zasługuje fakt obecności okazów 
Trocholina solecensis Bielecka et Pożaryski, otwor- 
nicy zasadniczo charakterystycznej dla kimerydu. Zo
stała ona znaleziona także i w zachodniej części ob
szaru razem z okazami amonitów rodzaju Zaraiskites. 
Ma więc ona większy zasięg niż przyjmowano daw
niej (W. Bielecka, 1960).

Ku południowemu wschodowi (Sucha (PN)
1, Korytowo (PN) 1) w dolnej części profilu 
występują znaczne domieszki piaszczyste —  są 
to wapienie piaszczyste i margle mułowcowo- 
-piaszczyste z glaukonitem i pokruszonymi 
szczątkami małżów tworzącymi miejscami zle- 
РУ-

W górnej części profilu Suchej (wapienno- 
-anarglistej) występuje warstwa ramienionogo- 
wa, natomiast w otworze Korytowo, gdzie gór
na część jest jeszcze mułowcowo-wapienna 
i marglisto-łupkowa, wyraźnej warstwy ramie
nionogowej nie ma, chociaż dość licznie wystę
pują tu septaliforie, egzogyry i serpule. W  Ko- 
rytowie przystropową część portlandu środko
wego stanowią wapienie oolitowo-detrytyczne 
jasne, miąższość 7 m, z morskimi małżami (En- 
tolium  i Ostrea).

Znaczny wzrost piaiszczystości obserwuje się 
także w  kierunku zachodnim; dotyczy to za
równo otworów usytuowanych wzdłuż północ
no-wschodniego skrzydła wału pomorskiego 
(Dąbrowa 1, Lędyczek 1 i Łośnica), jak i W re
jonie Białego Boru i dalej w zachodniej i po
łudniowo-zachodniej części obszaru, między Oś- 
winem a Recławiem i w  synklinie trzebiatow- 
skiej.

W  Dąbrowie, Lędyczku i Łośnicy uzyskano 
fragmenty profilu, którego góma część, niez
nanej miąższości, została zerodowana bądź przed 
dolną kredą jak w Łośnicy, bądź przed trzecio
rzędem jak w Dąbrowie i Lędyczku.

Największą piaszczystość wykazują osady 
w  Lędyczku —  są to piaskowce wapniste i wa
pienie piaszczyste z glaukonitem i konkrecja- 
mi fosforytowymi (osad podobny do dolnoport- 
landzkiego), ku górze przechodzące w margiel 
mułowcowy i piaszczysty z wkładkami mułow- 
ca dolomitycznego. W  osadach tych znaleziono 
Zaraiskites sp.

W  Dąbrowie i Łośnicy dolną część profilu 
stanowią naprzemianległe, margle, łupki mar
gliste i wapienie margliste (w Dąbrowie mają 
one 15 m miąższości), a część górną —  margle 
piaszczyste, naprzemianległe z marglem mu- 
łowcowym z wkładkami wapienia. W  Łośnicy 
znaleziono Zaraiskites scythicus (Vischniakoff), 
w  Dąbrowie —  tylko nieoznaczalne szczątki 
rodzaju Zaraiskites i liczne małże tworzące ła
wice (Exogyra virgula (Defrance), Nanogyra 
папа (Sowerby),'Perna sp., Gervilleia  sp.). W y
daje się, że w  dolnej części profilu portlandu 
środkowego w Dąbrowie występuje warstwa 
ramienionogowa —  w wapieniu marglistym 
fauna tworzy zlep, w  którym oznaczono Sep- 
taliphoria rou illeri (Eichwald), Exogyra v ir
gula (Defrance), Trigonia sp., Serpula sp. sp. 
Ponieważ wiercenie Dąbrowa usytuowane jest 
przy strefie dyslokacyjnej nie jefst wykluczone, 
że przewiercony tu profil stanowi tylko górną 
część środkowego portlandu, a dolnej części ze
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względu na zaburzenie dyslokacyjne nie osiąg
nięto.

W okolicy Białego Boru najpełniejszy 
profil uzyskano z otworu Biały Вся1 2. Przed
stawia się on następująco (od góry):

Wapienie 18,0 m
Wapień marglisty gruzłowy przepełniony 
ramienionogami — w a r s t w a  r a m i e -  
n i o n o g o w a  5,6 m
Margiel mułowcowy naprzemianległy z 
wapieniem mułowcowym z licznym detry- 
tusem fauny:
Ammonites sp. (ex gr. Virgatitinae)
Trigonia cf. bronni Agassiz var. inter
media Fahrenkohl 
Perna sp.
Serpula sp. 10,0 m
Piaskowiec marglisty, bardzo drobnoziar
nisty z wkładkami mułowca piaszczysto- 
-marglistego z warstewką zlepieńca zbu
dowanego ze żwirku kwarcowego i wa
piennego, z glaukonitem i konkrecjami 
fosforytowymi 
Fauna: Zaraiskites sp.

Astarte sp.
Gervilleia sp.
Terebratula sp.
Serpula sp. 6,0 m

Mułowiec marglisty i margiel z wkład
kami wapienia mułowcowego, w górze 
łupkowy
Fauna: Zaraiskites sp. 6,5 m

Miąższość osadów środkowego portlandu w y
nosi tu 40 m (przy uwzględnieniu upadu rzędu 
30— 35°).

W pozostałych otworach tego rejonu usy
tuowanych w dość skomplikowanych warun
kach tektonicznych, na różnych blokach lub 
w  strefach dyslokacyjnych, miąższości są mniej
sze, łącznie z osadami dolnego portlandu w y
noszą około 30 m (w otworze Wierzchowo 1 
być może 27 m mają tylko osady środkowego 
portlandu).

Podobne następstwo osadów, ale o więk
szych miąższościach obserwuje się po drugiej 
stronie wału pomorskiego w  otworze Oświno 
IG 1, leży tu (od góry):

Wapień mułowcowy z oolitami i drob
nym detrytusem fauny, z wkładkami 
margla mułowcowego, ze szczątkami mał
żów, igłami gąbek, szczątkami jeżowca 
i z otwornicami środkowoportlandzkimi 14,0 m 
W a r s t w a  r a m i e n i o n o g o w a  — 
typowa z nieoznaczalnym fragmentem 
amonita») 6,5 m
Wapień marglisto-mułowcowy naprze
mianległy z piaskowcem marglistym i 
mułowcem piaszczysto-marglistym z glau
konitem. Małże i ramienionogi tworzą 
zlepy (Trigonia sp., Entolium  sp., Pinna 
sp., Gervilleia sp., Septaliphoria sp.) 27,0 m 
Mułowiec marglisty i margiel mułowco
wy z wkładkami wapienno-marglistymi

“) Pierwotnie autorka oznaczyła go jako młodo
ciany okaz rodzaju Pavlovia, ale przy rewizji ozna
czeń uznała, że okaz ten nie nadaje się do oznacze
nia rodzajowego.

i łupkowo-marglistymi, ze zlepami ostry
go wo-egzogy rowy mi i zlepem ramienio- 
nogowo-małżowym (warstwa ramienio
nogowa?) oraz z Zaraiskites sp. 35,8 m 
Łupek marglisty i margiel nieco łupko
wy z Zaraiskites sp. 19,3 m

Podobne wykształcenie dolnej części osadów 
portlandu środkowego stwierdzono w otworze 
Nowogard 1, gdzie znaleziono okaz Zaraiskites 
scythicus (Vischniakoff). Gatunek ten został 
także znaleziony w otworze Borkowo, w łup
kach marglistych. Tu zachowała się przed ero
zją przedtrzeciorzędową tylko dolna część pro
filu.

W  zachodniej części Pomorza —  w rejonie 
Kamienia Pomorskiego i niecki trzebiatowskiej 
osady środkowego portlandu leżą niezgodnie 
albo na kimerydzie górnym albo na osadach 
górnego oksfordu na ogół rozmytych w stropie. 
Pełne profile środkowego portlandu uzyskano 
z otworów Strzegowo, Recław IG  i Wolin IG 1 
z południowo-zachodniego skrzydła wału po
morskiego, oraz Czaplin Mały i Kiełpino w  niec
ce trzebiatowskiej.

Największą miąższość (75 m) mają osady 
środkowego portlandu w  Recławiu. Profil 
przedstawia się następująco (od góry):

Wapień piaszczysto-oolitowy z glaukoni
tem z przekrystalizowanym detrytusem 
małżów i ślimaków, z 5 m pakietem 
margla ciemnoszarego wapnistego, miej
scami ilastego, miejscami gruzłowego z 
wkładkami piaszczystymi 16,0 m
Margiel łupkowy i łupek marglisty, miej
scami margiel gruzłowy, w górnej częś
ci z w a r s t w ą  r a m i e n i o n o g o w ą  
z przerostami serpulitu 
Fauna: Zaraiskites sp.

Astarte duboisiana d’Orbigny 
Trigonia sp. 39,0 m

Piaskowiec marglisty, drobnoziarnisty z 
glaukonitem przechodzący w górze w mu
łowiec marglisty z przerostami piaszczy
stymi
Fauna: Zaraiskites scythicus (Vischnia

koff)
Zaraiskites pilicensis (Michalski) 10,0 m 

Mułowiec marglisty 10,0 m

Podobnie wykształcone są osady w Strzego
wie, z tym że s.ą one jeszcze bardziej piaszczy
ste i mają mniejszą miąższość —  44 m. Znale
ziono w  nich Zaraiskites scythicus (Vischnia
koff). W  Rokicie piaszczystość zaznacza się ty l
ko w górnej 2-metrowej części profilu. W  do
le znajdują się osady mułowcowo-marglistę 
(15 m), nad nimi wapienie z warstwą ramienio
nogową (10,5 m). Miąższość całkowita osadów 
środkowego portlandu wynosi 27,5 m

W  profilu Kiełpina również tylko w górnej 
części profilu występuje piaszczystość. W  ot
worze tym, powyżej 20-metrowej serii mułow- 
cowo-marglistej z Zaraiskites scythicus (Viisch- 
niakoff), w  marglu mułowcowym z warstwą 
ramienionogową znaleziono okaz Virgatites pu- 
ńllus (Michalski), a wyżej w  wapieniu piaszezy-
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sto-detry tycznym nieoznaczalny gatunkowo 
okaz Virgatites sp. Jest to jedyne miejsce w 
tym rejonie, gdzie występują wyższe wirgaty- 
ty. Nie znamy tu miąższości osadów środkowe
go portlandu, gdyż górna granica jest erozyjna.

W  profilu Wolina miąższość górnej części 
środkowego portlandu wynosi 10 m; osady nie 
zawierają zupełnie domieszek piaszczystych. 
W  dolnej części występują maTgle, wapienie 
margliste i mułowce margliste miejscami o po
kroju łupkowym.

W  tej części profilu, o miąższości 16 m, zna
leziono Zaraiskites scythicus (Vischniakoff) i Za
raiskites sp. (? cf. pilicensis Michalski). W  w y
żej leżących marglach szarych, przewarstwia- 
nych iłoweem marglistym występuje warstwa 
ramienionogowa —  jest to wapień gruzłowy 
z nagromadzeniem Septaliphoria sp., Trigonia 
sp., Pecten  sp., Exogyra virgula (Defrance). 
Znaleziono tu bliżej nieoznaczalnego amonita 
z rodziny Virgatitinae i mikrofaunę według 
W. Bieleckiej (dane archiwalne) charakteryzu
jącą poziom Virgatites virgatus na platformie 
rosyjskiej. W marglach prócz wymienionej fau
ny, występującej w rozproszeniu, znaleziono 
także Gervilleia  sp. i Pleuromya sp.

W  kamieniołomach Czarnogłowy i Swięto
szewo (W. Bielecka, Z. Dąbrowska, 1958; R. Da- 
dlez, J. Dembowska, 1965; A. Wilczyński, 1962) 
odsłonięte są fragmenty profilu. Łącznie pro
fil przedstawia się następująco (od góry):

Wapień piaszczysty miejscami z oolitami, 
wkładki zlepu muszlowego ze szczątka
mi nieoznaczalnej fauny (druga warstwa 
ramienionogowa?) 2—3 m
Wapień marglisty szary i margiel miej
scami dolomityczny, miejscami piaszczy
sty
Fauna: Zaraiskites cf. alexandrae (Le

wiński)
Zaraiskites sp.
Virgatites sp. 6—7 m

Margiel i wapień ze zlepami muszlowy- 
mi z ramienionogami, małżami i serpu
lami (— w a r s t w a  r a m i e n i o n o 
g o wa ? )  8 m 
Brak danych ? 
Piaskowiec marglisty i margiel piaszczy
sty
Fauna: Zaraiskites scythicus (Vischnia

koff)
Zaraiskites pilicensis (Michalski) 
Zaraiskites sp.
Pavlovia pavlovi (Michalski)
Aucella pallasi Keyser 
Astarte duboisiana d’Orbigny 
Ctenostreon cf. proboscideum (So- 
werby) var. rarecostatum Lewiń
ski
Exogyra virguloides Lewiński 1,5 m

Całkowita miąższość portlamdu środkowego 
w  tych kamieniołomach nie została poznana. 
A. Wilczyński (op. cit.) zagadnienie to pomija, 
podając miąższość poszczególnych warstw, ale 
nie pisząc czy między odsłoniętymi warstwami 
w Czamogłowach i w  Swiętoszewie jest ciąg-

T a b e l a  9
Miąższość osadów środkowego portlandu na Pomorzu

Rejon
Białego
Boru

Rejon
Chojnic

NW część 
niecki 

szczecińskiej

NW część 
walu 

pomorskiego

•27,0—40,0 m 75,0—85,0? m 102,0 m 20—75 m

łość, czy też brak jest danych o nieodsłoniętej 
części profilu między tymi kamieniołomami (A. 
Wilczyński, 1962, str. 55). W  otworze Rokita IG 
1 usytuowanym niedaleko od kamieniołomów 
miąższość środkowego portlandu wynosi 20 m, 
możliwe jest, że jest ona właściwa dla całej tej 
okolicy, jak to wynika z zsumowania warstw 
odsłoniętych w  obu kamieniołomach.

GÓRNY PORTLAND 
(POZIOMY MAŁŻORACZKOWE F—B)

W a ł  k u j a w s k i

W południowej części wału (fig. 2 i 3) w re
jonie Ozorkowa i Rogoźna nie uzyskano z żad
nego wiercenia pełnego profilu warstw górnego 
portlandu. Najpełniejszy profil przewiercono w 
otworze Zagłoba, brak tu tylko najwyższej 
części zerodowanej przed trzeciorzędem. Od gó
ry:

Margiel, iłowiec marglisty i łupek margli
sty szarozielony, miejscami seledynowy 
lub szary. Wkładki wapienia marglistego, 
jasnego miejscami o zapachu bitumicznym 
Fauna: Ostracoda7) (górna część poziomu 

D lub dolna poziomu C)
Characea 8,2 m

Wapień pelityczny jasnoszary miejscami 
z ciemniejszymi plamami z wkładkami 
wapienia oolitowego w dolnej części, za
pach bitumiczny, nieliczne konkrecje 
krzemienne. Dość liczna fauna charaktery
styczna dla poziomów E i D:

Corbula sp.
Serpula socialis Goldfuss 
Macrodentina retirugata (Jones) 
Mantelliana purbeckensis (Forbes)
Klieana alata Martin 21,3 m

Wapień pelityczny jasnoszary miejscami 
plamisty, w  górze z wkładkami oolitowy- 
mi i 17 cm miąższości wkładką serpuli- 
tu oraz z wkładkami muszlowca mał
żowego
Fauna poziomu F:

Eoguttulina liassica (Strickland) 
Eoguttulina inovroclaviensis (Bie
lecka et Pożaryski)
Spirilina infima (Strickland)
Mantelliana purbeckensis (Forbes) 34,0 m

W innych otworach tego rejonu, gdzie prze
wiercono tylko fragmenty profilu znaleziono

7) W. Bielecka (1969 — informacja ustna) zrewi
dowała mikrofaunę i wydzieliła poziomy małżoracz- 
kowe.
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małżoraczki także poziomów E— D. Są to prócz 
wymienianych z Zagłoby:

Fabanella b oloniensis (Jones)
Theriosynoecum forbesii (Jones)
Bisulcocypris verrucosa (Jones)
Cypris inversa Martin
Rhinocypris jurassica jurassica (Martin)
Characea

W  otworach, gdzie przewiercono tylko gór
ną część profilu przykrytego utworami mor- 
sko-brakicznego beriasu miąższość tych osadów 
jest większa. W górnej części profilu częste 
są wkładki muszlowca albo o przekrystalizowa- 
nym spoiwie wapiennym, albo ilalstym. Musz- 
lowce składają się głównie z rodziny Cyrenidae. 
Osady te zawierają mikrofaunę poziomu C, 
a przy najpełniejszym wykształceniu, w górze 
także i poziomu B.

Zespół poziomu С zawiera:

Rhinocypris jurassica jurassica (Martin)
Cypr idea cf. alta Wolburg 
Cypridea valdensis praecursor Oertli 
Klieana alata Martin 
Characea sp.

Miąższość osadów tego poziomu waha się od
14 do 16 m.

Zespół poziomu В zawiera nowy gatunek 
Klieana kujaviana Bielecka et Sztejn, niżej nie 
występujący. Jest regułą, że tam gdzie stwier
dzono obecność poziomu В jest on przykryty 
tak samo wykształconymi iłowcami i łupkami 
marglistymi zawierającymi prócz gatunków w y
stępujących w zespole В nowe gatunki małżo- 
raczków i otwomice dolnokredowe poziomu A  
(najniższy berias). Miąższość utworów poziomu 
В jest niewielka, waha się od paru (Sladków 
Podleśny T 74) do 9 m (Skotniki T  58).

Miąższość warstw górnego portlandu w  Za
głobie wynosi 63,5 m, bez górnej części pro
filu. Orientacyjnie można przyjąć, że miąż
szość pełnego profilu w tej części obszaru jest 
rzędu 85 m.

Podobne wykształcenie mają warstwy gór
nego portlandu w zachodnim skrzydle wału ku
jawskiego. Nie są tu one szczegółowo rozdzielo
ne według poziomów małżoraczkowych.

Najpełniejszy profil uzyskano w otworze 
Slazewo 3; miąższość dolnej, wapiennej serii 
wynosi około 10 m (podobnie jak w otworze 
Borów К  36), a więc jest ona znacznie cieńsza 
niż w  Zagłobie (65 m —  F +  E +  D). Miąż
szość serii łupkowo-marglistej wynosi tu nato
miast 44 m (w otworze Borów К  36 —  40 m, 
ale nie znamy tu miąższości zerodowanej częś
ci profilu). Nie wykluczone, że następuje tu 
zmiana facji i część utworów ilasto-marglistych 
jest tego samego wieku co wyższa część serii 
wapiennej z okolic Rogoźna.

W  południowej części wschodniego skrzydła 
wału kujawskiego wykształcenie osadów jest 
takie same jak w Zagłobie, tylko nieco inaczej

kształtują się miąższości. W  otworze Bedlno 
TW  9, którego profil uzupełniono od góry da
nymi z otworu Żychlin 1, seria niższa —  wa
pienna ma 39 m miąższości, w tym na poziom 
F, zawierający Cytheropteron purum  Schmidt 
i Galliaecytheridea sp., przypada 18 m, na po
ziom E z uboższą mikrofauną niż w rejonie 
Rogoźna (drobne ślimaki, Characea, Theriosy
noecum forbesii (Jones), Cypridea valdensis 
praecursor Oertli) przypada 11,5 m. Wreszcie 
miąższość poziomu D wynosi tu 9,4 m. Zawie
ra on bogaty i typowy zespół fauny.

Seria wyższa —  ilasto-marglista w tym re
jonie jest grubsza niż w rejonie Rogoźna; grub
sze są też osady poziomu С i wynoszą około 
35 m. Prócz znanych z rejonu Rogoźna małżo- 
raczków, typowych dla tego poziomu występują 
tu:

Cypridea aff. granulosa (Sowerby) in Oertli 
Cypridea dunkeri Jones 
Dicrorygma groenvali Christensen 
Scabriculocypris trapezoides Anderson

Osady poziomu В mają niewielką miąższość 
4 m.

W  omówionej części obszaru nie występuje 
seria anhydrytowo-gipeowa. Rozwinęła się ona 
dalej na północy wśród dolnej, wapiennej serii 
osadów osiągając miejscami dużą miąższość.

W  otworze Kcynia IG 2 uzyskano pełny pro
fil warstw górnego portlandu; został on szcze
gółowo opracowany mikropaleontologicznie 
przez W. Bielecką w  1965 oraz w 1969 r., zre
widowany przez nią i uzupełniony. Profil ten 
przedstawia się następująco (od góry):

Łupek marglisty ciemnoszary z Klieana 
kujaviana Bielecka et Sztejn — poziom В 3,2 m 
Margiel i łupek marglisty szary i szaro
zielony ku górze coraz ciemniejszy z Cha
racea sp.
Bardzo liczna fauna poziomu C:

Cyrena sp.
Thracia sp.
Nucula sp.
Ну drobią sp.
Estheria sp.
Cypridea dunkeri Jones 
Rhinocypris jurassica jurassica 
(Martin)
Scabriculocypris trapezoides An
derson
Cypridea alta Wolburg 
Cypridea aff. lata Martin 
Cypridea binodosa Martin 
Darvinulla oblonga (Roemer)
Darvinulla leguminella (Forbes)
Damonella ellipsoidea (Wolburg)
Cypridea aff. propunctata Sylves- 
ter-Bradley 15,3 m

Margiel i łupek marglisty z wkładkami 
wapienia jasnoszarego, z przerostami gip
su i dolomitu, na spękaniach kryształy 
celestynu. Wkładka czarnego łupku liś
ciastego z ławicą małżów z rodziny Cy
renidae. Poza tym występuje zespół po
ziomu D:

Estheria sp.
Klieana alata Martin 
Mantelliana purbeckensis (Forbes)
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Cypridea cf. granulosa (Sowerby) 
in Oertli
Damonella pygmea (Anderson) 15,7 m 

Margiel i łupek marglisty z wkładkami 
wapienia z detrytusem fauny z żyłkami 
i wtrąceniami gipsu 
Fauna: Cypridea ex gr. setina

Klieana alata (Martin) 10,1 m
Anhydryt przechodzący ku górze w gips 8) 19,8 m 
Wapień bitumiczny stopniowo poprzez 
margiel przechodzi w łupek marglisty 
ciemnoszary z licznymi małżoraczkami:

Cypridea valdensis praecursor 
Oertli
Bisulcocypris verrucosa (Jones) 3,4 m 

Anhydryt zrostkowy, miejscami drobno- 
krystaliczny, zbity niebieskawy, z nie
wielkimi domieszkami gipsu; nieliczne 
przerosty i wkładki wapienia i margla 
miejscami dolomitycznego 29,0 m
Wapień marglisty, plamisty w barwach 
jasnoszarej i szarej z porami wypełnio
nymi gipsem, z małżami, serpulami i łu
skami ryb, z wkładką (0,9 m) wapienia 
serpulowego o silnym zapachu bitumicz
nym 14,6 m 
Anhydryt i gips przerastany wapieniem 
i dolomitem z wkładką czarnego łupku 
dolomitycznego oraz kilkucentymetrową 
wkładką łupku bitumicznego o zawartoś
ci 0,3°/o bituminów 19,3 m 
Wapień jasnoszary i szary, miejscami sza
rozielony z serpulami i małżami, miejsca
mi skupienia pseudo-oolitów i gniazda 
gipsu, zapach bitumiczny 8,0 m

W. Bielecka całą serię anhydrytowo-gipsową 
z nadległym marglem i łupkiem zalicza do po
ziomu małżoraczkowego E. Niżej leżące wapie
nie do poziomu F, który charakteryzuje bar
dzo zubożała fauna. Granica między środko
wym  a górnym portlandem została tu ustalona 
w obrębie poziomu F, powyżej granicy wystę
powania licznych morskich małżów.

W  depresji kujawskiej najlepiej zbadano 
wschodnią część obszaru między antykliną Cie
chocinka a wyniesieniem Brześcia. W strefie 
zachodniej utwory te są słafoo poznane. Z ana
lizy mikrofaunistycznej próbek okruchowych 
z otworu Szczebłotowo wynika (a prawdopodob
nie tak samo jest w otworze Pławinek), że w y
stępujące tu wapienie odpowiadają wiekiem po
ziomom od F do D i że nie rozwinęła się tu 
seria gipsowa, która związana jest na sąsied
nim obszarze z poziomem E. Część utworów 
poziomu D i osady wyższe zostały usunięte w 
wyniku erozji w  najniższej kredzie. Miąższość 
zachowanych wapieni poziomów F— D wynosi 
tylko około 20 m.

W e wschodniej i północno-wschodniej częś
ci depresji kujawskiej miąższość jest znacznie 
większa, rozwinięte są wszystkie ogniwa gór
nego portlandu i występuje seria gipsowa.

Profil górnego portlandu został tu najlepiej 
poznany w okolicy Włocławka w wierceniach 
dla uzdrowiska Wieniec Zdrój i w otworze

e) Według K. Radlicza (1964) pierwotnie osadził 
się anhydryt, a gips jest wtórny.

3 — Portland

Przyruda TK  7. W  tym ostatnim na podstawie 
mikrofauny wydzielono poziomy małżoraczkowe 
od F do B. Profil przedstawia się następująco 
(od góry):

Łupek ciemnoszary z wkładkami mu- 
szlowca cyrenowego z Klieana kujaviana 
Bielecka et Sztejn (poziom B) 3,6 m
Lupek marglisty zielonoszary i szary, 
margiel i wapień marglisty, wkładki mu- 
szlowca cyrenowego (poziom C) 25,0 m
Margiel szary z wkładkami wapienia de- 
trytycznego (poziom D) 16,5 m
Seria gipsowa przewarstwiana marglem z: 

Damonella pygmea (Anderson)
Klieana alata Martin (poziom E +
F?) 60,0 m

Wapień marglisty jasnoszary (poziom F) 2,0 m

Być może poziomowi F odpowiada tylko 
dwumetrowa warstwa wapienna, albo też ewa- 
poraty zaczęły się wytrącać w tym rejonie już 
w poziomie F. Miąższość całkowita osadów gór
nego portlandu wynosi tu 108 m.

Większe miąższości (do 142 m) stwierdzono 
w  Wieńcu Zdroju, w związku z większą gru
bością serii gipsowej. Wśród serii gipsowej we 
wszystkich wierceniach Wieńca występuje pa- 
rometrowej grubości wkładka wapienia oolito- 
wego, z której otrzymano samowypływ wód 
zawierających siarczany.

Wapienie i margle poziomu D mają w de
presji kujawskiej dość zróżnicowaną miąższość 
od paru metrów koło Bydgoszczy (Osowa Góra) 
do 17 m w  otworze Przyruda T K  7. Nie są 
także wyrównane miąższości serii łupkowo- 
-marglistej (poziomy С i B); w rejonie antykli
ny Ciechocinka (Włęcz, Pokrzywno) ma ona
15 m, a w Osowej Górze z jednej strony i koło 
Włocławka z drugiej —  od 25 do 30 m. Po
ziom В nie wszędzie został wyróżniony, cho
ciaż jego brak przy ciągłości sedymentacji z 
najniższą kredą dolną (beriasem brakiczno-mor- 
skim) jest mało prawdobodobny. Niewątpliwie 
jego występowanie stwierdzono w otworze Ka
jetanów T K  19 —  8 m miąższości i otworze 
Przyruda TK  7 —  3,6 m miąższości.

We wschodnim skrzydle wału kujawskiego 
pełny profil osadów górnego portlandu uzys
kano wierceniem Gostynin IG 3, jest on na
stępujący (od góry):

Łupek marglisty ciemnoszary z ławica
mi cyrenowymi i z Klieana kujaviana 
Bielecka et Sztejn (poziom B) 16,0 m
Łupek marglisty i margiel szarozielona- 
wy z Characea sp. i z mikrofauną pozio
mu С

Fabanella boloniensis (Jones) 
Scabriculocypris trapezoides An
derson
Rhinocypris jurassica jurassica 
(Martin)
Klieana alata Martin 
Cypridea aff. alta Wolburg 
Dicrorygma groenvali Christensen 
Cypridea valdensis praecursor 
Oertli



34 Jadwiga bembowska

Mantelliana purbeckensis (Forbes)
— w dolnej części 25,0 m

Margiel szary z wkładkami wapienia mar
glistego, miejscami domieszki piaszczyste, 
mikrofauna poziomu D:

Cypridea aff. granulosa (Sowerby) 
in Oertli
Cypridea valdensis praecursor 
Oertli
Klieana alata Martin 7,5 m

Seria anhydrytowo-gipsowa z wkładka
mi margla i wapienia szarozielonawego 
z Klieana alata Martin (poziom E) 28,2 m
Margle szare z mikrofauną poziomu F, 
niżej wapienie płytkowe bez mikrofauny 
z Corbula sp.
Mikrofauna: Spirilina infima Strickland 

Eoguttulina liassica Strickland 
Galliaecytheridea sp. mixt.
Macrodentina sp.
Mantelliana purbeckensis (Forbes) 52,8 m

Tabe l a  10
Miąższość osadów górnego portlandu na wale kujawskim

Pozio Rejon Skrzydło Depresja Skrzydło
my Rogoźna W kujawska E

В 3— 9 m 3 m 8— 1 m 16— 4 m
С 8— 14 m 20— 15 m 15—25 m 25—35? m
D 16 m 5— 17 m 7,5—9 m
E 21 m 307—96 m 63—99 m 28— 12 m
F 8 m 0,5?—2? m 53— 18 m

Miąż
szość
calk. 73 m 50?— 138 m 107— 142 m 129—78 m

Duża miąższość tych utworów skłania do 
zastanowienia się, czy częściowo nie odpowia
dają one również dolnej części poziomu E, 
wprawdzie brak tu całego szeregu gatunków 
występujących w tym poziomie, ale ten zespół, 
który stwierdzono może sięgać do najniższej 
części poziomu E.

Na południe od Gostynina w Bedlnie nie 
stwierdzono już serii gipsowej.

N i e c k a  w a r s z a w s k a

Najpełniejsze wykształcenie mają osady gór
nego portlandu (fig. 4) wzdłuż strefy graniczą
cej ze wschodnim skrzydłem wału kujawskiego 
i w strefie rowu Żuromina —  Płońska.

Na antyklinie Gostynina miąższość tych 
osadów jest dość wyrównana i wynosi od 63 
do 76 m.

W  dole występują wapienie trudne do od
dzielenia od wapieni środkowego portlandu 
szczególnie w  partiach nierdzeniowanych. Wa
pienie te w  otworze Gostynin IG 1 w  dolnej 
części mają charakter płytkowy, są nieco bitu
miczne, jasnoszare i zawierają typowe dla pozio
mu F, odporne na zmiany zasolenia otwornice: 
Spirillina infima (Strickland), Eoguttulina lias

sica (Strickland) jak również nieoznaczalne 
małżoraczki. We wschodniej części antykliny 
wapienie zawierają wkładki oolitowe i detry- 
tyczne, brak jest w nich mikrofauny, natomiast 
występują szczątki małżów, serpul i igły gąbek. 
Nad wapieniami występuje seria anhydrytów o- 
-gipsowa zawierająca wkładki wapienia oolito
wego i płytkowego. We wschodniej części anty
kliny (Gostynin IG 4) znaleziono liczną mikro
faunę poziomu D i E:

Rhinocypris jurassica jurassica (Martin)
Cypridea valdensis praecursor Oertli
Cypridea inversa Martin
Klieana alata Martin

Nad utworami wapiennymi i wapienno-głp- 
sowymi o miąższości od 38 do 49 m leży seria 
marglisto-łupkowa, dająca się dobrze wyróżnić 
na profilowaniu geofizycznym wskutek zwięk
szonej oporności i zmniejszonego potencjału 
własnego skał. Zawiera on typowy zespół mał- 
żoracźków poziomu С (Gostynin IG 1, Żychlin 
IG 3). Miąższość utworów marglisto-łupkowych 
jest także dość wyrównana —  od 23 do 29 m. 
Prawdopodobnie brak tu łupków poziomu B.

Na antyklinie Dzierżanowa miąższość utwo
rów wapiennych i waipienno-gipsowych jest nie 
co mniejsza (25— 30 m), przy czym znacznie 
cieńsze są tu wkładki anhydrytu i gipsu. Poza 
tym, przynajmniej we wschodniej części anty
kliny (Bulkowo 1), osady marglisto-łupkowe 
zaczęły się osadzać wcześniej, a mianowicie w 
górnej części poziomu E, na co wskazuje obec
ność w dole tych osadów małżoraczka Fabanel- 
la ansata (Jones). Osady łupkowo-margliste ma
ją tu mniejsze miąższości niż w  antyklinie Go
stynina, część z nich została zerodowana przed 
osadzeniem się utworów morskiego beriasu, 
a może nawet dolnego walanyżu. W  otworze 
Bulkowo 1 brak jest zespołu małżoraczkowego 
poziomu С, a być może części lub nawet ca
łości poziomu D. Wydaje się, że podobna sy
tuacja jest w otworze Bielsk 1.

W  otworze Sierpc 1 seria wapienna i wa- 
pienno-gipsowa ma miąższość około 40 m, a 
więc zbliżoną -do miąższości z antykliny Gos
tynina; nad nią, bezpośrednio pod morskim ber- 
jasem (lub dolnym walanżynem) leżą wapienie 
detrytyczne 3-metrowej miąższości z oolitami 
i małżoracdkami poziomu D. Brak tu utworów 
łupkowo-marglistych.

W otworze Lipno 1 sytuacja jest podobna, 
ale tu uchowały się przed erozją utwory mar
glisto-łupkowe poziomu С, o miąższości 5,2 m.

W strefie Płońsk —  Żuromin osady górnego 
portlandu zachowały się w części wewnętrznej, 
obniżonej (w rowie tektonicznym).

Najpełniejszy profil występuje w  północ
nej części tej strefy, gdzie miąższość serii wa
piennej i wapienno-gipsowej osiąga 52 m, 
a serii marglisto-łupkowej Około 20 m. Stwier
dzono tu (Żuromin 1, 2, 3) obecność najwyższe
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go poziomu warstw górnych —  poziomu B, 
przykrytego zgodnie najniższym beriasem (po
ziom małżoraczkowy A).

W  kierunku południowym poziom В wykli- 
nowuje się. Miąższość osadów górnego portlan
du w  otworze Płońsk 2 i 3 jest jeszcze duża 
i osiąga w  otworze Płońsk 2 —  88 m. Maleją 
one ku południowemu wschodowi i to z dwoja
kich przyczyn: po pierwsze cienieją utwory 
wapienno-gipsowe, po drugie zaś ulegają zero- 
dowaniu górne utwory łupkowo-margliste. Osa
dy dolnej kredy leżą tu niezgodnie. W otwo
rze Płońsk 6 nad otworami wapienno-gipsowy- 
mi leżą warstwy dolnego hoterywu.

Poza strefą rowu tektonicznego, po obu jego 
stronach występowanie osadów górnego port
landu nie jest pewne. W  otworach Płońsk 1, 8 
i Cieszkowo 1 występują nad warstwą ramie
nionogową wapienie bez oznaczalnej makrofau- 
ny. W  otworze Płońsk 8 wśród tych wapieni 
występuje warstwa ramienionogowa z mikrofau
ną poziomu F. Jak była mowa w poprzednim 
podrozdziale, wapienie te w otworze Płońsk 8 za
liczono do środkowego portlandu, gdyż zawiera
ją morską faunę. Być może tego samego wie
ku są wapienie otworu Płońsk 1 i Cieszkowo 1.

Ze względu na to, że granica między środ
kowym a górnym portlandem przebiega w ob
rąbie poziomu F, jest ona trudna do definityw
nego ustalenia. Występowanie morskiej fauny 
razem z małżoraczkami poziomu F wskazuje, 
że dolna część tego poziomu jest jeszcze wieku 
środkowoportlandzkiego a górna, gdzie wyga
sła morska fauna, jest wieku gómoportlandz- 
kiego.

Tabe l a  11
Miąższość osadów górnego portlandu w niecce warszawskiej

Rejon Rejon Rejon Rejon
Poziomy Gosty Dzierża- Sierpc Żuromin

nina nowa — Lipno — Płońsk

В _ _ _ 5— 0 m
С 23—29 m 13— 0 m 0— 5 m ?— 10 m

°1
E 37—49 m 40 m 43—47 m 00—30 m
F

Miąższość
całkowita 60—78 m 53 m 43—52 m 70—30 m

Na wschód od strefy Żuromin —  Płońsk 
utwory górnego portlandu już nie występują. 
Prawdopodobnie pierwotny ich zasięg był jed
nak większy od obecnie stwierdzonego.

N i e c k a  m o g i l e ń s k a

Osady górnego portlandu zachowały się w 
głębszej strefie niecki mogileńskiej (fig. 5), 
ciągnącej się równolegle do wału kujawsko-po

morskiego, wzdłuż jego południowo-zachodnie
go skrzydła. Na południe od tej strefy omawia
nych utworów brak, ewentualnie zachowały się 
ich najniższe części; jednak wiek tych ostat
nich jest niepewny —  być może są to jeszcze 
osady środkowego portlandu. Jedynie w grani
cach struktury Szamotuł zachowały się osady 
tego wieku i to o dość znacznych miąższościach.

Wykształcenie omawianych utworów nie od
biega w  zasadzie od opisanego poprzednio, nie
kiedy tylko w  charakterze osadów znajdują od
bicie zjawiska związane z różną w tym czasie 
ruchliwością mas solnych.

W  części wschodniej najpełniejszy profil gór
nego portlandu istnieje w  południowej części 
antyklinalno-zrębowej struktury Gopła —  w 
Pagórkach (Z. Dąbrowska, 1970) oraz w Strzel
nie. W  Obu profilach stwierdzono Obecność 
wszystkich poziomów małżoraczkowych od F 
do B, na których zgodnie leży poziom A  — 
najniższego beriasu.

W  Strzelnie profil przedstawia się następu
jąco (od góry):

Łupek mułowcowy, marglisty ciemnoszary 
z przerostami piaskowca wapnistego, z 
wkładkami muszlowca cyrenowego, z mi
krofauną poziomu B, między innymi Klie
ana kujaviana Bielecka et Sztejn 3,3 m 
Łupek marglisty naprzemianległy z mar- 
glem, z wkładkami wapienia detrytyczne- 
go, muszlowcowego i muszlowca o spoi
wie ilastym; w dole cienkie wkładki an
hydrytu. Zespół mikrofauny z poziomów 
С i D 24,6 rn 
Anhydryt z wkładkami łupku marglistego, 
mułowca i wapienia piaszczystego; we 
wkładkach mikrofauna poziomu E 38,1 rr 
Dolomit szary przewarstwiony anhydry
tem poziom F e) 19,0 rr

Podobne miąższości na podstawie profilowa
nia geofizycznego ustalono dla profilu w otwo
rach Łuszczewo 1 i 2 leżących w środkowej, 
nieco obniżonej, części antykliny Gopła.

Wokół w y sadów ej struktury Mogilna w y
kształcenie i miąższości osadów górnego port
landu są w  zasadzie podobne. Struktura ta by
ła ruchliwa na pograniczu jury i kredy; świad
czy o tym brak poziomu В i niezgodne ułoże
nie różnych ogniw kredy dolnej od morskieg< 
beriasu do dolnego walanyżu na osadach gór
nego portlandu. Niektóre profile mają wskutel 
tego nieco mniejszą miąższość serii łupkowo- 
-marglistej, lub (w Zalesiu 1) serii łupkowo- 
-marglistej w  ogóle jest brak, a zachowana zo
stała od erozji tylko dolna część wapieni < 
miąższości 16 m, przewarstwionych w górz< 
wkładkami gipsu. Występująca w rejonie Mo
gilna seria wapienno-gipsowa grubsza jest w 
części wschodniej (41— 52 m), a cienieje ki 
zachodowi (tab. 12).

e) Może to być już częściowo poziom E, gdyż v 
górnej części dolomitów występują wkładki anhydry 
tu, ale może to być zjawisko wtórne.
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Tabe l a  12
Miąższość osadów górnego portlandu w niecce mogileńskiej

Poziomy
Rejon
Gopła Strzelno

Rejon
Mogilna Damasławek

Rejon
Szamotuł

В 4 ml 3 m ? — 3 m 0,4 m
С 13 m 1 28 m \ —30 —32 m

—33 m \ 25 m } 11—50 m ? } 23 ra
D 10 m. ) i 4 m )
E 21 m 38 m ) 94 m 43—75— 10 m

—45 m > 50—20 m
F 10? m 197(27)? m ) ? 10?—25?-—12? m

Miąższość
całkowita 58—78 m 85?(93?) m 40—80 m 129(?) m 79— 130--54 m

W  części północno-zachodniej i południowo- 
-wschodniej struktury Mogilna (Mogilno Geo 9 
i Geo 3) wykształcenie osadów górnego port
landu jest nieco odmienne. Brak tu serii ewa- 
poratowej, zastępują ją wapienie i margle z 
wkładkami zlepów muszlowych, miejscami zaś 
wapienie jamiste. Mimo małej odległości mię
dzy otworem Mogilno Geo 3 a otworem W yla
towo 1, facja na tym obszarze zmienia się w y
raźnie. Ku szczytowi struktury basen był może 
płytszy, a wody miały mniejsze zasolenie. W 
części zachodniej w profilu Mogilna Geo 9 sytu
acja nie jest tak jasna, gdyż przebiega tu uskok
i brak serii gipsowej w otworze jest może na
tury tektonicznej, a nie wynikiem zmian fac- 
jalnych. Miąższość jest tu mniejsza, być może 
brak jest dolnego ogniwa.

Pełny profil warstw górnego portlandu w y
stępuje także przy wysadzie solnym Damasław
ka (Damasławek Geo 20). Tutaj seria ewapora- 
towa osiąga dużą miąższość około 90 m (podob
nie jak w Kcyni —  J. Dembowska, 1964a). 
Profil kończy się poziomem В przykrytym 
zgodnie przez poziom A. Miąższość osadów ca
łego górnego portlandu osiąga tu około 130 m.

Między antyklinalnymi wyniesieniami Ja
nowca i Rogoźna (koło Szamotuł), na których 
brak jest obecnie osadów górnego portlandu, 
znajduje się synklina stwierdzona sejsmicznie, 
gdzie prawdopodobnie zachowała się przynaj
mniej dolna część tych utworów. Wskazuje na 
to ich obecność w profilu otworu Gościejewo 2 
na północnym skrzydle antykliny Rogoźna. 
Pod utworami walanyżu dolnego- wyróżnia się 
tu na profilowaniu geofizycznym seria wapien- 
no-gipsowo-anhydrytowa o miąższości 17,5 m.

W rejonie Szamotuł najpełniejszy profil w y
stępuje w środkowej części antykliny na jej za
chodnim skrzydle (Szamotuły Geo 8 i Niemie- 
czkowo IG 1), w części osiowej antykliny (Sza
motuły Geo 16) oraz na północno-zachodniej 
peryklinie (Szamotuły Geo 27). W tych częś
ciach struktury stwierdzono obecność serii wa- 
pienno-ewaporatowej o miąższości od około 40

m na skrzydle zachodnim do 75 m w części 
osiowej. Ku północnemu zachodowi miąższość 
serii gipsowej spada do 10 m. Prawdopodobnie 
w tym kierunku facja ta, nieco dalej, całkowi
cie wygasa. Miąższość wyższego ogniwa górne
go portlandu, tj. utworów marglisto-łupkowych, 
jest dość wyrównana i nie odbiega od miąż
szości na pozostałym obszarze niecki mogileń
skiej, wynosi ona 25— 30 m.

Ja wschodnim skrzydle wyniesienia Szamo
tuł, w jego części południowej (Szamotuły Geo 
9 i 4) występują utwory górnego portlandu bez 
skał ewaporatowych. Występują tu wapienie 
detrytyczne i margliste, przy czym tylko w ot
worze Szamotuły Geo 9 zachował się nad nimi 
strzęp górnego, marglisto-łupkowego ogniwa. 
Na osadach tych leżą niezgodnie utwory hote- 
rywu.

P o m o r z e  
( wa ł  p o m o r s k i ,  n i e c k a  p o m o r s k a

i n i e c k a  s z c z e c i ń s k a )

Zasięg występowania osadów portlandu gór
nego jest na Pomorzu mniejszy niż portlandu 
środkowego. Wynika to częściowo z mniejszego 
zasięgu pierwotnego, a częściowo z późniejszej 
erozji. Na obszarze niecki pomorskiej zachowa
ły się one między otworem Wierzchowo 1 a Ko- 
rytowem. W  okolicy Wierzchowa —  Bobolic 
obecność ich stwierdzono tylko w profilu otwo
ru Wierzchowo 1 usytuowanym w strefie dys
lokacyjnej między dwoma wyniesionymi blo
kami, na których osady te nie zachowały się 
lub nie osadziły.

Występuje tu 34-metrowa seria wapienno- 
-marglista przewiercona bezrdzeniowo a nad 
nią 1 m (rdzeń) mułowca marglistego ze zle- 
pem cyrenowym.

Na południowy wschód od tego rejonu w 
okolicy Chojnic i na północnym skrzydle wału 
pomorskiego utwory górnego portlandu zacho
wały się wraz z rozwiniętą serią gipsowo-an-



Portland na Niżu Polski 37

hydrytową (fig. 6). Jak daleko seria ta sięga ku 
zachodowi nie wiadomo. Najprawdopodobniej 
brak jej już w otworze Wierzchowo 1, albo 
jeśli jest, to stanowi cienkie wkładki w wapie
niach, czego nie można odczytać na profilowa
niu geofizycznym.

W  rejonie Chojnic rozwinięta jest tylko dol
na część profilu górnego portlandu. Występuje 
tu seria anhydrytowo-gipsowa przewarstwiana 
wapieniem i marglem, z wkładkami wapienia 
detrytycznego a miejscami serpulitu (Człuchów 
1), podścielona utworami wapienno-marglisty- 
mi. Miąższość tych utworów wynosi około 40 m.

Na południe od Chojnic profil górnego port
landu jest pełniejszy. W  najpełniejszym rozwo
ju poznano go w otworze Sucha 1 (od góry):

Łupek marglisty, margiel i wapień mar
glisty z cyrenami, z wkładkami wapienia 
piaszczystego z glaukonitem, miejscami 
z ciemnymi pseudo-oolitami 37,0 m
Seria wapienno-gipsowo-anhydrytowa 20,0 m

Płytkimi kartującymi otworami na północ
nym skrzydle wału pomorskiego w rejonie My- 
śligoszcz —  Gronowo nadwiercono tylko frag
mentarycznie —  poziom С górnego portlandu. 
Znaleziono tu małżoraczki:

Klieana alata Martin
Cypridea inversa Martin
Rhinocypris jurassica jurassica (Martin)

Na całym omawianym obszarze górna część 
profilu została w  mniejszym lub większym 
stopniu usunięta przez erozię. Na różnych og
niwach górnego portlandu leżą osady nie naj
niższej dolnej kredy.

Po południowo-zachodniej stronie wału po
morskiego i w północnej części niecki szczeciń
skiej osady górnego portlandu nie zawierają 
serii gipsowej. Ostatnie ku NW  cienkie wkład
ki gipsu stwierdzono na pograniczu niecki 
szczecińskiej i mogileńskiej w otworze Szamo
tuły Geo 27.

W  Oświnie, gdzie poznano pełny profil tych 
osadów, nie znaleziono nawet śladów gipsu. 
Profil jest tu następujący (od góry):

Łupek marglisty ciemnoszary z małżo- 
raczkami poziomu В 7,0 m

Łupek marglisty i margiel z wkładkami 
wapienia marglistego z wkładkami musz- 
lowca cyrenowego z małżoraczkami pozio
mu С 12,0 m 
Łupek marglisty szarozielonawy, margiel 
i wapień z oolitami z wkładkami łupku 
marglistego z małżoraczkami poziomów 
D—E i niżej, trudny do rozdzielenia mi- 
krofaunistycznie, wapień mułowcowy z 
oolitami i pseudo-oolitami, z nielicznymi 
małżami, serpulami, kolcami jeżowców, ig
łami gąbek — mikrofauna prawdopodob
nie poziomu F 30,0 m

T a b e l a  13 
Miąższość osadów górnego portlandu na Pomorzu

Rejon 
Białego Boru

Rejon
Chojnic

N część 
niecki 

szczecińskiej

NW część 
wału 

pomorskiego

(Wierzchowo 1) 
35,0 m 57,0 m 49,0 m

(Wolin) 
37,0 m

Na południowo-zachodnim skrzydle wału 
pomorskiego utwory górnego portlandu zacho
wały się w wąskim pasie od Maszkowa przez 
kamieniołom w  Swiętoszewie, Strzegowo, Rec- 
ław do wyspy Wolin. Najpełniejszy profil po
znano na Wolinie i w Recławiu, gdzie stwier
dzono obecność poziomów małżoraczkowych od 
F do С, a na Wolinie być może i poziomu В 
(zachowany w krze, w  utworach czwartorzędo
wych).

Wykształcenie osadów tego wieku podobne 
jest zasadniczo do wykształcenia w Oświnie, 
z tym że w dolnej wapienno-marglistej części 
profilu występują tak jak i wyżej, wkładki mu- 
szlowca cyrenowego. Miąższość tej dolnej częś
ci waha się od kilku metrów w zachodniej częś
ci obszaru do ponad 20 m w  części południ owo- 
-wschodniej (Maszkowo 1). Zespół małżoracz- 
ków wskazuje na istnienie tutaj poziomów F —  
D.

Wyżej leżąca seria łupkowo-marglista odpo
wiada poziomowi C, przy czym miąższość tej 
serii jest bardzo nieregularna, zależna od stop
nia zerodowania —  waha się od kilkunastu 
metrów do paru metrów, albo nawet, jak w 
Swiętoszewie, brak jej zupełnie (A. Wilczyńśki,
1962).

PO D STAW Y BIOSTRATYGRAFICZNE PO D ZIAŁU  OSADÓW PORTLANDU
N A  NIŻU PO LSKI

ZESPOŁY FAUNISTYCZNE PORTLANDU NA 
NIŻU POLSKI

Zespół fauny występujący w osadach port
landu na Niżu Polski wykazuje wyraźną trój- 
dzielność. Występują tu trzy zasadnicze grupy 
faunistyczne chrakteryzujące trzy odcinki pro
filu tych osadów:

1. Dolną część profilu charakteryzują amo
nity z rodzajów Subplanites i Pectinatites 10) — 
jest to zespół dolny.

2. Środkową część —  amonity rodzajów Za
raiskites i Virgatites, oraz w górnej części licz

10) W pracy autorki z 1967 r. niesłusznie sugero 
wano brak rodzaju Pectinatites w Polsce.
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ne ramienionogi, małże i serpule —  jest to ze
spól środkowy.

3. Górną część charakteryzują liczne małżo- 
raczki —  jest to zespół górny.

Z e s p ó ł  d o l n y

W  zespole dolnym na obszarze Niżu Polski, 
a najliczniej na Kujawach występują następu
jące rodzaje i gatunki: Subplanites klim ovi 
(Ilovayski et Florenski), Subplanites sp. (cf. 
klim ovi (Ilovayski et Florenski), S. schaschkovae 
(Ilovayski et Florenski), S. cf. schaschkovae (Ilo
vayski et Florenski), S. cf. pseudoscythicus 
(Ilovayski et Florenski), S. kokeni (Behrend- 
sen), Subplanites sp. (cf. sokolvi Ilovayski et 
Florenski), Subplanites sp. (a), Subplanites sp. 
(b), Subplanites sp., Pectinatites tenuicostatus 
Mikhailov, P. (Pectinatites) cf. boidini (Loriol), 
Pectinatites sp. (? cf. ianschini (Ilovayski et 
Florenski), Pectinatites sp. (a), Pectinatites sp. 
(b), Pectinatites sp. (tab. 25).

Subplonites klimovi (Ilovayski et Florenski) 
na całym obszarze Niżu Polski występuje w 
dolnej części dolnego portlandu. Również tylko 
w  dolnej części zostały znalezione okazy Sub
planites kokeni (Behrendsen). Razem z Subpla
nites klimovi (Ilovayski et Florenski) występuje 
gatunek rodzaju Subplanites nie mający bliż
szego Określenia, wyróżniony literą (a).

Na Kujawach (na zachodnim skrzydle wału 
kujawskiego i w  okolicy antykliny Ciechocinka) 
razem z Subplanites klim ovi (Ilovayski et Flo
renski) występują pojedyncze okazy Subplani
tes schaschkovae (Ilovayski et Florenski) i S. 
cf. schaschkovae (Ilovayski et Florenski). Jeden 
okaz tego gatunku znaleziono również w gór
nej części tych warstw.

Szeroki jest zakres występowania gatunku 
Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et 
Florenski) oraz gatunku bliżej nieokreślonego 
oznaczonego jako Subplanites sp. (b).

Okazy Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilo
vayski et Florenski) pojawiają się nieco ponad 
spągiem warstw dolnego portlandu, ale choć 
występują jeszcze razem z gatunkiem Subpla
nites klimovi (Ilovayski et Florenski), jednak 
sięgają wyżej aż do stropu dolnego portlandu. 
Jedynie w niecce warszawskiej występowanie 
tych gatunków nie zazębia się ze sobą i Sub
planites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Flo
renski) znaleziono wyżej niż S. klimovi (Ilovay
ski et Florenski). Może to być jednak dość 
przypadkowe w  związku z niepełnym rdzenio
waniem otworów.

Okazy gatunku Pectinatites tenuicostatus 
Mikhailov występują nielicznie i zasadniczo w 
górnej części serii; nie znajdowano ich razem 
z Subplanites klimovi (Ilovayski et Florenski). 
Jedynie znaleziono je razem we wschodniej 
części niecki warszawskiej (otwór Cieszkowo), 
gdzie warstwy dolnego portlandu są silnie zre

dukowane, osadzały się one w warunkach nie
spokojnej sedymentacji przy silnym rozmywa
niu osadów. Fauna tworząca tu niemal musz- 
lowiec, jest wyrazem jej kondensacji w  zredu
kowanym sedymentacyjnie profilu.

Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini (Loriol) 
znaleziony został w  dolnej części profilu, nieco 
powyżej spągu oraz w przystropowej części. 
W  górnej części profilu znaleziono również okaz 
Pectinatites (Pectinatites) sp. (cf. inaschini Ilo
vayski et Florenski).

Pozostałe okazy rodzaju Pectinatites nie na
dają się do oznaczenia gatunkowego. Niektóre 
fragmenty skrętów prowizorycznie określone 
jako Pectinatites sp. (a) wykazują pewne po
dobieństwo do Pectinatites aulacophorus (Buck- 
man). Kilka okazów określono jako Pectinatites 
sp. (b). Okazy te występują razem z Subplani
tes cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Florenski), 
przy czym występowanie Pectinatites эр. (b) za
zębia się częściowo z występowaniem Subplani
tes cf. kokeni (Behrendsen).

Faunę subplanitesów podaje z NW  obrzeże
nia Gór Świętokrzyskich (Zarzęcin, Stobnica) 
J. Kutek (1962a). Pisze on, że okazy zebrane 
przez niego wykazują podobieństwo do gatun
ków Ilovayskia ( =  Subplanites) klimowi (Ilo
vayski et Florenski), II. ( =  Subplanites) pseu
doscythicus (Ilovayski et Florenski) a także II- 
( =  Pectinatites) ianschini (Ilovayski et Florens
ki). Okazy J. Kutka były częściowo zebrane na 
hałdzie przy wykopanej studni (Stobnica) i au
tor nie mógł podać stosunku wzajemnego w y
stępowania znalezionej fauny, a w  szczególnoś
ci określić czy występuje ona łącznie, czy też 
Subplanites klim ovi występuje tylko w dolnej 
części profilu. Ten sam autor znalazł ostatnio 
faunę dolnej grupy w Brzostówce koło Toma
szowa Mazowieckiego (J. Kutek, 1967a). Nie 
jest ona jeszcze dokładnie opracowana, ale jej 
ewentualna obecność ma bardzo istotne zna
czenie, gdyż dokumentuje wypowiadane po
przednio przypuszczenia istnienia w rejonie To
maszowa Mazowieckiego „bononu” dolnego, 
którego obecność negował J. Lewiński (1922).

Rodzaj Subplanites cytowany jest także 
przez C. Pachuckiego (1963) z południowej częś
ci niecki łódzkiej, z okolic Bełchatowa i Tuszy
na, ale i tu nie ma możności ustalenia następ
stwa występowania podanych przez autora ga
tunków.

Poza tymi dwoma rodzajami w  zespole amo
nitów dolnego portlandu występują okazy na
leżące do rodziny Oppelidae, liczniejsze w po
łudniowej części obszaru, a pojedyncze na po
zostałym obszarze. Stan ich zachowania nie po
zwala na ogół nawet na rodzajowe ich oznacze
nie.

Z e s p ó ł  ś r o d k o w y
Na środkowy zespół fauny na Niżu Polski 

składają się następujące Todzaje i gatunki: Mi-
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chalskia cf. miatschkoviensis (Vischniakoff), Za
raiskites quenstedti (Rouillier), Z. scythicus 
(Vischniakoff), Z. cf. sauvagei (Lewiński), Z. 
pilicensis (Michalski), Pavlovia pavlovi (Michal
ski) (tylko na Pomorzu zachodnim), Z. cf. zaraj- 
skensis (Michalski), Zaraiskites sp. (a), Zarai
skites sp. (b), Zaraiskites sp. (c), Zaraiskites sp. 
(d), Zaraiskites sp. (e), Zaraiskites sp. (f), Zarai
skites sp. (g), Z. cf. alexandrae (Lewiński), 
Virgatites? sp. ind., V. pusillus (Michalski), 
Septaliphoria pinguis Roemer, S. pinguis Roe- 
mer var. bononiensis Lewiński, Rhynchonella 
rou illeri Eichwald, Septaliphoria fischeri (Rou- 
illier),Terebratula sp. Waldheimia sp. Exogy
ra sp., Serpula socialis Goldfuss, S. canaliculata 
Munster.

Bezpośrednio ponad zasięgiem dolnego zes
połu amonitów pojawia się Michalskia miat
schkoviensis (Vischniakoff) gatunek zespołu 
środkowego mający niewielki zasięg pionowy, 
zdecydowanie charakteryzujący dolną część 
portlandu środkowego. Również tylko w  dolnej 
części znaleziono Zaraiskites cf. sauvagei (Le
wiński) i Zaraiskites эр. (b). Długotrwały za
sięg pionowy mają na Niżu Polski gatunki Za
raiskites quenstedti (Rouillier) i Z. scythicus 
(Vischniakoff). Pojawiają się one tu nad gra
nicą zasięgu zespołu dolnego i występują jesz
cze razem z gatunkiem Virgatites pusillus (M i
chalski). Podobny zasięg ma Zaraiskites pilicen
sis (Michalski) i Zaraiskites sp. (d), z tym że 
górna granica ich występowania zaznacza się 
niże i niż gatunków Zaraiskites quenstedti i Z. 
scythicxis.

Następnym pojawiającym się w  profilu ga
tunkiem jest Zaraiskites cf. zarajskensis (M i
chalski), który występuje powyżej zasięgu M i
chalskia miatschkoviensis (Vischniakoff) oraz 
Zaraiskites cf. alexandrae (Lewiński) i Zaraiski
tes sp. (c), (d), (/), (P).

Jeszcze wyżej pojawia sie nieoznaczony ro
dzajowo i gatunkowo ■przedstawiciel rodziny 
Virgatitinae (Virgatites? sp. ind.) stanowiący, 
wedłue ooinii ustnej N. P. Michaiłowa, praw
dopodobnie stadium przejściowe od rodzaju Za
raiskites do rodzaju Virgatites, a wraz z nim
występuję gatunek Virgatites pusillus (Michal
ski) (tab. 26).

Nad tym zespołem amonitów występuje dość 
powszechnie zespół ramienionogowo-małżowo- 
-serpulowy zawierajacy miejscami nieoznaczal- 
ne amonity. W  jednym wypadku w  niecce 
trzeibiatowskiej na Pomorzu zachodnim znale
ziono w  warstwie ramienionogowej okaz V ir 
gatites cf. pussilus (Michalski). Razem z tym 
zespołem w  kilku otworach W. Bielecka zna
lazła otwornice charakteryzujące na platformie 
rosyjskiej poziom Virgatites virgatus. Powyżej 
warstwy ramienionogówej fauna morska mał
żowa i otwomicowa stopniowo coraz bardziej 
ubożeje, co jest wyrazem zmian zasolenia wód 
Zbiornika sedymentacyjnego.

пт ?  amonitów środkowego portlandu gru- 
d°ść wyraźnie w  trzech poziomach 

w Poziomie najniższym występują;

7n ^ \ skia cf. miatschkoviensis (Vischniakoff) 
Zaraiskites cf. sauvagei (Lewiński) ’
zaraiskites scythicus (Vischniakoff)
i^raiskites quenstedti (Houillier)
Z w r a f s k f t e s  p i l i c e n s * s  (Michalski) — nieliczne

ZaraiskUel sp/ (b) 
ravlovia pavlovi (Michalski)
w  poziomie środkowym występują:

cf. zara iskęns^m icb^ i)

Pf A lexandrae  (Lewiński)' (Vischniakoff)
Й К Й й  (Rouillier)
sp. (a) sp. (c) sp. (d) sp. (e) sp. (/) sp. (Q)

Zaraiskites 
Zaraiskites 
Zaraiskites 
Zaraiskites 
Zaraiskites 
Zaraiskites 
Zaraiskites 
Zaraiskites 
Zaraiskites 
Zaraiskites 
Zaraiskites

W poziomie górnym występują:

Virgatites pusillus (Michalski)
'Virgatites? Sp ind.
Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski) 
Zaraiskites pilicensis (Michalski) — (tylko w dol
nej części)
Zaraiskites sp. (c) JZaraiskites cf alexandrae  (Lewiński)
Zaraiskites scythicus (Vischniakoff)Z araiskites quenstedti (Rouillier) (tylko w dol
nej części)

Rodzaj Zara isk ites  poza omawianym obsza-
T-i w  północno-zachodnimrem licznie występu je w  połnocno-zachodmm 

obrzeżeniu Gór świętokrzyskich, a szczególnie 
w niecce tomaszowskiej. Tu została po raz 
pierwszy w Polsce szczegołowo opracowana fau- 

malmu (J. Lewiński, 1922;

A  Michalski0™ ^ ,  1886)’ które do dziś 

1967a; J. Kutek, A - Witkowski 1963, E Pas

sendorfer, 1928; E. PsZI f X  Ia9 6 ^ f 
tek, 1962a, A. W itfc°’w‘sk ’ ’

Oorócz w vm ien ion rch gatunków występują- 
с у с Г п Т ш Г р Ы э И  J. Lewiński (1922) cyto- 
wał z okolic T o m a l a  Mazowieckiego z gor- 
nej części p o z io m y  J,

v i r g a i i t% Zb o h Z n o v ic z i  Lew ińsk i: Provirgati
tes (Zaraiskites) cf- tschernyschovi Michal
ski.

Poza tym z d o ln e j części II poziomu (po
ziom Provirgatites alexandrae) z warstwy H 
cytował J. L e w i ń s k i  nie spotykane gdzie in
dziej w  Polsce p erisp h in c tesa fL p e lla tz  Lewiń
ski =  braZer T,ariol Sowei*by). P. ąuadns-
c Ł L 5 Ł Y p .  cf- Y hr i ^ 1 pbcf-
boidini Loriol. T e n  ostatni ( Pectinatites Ьог- 
dini (Loriol) w y s t ę p u j  na Nizu Polski, ale w
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innej pozycji stratygraficznej, znacznie niżej 
w warstwach dolnych n ).

J. Kutek (1962, 1967) cytuje z zachodniego 
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich gatunki ro
dzaju Zaraiskites te same, które występują na 
Niżu Polski. W  profilu rejonu Tomaszowa Ma
zowieckiego J. Kutek (1967) znalazł amonity 
w warstwach, z których J. Lewiński amonitów 
nie cytuje, a mianowicie w poziomie III i IV  
J. Lewińskiego w  wapieniach z serpulami. Są 
to okazy Zaraiskites zarajskensis (Michalski), 
a także trudny do oznaczenia okaz, który J. 
Kutek określił jako Virgatitinae gen. ind. sp. 
ind., a o którym pisze, że przypomina on albo 
Zaraiskites pilicensis (Michalski) albo Virgatites 
pusillus (Michalski).

Prócz wymienionej fauny J. Kutek (1961a, 
1962a) podaje w dolnej części profilu portlan
du środkowego (dolnego wołgu) występowanie 
źle zachowanych okazów Haplocerataceae.

Z niecki łódzkiej i mogileńskiej amonity ro
dzaju Zaraiskites cytuje Z. Dąbrowska (1970),
C. Pachucki (1963) i L. Cimaszewski (prace ar
chiwalne fide J. Sokołowski, 1966). Występują 
tu gatunki znane z pozostałego obszaru, ale znaj
dowane w mniejszej ilości egzemplarzy.

W  górnej części warstw środkowego portlan
du (Tuszyn Geo 1) Z. Dąbrowska (1970) znala
zła okazy z rodzaju Virgatites.

Na Pomorzu zachodnim w kamieniołomie 
Czarnogłowy, bezpośrednio na rozmytych osa
dach górnego kimerydu, A. Wilczyński (1962) 
znalazł niezbyt dobrze zachowane okazy Pav- 
lovia pavlovi (Michalski) razem z Zaraiskites 
scythicus (Vischniakoff) i Z. pilicensis (Michal
ski). Jest to jak dotąd jedyne miejsce w Polsce, 
gdzie rodzaj Pavlovia został znaleziony.

W  nieco wyższych poziomach utworów środ
kowego portlandu odsłaniających się w kamie
niołomie Swiętoszewo A. Wilczyński (1962) 
stwierdził obecność Zaraiskites alexandrae (Le
wiński) i rodzaju Virgatites nieokreślonego ga
tunkowo. Z wyższych warstw, które autor ten 
zalicza ewentualnie do bononu górnego, podaje 
występowanie zlepów muszlowych z fauną nie 
nadającą się do określenia; być może jest to 
odpowiednik warstwy ramienionogowej stwier
dzonej w takim samym położeniu w otworze 
Wolin IG 1 w zachodniej części tego obszaru.

Poza obszarem Niżu Polski amonity rodza
ju Zaraiskites znalezione zostały przez M. 
Książkiewicza (1963) w  Karpatach. Autor po
daje obecność Zaraiskites (ex aff. zarajskensis 
Michalski) i Zaraiskites (ex aff. quenstedti

n) Według J. Kutka (1962a) osady warstwy H 
J. Lewińskiego są obecnie niedostępne badaniom, tak 
że trudno jest ustosunkować się do znaczenia znale
zionej w nich przez J. Lewińskiego fauny, której 
oryginalne okazy uległy zniszczeniu w czasie ostat
niej wojny.

Rouillier) w  bloku wapieni tytońskich tkwią
cym w kredowych piaskowcach grodziskich 
w Woźnikach koło Wadowic.

Z e s p ó ł  g ó r n y

Faunistyczny zespół górny stanowią w dole 
otwornice i małżoraczki, ku górze już tylko 
małżoraczki. Towarzyszą im małże początkowo 
jeszcze jako relikty fauny morskiej odpornej 
na zmiany zasolenia. Wyżej egzystują wyłącznie 
gatunki przystosowane do wód wysłodzonych, 
takie jak małże z rodziny Cyranidae, Nuculi- 
dae, ślimaki rodzaju Hydrobia i inne nieozna- 
czalne rodzaje.

Całą serię utworów leżących prawdopodob
nie między dolną częścią warstw podpoziomu 
Virgatites virgatus s. s. a warstwami z amo
nitami beriasu rozpoziomowano na Niżu Polski 
na podstawie zespołów małżoraczkowych na 6 
poziomów opatrzonych literami od F do A. W. 
Bielecka i J. Sztejn (1966) opracowały szczegó
łowo mikrofaunę tego odcinka profilu, a S. Ma
rek (1965 i S. Marek, W. Bielecka, J. Sztejn, 
1969) w związku z ustaleniem dolnej granicy 
beriasu opracował stratygrafię tych warstw.

Zespół mikrofauny występujący w poszcze
gólnych poziomach warstw górnych przedsta
wia załączona tabela 14.

Poziom F zawiera jeszcze morskie otwomi- 
ce i małżoraczki, ale zespół ten jest znacznie 
uboższy tak gatunkowo jak osobniczo w  porów
naniu z zespołem warstw środkowego portlan
du. W  środkowej części tego poziomu pojawia 
sie przedstawiciel fauny euryhalinowej —  Man
telliana purbeckensis (Forbes). Ku górze, jak 
to widać z tabeli 14, zwiększa się ilość gatun
ków małżoraczków nawet i oligohalmowych.

Utwory poziomu F, jak to przedstawiono 
w poprzednim rozdziale, stanowią przejście od 
osadów morskich do brakicznych. W  ich ob
rębię przebiega granica między portlandem 
środkowym i górnym. W  otworze Płońsk 8 w 
warstwie ramienionogowej zaliczanej do gór
nej części środkowego portlandu — odpowied
nika poziomu Virgatites virgatus —■ znalezio
no zespół mikrofauny poziomu F.

W  dolnej części poziomu E, wykształoonego 
zasadniczo w  centralnej części reliktowego 
zbiornika w facji siarczanowej z wkładkami 
wapieni i margli, wygasają całkowicie morskie 
otwornice i małżoraczki, a rozwijają się gatun
ki euryhalinowe i oligohalinowe. Są to częścio
wo te same gatunki, które pojawiły się w  koń
cu poziomu F oraz liczne gatunki nowe. Wśród 
tego zespołu na uwagę zasługuje gatunek Fa- 
banella ansata (Jones) występujący na Niżu 
Polski tylko w  poziomie E. Poza tym ograni
czony zasięg mają gatunki Bisulcocypris ver
rucosa (Jones) i Cypridea cf. sowerbyi Martin.
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T a b e l a  14
Rozprzestrzenienie mikrofauny w warstwach przejściowych jura — kreda na Niżu Polski 

według S. Marka, W. Bieleckiej, J. Sztejn (1969)

Poziomy małżoraczkowe
Podział mikrofaunistyczny 

W. Bielecka, J. Sztejn (1969)

Eoguttulina inovroclauiensis (Bielecka et Pożaryski) 
Eogułlulina liassica (Strickland)
Spirillina infima (Strickland)
Macrodenlalina (Macrodentalina) cf. maculała Malz 
Macrodentalina (Diclyocythere) rełirugala (Jones) 
Orthonolacythere rimosa Martin 
Cylheropteron cf. purum Schmidt 
Paracypris sp.
Galliaecytheridea sp.
Manłelliana purbeckensis (Forbes)
Klieana alata Martin
Rhinocypris jurassica jurassica (Martin)
Theriosynoecum forbesii (Jones)
Bisulcocypris verrucosa (Jones)
Characea
Cypridea cf. sowerbyi Martin 
Cypridea inversa Martin 
Fabanella boloniensis (Jones)
Fabanella ansala (Jones)
Darwinula leguminella (Forbes)
Damonella pygmea (Anderson)
Cypridea valdensis praecursor Oertli 
Scabriculocypris trapezoides Anderson 
Cypridea aff. lata Martin 
Cypridea dunkeri Jones
Cypridea aff. granulosa (Sowerby) in Oertli 
Cypridea binodosa Martin 
Cypridea cf. alata Wolburg 
Damonella cf. ettipsoidea (Wolburg)
Dicrorygma cf. groenwali Christensen 
Cypridea aff. propunctala Sylvester-Bradley 
Klieana kujaviana Bielecka et Sztejn 
Nodophthalmocythere ? kcyniensis Bielecka et Sztejn 
Palaeocytheridea compacta Wolburg 
Cytheretloidea sp.
Ammobaculites cf. subcretaceus Cushman et Alexander 
Haplophragmoides cf. concavus (Chapman)
Reophax sp.
Cypridea cf. posticatis Jones 
Lenticulina subalata (Reuss)
Eoguttulina wiloldensis Sztejn
Macrodentina (Diclyocythere) mediostricta transfuga Malz 
Mikrofauna morska kredowa

Oba gatunki pojawiły się w końcu poziomu F
i nie są spotykane powyżej poziomu E.

W  poziomie D, także wykształconym w  cen
tralnej części zbiornika w facji siarczanowej, 
oprócz gatunków, których zasięg nie przekro
czył poziomu E, zespół fauny nie ulega zasad

niczej zmianie. Będzie się on nadal kontynu
ował w poziomie C.

W  górnej jego części pojawiają się nielicz
ne gatunki, które będą miały większe znacze
nie w poziomie С (Cypridea bionodosa Martin
i C. aff. alta Wolburg).
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Poziomy С i В obejmują utwory brakicz- 
no-słodkowodne. Są to margle i łupki margli
ste, ilaste z wkładkami muszlowców cyreno- 
wych, dość jednolicie wykształcone na całym 
obszarze Niżu Polski.

W poziomie С zespół małżoraczków jest 
zbliżony do zespołu poziomu D, ale liczba ga
tunków jest większa. W górnej części pojawia
ją się nowe gatunki: Dicrorygma cf. groenvali 
Christensen, Cypridea aff. propunctata Sylves- 
ter-Bradley oraz Damonella cf. ellipsoidea 
(Wołburg), która na Niżu Polski znaleziona 
została tylko w tym poziomie.

Zespół małżoraczków poziomu В jest uboż
szy w gatunki niż poziom C. Szereg gatunków 
nie przechodzi do poziomu B, pojawia się na
tomiast chrakterystyczny dla tego poziomu ga
tunek Klieana kujaviana Bielecka et Sztejn.

Najwyższy poziom — poziom A  — zawie
ra obok nielicznych małżoraczków występują
cych w poziomie В (i niżej), nowe elementy 
mikrofauny, świadczące o zmianie środowiska 
na brakiczno-morskie. Pojawiają się tu mor
skie otwornice i małżoraczki.

K O R ELAC JA  Z  PR O W IN C JĄ  W O Ł Ż A N S K Ą

Piętro wołżańskie centralnej i południowo- 
-wschodniej części platformy rosyjskiej ostat
nio podzielono na trzy podpiętra (P. A. Gera- 
simOw i N. P. Michajłow, 1966). Wydzielane 
dawniej dolne i górne piętra wołżańskie (S. 
N. Nikitin, 1884) przyjęte są obecnie jako jed
no piętro wołżańskie zgodnie z pierwotnym 
określeniem S. N. Nikitina (1883) i A. P. Pav- 
lowa (1884) (fide P. A. Gerasimow i N. P. 
Michajłow, 1966).

Dolne podpiętro odpowiada poziomowi wie- 
tlańskiemu (rejon Orenburga — dorzecze Ile- 
ka i Uralu), który w 1901 r. D. N. Sokołow 
wyróżnił w dolnej części dolnego piętra woł- 
żańskiego. Poziom wietlański D. I. Ilovaysky

(D. I. Ilovayski i К. P. Florenski, 1941) chciał 
uznać za odrębne piętro i tegoż zdania był póź
niej N. T. Sazonow (1957). Poziom ten uwa
żany jest za odpowiednik wyróżnionego przez 
A. P. Pavlowa (1901) poziomu Perisphinctes 
bleicheri (tab. 15).

Dolne podpiętro wołżańskie obejmuje trzy 
poziomy:

1. Subplanites klimovi i Gravesia spp.
2. Subplanites sokolovi
3. Subplanites pseudoscythicus
Środkowe podpiętro wołżańskie odpowiada

pozostałej części dawnego dolnego piętra woł- 
żańskiego. Obejmuje ono poziomy:

1. Dorsoplanites panderi
2. Virgatites virgatus
3. Epivirgatites nikitini
Górne podpiętro wołżańskie odpowiada wy

różnianemu dawniej górnemu piętru wołżań- 
skiemu w ujęciu S. N. Nikitina (1884). Wyróż
nia się w nim trzy poziomy:

1. Kachpurites fulgens
2. Craspedites subditus
3. Craspedites nodiger
Spośród zespołu amonitów (tab. 16) wystę

pujących w wymienionych poziomach na plat
formie rosyjskiej (Powołże i zachodnia część 
syneklizy nadkaspijskiej — rejon Orenburga) 
w Polsce stwierdzono niewątpliwą obecność 
tylko czterech gatunków: Subplanites klimovi 
(Ilovayski et Florenski), S. cf. pseudoscythicus 
(Ilovayski et Florenski), S. schaschkovae (Ilo
vayski et Florenski) i Pectinatites tenuicosta- 
tus Mikhailov oraz Subplanites sp. (cf. soko
lovi Ilovayski et Florenski i Pectinatites sp. 
(cf. ianschini Ilovayski et Florenski). Poza tym 
w północnej Syberii i w Polsce występuje ga
tunek Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini 
(Loriol) Mikhailov nie występujący na Powoł
żu i w syneklizie nadkaspijskiej.

Wśród tej fauny podobny zasięg występo
wania na platformie rosyjskiej i w Polsce ma 
gatunek Subplanites klimovi (Ilovayski et Flo-

Tabela 15
Podział górnego malmu na platformie rosyjskiej

S. N. Nikilin (1883) 3. N. Nikitin (1884) P Л. Gerasimow
A. P. Pavlow (1884) D. N. Sokołow (1901) i N. P. Michajłow (1966)

D. J. Ilovayski (1941)

Kreda dolna Kreda dolna Kreda dolna

Pięlro wołżańskie górne
górne u'

'Ik

CA a•N środkowe

Piętro wołżańskie CS
£  OJ _  ---  ---- - -  ---- . O
o ri Poziom wietlański O dolne

•oo (--poziom Pcrisphinclcs
й* blcichcri Pavlow, 11)01) Cu
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T a b e l a  16

Zestawienie fauny przewodniej dolnego portlandu na Niżu Polski i w poziomach dolnego podpiętra wołżańskiego

Niż Polski 
(J. Dembowska)

Platforma rosyjska 
część centralna i połud

niowo-wschodnia 
(P. A. Gerasimow, N. P. Michajłow, 

1966)

Północno-zachodnia Syberia 
(W. N. Sachs, M. S. 

Mieseżnikow, N. I. Szulgina, 1968)

Peclinaliles sp. (a ), P . cf. boidini,
P . cf. tenuicostatus, P . sp. (cf. 
ianschini), Subplanites sp. (b ),
S. cf. pseudoscythicus, S. schaschkovae

Oppelidae sp.

Subplanites pseudoscythicus

S. schaschkovae, Peclinatiles aff. 
pectinatus, P . ianschini, P . eastle- 
cottensis, P . arkeli, P . spathi,
P . tenuicostatus, Cylindroteuthis ni- 
kitini, C. velljankensis, С. porrecla

Pectinatites lideri

P . pectinatus, P . aff. pyriticus, P . 
aff. devillei, P . aff. boidini, P . cf. 
groenlandicus, Paravirgatites sp., 
Subplanites (?) rotor 
Belemnity

Subplanites cf. kokeni, S. cf. pseudoscy
thicus, S. klimovi, Subplanites sp. (a ), 
S. cf. schaschkovae, Peclinaliles sp. (b ), 
Oppelidae sp.

Subplanites sokolovi
S. pavida, S. cf. uimineus, Cylindro-
teutchis porrecla, C. nikitini

Subdicholomoceras subcrasum 

S. michailovi, Subplanites cf. 
sokolovi 
Belemnity

Subplanites klimovi, S. kokeni, S. cf. 
kokeni, S. cf. schaschkovae, S. sp. (a ), 
Peclinaliles cf. boidini,
Oppelidae sp.

Subplanites klimovi 
Neochetoceras sp., Glochiceras sp., 
Gravesia cf. gigas, Cylindroteuthis 
porrecla, C. nikitini

Eosphinctoceras magnum 

E. gravesiforme, Gravesia (1 ) tripli- 
cata, Torquatisphinctes aff. alterno- 
plicatus, Pachyteuthis spp.

Kimeryd V irgataxioceras spp. V irgataxioceras faltax Kimeryd

reński) — na obu obszarach charakteryzuje on 
dolną część profilu. Ponadto gatunki: Pectina
tites tenuicostatus Mikhailov i P. ianschini 
(Ilovayski et Florenski) charakteryzują w obu 
obszarach górną część profilu. Natomiast ga
tunek Subplanites pseudoscythicus i S. scha
schkovae występujące na platformie rosyjskiej 
w najwyższym poziomie, w Polsce mają wię
kszy zasięg, pojawiają się już w obrębie wy
stępowania gatunku Subplanites klimovi. Nie 
ma możności wyróżnienia w Polsce także po
ziomu Subplanites sokolovi, gdyż znaleziony 
okaz, oznaczony zresztą w sposób niepewny, 
występuje razem z Subplanites pseudosbythi- 
cus i to raczej w górnej części profilu.

Dolny portland na Niżu Polski dobrze ko
reluje się z dolnym podpiętrem wołżańskim 
jako całością; natomiast nie jest możliwe wy
różnienie w dolnym portlandzie na Niżu Pol
ski trzech poziomów występujących na plat
formie rosyjskiej (P. A. Gerasimow, N. P. Mi- 
chajłow, 1966) i w NW Syberii (W. N. Sachs, 
M. S. Mieseżnikow, N. I. Szulgina, 1968). Moż
na ewentualnie wyróżnić dwa poziomy: dolny 
z Subplanites klimovi i górny z Subplanites 
sp. div. i Pectinatites sp. div.

Podkreślić należy następujące fakty:
1. Brak w zespole fauny na Niżu Polski 

belemnitów i rodzaju Graveńa.

2. Różnice w zasięgu poszczególnych gatun
ków amonitów:

a) Występowanie na Niżu Polski w całym 
profilu dolnego portlandu gatunku Subplani
tes schaschkovae (Ilovayski et Florenski) — 
na platformie rosyjskiej znany on jest tylko 
w najwyższym poziomie.

b) Występowanie (pojedynczych okazów) 
Pectinatites cf. boidini (Loriol) Mikhailov i w 
dolnej i w górnej części profilu — na platfor
mie rosyjskiej brak tego gatunku, w NW Sy
berii występuje tylko w najwyższym poziomie.

c) Występowanie wspólne w środkowej 
części profilu gatunków Subplanites klimovi 
(Ilovayski et Florenski) i Subplanites pseudo
scythicus (Ilovayski et Florenski) — na plat
formie rosyjskiej Subplanites klimovi (Ilovay
ski et Florenski) występuje tylko w dolnym 
poziomie a Subplanites pseudoscythicus (Ilo
vayski et Florenski) tylko w górnym; w środ
kowym poziomie żaden z tych gatunków nie 
występuje.

3. Korelacja warstw dolnego portlandu na 
Niżu Polski z dolnym podpiętrem wołżańskim 
północno-zachodniej Syberii może być prze
prowadzona jedynie pośrednio (patrz tab. 16). 
Wspólnie występującym gatunkiem jest tylko 
Pectinatites cf. boidini (Loriol) Mikhailov.

Korelację środkowego portlandu na Niżu
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Polski ze środkowym podpiętrem wołżańskim 
na obszarze platformy rosyjskiej a szczególnie 
w, obszarze podmoskiewskim, na Powołżu i w 
rejonie Orenburga przedstawia tabela 17.

Środkowe podpiętro wołżańskie dzielone 
jest tam obecnie na trzy poziomy:

1. Najniższy poziom Dorsopłanites panderi 
zawiera dwa pod poziomy, niższy podpoziom 
Paviovia pavlovi i wyższy podpoziom Zarais- 
kites zarajskensis.

2. Wyżej występuje poziom Virgatites vir
gatus także dzielący się na dwa podpoziomy
— niższy Virgatites virgatus s. s. i wyższy — 
Virgatites rosanovi.

3. Najwyżej występuje poziom Epivirgati- 
tes nikitini.

Możliwość korelacji poszczególnych pozio
mów kończy się w obrębie środkowowołżań- 
skiego podpoziomu Virgatites virgatus s. s., 
któremu na Niżu Polski odpowiada poziom 3 
(z Virgatites pusillus).

Podobnie jak z zestawienia dolnej części 
profilu portlandu tak i z zestawienia środko

wej części, mimo występowania szeregu wspól
nych gatunków, wynikają dość znaczne różni
ce w rozwoju fauny w omawianych zbiorni
kach:

1. Z bardzo licznego zespołu fauny pozio
mu Dorsopłanites panderi platformy rosyjskiej 
stwierdzono w Polsce obecność:

Zaraiskites scythicus (Vischniakoff), Z. que
nstedti (Rouillier), Michalskia miatschkovien
sis (Vischniakoff), Paviovia pavlovi (Michalski), 
Z. zarajskensis (Michalski).

Z dolnej części poziomu Virgatites virga
tus występuje w Polsce tylko Virgatites cf. 
pusillus (Michalski).

Gatunki wspólne stanowią niewielką część 
zespołu amonitów występujących na platfor
mie rosyjskiej.

2. Na Niżu Polski brak jest amonitów ro
dzajów Dorsopłanites, Acuticostites, gatunków 
Virgatites virgatus (Buch)12), Virgatites pal- 
lasianus (d’Orbigny), Virgatites sosia (Vischnia
koff) (bardzo niepewny jeden okaz znaleziony 
został na Niżu Polski), Zaraiskites apertus

T a b e l a  17

Zestawienie fauny przewodniej środkowego portlandu na Niżu Polski z fauną środkowego piętra wołżańskiego

Niż Polski D
P.

Platforma rosyjska 
J. Ilovayski i K. P. Florenski (1941) 

A. Gerasimow i N. P. Michajłow (1966)

Brak amonitów
CO3
cdbot-

V
ir

ga
ti

te
s

ro
sa

no
vi

Virgatites virgatus, V. rosanovi, V. pusillus,
V. patlasianus, Crendonites kuncevi, I.omonosso- 
velta lomonossovi, Laugeites slschurovskii, Cras- 
pedites ivanovi, C. pseudofragilis, Cylindroleuthis 

volgensis, Pachyleuthis rouilleri, Aucella sp.

3 Rhynchonella rouilleri, Septaliphoria sp., Serpula 

sp., Lamellibranchiata spp., Virgaliles pusillus, 
Virgalilinae gen. ind. sp. ind., Zaraiskites 
zarajskensis, Z. cf. alexandrae, Z. scythicus,
Z. quenstedti (tylko w dole), Z. pilicensis (tyl
ko w dole), Zaraiskites sp. (c )

>
Сn o

rtbec-
>
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vi
rg

at
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s. 

s. Cylindroleuthis volgensis, Virgatites virgatus,
V. sosia, V. pusillus, V. patlasianus, Aculi- 
coslites acuticostalus, Lomonossovella lomonossovi, 
L. blaltei, Laugeites slschurovskii, Pachyleuthis 
rouilleri, Hiboliles mniovnikensis

2 Zaraiskites zarajskensis, Z. pilicensis, Z. ale
xandrae, Z. scythicus, Z. quenstedti, Zaraiskites 
sp. (a ), Zaraiskites sp. (c ), Zaraiskites sp. (d ), 
Zaraiskites sp. (e ), Zaraiskites sp. (f ),  Zarais- 
kites sp. (g )
Aucetla sp. tylko w W  części obszaru

an
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ra
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s
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ra

js
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Zaraiskites zarajskensis, Z. scythicus, Z. quens
tedti, Z. pilicensis (tylko pod Moskwą rzad
kie), Z. aperlus, Dorsopłanites panderi, D. dor- 
soplanus, Paviovia menneri, P . pavlovi, Aculi- 
coslites acuticostalus, Cylindroleuthis parvula,
C. magnifica, C. submagnifica, C. rosanovi, 
Aucella sp. sp.

i Michalskia miatschkoviensis, Zaraiskites scylhi- 
cus, Z. quenstedti, Z. sauvagei, Z. pilicensis 
(nieliczne), Zaraiskites sp. (b ), Zaiaskiles sp. (a ), 
Paviovia pavlovi (tylko Pomorze zachodnie) 
w W części obszaru 
Aucetla sp. sp. (nieliczne)

aoЛt.o
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i Michalskia miatschkoviensis, (b. nieliczne), Za- 
raislcites scythicus, Z. quenstedti, Paviovia pav
lovi, Dorsopłanites panderi, Cylindroleuthis 
parvula, Pachyteulhis ? gorodischensis, Aucella 

sp. sp. (liczne)
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(Michalski), Pavlovia menneri Mikhailov i be- 
lemnitów występujących na platformie rosyj
skiej. Gatunek Pavlovia pavlovi (Michalski) zo
stał znaleziony na Niżu Polski tylko na pół
nocno-zachodnim krańcu Pomorza.

3. Na Niżu Polski występują gatunki Za
raiskites sauvagei (Lewiński), Z. alexandrae 
(Lewiński) i bliżej nieokreślone Zaraiskites sp. 
(a), (b), (c), (d), (e), (/), (g ) oraz Virgatites? sp. 
ind.13) nie znane z platformy rosyjskiej.

4. Zasięg stratygraficznego występowania 
gatunków Zaraiskites scythicus (Vischniakoff), 
Z. ąuenstedti (Rouillier), Z. pilicensis (Michal
ski) jest większy niż na platformie rosyjskiej. 
Zaraiskites scythicus i Z. ąuenstedti występu
je na Niżu Polski we wszystkich poziomach, 
natomiast na platformie rosyjskiej tylko w po
ziomie Dorsoplanites panderi (w obu podpo- 
ziomach).

Zaraiskites pilicensis na Niżu Polski wy
stępuje już w najniższym poziomie (wprawdzie 
nieliczne) i spotykany jest jeszcze w dolnej 
części trzeciego poziomu Virgatites pusillus) — 
natomiast na platformie rosyjskiej występuje 
tylko w górnym podpoziomie (Zaraiskites za
rajskensis) poziomu Dorsoplanites panderi.

Zaraiskites zarajskensis charakteryzuje na 
Niżu Polski poziom drugi, a więc pojawia się 
tak samo jak na platformie rosyjskiej, ale w 
Polsce występuje jeszcze i w trzecim pozio
mie, podczas gdy na platformie rosyjskiej nie 
wykracza poza podpoziom Zaraiskites zaraj
skensis.

5. Nie ma wspólnych elementów w faunie 
głowonogowej z obszarem północnej Syberii 
oprócz pojedynczego okazu rodzaju Pavlovia. 
Na Syberii występują liczne, ale inne gatunki 
tego rodzaju, między innymi Pavlovia iatrensis 
Ilovayski (W. N. Sachs, M. S. Mieseżnikow, 
N. I. Szulgina, 1968).

6. W górnej części warstw środkowego 
portlandu na Niżu Polski występuje warstwa 
ramienionogowa zaliczana do górnej części po
ziomu trzeciego (Virgatites pusillus) (tab. 17). 
Warstwa ta stanowi osad skondensowany gru
złowy i muszlowcowy. Amonity spotykane są 
tu rzadko, a mikrofauna wskazuje ogólnie na 
wyższą część górnego malmu. Tylko w nie
których otworach (np. na Pomorzu zachodnim 
w otworze Wolin) w warstwie ramienionogo- 
wej została znaleziona mikrofauna występują
ca także na platformie rosyjskiej w poziomie 
Virgatites virgatus, są to: Galliaecytheridaea 
(? ) elegans (Sharapova), G. (? ) subhexangulata 
(Sharapova) i Protocythere egregia Lubimo
va.

12) Gatunek ten cytowany przez J. Kutka (196 lb, 
1962a), przez J. Dembowską (1965, 1967) i K. Pa 
włowską (1958) był błędnie oznaczony.

13) Oznaczono poprzednio błędnie jako Virgatites 
virgatus (Buch).

Wśród ramienionogów występuje Rhyncho- 
nella rouilleri Eichwald, Septaliphoria (M o s - 
quella) oxyoptycha Fischer, S. (Russirhynchia) 
fischerii (Rouillier) —  gatunki cytowane spo
śród fauny poziomów Virgatites virgatus plat
formy rosyjskiej. Poza tym licznie spotyka
ne są Septaliphoria pinguis Roemer oraz S. 
pinguis Roemer var. bononiensis Lewiński nie 
występujące na platformie rosyjskiej. Wymie
nione gatunki pojedynczo występują w Polsce 
również i w niższych częściach profilu górne
go malmu.

Poza omówioną fauną wśród małżów port
landu charakterystyczny jest rodzaj Aucella. 
Jest on liczny na platformie rosyjskiej i w 
Polsce północno-zachodniej, natomiast w Polsce 
wschodniej i południowej spotyka się tylko 
pojedyncze okazy.

7. Utwory leżące na Niżu Polski ponad 
warstwą ramienionogową nie mogą być korelo
wane z poziomami utworów wołżańskich na 
podstawie fauny, gdyż na platformie rosyjskiej 
są to osady morskie a na Niżu Polski brakicz- 
ne. Tylko ogólnie wiek ich określa pozycja 
między podpoziomem Virgatites virgatus s. s. 
a poziomem Riasanites riasanensis beriasu 
(tab. 24).

K O R E LAC JA  Z PR O W IN C JĄ  P O R T LA N D ZK Ą

Interesujący nas odcinek profilu najwyż
szej jury reprezentowany jest w Anglii przez 
kompleksy: środkową i górną część Kimeridge 
Clay, Portland Sand, Portland Stone i częścio
wo Purbeck Beds.

W. J. Arkell (1956) podał schemat straty
graficzny tych warstw. Odcinek Kimmeridge 
Clay zawierający poziomy: 1. Gravesia grave- 
siana, 2. Gravesia gigas, 3. Subplanites spp. 
(?) vimineus, 4. Subplanites wheatleyensis uz
nał on za środkowy kimeryd. Górny odcinek 
Kimmeridge Clay uznał za górny kimeryd 
i wliczył tu poziomy: 1. Pectinatites pectinatus,
2. Pavlovia rotunda i 3. Pavlovia pallasioides.

Dla kompleksów Portland Sand i Portland 
Stone przyjmuje W. J. Arkell nazwę piętra 
portland wliczając tu poziomy: 1. Zaraiskites 
albani (dolną część Portland Sand), 2. Glauco- 
lithites gorei (górna część Portland Sand), 3. 
Titanites giganteus (Portland Stone).

Warstwy lagunowo-brakiczne i słodko
wodne — Purbeck Beds wyróżnia W. J. A r
kell jako odrębne piętro purbek i dzieli je na 
trzy poziomy na podstawie rozwoju fauny mał- 
żoraczkowej: 1. Cypris purbeckensis, 2. Cypris 
granulosa i 3. Pseudocypridina setina.

J. C. W. Cope (1967), w wyniku szczegóło
wego opracowania fauny poziomów od Graveria 
gravesiana do Pectinatites pectinatus w hrab
stwie Dorset, uważa za niesłuszne wydzielenie 
środkowego kimerydu. Poczynając od pozio-
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W . J. Arkell (1956)
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mu Gravesia gravesiana, a według niego po
ziomu Pectinatites (Virgatoephinctoides) ele- 
gans, wyróżnia on kimeryd górny, dzieląc go 
na szereg poziomów (tab. 18) na podstawie oz
naczonych przez siebie nowych gatunków ro
dzaju Pectinatites (przy czym do rodzaju Pec
tinatites włącza szereg amonitów z rodzaju 
Subplanites Spatha u).

Również pewne zmiany w stratygrafii gór
nej części Kimmeridge Clay wprowadza R. 
Casey (1967). Uważa on, że poziom Paviovia 
pallasioides leży nie powyżej (jak sądził W. J. 
Arkell, 1956) lecz poniżej poziomu Paviovia 
rotunda, wykształconego poza rejonem Dorset 
jako warstwa zlepieńoowa (górna warstwa li- 
dytowa) na granicy Kimmeridge Clay i Port
land Sand. Poza tym w  tej samej pracy R. 
Casey pisze o znalezieniu w poziomie Progalba
nites albani (w Portland Sand) gatunków ro
dzaju Epivirgatites bliskich gatunkowi E. ni
kitini (Michalski). Wobec tego chce on poziom 
Progalbanites albani Anglii korelować z po
ziomem Epivirgatites nikitini platformy rosyj
skiej. Przyjmuje on jednocześnie, że między 
poziomem Paviovia rotunda (w jego nowym 
położeniu) a poziomem Progalbanites (=  Za
raiskites) albani znajduje się odpowiednik woł- 
żańekiego poziomu Virgatites virgatus, wyra
żony obecnością nieoznaczalnych bliżej amo
nitów w warstwach iłów Kimmeridge Clay 
leżących w Dorset jeszcze ponad zlepieńcami 
poziomu Paviovia rotunda a pod piaskowcami 
Portland Sand poziomu Progalbanites albani. R. 
Casey wysuwa propozycję obniżenia granicy 
między kimerydem a portlandem do stropu po
ziomu Pectinatites pectinatus. Portland w Anglii 
obejmowałby poziomy od Paviovia pallasioides 
(w nowym położeniu) do poziomu Paracraspe
dites wyróżnionego przez R. Caseya (1962) po
nad poziomem Titanites giganteus.

Bardzo istotne dla ustalenia stratygrafii 
portlandu i purbeku Anglii było stwierdzenie 
przez R. Caseya (1962), że znalezione w Lin
colnshire, w dolnej części piaskowców Spilsby, 
amonity rodzaju Kerberites i Crendonites oraz 
Paracraspedites nie występują, jak mniemał L. 
F. Spath (1924, 1936), na wtórnym złożu w ut
worach kredowych, ale znajdują się na miej
scu. Wobec tego dolna część piaskowców Spil
sby jest wieku portlandzkiego. Twierdził tak 
już A. P. Pavlow (1889, 1896), G. W. Lam- 
plough (1896), A. P. Pavlow, W. G. Lamplough

14) Z  pracy J. C. W. Cope’a (1967) wynika, że 
rodzaj Pectinatites sięga od poziomu Gravesia grave
siana do poziomu Pectinatites pectinatus (według 
podziału W. J. Arkella, 1956). J. W. С. Cope opraco
w ał na nowo faunę z Kimmeridge Clay z Dorset 
i włączył do rodzaju Pectinatites wyróżnione przez 
S. S. Buckmanna (1923, 1925) rodzaje Wheatleyites, 
Pectiniform ites, Keratinites, wyróżnione przez L. F. 
Spatha (1924) rodzaj Subplanites i Subdichotomoceras 
oraz przez E. Neaversona (1925) rodzaje: V irgatos - 
phinctoides, A llovirgatites i Sphinctoceras.

(1892) na podstawie znalezionych także w dol
nym piaskowcu Spilsby, ale nieco wyżej, ga
tunków rodzaju Craspedites z grupy subditus 
i gatunków bliskich gatunkowi Craspedites no
diger.

Granicę z kredą należy według R. Caseya 
(1963) przeprowadzić wewnątrz piaiskowcó\v 
Spilsby, poniżej środkowej warstwy gruzłowej 
(Middle — Spilsby Nodul Bed).

W ten sposób R. Casey (1963) dowiódł, że 
warstwa piaskowców ze Spilsby między po
ziomem Paracraspedites a środkową warstwą 
gruzłową jest odpowiednikiem górnego piętra 
wołżańskiego platformy rosyjskiej (obecnie 
górnego podpiętra wołżańskiego).

Jednocześnie z rozważań stratygraficzno-pa- 
leogeograficznych tegoż autora (1963) wynika, 
że dolna część purbeku (w pojęciu piętra) w 
Anglii południowej — czyli warstwy Lulworth 
w Dorset, poniżej transgresywnej warstwy Cin
der (z morską fauną małżów Pecten, Trigonia, 
Ostrea) są odpowiednikiem piaskowców Spil
sby z amonitami rodzaju Craspedites (subdi
tus —  nodiger). W spągu warstwy Cinder, któ
rą koreluje R. Casey (1963) z Middle Spilsby 
Nodul Bed, przyjmuje on granicę z dolną kre
dą.

D. Barker (1966b) na podstawie małżoracz
ków wyróżnia w najwyższym portlandzie i pur
beku 5 facji (wprowadzenie pojęcia facji nie 
jest tu najtrafniejsze ze względu na ich wza
jemne nadległe położenie).

1. Facja A  — morska — portlandzka z amo
nitem Titanites giganteus (Sowerby) i morski
mi małżoraczkami, między innymi Macrodenti- 
na retirugata (Jones), O rthonotacythere rim o- 
sa Martin.

2. Facja В — określona jako morska facja 
purbeku, zawiera mikrofaunę mieszaną — mał
żoraczki morskie i euryhalinowe, wśród któ
rych pojawia się Mantelliana purbeckensis 
(Forbes), Fabanella ansata (Jones) i F. bolo
niensis (Jones).

3. Facja С — brakiczna facja purbeku z eu- 
ryhalinowymi małżoraczkami takimi jak w fa
cji B.

4. Facja D — warstwy wysłodzone, oligo- 
halinowa facja purbeku między innymi z The- 
riosynoecum forbesii (Jones) i Cypridea dun- 
keri Jones.

5. Facja E — utwory piaszczyste z fauną 
małżów morskich bez małżoraczków — morska 
facja początku transgresji dolnokredowej (przy
padającej w środkowych warstwach purbeku).

Na tabeli 18 przedstawiono próbę korelacji 
utworów górnego malmu w Anglii i na Niżu 
Polski. Przeprowadzenie korelacji między ut
worami portlandu na Niżu Polski a osadami 
tegoż wieku w Anglii jest trudne.

1. Korelacja dolnego portlandu oparta być 
może jedynie na podstawie występowania
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wspólnych rodzajów Pectinatites i Subplani
tes. Ten ostatni rodzaj J. C. W. Соре (1967) 
włącza do rodzaju Pectinatites.

2. Korelacja warstw środkowych jest bar
dzo trudna. Wspólnym rodzajem spośród amo
nitów jest Paviovia  występująca w Polsce tyl
ko na północno-zachodnim skrawku obszaru. 
Występowanie w Anglii rodzaju Zaraiskites 
(W. J. Arkell, 1956) jest dyskusyjne, uważa 
się go zgodnie z poglądem L. F. Spatha (1936) 
za odrębny rodzaj Progalbanites, albo (A. Zeiss,
1968) uznaje się go za rodzaj Zaraiskites.

W zespołach mikrofauny cytowane są dwa 
wspólne gatunki otwornic Ammobaculites ag- 
glutinans (d’Orbigny) i Quinqueloculina eg - 
montensis Lloyd (A. J. Lloyd, 1959, 1962).

W świetle rozważań R. Caseya (1967) do
tyczących korelacji między piętrem wołżań
skim a portlandem angielskim wydaje się, że 
warstwy środkowego portlandu z trzema po
ziomami na Niżu Polski mogłyby odpowiadać 
w Anglii poziomom: Paviovia pallasioides, Pa
viovia rotunda i warstwom z Ammonites spp. 
Jednak, ponieważ rozważania R. Caseya (1967) 
prowadzą do wniosku, że na platformie rosyj
skiej brak jest odpowiedników poziomów Cren- 
donites gorei i Titanites giganteus oraz Para- 
craspedites (autor ten przyjmuje tu lukę se
dymentacyjną), z czym nie zgadzają się geolo
gowie radzieccy (W. N. Sachs, M. S. Mieseżni- 
kow, N. I. Szulgina, 1968) i co krytykuje A. 
Zeiss (1968), należy przyjąć i drugą ewentu
alność, a mianowicie poprzednio proponowaną 
korelację (J. W. Arkell, 1956; P. A. Gerasimow, 
N. P. Michajłow, 1966), z której wynika, że

T a b e l a  19

Korelacja najwyższej jury w Anglii i na platformie rosyj
skiej (R. Casey, 1967)

Anglia Platforma rosyjska

Craspedites ex gr. nodiger 
Craspedites ex gr. subditus

Craspedites nodiger 
Craspedites subditus 
Kachpurites fulgens

Paracraspedites 
Titanites giganteus 
Crendonites gorei

Luka

Progalbanites albani 
Ammonites spp. 
Paviovia rotunda 
Paviovia pallasioides

Epivirgatites nikitini 
Virgatites virgatus s. /. 
Zaraiskites zarajskensis 
Paviovia pavlovi

Pectinatites pectinalus Dolne piętro wołżańskie

warstwy środkowego portlandu Niżu Polski mo
gą odpowiadać poziomom od Paviovia do Za
raiskites (=  Progalbanites) albani (tab. 18). 
Dla wyjaśnienia autorka podaje tu korelację 
między poziomami angielskimi i platformy ro
syjskiej według koncepcji R. Caseya (1967) 
(tab. 19) i według P. A. Gerasimowa, N. P. 
Michajłowa (1966) (tab. 20) potwierdzoną przez 
wyżej cytowaną pracę z północnej Syberii (W. 
N. Sachs, M. S. Mieseżnikow, N. I. Szulgina,
1968).

3. Warstwy górnego portlandu na Niżu Pol
ski można z dużym prawdopodobieństwem sko
relować z warstwami występującymi w Anglii 
począwszy od poziomu Progalbanites (=  Za
raiskites) albani (przyjmując wnioski R. Ca
seya z 1967 r.), albo od górnej części poziomu 
Crendonites gorei (przyjmując korelację P. A. 
Gerasimowa i N. P. Michajłowa, 1966) aż do 
transgresywnej warstwy Cinder w środkowym 
purbeku (R. Casey, 1963). Podstawą tej kore
lacji jest występowanie wspólnych gatunków 
małżoraczków w obu obszarach (tab. 21).

Wydaje się, że małżoraczkowy poziom F na 
Niżu Polski odpowiada w Anglii (Dorset) przy
najmniej części warstw Portland Sand, war
stwom Portland Stone (facja A  D. Barker, 
1966a) i najniższej części purbeku angielskiego 
(facja В D. Barker, 1966a). Występują tu 
wspólne gatunki Macrodentina retirugata (Jo
nes), Or thono tacy there rimosa Martin, a w gór
nej części pojawiają się Mantelliana purbec
kensis (Forbes), Fabanella ansata (Jones) i F. 
boloniensis (Jones).

Poziom E i D z Niżu Polski odpowiadałby 
brakicznej facji С dolnego purbeku (D. Barker, 
1966b). Na obu obszarach rozwijają się w głęb
szych częściach zbiornika osady ewaporatowe 
gipsów i anhydrytów z występującymi wspól
nie małżoracżkami Fabanella ansata (Jones), 
F. boloniensis (Jones) i Mantelliana purbecken
sis (Forbes).

Poziomy małżoraczkowe С i В z Niżu Polski
—  osady wysładzającego się Zbiornika mają 
wspólne gatunki ze słodkowodnymi osadami 
z dolnej części środkowego purbeku angielskie
go — facji D* D. Barkera (op. cit.) — są to: 
Theriosynoecum forbesii (Jones) i Cypridea 
dunkeri Jones.

Wyżej leżące utwory poziomu małżoraczko- 
wego A, wykazujące już na Niżu Polski pierw
sze oznaki rozpoczynającej się transgresji dol- 
nokredowej, S. Marek (1968; S. Marek, W. Bie
lecka, J. Sztejn, 1969) zalicza do beriasu i pa- 
ralelizuje je z transgresywną warstwą Cinder 
także uznaną przez R. Caseya (1963) za począ
tek transgresji dolnokredowej w Anglii.

We Francji najpełniejszy profil utworów 
portlandu występuje w Boulonais i wydaje się, 
że reprezentuje on wschodnią przybrzeżną część 
angielskiego basenu g ór noma lmsk i ego.

Dość licznie występująca we Francji fauna
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T a b e l a  20
Korelacja najwyższej jury na platformie rosyjskiej i w Anglii

Platforma rosyjska 
P. A. Gerasimow, М. P. Michajlow (1966)

Anglia według 
W. J. Arkella (1956)

eu Kachpurites fulgens Purbek
tm

D Epivirgatites nikitini Titanites giganteus
O
-o

3
CO'B

c.
ЧП Virgatites virgatus s. 1. Crendonites gorei

•N
O
* 43 Zaraiskites Zaraiskites (Progalbanites)
Ot* *S ’C zarajskensis albani

ce a>
CU

°  1ucs
fc. О,
О Pavlovia Pavlovia pallasioides

o
ТЭ

Q pavlovi Pavlovia rotunda

Subplanites Pectinatites
pseudoscythicus pectinatus

nie jest dotąd opracowana15), stąd też płyną 
trudności korelacji.

Próbę podziału tych utworów podał P. Pru
vost (1924) i na jego wnioskach opierał się 
W. J. Arkell (1956), a ostatnio J. C. W. Cope 
(1967) przy bardzo zresztą ogólnej korelacji 
warstw z Boulonnais z warstwami z Dorset 
(Anglia).

P. Pruvost dzieli utwory portlandu z Bou- 
lormais na trzy ogniwa.

Jako dolny portland wydziela dolną część 
z Crćche z Gravesia portlandica (Loriol) (=  gi- 
gas Zieten), G. gravesi d’Orbigny i „Perisphin- 
ctes” bleicheri, z licznymi Exog-yra virgula 
(Defrance) i Trigonia pellati Munier Chalmas. 
Przypulszcza on, że ponad tym poziomem ist
niej w profilu luka przypadająca na poziom 
Gravesia irius (poziom H. Salfelda, 1914), nie 
wyróżniany już przez W. J. Arkella (mieszczą
cy się w poziomie Gravesia gigas).

Do środkowego portlandu P. Pruvost wli
cza serię utworów od górnych piaskowców 
z Creche, poprzez ilastą serię z trzema pozio
mami otoczaków fosforytowych, do wapieni 
gruzłowych włącznie. Wyróżnia on tu poziomy: 
Pseudovirgatites (=  Pectinatites według J. C. 
W. Copea, 1967), Wheatleyites pringlei (=  Pec
tinatites pringlei według J. C. W. Copea, 1967), 
Perisphinctes devillei wraz z P. boidini (=  Pec
tinatites devillei i Pectinatites boidini według

15) A. P. Dutertre (1927) opracowywał fauną z Bou- 
lonnais, ale przedwczesna śmierć pracę tę przerwała.

4 — Portland

J. C. W. Copea, 1967), Pallasiceras i Perisphin- 
ctes nikitini wraz z „Perisphinctes” pseudobi- 
plex. W poziomie Pallasiceras znaleziono póź
niej (jide W. J. Arkell, 1956 oraz J. C. W. Cope,
1967) gatunki rodzaju Pectinatites, a w wyż
szej części gatunek Pavlovia rotunda (Sower- 
by).

Utwory z Boulonnais do poziomu „Palla
siceras” P. Pruvosta W. J. Arkell (1956) włą
cza do kimerydu s. anglico, a poziom „Peris
phinctes” pseudobiplex koreluje już z portlan- 
dem (dolną częścią Portland Sand).

Nadległą serię piaszczystą i ilasto-piaszczy- 
stą z glaukonitem z poziomami Perisphinctes 
gorei (=  Glaucolithites gorei) oraz Perisphin
ctes giganteus i P. bononiensis (Titanites gi
ganteus i T. bononiensis według W. J. Атке11а) 
P. Pruvost (1924) uważa za górny portland.

W tej samej pracy P. Pruvost podaje w 
wątpliwość oznaczenia szeregu gatunków przez 
E. Sauvagea (1911 — jide P. Pruvost) takich 
jak Virgatites apertus, V . scythicus, V . ąuen
stedti. Widzi on występowanie wspólnej fauny 
z górnym malmem południowej Anglii, a nie 
prowincji wołżańskiej jak to sugerował między 
innymi A. P. Pavlow (1901).

Bardzo trudno jest przeprowadzić korela
cję między profilem z 'Boulonnais a profilem 
portlandu na Niżu Polski. Jak dotąd oprócz 
gatunku Pectinatites cf. boidini (Loriol) i ogól
nie rodzaju Pavlovia brak jest wspólnych ele
mentów wśród amonitów. Wprawdzie, jak to 
wykazał J. Lewiński (1922) występują w ze-
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T a b e l a  21
Rozprzestrzenienie wspólnych gatunków małżoraczków w Anglii i na Niżu Polski

Poziomy amonitowe 
(W. J. Arkell,

R. Casey, 1967)

Anglia

(D. Barker, 1966b)

N iż Polski

(W. Bielecka, J. Sztejn, 1966)

Craspedites 
ex gr. nodiger 

Craspedites
ex gr. subditus

Paracraspedites 
Titanites giganteus 
Crendonites gorei 
Progalbanites 
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spole wspólne gatunki małżów, ale trudno jest 
je wiązać z poziomami amonitowymi.

W Boulonnais osady facji purbeckiej zacho
wały się w stropie portlandu jako cienki płat 
ocalały od erozji.

W Basenie Paryskim i na obszarze północ
nej części NRF rozwój sedymentacji morskiej 
zakończył się znacznie wcześniej niż w połud
niowej Anglii i północno-zachodniej Francji.

W dolnej Saksonii, Meklemburgii i częścio
wo w  Brandenburgii utwory portlandu wy
kształcone są głównie lub wyłącznie w facji 
brakiczno-lagunowej i słonawowodnej (w głęb
szych partiach zbiornika z rozwiniętą facją 
salinarną i siarczanową).

W dolnej Saksonii dolny portland —  Gigais- 
schichten — reprezentują utwory morskie z fau
ną grawezjową. Dalej ku wschodowi i ten 
odcinek profilu jest już wykształcony jako osa
dy brakiczne.

W utworach tych wyróżnia się kompleksy 
litologiczne, które na podstawie mikrofauny,

częściowo fauny małżowej i porównań paleo- 
geograficznych wiąże się z podziałem przyjętym 
na pozostałym obszarze Europy. S. Marek, W. 
Bielecka, J. Sztejn (1969) skorelowali na pod
stawie małżoraczków (W. Bielecka, J. Sztejn,
1966) występujące na Niżu Polski osady gór
nego portlandu z brakicznymi utworami tej 
części Europy‘zachodniej.

S. Marek (S. Marek, W. Bielecka, J. Sztejn,
1969) koreluje poziom F ze środkową częścią 
kompleksu margli z Miinder (NRD, NRF), gdyż 
występują tu wspólne gatunki: Cytheropteron 
purum  Schmidt, Macrodentina (Macrodentina) 
maculata Malz oraz Mantelliana purbeckensis 
(Forbes) (W. Klinger, H. Malz, C. P. R. Mar
tin, 1962).

Poziomy E i D łącznie zawierają taki sam 
zespół małżoraczków jak górna część kom
pleksu margli z Miinder (NRD, NRF) (W. Klin
ger, H. Malz, C. P. R. Martin, 1962). S. Marek, 
W. Bielecka, J. Sztejn (1969) korelują te pozio
my z górną częścią kompleksu margli z Miin-
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der tzn. z poziomu jw 5. Ważnym gatunkiem 
korelacyjnym jest tu Fabanella ansata (Jones); 
występuje ona w środkowej części górnego 
kompleksu margli z Miinder z NRF północ
no-zachodnich (G. Bischoff i J. Wolburg, 1963) 
oraz znaleziona została przez E. Wienholz (1965) 
w środkowej części górnego kompleksu margli 
z Miinder z NRD. Gatunek ten wystę
puje wreszcie w dolnym purbeku Anglii 
(D. Ваткег, 1966а) oraz we Francji —  w Base
nie Paryskim, w utworach odpowiadających 
dolnej części górnego kompleksu margli z Miin- 
der (H. J. Oertli, 1963).

Zespół małżoraczków poziomu С jest taki 
sam jak w północno-zachodniej części NRF w

niższym kompleksie Serpulitu — niższa część 
poziomu jwo b według W. Klingera, H. Malza 
i G. P. R. Martina (1962). Podobny zespół po
daje z górnej części dolnego purbeku Francji 
(Basen Paryski i Boulonnais) H. J. Oertli (1963), 
paralelizując go z dolną częścią kompleksu 
Serpulitu NRD i NRF. Wspólne gatunki małżo
raczków podaje także i D. Barker (1966b) z niż
szej części angielskiego środkowego purbeku.

Poziom В ma wspólne gatunki z wyższą 
częścią kompleksu Serpulitu NRD i NRF (wyż
sza część poziomu jwo b).

Obecność w poziomie A  gatunku Cypridea 
posticalis Jones typowego dla najwyższej części 
kompleksu Serpulitu NRD i NRF, pozwala

T a b e l a  22
Korelacja stratygraficzna portlandu w Europie zachodniej i na Niżu Polski

Anglia 
(R. Casey, 1962, 

1963)

Basen Paryski 
(H. Orrlli, 1963)

(j.
H

NRF  
Wolburg, 1959; 
. Bartenstejn, 
1959— 1965)

NRD  
(E. Wienholz, 

1965)

Niż Polski 
(S. Marek, W. Bielecka, J. Sztejn, 

1969; J. Dembowska, 1973)

Weld Riasanites rjasanensis co
cd

cd
'Cфffl

®

A otwornice morskie i mal- 
żoraczki brakiczne

t->

m

ЛU4)Л
FiЭ
CL

>»
£
03 Warstwy

Purbek 
s. s.

Serpulit

(6)

B
er

ia
s

Serpulit

(6)

В
С

mikrofauna brakiczna 
mikrofauna brakiczno-slod- 
kowodna
(małżoraczki Serpulitu)

cd
XO<uAu

cd

£
Lulworth

be
k“ 

(f
ac

ja
)

górny
(5a +  b)

górny
Miinder
Mergel

(5)

D

E

Osady brakiczne 
i hyperhalinowe 
mikrofauna 
brakiczna
górnego Munder Mergel

O .

cd
o*
cd
Ь

U
-O
be

Po
rt

la
nd

Portland
Stone

hs
Oh

Portland 
$. s. 'З

b£)
№-■
OJ
s
<v

środkowy 
(4a +  b)

środkowy
Miinder
Mergel

(4)
F

małżoraczki brakiczne 
i otwornice morskie

Po
rt

la
nd

Portland
Sand

Kimeridge
Clay

:3
S

dolny 
(3a +  b)

Gó
rn

y 
m

al
m

Górny
malm
1— 3
niedosta
tecznie
stwier
dzony

Warstwa ramienionogowa 
Virgatites pusillus

Zaraiskites
zarajskensis

Zaraiskites
scythicus

śr
od

ko
w

y

K
im

er
yd

Eimbeckhauser
Plattenkalk

Gigasschichlen

— -

Pectinatites i 
Subplanites spp.

Subplanites
klimovi

do
ln

y



52 Jadwiga Dembowska

przypuszczać, że poziom A  można z nim kore
lować (S. Marek, W. Bielecka, J. Sztajn, 1969).

W poziomie A  na Niżu Polski zaznaczają się 
także pierwsze objawy transgresji. S. Marek 
(1965, 1968), nawiązując do poglądów R. Caseya
(1963), według którego początek transgresji 
beriasu jest równowiekowy z transgresją przy
padającą w górnej części Serpulitu niemieckie
go i transgresją warstwy Cinder ze środkowej 
części purbeku Anglii, zalicza brakiczno-morski 
poziom A do najniższego beriasu. Przyjmuje 
więc granicę między jurą i kredą między po
ziomami В i A, na początku nowej rozwijają
cej się następnie transgresji.

Dodać tu należy, że w latach 1958, 1964, 
1965 P. Donze opublikował szereg prac (fide S. 
Marek — S. Marek, W. Bielecka, J. Sztejn, 1969), 
w których opisuje małżoraczki znalezione w po- 
łudniowo-wschodniej Francji w lagunowo-lim- 
nicznych utworach zaliczanych do dolnego i 
częściowo środkowego beriasu. Podaje on stąd 
następujące gatunki: Cypridea inversa Martin,
C. dunkeri Jones (=  C. carinata Martin), C. gra
nul osa (Sowerby), C. tumescens praecursor 
Oertli (=  C. valdensis praecursor Oertli), M a - 
crodentina (D ietyocythere) retirugata (Jones), 
Fabanella boloniensis (Jones) (=  Fabanella po- 
lita (Martin), Mantelliana purbeckensis (Forbes) 
(=  Cypris purbeckensis Forbes), Theriosynoe- 
cum forbesii (Jones) (=  Metacypris forbesii 
Jones) i Scabriculocypris trapezoides Ander
son.

Gatunki te występują na Niżu Polski w po
ziomach E, D i C, w południowej Anglii w 
dolnym purbeku i niższej części purbeku środ
kowego, w Basenie Paryskim w purbeku s. s., 
wreszcie w NRD i NRF w górnej części kom
pleksu margli z Mtinder i dolnej części kom
pleksu Serpulitu. Na tej podstawie w Europie 
zachodniej granica między jurą i kredą przyj
mowana jest dość powszechnie między środko
wym i górnym kompleksem margli z Munder 
(E. Wienholz, 1965). Na Niżu Polski przypa
dałaby ona zatem na granicy między poziomem 
F i E, co z punktu widzenia rozwoju paleogeo- 
graficznego jest trudne do przyjęcia.

Podział na kompleksy litologiczne i próbę 
ich korelacji przedstawia załączona tabela 22.

PR Ó BA  K O RELACJI Z PR O W IN CJĄ  
M E D Y T E R A Ń SK Ą

W Europie południowej górny malm wy
kształcony jest w facji medyterańskiej. Cha
rakteryzuje go specyficzny zespół fauny od
mienny od rozwijającego się w morzach epi- 
kontynentalnych. Powstają wobec tego znacz
ne trudności w korelacji stratygraficznej utwo
rów tytonu tak z utworami portlandu jak 
i z utworami piętra wołżańskiego, a także 
i z utworami górnego malmu na Niżu Polski.

Istnieje także szereg nie zawsze zgodnych 
poglądów na korelację różnych warstw zawie
rających faunę tytońską, ostatnio bardzo szcze
gółowo opracowywaną między innymi przez 
P. Donzea i R. Enaya (1961), K. Barthela 
(1962), A. Zeissa (1968).

Podział tytonu i jego korelację zestawioną 
według najnowszych opracowań przedstawia 
tabela 23.

Niewiele jest wspólnych elementów w ze
spole fauny tytonu i portlandu Niżu Polski.

W zespole fauny dolnotytońskiej w połud
niowej Francji (Saint Concors P. Donze i R. 
Enay, 1961) występuje rodzaj Subplanites, Ы 6 - 
ry jak wiadomo charakteryzuje dolny portland 
na Niżu Polski i na platformie rosyjskiej. Na 
Niżu Polski znaleziono gatunek Subplanites ko- 
keni (Behrendsen) cytowany z tytonu dolnego 
Argentyny (J. Indans, 1954; P. Donz, R. Eney, 
1961). Poza tym jeden z przedstawicieli tego 
rodzaju na Niżu Polski wykazuje pewne po
dobieństwo do gatunku Subplanites schlosseri 
(Schneid).

Gatunki rodzaju Subplanites (S. continguus 
Catullo, S. pseudocolubrinus Kilian, S. schlos
seri (Schneid) cytuje K. Birkenmajer (1963) 
z dolnego tytonu pienińskiego pasa skałkowego 
■— z dolnej części serii czorsztyńskiej, odpo
wiednika warstw z Klentnitz.

Występowanie okazów tego rodzaju znane 
jest również z egzotyków jurajskich tkwiących 
w młodszych utworach fliszu karpackiego 
(Kruhel Wielki —  K. Wójcik, 1913— 1914; In- 
wałd i Woźniki — M. Książkiewicz, 1963).

Elementem medyterańskim w warstwach 
dolnego portlandu na Niżu Polski są przedsta
wiciele rodziny Oppelidae; na ogół na Niżu 
Polski okazy są źle zachowane i nie nadają się 
do oznaczenia ie).

Z zespołu fauny środkowego portlandu na 
Niżu Poliski znalezione zostały w górnej części 
dolnego tytonu, w bloku egzotycznym z Woź
nik dwa gatunki rodzaju Zaraiskites: Z. ex aff. 
zarajskensis (Michalski) i Z. ex aff. quenstedti 
Rouillier) (M. Książkiewicz, 1963). F. Bach- 
mayer (1957) podaje także obecność gatunku 
Provirgatites ( =  Zaraiskites) scythicus (Vis
chniakoff) znalezionego w skałkach w dolnej 
Austrii w warstwach z Klentnitz razem z ga
tunkiem Subplanites continguus (Catullo). Jed
nocześnie z tych samych warstw podaje on 
obecność Pseudovirgatites scruposum (Oppel) 
znanego także ze skałki stramberskiej, wystę
pującego albo w poziomie Virgatosphinctes 
transitorius albo między poziomami transito- 
rius i semiforme (tab. 23).

Wcześniej O. Abel (1897) podawał także 
z tytonu z Niederfellabrunn z Austrii ewen-

ie) Gatunki cytowane z południowej części niecki 
łódzkiej przez C. Pachuckiego (1963) nie mają dobrze 
określonego położenia stratygraficznego.
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tualną obecność Virgatites sp. (Olcostephanus 
virgatus Buch) oraz małżów rodzaju Aucella.

Podkreślić ta należy, że na podstawie znaj
dywanej w egzotykach fauny trudno jest us
talać stratygrafię i wydzielać poziomy, stąd 
też płyną trudności w korelacji z warstwami 
występującymi in situ.

Rodzaj Zaraiskites znaleziony został w wa
pieniach tytońskich w Starej Pianinie w Buł
garii w poziomie Virgatosphinctes transitorius 
(W. Nowak, 1971).

Gatunek Zaraiskites cf. zarajskensis (Mi
chalski) znaleziony został ostatnio przez A. Zeis

sa (1968) w południowej NRF w war
stwach z Neuburg na pograniczu dolnego i gór
nego tytonu. A. Zeiss (1968, tabl. 6) na pod
stawie tego gatunku koreluje najniższą część 
górnego tytonu z poziomem Zaraiskites zaraj
skensis platformy rosyjskiej oraz z poziomem 
Zaraiskites albani w Anglii. Jednocześnie od
rzuca on pogląd R. Caseya (1967) dotyczący 
korelacji poziomu Progalbamites (=  Zaraiski- 
tes) albani z wołżańskim poziomem Epivirga- 
tites nikitini i istnienia luki w osadach wołżań- 
skich przypadającej na poziomy Glauoolithites 
(=  Crendonites) gorei, Titanites giganteus i Pa- 
racraspedites.

WNIOSKI STRATYGRAFICZNE

1. Utwory portlandu na Niżu Polski mają 
dobrze sprecyzowaną dolną granicę. Granica 
z poziomem Aulacostephanus pseudomutabilis 
s. I. kimerydu górnego ustalona jest zgodnie 
we wszystkich trzech prowincjach — port
landzkiej, wołżańskiej i tytońskiej. Jedynie w 
podziale angielskim według W. J. Arkella (1956) 
przypada ona między środkowym a dolnym ki- 
merydem, chociaż i w Anglii odzywają się gło
sy za przyjęciem jej poniżej poziomu grawez- 
jowego, jak wynika z wypowiedzi Brytyjskie
go Komitetu Mezozoicznego w 1963 r.

Granicę tę wyznaczają poziomy grawezjowe 
lub poziomy z fauną ekwiwalentną faunie 
grawezjowej. Mimo nieznalezienła na Niżu Pol
ski przedstawicieli rodzaju Gravesia, występo
wanie gatunku Subplanites klimovi (Ilovayski 
et Florenski), który na platformie rosyjskiej 
zjawia się razem z rodzajem Gravesia, oraz 
ciągłość sedymentacji między najwyższym ki- 
merydem z Virgataxioceras spp. (najwyższa 
część poziomu Aulacostephanus pseudomuta
bilis s. I.) a osadami z Subplanites klimovi 
(Ilovayski et Florenski) upoważnia do stwier
dzenia, że dolny portland na Niżu Polski roz
poczyna się od poziomu Gravesia gravesiana 
wyróżnionego we wszystkich prowincjach.

2. Górną granicę utworów portlandu au
torka przyjmuje według S. Marka (1965, 1968;
S. Marek, W. Bielecka, J. Sztejn, 1969) poni
żej poziomu Riasanites rjasanensis, którego 
dolna część rozwinięta jest jeszcze w facji 
purbeckiej, ale już z widocznymi wpływami 
rozpoczynającej się transgresji dolnokredowej 
(małżoraczkowy poziom A  W. Bieleckiej i J. 
Sztejn, 1966).

S. Marek (op. cit.) koreluje poziom małżo
raczkowy A  z transgresywną warstwą Cinder 
Anglii i również transgresywną górną częścią 
kompleksu Serpulitu NRD i NRF. Nawiązuje 
on do poglądu R. Caseya (1963), według które
go są to transgresywne osady najniższego be
riasu.

Granica między jurą a kredą jest ciągle 
jeszcze przedmiotem żywych dyskusji w całej 
Europie (Kolokwium Luxemburskie, 1962, 1967; 
Lyon, 1963; Moskwa, 1967; Budapeszt, 1969) 
i uzgodnienie poglądów w tej sprawie wydaje 
się jeszcze dalekie. Ostatnio J. Wiedmann (1968,
1969) wypowiada nawet pogląd, że granica ta 
przebiega powyżej beriasu. Autor ten wlicza 
jeszcze do górnej jury wszystkie poziomy be- 
riasellowe prowincji medyterańskiej i poziomy 
Riasanites rjasanensis i Subcraspedites spas- 
kensis platformy rosyjskiej.

W Europie zachodniej dość powszechnie 
przyjmowana jest granica między jurą i kredą 
znacznie niżej, na pograniczu środkowego i gór
nego kompleksu margli z Miinder (między in
nymi E. Wienholz, 1965), co odpowiada na Ni
żu Polski granicy między małżoraczkowymi po
ziomami F i E ( vide Ś. Marek, W. Bielecka, 
J. Sztejn, 1969).

3. Utwory portlandu na Niżu Polski są trój
dzielne.

4. Zespół amonitów dolnego portlandu na 
Niżu Polski (tab. 25) ma charakter mieszany: 
obok elementów prowincji wołżańskiej wystę
pują gatunki borealne, portlandzkie i medy- 
terańskie. Rodzaj Subplanites występuje po
wszechnie we wszystkich prowincjach, ale w 
różnych prowincjach znane są różne jego ga
tunki. Rodzaj Pectinatites głównie charaktery
zuje prowincję portlandzką i borealną, a mniej 
licznie występuje w prowincji wołżańskiej. 
Przedstawiciele rodziny Oppelidae są elemen
tem medyterańskim.

Dolny portland Niżu Polski koreluje się: 
z dolnym podpiętrem piętra wołżańskiego 
(P. A. Gerasimow i N. P. Michajłow, 1966), 
z dolną częścią dolnego tytonu (P. Donze 
i R. Enay, 1961; K. W. Barthel, 1963; K. 
Birkenmajer, 1963; R. Enay, 1964), 
z niższą częścią górnego kimerydu Anglii
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(W. J. Arkell, 1956; J. W. Cope, 1967; R.
Casey, 1967 17) ),
z dolnym i najniższą częścią środkowego
portlandu północno-zachodniej Francji (P.
Pruvost, 1924).
Korelacja z dolną częścią portlandu w Ba

senie Paryskim i w północno-zachodniej części 
NRF dotycży tylko poziomów grawezjowych 
(E. Brand, K. Hoffmann, 1963; H. J. Oertli, 
1963).

5. Wiek środkowoportlandzki określają na 
Niżu Polski rodzaje Michalskia, Zaraiskites, 
Paviovia i Virgatites. Rodzaje Zaraiskites i V ir 
gatites charakteryzują prowincję wołżańską, 
tylko nieliczne gatunki i osobniki rodzaju Za
raiskites zostały znalezione w prowincji me- 
dyterańskiej. Rodzaj Paviovia charakteryzuje 
prowincję wołżańską i portlandzką.

6. Środkowy portland Niżu Polski najle
piej koreluje się: z niższą częścią środkowego 
podpiętra piętra wołżańskiego — z poziomami 
Dorsopłanites panderi i dolną częścią poziomu 
Virgatites virgatus s. I., a ściślej dolną częścią 
poziomu Virgatites virgatus s. s. (P. A. Gerasi
mow, N. P. Michajłow, 1966).

Korelacja z prowincją portlandzką jest mo
żliwa dzięki występowaniu we Francji (Boulon- 
nais) i w Anglii rodzaju Paviovia jak również 
ewentualnemu występowaniu w Anglii rodza
ju Zaraiskites (=  Progalbanites). Odpowiedni
kiem portlandu środkowego na Niżu Polski 
jest w Anglii górna część górnego kimerydu 
(poziomy z Paviovia) i dolna część kompleksu 
Portland Sand (poziom Zaraiskites albani) we
dług J. W. Arkellą (1956), w Boulonnais port

land środkowy bez najniższej części (P. Pru
vost, 1924).

Trudna jest korelacja z tytonem, jedynie 
cytowane okazy rodzaju Zaraiskites wskazują 
na możliwość powiązań portlandu środkowego 
Niżu Polski prawdopodobnie z wyższą częścią 
tytanu dolnego i ewentualnie najniższym ty
tonem górnym (M. Książkiewicz, 1963; A. Zeiss,
1968).

7. Górny portland na Niżu Polski obejmuje 
utwory lagunowo-brakiczne między poziomem 
Virgatites pusillus (odpowiednikiem poziomu
V. virgatus s. s.) a najniższą kredą dolną (po
ziom małżoraczkowy A). Charakteryzuje go 
zespół fauny małżoraczkowej od F do B. Ze
społy małżoraczków pozwalają na korelację 
z osadami brakicznymi prowincji portlandz
kiej.

W Anglii można korelować górny portland 
Niżu Polski z górną częścią Portland Sand, 
z Portland Stone i z dolnym oraz pro parte 
środkowym purbekiem (warstwy z Lulworth) 
poniżej warstwy z Cinder (J. W. Arkell, 1956; 
R. Casey, 1963; D. Barker, 1966).

W północnych NRD i NRF korelują się te 
utwory z kompleksem margli z Miinder, po
czynając od górnej części dolnych margli z Miin
der oraz z niższą częścią kompleksu Serpulitu 
(S. Marek, 1968; S. Marek, W. Bielecka, J. 
Sztejn, 1969).

Na załączonej tabeli 24 autorka przedsta
wiła próbę korelacji portlandu na Niżu Polski 
z pozostałymi obszarami Europy (bez prowin
cji medyterąńskiej),

UWAGI PALEOGEOGRAFICZNE

W końcu jury epikontynentalny zbiornik 
morski Europy ulega znacznemu Skurczeniu 
i rozczłonkowaniu. Powstają odrębne baseny 
całkowicie lub częściowo od siebie odcięte. Po
łączenia basenów z morzem otwartym są tak
że dość utrudnione. Niektóre zbiorniki zostają 
całkowicie odcięte i zasolenie wód ulega stop
niowym zmianom.

Proces przemiany zbiorników morskich w 
brakiczne i hyperhalinowe następował w róż
nym czasie. W Brandenburgii i Meklemburgii 
tego typu zbiornik istnieje już w kimerydzie. 
Nieco później po osadzeniu płytkowodnych wa
pieni poziomu graweziowego (Gigaschichten) 
odcięte zostały od wpływów morskich zbiorni
ki w niecce hanowerskiej ie) i w Basenie Pa
ryskim.

17) W edług R. Caseya (1967) jest to cały górny 
kimeryd.

ie) W  niecce hanowerskiej rozwinęły się w  tych 
zbiornikach dużej miąższości (do 600 m) serie sol
ne (E. Brand, K. Hoffmann, 1963).

W końcu środkowego portlandu podobne 
przekształcenia dotknęły zbiornik na Niżu Pol
ski. Najpóźniej proces ten nastąpił w północno- 
-zachodniej Francji (Boulonnais) i południowej 
Anglii, a mianowicie ponad poziomem Titanites 
giganteus (w końcu górnego portlandu s. gal- 
lico i po osadzeniu Portland Stone s. anglico).

Proces ten nie dotknął znacznych połaci 
platformy rosyjskiej wraz ze skrajnie północ
nymi terenami przyuralskimi oraz północnej 
Anglii. Płytkie morze epikontynentalne (sto
sunkowo najgłębsze w północno-zachodniej Sy
berii) przetrwało tu bez zmian przez najwyższą 
jurę i aż do dolnej kredy).

Analiza rozkładu facji w osadach portlandu 
na Niżu Polski (fig. 7, 8 i 9) prowadzi do na
stępujących wniosków.

W dolnym portlandzie (fig. 10) epikontynen
talny basen morski rozciąga się wzdłuż osi 
bruzdy polsko-duńskiej, obejmując w północ
no-wschodniej swej części peryferie platformy 
prekambryjskiej. Rozkład facji wskazuje, że
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część centralna ówczesnego basenu była sto
sunkowo najgłębsza. Osady jej zachowały się 
po obu stronach wału kujawsko-pomorskiego 
i dalej w kierunku południowo-wschodnim do 
okolic Radomia (W. Pożaryski, W. Bielecka, 
J. Sztejn, 1958).

Brak osadów dolnego portlandu na obszarze 
skrajnie północno-zachodnim jest — podobnie 
jak brak kimerydu — rezultatem okresowego 
spłycania tej części zbiornika i prawdopodob
nie synsedymentacyjnego rozmywania płytko- 
wodnych osadów. Nie można też wykluczyć 
ewentualności okresowego wynurzenia tego ob
szaru.

W kierunku północnych i północno-wschod
nich peryferii basenu osady zawierają coraz 
większą domieszkę piasku, a zatem z tego kie
runku dostarczany był materiał klastyczny.

Najbardziej przybrzeżny charakter mają 
osady w północno-wschodniej części obszaru 
i tutaj prawdopodobnie, niewiele dalej niż dzi
siejszy zasięg występowania, znajdował się 
brzeg basenu.

W środkowym portlandzie układ morfolo
giczny basenu przez dłuższy czas pozostaje nie
zmieniony, ale obserwuje się w nim jednak na 
ogół nieco grubszą niż poprzednio frakcję osa
dów (fig. 11).

Pod koniec środkowego portlandu basen ule
ga stopniowemu spłycaniu. W niecce toma
szowskiej następuje to już w poziomie Zarais
kites zarajskensis (J. Kutek, 1962а, 1967a), na 
pozostałym obszarze nieco później —  w pozio
mie Virgatites pusillus (odpowiednik poziomu 
Virgatites virgatus).

W płytkim morzu osadzały się wapienie, 
zawierające na ogół w górnej części gruzłowo- 
-muszlowcową warstwę ramienionogową, pow
stałą w strefie intensywnego falowania i roz
mywania osadów. W najgłębszej części zbior
nika, w południowej części wału kujawskiego
— brak tej warstwy. We wschodniej części 
zbiornika (wschodnia część niecki warszawskiej 
i zachodni skraj wyniesienia mazursko-suwal- 
skiego) być może spłycenie nastąpiło wcześniej 
i warstwa ramienionogowa utworzyła się w po
ziomie Zaraiskites zarajskensis.

W górnym portlandzie basen zmniejsza się 
w dalszym ciągu (fig. 12). Jest on już całkowi
cie odcięty od wpływów morskich. W  części cen
tralnej basenu powstały wówczas osady ewa- 
poratowe (anhydryty i gipsy), a ku peryferiom
— osady wapienno^detrytyczne. W późniejszym 
etapie w zbiorniku wysładzającym się osadzi
ły się utwory marglisto-ilaste.

Analiza zespołów fauny w zbiornikach mor
skich najwyższej jury (tab. 25 i 26) uwydatnia 
dobitnie jak proces ograniczania połączeń mię
dzy nimi miał decydujący wpływ na migrację 
i rozwój fauny.

Wydaje się, że w dolnym i środkowym por
tlandzie bardzo silnie wyraża się endemizm

w zespołach amonitów różnych zbiorników roz
członkowanego morza epikontynentalnego (fig. 
13), do których niezależnymi drogami migro
wała fauna tak ze zbiornika borealnego jak 
i medyterańskiego. Wskutek tego tylko niek
tóre rodzaje i gatunki przedostały się do róż
nych basenów, a także te same gatunki wy
stępują w różnym interwale czasowym.

Zbiornik dolno- i środkowoportlandzki Ni
żu Polski zawiera zespół fauny, w którym, jak 
to omówiono wyżej, występują gatunki znane 
z prowincji wołżańskiej, borealnej, portlandz
kiej i medyterańskiej wraz z gatunkami ende
micznymi.

Drogi migracji fauny do basenu Niżu Polski 
są trudne do odtworzenia i dyskusyjne.

Pogląd J. Lewińskiego (1922), J. Kutka 
(1962a) i N. T. Sazonowa (I. G. Sazonowa i N. 
T. Sazonow, 1967) o bezpośrednim połączeniu 
tych zbiorników drogą wschód —  zachód wy
daje się obecnie nie do przyjęcia.

Za odrzuceniem tego poglądu przemawia 
przede wszystkim wyraźna tendencja regre- 
sywna basenu niżowego, co było już podkreśla
ne w szeregu publikacji (J. Znosko, 1963; Z. 
Dąbrowska, 1967; J. Dembowska, 1967). Poza 
tym podkreślić należy inne jeszcze argumenty 
przemawiające przeciw możliwości takiego po
łączenia.

1. Pojawienie się niektórych gatunków 
wcześniej w niżowym zbiorniku niż w wołżań
skim.

2. Jednoczesne pojawienie się tych samych 
gatunków w obu basenach.

3. Brak szeregu elementów fauny wołżań
skiej w basenie niżowym.

Ważnym stwierdzeniem jest obecność 
wspólnych rodzajów a także gatunków w pro
wincji borealnej, portlandzkiej i w basenie ni
żowym, a brak ich w basenie wołżańskim (Pec
tinatites cf. boidini (Loriol). Również ważne 
jest stwierdzenie występowania gatunku Pa v - 
lovia pavlovi i małżów rodzaju Aucella tylko 
w zachodniej części Niżu Polski.

Istotnym faktem jest występowanie także 
elementów fauny tytońskiej w basenie niżo
wym i wołżańskim (Oppelidae) oraz znalezie
nie przedstawicieli rodzaju Zaraiskites i Virga
tites w zespole fauny medyterańskiej.

Wszystkie te rozważania prowadzą do przy
jęcia niezależnych dróg migracji fauny z oceanu 
borealnego i oceanu Tetydy do basenu port
landzkiego anglo-normańskiego, do basenu Niżu 
Polskiego, do basenu arktycznego i wołżańskie- 
go. Droga taka do basenu niżowego prowadziła 
od północy przez morze północne, przez wąską 
cieśninę północnej Danii, co potwierdza znaj
dowana w wierceniach duńskich fauna: Pavlo - 
via sp. i Aucella sp. (A. Gregersen i T. Sor- 
genfrei, 1951; T. Sorgenfrei i A. Buch, 1964).

Wydaje się, że migracja fauny medyterań
skiej do basenu niżowego odbywała się przez
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Fig. 7. Przekrój litofacjalny wzdłuż linii Madaje Stare —  Ciechanów
Objaśnienie do fig . 7—9

X — facja marglisto-łupkowa, 2 — facja marglista, podrzędnie łupkowo-marglista, 3 — facja marglisto-wapienna, 4 — facja marglisto-mułowcowa i mułowcowo-marglista, 5 — facja mar- 
glisto-mułowcowa ł piaszczysta, 6 — facja wapienno-piaśzczysta i wapienno-muiowcowa z gjaukonltem, miejscami detrytyczno-oolitowo-piaszczysta, 7 — facja wapienno-oolitowa, pod
rzędnie piaszczysta, 8 — facja dolomityczno-marglista, 9 — facja gipsowo-anhydrytowa, 10 —  wkładki muszlowca, 11 —  przerosty i .wtrącenia gipsu, J p j — portland dolny, Jp2 — por

tland środkowy, Jpj — portland górny, В, C, D, E, Г  — poziomy małżoraczkowe portlandu górnego

Section of lithofacies along the Madaje Stare —  Ciechanów line
Explanations to  Fig. 7—9

1 — marly shaly facies, 2 — marly facies, with minor content o f marly shales, 3 — marly--calcareous facies, 4 —  marly-siltstone and siltstone-marly facies, 5 — marly-silstone and 
sandy facies, 6 — calcareous-sandy and calcareous-siltstone with glauconite facies, in places detritic-oolite-sandy facies, 7 — calcareous-oolitic facies, with minor content o f sand, 8 — 
dolomitic-marly facies, 9 — gypsum-anhydrite facies, 10 — coquina intercalations, 11 — intercalations and inserts of gipsum, Jpj — Lower Portlandian, Jp2 — Middle Portlandian,

•>Рз — Upper Portlandian, В, C, D, E, F — ostracode zones of the Upper Portlandian

Fig. 8. Przekrój litofacjalny wzdłuż linii Marzenin —  Chojnice 
Section of lithofacies along the Marzenin —  Chojnice line 

Fig. 9. Przekrój litofacjalny wzdłuż linii Oświno —  Bobolice
Jadwiga D E M BO W SK A  —  Portland na Niżu Polski Section of lithofacies along the Oświno —  Bobolice line Druk K ZG  6, zam. 386/72
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Fig. 10. Szkic facji dolrnego portlandu
1 —  mułowce margliste naprzemianległe z ilowcaml marglistymi, 2 — mułowce margliste m iejscam i wapniste, 3 — mułowce i piaskowce oraz mułowce piaszczyste, margliste, 4 — 
brak osadów dolnego portlandu wskutek rozmycia śródformacyjnego, 5 — brak osadów dolnego jportlandu wskutek erozji pokredowej, 6 — obecny zasięg osadów dolnego portlandu pod 
utworami środkowego portlandu i kredy, 7 — zasięgi facji, * — ważniejsze strefy dyslokacyj ne, 9> — otwory wiertnicze, liczba oznacza miąższość osadów dolnego portlandu

Sketch map showing Lower1 Portlandian facies
1 — alternating marly siltstones and marly claystones, 2 — marly siltstones, sometimes calcaretfus, 3 — siltstones and sandstones, as well as sandy, marly siltstones, i  — lack of Lower 
Portlandian sediments due to intraformational erosion, 5 — lack o f Lower Portlandian sedimentis due to post-Cretaceous erosion, 6 — present extent o f Lower Portlandian sediments 
below Middle Portlandian and Cretaceous sediments, 7 — extents of facies, S —  Important di Jdocation zones, 9 — boreholes, number indicates the thickness of Lower Portlandian

sediments

Jadwiga DEMBOWSKA —  Portland na Niżu Polski Druk KZG 6, zam. 386/72
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Fig. 11. Szkic facji środkowego portlandu
1 — mułowce margliste, n a rg le  mułowcowe i iłowce mairgliste, w  górze wapienie i wapienie margliste, 2 — mułowce margliste i margle mułowcowe, w  górze wapienie z warstwą ra ■ 
mienionogową, 3 — margle miejscami dolomityczne z miuszlowcem i wapienie muszlowcowo-oolitowe z warstwą ramienionogową, 4 — mułowce margliste i margle mułowcowe, w  górze 
wapienie piaszczyste z warstwą ramienionogową, S — itnułowce piaszczysto-margliste i piaskowce wapniste, w  górze wapienie piaszczyste z warstwą ramienionogową, 6 — brak dolnej 
części środkowego portlandu wskutek rozmycia śródfcrrtnacyjnego, 7 — brak osadów środkowego portlandu wskutek erozji pokredowej, S —  obecny zasięg środkowego portlandu pod 

utworami kredy, 9 — ważniejsze strefy dyslokacyjne, 10 — zasięg facji, 11 — otwory wiertnicze , liczba oznacza miąższość rzeczywistą w  metrach

Sketch map showing Middle Portlandian facies
1 — marly siltstones, siltstone marls and marły claystomes, higher up limestones, 2 — marly siltstones and siltstone marls, in the upper portion limestones with Brachiopod Bed, 3 — 
marls, sometimes dolomltic with coquina-oolitic llmestomes w ith Brachiopod Bed, 4 — marly siltstones and siltstone marls, in the upper part sandy limestones with Brachiopad Bed, 
5 — sandy-marly siltstones and calcareous sandstones, higher up sandy limestones with Brachiopod Bed, 6 — lower part of the Middle Portlandian is lacking due to intraformatio- 
nal erosion, 7 — Middle Portlandian sediments are lackiing due to post-Cretaceous erosion, 8 — present extent of Middle Portlandian sediments under Cretaceous sediments, 9 — mo

re important d islocation zones, 10 — extents of facies, 11 — boreholes, number indicates the real thickness in metres

Jadwiga DEMBOWSKA —  Portland na Niżu Polski Druk KZG 6, zam. 386/72



Fig. 12. Szkic facji górnego portlandu
1 —  wapienie, miejscami detrytyczne i oolitowe, w  górze margle i iłowce margliste, 2 — margle i łupki margliste, 3 — wapienie oolitowo-piaszczyste i detrytyczno-piaszczyste, w  gó
rze margle i iłowce margliste, 4 — gipsy i anhydryty przewarstwiane i podścielone wapieniem, w  górze margle i iłowce margliste, S —  gipsy i anhydryty przewarstwiane i podście
lone wapieniem (brak nadleglej serii marglisto-ilastej wskutek erozji przedkredowej), 6 — brak osadów górnego portlandu wskutek erozji pokredowej, 7 — obecny zasięg osadów gór

nego portlandu pod utworami kredy, 8 — zasięgi facji, 9 — ważniejsze strefy dyslokacyjne, 10 — otwory w iertnicze, liczba oznacza miąższość rzeczywistą w  metrach

Sketch map showing Upper Portlandian facies
I — limestones, in places detrital and oolitic, in the upper part marls and marly claystones, 2 — marls and marly shales, 3 — oolitic-sandy and detrital-sandy limestones, higher up 
marls and marly claystones, 4 — gypsum and anhydrites interbedded and underlain with limestone, in the upper part marls and marly claystones, 5 — gypsum and anhydrites inter- 
bedded and uderlain with limestone (overlying marly-clayey bed is lacking due to pre-Cretaceous erosion), 6 — Upper Portlandian sediments are lacking due to post-Cretaceous ero
sion, 7 — present extent of Upper Portlandian sediments under Cretaceous sediments, 8 — extents o f facies, 9 — more important dislocation zones, 10 — boreholes, number indicates

the real thickness in metres

Jadwiga DEMBOWSKA — Portland na Niżu Polski Druk KZG 6, zam. 386/72
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Fig. 13. Zarys basenów w  czasie dolnego ł środkowego partlandu w  Europie. W edług N. T. Sazonowa, 
J. Znoski, J. Dembowskiej i innych (1961), A. Zeissa (1968), częściowo Z modyfikacjami autorki.

]  — obszary lądowe
Outline of sedimentation basins during the Low er and Middle Portlandian in Europe. A fter N. T. Sazo- 
nov, J. Znosko, J. Dembowska and others (1961), A . Zeiss (1988), partly modified by the present author

1 — lands areas

obszar naddniestrzański, wzdłuż wschodnich pe
ryferii Gór Świętokrzyskich i przez południo
wą część bruzdy polsko^duńskiej (A. Alth, 1882; 
J. Lewiński, 1922; M. Książkiewicz, 1954, 
1963) 19). Nie wiadomo czy istniało podobne 
połączenie po zachodniej stronie Gór Święto
krzyskich, w każdym razie rozwój facji w po
łudniowej części niecki tomaszowskiej i łódz
kiej wskazuje, że basen sięgał jeszcze znacznie 
dalej na południe. J. Kutek (1962) wyraża na
wet pogląd, że w niższej części portlandu (woł-

lł) Ostatnio T. Niemczycka (informacja ustna) 
przyjmuje możliwość zaliczenia do portlandu wapieni 
oolitowych i pelitycznych, leżących w  górnej części 
profilu jurajskiego rejonu Tomaszowa Lubelskiego 
i rejonu Cieszanowa (nazywa je serią Babczyna). Nie 
wyklucza także możliwości występowania tej serii 
w  Korytkowie. T. Niemczycka uznaje tę serię za od
powiednik analogicznych osadów z rejonu Niżniowa 
zaliczonych przez A. Altha (1882) do bononu.

gu) po poziom Zaraiskites scythicus cały re
gion świętokrzyski był zalany morzem.

Reliktowe brakiczne zbiorniki górnego port
landu Europy zachodniej zachowują jeszcze tak
że połączenia z brakicznym zbiornikiem niżo
wym, o czym świadczą wspólne gatunki małżo- 
raczków.

Odrębny charakter niżowego zbiornika naj
wyższej jury, w którym zazębiają się wpływy 
borealne i medyterańskie, który wykazuje po
czątkowo wyraźnie pokrewieństwo z basenem 
wołżańskim a w późniejszej fazie z basenem 
portlandzkim wydaje się, że zasługuje na w y
dzielenie odrębnej prowincji faunistycznej, jak 
to sugeruje w swej pracy A. Zeiss (1968). Pro
ponuje on wydzielenie w Europie dwóch pro
wincji — borealnej i medyterańskiej. Prowin
cję fcorealną dzieli on na trzy podprowincje 
subborealne (str. 147 —  mapka): portlandzką.
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polską i wołżańską. W konsekwencji należało
by utrzymując tę podprowincję nadać temu 
piętru w Polsce odrębną nazwę.

Obecnie wśród geologów zajmujących się 
tym zagadnieniem w Polsce panują różne po
glądy. Jeden z nich reprezentowany jest przez 
J. Kutka (1962a; J. Kutek, A. Witkowski, 1963, 
1967a, b), który wprowadza dla tego piętra 
nazwę w o łg20), a inny reprezentowany jest 
przez Z. Dąbrowską (1964, 1967), która wpro
wadza nazwę portland20). Za wprowadzeniem 
nazwy portland, z pewnymi zastrzeżeniami, wy
powiedziała się także autorka na I Kolokwium 
Jurajskim w Polsce, w Warszawie w 1964 r. 
(1967). Przyjęcie każdej z tych nazw ma swe 
słabe strony.

Najniższa część tego piętra ma chrakter 
uniwersalny. Znajdują się w niej elementy 
faunistyczne występujące wspólnie w prowin
cji portlandzkiej, wołżańskiej a także tytońs- 
kiej.

Środkowa część piętra zawiera elementy fau
ny wołżańskiej, ale należy mocno podkreślić, 
że tylko ich część, jak to zostało szeroko omó
wione w rozdziale poprzednim.

Górna część piętra ma charakter zdecydo
wanie portlandzki, oo przejawia się powstaniem 
w tym czasie na Niżu Polski lagunowo-braki- 
cznego zbiornika. Podczas gdy w prowincji 
wołżańskiej i medyterańskiej morskie środo
wisko przetrwało aż po kredę, w prowincji 
portlandzkiej w różnym czasie, w różnych częś
ciach zbiornika sedymentacyjnego następowa
ło przejście od warunków morskich do bra- 
kicznych.

W części dolnej i środkowej piętra w ze
spole fauny występują liczne gatunki endemi
czne.

Nie można w  rozważaniach tych także po
minąć niejednorodnego rozumienia pojęcia por
tland, używanego w prowincji portlandzkiej.

W Anglii (W. J. Arkell, 1956) nazwą por
tland objęte są warstwy od poziomu Zarais
kites albani do Titanites giganteus. Warstwy 
niższe, od poziomu Gravesia poczynając, stano
wią jeszcze kimeryd górny (W. J. С. Cope,
1967) ewentualnie środkowy i górny — W. J. 
Arkell, 1956). Warstwy wyższe, ponad pozio
mem Titanites giganteus, noszą nazwę piętra 
purbek.

We Francji północno-zachodniej (Boulon- 
nais) portland rozpoczyna się niżej niż w An
glii — od poziomu z Gravesia a kończy na po
ziomie Titanites giganteus i tak jak w Anglii 
wyróżnia się wyżej purbek.

Geologowie zachodnio-niemieccy używają 
głównie nazw kompleksów litologicznych na
zywają jednak całe piętro od warstw z Gra
vesia (Gigasschichten) po kompleks Serpulitu 
i nawet część weldu — portlandem (E. Brand, 
K. Hoffmann, 1963). W NRD używana była 
nazwa portland w tym samym rozumieniu 
(H. Kólbel, 1957, 1959), oraz górny malm 
z wyróżnionymi kompleksami geologicznymi 
(E. Wienholz, 1965). Obecnie w schemacie stra
tygraficznym H. Kólbel (1967) i inni używają 
nazwy wołg.

W toku dyskusji na kolokwium jurajskim 
w Luxemburgu w 1962 i w 1967 r. zgodzono 
się jednomyślnie, że purbek jest określeniem 
tylko facjalnym i nie powinien być wyróżnia
ny jako osobne piętro.

Z przeprowadzonego wyżej wywodu wyraź
nie wynika konieczność wprowadzenia dla naj
wyższego piętra górnej jury na Niżu Polski 
odrębnej nazwy. Mimo to, do czasu pełniejsze
go opracowania fauny tego piętra we wszyst
kich prowincjach zoogeograficznych, wydaje się 
słuszne pozostawienie dla niego nazwy port
land. Wybór tej tymczasowej nazwy wynika 
z takiego samego charakteru rozwoju basenu 
Niżu Polski i basenów prowincji portlandzkiej.

Przyjęte dla obszaru Polski pozakarpackiej 
piętno portland obejmuje osady między gór
nym kimerydem a kredą dolną.

Portland na Niżu Polski dzieli się, ze wzglę
du na zespoły faunistyczne, na trzy ogniwa, 
którym autorka nadała lokalnie nazwy: port
land dolny, portland środkowy i portland gór
ny.

W obrębie portlandu dolnego, wydaje się, 
że można wyróżnić dwa poziomy: niższy z Sub
planites klimovi i wyższy z Subplanites spsp. 
i Pectinaotites spsp.

W obrębie portlandu środkowego — trzy 
poziomy, najniższy Zaraiskites scythicus ( +  
Michalskia miatsohkoviensis), środkowy Zara- 
iskites zarajskensis i górny Virgatites pusillus 
(odpowiednik Virgatites virgatus s. s.).

Portland górny zawiera pięć poziomów mał- 
żoraczfcowych F, E, D, С, B.

OPIS AMONITÓW

Przedstawione amonity stanowią podsta
wowy materiał stratygraficzny dla osadów dol
nego i środkowego portlandu na Niżu Polski.

*°) Patrz rozdział —  Szkic rozwoju badań najwyż
szego piętra górnej jury na Niżu Polski.

Fauna ta, jak widać z załączonych fotogra
fii, jest na ogół słaibo zachowana i z tego po
wodu w wielu przypadkach nie nadaje się do 
szczegółowego opracowania. Ze względu na 
spłaszczenie okazów miejsca rozwidleń żeberek 
mogą być nieco obniżone. Z tego samego wzglę
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du nie można zmierzyć grubości okazów. Po
nieważ brak jest, poza jednym okazem, zacho
wanego ujścia, nie stwierdza się stopnia doj
rzałości poszczególnych okazów. Poza nielicz
nymi wyjątkami nie ma możności prześledze
nia na okazach linii przegrodowej.

Szczegółowe opisy stosowane były tylko w 
tych przypadkach, gdy okazów nie można było 
zidentyfikować z gatunkami znanymi z litera
tury.

Opracowanie fauny ma zasadniczo charak
ter porównania z opisem gatunków znanych 
z literatury, z podaniem synonimiki (jedynie 
z tych prac, z których korzystała autorka przy 
oznaczaniu okazów) oraz zasięgu występowa
nia poszczególnych gatunków.

*

* *

Rodzina PE R ISPH IN CTID A E , Steinmann 1890

Podrodzina v i r g a t o s p h i n c t i n a e , Spath 
1923

Rodzaj Subplanites, Spath 1925

Subplanites schaschkovae (Ilovayski et Florens
ki)

Tabl. I, fig. 1 i 4

1941 Ilovaiskya schaschkovae Ilovayski D. I. i Flo
renski К. P. p. 96; tabl. X IX , fig. 37; tabl. XX , 
fig. 38 i 39.

1964 Subplanites schaschkovae (Ilov. et Flor.) M i
chajłow N. P., p. 51; tabl. V, fig. 3; tabl. IX, 
fig. 2; tabl. X II, fig. 2.

Materiał. Pięć okazów zachowanych jako ośrod
ki margliste lub mułowcowo-margliste, zdefor
mowane przez spłaszczenie.
W ymiary21): fig. 1: Sr — 40; „W ” — 0,35; 

„P ” — 0,23; „ż” — 2,4, 
fig. 4; Sr — 78; „P ” —  0,42; 
„ż” — 2,8.

Uwagi. Rozmiary i chrakter żebrowania okazu 
przedstawionego na tabl. I, fig. 1 odpowiadają 
niemal całkowicie charakterystyce tego gatun
ku podanej przez N. P. Michajłowa (1964). Ce
chą charakterystyczną podaną przez N. P. Mi
chajłowa (op. cit. str. 51) dla okazu o średnicy 
40 mm są przewężenia ograniczone z przodu 
żebrem pojedynczym a z tyłu dwoma, zbliżo
nymi przy pępku, żebrami trójdzielnymi, okre
ślonymi przez autora jako typ podziału zarai- 
skitesowy. Cecha ta wyraźnie występuje na 
przedstawionych okazach. Również prawie 
identyczny jest stosunek ilości żeber rozdziel
nych do żeber głównych (N. P. Michajłow, str. 
53).

21) Sr —  średnica okazu w  mm; „W ” —  w y 
sokość ostatniego skrętu w  stosunku do średnicy oka
zu; „P” —  szerokość pępka w  stosunku do średnicy 
okazu; „ż” —  stosunek ilości żeber rozdzielonych do 
ilości żeber głównych na 1/2 skrętu.

Okaz przedstawiony na tabl. I, fig. 4 jest 
zniekształcany przez zgniecenie, trudno jest 
więc ustalić jak wysoko na skręcie znajduje 
się punkt rozwidlenia żeber głównych. Wydaje 
się, że w skrętach wewnętrznych jest on niżej 
położony niż u okazów przedstawionych u D. 
I. Ilovayskiego i К. P. Florenskiego (1941, tabl. 
XIX, fig. 37 i u N. P. Michajłowa (1964, tabl. 
IX, fig. 2 i tabl. XII, fig. 2). Wobec tych róż
nic autorka oznaczyła go jako Subplanites cf. 
schaschkovae (Ilovayski et Florenski).

Występowanie. Subplanites schaschkovae (Ilo
vayski et Florenski) występuje w dolnym pod- 
piętrze wołżańskim w podpoziomie Subplanites 
pseudoscythicus na platformie rosyjskiej (mię
dzyrzecze Ileka i Uralu); w zachodnim Kazach
stanie.

Na Kujawach okazy Subplanites schaschko
vae (Ilovayski et Florenski) występują w dol
nym portlandzie, w jego dolnej części razem 
z Subplanites klimovi (Ilovayski et Florenski) 
i z Subplanites pseudoscythicus (Ilovayski et 
Florenski). W północnej części Kujaw również 
razem z Pectinatites sp. Poza Kujawami w Pol
sce dotąd gatunek ten nie był znaleziony.

Okazy przedstawiono na tabl. I, fig. 1, 4 
pochodzą z dworu Zosin 54/52, z głębokości 
100,0 — 100,2 m i 100,4 m, poza tym trzy go
rzej zachowane okazy pochodzą z wierceń: Bo
rów К 36 — głębokość 272,7 m; Łagiewniki 
70/28 — głębokość 88,8 m i Kąkowa Wola 
54/32 — głębokość 120,5 m.

Subplanites klimovi (Ilovayski et Florenski) 
Tabl. I, fig. 2, 5, 6

1941 Ilovaiskya k lim ovi Ilovayski D. I. i Florenski 
К. P., p. 100; tabl. X X I, fig. 40.

1964 Subplanites k lim ovi (Ilov. et Flor.) M ichajłow  
N. P., p. 44; tabl. I, fig. 1; tabl. II, fig. 3; tabl. 
I ll, fig. 2 i 4.

Materiał. 13 okazów zachowanych na ogół jako 
marglisto-mułowcowe ośrodki, niekiedy z za
chowaną wewnętrzną warstwą muszli. Są one 
zdeformowane, spłaszczone i nie są zachowane 
w całości.

Wymiary: fig. 2: Sr. — 60; „W ” — 0,33; „P ” — 
0,33; „ż” — 2,3,
fig. 5: Sr. — 80; „W ” — 0,35; „P ” —
0,37; „ż” —  2,3,
fig. 6: Sr. —  100; „W ” — ?0,30; „P ”
— 0,42; „ż” — 2,6.

Uwagi. Okazy przedstawione na tabl. I, fig. 5 
i 6 mają cechy charakterystyczne bardzo po
dobne do podanych przez N. P. Michajłowa
(1964) dla okazu opisanego na str. 45, a przed
stawionego na tabl. II, fig. 3. Okaz z otworu 
Zosin 54/52 (fig. 6) ma nieliczne żebra brzusz
ne wolne. Ta cecha nie zaznacza się na oka
zach opisanych przez N. P. Michajłowa, na
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tomiast bywa spotykana na okazach Subpla
nites schlosseri (Schneid). Gatunek ten według 
N. P. Michajłowa jest bardzo podobny do ga
tunku Subplanites klimovi (Ilovayski et Flo
renski), a występuje w tytonie dolnym połud
niowej Francji (P. Donze, R. Enay, 1961) i po
łudniowej NRF (T. Schneid, 1915). Od tego 
gatunku okazy przedstawione na tabl. I różnią 
się jednak stosunkami wymiarów.

N. P. Michajłow nie podaje w opisie (str. 
45), że żebra przy stromym brzegu pępkowym 
bardzo lekko wyginają się ku tyłowi, niemniej 
na fotografii okazu (tabl. II, fig. 3) widać to 
dość wyraźnie — cechę tę obserwuje autorka 
na okazach przedstawionych na tabl. I, fig. 5 
i fig. 2.

Okaz przedstawiony na tabl. I, fig. 2 wy
kazuje duże podobieństwo do egzemplarza 
przedstawionego przez N. P. Michajłowa na 
tabl. III, fig. 4, z tym, że okaz z Kujaw ma 
nieco mniejszą średnicę.

Występowanie. Subplanites klimovi (Ilovayski 
et Florenski) występuje w dolnym podpiętrze 
wołżańskim, w podpoziomie Subplanites kli
movi na platformie rosyjskiej (w międzyrzeczu 
Ileka i Uralu i na środkowym Powołżu).

W Polsce Subplanites klimovi (Ilovayski et 
Florenski) występuje w dolnym portlandzie w 
jego dolnej części (? poziom Subplanites kli
movi) razem z Subplanites schaschkovae (Ilo
vayski et Florenski) i z Subplanites pseudo- 
scythicus (Ilovayski et Florenski), a w niektó
rych wierceniach — Borów К 36, Zosin 54/52 
i Nidzica IG 1 — razem z przedstawicielami 
rodzaju Pectinatites.

Okazy przedstawione na tabl. I pochodzą 
z Kujaw, z otworu Zosin 54/52, głębokość 
101,4 m (fig. 5) i głębokość 101,2 m (fig. 6) 
oraz Łagiewniki 70/28, głębokość 91,5 m (fig.
2). Poza tym znaleziono jeszcze szereg okazów 
gorzej zachowanych na Kujawach i 2 okazy 
w niecce warszawskiej.

Subplanites sp. (cf. klimovi Ilovayski et Flo
renski)

Tabl. 1, fig. 3

Materiał. Pięć okazów źle zachowanych. Są to 
ośrodki fragmentów muszli.
W ym iary: Sr. — 30; „W ” — 0,43; „P ” — 0,33; 

„ż” — 2,4.
Uw agi. Cechą charakterystyczną umożliwiającą 
zaliczenie okazów do gatunku Subplanites kli
m ovi (Ilovayski et Florenski) jest obecność 
dwu- i trójdzielnych prostych żeber rozwidla
jących się nieco powyżej środka boku skrętu. 
N. P. Michajłow (1964) nie podaje okazów o tak 
małej średnicy, trudno jest więc je porówny
wać, chociaż trzeba stwierdzić, że stosunki wy
miarów są zbliżone, szczególnie odpowiednia 
jest ilość żeber na skrętach.

Występowanie. Subplanites sp. cf. klimovi (Ilo
vayski et Florenski) występuje w dolnej części 
dolnego portlandu na Kujawach i Mazurach. 
Okaz przedstawiony na tabl. I, fig. 3 pocho
dzi z otworu Zosin 54/52 — głębokość 102,6 m.

Subplanites kokeni (Behrendsen)
Tabl. II, fig. 1, 2, 5

1891 Perisphinctes kokeni Behrendsen O., p. 406; tabl. 
24, fig. 1, 2.

1954 Virgatosphinctes kokeni (Behr.) Indans J., p.
114; tabl. 18, fig. 4.

1961 Subplanites kokeni (Behr.) Donze P. et Enay R., 
p. 98.

Materiał. Cztery okazy, z których jeden w sta
dium gerontycznym ma zachowaną komorę 
mieszkalną ostateczną, pozostałe są ośrodkami 
tylko fragmentów muszli.
W ym iary: fig. 1: Sr. — 80; „W ” — 0,35; „P ” —

0,42; „ż” — 2,0,
fig. 2: Sr. — 70; „W ” — 0,30; „P ” —
0,43,
fig. 3: Sr. — ? 130; „W ” — ?0,27; „P ”
— ?0,46.

Uwagi. Okaz przedstawiony na tabl. II, fig. 1 
ma zachowaną komorę mieszkalną z ujściem, 
nie zachowało się tylko przy nim uszko. Okaz 
ten ma cechy charakterystyczne wskazujące na 
ogromne podobieństwo z okazem, przedstawio
nym przez J. Indans (1954) na str. 114 i tabl. 
18, fig. 4. Stosunek wymiarów jest bardzo zbli
żony. Okaz z Kujaw jest nieco mniejszy od 
okazu z Argentyny, ale ma taki sam charakter 
urzeźbienia; występują żebra trójdzielne i dwu
dzielne, przy czym tak samo jak na okazie 
przedstawionym przez J. Indans ku ujściu 
zwiększa się ilość żeber trójdzielnych. Zarys 
ujścia jest taki sam jak na okazie z Argentyny.

Okazy przedstawione na tabl. II, fig. 2 i 5 
wykazują dość duże podobieństwo do okazu 
podanego przez J. Indans. Stanowią one tylko 
fragmenty ośrodek muszli. Na okazie z otwo
rów Lubrańczyk 54/24 punkt rozwidlenia że
ber w przedniej części skrętu zaznacza się wy
żej niż na okazie z Argentyny. Okaz przedsta
wiony na tabl. II, fig. 5 jest fragmentem mu
szli o znacznie większej średnicy niż okaz 
przedstawiony przez J. Indans, jednak charak
ter żebrowania — tak skrętów wewnętrznych 
jak zewnętrznych wskazuje na dość duże po
dobieństwo do Subplanites kokeni (Behrend
sen). Oba te okazy z tych powodów oznaczyła 
autorka jako Subplanites cf. kokeni (Behrend
sen).
Występowanie. Subplanites kokeni (Behrend
sen) występuje w dolnym tytonie Kordylierów 
argentyńskich (O. Behrendsen, 1891; J. Indans, 
1954). W Polsce znaleziony został w dolnym 
portlandzie na Kujawach (otwór Zosin 54/52, 
głębokość 103,1 m — fig. 1, głębokość 99,1 m 
fig. 5; Lubrańczyk 54/24, głębokość 108,7 m — 
fig. 2).



62 Jadwiga Dembowska

Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et 
Florenski)

Tabl. II, fig. 4

1941 Ilovaiskya pseudoscythica Ilovayski D. I. i Flo
renski К. P., p. 87; tabl. X V I, fig. 31; tabl. XV, 
fig. 32.

1964 Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilov. et Flor.) 
Michajłow N. P., p. 54; tabl. V III, fig. 4.

Materiał. Kilka fragmentów spłaszczonych oka
zów zachowanych w postaci ośrodek marglis- 
to-mułowcowych lub marglisto-ilastych.
U w agi. Dokładnych wymiarów okazu nie moż
na podać. Żebrowanie ostatniego skrętu wska
zuje na duże podobieństwo do gatunku Sub
planites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Flo
renski) przedstawionego przez N. P. Michajło- 
wa (1964) na tabl. VIII, fig. 4. Okaz z Woli 
Mąkolskiej różni się jednak od okazu N. P. 
Michajłowa tym, że żebra przy brzegu pępko
wym są lekko haczykowato wygięte i że nieco 
większa jest gęstość żeber brzusznych.
Występowanie. Subplanites pseudoscythicus 
(Ilovayski et Florenski) występuje w poziomie 
Subplanites pseudoscythicus dolnego podpiętra 
wołżańskiego platformy rosyjskiej (międzyrze
cze Ileka i Uralu oraz na środkowym Powoł
żu). W Polsce Subplanites pseudoscythicus zna
leziony został w osadach dolnego portlandu u 
północno-zachodniego obrzeżenia Gór Święto
krzyskich (J. Kutek, 196 la) oraz na Niżu Pol
ski. Okaz przedstawiony na tabl. II, fig. 4 po
chodzi z okolic Łodzi (z południowej części 
wału kujawskiego) z otworu Wola Mąkolska 
Ł  2, głębokość 122,7 m.

Subplanites sp. (a)
Tabl. II, fig. 3

Materiał. Jeden okaz spłaszczony, niepełny, 
stanowiący ośródkę mułowcowo^marglistą.

W ym iary : Sr. — 75; „W ” —  0,32; „P ” — 0,40; 
„ż” — 2,5.

Opis. Okaz przedstawiony na tabl. II, fig. 3 
ma dość szeroki i niezbyt głęboki pępek. Na 
skTęcie zewnętrznym występują w przewadze 
żebra trójdzielne z miejscami rozwidlenia żeber 
głównych w pobliżu środka boku. W miarę 
wzrostu muszli żebra na skręcie stają się coraz 
rzadsze. Na przedniej części skrętu występują 
trzykrotnie żebra pojedyncze nieco grubsze, 
jednemu z nich towarzyszy wiązka czwórdziel- 
na. Być może, że pojedyncze żebra towarzyszą 
przewężeniom, które są niezbyt wyraźne. 
W jednym miejscu na skręcie zewnętrznym 
pojedyncze żebro po przejściu przez stronę 
brzuszną włącza się w wiązkę trójdzielną po 
drugiej stronie skrętu. Na zewnętrznym skrę
cie, szczególnie w części przedniej, żebra wy
gięte są nieco sinusoidalnie. Na skręcie we

wnętrznym widoczne są żebra dwu- i trójdziel
ne.

Opisany okaz wykazuje podobieństwo rzeź
by i rozmiarów do egzemplarza Subplanites 
pseudoscythicus (Ilovayski et Florenski) z Wie- 
tlanki (platforma rosyjska), przedstawionego 
przez N. P. Michajtowa (1964) tabl. II, fig. 2, 
różni się jednak od niego wyraźnie większą 
ilością żeber trójdzielnych. Również pewne po
dobieństwo rzeźby i zgodność rozmiarów wy
kazuje Subplanites sp. (a) z gatunkiem Subpla
nites pseudocontinguus Donze et Enay z warstw 
tytonu dolnego z Saint-Concors (1961 str. 110, 
tabl. 16, fig. 1), różniąc się od niego obecnoś
cią trójdzielnych żeber także poza komorą mie
szkalną oraz brakiem wiązek czwórdzielnych.
Występowanie. Subplanites sp. (a) znaleziony 
został na Kujawach w poziomie Subplanites 
klimovi dolnego portlandu, w otworze Łagiew
niki 70/28, głębokość 90,2 m.

Subplanites sp. (b)
Tabl. IV , fig. 3 i 4

Materiał. Dwa okazy przedstawiają spłaszczo
ne ośrodki fragmentu skrętu zewnętrznego 
i skrętu wewnętrznego, na którym (fig. 3) za
chował się ślad linii przegrodowej.
Opis. Tak na skrętach wewnętrznych jak i ze
wnętrznych występują żebra dwudzielne z miej
scem rozwidlenia prawie pośrodku wysokości 
skrętu. Przy przewężeniach występuje żebro 
pojedyncze a na skręcie wewnętrznym obok 
żebra pojedynczego jedna wiązka z żeber trój
dzielnych. Na okazie z otworu Borów К  36 
zachowała się linia przegrodowa, która wyka
zuje cechy charakterystyczne dla subplamite- 
sów (N. P. Michajłow, i964).
Uwagi. Opisany okaz jest nieco zbliżony do 
okazu Subplanites pseudoscythicus podanego 
przez D. J. Ilovayskiego i К. P. Florenskiego 
(1941) na tabl. XVI, fig. 31, różni się jednak 
od niego brakiem żeber trójdzielnych na skrę
cie zewnętrznym.
Występowanie. Subplanites sp. (b) znaleziony 
został na Kujawach w okolicy Łęczycy w gór
nej części dolnego portlandu, w otworze Borów 
К  36, głębokość 247,6 m (fig. 3) i w otworze 
Zosin 54/52, głębokość 94,6 m (fig. 4).

Rodzaj Pectinatites, Buckman 1922

Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini (Loriol) 
Tabl. III, fig. i, 2, 3, 4

1922 Pectinatites cf. boidini (Lor.) non Lewiński J., 
p. 86; tabl. V III, fig. 1.

1936 Pectinatites (K eratin ites ) cf. boidini (Lor.) Spath 
L. F., p. 24; tabl. X III, fig. 2.

1964 Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini (Lor.) M i
chajłow N. P., p. 62; tabl. X, fig. 4.
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Materiał. Osiem okazów zachowanych jako 
spłaszczone ośrodki.
W ym iary : Okaz z otworu Lubrańczyk 54/24 

(tabl. III, fig. 1).
Sr —  48; „W " —  0,31; „P ” — 0,37; 
„ż” — 2.

U w agi. Okaz przedstawiony na tabl. III, fig. 1 
jest stosunkowo najlepiej zachowany. Widocz
ny jest skręt zewnętrzny i skręty wewnętrzne. 
Ogólnie okaz jest bardzo zbliżony do opisane
go przez N. P. Michajłowa (1964 —  str. 62, 
tabl. X, fig. 4) okazu ze wschodniego zbocza 
północnego Uralu. Wykazuje stosunkowo nie
wielkie różnice w wymiarach mogące częścio
wo wynikać ze spłaszczenia okazu. Wykazuje 
również duże podobieństwo do okazu podanego 
przez L. F. Spatha (1936, tabl. XIII, fig. 2) 
z Grenlandii. Od okazu opisanego przez J. Le
wińskiego (1922) z Brzostówki koło Tomaszo
wa Mazowieckiego (poziom II Lewińskiego po
wyżej lub w obrębie dolnej części środkowego 
portlandu) różni się wyraźnie rozmiarami.

Okaz przedstawiony na tabl. III, fig. 4 jest 
bardzo źle zachowany. Ma on mniejszą średnicę 
od pozostałych okazów, być może jest on za
chowanym fragmentem skrętu wewnętrznego 
omawianego gatunku. Żebra ma proste, dwu
dzielne o charakterze zbliżonym do żeber 
u Pectinatites cf. boidini (Loriol).
Występowanie. Pectinatites cf. boidini (Loriol) 
występuje w północno-wschodniej części Ura
lu, w górnej części dolnego podpiętra wołżań
skiego w poziomie Pectinatites lideri (N. P. 
Michajłow, 1964); występuje w dolnej części 
środkowego portlandu Francji (Boulonnais) 
(P. Pruvost, 1924; A. P. Dutertre, 1927) w  war
stwach Pectinatites pectinatus dolnej części gór
nego kimerydu (s. anglico) Grenlandii (Milne 
Land) — L. F. Spath (1936). W Polsce znale
ziony został na Kujawach, na Mazowszu i na 
Mazurach w osadach dolnego portlandu.

Okazy przedstawione na tabl. III pochodzą: 
z otworu Lubrańczyk 54/24, głębokość 108,9 m 
(fig. 1), z otworu Władysławów 18/12, głębo
kości 108,2 — 108,5 (fig. 2), z otworu Pasłęk IG
1, głębokość 594,3 — 594,8 m (fig. 3) i Włady
sławów 18/12, głębokość 105,6— 105,9 m (fig. 4).

Pectinatites tenuicostatus, Mikhailov 
Tabl. III, fig. 5 i 6

1964 Pectinatites (Pectinatites) tenuicostatus M ichaj
łow  N. P., p. 67; tabl. III, fig. 3, 5; tabl. VI, 
fig. 2; tabl. X, fig. 1.

Materiał. Trzy okazy i kilka małych fragmen
tów skrętów, zachowane jako spłaszczone oś
rodki lub odciski w mułowcach marglistych. 
Okazy są niekompletne; nie można było wyko
nać na nich pomiarów.
U w agi. Charakter skrętów i ich żebrowanie

wskazuje na ogromne podobieństwo do gatunku 
wyróżnionego po raz pierwszy przez N. P. 
Michajłowa (1964, str. 67). Okaz z Kcyni przed
stawiony na tabl. III, fig. 5 jest najbardziej 
zlbliżony do okazu N. P. Michajłowa (op. cit.)
— tabl. III, fig. 3), jest tylko nieco większy od 
niego (w przybliżeniu średnica jego ma około 
50 mm). Okaz z Kcyni przedstawiony jako fig. 
6 jest fragmentem skrętu wewnętrznego i zew
nętrznego i wykazuje niemal zupełne podo
bieństwo do przedstawionego przez N. P. Mi
chajłowa okazu na tabl. X. fig. 1 i 3, z tym że 
na okazie z Kcyni wskutek zniszczenia nie są 
widoczne miejsca rozwidleń głównych żeberek, 
na brzegu pępkowym. Okaz przedstawiony na 
tabl. III, fig. 5 wykazuje także pewne podo
bieństwo do gatunku Pectinatites pyriticus 
Neaverson (E. Neaverson, 1925 str. 17 PI. I, 
fig. 4) cytowanego z poziomu Pectinatites pec
tinatus Anglii (jednak nie do okazów P. aff. 
pyriticus przedstawionych przez N. P. Michaj
łowa, 1964), ale różni się od niego nieco płyt
szym pępkiem i niższym na ogół punktem roz
widlenia żeber głównych. Poza tym na okazie
E. Neaversona żebra główne przy brzegu pęp
kowym nie mają zgrubień, oo obserwuje się 
i na okazach N. P. Michajłowa (1964) i na oka
zach z Niżu Polski.
Występowanie. Pectinatites tenuicostatus Mik
hailov występuje w dolnym piętrze wołżańskim 
w podpoziomie Subplanites pseudoscythicus na 
platformie rosyjskiej w międzyrzeczu Ileka 
i Uralu nad Wietlanką (N. P. Michajłow, 1964). 
W Polsce Pectinatites tenuicostatus Mikhailov 
znaleziony został na Pomorzu wschodnim i na 
Mazowszu w wyższej części dolnego portlandu.

Okazy przedstawione na tabl. III, fig. 5 i 6 
pochodzą z Kcyni na Pomorzu wschodnim 
z  otworu Kcynia IG 1, głębokość 291,3 —
293,2 m i z głębokości 295,8 m. Gatunek ten 
znaleziono również na Mazowszu w otworze 
Cieszków o 1, głębokość 1196,2 m.

Pectinatites sp. (a)
Tabl. III, fig. 7

Materiał. Jeden okaz stanowiący fragment skrę
tu zewnętrznego w postaci spłaszczonej ośrod
ki.
Opis. Na zachowanym fragmencie skrętu wi
doczne jest dość. gęste żebrowanie. Żebra są 
lekko wygięte o nieco chaotycznym przebiegu, 
najczęściej dwudzielne. Występują też żebra 
pojedyncze nieco grubsze a obok nich dwa 
żebra łączące się przy brzegu pępkowym. Jed
no z nich jest dwudzielne a drugie trójdziel
ne. Pierwszy podział nastąpił blisko brzegu 
pępkowego a drugi, tak jak ogólnie żeber dwu
dzielnych, dkoło połowy wysokości skrętu. Po
dział trójdzielny zbliżony jest, prawdopodobnie 
pozornie, do podziału wirgatytowego.
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U w agi. Okaz ten wykazuje pewne podobień
stwo do okazów Pectinatites tenuicostatus N. 
P. Michajłowa, ale okazy takiej wielkości 
przedstawione przez N. P. Michajłowa (1964) 
mają żebrowanie gęściejsze i żebra zupełnie 
proste. Wyraźniejsze nieco podobieństwo wy
kazuje on do gatunku Pectinatites aulacopho- 
rus Buckman (E. Neaverson, 1925, str. 15, PI.
I, fig. 5), ale od niego różni się ten okaz mniej
szą gęstością żebrowania.
Występowanie. Pectinatites sp. (a) znaleziony 
został na Kujaiwach w otworze Nowy Anto- 
niew KT 47, na1 głębokości 81,6 m w osadach 
wyższej części dolnego portlandu razem z oka
zami Subplanites sp.

Pectinatites sp. (b)
Tabl. III, fig. 8, 9 i 10

Materiał. Trzy fragmenty skrętów zachowane 
jako ośrodki.
Opis. Żebra cienkie i proste, dość gęste. Punkt 
podziału żeber dość zmienny. Wydaje się, że 
koło połowy wysokości skrętu, ale bywa wyżej 
i niżej. Żebra są dwu- i trójdzielne, niekiedy 
dwa żebra główne łączą się przy brzegu pępko
wym. Niektóre żebra przy brzegu pępkowym 
są nieco wygięte.
U wagi. Mimo że gęstością żeber okazy z otworu 
Zosin 54/52 zbliżone są nieco do gatunku Pec
tinatites tenuicostatus Mikhailov, różni je jed
nak bardzo nieco chaotyczny charakter podziału 
żeber.
Występowanie. Pectinatites sp. (b) znaleziony 
został na Kujawach w otworze Zosin 54/52, 
głęibokość 99,3 m.

Podrodzina VIRGATITINAE, Spath 1923 

Rodzaj Zaraiskites, SemenOw 1897

Zaraiskites quenstedti (Rouillier)
Tabl. IV, fig. 1, 2; tabl. V, fig. 1, 3

1890 Perisphinctes quenstedti (Rouil.), Michalski A., 
p. 156; tabl. IX, fig. 6.

1922 Provirgatites aff. quenstedti (Rouil.) Lewiński J., 
p. 99; tabl. V III, fig. 4, 5 —  non.

Materiał. Kilkanaście okazów zachowanych ja
ko ośrodki lub odciski, z których wykonano 
lateksowe odlewy; są to fragmenty skrętów 
zdeformowane przez spłaszczenie.
U w agi. Okazy autorki, mimo że nie mogły 
być pomierzone, odpowiadają w zupełności opi
sowi i rysunkowi okazu przedstawionego przez 
A. Michalskiego (1890) na talbl. ГХ, fig. 6. Ma
ją charakterystyczne gęste żebrowanie najczę
ściej bidichotomiczne, przy czym pierwszy po
dział przy stronie pępkowej charakteryzuje 
się niewielkim zgrubieniem. Na fragmen

tach większych skrętów widać wyraźnie, że 
żebra stopniowo stają się nieoo rzadsze, o czym 
wzmiankuje także A. Michalski (op. cit.) w opi
sie na str. 157.

Okazy znalezione na Niżu Polski różnią się 
od Provirgatites aff. quenstedti, opisanego przez 
J. Lewińskiego (1922) z okolic Tomaszowa Ma
zowieckiego, większą gęstością żeber.

Występowanie. Gatunek Zaraiskites quenstedti 
(Rouillier) występuje na platformie rosyjskiej 
w okolicy Moskwy i na środkowym Powołżu 
w środkowej części piętra wołżańskiego, w po
ziomie Dorsoplanites panderi (P. A. Gerasi- 
mow, N. P. Michajłow, 1966).

W Polsce Zaraiskites quenstedti (Rouillier) 
występuje w środkowym portlandzie na Po
morzu wschodnim (Kcynia), z Pomorza za
chodniego cytuje go M. Schmidt w pracy 
w 1905 r. str. 205 ze Swiętoszewa (Schwan- 
teshagen), w niecce mogileńskiej, na Kujawach 
i Mazowszu razem z Zaraiskites cf. scythicus-, 
pojedyncze okazy znaleziono razem z Virgati
tes cf. pusillus (Michalski).

Okazy przedstawiane na tabl. IV i V  po
chodzą z Mazowsza — dkolice Łodzi, otwór 
Wola Mąkolska Ł  2, głębokość 122,3 m (tabl. 
IV, fig. 1), z Kujaw z otworów; Borów К  36, 
głębokość 199,8 m (tabl. IV, fig. 2), Józefów 
KT 11, głębokość 49,6 m (tabl. V, fig. 1) oraz 
z Pomorza wschodniego, z otworu Kcynia IG
1, głębokość 260,8 m — 261,4 m (tabl. V, fig.
3). Poza tym znaleziono liczne fragmenty skrę
tów w wierceniu Kcynia IG 2, w wierceniach 
Recz, Marzenin i Strzelno w niecce mogileń
skiej, w wierceniu Ossówka TK 15 koło Cie
chocinka na Kujawach.

Zaraiskites scythicus (Vischniakoff)
Tabl. V, fig. 2, 4, 5, 6

1890 Perisphinctes scythicus (Vischn.) Michalski A., 
p. 121; tabl. V II, fig. 1— 7; tabl. V III, fig. 1.

1905 Perisphinctes (V irgatites ) scythicus (Vischn.)
Schmidt М., p. 202; tabl. X, fig. 13 i 14.

1922 Provirgatites scythicus (Vischn.) Lewiński J., p.
101; tabl. IX, fig. 3 i 4.

1941 Virgatites (P rovirga tites ) cf. scythicus (Vischn.) 
Ilovayski D. J. et Florenski К. P., p. 122; tabl. 
X X V , fig. .̂6 i 48.

1961 Zaraiskites (  =  Provirgatites ) scythicus (Vischn.) 
Kutek J., p. 148; tabl. X IX , fig. 1.

1962 Zaraiskites scythicus (Vischn.) Wilczyński A., p. 
76; tabl. V II, fig. 2.

Materiał. Znaleziono kilkadziesiąt okazów w 
złym stanie zachowania; przeważnie są to od
lewy wewnętrzne lub odciski w utworach mar- 
glisto-mułowcowych lub łupkach marglistych.
U wagi. Stan zachowania okazów, którymi dy
sponuje autorka, nie pozwala na wykonanie po
miarów. Charakter żebrowania dokładnie odpo
wiada opisom podanym dla tego gatunku przez
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A. Michalskiego (1890), J. Lewińskiego (1922) 
i J. Kutka (1961a).

Na okazie przedstawionym na tabl. V, fig. 
5 występują dość gęsto żebra dwudzielne i cien
kie. Żebra dzielą się powyżej połowy skrętu 
i szczególnie tylne żebro jest wyraźnie lekko 
sinusoidalnie wygięte ku tyłowi, a następnie 
przy brzegu syfomalnym ku przodowi.

Średnica spłaszczonego okazu wynosi około 
35 mm. J. Lewiński (str. 102) podaje, że sta
dium dichotomiczne obserwował na okazach 
do 50 mm średnicy, chociaż na niektórych oka
zach wcześniej już pojawiają się wiązki trój- 
i czwórdzielne. Opisany okaz jest fragmentem 
skrętu młodocianego. Nie można wykluczyć, 
że mając do dyspozycji tylko fragment skrętu 
młodocianego mylnie zalicza się go do gatunku 
Zaraiskites scythicus, gdyż może to być, jak 
pisze J. Kutek (196la, str. 149), młodociane 
stadium Zaraiskites pilicensis czy Z. zarajsken
sis.

Stan zachowania okazów zebranych na Niżu 
Polski nie pozwala na prześledzenie różnych 
stadiów rozwoju amonita. Autorka dysponuje 
tylko fragmentami skrętów i z tego powodu 
okaz z Górek Łubnickich oznacza jako Zarais
kites cf. scythicus (Vischniakoff).

Najlepiej rozpoznawalne są stadia wirgato- 
tomiczne (tabl. V, fig 2 i 6). Żebra są wtedy 
dość grube, a przerwy między żebrami głów
nymi szerokie. Na fig. 6 widoczne wolne żebra 
syf analne. Na fig. 2 widoczne żebra pojedyn
cze przy przewężeniach, wyraźne wygięcie ku 
tyłowi żeber w wiązkach — największe wy
gięcie żebra tylnego. Punkt podziału żeber za
znacza się powyżej połowy wysokości skrętu, 
ale niektóre żebra dzielą się poniżej.

Okaz z otworu Borów К  36 (fig. 4) jest 
fragmentem dużego skrętu, na którym — zgod
nie z opisem A. Michalskiego (1890, tabl. VII, 
fig. 5) dotyczącym skrętów dojrzałych — wy
stępują żebra dwudzielne (na okazie z Borowa 
występuje jeszcze jedna wiązka trójdzielna) 
a także żebra pojedyncze przy przewężeniach. 
Żebra są gęściejsze niż na skrętach stadium 
wirgatofomicznego. Na tym okazie wyraźnie 
widać nachylenie żeber ku przodowi przy 
przejściu przez stronę brzuszną skrętu. Punkt 
podziału żeber znajduje się poniżej połowy 
wysokości skrętu.

Okaz z Borowa ma około 50 mm wysokoś
ci zwoju. J. Kutek (1961a, str. 148) obserwo
wał takie żebrowanie na zwojach o wysokości 
powyżej 60 mm. Okaz ten autorka oznacza 
jako Zaraiskites cf. scythicus (Vischniakoff). 
Występowanie. Zaraiskites scythicus (Vischnia
koff) występuje w środkowym piętrze wołżań
skim w poziomie Dorsopłanites panderi plat
formy rosyjskiej (N. P. Michajłow, 1966 i P. 
A. Gerasimow i N. P. Michajłow, 1966). Z ze
stawień podanych przez N. P. Michajłowa 
(1966) wynika, że poza platformą rosyjską

i Polską Zaraiskites scythicus nie występuje. 
Cytuje go jednak S. Z. Różycki (1959) ze Spits
bergenu.

W Polsce Zaraiskites scythicus (Vischnia
koff) występuje głównie w dolnej części port
landu środkowego w poziomie Zaraiskites scy
thicus na całym obszarze występowania osadów 
tego wieku. Pojedyncze okazy znajdują się 
również w warstwach z Virgatites puńllus.

Okazy przedstawione na tabl. V pochodzą 
z Kujaw z otworów: Kcynia IG 1, głębokość
246,3 m, z Pomorza wschodniego (fig. 6), Jó
zefów KT 11, głębokość 62,7 m (fig. 2), Górki 
Łubnickie KT 24, głębokość 42,0 m (fig. 5) 
i Borów К 36, głębokość 197,6 m (fig. 4).

Zaraiskites pilicensis (Michalski)
Tabl. VI, fig. 1, 2

1890 Perisphinctes pilicensis Michalski A., p. 117; tabl.
VI, fig. 10.

1922 Provirgatites pilicensis (Mich.) Lewiński J., p.
98.

1961 Zaraiskites ( =  Provirga tites ) pilicensis (Mich.)
Kutek J., p. 149; tabl. X IX , fig. 2.

1961 Zaraiskites pilicensis (Mich.) Wilczyński A., p.
75.

Materiał. Cztery fragmenty okazów zachowa
nych jako spłaszczone ośrodki w marglach 
i łupkach marglistych.
Uwagi. Wszystkie okazy wykazują żebrowanie 
zgodne z opisem i rysunkiem A. Michalskiego 
(1890, str. 117, tabl. VI, fig. 10). Zgadzają się 
także z opisem podanym przez J. Lewińskiego 
(1922, str. 98) w tekście, chociaż różnią się nie
co od okazów przedstawionych przez tego auto
ra na fig. 12 (w tekście) i na tabl. X, fig. 4. Na 
fig. 12 w tekście autor przedstawił okaz znacz
nie większy od okazów z Kujaw i niecki mo
gileńskiej, nie można więc ich porównywać. 
Okaz przedstawiony przez J. Lewińskiego na 
tabl. X, fig. 4 ma żebra delikatniejsze i nieco 
rzadsze.

A. Wilczyński (1962) nie pisze o okazach 
charakteryzujących się czwórdzielnymi żebra
mi, podczas gdy na okazach z Borowa i Recza 
tego typu wiązki występują często.
Występowanie. Zaraiskites pilicensis (Michal
ski) występuje nielicznie w środkowym piętrze 
wołżańskim okolic Moskwy oraz w Polsce, jak 
podaje A. Michalski (1890). Jednakże P. A. 
Gerasimow i N. P. Michajłow (1966) nie cy
tują tego gatunku z platformy rosyjskiej.

W Polsce Zaraiskites pilicensis (Michalski) 
występuje w portlandzie środkowym w pozio
mie Zaraiskites scythicus, w północno-zachod
nim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich (Stobni- 
ca i niecka tomaszowska), na Kujawach, w 
niecce mogileńskiej i na Pomorzu, być może, że 
znaleziono go także w niecce łódzkiej w Beł
chatowie (C. Pachucki, 1963).

Znalezione okazy pochodzą z Kujaw (otwór

5 — Portland
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Borów К 36, głębokość 151,5 m — tabl. VI, 
fig. 1 i głębokość 198,8 m, oraz otwór Otło- 
czyn TK 14, głębokość 81,1 m), oraz jeden okaz 
z niecki mogileńskiej (z otworu Recz z głębo
kości 1020,3 m — tabl. VI, fig. 2).

Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski)
Tabl. VI, fig. 3, 4, 5

1890 Perisphinctes zarajskensis Michalski A., p. 98;
tabl. V I, fig. 1, 2, 5.

1922 Provirgatites zarajskensis (Mich.) Lewiński J., 
p. 103; tabl. X I, fig. 2.

1967 Zaraiskites zarajskensis (Mich.) Kutek J., p. 43; 
tabl. 1.

Materiał. Kilka okazów zachowanych jako zde
formowane spłaszczone ośrodki fragmentów 
skrętów, z jednego odcisku wykonano latekso
wy odlew.
Opis. Okazy przedstawione na fig. 4 i 5 wyka
zują znaczną zbieżność z holotypem (A. Mi
chalski, tabl. VI, fig. 1), natomiast okaz na 
fig. 3 jest zbliżony do odmiany opisanej przez 
A. Michalskiego z Brzostówki (tabl. VI, fig. 5). 
Na okazach 4 i 5 Obserwuje się dość gwałtow
ną zmianę żebrowania. Żebra główne bardzo 
stopniowo, ale niewiele jeszcze rozrzedzające 
się, po przewężeniu, któremu towarzyszy jed
no pojedyncze żebro grubsze, dość gwałtow
nie ulegają zmianie, stają się grubsze, przy 
brzegu pępkowym haczykowato wygięte 
a przerwy między nimi są szerokie. Jednocześ
nie ulega przesunięciu punkt podziału żeber. 
Na części skrętu o gęstych żebrach punkt po
działu znajduje się blisko brzegu pępkowego 
niekiedy tuż przy nim, przy czym częsty jest 
podział bidichotomiczny, ale widoczne są 
i wiązki trójdzielne. Przy stopniowym rozdzie
laniu się żeber pępkowych, stają się one nie
co grubsze i punkt podziału odsuwa się od 
brzegu pępkowego, wiązki stają się trójdziel
ne i niekiedy występuje czwarte żebro wolne; 
obserwuje się także niekiedy, blisko pępka, po
czątkowy podział dichotomiczny, a także prze
wężenie z jednym pojedynczym żebrem grub
szym. Na odcinku skrętu o rzadkich żebrach 
głównych punkt podziału jest jeszcze wyżej 
(ze względu na zniszczenie okazu wysokość 
skrętu nie jest znana). W wiązkach występu
je 5 żeber i widoczne są jeszcze dwa krótkie 
żebra wolne.
Uwagi. Okaz przedstawiony na tabl. VI, fig. 3 
mimo złego stanu zachowania może być dość 
dobrze porównany z okazem A. Michalskiego 
z tabl. VI, fig. 5, pochodzącym z Brzostówki 
koło Tomaszowa Mazowieckiego. Podobne oka
zy przedstawił J. Lewiński (1922, tabl. 'XI, fig. 
2) i J. Kutek (1967a, tabl. 1) także z tej oko
licy.

Okaz ten różni się od holotypu między in
nymi rzadszym żebrowaniem na skrętach we

wnętrznych i wcześniej zaznaczającym się wyż
szym punktem podziału żeber. Okazy przed
stawione na fig. 4 i 5 o gęstym żebrowaniu są 
tą cechą zbliżone do holotypu A. Michalskiego 
(tabl. VI, fig. 1), ale różnią się od niego więk
szą gęstością żeber na odpowiadających wiel
kością skrętach, a także na ogół nieco wyżej 
położonym punktem podziału żeber. Należy 
jednak zwrócić uwagę na to, że w opisie A. 
Michalski podaje (str. 98) zmienność punktu 
podziału żeber na skręcie, co nie jest dość wy
raźnie uwidocznione na rysunku (tabl. VI, fig. 
1).
Występowanie. Zaraiskites zarajskenńs (Mi
chalski) występuje na platformie rosyjskiej w 
poziomie Dorsoplanites panderi środkowego 
piętra wołżańskiego (N. P. Michajłow, 1966; P. 
A. Gerasimow i N. P. Michajłow, 1966). Przy
puszczalną jego obecność podaje M. Książkie- 
wicz (1963) w skałce wapieni jurajskich tyto- 
nu tkwiącej w utworach kredowych w Woź
nikach koło Wadowic. Ostatnio stwierdził obec
ność tego gatunku A. Zeiss (1968) w górnej 
części dolnego tytonu południowej NRF.

W Polsce Zaraiskites zarajskensis występu
je w północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świę
tokrzyskich a Z. cf. zarajskensis na Mazurach 
(otwór Pasłęk IG 1, głębokość 591,3 m —- tabl.
VI, fig. 4), Mazowszu (Biesiekierz — Górze- 
wo 20/14, głębokość 87,4 — 87,8 m — tabl. VI, 
fig. 3), na Kujawach oraz w niecce mogileń
skiej (Wągrowiec IG 1, głębokość 542,8 m — 
tabl. VI, fig. 5).

Zaraiskites cf. sauvagei (Lewiński)
Tabl. V II, fig. 4

1922 Provirgatites sauvagei Lewiński J., p. 99; tabl.
V III, fig. 3.

Materiał. Dwa okazy zachowane jako ośrodki 
w łupku marglistym i marglu piaszczystym. 
Uwagi. Okaz z Cedrowie jest fragmentem du
żego skrętu silnie spłaszczonego. Występują tu 
dość grube żebra dwudzielne, przy czym żeb
ra główne są grubsze od żeber brzusznych i od
ległość między nimi wynosi około 15 mm. 
Między żebrami brzusznymi występują wolne 
żebra w liczbie 1 lub 2 i przechodzą one poza 
stronę brzuszną pozostając żebrami wolnymi. 
Ta charakterystyka zgodna jest z opisem J. Le
wińskiego (1922, str. 99, PI. VIII, fig. 3) du
żych skrętów o średnicy 90— 100 mm a nawet 
120 mm.
Występowanie. J. Lewiński (1922) znalazł Pro 
virgatites sauvagei w warstwach F okolic To
maszowa Mazowieckiego, a więc w najwyższej 
części jego poziomu I odpowiadającemu według 
tegoż autora poziomowi Perisphinctes panderi 
i Provirgatites scythicus. Według J. Kutka 
(1962a) jest to nie najwyższa część poziomu Za
raiskites scythicus. Na Niżu Polski znalezione
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okazy pochodzą z Mazowsza (Cedrowice T 62, 
głębokość 38,0, taibl. VII, fig. 4) i Pomorza za
chodniego (Kłodzino) z portlandu środkowego 
z warstw z Zaraiskites scythicus.

Zaraiskites sp. (a)
Tabl. V II, fig. 3

Materiał. Dwa okazy (silnie spłaszczone i znisz
czone odlewy wewnętrzne fragmentów skrę
tów zewnętrznych i wewnętrznych w mar- 
glach mułowoowych).
Opis. Skręty wewnętrzne pokryte są bardzo 
gęstymi żebrami. Na okazie z Woli Mąkolskiej 
widoczne są wiązki wielożebrowe rozwidlają
ce się tuż przy brzegu pępkowym z zaznacza
jącym się zgrubieniem haczykowato wygiętym. 
Żebra są proste skierowane ku przodowi. Wi
doczne jedno przewężenie, przy 'którym wystę
puje jedno żebro nieco grubsze.

Na skręcie zewnętrznym są znacznie rzadsze 
trój- i dwudzielne żebra, rozwidlające się przy
najmniej w połowie wysokości skrętu. Przy 
przewężeniu występuje żebro dzielące się tuż 
przy pępku dichotomicznie, następnie jedno 
żebro dzieli się na dwa a drugie na trzy żeb
ra syfonalne. Na tym skręcie żebra główne 
także mają haczykowate zgrubienia przy brze
gu pępkowym.
U w agi. Wewnętrzne skręty wykazują pewne 
podobieństwo do wewnętrznych skrętów Zara
iskites zarajskensis (Michalski), ale zewnętrzne 
skręty tego ostatniego przy tej wielkości oka
zów są zdecydowanie inne. Również wewnę
trzne skręty mają podobne żebrowanie jak ga
tunek Z. quenstedti (Rouillier). Być może jest 
to fragment dojrzałego okazu tego gatunku. 
A. Michalski (1890, str. 157) podaje, że dojrza
łych skrętów nie znalazł. Największe jego oka
zy miały do 80 mm średnicy i na tej wielkoś
ci skrętach obserwował niekiedy zmianę urzeź
bienia na stosunkowo nieliczne wiązki wirga- 
totomiczne i dwudzielne. Okaz z Woli Mąkol
skiej jest fragmentem skrętów o większej 
znacznie średnicy.
Występowanie. Okazy te w obu otworach wy
stępują razem z Zaraiskites quenstedti (Rouil
lier) i Z. scythicus (Vischniakoff), a więc w 
warstwach z Zaraiskites scythicus portlandu 
środkowego.

Opisany gatunek występuje na Pomorzu 
wschodnim (Kcynia IG 2, głębokość 503,2 —
517,4 m) i na Mazowszu (Wola Mąkolska Ł2, 
głębokość 112,9 m — taibl. VII, fig. 3).

Zaraiskites sp. (b)
Tabl. V III, fig. 5

Materiał. Jeden okaz. Jest to odlew wewnę

trzny fragmentu dużego okazu w marglu mu- 
łowcowym, łupkowym.

Opis. Na skręcie wewnętrznym występują pro
ste żebra główne nieco wygięte haczykowato 
do tyłu przy samym brzegu pępkowym. Dzie
lą się wirgatotomicznie na trzy żebra syfonal
ne prawdopodobnie nieco powyżej połoWy wy
sokości skrętu. Żebra syfonalne są cieńsze od 
żeber głównych. Odległość między żebrami 
głównymi zwiększa się ku punktowi rozwidle
nia, od 2 mm przy brzegu pępkowym do 5 mm 
przy punkcie podziału. Na skręcie zewnętrz
nym, którego zachował się tylko fragment bez 
strony brzusznej, widać grube, osłabione żeb
ra w odległości około 3 cm (po drugiej stro
nie 2,3 cm), zachowany jest także fragment li
nii przegrodowej.

Uwagi. Okaz ten wykazuje pewne podobień
stwo do gatunku Provirgatites sauvagei Lewiń
ski (J. Lewiński, 1922), ale różni się od niego 
większymi przerwami między żebrami na skrę
cie zewnętrznym, brakiem wolnych żeber sy- 
fonalnych na skręcie wewnętrznym oraz tym, 
że w wiązce występują maksymalnie trzy że
bra.

Występowanie. Opisany okaz znaleziony został 
w utworach portlandu środkowego w war
stwach z Zaraiskites scythicus na Mazowszu 
(Wola Mąkolska Ł  2, głębokość 121,6 m — 
tabl. VIII, fig. 5).

Zaraisites sp. (c)
Tabl. VII, fig. i i 2

Materiał. Dwa okazy zachowane jako silnie 
spłaszczone odlewy wewnętrzne z zachowaną 
wewnętrzną warstewką skorupy.

W ym iary: fig. 1: Sr — około 80; „W ” — 0,31;
„P ” — 0,24; „ż” — 1,7.

Opis. Skręty pokryte dwudzielnymi prostymi 
żebrami lekko pochylonymi do przodu, przy 
brzegu pępkowym nieznacznie haczykowato 
zagiętymi. Żebra brzuszne tej samej grubości 
co główne. Przy przewężeniach występują: 
grubsze pojedyncze i lekko sinusoidalnie wy
gięte żebra pojedyncze oraz grubsze żebra 
dwudzielne. Pępek jest dość wąski. Na skręcie 
wewnętrznym żebrowanie takie samo jak na 
zewnętrznym. Na okazie przedstawionym na 
fig. 2 widoczne przy przewężeniach żebro po
jedyncze i trójdzielne.

Występowanie. Okaz z otworu Krzyszkowice, 
głębokość 28,3 m (fig. 2) występuje razem 
z Virgatites cf. pusillus (Michalski), a okaz 
z otworu Radwan, głębokość 45,5 m (fig. 1) 
w warstwach z Zaraiskites scythicus — port
land środkowy. Oba okazy pochodzą z Kujaw.
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Zaraiskites sp. (d)
Tabl. V III, fig. 3

cf. 1922 Provirgatites aff. quenstedti (Rouil.) Lew iń 
ski J., p. 99; tabl. V III, fig. 5.

Materiał. Jeden okaz zachowany jako silnie 
spłaszczona ośrodka.

Opis. Stan zachowania okazu nie pozwala na 
wykonanie pomiarów. Widoczny jest skręt ze
wnętrzny i fragment skrętu wewnętrznego. Na 
Skręcie wewnętrznym występuje bardzo gęste 
żebrowanie. Na skręcie zewnętrznym żebrowa
nie jest początkowo też gęste, nieco rzadsze 
w kierunku ujścia, które na okazie nie jest 
zachowane. Żebra lekko są pochylone w kie
runku ujścia.

Widoczne są tu dość silne zgrubienia żeber 
głównych przy brzegu pępkowym. Od tych 
zgrubień odchodzą często dwa żebra, które 
jeszcze raz dzielą się na dwa poniżej 1/2 wyso
kości skrętu (ze względu na Stan zachowania 
okazu dane te są niedokładne), niekiedy dzieli 
się na dwa tylko jedno żebro a drugie pozo
staje pojedyncze i nieco grubsze. Poza tym 
występują nieliczne nieco grubsze żebra po
jedyncze nierozdzielone przy brzegu pępko
wym.
U w agi. Okaz przedstawiony na tabl. VIII, fig. 
3 wykazuje dość duże podobieństwo do gatun
ku opisanego przez J. Lewińskiego (1922) str. 
99, PI. VIII, fig. 5 (nie fig. 4), różni się jednak 
od niego silniej zaakcentowanymi zgrubienia
mi żeber przy brzegu pępkowym i większą 
liczbą żeber dzielących się tuż przy tym brze
gu. Te cechy zbliżają go do gatunku Zaraiski
tes quenstedti (Rouillier), od którego różni go 
mniejsza nieco gęstość żebrowania.

D. J. Ilovayski i К. P. Florenski (1944, str. 
117) wliczają gatunek J. Lewińskiego (1922) 
Provirgatites aff. quenstedti (PI. VIII, fig. 4) 
do gatunku Virgatites (Provirgatites) scythicus 
diprosopa Ilovayski et Florenski, natomiast do 
okazu przedstawionego przez J. Lewińskiego 
na PI. VIII, fig. 5 wyrazili zastrzeżenia, czy 
można go wliczyć do tego samego gatunku co 
okaz na fig. 4.
Występowanie. Zaraiskites sp. (d) znaleziony 
został na Kujawach w otworze Zleszyn K T 7, 
głębokość 53,0 m razem z Z. quenstedti (Rouil
lier) i Z. scythicus (Vischniakoff), w portlan- 
dzie środkowym.

Zaraiskites sp. (e)
Tabl. V III, fig. 4

Materiał. Jeden okaz źle zachowany (ośrodka). 
Opis. Fragment dużego skrętu zewnętrznego 
ze słabo widocznym skrętem wewnętrznym. 
Żebra mają dość wysoki punkt podziału, ale 
ponieważ nie jest znana wysokość skrętu nie

wiadomo w jakiej części wysokości podział 
następuje. Żebra główne są dość rzadko roz
mieszczone i dość grube. Najliczniej występu
ją żebra trójdzielne, ale zdarzają się i czwór- 
dzielne, zwykle przy przewężeniu ograniczo
nym jednym grubszym żebrem pojedynczym. 
Niekiedy przy wiązce czwórdzielnej występuje 
żeberko wolne. Wiązki mają charakter zaraj- 
skitesowy, żebra wygięte są sinusoidalnie, wy
raźnie ku tyłowi przy stronie brzusznej.
U wagi. Okaz z Kcyni różni się od gatunków 
rodzaju Zaraiskites opisanych przez A. Michal
skiego; wykazuje pewne podobieństwo do oka
zu Zaraiskites scythicus opisanego jako Virga
tites (Provirgatites) cf. scythicus (Vischniakoff) 
przez D. J. Ilovayskiego i К. P. Florenskiego 
tabl. XXV, fig. 46, ale różni się od niego obe
cnością wiązek czwórdzielnych i nieco większą 
grubością żeber.
Występowanie. Zaraiskites sp. (e) znaleziony 
został na pograniczu Kujaw i Pomorza w otwo
rze Kcynia IG 1 na głębokości 263,0 m w dol
nej części portlandu środkowego.

Zaraiskites sp. (/)
Tabl. VI, fig. 6

Materiał. Jeden okaz zachowany jako ośrodka.

W ym iary: Sr — 67; „W ” —  0,34; „P ” — 0,27; 
„ż” — 3,0.

Opis. Opisany okaz ma zachowane skręty we
wnętrzne i skręt zewnętrzny. Pępek jest dość 
wąski rozszerzający się w miarę wzrostu. Że
browanie na skrętach wewnętrznych gęste. Że
bra cienkie ostre, delikatne dwu- i trójdzielne, 
niekiedy łączące się bidichotomicznie przy 
brzegu pępkowym. Na skręcie zewnętrznym 
w kierunku ujścia żebra dwudzielne stopnio
wo zanikają, przerwy między żebrami głów
nymi zwiększają się, zwiększa się ilość żeber 
w wiązkach do czterech, przy czym niekiedy 
czwarte żebro występuje jako wolne. W dal
szym ciągu są one dość cienkie, ostre i deli
katne.
Uwagi. Okaz przedstawiony na fig. 6 wykazu
je pewne podobieństwo do wewnętrznych skrę
tów okazu Zaraiskites zarajskensis Michalskie
go (1890, tabl. VI, fig. 1), różni się jednak od 
niego większą delikatnością żebrowania i mniej
szą ilością żeber w wiązkach. Od gatunku Za
raiskites pilicensis (Michalski) różni go przede 
wszystkim znacznie większa gęstość żebrowa
nia na skrętach wewnętrznych i delikatniej
szy pokrój żeber.
Występowanie. Zaraiskites sp. (f ) znaleziony 
został na Mazurach w otworze Żuromin 1, głę
bokość 1323,4 m w portlandzie środkowym, w 
jego wyższej części.
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Zaraiskites sp. (g )

Tabl. V I, fig. 7

Materiał. Jeden okaz, fragment dużego skrętu 
zachowany w postaci odcisku, z którego wy
konano odlew lateksowy.
Opis. Na dużym skręcie, z którego zachował 
się brzeg pępkowy, natomiast nie zachowała 
się strona brzuszna, występują silnie zgrubia
łe rozszerzające się żebra główne dzielące się 
na cztery do siedmiu żeber syfonalnych. Ob
serwuje się również żebra pojedyncze sinusoi
dalnie wygięte, cieńsze od pozostałych żeber 
głównych. Występują też syfonalne żebra wol
ne. Żebra w wiązkach zrastają się.
Występowanie. Zaraiskites sp. (g ) znaleziony 
został na Maizowszu w otworze Sierpc 1, głębo
kość 1342,0 m w wyższej części portlandu 
środkowego.

Rodzaj Michalskia, Ilovayski et Florenski, 1941

Michalskia miatschkoviensis (Vischniakoff) 
Tabl. V II, fig. 5

1890 Perisphinctes m iatschkoviensis (Vischn.) M ichal
ski A., p. 159; tabl. IX, fig. 9 i 10.

1941 Michalskia m iatschkoviensis (Vischn.) Ilovayski 
D. J., Florenski К. P., p. 140.

1961 Zaraiskites pilicensis (Mich.) Kutek J., p. 149; 
PI. X V III, fig. 1.

1962 Michalskia m iatschkoviensis (Vischn.) Kutek J., 
p, 454,

Materiał. Dwa okazy zachowane fragmenta
rycznie jako ośrodki.
Uwagi. Oba Okazy zbliżone są bardzo do ga
tunku opisanego i przedstawionego na rysun
kach przez A. Michalskiego (1890). Okaz przed
stawiony na tabl. VII, fig. 5 jest fragmentem 
skrętu zewnętrznego z widocznymi fragmenta
mi skrętów wewnętrznych. Okaz ten podobny 
jest do fig. 10 na tabl. IX  A. Michalskiego (op. 
cit.), różni się tylko większą ilością żeber trój
dzielnych na odpowiednim wielkością skręcie 
(uwzględniając spłaszczenie okazu z Kcyni).
Występowanie. A. Michalski (1890) stwierdza 
dość nieliczne występowanie tego gatunku w 
okolicach Moskwy. J. Lewiński (1922) nie zna
lazł tego gatunku w okolicy Tomaszowa Ma
zowieckiego, natomiast J. Kutelk (1962a) stwier
dza w Zarzęcinie i Stobnicy (południowa część 
niecki tomaszowskiej) w poziomie Zaraiskites 
scythicus występowanie amonitów podobnych 
dt> Michalskia miatschkoviensis. Okaz przed
stawiony na tabl. VII, fig. 5 znaleziono na po
graniczu Pomorza i Kujaw w dolnej części 
poziomu Zaraiskites scythicus w otworze Kcy
nia IG 1, głębokość 286,5 — 286,6 m. Drugi 
okaz pochodzi z Mazowsza, znaleziony został 
w takim samym położeniu.

Rodzaj Virgatites, Pavlow 1891

Virgatites pusillus (Michalski)
Tabl. V III, fig. 2

1890 Olcostephanus pusillus Michalski A., p. 34; tabl.
II, fig. 2—4.

Materiał. Znaleziono 5 Okazów źle zachowa
nych jako spłaszczone odlewy wewnętrzne 
w mułowcach wapnistych lub łupkach mułow
cowych.
W ym iary: fig. 2: Sr —  około 50; „P ” — 0,30. 
(ze względu na spłaszczenie i uszkodzenie oka
zu pomiary są przybliżone i niepełne).
Opis. Wszystkie znalezione okazy są niedużej 
średnicy, mają węższy pępek niż okazy rodzaju 
Zaraiskites, żebrowanie dwu- i trójdzielne z 
punktem podziału około 1/2 wysokości skrętu; 
żebra są cienkie, przy czym żebra syfonalne są 
tej samej grubości co żebra główne. Przy pęp
ku żebra są lekko zagięte ku tyłowi (nieco ha
czykowate). Niektóre żebra główne łączą się ze 
sobą przy brzegu pępkowym, w miarę wzrostu, 
żebra tworzą coraz regularniejsze wiązki trój
dzielne, a nawet pojawiają się wiązki czwór- 
dzielne.
Uwagi. Charakter skrętów i charakter żebro
wania odpowiadają opisowi gatunku u A. Mi
chalskiego (1890, str. 34) i rysunkowi przedsta
wionemu przez niego na tabl. II, fig. 2 i 3 z tą 
różnicą, że u A. Michalskiego na fig. 2 widocz
na jest część komory mieszkalnej (bez jej częś
ci z ujściem), a na okazach z Niżu Polski naj
prawdopodobniej komory mieszkalnej nie ma; 
charakter żebrowania na przedstawionym na 
tabl. VIII, fig. 2 okazie odpowiada dokładnie 
części skrętu przed komorą mieszkalną okazu 
przedstawionego na fig. 2 u A. Michalskiego 
(op. cit.).

Występowanie. A. Michalski podaje występo
wanie Olcostephanus pusillus w warstwach fo
sforytowych z poziomu Olcostephanus virga
tus (Virgatites virgatus) z Mniewników pod 
Moskwą i z przekrojów dolnego biegu Wołgi 
koło wsi Poliwno. N. P. Michajłow podaje wy
stępowanie tego gatunku pod Moskwą (1957), 
występuje on także na środkowym Powołżu 
(stratotyp koło wsi Gorodiszcze nad Wołgą (P. 
A. Gerasimow, N. P. Michajłow, 1966).

W Polsce gatunek ten został znaleziony na 
Kujawach, na pograniczu Kujaw i Pomorza 
i obecność jego podaje K. Pawłowska (1958) 
z otworu Zagłoba z północno-wschodniego 
skrzydła niecki łódzkiej (pogranicze z południo
wą częścią wału kujawskiego).

Znalezione okazy pochodzą z otworu Kcynia 
IG 2, głębokość 495,4 i 486,3 m, z otworu Jó
zefów KT 11 z głębokości 61,4 m i z otworu 
Krzyszkowice KT 30 z głębokości 28,1 i 28,4 m 
(tabl. VIII, fig. 2).
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Virgatites (?) sp. ind.
Tabl. V III, fig. 1

Materiał. Okaz zachowany częściowo jako od
cisk częściowo jako spłaszczony odlew wewnę
trzny w łupkach marglisto-mułowcowych sza- 
rooliwkowych. Fig. 1 przedstawia fotografię 
lateksowego odlewu okaizu.

Wymiary: Sr — 60; „W ” —  0,41; „P ” — 0,28; 
„ż” — 4,7.

Opis. Żebrowanie jest bardzo gęste a żebra 
są cienkie. Na Okrętach wewnętrznych, gorzej 
zachowanych, widać bardzo gęste drobne że
browanie. Żebra dzielą się blisko brzegu pęp
kowego. Stan zachowania utrudnia określenie 
charakteru podziału żeber, wydaje się jednak, 
że na skrętach wewnętrznych występują wiąz
ki wielożebrowe. Na skręcie zewnętrznym żeb
ro główne jest grubsze i lekko haczykowato 
wygięte ku tyłowi. Dzieli się ono 2 do 4 mm 
od brzegu pępkowego na wiązki wirgatotomicz- 
ne 4— 5 żebrowe. Na skręcie zewnętrznym, w 
jego przedniej części odległości między żebra
mi głównymi wynoszą około 1,5 mm i żebra 
te są nieco grubsze. Obserwuje się to począw
szy od przewężenia występującego na skręcie 
zewnętrznym, któremu towarzyszy jedno grub
sze żebro pojedyncze i wiązka o 7 żebrach sy- 
fonalnych. Drugiemu przewężeniu towarzyszy 
grubsze żebro pojedyncze łączące się także przy 
brzegu pępkowym z nieco grubszym żebrem 
dwudzielnym. Żebra główne są grubsze tylko 
w części przypępkowej, wyżej na skręcie wszy
stkie żebra w wiązce są jednakowej grubości, 
nie obserwuje się także przerw między wiąz
kami.

Uwagi. W pracy dotyczącej górnej jury Kujaw 
(J. Dembowska, 1965a, tabl. I, fig. 1) autorka 
zaliczyła ten okaz mylnie do gatunku Virgąti-
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Instytu t Geologiczny  
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tes virgatus (Buch). Różni się on od niego 
większą gęstością wiązek żebrowych, niewiel
kimi przerwami między wiązkami istniejący
mi tylko przy brzegu pępkowym, z zupełnym 
ich brakiem na bokach i na brzusznej części 
skrętu. Przy tej średnicy gatunek Virgatites 
virgatus (Buch) ma węższy pępek (0,21 mm 
a na okazie autorki —  0,28 mm) i większą 
ilość żeber w wiązkach, dochodzącą do 8. Rów
nież wyraźna różnica jest w charakterze wią
zek; u gatunku Virgatites virgatus żebra przy
bywają stopniowo, silniej zaznacza się ich wir- 
gatotomiczny charakter, na okazie autorki wie- 
lożebrowa wiązka powstaje nisko, bliżej pęp
ka.

Od rodzaju Zaraiskites zarajskensis różni 
okazy autorki położenie punktu podziału że
ber, który u Zaraiskites zarajskensis leży wy
żej na Około 1/4 do 1/3 wysokości skrętu. Przy 
odpowiedniej średnicy okazu żebra przy brze
gu pępkowym są u tego gatunku cieńsze niż 
na przedstawionym okazie.

Według opinii N. P. Michajłowa okaz ten 
może reprezentować gatunek, czy też odmia
nę gatunku będącą ewentualnie ogniwem po
średnim między rodzajem Zaraiskites a rodza
jem Virgatites. Ze względu jednak na charak
ter wiązek wyraźnie wirgatowy z niskim wir- 
gatowym punktem podziału wydaje się, że okaz 
z Kujaw jest przedstawicielem rodzaju Virga
tites. Nie należy on do gatunku Virgatites vir 
gatus, cd którego różni go przede wszystkim 
znacznie większa gęstość żeber pępkowych 
i niższe wiązkowe rozgałęzienie.
Występowanie. Virgatites (?) sp. ind. znaleziono 
na Kujawach w otworze Krzyszkowice KT 30 
na głębokości 26,0 m razem z gatunkiem V ir 
gatites cf. pusillus (Michalski), oraz w otworze 
Józefów KT 11 na głębokości 49,5 m (tabl. 
VIII, fig. 1), podobne okazy znaleziono również 
w otworze Zagłoba,
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Ядвига ДЕМБОВСКА

ПОРТЛАНД ПОЛЬСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
(с. 13 фиг. и 8 табл.)

РЕЗЮ М Е

С о д е р ж а н и е .  В  работе дана характеристи-
- ка литологии, стратиграфии и' палеогеографии вер
хнего яруса верхней юры на территории Польской 
низменности, основанная на изучении материалов 
около 150 буровых скважин. Термин портландский 
ярус соответствует ранее применяемым в польской 
стратиграфической номенклатуре названиям бонон 
и пурбек, а также названию волжский ярус, встре
чающемуся в некоторых новейших работах. Пор
тландский ярус подразделяется на три подъярусы: 
нижний с фауной Subplanites и Pectinatites, средний 
с родами Zaraiskites и Virgatites и верхний, пред
ставленный фацией опресненного водоема, с остра-

кодовой фауной. В  работе проводится корреляция 
верхами юры Волжской, Портландской и Средизем
номорской провинций. В итоге палеогеографического 
анализа констатировано, что польский бассейн сое
динялся через северную Данию с Северным мо
рем и далее с бореальным бассейном, а также со 
средиземноморским бассейном в юго-восточном 
направлении, через приднестровскую область. 
В конце работы помещены описания и фотоснимки 
аммонитов, встречающихся в нижнем и среднем 
подъярусах портландского яруса на Польской низ
менное пи

ВСТУПЛЕНИЕ

Портландские породы обнажаются единственно 
на северо-западной окраине Польской низменности 
в каменоломнях Чарногловы и Свентошево, в За
падном Поморье, в северо-западной части Помор
ского вала (А. Вильчиньски, 1962). На остальной 
площади низменности они перекрыты породами 
мела и кайнозоя или только кайнозоя и были изу
чены в разрезах многочисленных буровых скважин 
(фиг. 1).

Исследования по стратиграфии самого верхнего 
яруса верхней юры в Польше были предприняты 
в конце прошлого века А. Михальским (1883— 1903). 
Эти исследования были продолжены Я. Левиньским 
(1922), который создал основы стратиграфии этого 
яруса. Я. Левиньски применил название бонон для 
эквивалентов западноевропейских аммонитовых зон 
с Gravesia gravesi по Perisphinctes giganteus, а так
ж е считал его эквивалентом нижневолжского 
подъяруса. Вышележащие осадки опресненного мо
ря Я. Левиньски (1922, 1932) охватывал названием

аквилон — пурбек и сопоставлял их с верхневолж
ским подъярусом.

Я. Левиньски (1922) считал, что в Польше от
сутствует нижний бонон и трансгрессия наступила 

лишь в начале среднего бонона, в зоне Provirgatites 
( =  Zaraiskites) scythicus. В  итоге дальнейших ис
следований, основывающихся на разрезах много
численных буровых скважин, доказано распрост
ранение на территории Польши нижнебононских 

отложений в понимании Я. Левиньского (К. Пав
ловска, 1958; Я. Кутек, 1961а; Я. Дембовска, 1965).

Я. Кутек (1962, 1967а) заменил термин бонон 
Я. Левиньского термином нижневолжский подъ- 
ярус и одновременно пересмотрел взгляды этого 

исследователя на стратиграфию рассматриваемого 
подъяруса. Он доказал, что в северо-западном об
рамлении Свентокшиских гор, на сочленении с 

Польской низменностью, разрез бонона ( =  нижне
волжского подъяруса) охватывает зоны с Subp la -
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nites, с Zaraiskites scythicus и с Zaraiskites zaraj
skensis.

Предложение о внедрении названия портланд 
для рассматриваемого яруса выдвигалось в ряде 
статей 3. Домбровской (1963— 1970). Весьма суще
ственную роль в стратиграфии портланда Польской 
низменности сыграли микропалеонтологические ра
боты В. Белецкой (1960), В. Белецкой и О. Стык

(1962, 1963, 1964), а также исследования С. Марека, 
который доказал на основании микропалеонтологи
ческих (В. Белецка и Я. Штейн, 1966), палинологи
ческих (Я. Мамчар, 1966) и палеогеографических 
данных, что граница между юрой и мелом может 
быть принята ниже зоны Riasanites rjasanensis (С. 
Марек, 1965, 1968; С. Марек, В. Белецка, Я. Штейн,' 
1969).

СОСТАВ ОТЛОЖЕНИЙ

Портландский ярус на Польской низменности 
подразделяется на основании содержащейся в нем 
фауны на три подъяруса: нижний, средний и 
верхний.

Нижнепортландский подъярус (фиг. 2— 6 и 10) 
представлен преимущественно темносерыми мер
гелистыми алевролитами. В срединной зоне бассей
на, в котором они накоплялись, алевролиты содер
жат прослои аргиллитов и глинисто-мергелистых 
сланцев. В  северной и северо-восточной зонах бас
сейна встречаются песчанистые алевролиты и да
ж е мергелистые песчаники.

Максимальная мощность нижнепортландского 
подъяруса, достигающая 73 м, отмечена на западном 
крыле Куявского вала; минимальные мощности, 
составляющие 5— 6 м, наблюдаются в восточной и 
западной частях бассейна.

Среднепортландский подъярус (фиг. 2— 6, 11) 
отчетливо подразделяется на две части. Нижняя, 
как правило более мощная часть сложена темно
серыми мергелями, алевролитовыми мергелями, ме
стами сланцеватыми. В  верхней части залегают 

серые и светлосерые известняки, мергелистые из
вестняки с оолитовыми прослоями и одним или 
несколькими прослоями раковинного, комковатого 
известняка. Обильные скопления остатков фауны, 
главным образом плеченогих, пелеципод и серпул

образуют характерный и в определенной степени 
руководящий брахиоподовый слой.

В  северной части области проявляется доволь
но обильная примесь песчаного материала. Это 
явление распространяется довольно далеко к югу 
и охватывает Могильновскую и Варшавскую муль
ды.

Самые крупные мощности среднепортландского 
подъяруса наблюдаются в центральной части бас
сейна, вдоль крыльев Куявского вала, в северной 
части Могильновской мульды, в грабене Шамотулы  
и в северной части Щецинской мульды. Макси
мальная мощность составляет 165 м. К  северу, се
веро-востоку и северо-западу мощности сокраща
ются до 20 м.

Верхнепортландские отложения (фиг. 2— 6, 12) 
накоплялись в водоеме, который потерял соединение 
с открытым морем.

В нижнем интервале этого подъяруса залегают 
известняки, местами мергелистые, ангидриты и ги
псы, сгруппированные в центральной части бассей
на и переходящие к периферии в известняки, часто 
оолитовые и обломочные.

Выше залегают глинистые мергели, сланцеватые, 
с послоями циренового ракушечника, которые об
разовались в опресненном водоеме.

Мощность верхнепортландского подъяруса в 
центральной части достигает максимально 140 м, 
а по периферии снижается до 30 м.

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Портландский ярус на Польской низменности 
обладает достоверно определенной нижней грани
цей. Граница с зоной Aulacostephanus pseudomuta- 
bilis s. I. верхнего кимериджа установлена согла
сно во всех трех провинциях —  Портландской, 
Волжской и Титонской. Единственно в английском 
подразделении В. Д. Аркелла (1956) она проводится 
между средним и нижним кимериджем, хотя и в 
Англии высказываются взгляды за проведением 
этой границы ниже гравезиевой зоны, как можно 
судить по решению Британского мезозойского ко
митета в 1963 г.

Эта граница определяется гравезиевыми зонами 
или ж е зонами с эквивалентной фауной. Несмотря

на что, что на площади Польской низменности не 
были обнаружены представители рода Gravesia, то 
однако, распространение вида Subplanites k lim ovi 
(Ilovayski et Florenski), который на Русской плат
форме появляется совместно с родом Gravesia, 
а также седиментационная последовательнсть меж
ду верхами кимериджа с Virgataxioceras spp. (верхи 
зоны с Aulacostephanus pseudomutabilis s. I.) и осад
ками с Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Florenski), 
позволяет утверждать, что нижнепортландский 
подъярус на Польской низменности начинается с 
зоны Aulacostephanus pseudomutabilis s. I.) и осад- 
винциях.

Нижнепортландский подъярус (табл. 25) харак
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теризуется родами Subplanites и Pectinatites. В  ни
зах разреза встречаются Subplanites k lim ovi (Ilo
vayski et Florenski), S. kokeni (Behrendsen), S. scha
schkovae (Ilovayski et Florenski), Subplanites sp. nov. 
(а ) и Pectinatites cf. boidini (Loriol). Выше появля
ются Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et 
Florenski), Pectinatites sp. nov. (b). В  верхах это со
общество дополняется еще Subplanites sp. nov. (b), 
Pectinatites tenuicostatus Mikhailov, Pectinatites sp. 
(cf. ianschini Ilovayski et Florenski), Pectinatites sp. 
nov. (а). Во всем подъярусе представлены Oppeli
dae, более многочисленные в южней части этой 
площади.

Характер распространения аммонитов позволяет 
определить в нижнепортландском подъярусе два 
горизонта: нижний —  Subplanites k lim ovi и верхний
—  Subplanites sp. div. и Pectinatites sp. div.

Среднепортландской подъярус (табл. 26) опеде- 
ляется родами Michalskia, Pavlovia , Zaraiskites и V ir 
gatites.

В самых низах появляется Michalskia m iatsch
koviensis (Vischniakoff) характеризующаяся неболь
шим интервалом распространения. Также лишь в 
нижнем части разреза наблюдался Zaraiskites cf. 
sauvagei (Lewiński) и Zaraiskites sp. nov. (b). Сход
ным интервалом распространения характеризуется 
Pa vlovia  pavlovi (Michalski), которая до сих пор бы- 

.ла найдена единственно в Западном Поморье. Сов
местно с перечисленными видами встречаются Z a 
raiskites ąuenstedti (Rouillier), Z. scythicus (Vischnia
koff) и Z. pilicensis (Michalski), а также Zaraiskites 
sp. nov. (a)  и Zaraiskites sp. nov. (d), однако они от
личаются более широким интервалом распростране
ния.

Далее появляются следующие виды: Zaraiskites 

cf. zarajskensis (Michalski), Z. cf. alexandrae (Lew iń
ski), Zaraiskites sp. nov. (с), Zaraiskites sp. nov. (e), 
Zaraiskites sp. nov. ( f) , Zaraiskites sp. nov. ({?). Н а
конец, в верхней части разреза появляются Virgatites  

pusillus (Michalski) и Virgatites (?) sp. ind. Вместе 
с ними распространены, кроме того, Zaraiskites za
rajskensis (Michalski), Z. cf. alexandrae (Lewiński), 
Z. scythicus (Vischniakoff), Z. ąuenstedti (Rouillier) 
и Z. pilicensis (Michalski), исчезающие раньше пе
речисленных выше видов.

Над аммонитовым сообществом почти повсеме
стно встречается сообщество плеченогих, пелеципод 
и серпул, слагающее брахиоподовый слой. Совмест
но с ним спорадически встречаются обломки нео
пределенных аммонитов, а в Западном Поморье 
Virgatites cf. pusillus (Michalski).

В  среднепортландской подъярусе Польской ни
зменности автор выделяет три зоны: Zaraiskites scy
thicus, Z. zarajskensis и Virgatites pusillus.

Верхнепортландские отложения на Польской ни
зменности отличаются полным отсутствием аммони
тов. В  этом подъярусе наблюдались единственно 
фораминиферы и остракоды. Обе фаунистических 
группы распостранены совместно в нижнем интер
вале подъяруса, в верхнем же встречаются лишь 
остракодьц.

По остракодам В. Белецка, Я. Штейн и С. М а

рек (1969) определили в верхнепортландском подъ
ярусе пять зон, которые до сих пор определяются 
условно В, С, D, Е, F (табл. 14).

Следует упомянуть, что остракодовая зона F 
в самых низах может быть эквивалентна верхним 
слоям зоны Virgatites pusillus среднепортландского 
яруса.

Верхняя граница портландского яруса прово
дится (С. Марек, 1965, 1968; С. Марек, В. Белецка, 
Я. Штейн, 1969) ниже зоны Riasanites rjasanensis, 
нижний интервал которой представлен еще пур- 
бекской фацией, но с заметными следами начина
ющейся нижнемеловой трансгрессии (остракодовая 
зона А, по В. Белецкой и Я. Штейн, 1966).

С. Марек (op. cit.) коррелирует остракодовую 
зону А  с трансгрессивным слоем Cinder в Англии 
и также трансгрессивным серпулитовым комплек
сом в ГДР и ГФР. Согласно со взглядом Р. Кесейа 
(1963), перечисленные отложения считаются транс
грессивными осадками самого нижнего берриаса.

Сообщество нижнепортландских аммонитов 
Польской низменности (табл. 25) имеет смешанный 
характер. Наряду с элементами Волжской провин
ции встречаются бореальные, портландские и сре
диземноморские виды, Род Subplanites распростра
нен повсеместно во всех провинциях, однако в от
дельных провинциях он представлен разными ви
дами. Род Pectinatites характеризует, главным обра
зом, Портландскую и Бореальную провинции, в мень
шем количестве представлен в Волжской провинции 
Представители семейства Oppelidae являются среди
земноморским элементом.

Нижнепортландский подъярус на Польской низ
менности хорошо коррелируется с нижневолжским 
подъярусом (П. А. Герасимов, Н. П. Михайлов, 1966). 
Однако, на Польской низменности невозможно вы
делить три зоны (Subplanites klimovi, S. sokolovi 
и S. pseudoscythicus), так как интервалы распро
странения отдельных видов различны в этих об
ластях. Сходным интервалом распространения от
личается лишь Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Flo
renski), который появился одновременно в Польше 
и на Русской платформе. Subplanites schaschkovae 

(Ilovayski et Florenski), и S. cf. pseudoscythicus (Ilo 
vayski et Florenski) на территории польского бас
сейна появляются раньше, чем на Русской плат
форме. Распространение Subplanites sokolovi (Ilo 
vayski et Florenski) на Польской низменности не 
доказано достоверно, причем этот вид был найден 
в верхнем интервале разреза, следовательно тоже 
в иной позиции, чем на Русской платформе. Сход
ными интервалами распространения, в верхней ча
сти разреза нижнепортландского подъяруса, харак
теризуются в обу бассейнах виды Pectinatites tenui
costatus (Mikhailov) и P. cf. ianschini (Ilovayski et 
Florenski).

Единственным общим видом с северо-западной 
частью Сибирской низменности (В. Н. Сакс, М. С. 
Месежников, Н. И. Шульгина, 1968) является P ec ti
natites cf. boidini (Loriol), который не встречается 
в. Поволжье. В Польше он распространен в нижнем 
и верхнем интервалах нижнепортландского подъя-
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руса, в Сибири же встречается лишь в самом верх
нем горизонте].

Знаменательным признаком, отличающим ф ау- 
нистические сообщества Волжской провинции, явля
ется присутствие большого количества белемнитов 
и аммонитов рода Gravesia, которые совершенно не 
встречаются на Польской низменности. Кроме того, 
многие виды из числа Subplanites и Pectinatites, ко
торые распространены в Волжской провинции, не 
известны в Польше.

Общим видом с Лортландской провинцией, так
ж е как и с Бореальной, является Pectinatites cf. 
boidini (Loriol), известный по портландским слоям 
в Булоннез и в Гренландии. Совместно с родом 
Subplanites он позволяет коррелировать нижнепорт- 
ландские отложения Польской низменности со сло
ями, содержащими Subplanites и Pectinatites в Пор- 
тландской провинции (Англия, Северная Франция 
и Гренландия).

Средиземноморским элементом среди нижне- 
портландских аммонитов Польской низменности 
являются представители семейства Oppelidae и вид 
Subplanites kokeni (Behrendsen) который отмечен 
в числе нижнетитонской фауны Аргентины (Д. И н - 
данс, 1954)>

Среди аммонитов, которые разными путями 
проникли в нижнепортландский бассейн на Поль
ской низменности, представлены четыре, по-веро- 
ятности эндемических вида, опр)еделенные 
предварительно в качестве Subplanites sp. 
nov. (a) , Subplanites sp. nov. (b), Pectinatites sp. nov. 
(а) и Pectinatites sp. nov. (b).

В аммонитовом сообществе среднепортландского 
подъяруса на Польской низменности большинство 
видов, как предполагается, эндемическое. Осталь
ные виды: Michalskia m iatschkoviensis (Vischniakoff), 
Zaraiskites scythisus (Vischniakoff), Z. quenstedti 
(Rouillier), Z. pilicensis (Michalski), Z. zarajskensis (M i
chalski), Pavlovia  pavlovi, Virgatites pusillus (M ichal
ski) входят в состав богатого сообщества, характе
ризующего Волжскую провинцию и содержащего, 
кроме того, ряд не известных у нас родов и видов.

Рассматриваемые виды появились в обу бассей
нах одновременно, за исключением Zaraiskites pili
censis, который в Польше появился раньше чем на 
Яусской платформе. Виды рода Zaraiskites в бас
сейне Польской низменности обитали более про
должительное время чем на Русской платформе. 
Определенные в пределах Польской низменности 
три зоны среднепортландского подъяруса хорошо 
коррелируются с соответствующими зонами нижней 
части средневолжского подъяруса: Pavlovia  pavlovi, 
Zaraiskites zarajskensis и Virgatites virgatus s. s. 
(табл. 24). На последней зоне заканчивается воз
можность непосредственной аммонитовой корреля
ции. После этого портландский бассейн на терри
тории Польской низменности был отграничен от 
морских влияний, в нем началось накопление опре
сненных верхнепортландских осадков, в то время 
как на Русской платформе по-прежнему продол
жался морской режим.

Намного труднее провести корреляцию с Порт- 
ландской и Бореальной провинциями. Она может 
основываться единственно на совместном распро
странении родов Pavlovia  и Zaraiskites (в Англии 
Zaraiskites ( =  Progalbanites) albani и на Шпицбер
гене Zaraiskites scythicus) (табл. 26). Попытка кор
реляции представлена на таблице 24.

В свете данных Р. Кесейа (1967), касающихся 
корреляции волжского яруса с портландским яру
сом Англии, предполагается, что среднепортланд- 
ские слои с тремя зонами на площади Польской 
низменности составляют эквиваленты зон Pavlovia  
pallasioides, P. rotunda и слоев с Ammonites spp. 
в Англии. Однако рассуждения Р. Кесейа (1967) 
приводят к заключению, что на Русской платформе 
отсутствуют эквиваленты зон Crendonites gorei, T i
tanites giganteus и Paracraspedites (этот автор пред
полагает, что здесь имеется седиментационный пе
рерыв), что оспаривается советскими геологами (В.
Н. Сакс, М. С. Месежников, Н. И. Шульгина, 1968), 
а также А ,  Цейссом (1968). В  связи с этим следует 
учитывать возможность и другой, ранее выдвигае
мой корреляции (В. Д. Аркелл, 1956; П. А. Гера
симов, Н. П. Михайлов, 1966), согласно которой слои 
среднепортландского подъяруса Польской низмен
ности соответсвуют зонам от Pa vlovia  по Zaraiski
tes ( =  Progalbanites) albani (табл. 18).

Очень трудно провести параллелизацию сред- 
непортландских отложений Польской низменности 
с титонским ярусом Средиземноморской провинции 
(табл. 23).

К  среднепортландской фауне Польской низмен
ности относятся два вида рода Zaraiskites: Z. ex aff. 
zarajskensis (Michalski) и Z. ex aff. quenstedti (Rouil
lier), найденные в экотической глыбе, в верхней 
части нижнего титона, в районе местности Возь- 
ники (М. Ксёнжкевич, 1963). Ф. Бахмайер (1957) 
упоминает также о наличии вида Provirgatites  ( =  
Zaraiskites) scythicus (Vischniakoff), который был 
найден в слоях из Клентниц в Нижней Австрии, 
вместе с видом Subplanites continguus (Catullo).

До этого О. Абель (1897) предполагал, что в ти- 
тонских породах района Нидерфеллабрунн в А в 
стрии присутствует Olcostephanus ( =  V irgatites) v i r -  
gatus Buch, а по крайней мере аммонит виргатито- 
вого типа, распространный вместе пелециподами ро
да Aucella.

Следует отметить, что на основании фауны, на
ходимой в экзотических глыбах, трудно устанавли
вать стратиграфию и выделять зоны, по которым 
можно проводить корреляцию с другими районами.

Вид Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski) был 
найден в последнее время А. Цейссом (1968) в Ю ж 
ной ГФР, в слоях из Нейбург, на рубеже ниж
него и верхнего титона. А. Цейсс (1968, табл. 6) на 
основании этого вида коррелирует низы верхнего 
титона с зоной Zaraiskites zarajskensis на Русской 
платформе и с зоной Zaraiskites albani в Англии. 
Таким образом, среднепортландский подъярус Поль
ской низменности может, вероятно, являться экви
валентом верхней части нижнего титона и, возмож
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но, низов верхнего титона (М. Ксёнжкевич, 1963;
А. Цейсс, 1968).

Лагунные отложения Польской низменности бы
ли отнесены к верхнепортландскому подъярусу. 
В возрастном отношении они охватывают интервал 
между зоной Virgatites pusillus (эквивалент подзоны 
V. virgatus s. s.) и зоной Riasanites riasanensis 
в берриасе. Сообщества остракод, среди которых 
представлены общие виды, легли в основу корреля
ции отложений верхнепортландского подъруса Поль
ской низменности с отложениями пурбекской фации 
и частично морскими портландскими отложениями 
Портландской провинции.

Верхнепортландские породы Польской низмен
ности можно с большой дозой вероятности коррели
ровать со слоями, распространенными в Англии  
в интервале, начиная с зоны Progalbanites ( =  Z a 
raiskites) albani (принимая взгляд Р. Кесейа, 1967) 
или с верхней части зоны Crendonites gorei (соглас
но корреляции П. А. Герасимова и Н. П. М ихай
лова, 1966), по трансгрессивный слой Cinder в сред
нем пурбеке (Р. Кесей, 1963). Основой такой кор
реляции является распространение в сопоставляе
мых областях одинаковых остракод (табл^ 21 и 23).

Предполагается, что остракодовая зона F на 
территории Польской низменности соответствует в 
Англии (Дорсет) по крайней мере части слоев 
“Portland Sand, слоям Portland Stone (фация А, по 
Д. Беркер, 1966а) и низам английского пурбека (ф а
ция В, по Д. Беркер, 1966а). Здесь представлены 
общие виды M acrodentina retirugata (Jones), O rth o - 
notacythere rimosa Martin, а в верхней части появля
ются Mantelliana purbeckensis (Forbes), Fabanella  
ansata (Jones) и F. boloniensis (Jones).

Зоны E и D  на Польской низменности эквива
лентны, вероятно, опресненной фации С нижнего 
пурбека (Д. Беркер, 1966b). В  обу бассейнах глубин
ные зоны ознаменовались образованием эвапорито- 
вых —  гипсовых и ангидритовых осадков, содер
жащих остракоды Fabanella ansata (Jones), F. bo 
loniensis (Jones) и M antelliana purbeckiensis (Forbes).

Остракодовые зоны С  и В, представляющие на 
Польской низменности осадки опресненного водое
ма, содержат общие виды с пресноводными отло
жениями в нижней части английского среднего

пурбека (фация D, по Д. Беркер, op. cit.). К  этим 
видам относятся Theriosynoecum  forbesii (Jones) 
и Cypridea dunkeri Jones.

В парижском бассейне и на территории Север
ной ГФ Р осадконакопление морского типа за
вершилось намного раньше чем в Южной Англии  
и на северо-западе Франции.

С. Марек, В. Белецка, Я. Штейн (1969) провели 
корреляцию верхнепортландских отложений Поль
ской низменности с опресненными отложениями упо
мянутых выше областей Западной Европы. Эта кор
реляция основана на остракодовой фауне (В. Бе
лецка, Я. Штейн, 1966).

Зона F соответствует средней части комплекса 
мергелей из Мюндер в ГФ Р и ГДР, так как в них 
представлены общие виды: Cytheropteron ригит  
Schmidt, Macrodentina (M acrodentina ) maculata Malz 
и Mantelliana purbeckensis (Forbes) (В. Клингер, Г. 
Мальц, Г. П. Р. Мартин, 1962).

Зоны Е и D совместно содержат такое ж е сооб
щество остракод, как и верхняя часть комплекса 
мергелей Мюндер в ГФ Р и ГДР (В. Клингер, Г. 
Мальц, Г. П. Р. Мартин, 1962). Важным корреляцион
ным видом является Fabanella ansata (Jones). Он 
приурочен к средней части верхнего комплекса 
мергелей из Мюндер в северо-западной части ГФ Р  
(Г. Бишофф, Ё. Вольбург, 1963), а также был най
ден Э. Вейнгольц (1965) в средней части верхнего 
комплекса мергелей из Мюндер в ГДР. Этот вид 
распространен, кроме того, в нижнем пурбеке 
Англии (Д. Беркер, 1966а), а также в Парижском 
бассейне во Франции, в отложениях, эквивален
тных нижней части верхнего комплекса мергелей 
из Мюндер (X. Д. Эртли, 1963).

Остракодовое сообществ зоны С характеризуется 
таким ж е составом как и в нижнем комплексе сер- 
пулита в северо-западной части ГФР. Сходное 
с ним сообщество наблюдалось X. Д. Эртли (1963) 
в верхнем интервале нижнего пурбека Франции 
(Парижский бассейн и Булоннез). Эти отложения 
упомянутый автор коррелирует с нижней частью 
серпулитового комплекса ГФ Р и ГДР. Общие виды 
остракод упоминаются также Д. Беркер (1966b) из 
нижней части среднего пурбека Англии.

В зоне В представлены виды, общие с верхней 
частью серпулитового комплекса в ГФ Р и ГДР.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

В  конце юры эпиконтинентальный морской бас
сейн Европы подвергся значительному сокращению 
и расчленению. Возникли отдельные, полностью или 
частично друг от друга изолированные бассейны. 
Периодически преграждались также их соединения с 
открытым морем. В некоторых, совершенно отре
занных от моря водоемах наступал постепенный 
процесс опреснения.

Превращение морских бассейнов в солоновато
водные и опресненные наступало в разное время. 
В  Бранденбургии и Меклембургии такого типа бас

сейн появился уже в кимеридже. Немногим позже, 
после образования мелководных известняков гра- 
везиевого горизонта (Gigasschichten) были отрезаны 
от моря водоемы в Ганноверской мульде1) и в П а
рижском бассейне.

В конце среднепортландского века такого типа 
превращения охватили бассейн на территории Поль
ской низменности. Позже всего этот процесс насту

*) В  Ганноверской мульде в этих водоемах раз
вились мощные (до 600 м) соляные свиты (Эи Бранд, 
К. Гоффманн, 1963).
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пил на северо-западе Франции (Булонне) и в Юж
ной Англии, а именно, после образования зоны Ti
tanites giganteus (в конце портландского века во 
Франции и после образования Portland Stone в Ан
глии).

Этот процесс не захватил обширных пространств 
Русской платформы и крайне северных районов 
Приуралья, а также Северной Англии. Мелковод
ное эпиконтинентальное море (сравнительно самое 
глубокое на северо-западе Сибири) сохранилось на 
этих территориях без изменений в течение верхней 
юры и по нижний мел.

На основании анализа распределения фаций 
портландских отложений на Польской низменности 
(фиг. 7, 8, 9) можно сделать следующие заключения.

В нижнепортландское время эпиконтиненталь- 
ный морской бассейн простирался вдоль Польско- 
-Датской борозды, охватывая в своей северо-восточ
ной части периферию докембрийской платформы. 
Судя по распределению фаций, центральная часть 
этого бассейна была самая глубоководная. Отложе
ния этой глубоководной зоны сохранились по обе 
стороны Куявского вала и далее в юго-восточном 
направлении по окрестности Радома (В. Пожарыски,
В. Белецка, Я. Штейн, 1956).

Отсутствие нижнепортландских отложений, а 
также и кимериджа, в крайне северо-западной части 
является следствием временного обмеления этой час
ти водоема и, вероятно, синседиментационного раз
мыва мелководных осадков. Не исключено, что 
эта территория была временно осушена.

В направлении к северной и северо-восточной 
периферии бассейна осадки содержат все более 
обильную примесь песка, следовательно из этого 
направления поступал кластический материал.

В северо-восточной части территории осадки 
характеризуются четко выраженными чертами при
брежных отложений. Именно здесь, вблизи совре
менной границы распространения этих осадков, про
стиралась береговая линия бассейна.

В течение среднепортландского века морфология 
бассейна долгое время не изменялась, однако поя
вляется в общем крупнозернистая фракция осадков 
(фиг. 11).

В конце среднепортландского века бассейн по
степенно мелеет. На площади Томашовской муль
ды это проявляется уже с зоны Zaraiskites zarajs
kensis (Я. Кутек, 1962а, 1967а), а на остальной тер
ритории немного позже, в зоне Virgatites pusillus 
(эквивалент зоны Virgatites virgatus).

В мелководном море осаждались известняки, 
заключающие, как правило, в верхнем интервале 
комковато-ракушечный брахиоподовый слой, обра
зовавшийся в зоне интенсивного волноприбоя и 
размывания осадков. В наиболее глубоководной 
части бассейна, на южной окраине Куявского вала, 
этого слоя нет. В восточной части бассейна (вос
точная часть Варшавской мульды и западная ок
раина Мазуро-Сувалковского поднятия) обмеление 
наступило, вероятно, тоже немного раньше и бра
хиоподовый слой появился уже в зоне Zaraiskites 
zarajskensis.

В верхнепортландское время продолжалось со
кращение бассейна (фиг. 12) и его полное отграни
чение от морских влияний. В центральной части 
бассейна образовались в то время эвапоритовые 
осадки — ангидриты и гипсы, а по периферии — 
известково-обломочные осадки. В следующем этапе 
в опресняющем водоеме возникли мергелисто-гли
нистые осадки.

Анализ состава фауны в морских бассейнах 
конца юры (табл. 25, 26) отчетливо показывает какое 
решающее влияние на ее развитие и миграции 
оказывало ограничение соединений между этими 
бассейнами.

Кажется, что в нижнепортландском и средне- 
портландском подъярусах очень отчетливо проявля
ется эндемизм аммонитовых сообществ в разных 
водоемах расчлененного эпиконтинентального моря, 
в которые разными путями мигрировала фауна так 
из бореального, как и средиземноморского бассей
нов. Вследствие этого лишь некоторые виды и ро
ды проникли в разные бассейны, а также один 
и те же виды встречаются в разных временных 
интервалах.

В водоеме нижнепортландского и среднепорт
ландского времени на Польской низменности оби
тало сообщество фауны, в котором, как упоминалось 
выше, были представлены виды, известные в Вол
жской, Бореальной, Портландской и Средиземно- 
морской провинциях, совместно с эндемическими 
видами.

Пути миграции фауны в бассейн Польской низ
менности пока-что не выяснены основательно и вы
зывают много споров.

Высказываемый Я. Левиньским (1922®, Я. Ку
теком (1962а) и Н. Т. Сазоновым (И. Г. Сазонова, 
Н> Т. Сазонов, 1967) взгляд о непосредственном сое
динении бассейнов в направлении восток — запад 
кажется в настоящее время необоснованным.

Против этого взгляда свидетельствует, прежде 
всего, отчетливый регрессивный характер бассейна 
Польской низменности, о чем была речь во многих 
публикациях (Е. Зноско, 1963; 3. Домбровска, 1967; 
Я. Дембовска, 1967). Кроме того, имеются и другие 
данные, противоречащие взгляду о таком соедине- 
ни.

1. Появление некоторых видов раньше в бас
сейне Польской низменности, по сравнению с Вол
жским бассейном.

2. Одновременное появление одних и тех же 
видов в обу бассейнах.

3. Отсутствие ряда компонентов волжской фау
ны в бассейне Польской низменности.

Важным обстоятельством является распростране
ние общих родов, а также и видов в Бореальной, 
Портландской провинциях и в бассейне Польской 
низменности, и их отсутствие в Волжском бассейне 
( Pectinatites cf. boidini). Кроме того, важным при
знаком является распространение вида Pavlovia  pa
v lo v i и пелеципод рода Aucella  единственно в за
падной части низменности.
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Существенным фактом является присутствие 
элементов титонской фауны в бассейнах Польской 
низменности и Волжской провинции (Oppelidae), 
а также находки представителей рода Zaraiskites 

и рода Virgatites в  сообществе средиземноморской 
фауны.

Все перечисленные данные свидетельствую о су
ществовании независимых путей миграции фауны 
из Бореального океана и Тетиса в портландские 
бассейны: англо-нормандский, Польской низмен
ности, арктический и волжский. Путь в бассейн на 
Польской низменности проходил с севера через Се
верное море, узкий пролив в северной части Дании, 
что доказывается фауной Pavlovia  sp. и Aucella  sp. 
найденной в разрезах скважин на территории Дании 
(А. Грегерсен и Т. Зоргенфрей, 1951; Т. Зоргенфрей 
и А. Бух, 1964).

Предполагается, что миграция средиземномор
ской фауны в бассейн Польской низменности про
исходила через приднестровскую зону, вдоль восто
чной периферии Свентокшиских гор и через 
южную часть Польско-Датской борозды (А. Альт, 
1882; Я. Левиньски, 1922; М. Ксёнжкевич, 1954, 
1963). Неизвестно существовало ли такое соедине
ние с западной стороны Свентокшиских гор, во вся
ком случае, как показывают фациальные условия 
южной части Томашовской мульды и Лодзинской

v

ОПИСАНИЕ

Представленная аммонитовая фауна составляет 
основной стратиграфический материал по нижне- 
и среднепортландским отложениям Польской низ
менности.

Как можно убедиться по приложенным фото
снимкам, эта фауна как правило плохо сохранена 
и поэтому во многих случаях не была пригодна для 
детального исследование Из-за сплюснутости эк
земпляров места разветвления ребрышек могут быть 
несколько сдвинуты. По этой же причине нельзя 
определить толщины особей. За исключением од
ного экземпляра, не сохранились устья раковин и 
поэтому не удалось определить степени зрелости 
особей. За редкими исключениями не было воз
можности проследить перегородочные линии.

Детальные описания даются только лишь в та
ких случаях, когда изучаемые экземпляры не уда
валось отождествить с видами, известными по ли
тературе.

Изучение фауны осуществлялось, главным об
разом, путем сравнения с описаниями видов в спе
циальной литературе с указанием синонимики (по 
работам, которые использовались автором при опре
делении экземпляров) и интервалов распростране
ния отдельных видов.

*

* *

мульды, бассейн распространялся еще далее к югу. 
Я. Кутек (1962а) выражает даже взгляд, что в ран- 
непортландское (волжское) время по зону Zaraiskites 
scythicus весь Свентокшиский регион был захвачен 
морем.

Пересыхавшие, опресненные водоемы верхне- 
портландского времени в Западной Европе сохраня
ли ещё соединение с опресненным водоемом на тер
ритории Польской низменности, о чем свидетель
ствуют общие виды остракод.

Морской бассейн Польской низменности отличал
ся в конце юры своеобразным характером. В нем 
перемежались бореальные и средиземноморские 
влияния. Первоначально он проявлял отчетливое 
сходство с волжским бассейном, а в последующее 
время с портландским бассейном. В связи с выше
сказанным заслуживает внимания предложение о 
выделении отдельной фаунистической провинции, 
выдвинутое А. Цейссом (1968). Этот автор предла
гает выделить в Европе две провинции — Бореаль- 
ную и Средиземноморскую. Бореальную провинцию 
он расчленяет на три суббореальные подпровинции: 
Портландскую, Польскую и Волжскую (карта на стр. 
147). Следовало бы, таким образом, выделяя Поль
скую подпровинцию, присвоить рассматриваемому 
ярусу на территории Польши отдельное название.

АМ М ОНИТОВ  

Семейство p e r is p h in c t id a e , Steinmann 
1890

Подсемейство v iR G  a t o s p h in c t in a e ,
Spath 1923 

Род Subplanites, Spath 1925 

Subplanites schaschkovae (Ilovayski et Flo
renski)

Табл. I, фиг. l, 4

Синонимика — см. стр. 60 польского текста.

Материал. 5 экземпляров, сохраненных в виде мер
гелистых или алеврито-мергелистых ядер, дефор
мированных вследствие сжатия.

Размеры 2) :-фиг. 1: Sr — 40; „W ” — 0,35; „Р ” — 0,32; 
„ż” — 2,4,
фиг. 4: Sr — 78; „W ” — ; „Р ” — 0,42; 
„ż” — 2,8.

Примечания. Размеры и характер ребер экземпляра, 
представленного на табл. I, фиг. 1, почти полностью 
совпадают с характеристикой этого вида, приведен
ной Н. П. Михайловым (1964). Характерным приз-

2) Sr — диаметр экземпляра в мм, „W ” — вы
сота последнего оборота по отношению к диаметру 
экземпляра, „Р ” — ширина пупка по отношению к 
диаметру экземпляра, „ż” — отношение количества 
ветвящихся ребер к количеству главных ребер на 
1/2 оброта.
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наком описанного Н. П. Михайловым (op. cit., стр. 
51) экземпляра диаметром 40 мм являются пережи
мы, ограниченные спереди одинарным ребром, а сза
ди двумя сходящимися у пупка трехраздельными 
ребрами, названными автором типом зараискитового 
ветвления. Этот признак отчетливо проявляется на 
представленных экземплярах. Кроме того, почти 
полностью совпадают и отношения количества раз
ветвленных ребер к главным ребрам (Н. П. Михай
лов, стр. 53).

Экземпляр, представленный на табл. I, фиг. 4, 
деформирован вследствие сжатия и, таким образом, 
трудно определить высоту точки разветвления глав
ных ребер на обороте. Кажется, что во внутренних 
оборотах она располагается ниже по сравнению с 
экземплярами, представленными Д. И. Иловайским 
и К. П. Флоренским (1941, табл. X IX , фид 37) и Н. 
П. Михайловым (1964, табл. IX, фиг. 2 и табл. X II, 
фиг. 2). В связи с этими различиями исследованный 
вид получил определение Subplanites cf. schaschko- 
vae (Ilovayski et Florenski).

Распространение. Subplanites schaschkovae (Ilovayski 
et Florenski) распространен в нижневолжском подъ- 
ярусе, в подзоне Subplanites pseudoscythicus, на тер
ритории Русской платформы (в междуречье Илека 
и Урала), в Западном Казахстане.

На территории Куявии экземпляры Subplanites  
schaschkovae (Ilovayski et Florenski) распространены 
в нижнем интервале нижнепортландского подъяруса, 
совместно с Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Flo
renski) и S. pseudoscythicus (Ilovayski et Florenski). 
В северной части Куявии вместе с ними распро
странены, кроме того, Pectinatites sp. Вне Куявии на 
территории Польши этот вид до сих пор не на
блюдался.

Экземпляры, представленные на табл. I, фиг. 1,
4, были добыты из скважины Зосин 54/52, на глу
бине 100,0— 100,2 м и 100,4 м. Кроме того, три экзем
пляра в худшей степени сохранности были найдены 
в скважинах: Борув К  36, на глубине 272,7 м, Ла- 
гевники 70/28, на глубине 88,8 м и Конкова-Воля 
54/52, на глубине 120,5 м.

Subplanites klimowi (Ilovayski et Florenski) 
Табл. I, фиг. 2, 5, 6

Синонимика — см. стр. 60 польского текста.

Материал. 13 экземпляров, сохраненных, в основном, 
в виде алеврито-мергелистых ядер, иногда с сох
раненным внутренним слоем раковины. Экземпляры 
деформированы, сдавлены и не сохранены пол
ностью.

Размеры: фиг. 2: Sr — 60; „W ” — 0,33; „Р ” — 0,33; 
„ż” — 2,3,
фиг. 5: Sr — 80; „W ” — 0,35; „Р ” — 0,37; 
„ż” — 2,3,
фиг. 6: Sr — 100; „W ” — ?0,30; „Р ” — 0,42; 
„ż” —  2,6.

Примечания. Характерные признаки экземпляров, 
представленных на табл. I, фиг. 5 и 6, очень сходны

с данными, приведенными Н. П. Михайловым (1964) 
по отношению к экземпляру, описанному им на стр. 
45 и показанному на табл. II, фиг. 3. У  экземпляра 
из скважины Зосин 54/52 (фиг. 6) наблюдаются 
редкие свободные брюшные ребра. Этого признака 
нет у экземпляров, описанных Ц. П. Михайловым, 
но он наблюдается у некоторых экземпляров S u b 
planites schlosseri (Schneid). Этот вид, по мнению Н. 
П. Михайлова, очень сходен с видом Subplanites 
klim ovi (Ilovayski et Florenski), распространенным 
в нижнетитонских отложениях Южной Франции (П. 
Донце и Р. Эней, 1961) и Южной ГФР (Т. 
Шнейд, 1915). Однако, экземпляры, представленные 
на табл. I, отличаются от этого вида соотношения
ми размеров.

Н. П. Михайлов не упоминает в описании (стр.
45) о том, что ребра у крутого пупкового края 
слегка изгибаются назад, но тем не менее на фото
снимке экземпляра (табл. II, фиг. 3) этот признак 
проявляется отчетливо. Такое же явление наблю
далось на экземплярах, показанных в настоящей 
работе на табл. I, фиг. 5 и фиг. 2.

Экземпляр, помещенный на табл1 I, фиг. Z, во 
многом сходен с экземпляром, представленным Н. 
П. Михайловым на табл. III, фиг. 4, однако экзем
пляр из Куявии отличается немного меньшим диа
метром.

Распространение. Subplanites klim ovi (Ilovayski et 
Florenski) распространен в нижневолжском подъя- 
русе, в подзоне Subplanites klimovi, на территории 
Русской платформы (в междуречье Илека и Ура
ла и в Среднем Поволжье).

В Польше Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Flo
renski) распространен в нижнем интервале нижне
портландского подъяруса (? зона Subplanites klimo
vi), совместно с Subplanites schaschkovae (Ilovayski 
et Florenski) и с S. pseudoscythicus (Ilovayski et 
Florenski), а в некоторых буровых скважинах — 
Борув К  36, Зосин 54/52 и Нидзица ИГ 1 — сов
местно с представителями рода Pectinatites.

Экземпляры, (представленные на табл. I, были 
найдены на территории Куявии в буровых скважи
нах Зосин 54/52, на глубине 101,4 м (фиг. 5), 101,2 
<фиг. 6) и Лагевники 70/28, на глубине 91,5 м (фиг. 
2). Кроме того, ряд плохо сохраненных экземпляров 
был найден в Куявии и в Варшавской мульде.

Subplanites sp. (cf. klimovi Ilovayski et Flo
renski)

Табл. I, фиг. 3

Материал. 5 плохо сохраненных экземпляров в ви
де ядер обломков раковины.

Размеры: Sr — 30; „W ” — 0,43; „Р ” — 0,33; „ż” — 2,4.

Примечания. Характерным признаком, позволяющим 
отнести экземпляры к виду Subplanites k lim ovi (Ilo
vayski et Florenski) является наличие дву- и трех
раздельных прямых ребер, раветвляющихся немно
го выше середины боковой стороны оборота. Н. П.

6 — Portland
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Михайлов (1964) не помещает экземпляров такого 
малого диаметра и поэтому трудно провести сопо
ставление, однако следует отметить,, что размерные 
соотношения сходны, в особенности совпадают со
ответствующие числа ребер на оборотах. 
Распространение. Subplanites sp. (cf. klim ovi Ilovay
ski et Florenski) распространен в нижнем интервале 
нижнепортландского подъяруса в Куявии и Мазур
ском регионе. Экземпляр, представленный на табл.
I, фиг. 3, был добыт в скважине Зосин 54/52, на 
глубине 102,6 м.

Subplanites kokeni (Behrendsen)
Табл. II, фиг. 1, 2, 5

Синонимика — см. стр. 61 польского текста. 
Материал. 4 экземпляра, в числе которых один 
экземпляр в геронтической стадии имеет сохранен
ную конечную жилую камеру, остальные представ
ляют ядра обломков раковин.
Размеры: фиг. 1: Sr —  80; „W ” — 0,35; „Р ” — 0,42; 

„ż” —  2,0,
фиг. 2: Sr — 70; „W ” — 0,30; „Р ” — 0,43;
ż” _»*■ ,

фиг- 5: Sr — ?130; „W ” — ?0,27; „Р ” — 
?0,46; „Ż” —  .

Примечания. Экземпляр представленный на табл. II, 
фиг. 1, обладает сохраненной жилой камерой с усть
ем, но без ушка. Своими характерными признаками 
этот экземпляр сильно напоминает экземпляр, пред
ставленный Д. Инданс (1954) на стр. 114 и на табл. 
18, фиг. 4. Очень близки размерные соотношения. 
Экземпляр из Куявии несколько меньше экземпляра 
из Аргентины, hoi характеризуется ребрами такого 
же типа. Наблюдаются трехраздельные и двураз
дельные ребра, причем, также как и у экземпляра 
в работе Д. Инданс, к устью увеличивается коли
чество трехраздельных ребер. Очертание устья та
кое же, как у экземпляра из Аргентинык

Экземпляры, показанные на табл. II, фиг. 2 и 
фиг. 5, проявляют большое сходство с экземпляром, 
приведенным Д. Инданс. Они представляют лишь 
фрагменты ядер раковин. У  экземпляра из сква
жины Любраньчик 54/22 точка разветвления ребер 
в передней части оборота наблюдается выше, чем у 
аргентинского экземпляра. Экземпляр, показанный 
на табл. II, фиг. 5, представляет фрагмент ракови
ны более крупного размера, чем экземпляр в ра
боте Д. Инданс, однако характер ребер как на вну
тренних, так и на внешних оборотах проявляет 
большое сходство с Subplanites kokeni (Behrendsen). 
Оба экземпляра в связи с этим были определены 
в качестве Subplanites cf. kokeni (Behrendsen). 
Распространение. Subplanites kokeni (Behrendsen) 
распространен в нижнетитонских отложениях Ар
гентинских Кордильер (О. Берендсен, 1891; Д. Ин
данс, 1954). В Польше был найден в нижнепортланд- 
ском подъярусе Куявии (скважина Зосин 54/52, 
глубина 103,1 м — фиг. 1, глубина 99,1 м — фиг. 5; 
скважина Любраньчик 54/22, глубина 108,7 м — 
фиг. 2).

Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et 
Florenski)

Табл. II, фш\ 4

Синонимика — см. стр. 62 польского текста.

Материал. Несколько фрагментов сдавленных эк
земпляров, сохраненных в виде мергелисто-алеври
товых или мергелисто-глинистых ядер.

Примечания. Точные размеры экземпляра нельзя 
определить. Ребра на последнем обороте отличаются 
большим сходством с видом Subplanites cf. pseudo
scythicus (Ilovayski et Florenski), представленным H. 
П. Михайловым (1964) на табл. V III, фиг. 4. Однако 
экземпляр из скважины Воля-Монкольска отличает
ся от экземпляра Михайлова слегка крючкообразно 
изогнутыми ребрами у пупкового края, а также 
большей густотой брюшных ребер.

Распространение. Subplanites pseudoscythicus (Ilovay
ski et Florenski) распространен в зоне Subplanites 
pseudoscythicus в нижневолжском подъярусе Рус
ской платформы (междуречье Илека и Урала) и в 
Среднем Поволжье. В Польше Subplanites pseudo
scythicus был найден в нижнепортландских отложе
ниях северо-западного обрамления Свентокшиских 
гор (Я. Кутек, 1961а) и на Польской низменности. 
Экземпляр, представленный на табл. II, фиг, 4, был 
найден в окрестностях г. Лодзи (южная часть К у
явского вала), в буровой скважине Воля-Монколь
ска Ł  2, на глубине 122,7 м.

Subplanites sp. (а)

Табл. II, фиг. 3

Материал. 1 сдавленный, неполный экземпляр в ви
де алеврито-мергелистого ядра.

Размеры: Sr — 75; „W ” — 0,32; „Р ” — 0,40; „ż” — 2,5.

Описание. Экземпляр, представленный на табл. II, 
фиг. 3, обладает довольно широким и слабо углуб
ленным пупком. На внешнем обороте преобладают 
трехраздельные ребра с местами ветвления главных 
ребер вблизи середины боковой стороны. По мере 
роста раковины ребра на обороте становятся все 
реже. На передней части оборота наблюдаются три 
одинарных, более толстых ребра, одно из них со
провождается четырехраздельным пучком. Возмож
но, что одинарные ребра приурочены к пережимам, 
которые отчетливо не проявляются. В одном месте 
на внешнем обороте одинарное ребро, после пере
хода через брюшную сторону, включается в трех
раздельный пучек на другой стороне оборота. На 
внешнем обороте, особенно в передней части, реб
ра слегка синусоидально изогнуты. На внутреннем 
обороте наблюдаются двураздельные и трехраздель
ные ребра.

Описанный экземпляр своими размерами и 
скульптурой напоминает экземпляр Subplanites 
pseudoscythicus (Ilovayski et Florenski) из Ветлянки 
(Русская платформа), представленный Н. П. Михай
ловым (1964) на табл. II, фиг. 2. Однако он отли
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чается от этого экземпляра явно больши количес
твом трехраздельных ребер. Также некоторое сход
ство скульптуры и размеров наблюдается у Subpla 
nites sp. (о) и у вида Subplanites pseudocontinguus 

Donze et Enay из нижнетитонских слоев в Сен-Кон- 
кор (1961, стр. 110, табл. XVI, фиг. 1), однако первый 
из них отличается наличием трехраздельных ребер 
также и за пределами жилой камеры и отсутствием 
четырехраздельных пучков.

Распространение. Subplanites sp. (а) был найден в Ку- 
явии, в зоне Subplanites klimovi, в нижнепортланд- 
ском подъярусе, в буровой скважине Лагевники 
70/28, на глубине 90,2 м.

Subplanites sp. (b)

Табл. IV, фиг. 3, 4

Материал. Два экземпляра в виде сдавленных ядер 
фрагмента внешнего оборота и фрагмента внутрен
него оборота, на котором (фиг. 3) сохранился след 
перегородочной линиик

Описание. На внутренных и внешних оборотах на
блюдаются двураздельные ребра с местом развет
вления почти посредине высоты оборота. У  пережи
мов располагается одинарное ребро, а на внутрен
нем обороте, рядом с одинарным ребром распола
гается один пучек трехраздельных ребр. У  экзем
пляра из скважины Борова К  36 сохранилась пере
городочная линия, проявляющая характерные при
знаки видов Subplanites (Н. П. Михайлов, 1964).

Примечания. Описанный экземпляр немного сходен 
с Subplanites pseudoscythicus, приведенным Д. И. 
Иловайским и К. П. Флоренским (1941) на табл. 
XVI, фиг. 31, однако отличается от него отсутстви
ем трехраздельных ребер на внешнем обороте.

Распространение. Subplanites sp. (b ) был найден в 
верхнем интервале нижнепортландского подъяруса 
Куявии, в районе Лэнчицы, в скважине Борув К  
36, на глубине 247,6 м: (фиг. 3) и в скважине Зосин 
54/52, на глубине 94,6 м (фиг. 4).

Род Pectinatites, Buckmam 1922 
Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini (Loriol)

Табл. I ll,  фиг. 1, 2, 3, 4

Синонимика — см. стр. 62 польского текста.

Материал. Восемь экземпляров, сохраненных в виде 
сдавленных ядер.

Размеры: Экземпляр из скважины Любраньчик 54/ 
/24 (Табл. III. фиг. 1).
Sr — 48; „W ” — 0,31; „Р ” — 0,37; „ż” — 2.

Примечания. Экземпляр, представленный на табл. 
III, фиг. 1, характеризуется относительно наилучшей 
сохранностью. Наблюдается внешний оборот и вну
тренние обороты. В общих чертах экземпляр силь
но сходон с описанным Н. П. Михайловыж (1964, стр. 
62, табл. X, фиг. 4) экземпляром с восточных скло

нов Заполярного Урала. Небольшие расхождения 
в величине могут быть обусловлены сжатием экзем
пляра. Кроме того, он проявляет сходство с экзем
пляром, приведенным Л* Ф. Спэтом (1936, табл. X III, 
фиг. 2) из Гренландии. От экземпляра, который был 
описан Я. Левиньским (1922) в местности Бжостувка 
близ г. Томашув-Мазовецки (зона II  Левиньского,, 
нижний интервал среднепортландского подъяруса 
или несколько выше этого интервала) отличается 
отчетливо размерами.

Экземпляр, представленный на табл. III, фиг. 4, 
сохранен в малой степени. Он отличается от осталь
ных экземпляров меньшим диаметром. Возможно, 
что он представляет фрагмент внутреннего оборота 
описываемого вида. Ребра прямые двухраздельные, 
сходные с ребрами Pectinatites cf. boidini (Loriol).

Распространение. Pectinatites cf. boidini (Loriol.) рас
пространен в северо-восточной части Урала, в вер
хнем интервале нижневолжского подъяруса, в зоне 
Pectinatites lideri (Н. П. Михайлов, 1964); в ниж
нем интервале среднепортландского подъяруса 
Франции, в районе Буллоне (П. Прюво, 1924; А. П. 
Дютертр, 1927); в слоях Pectinatites pectinatus, 
в нижнем интервале верхнего кимериджа (по анг
лийской классификации) Гренландии (Л. Ф. Спэт, 
1936). В Польше он был найден в нижнепортланд- 
ских отложениях Куявии, Мазовии и Мазурского 
региона.

Экземпляры, представленные на табл^ III, были 
добыты в буровых скважинах: Любраньчик 54/24, 
на глубине 108,9 м (фиг. 1), Владыславув 18/12, на 
глубине 108,2— 108,5 м (фиг. 2), Пасленк ИГ 1, на 
глубине 594,3—594,8 м (фиг. 3) и Владыславув 18/12, 
на глубине 105,6— 105,9 м (фиг. 4).

Pectinatites tenuicostatus Mikhailov 
Табл. III, фиг. 5, 6

Синонимика — см. стр. 63 польского текста.

Материал. Три экземпляра и несколько небольших 
фрагментов оборотов, сохраненные в виде сдавлен
ных ядер или отпечатков в мергелистых алевроли
тах. Экземпляры сохранены неполностью и поэтому 
не удалось провести замеры.

Примечания. Характер оборотов и распределение на 
них ребер проявляют огромное сходство с видом, 
выделенным впервые Н. П. Михайловым (1964, стр. 
67). Экземпляр из района Кцыни, представленный 
на табл. III, фиг. 5, наиболее сходен с экземпляром
Н. П. Михайлова (op. cit. Табл. III, фиг. 3), но не
много больше этого экземпляра (его диаметр при
близительно равен 50 мм> Экземпляр из Кцыни, 
показанный на фиг. 6, является фрагментом вну
треннего и внешнего обротов и характеризуется 
почти полным совпадением с экземпляром, предста
вленным Н. П. Михайловым на табл. X, фиг. 1 и 3, 
однако на экземпляре из Кцыни, вследствие 
разрушения, не видны места разветвле
ния главных ребер на пупковом крае. 
Экземпляр, помещенный в табл. III, фиг. 5,
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тоже проявляет некоторое сходство с видом P e c 
tinatites pyriticus Neaverson (Э. Неаверсон, 1925, стр. 
17, табл. I, фиг. 4), происходящим из зоны Pecti
natites pectinatus в Англии (однако не с экземпля
рами Р. aff. pyriticus, представленными Н. П. Ми
хайловым (1964), но отличается от него немного бо
лее мелким пупком и более низким местом развет
вления главных ребер. Кроме того, у экземпляра 
Э. Неаверсона главные ребра близ пупкового края 
не имеют утолщений, которые наблюдаются у экзе
мпляров Н. П. Михайлова (1964) и экземпляров, 
распространенных на Польской низменности.

Распространение. Pectinatites tenuicostatus Mikhailov 
распространен в нижневолжском подъярусе, в под
зоне Subplanites pseudoscythicus на Русской плат
форме, в междуречье Илека и Урала, на Ветлянке 
(Н|. П. Михайлов, 1964). В. Польше Pectinatites tenui
costatus Mikhailov был найден в Восточном Поморье 
и в Мазовии в верхнем интервале нижнепортланд- 
ского подъяруса.

Экземпляры, представленные на табл. III, фиг. 
5 и 6, были добыты в скважине Кцыня ИГ 1 в Во
сточном Поморье, на глубине 291,3—293,2 м и 295,8 м. 
Этот вид, кроме того, был найден в разрезе сква
жины Цешково 1, в Мазовии, на глубине 1196,2 м.

Pectinatites sp. (а)

Табл. III, фиг. 7

Материал. Один экземпляр, представляющий фраг
мент внешнего оборота в виде сдавленного ядра.

Описание. На сохранившемся фрагмента оборота 
наблюдаются довольно густо расположенные ребра. 
Они характеризуются немного хаотическим распре
делением, слегка изогнутые, чаще всего двураздель
ные. Встречаются также одинарные, более толстые 
ребра и рядом с ними два главных ребра, соединя
ющиеся у пупкового края. Одно из них двураздель
ное, второе трехраздельное. Первое ветвление про
исходит вблизи пупкового края, а второе, как обыч
но у двураздельных ребер, около середины высоты 
оборота. Трехраздельное ветвление проявляет сход
ство, по-вероятности кажущееся, с виргатитовым 
ветвлением.

Примечания. Этот экземпляр проявляет некоторое 
сходство с экземплярами Pectinatites tenuicostatus
Н. П. Михайлова (1964), однако представленные этим 
автором экземпляры тождественной величины об
ладают более густыми ребрами, совершенно прямы
ми. Более четкое сходство он проявляет с видом 
Pectinatites aulacophorus Buckman (Э. Неаверсон, 
1925, стр. 15, табл; I, фиг. 5), но отличается менее 
густыми ребрами.

Распространение. Pectinatites sp. (а) был найден в К у
явии, в буровой скважине Новы-Антонев К Т  47, на 
глубине 81,6 м, в верхнем интервале нижнепорт- 
ландского подъяруса, совместно с экземплярами 
Subplanites sp.

Pectinatites sp. (b)

Табл. Ill, фиг. 8, 9, 10

Материал. Три фрагмента оборотов в виде ядер.

Описание. Ребра тонкие, прямые, довольно густые. 
Точка ветвления ребер меняет свое положение: 
как правило вблизи половины высоты оборота, но 
может располагаться и выше и ниже. Ребра дву- 
и трехраздельные, иногда два главных ребра сое
диняются вблизи пупкового края. Некоторые ребра 
у пупкового края немного изогнутые.

Примечания. Несмотря на то, что по густоте ребер 
экземпляры из скважины Зосин 54/52 напоминают 
немного вид Pectinatites tenuicostatus Mikhailov, од
нако они отличаются сильно хаотическим ветвле
нием ребер.

Распространение. Pectinatites sp. (Ь) был найден в 
скважине Зосин 54/52, на глубине 99,3 м, в Куявии.

Подсемейство v i r g a t i t i n a e , Spath 1923

Род Zaraiskites, Semenów 1897 

Zaraiskites quenstedti (Rouillier)
Табл. IV, фиг. 1, 2; табл. V, фиг. 1, 3

Синонимика — см. стр. 64 польского текста. 
Материал. Несколько экземпляров, сохраненных в 
виде ядер или отпечатков. По некоторым состав
лены латексовые отливы. Они представляют фраг
менты оборотов, деформированные вследствие сжа
тия.

Примечания. Несмотря на то, что автору не удалось 
произвести замеров найденных экземпляров, можно 
отметить их полное соответствие описанию и зари
совке экземпляра, представленного А. Михальским 
(1890) на табл. IX, фиг. 6. Они характеризуются 
густыми, чаще всего бидихотомически разветвлен
ными ребрами, причем первое разветвление близ 
пупковой стороны характеризуется небольшим утол
щением. На фрагментах более крупных оборотов 
можно наблюдать, как ребра постепенно распола
гаются все реже, что отметил также А. Михальски 
(op. ей .) в своем описании на стр. 157. Экземпляры, 
найденные на территории Польской низменности, 
отличаются от Provirgatites aff. quenstedti, описан
ного Я. Левиньским (1922) в районе г. Томашув- 
-Мазовецки, более густыми ребрами.

Распространение. Вид Zaraiskites quenstedti (Rouillier) 
распространен на Русской платформе в окрестностях 
Москвы и в Среднем Поволжье в средней части 
волжского яруса, в зоне Dorsopłanites panderi (П. А. 
Герасимов, Н. П. Михайлов, 1966).

На территории Польши Zaraiskites quenstedti 
(Rouillier) приурочен к среднепортландским отложе
ниям в Восточном Поморье (Кцыня). В Западном 
Поморье он был описан М. Шмидтом (1905, стру 205) 
в местности Свентошево (Швантесхаген). Кроме то
го, этот вид распространен в Могильновской муль



Портланд Польской низменности 85

де, в Куявии и Мазовии совместно с Zaraiskites cf. 
scythicus. Отдельные экземпляры наблюдались вме
сте с Virgatites cf. pusillus (Michalski).

Экземпляры, представленные на табл. IV  и V, 
были найдены на территории Мазовии, в районе г. 
Лодзи, в разрезе буровой скважины Воля-Монколь- 
ска Ł  2 на глубине 122,3 м (табл. IV, фиг. 1), и в 
Куявии, в буровых скважинах: Борув К  36, на глу
бине 199,8 м (табл. IV, фиг. 3), Юзефув К Т  11, на 
глубине 49,6 м (табл. V, фиг. 1), а также в Восточ
ном Поморье, в скважине Кцыня ИГ 1, на глубине 
260,8—261,4 м (табл. V, фиг. 3). Кроме того, были 
найдены многочисленные фрагменты оборотов в 
скважине Кцыня ИГ 2, в скважинах Реч, Маженин 
и Стшельно в Могильновской мульде, в скважине 
Оссувка ТК  15 близ г. Цехоцинек в Куявии.

Zaraiskites scythicus (Vischniakoff)
Табл. V, фиг. 2, 4, 5, 6

Синонимика — см. стр. 64 польского текста.

Материал. Несколько десятков экземпляров в пло
хой степени сохранности. Преимущественно они 
представлены внутренними ядрами и отпечатками 
в мергелисто-алевритовых породах или мергелис
тых сланцах.

Примечания. Плохое состояние сохранности экзем
пляров не позволил автору произвести замеры. 
Характер расположения ребер полностью соответ
ствует описаниям этого вида, приведенным А. Ми- 
хальским (1890), Я. Левиньским (1922) и Я. Куте
ком (1961).

На экземпляре, представленном на табл. V, 
фиг. 5, наблюдаются довольно густые, тонкие дву
раздельные ребра. Они разветвляются выше поло
вины оборота и особенно заднее ребро отчетливо 
отогнуто синусоидально назад, а затем у сифонного 
края вперед. Диаметр сжатого экземпляра состав
ляет около 35 мм. Я. Левиньски (1922, стр. 102) 
упоминает, что дихотомическую стадию он наблю
дал на экземплярах до 50 мм диаметром, хотя у не
которых экземпляров уже раньше появляются трех
раздельные и четырехраздельные пучки. Описан
ный экземпляр является фрагментом юного оборота. 
Не исключено, что располагая лишь фрагментом 
оборота в юной стадии развития, он ошибочно был 
отнесен к виду Zaraiskites scythicus, так как он мо
жет представлять, по данным Я. Кутека (1961, стр. 
149), юную стадию Z. pilicensis или Z. zarajskensis.

Из-за плохой сохранности экземпляров, распро
страненных на Польской низменности нельзя про
следить разные стадии развития аммонитов^ Рас
полагая единственно фрагментами оборотов автор 
определяет экземпляр из Гурки-Дубницке как Z a 
raiskites cf. scythicus (Vischniakoff). Наилучше раз
личаются виргатотомические стадии (табл. V, фиг. 2 
и фиг. 6). В таких случаях ребра выделяются четко, 
а перерывы между главными ребрами широкие. На 
фиг. 6 видны свободные сифональные ребра. На 
фиг. 2 видны одинарные ребра у пережимов, отчет

ливый изгиб назад ребер в пучках, сильнее всего 
изогнутое заднее ребро. Точка ветвления ребер на
блюдается выше половины высоты оборота, но не
которые ребра разветвляются ниже.

Экземпляр из скважины Борув К  36 (фиг. 4) 
является фрагментом крупного витка, на котором, 
согласно с описанием Михальского (1890) (табл. VII, 
фиг. 5), относящимся к оборотам зрелой стадии, рас
положены двураздельные ребра (на этом экземпляре 
наблюдается еще один тройной пучек) и одинарные 
ребра у пережимов. Ребра более густые чем на обо
ротах виргатотомической стадии. На экземпляре из 
сдважины Борув отчетливо проявляется наклон ре
бер вперед при переходе через брюшную сторону 
оборота. Точка ветвления ребер располагается ниже 
половины высоты оборота.

Экземпляр из скважины Борув достигает около 
50 мм высоты оборота. Як Кутек (1961, стр. 148) на
блюдал ребра вышеописанного типа на оборотах 
высотой более 60 мм. Описанный экземпляр автор 
определил как Zaraiskites cf. scythicus (Vischniakoff). 
Распространение. Zaraiskites scythicus (Vischniakoff) 
распростанен в середнем волжском ярусе, в зоне 
Dorsoplanites panderi, на Русской платформе (Н. П. 
Михайлов, 1966; П. А. Герасимов, Н. П. Михайлов, 
1966). Из обзора, приведенного Н. П. Михайловым 
(1966), следует, что за пределами Русской платфор
мы и Польши Zaraiskites scythicus не встречается. 
Однако, С. 3. Ружицки (1959) цитирует его со 
Шпицбергена. На территории Польши Zaraiskites 

scythicus (Vischniakoff) распространен, главным об
разом, в нижнем интервале среднего портланда, в 
зоне Zaraiskites scythicus, на всей площади распро
странения отложений этого возраста. Отдельные 
экземпляры встречаются также в слоях с Virgati
tes pusillus.

Экземпляры, представленные на табл. V были 
найдены в Куявии, в разрезах скважин: Кцыня 
ИГ 1, на глубине 246,3 м, в Восточном Поморье 
(фиц. 6) — Юзефув К Т  11, на глубине 62,7 м (фиг. 
2), Гурки-Лубницке К Т  24, на глубине 42,0 м (фиг. 
5) и Борув К  36, на глубине 197,6 м (фиг. 4).

Zaraiskites pilicensis (Michalski)
Табл. VI, фиг. 1, 2

Синонимика — см. стр. 65 польского текста. 
Материал. 4 фрагмента экземпляров в виде сда
вленных ядер в мергелях и мергелистых сланцах.

Примечания. Все экземпляры характеризуются на
личием ребер, соответствующих описанию и ри
сунку А. Михальского (1890, стр. 117, табл. VI, фиг. 
10). Они соответствуют также описанию, приве
денному Я. Левиньским (1922, стр. 98), хотя и от
личаются немного от экземпляров, представленных 
этим автором на фигуре 12 (в тексте) и на таблице
X, фиг. 4. На фигуре 12, помещенной в описатель
ной части этот автор поместил экземпляр намного 
больше экземпляров из Куявии и Могильновской 
мульды и, таким образом, их нельзя сравнивать: 
Экземпляр, представленный Ях Левиньским на
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табл. X, фиг. 4, характеризуется более нежными, 
редкими ребрами. А. Вильчиньски (1962) не упо
минает об экземплярах с четырехраздельными реб
рами, в то время как на экземплярах из скважин 
Борув и Реч такие пучки наблюдаются часто. 
Распространение. Zaraiskites pilicensis (Michalski) 
распространен в небольшом количестве в среднем 
волжском ярусе в окрестностях Москвы, как 
утверждает А. Михальски (1890), и в Польше. Од
нако, П. А. Герасимов и Н. П. Михайлов (1966) не 
приводят этого вида из Русской платформы.

В Польше Zaraiskites pilicensis (Michalski) 
распространен в среднепортландских отложениях, 
в зоне Zaraiskites scythicus, северо-западного об
рамления Свентокшиских гор (Стобница и Тома- 
шовская мульда), в Куявии, в Могильновской 
мульде, в Поморье. Возможно, что он был отме
чен и в Лодзинской мульде (Белхатув, Ц. Пахуцки, 
1963). Описанные экземпляры были найдены в 
скважинах Борув К  36, на глубине 151,5 м (табл. 
VI, фиг. 1) и на глубине 198,8 м, Отлочин ТК  14, 
на глубине 81,1 м на площади Куявии и в сква
жине Реч, на глубине 1020,3 м (табл. VI, фи1> 2), 
в Могильновской мульде.

Zaraiskites cf. zarajskensis Michalski 
Табл. VI, фиг. 3, 4, 5

Синонимика — см. стр. 66 польского текста.

Материал. Несколько экземпляров, сохраненных 
в виде деформированных, сдавленных ядер фраг
ментов оборотов. С одного отпечатка снят латек- 
совый отлив.

Описание. Экземпляры, представленные на фигу
рах 4 и 5, характеризуются большим сходством 
с голотипом (А. Михальски, табл. VI, фиг. 1), 
а экземпляр на фигуре 3 напоминает разновидность 
из Бжостувки, описанную А. Михальским (табл. VI, 
фиг. 5). На экземплярах 4 и 5 наблюдается доволь
но резкое изменение ребр: главные ребра, постепен
но и незначительно разветвляющиеся, после пере
жима, который сопровождается одним утолщенным 
ребром, довольно резко изменяются, грубеют, у пуп
кового края крючкообразно изгибаются, а промежу
тки между ними расширяются. Одновременно сме
щается точка разветвления ребер. На той части, 
где ребра многочисленны, точка ветвления распола
гается вблизи и даже в непосредственном соседстве 
пупкового края, причем часто наблюдается бидихо- 
томическое ветвление, но встречаются и трехраз
дельные пучки. При постепенном разделении пупко
вых ребер они немного утолщаются и точка развет
вления отодвигается от пупкового края появляются 
трехраздельные пучки и иногда наблюдается чет
вертое свободное ребро. Иногда можно также на
блюдать вблизи пупка начальное дихотомическое 
разветвление, а также пережим с одним одинарным, 
более толстым ребром. На участке оборота с редки
ми главными ребрами точка разветвления распола
гается еще выше (из-за плохой сохранности высота 
оборота неизвестна), в пучках наблюдается пять

ребер и заметны еще два коротких, свободных ре
бра.
Примечания. Экземпляр, представленный на таблице
VI, фиг. 3, несмотря на плохую сохранность, можно 
сопоставить с экземпляром, показанным А. Михаль
ским на таблице VI, фиг. 5, который был найден 
в местности Бжостувка близ г. Томашув-Мазовецки. 
Сходные экземпляры представил Я. Левиньски (1922, 
табл. XI, фиг. 2) и Я. Кутек (1967, табл. I), также 
из этого района. Рассматриваемый экземпляр отли
чается от голотипа более редкими ребрами на вну
тренних оборотах и раньше появляющейся высшей 
точкой ветвления ребер. Эдземпляры, представлен
ные на фигурах 4 и 5, обладающие густыми ребра
ми, этим признаком приближаются к голотипу А. 
Михальского (табл. VI, фиг. 1), но отличаются от 
голотипа более густым расположением ребер на 
оборотах соответсвующей величины, а также нем
ного выше расположенной точкой ветвления ребер. 
Однако, следует отметить, что в описании А. Ми
хальски упоминает (стр. 98) о меняющейся точке 
ветвления ребер на обороте, но этот признак не по
казан отченливо на рисунке (табл. VI, фиг. 1). 
Распространение. Zaraiskites zarajskensis (Michalski) 
распространен на Русской платформе в зоне Dorso- 
planites panderi среднего волжского яруса (Н. П. 
Михайлов, 1966; П, А. Герасимов, Н. П. Михайлов, 
1966). Предполагаемое распространение этого вида 
отметил М. Ксёнжкевич (1963) в обнажении юрских 
известняков титонского яруса, образующих вклю
чение в меловых породах в местности Возьники 
близ Вадовице. В последнее время А. Цейсс (1968) 
наблюдал рассматриваемый вид в верхнем интер
вале нижнего титона, в Южной ГФР.

В Польше Zaraiskites zarajskensis распространен 
в северо-западном обрамлении Свентокшиских гор, 
в Мазурском регионе (скважина Пасленк ИГ 1, глу
бина 591,3 м; табл. V I фиг. 4), в Мазовии скважина 
Бесекеж — Гожево 20/14, глубина 87,4—87,8 м; табл.
VI, фиг. 3), в Куявии и в Могильновской мульде 
(скважина Вонгровец ИГ 1, глубина 542,8 м; табл. VI, 
фиг. 5).

Zaraiskites cf. sauvagei (Lewiński)
Табл. V II фиг. 4

Синонимика — см. стр. 66 польского текста.

Материал. Два экземпляра, сохранные в виде ядер 
в мергелистом сланце и песчаном мергеле. 
Примечания. Экземпляр, найденный в скважине 
Цедровице, представляет фрагмент крупного оборо
та, сильно сдавленного. Наблюдаются довольно тол
стые, двураздельные ребра, причем главные ребра 
толще брюшных ребер и промежутки между ними 
составляют около 15 мм. Между брюшными ребра
ми располагаются свободные ребра в количестве 1 
или 2, которые переходят за брюшную сторону ос
таваясь свободными ребрами. Эта характеристика 
соответствует описанию Я. Левиньского (1922, стр. 
99; табл. V III, фиг. 3), касающемуся больших обо
ротов диаметром 90— 100 и даже 120 мм.
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Распространение. Е. Левиньски (1922) обнаружил 
Provirgatites sauvagei в слоях F в районе п Тома- 
шув-Мазовецки, следовательно в верхах зоны I, 
эквивалентной, по данным этого автора, зонам 
Perisphinctes panderi и Provirgatites scythicus. По 
мнению Я. Кутека (1962) это не самый верхний ин
тервал зоны Zaraiskites scythicus. Экземпляры с 
Польской низменности были найдены в Мазовии 
(скважина Цедровице Т  62, глубина 38,0 м; табл. VII, 
фиг. 4) и в Западном Поморье (Клодзино), в сред- 
непортландских слоях с Zaraiskites scythicus.

Zaraiskites sp. (a)
Табл. V II, фиг. 3

Материал. Два экземпляра (сильно сдавленные 
и разрушенные внутренние отпечатки фрагментов 
наружных и внутренних оборотов в алевролитовых 
мергелях).

Описание. Внутренние обороты покрыты густыми ре
брами. На экземпляре из Воля-Монкольска видны 
пучки ребер, разветвляющиеся у пупкового края, 
с заметным, крючкообразным утолщением. Ребра 
прямые, направленные вперед. Наблюдается один 
пережим, вблизи которого расположено одно, нем
ного утолщенное ребро.

На внешнем обороте располагаются более ред
кие, дву- и трехраздельные ребра, разветвляющиеся 
по крайней мере в половине высоты оборота. У  пе
режима располагается ребро, разветвляющееся ди
хотомически у самого пупка, далее одно ребро раз
ветвляется на два, а второе на три сифональных 
ребра. На этом обороте главные ребра тоже обла
дают крючкообразными утолщениями вблизи пупко
вого края.

Примечания. Внутренние обороты характеризуются 
некоторым сходством с внутренними оборотами Z a 
raiskites zarajskensis (Michalski), однако внешние 
обороты экземпляров этой величины у последнего 
резко отличаются. Внутренние обороты рассматри
ваемого вида имеют также ребра сходные с видом 
Z. quenstedti (Rouillier). Возможно, что это фрагмент 
зрелой особи этого вида* А. Михальский (1890, стр. 
157) упоминает, что не обнаружил зрелых оборотов. 
Самые крупные экземпляры, найденные этим авто
ром, достигали в диаметре 80 мм и на них он на
блюдал местами расчленение скульптуры на отно
сительно редкие виргатотомические и двураздель
ные пучки. Экземпляр из Воля-Монкольска пред
ставляет фрагмент оборота более крупного диаме
тра.

Распространение. В разрезах обеих скважин описан
ные экземпляры встречаются вместе с Zaraiskites 
quenstedti (Rouillier) и Z. scythicus (Vischniakoff), в 
среднепортландских слоях с Zaraiskites scythicus.

Описанный вид распространен в Восточном По
морье (Кцыня ИГ 2, глубина 503,2—517,4 м) и в Ма
зовии (Воля-Монкольска Ł  2, глубина 112,9 м; табл.
VII, фиг. 3).

Zaraiskites sp. (b)
Табл. V III, фиг. 5

Материал. Один экземпляр — внутренний отпечаток 
фрагмента крупного экземпляра в сланцеватом але- 
вролитовом мергле.

Описание. На внутреннем обороте располагаются 
прямые главные ребра, немного крючкообразно ото
гнутые назад у самого пупкового края. Они развет
вляются зиргатотомически на три сифональных ре
бра, вероятно немного выше половины высоты обо
рота. Сифональные ребра тоньше главных. 
Промежутки между главными ребрами увели • 
чиваются от 2 мм у пупкового края дс
5 мм вблизи точки разветвления. На внешнем 
обороте, фрагмент которого без брюшной сторо
ны виднеется в найденном экземпляре, видны круп
ные ребра в промежутках около 3 см (на другой 
стороне 2,3 см). Сохранился также фрагмент пере
городочной линии.

Примечания. Этот экземпляр некотором сходством 
с видом Provirgatites sauvagei Lewiński (Я. Левинь
ски, 1922), но отличается от него более крупными 
промежутками между ребрами на внешнем обороте, 
отсутствием свободных сифональных ребер на вну
треннем обороте, а также тем, что в пучках мак
симально у него содержатся три ребра. 
Распространение. Описанный экземпляр был найден 
в среднепортландских слоях с Zaraiskites scythicus 

в Мазовии (скважина Воля-Монкольска Ł  2, глу
бина 121,6 м; табл. VII, фиг. 5).

Zaraiskites sp. (с)

Табл. VII, фиг. 1, 2

Материал. Два экземпляра, сохраненные в виде 
сильно сдавленных внутренних ядер с сохранив
шейся внутренней прослойкой раковины.

Размеры: фиг. 1: Sr — около 80; „W ” — 0,31; „Р ” —
0,24; „Ż” — 1,7.

Описание. Обороты покрыты двураздельными, пря
мыми ребрами, слегка наклоненными вперед, у пуп
кового края незначительно крючкообразно изогну
тыми. Брюшные ребра такой же толщины как и 
главные. У  пережимов наблюдаются крупные, си
нусоидально изогнутые одинарные ребра и крупные 
двураздельные ребра. Пупок довольно узкий. На 
внутреннем обороте ребра такие же как и на внеш
нем. На экземпляре, представленном на фигуре 2,' 
вблизи пережимов наблюдаются одинарное и трех
раздельное ребра.

Распространение. Экземпляр из скважины Кшишко- 
вице, найденный на глубине 28,3 м (фиг. 2), рас
пространен совместно с Virgatites cf. pusillus Mi
chalski, а экземпляр из скважины Радван, на глу
бине 45,5 м (фиг. 1), приурочен к слоям с Zaraiski
tes scythicus среднего портланда. Оба экземпляра 
найдены в Куявии.



88 Ядвига Дембовска

Zaraiskites sp. (d)
Табл). V III, фиг. 3

Синонимика — см. стр. 68 польского текста.

Материал. Один экземпляр, сохраненный в виде 
сильно сдавленного ядра.

Описание. Состояние сохранности экземпляра не по
зволяет произвести замеры. Наблюдается внешний 
оборот и часть внутреннего оборота. На внутреннем 
обороте расположены очень густые ребра. На внош- 
нем обороте вначале ребра тоже густые, немного 
разрежаются к устью, которое у этого экземпляра 
не сохранилось. Замечается довольно сильное утол
щение главных ребер у пупкового края. От утол
щений часто ответвляются два ребра, которые снова 
раздваиваются ниже половины высоты оборота (из- 
-за плохой сохранности экземпляра эти данные не
полностью достоверные). Иногда раздваивается 
лишь одно ребро, а второе остается одинарное и не
сколько утолщенное. Кроме того, наблюдаются ред
кие, утолщенные одинарные ребра, не разветвля
ющиеся у пупкового края.

Примечания. Экземпляр, представленный на табли
це V III, фиг. 3, проявляет сильное сходство с ви
дом, описанным Я. Левиньским (1922) на стр. 99 
и показанным на табл. V III, фиг. 5 (исключая фиг. 
4), однако отличается от него сильнее утолщенными 
ребрами у пупкового края и большим количеством 
ребер, разветвляющихся вблизи этого края. Пере
численные признаки уподобляют его к виду Zarai
skites quenstedti (Rouillier), от которого отличается, 
в свою очередь, менее густыми ребрами. Д. И. Ило
вайский и К. П. Флоренский (1944, стр. 117) отно
сят вид Provirgatites aff. quenstedti Я. Левиньского 
(1922, табл. V III, фиг. 4) к виду Virgatites (P r o v i r -  
gatites) scythicus diprosopa Ilovayski et Florenski, в 
то же время выражают сомнения относительно при
надлежности к этому же виду (фиг. 4) экземпляра, 
представленного Я. Левиньским на табл. V III, фиг.
5.

Распространение. Zaraiskites sp. (d) был найден в Ку
явии, в скважине Злешин К Т  7, на глубине 53,0 м, 
совместно с Z. quenstedti (Rouillier) и Z. scythicus 

(Vischniakoff), в среднем портланде.

Zaraiskites sp. (е)
Табл. VIII, фиг. 4

Материал. Один плохо сохраненный экземпляр 
(ядро).

Описание. Фрагмент крупного внешнего оборота со 
слабо заметным внутренним оборотом. Ребра обла
дают довольно высокой точкой разветвления, од
нако, так как неизвестна высота оборота, нельзя 
определить в какой части высоты происходит вет
вление. Главные ребра довольно крупные, располо
жены редко. Чаще всего наблюдаются трехраздель
ные ребра, но попадаются и ребра четырехраздель
ные, как правило у пережимов, ограниченных оди

нарным крупным ребром. Иногда вблизи четверно
го пучка располагается одно свободное ребрышко. 
Пучки относятся к зараискитовому типу, ребра изо
гнуты синусоидально назад, отчетливо вблизи 
брюшной стороны.

Примечания. Экземпляр из скважины Кцыня отли
чается от видов рода Zaraiskites, описанных А. Ми- 
хальским. Он проявляет некоторое сходство с экзем
пляром Zaraiskites scythicus, описанным как V irg a 
tites (P rovirga tites ) cf. scythicus (Vischniakoff) Д. И. 
Иловайским и К. П. Флоренским (табл. XXV, фиг.
46), но отличается от него наличием четырехраз
дельных пучков и немного большей толщиной ре
бер.

Распространение. Zaraiskites sp. (е) бил найден на 
границе Куявии и Поморья, в скважине Кциня ИГ
1, на глубине 263,0 м, в нижнем интервале среднего 
портланда.

Zaraiskites sp. (f )

Табл. VI, фиг. 6

Материал. Один экземпляр в виде ядра.

Размеры: Sr — 67; „W ” — 0,34; „Р ” — 0,27; „ż” — 3,0у

Описание. Найденный экземпляр обладает сохранен
ными внутренними оборотами И внешним оборотом. 
Пупок довольно узкий, расширяющийся по мере 
роста. Ребра на внутренних оборотах густые. Тон
кие, отчетливые нежные ребра дву- и трехраздель
ные, иногда соединяются бидихотомически у пупко
вого края. На внешнем обороте по направлению к 
устью раздвоенные ребра постепенно исчезают, про
межутки между главными ребрами увеличиваются, 
количество ребер в пучках увеличивается до четы
рех, причем иногда четвертое ребро свободное. Ре
бра по прежнему тонкие, отчетливые, деликатные.

Примечания. Экземпляр, представленный на фигуре
6, проявляет некоторое сходство с внутренними обо
ротами экземпляра Zaraiskites zarajskensis А. Ми- 
хальского (1890, табл. VI, фиг. 1), однако отличается 
от него более нежными ребрами и меньшим коли
чеством ребер в пучках. От вида Zaraiskites pilicen 
sis (Michalski) отличается, прежде всего, намного 
большей густотой ребер на внутренних оборотах и 
более нежной формой ребер.
Распространение. Zaraiskites sp. ( f ) был найден в Ма
зурском регионе, в скважине Журомин 1, на глу
бине 1323,4 м, в верхнем интервале среднего пор
тланда.

Zaraiskites sp. (g)
Табл. VI, фиг. 7

Материал. Один экземпляр — фрагмент крупного 
оборота в виде отпечатка, с которого снят латек- 
совый отлив.

Описание. На крупном обороте, от которого сохра
нился пупковый край, но не сохранилась брюшная 
сторона, располагаются сильно утолщенные, расшир
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яющиеся главные ребра, которые разветвляются на 
сифональные ребра в количестве от четырех до 
семи. Кроме того, наблюдаются одинарные, сину
соидально изогнутые ребра, тоньше остальных глав
ных ребер. Встречаются тоже свободные сифональ
ные ребра. Ребра в пучках сливаются^

Распространение. Zaraiskites sp. (д) найлен на тер
ритории Мазовии, в скважине Серпц 1, на глубине 
1342,0 м, в верхнем интервале среднего портланда.

Род Michalskia Ilovayski et Florenski, 1941 

Michalskia miatschkoviensis (Vischniakoff) 
Табл. VII, фиг. 5

Синонимика — см. стр. 69 польского текста.

Материал. Два экземпляра, сохраненные частично 
в виде ядер.

Примечания. Оба экземпляра во многом соответству
ют описанию и рисункам этого вида у А. Михаль
ского (1890). Экземпляр, представленный на таблице
VII, фигуре 5, является фрагментом внешнего обо
рота с заметными фрагментами внутренних оборо
тов. Этот экземпляр сходен с экземпляром, приве
денным А. Михальским (op. cit.) на таблице IX, фи
гуре 10, отличается от него лишь большим коли
чеством трехраздельных ребер на обороте соответ
ствующей величины (учитывая сжатие экземпляра 
из скважины Кцыня).

Распространение. А. Михальски (1890) упоминает о 
редких находках этого вида в районе Москвы. Я. 
Левиньски (1922) не наблюдал этого вида в окрест
ностях г. Томашув-Мазовецки, но Я. Кутек (1962а) 
отметил в местностях Заженцин и Стобница (южная 
часть Томашовской мульды) распространение ам
монитов, напоминающих Michalskia miatschkoviensis, 
в зоне Zaraiskites scythicus. Экземпляр, представ
ленный уа таблице VII, фигуре 5, был найден в зо
не границы Поморья и Куявии, в нижнем интервале 
зоны Z. scythicus в разрезе буровой скважины Кцы
ня, на глубине 286,5—286,6 м. Второй экземпляр 
найден в Мазовии в таком же местонахождении.

Род Virgatites Pavlow, 1891 

Virgatites pusillus (Michalski)
Табл. V III, фиг. 2

Синонимика — см. стр. 69 польского текста.

Материал. Пять плохо сохраненных экземпляров 
в виде внутренних отпечатков в известковистых 
алевролитахи алевролитовых сланцах.

Размеры: фиг. 5: Sr — около 50; „W ” — ; „Р ” — 0,30; 
„Ż” — .

(в связи с тем, что экземпляры повреждены и сда
влены приведенные размеры неточны и неполны).

Описание. Все найденные экземпляры характеризу
ются небольшим диаметром, более узким пупком

чем экземпляры рода Zaraiskites, дву- и трехраз
дельными ребрами с точкой ветвления около 
половины высоты оборота. Ребра тонкие, причем 
сифональные и главные ребра обладают одинаковой 
толщиной. У  пупка ребра слегка отогнуты назад 
(немного крючкообразно). Некоторые главные ребра 
соединяются друг с другом у пупкового края, по 
мере роста ребра образуют все более регулярные 
трехраздельные пучки и появляются даже четырех
раздельные пучки.

Примечания. По характеру оборотов и ребер изучен
ные экземпляры соответствуют описанию этого вида 
у А. Михальского (1890, стру 34) и зарисовке, пред
ставленной этим автором на таблице II, фигуры 2 
и 3, с той разницей, что у А. Михальского на фи
гуре 2 видна часть жилой камеры (без части с усть
ем), а у экземпляров с Польской низменности, по 
всей вероятности, жилой камеры нет. Характер ре
бер у экземпляра, представленного на таблице V III, 
фигуре 2, полностью соответствует части оборота 
перед жилой камерой экземпляра, указанного А. 
Михальским (op. cit.) на фигуре 2.

Распространение. А. Михальски указывает о распро
странении Olcostephanus pusillus в фосфоритовых 
слоях зоны Olcostephanus virgatus (Virgatites virga
tus), в местности Мневники под Москвой и в раз
резах района дер. Поливно, в нижнем течении Вол
ги. Н. П. Михайлов (1957) отметил распространение 
этого вида в районе Москвы. Кроме того, он распро
странен в среднем Поволжье, а стратотип был найден 
в окрестностях с. Городище на Волге (П. А. Гераси
мов, Н. П. Михайлов, 1966).

В Польше этот вид был найден в Куявии, в зоне 
смежной с Поморьем. О его распространении в раз
резе скважины Заглоба, основанной на северо-вос
точном крыле Лодзинской мульды (на сочленении 
с южной частью Куявского вала), упоминает К, 
Павловска (1958). Изученные экземпляры были до
быты в буровых скважинах Кцыня ИГ 2, на глуби
не 495,4 м и 486,3 м, Юзефув К Т  11, на глубине
61,4 м и Кшишковице К Т  30, на глубине 28,1 м 
и 28,4 м (табл. V III, фиг. 2).

Virgatites (?) sp. ind.
Табл. V III, фиг. 1

Материал. Экземпляр, сохраненный частично в виде 
отпечатка, частично в виде внутреннего ядра, сда
вленного, в серо-зеленоватых мергелисто-алевроли- 
товых сланцах. На фигуре 1 изображен фотоснимок 
латексового отлива экземпляра.

Размеры: Sr — 60; „W ” — 0,41; „Р ” — 0,28; „ i ” — 4,7.

Описание. Наблюдаются очень густые, тонкие ребра. 
На внутренних оборотах, хуже сохраненных, видны 
очень густые, мелкие ребра. Вблизи пупкового края 
ребра разветвляются (плохое состояние сохранности 
не позволяет детально определить характер ветвле
ния ребер, предполагается, однако, что на внутрен
них оборотах располагаются пучки, состоящие из 
нескольких ребер). На внешнем обороте главное ре
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бро более крупное и слегка крючкообразно отогну
тое назад. Оно разветвляется на расстоянии 2 до 4 
мм от пупкового края на виргатотомические пучки 
из 4—5 ребер. На внешнем обороте, в его передней 
части, промежутки между главными ребрами соста
вляют около 1,5 мм. Эти ребра немного толще. Это 
наблюдается от пережима, располагающегося на 
внешнем обороте и сопровождающегося одинарным 
крупным ребром и пучком из 7 сифональных ребер. 
Второй пережим сопровождается крупным одинар
ным ребром, которое у пупкового края соединяется 
с раздвоенным, тоже крупным ребром. Главные ре
бра более толстые только в пупковой части, выше 
на обороте все ребра в пучке одинаковой толщины 
и не наблюдается промежутков между пучками

Примечания. В работе по верхней юре Куявии (Я. 
Дембовска, 1965; табл. I, фиг. 1) этот экземпляр был 
ошибочно отнесен автором к виду Virgatites virgatus  
(Buch). Он отличается от этого вида большей густо
той пучков ребер, небольшими промежутками, на
блюдающимися единственно у  пупкового края и их 
совершенным отсутствием по сторонам и на брюш
ной части оборота. При этом диаметре вид V irg a ti - 
tes virgatus (Buch), имеет более узкий пупок (0,21 
мм, а у экземпляра автора 0,28 мм) и большее ко
личество ребер в пучках, достигающее 8. Отчетливо 
отличаются и пучки ребер: у вида Virgatites virgatus 
ребра прибавляются постепенно, сильнее выражен

их виргатотомический характер, а на экземпляре 
автора многореберный пучек возникает низко, бли
же пупка.

От рода Zaraiskites zarajskensis экземпляры ав
тора отличаются положением точки ветвления ре
бер, которая у названного рода располагается выше 
на 1/4 до 1/3 высоты оборота. На экземпляре соот
ветствующего диаметра ребра у пупкового края 
тоньше, чем на представленном здесь экземпляре.

По мнению Н. П. Михайлова, этот экземпляр 
может представлять вид или разновидность, зани
мающие промежуточное положение между родом 
Zaraiskites и родом Virgatites. Однако, в связи с от
четливым виргатитовым характером пучков и низ
кой виргатитовой точкой ветвления предполагается, 
что экземпляр из Куявии является представителем 
рода Virgatites. Он не относится, однако, к виду
V. virgatus, от которого отличается, прежде всего, 
намного большей густотой пупковых ребер и рань
ше разветвляющимися пучками.

Распространение. Virgatites (?) ind. был найден на 
территории Куявии, в буровой скважине Кшишко- 
вице К Т  30, на глубине 26,0 м, совместно с видом 
Virgatites cf. pusillus (Michalski), и скважине Юзе- 
фув К Т  11, на глубине 49,5 м (табл. V III, фиг. 1). 
Сходные с ними экземпляры были также найдены 
в скважине Заглоба.

ОБЪЯСНЕНИЯ К  ФИГУРАМ

Фиг. 1. Карта распространения и мощности порт- 
ландских отложений на площади Польской 
низменности
I  — буровые скважины; число обозначает мощ
ность портландских отложений, число в скобке 
— номер буровой скважины, 2 — карьеры Чар- 
ногловы—Свентошево, 3 — изопахиты, 4 — пло
щадь распространения верхнего портланда, 5 — 
важнейшие тектонические зоны: а — достовер
ные, b — предполагаемые, стрелкой обозначено 
направление сброса; 6 — современное распро
странение портланда, 7 — граница послемеловой 
эрозии, 8 — линия литофациального разреза. Бу
ровые скважины в районе Рогозьно: (1) Заглоба, 
(2) Владыславув, (3) Воля-Монкольска, (4) Бесе- 
кеж  — Гожево. Буровые скважины в районе Го- 
пло: (1) Косцешки, (2) Лущево 1. Буровые сква
жины в районе Клэцко: (1) Боянице, (2) Дембни- 
ца, (3) Клэцко 3, (4) Мысленцин, (9) Модлишевко, 
(6) Овечки, (7) Пшисека, (8) Свентники, (9) Вали- 
шево

Фиг. 2. Корреляция профилей портландского яруса 
Куявского вала — южная часть (район Ро
гозьно) и западное крыло 
Объяснения к фигурам 2—6 
1 — известняки, 2 — оолитовые известняки, 3 — 
доломитические известняки и доломиты, 4 — пес
чанистые и алевролитовые известняки, 5 — мер
гелистые известняки, в — обломочные известян- 
ки, 7 — мергели, 8 — алевролитовые мергели и 
мергелистые алевролиты, 9 — известковые пес
чаники, 10 — мергелистые сланцы, 11 — гипсы 
и ангидриты, 12 — ракушечник, 13 — брахиопо- 
довый слой, 14 — конгломерат, 15 — поверхности 
размыва, 16 — глауконит, 17 — слабые проявле
ния битумов, 1* — кремни, 19 — фосфориты, 20 — 
губки, 21 — моллюски, 22 — аммониты, 23 — 
Aucella , 24 — плеченогие, 25 — скопления серпул,

26 — серпулы, 27 — Subplanites: с — kokent, 
к — kllm ow i, s — schaschkovae, р  — cf. pseudo
scythicus, 28 — Pectinatites: t  — tenuicostatus, b — 
cf. boidini, i — cf. lanschlni, 29 — Zaraiskites: q  — 
quenstedti, s — scythicus, p  — pilicensis, z — cf. 
zarajskensis, a — cf. alexandrae, 30 — Virgatites: 
p — pusillus, 31 — Michalskia: m  — miatschko
viensis, 32 — В, C, D, E, F — остракодовые зоны

Фиг. 3. Корреляция профилей портландского яруса 
в Куявской депрессии и на восточном кры
ле Куявского вала 
Объяснения как к фигуре 2

Фиг. 4. Корреляция профилей портландского яруса 
в Варшавской мульде 
Объяснения как к фигуре 2

Фиг. 5. Корреляция профилей портландского яруса 
в Могильновской мульде 
Объяснения как к фигуре 2

Фиг. 6. Корреляция профилей портландского яруса 
на Поморье
Объяснения как к фигуре 2

Фиг. 7. Литофациальный разрез по линии Мадае— 
—Старе—Цеханув 
Объяснения к фигурам 7—9

1 — мергелисто-сланцевая фация, 2 — мергелис
тая, подчиненно сланцевогмергелистая фация, 3 — 
мергелисто-известковая фация, 4 — мергелисто- 
-алевролитовая и алевролито-мергелистая фации,
5 — мергелисто-алевролитовая и песчаная фации, 
в — известково-песчанистая и известково-алевро- 
литовая фации с глауконитом, 7 — известково- 
-оолитовая, подчиненно песчаная фация, 8 — до- 
ломито-мергелистая фация, 9 — гипс-ангидрито- 
вая фация, 10 — прослои ракушечника, 11 — 
прослойки и включения гипса, JPj — нижний
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портланд, Jpj — средний портланд, Jp3 — веде
ний портланд, В, С, D, Е, F — остракодовые зо
ны верхнего портланда

Фиг. 8. Литофациальный разрез по линии Маже- 
нин — Хойнице 
Объяснения как к фигуре 7

Фиг. 9. Литофациальный разрез по линии Осьви- 
но — Боболице
Объяснения как к фигуре 7

Фиг. 1Q. Схема распределения фаций нижнего порт
ланда
1 — мергелистые алевролиты, чередующиеся с 
мергелистыми аргиллитами, 2 — мергелистые, ме
стами известковистые алевролиты, 3 — мергели* 
стые алевролиты и песчаники и песчанистые, 
мергелистые алевролиты, 4 — интервал, лишен
ный нижнепортландских отложений вследствие 
межормационного размыва, 5 — интервал, лишен
ный нижнепортландских отложений вследствие 
послемеловой эрозии, б — современное распро
странение нижнепортландских отложений под 
среднепортландскими и меловыми породами, 7 — 
площади распространения фаций, 8 — важней
шие тектонические зоны, 9 — буровые скважины, 
число обозначает мощность нижнепортландских 
отложений

Фиг. 11. Схема распределения фаций среднего пор
тланда
1 — мергелистые алевролиты, алевролитовые мер
гели и мергелистые аргиллиты, вверху известня
ки и мергелистые известняки, 2 — мергелистые 
алевролиты и алевролитовые мергели, вверху из
вестняки с брахиоподовым слоем, 3 — мергели, 
местами доломитовые, с ракушечником, и рако
винно-оолитовые известняки с брахиоподовым 
слоем, 4 — мергелистые алевролиты и алевроли

товые мергели, вверху песчанистые известняки с 
брахиоподовым слоем, 5 — песчано-мерголистые 
алевролиты и известковые песчаники, вверху 
песчанистые известняки с брахиоподовым слоем, 
6 — интервал, лишенный среднепортландских от
ложений вследствие межформационного размы
ва, 7 — интервал, лишенный среднепортландских 
отложений вследствие послемеловой эрозии, в — 
современное распостранение среднего портланда 
под меловыми породами, 9 — важнейшие текто
нические зоны, 10 — площади распространения 
фаций, 11 — буровые скважины, число обозна
чает истинную мощность в метрах

Фиг. 12. Схема распределения фаций верхнего пор
тланда
1 — известняки, местами обломочные и оолито
вые, вверху мергели и мергелистые аргиллиты,
2 — мергели и мергелистые сланцы, 3 — оолито
во-песчанистые и обломочно-песчанистые извест
няки, 4 — гипсы и ангидриты, переслоенные и 
подстилающиеся известняком, вверху мергели 
и мергелистые аргиллиты, 5 — гипсы и ангидри
ты, переслоенные и подстилающиеся известня
ком (отсутствует перекрывающая мергелисто- 
-глинистая свита вследствие домеловой эрозии),
6 — интервал, лишенный верхнепортландских 
отложений вследствие послемеловой эрозии, 7 — 
современное распространение верхнего портланда 
под меловыми породами, 8 — площади распро
странения фаций, 9 — важнейшие тектоничес
кие зоны, 10 — буровые скважины, число обо
значает истинную мощность в метрах

Фиг. 13. Контуры бассейнов Европы в нижнем и 
среднем портланде. По Н. Т. Сазонову, Е. 
Зноско, Я. Дембовской и др. (1961), А. Цейс- 
су (1968), частично с изменениями автора 
1 — материки

П еревод  — Еж и Ф едак
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SUMMARY

A b s t r a c t .  The paper presents the lithological 
development, stratigraphy and palaeogeography of 
the uppermost stage of sediments of the Upper Ju
rassic in the Polish Lowlands. This report is based 
on material obtained from about 150 borehole co
lumns. The name of Portlandian adopted for this 
stage corresponds to the names of Bononian and 
Purbeckian formerly used in Polish stratigraphic 
nomenclature and to the name of Volgian that has 
been recently used by some authors. Three sub-stages 
have been distinguished: Lower Portlandian with the 
Subplanites and Pectinatites fauna, Middle Portlan
dian with Zaraiskites and Virgatites species, and

Upper Portlandian represented by brackish facies 
with Ostracode fauna. The correlation with sediments 
of the uppermost Jurassic in the Volgian, Portlandian 
and Mediterranean provinces has been established. 
Paleogeographic discussion has resulted in the as
sumption that there was a connection between the 
Polish basin via northern Denmark with the North 
Sea and further with the Boreal basin, as well as 
a connection with the Mediterranean basin in the 
south-eastern direction via the Dniestr area. A  desc
ription and photographs of ammonites occuring in 
the Lower and Middle Portlandian of the Polish Low
lands have been annexed to the paper.

INTRODUCTION

Portlandian sediments crop out only in the north- 
-western extremity of the Polish Lowlands in W e
stern Pomerania (NW  part of the Pomeranian Swell) 
in the Czarnogłowy and Swiętoszewo quarries (A. 
Wilczyński, 1962). On the remaining area these se
diments are covered by Cretaceous and Cainozoic 
sediments or only by the Cainozoic. They have been 
prospected and described owing to material obtained 
from numerous boreholes (Fig. 1).

Research into the stratigraphy of the uppermost 
stage of the Upper Jurassic in Poland was started 
at the end of the last century by A. Michalski 
(1883— 1903). The research was continued by J. Le
wiński (1922) who laid foundations under the strati
graphy of this stage. J. Lewiński applied the term 
Bononian for the equivalents of the West European 
ammonite zones from Gravesia  gravesi to Perisph in - 
ctes giganteus. He correlated the Bononian with the 
Lower Volgian stage. For the brackish sediments 
situated above, J. Lewiński adopted the term Aqui-

lonian (1922 and 1932), corresponding to the term 
Purbeckian, and he compared these sediments with 
those of the Upper Volgian stage.

J. Lewiński (1922) assumed that there is no Low
er Bononian in Poland and that transgression oc
curred at the beginning of the Middle Bononian at 
the Provirgatites ( =  Zaraiskites) scythicus Zone. Lat
er studies based on multiple boreholes indicated the 
presence in Poland of the Lower Bononian sediments 
complying with J. Lewiński’s definition (K. Pawłow
ska, 1958; J. Kutek, 1961a; J. Dembowska, 1965).

J. Kutek (1962, 1967a) substituted the term Bo
nonian of J. Lewiński with the term Lower Volgian. 
At the same time he revised J. Lewiński’s views 
on the stratigraphy of this stage and said that the 
Bononian column ( = Lower Volgian) at the boundary 
with the Polish Lowlands in the north-west margin 
of the Świętokrzyskie Góry embraces zones with 
Subplanites, Zaraiskites scythicus and Zaraiskites za
rajskensis.
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Z. Dąbrowska (1963— 1970) postulates in a num
ber of articles to adopt the term Portlandian for the 
discussed stage. The micropalaeontological studies of 
W. Bielecka (1960), W. Bielecka and O. Styk (1962, 
1963, 1964) and the investigations of S. Marek are 
very significant for the stratigraphy of the Portlan- 
dian in the Polish Lowlands. S. Marek, on the mi

cropalaeontological studies of W. Bielecka and J. 
Sztejn (1966), the palynological studies of J. Mam- 
czar (1966) and palaeogeographic considerations, doc
uments the possibility of drawing the boundary betw
een the Jurassic and Cretaceous below the Riasani
tes rjasanensis Zone (S. Marek, 1965, 1968; S. Marek, 
W. Bielecka, J. Sztejn, 1969).

DEVELOPM ENT OF SEDIMENTS

The Portlandian sediments in the Polish Low
lands have been divided into three substages: lower, 
middle and upper according to fauna appearing in 
them.

The Lower Portlandian sediments (Fig. 2—6 and 
10) occur mainly as dark-grey marly siltstones. In the 
axial part of the contemporary basin they contain 
bands of claystones and frequently of clayey-marly 
shales. In the northern and north-eastern part of 
the basin sandy siltstones and even marly sandstones 
may be observed.

The greatest thickenss of the Lower Portlandian 
sediments attains 73 m in the western limb of the 
Kujawy Swell; the lowest thickness, 5—6 m, can 
be found in the eastern and western parts of the 
basin.

The Middle Portlandian sediments (Fig. 2—6, 11) 
are clearly bipartite. In the lower part, usually some
what thicker, there are dark-grey marl, silty marls 
which are shaly in spots; in the upper part there 
are generally grey and light-grey limestones, marly 
limestones with oolitic intercalations and with one 
or several bands of nodular, coquina limestone. 
A  large accumulation of mainly Brachiopods, Pele- 
cypods and Serpulids results in the formation ocf the 
characteristic, and to some extent, index Brachio
pod Bed.

In the northern part of the area there is an 
abundant admixture of arenoceous material. It rea
ches quite far to the south into the Mogilno and 
Warsaw Troughs.

The greatest thickness of the Middle Portlandian 
appears in the central part of the sedimentation basin 
along both limbs of the Kujawy Swell, in the nort
hern part of the Mogilno Trough, in the Szamotuły 
Graben and in the northern part of the Szczecin 
Trough. The maximum thickness is 165 m. Towards 
the north, north-east and north-west the thickness 
decreases to cir. 20 m.

The Upper Portlandian sediments (Fig. 2—6, 12) 
developed in the basin which had lost its connection 
with open sea.

In the lower part occur limestones marly in spots, 
anhydrite and gypsum bands concentrated in the 
central part of the basin. Towards peripheries they 
turn into limestones which are frequently oolitic and 
detritic.

Higher up there lie clayey shaly marls with Cy
rena coquina which were formed in the freshening 
basin.

The thickness of the Upper Portlandian sedi
ments of the central part reaches the maximum of 
140 m and the minimum of cir. 30 m at the peri
pheries of the basin.

CONCLUSIONS O N STRATIGRAPHY

The Portlandian sediments in the Polish Low
lands have a distinct lower boundary. The boundary 
with the Aulacostephanus pseudomutabilis Zone 
(sensu lato) of the Upper Kimmeridgian, conforms in 
all three provinces: Portlandian, Volgian and Titho- 
nian. Only in the British division after W. J. Arkell 
(1956), it falls between the Middle and Lower Kim
meridgian, yet even in Britain postulates are voiced 
to adopt the course of the boundary below the Gra
vesia Zone, according to the statements of the Brit
ish Mesozoic Committee in 1963.

This boundary is determined by the Gravesia 
zones or by zones with fauna equivalent to that of 
the Gravesia. Regardless of the fact that in the 
Polish Lowlands representatives of genus Gravesia  

have not been found, there is evidence that the 
Lower Portlandian of the Polish Lowlands starts at 
the Gravesia gravesiana Zone established in all

three provinces. This evidence consists in the occur
rence of the Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Flo
renski) species, which on the Russian Platform ap
pears together with genus Gravesia, and in the sed
imentation continuity between the uppermost K im 
meridgian with Virgataxioceras spp. (the uppermost 
part of the Aulacostephanus pseudomutabilis s. I.) 
and the sediments with the Subplanites klim ovi (Ilo
vayski et Florenski).

The Lower Portlandian (Tab. 25) is characterized 
by Subplanites and Pectinatites. The lowermost in 
the column are Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Flo
renski), S. kokeni (Behrendsen), S. schaschkovae (Ilo
vayski et Florenski), Subplanites sp. nov. (a) and 
Pectinatites cf. boidini (Loriol); higher up appear 
Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Florens
ki), Pectinatites sp. nov. (b); in the uppermost part, 
the assemblage contains also Subplanites sp. nov. (b),
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Pectinatites tenuicostatus Mikhailov, Pectinatites sp. 
(cf. ianschini Ilovayski et Florenski), Pectinatites sp. 
nov. (o). Oppelidae occur in the whole substage being 
more numerous in the southern part of the area.

The ammonite extent allows to distinguish two 
zones within the Lower Portlandian: lower zone — 
with Subplanites k lim ovi, and upper zone — with 
Subplanites sp. div. and Pectinatites sp. div.

The Middle Portlandian (Tab. 26) is characterized 
by genera of Michalskia, Pavlovia , Zaraiskites and 
Virgatites.

Michalskia miatschkoviensis (Vischniakoff) which 
has a small area of occurrence, appears in the low
est part of the stage. Also in the lower part could 
only be found Zaraiskites cf. sauvagei (Lewiński), 
and Zaraiskites sp. nov. (b). Pavlovia  pavlovi (M i
chalski), which so far has been found only in West
ern Pomerania, has a similar range. Simultaneously 
with these species occur Zaraiskites quenstedti (Rouil
lier), Z. scythicus (Vischniakoff) and Z. pilicensis 
(Michalski) and Zaraiskites sp. nov. (a ) and Zarai
skites sp. nov. (d), but they have a much more ex
tensive vertical range.

The subsequent species to appear are: Zaraiski- 
tes cf. zarajskensis (Michalski), Z. cf. alexandrae 
(Lewiński) and Zaraiskites sp. nov. (c), Zaraiskites sp. 
nov. (e ), Zaraiskites sp. nov. (f) and Zaraiskites sp. 
nov. (a). Finnally, in the upper part of the column 
occur Virgatites pusillus (Michalski) and Virgatites  

(?) sp. ind. Co-occurring species are: Zaraiskites za
rajskensis (Michalski), Z. cf. alexandrae (Lewiński) 
and Z. scythicus (Vischniakoff), Z. quenstedti (Rouil
lier) and Z. pilicensis (Michalski) dying out much 
earlier than the before mentioned species.

The quite commonly occurring assemblage of 
Brachiopods-Pelecypods-Serpulids, resting above the 
ammonite assemblage, forms the Brachiopod Bed. 
The Brachiopod-Pelecypod-Serpulid assemblage is 
sporadically accompanied by fragments of undefina- 
ble ammonites, and in Western Pomerania of V ir 
gatites cf. pusillus (Michalski).

Within the Middle Portlandian on the Polish 
Lowlands the present writer has distinguished three 
zones: Zaraiskites scythicus, Z. zarajskensis and V ir
gatites pusillus.

The Upper Portlandian sediments of the Polish 
Lowlands are distinguished by a complete absence 
of ammonites. Only foraminifers and ostracodes are 
known in this substage. Both these fauna groups 
co-occur in the older part of the substage, while 
ostracodes appear only in the younger part.

Basing on the ostracodes W. Bielecka, J. Sztejn 
and S. Marek (1969) have distinguished five zones 
in the Upper Portlandian. These zones have been 
so far conventionally refferred to as В, C, D, E, F 
(Tab. 14).

It should be pointed out that the Ostracode Zone 
F is likely to be in its lowest part synchronous to 
the highest beds of the Virgatites pusillus Zone of 
the Middle Portlandian.

The present writer assumes after S. Marek (1965, 
1968; S. Marek, W. Bielecka, J. Sztejn, 1969), that

the upper boundary of Portlandian sediments runs 
below the Riasanites rjasanensis Zone whose lower 
part is already development in Purbeckian facies but 
with evident influence of Lower Cretaceous trans
gression starting at that time (Ostracode Zone A  ac
cording to W. Bielecka and J. Sztejn, 1966).

S. Marek (op. cit.) correlates the Ostracode Zone 
A  with the transgressive Cinder Bed of England and 
also with the transgressive upper part of the Serpu- 
lite Complex in GDR and GFR. He refers to R. Ca
sey’s (1963) view that these are transgressive se
diments of the lowermost Berias.

The ammonite assemblage of the Lower Portlan
dian in the Polish Lowlands (Tab. 25) is of amixed 
character. Next to elements of the Volgian province 
there are boreal, Portlandian and mediterranean spe
cies. Genus Subplanites occurs throughout all prov
inces, but its different species can be found in 
different provinces. Genus Pectinatites is mainly 
characteristic of Portlandian and Boreal provinces 
and it is less frequent in the Volgian province. The 
Oppelidae representatives are a mediterranean ele
ment.

The Lower Portlandian in the Polish Lowlands 
correlates well with the Lower Volgian substage 
(P. A. Gerasimov, N. P. Mikhailov, 1966). However, 
it is not possible to distinguish in the Lowlands the 
three following zones: Subplanites klimovi, S. sokolovi 
and S. pseudoscythicus, since the occurrence range for 
particular ammonite species is different in both 
areas. Only Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Flo
renski), occuring simultaneously in Poland and in 
the Russian Platform, has a similar range of occur
rence. Subplanites schaschkovae (Ilovayski et Flo
renski) and S. cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Flo
renski), occurred earlier in the Polish basin than in 
the Russian Platform. The presence of Subplanites  
sokolovi (Ilovayski et Florenski) is uncertain; it has 
been found in the upper part of the sequence, that 
is also in a different position than in the Russian 
Platform. In the upper part of the Lower Portlan
dian sequences the Pectinatites tenuicostatus (Mik
hailov) and P. cf. ianschini (Ilovayski et Florenski) 
have a similar occurrence range in both basins.

The only species shared with NW Siberia (W. 
N. Sachs, M. S. Miesezhnikov, N. I. Shulgina, 1968) is 
Pectinatites cf. boidini (Loriol), not occurring in the 
Volgian basin. In Poland, it can be found in the 
lower and upper parts of the Lower Portlandian se
quence, and in Siberia — in the uppermost part only.

A  significant difference between fauna assembla
ges is the occurrence in the Volgian province of 
numerous belemnites and ammonites of genus G ra 
vesia and their complete absence in the Polish Low
lands. Also a number of species from genera S u b 
planites and Pectinatites occurring in the Volga prov
ince is unknown in Poland.

The species which occurred in the Portlandian 
province, as well as in the Boreal province, is P e c 
tinatites cf. boidini (Loriol) known from the Portlan
dian in Boulonnais and from Greenland. P . cf. b o i-
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dini together with the genus Subplanites enable to 
correlate the Lower Portlandian sediments of the 
Polish Lowlands with the strata including Subplanites 
and Pectinatites of the Portlandian province (Britain, 
North France and Greenland).

Ammonites of the Lower Portlandian in the Pol
ish Lowlands include a mediterranean element 
which is represented by Oppelidae family specimens 
and Subplanites kokeni (Behrendsen) quoted among 
the Lower Tithonian faune of Argentine (J. Indans, 
1954).

Beside the ammonites which reached the Lower 
Portlandian basin in the Polish Lowlands by various 
ways, there are four species, most probably endemic, 
temporarily named as Subplanites sp. nov. (a ), S u b 
planites sp. nov. (b), Pectinatites sp. nov. (a ) and 
Pectinatites sp. nov. (b).

The majority in the ammonite assemblage of 
the Middle Portlandian in the Polish Lowlands is 
constituted by species which are most likely ende
mic. The remaining species: Michalskia m iatschko
viensis (Vischniakoff), Zaraiskites scythicus (Vischnia
koff), Z. quenstedti (Rouillier), Z. pilicensis (Michal
ski), Z. zarajskensis (Michalski), P a viovia  pavlovi 
and Virgatites pusillus (Michalski) from a part of 
the rich assemblage characteristic of the Volgian 
province which comprises also a number of other 
species and genera unknown in Poland.

These genera occurred in both basins at the same 
time with the exception of Zaraiskites pilicensis, 
which in Poland appeared earlier than in the Rus
sian Platform. Species of the Zaraiskites genus ex
isted longer in the Polish Lowlands basin than in 
the Russian Platform. The three zones of the Middle 
Portlandian distinguished in the Polish Lowlands 
correlate well with corresponding zones of the lower 
part of the Middle Volgian stage, i. e. the zones of 
Pa viovia  pavlovi, Zaraiskites zarajskensis and V irga 
tites virgatus s. s. (Tab. 24). The latter zone termi
nates the possibility of direct ammonite correlation. 
The Portlandian basin in the Polish Lowlands was 
cut off from sea influences. Brackish sediments of 
the Upper Portlandian developed in it while marine 
conditions continued to prevail in the Russian Plat
form.

Correlation with the Portlandian and Boreal prov
inces is much more difficult. Its only base is the 
co-occurrence of Pa viovia  and Zaraiskites genera. 
(In England Zaraiskites ( =  Progalbanites) albani and 
in Spitsbergen — to Zaraiskites scythicus) (Tab. 26). 
An attempt at correlation is presented in Table' 24.

In the light of R. Casey’s (1967) considerations 
on correlation between the Volgian stage and the 
English Portlandian it seems that the strata of the 
Middle Portlandian with three zones in the Polish 
Lowlands could correspond to the English zones: 
Paviovia pallasioides, P. rotunda and beds with Am
monites. Since the considerations of. R. Casey (1967), 
however, lead to the conclusion that the Russian 
Platform lacks corresponding zones of Crendonites 
gorei and Titanites giganteus as well as Paracra
spedites, the present author assumes here the ex

istence of a gap in sedimentation which is not con
firmed by Soviet geologists (W. N. Sachs, M. S. Mie- 
sezhnikov, N. I. Shulgina, 1968) and is criticised by 
A. Zeiss (1968). We should provide for another pos
sibility, i. e. the formerly suggested correlation (W. 
J. Arkell, 1956; P. A. Gerasimov, N. P. Mikhailov,
1966) which indicates that the Middle Portlandian 
strata in the Polish Lowlands may correspond to 
the zones from Paviovia  to Zaraiskites (=  Progalba - 
nites) albani (Tab. 18).

It is very difficult to establish a correlation of 
the Middle Portlandian sediments in the Polish Low
lands with the Tithonian of the Mediterranean prov
ince (Tab. 23).

Two species of genus Zaraiskites: Z. ex aff. za
rajskensis (Michalski) and Z. ex aff. quenstedti (Rouil
lier) (M. Książkiewicz, 1963) were found in the exo
tic block from Woźniki in the upper part of the Lo
wer Tithonian on the Polish Lowlands. These spe
cies belong to the Middle Portlandian assemblage. 
F. Bachmayer (1957) reports also the presence of 
Provirgatites =  (Zaraiskites) scythicus (Vischniakoff) 
found in the klippes in Lower Austria in the Klent- 
nitz Beds together with the species Subplanites con - 
tinguus (Cattulo).

Earlier O. Abel (1897) reported also in his re
search on Tithonian from Niederfellabrunn in Au
stria the potential presence of Olcostephanus (=  V ir -  
gatites) virgatus Buch, or in any case of Virgatites 
type ammonite together with Aucella  lamellibranchs.

Mention is due to the fact that basing on the 
fauna found in the exotic blocks it is difficult to 
determine the age and zones, hence the difficulties 
in correlating them with beds occurring in situ.

Recently, the Zaraiskites cf. zarajskensis (Michal
ski) was found by A. Zeiss (1968) in the Neuburg 
Beds at the boundary between the Lower and Up
per Tithonian in South GFR. A. Zeiss (1968, 
Tab. 6) correlates, basing on this species, the lower
most part of the Upper Tithonian with the Zarai
skites zarajskensis Zone of the Russian Platform and 
with the Zaraiskites albani Zone of England. Thus, 
it is possible that there are connections between the 
Middle Portlandian of the Polish Lowlands and the 
upper part of the Lower Tithonian and possibly the 
lowermost Upper Tithonian (M. Książkiewicz, 1963; 
A. Zeiss, 1968).

The brackish-lagoon sediments in the Polish Low
lands have been marked as Upper Portlandian. They 
may be referred to the period between the Virga
tites pusillus Zone (corresponding to the subzone of
V. virgatus s. s.) and the Riasanites rjasanensis Zone 
of Berias. The Ostracode assemblages which include 
common species serve as the basis for correlation 
between the Upper Portlandian sediments in the Po
lish Lowlands and sediments of the Purbeckian fa
cies, and partly the marine Portlandian of the Port
landian province.

The Upper Portlandian members of the Polish 
Lowlands may with certain exactitude, be correlated 
with members occurring in England starting from 
the Progalbanites (=  Zaraiskites) albani Zone (accept-
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ing the R. Casey’s suggestions, 1967) or with the 
upper part of the Crendonites gorei Zone (according 
to the corelation suggested by P. A. Gerasimov and 
N. P. Mikhailov, 1966) up to the trangressive Cinder 
Bed in the Middle Purbeckian (R. Casey, 1963). This 
correlation has been on the occurrence of common 
ostracode species in both areas (Tab. 21 and 23).

It seems that the Ostracode F Zone in the Pol
ish Lowlands corresponds in England (Dorset) at 
least to a part of the Portland Sand Beds, to the 
Portland Stone (facies A, D. Barker, 1966a) and to 
the lowermost part of the English Purbeckian (fa
cies В D. Barker, 1966a). Common species of M a c -  
rodentina retirugata (Jones), Orthonotacythere r im o - 
sa Martin, occur here, and in the upper part M a n te l- 
liana purbeckensis (Forbes), Fabanella ansata (Jones) 
and F. boloniensis (Jones) can be found.

The E and D Zones of the Polish Lowlands are 
likely to correspond to the brackish facies С of the 
Lower Purbeckian (D. Barker, 1966b). Gypsum and 
anhydrite evaporite deposits, together with common
ly occurring ostracodes of Fabanella ansata (Jones),
F. boloniensis (Jones) and Mantelliana purbeckensis  

(Forbes) species developed in both areas in deeper 
parts of the basin.

The Ostracode С and В Zones in the Polish 
Lowlands, which comprise deposits of the freshening 
basin, share common species with fresh-water de
posits of the lower part of the English Middle Pur- 
beokian — facies D, D. Barker (op. cit.) and they are: 
Theriosynoecum  forbesii (Jones) and Cypridea dun
keri Jones.

Marine sedimentation process in the Paris Basin 
and over North GFR was ended much earlier 
than in South England and North-Western France.

S. Marek, W. Bielecka and J. Sztejn (1969), bas
ing on the ostracodes (W. Bielicka, J. Sztejn, 1966), 
correlated the Upper Portlandian deposits in the 
Polish Lowlands with brackish sediments in this 
part of Western Europe.

The F Zone correlates with the central part of 
the Miinder Mergel in GFR and GDR sinse the fo l
lowing common species can be found in both regions: 
Cytheropteron purum  Schmidt, Macrodentina (M a c ro -  
dentina) maculata Malz and Mantelliana purbeckensis 

(Forbes) (W. Klinger, H. Malz, G. P. R. Martin, 1962).
The same Ostracode assemblage as in zones E 

and D can be found in the upper part of the Miin
der Mergel in GFR and GDR (W. Klinger, H. Malz,
G. P. R. Martin, 1962). An important correlation 
species is here Fabanella ansata (Jones); it occurs in 
the central part of the upper Miinder Mergel com
plex of GFR (G. Bischoff and J. Wolburg, 1963) and 
it was found by E. Wienholz (1965) in the middle 
part of the Upper Miinder Mergel of GDR. This spe
cies occurs also in the Lower Purbeckian of England 
(D. Barker, 1966a) and in France, in the Paris Basin, 
in sediments corresponding to the lower part of the 
Upper Miinder Mergel (H. J. Oertli, 1963).

The Ostracode assemblage of Zone С is the same 
as in North-Western GFR in the Lower Serpu- 
lite. H. J. Oertli (1963) reports a similar assemblage 
in the upper part of the Lower Purbeckian of France 
(Paris Basin and Boulonnais). H. J. Oertli considers 
it to be parallel with the lower part of the Serpulite 
in GDR and GFR. Common Ostracode species are 
also reported by D. Barker (1966b) in the lower part 
of the English Middle Purbeckian.

Zone В shares common species with the higher 
part of the Serpulite in GDR and GFR.

CONCLUSIONS ON PALAEO G EO G R APH Y

Towards the end of Jurassic individual basins, 
completely or partially separated from one another, 
developed in the European epicontinental marine ba
sin. Connection between these basins and the open 
sea was also very restriced. Some of the basins be
came entirely out o ff and the degree of water salini
ty underwent gradual chainges.

The process of transformation of marine basins 
into brackish and hypersaline ones took place at 
different times. Already in the Kimmeridgian a ba
sin of this type existed in Brandenburg and Meklem
burg. Somewhat later, following the sedimentation of 
shallow water limestones of the Gravesia Zone (Gi- 
gasschichten) the basins in the Hanover Trough') 
and in the Paris Basin were out off from sea in
fluences.

By the end of the Middle Portlandian similar

*) Large thickness (up to 600 m) of salt series 
developed in these basins of the Hanover Trough 
(E. Brand, K. Hoffmann, 1963).

transformations reached the basin in the Polish Low 
lands. This process occurred at the latest in North- 
-Western France (Boulonnais) and in Southern Eng
land, that is to say above the Titanites giganteus 
Zone (towards the end of the Upper Portlandian 
s. gallico, and following the sedimentation of the Por
tland Stone s. anglico).

This process did not affect considerable territories 
of the Russian Platform along with the northernmost 
areas adjacent to the Urals nor the territories of 
Northern England. Shallow epicontinental sea (which 
was relatively the deepest in North-Western Siberia) 
persisted unchanged through the uppermost Jurassic 
up to the Lower Cretaceous.

Analysis of the facies pattern in the Portlandian 
deposits in the Polish Lowlands (Figs. 7, 8, 9) leads 
to the following conclusions.

In the Lower Portlandian the epicontinental ma
rine basin extended along the axis of the Polish-Dan- 
ish Furrow, encompassing the peripheries of the Pre- 
cambrian platform in its north-eastern part. Facies
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distribution points out that the central part of the 
contemporary basin was relatively the deepest one. 
Its deposits have been preserved on both sides of the 
Kujawy Swell and farther towards the south-east 
up to the vicinity of Radom (W. Pożaryski, W. Bie
lecka, J. Sztejn, 1956).

The absence of the Lower Portlandian deposits 
over the north western most area is — like the absence 
of Kimmeridgian — a result of the periodical shal
lowing of this part of the basin, and, probably, of 
the synsedimentation washing-out of the shallow- 
water deposits. The possibility of periodical emer
gence of this area should not be excluded.

Towards the north and north-eastern peripheries 
of the basin, the deposits contain an increasingly, 
richer admixture of sand which means that clastic 
material was being supplied from this direction.

Deposits in the north-eastern part of the area 
are most of all of littoral character, and it is prob
ably there, almost within the present day range of 
occurrence, that the shore of the basin was located.

In the Middle Portlandian the morphology of the 
basin remained unchanged for an extensive period, 
but, on the whole, a somewat thicker grain-size of 
sediments can be observed there (Fig. 11).

Towards the end of the Middle Portlandian the 
basin underwent gradual shallowing. In the Tomaszów 
Trough this shallowing takes place already in the 
Zaraiskites zarajskensis Zone (J. Kutek, 1962a, 1967a), 
and in the remaining area — somewhat later, in the 
Virgatites pusillus Zone (a correspondent to the V ir
gatites virgatus Zone).

Limestones containing, mainly in the upper part, 
knobby coquinoid Brachiopod Bed, were deposited 
in the shallow sea. The Bed developed in the zone 
of an intensive wave activity and washing-out. There 
is no such a bed 'in the deepest part of the basin, in 
the southern part of the Kujawy Swell. It is possible 
that the shallowing took place earlier as well, and 
that the Brachiopod Bed developed already in the 
Zaraiskites zarajskensis Zone of the eastern part of 
the basin (the eastern part of the Warsaw Trough 
and the westernmost limit of the Mazury — Suwałki 
Elevation).

In the Upper Portlandian, the basin continued to 
ęrow smaller (Fig. 12). It had been entirely cut off 
from the sea. In the central part of the basin evaporite 
deposits (anhydrites and gypsum) developed at the 
time while, moving to the peripheries, limestone det- 
rital deposits were formed. In the subsequent stage 
marly-claey deposits formed in the freshening basin.

Analysis of fauna in marine basins of the upper - 
-most Jurassic (Tab. 25 and 26) shows clearly how the 
migration and development of fauna were influenced 
by the process of reducing connections between these 
basins.

It seems that in the Lower and Middle Portlan
dian endemicity in ammonite assemblages in the 
various basins of the former epicontinental sea is 
very explicit. Fauna migrated to these basins inde
pendently both from the Boreal and the Mediterrane
an basins. As a result of this, only some species and

genera penetrated various basins and besides, the 
same species occurred at different periods.

The Lower and Middle Portlandian basin of the 
Polish Lowlands contains fauna, as described above, 
with species known from the Volgian, Boreal, Port
landian and Mediterranean provinces together with 
the endemic species.

The fauna migration routes to the Lowlands ba
sin are hard to trace and subject to controversy.

The views of J. Lewiński (1922), J. Kutek (1962a) 
and N. T. Sazonov (I. G. Sazonov and N. T. Sazonov,
1967) on direct connection between these basins by 
way of east-west cannot be accepted at present.

The above views can be abolished mostly on the 
grounds of an explicit regressive tendency of the 
Lowlands basin, as it has already been amphasized 
in several publications (J. Znosko, 1963; Z. Dąbrow
ska, 1967; J. Dembowska, 1967). Besides, other argu
ments speaking against the likelihood of such a con
nection should be underlined:

1. Some species appeared earlier in the Lowlands 
basin than in the Volgian one.

2. The same species occurred simultaneously in 
both basins.

3. The Lowlands basin lacks many Volgian fauna 
elements.

An important factor is the presence of the same 
species and genera in the Boreal, Portlandian prov
inces and in the Lowlands basin, and the lack of 
them in the Volgian basin (Pectinatites cf. boidini). 
Of equal significance is the established occurrence 
of the Pavlovia  pavlovi species and Aucella pelecy- 
pods in the western part of the Polish Lowlands only.

Another significant fact is the occurrence of Ti- 
thonian fauna (Oppelidae) in the Polish Lowlands and 
the Volgian basins, and representatives of Zaraiski
tes and Virgatites species in the mediterranean fa
una.

The above considerations lead to the assumption 
that fauna migrated independently from the Boreal 
Ocean and from the Tethys Ocean to the Portlandian 
Anglo-Norman basin, to the Polish Lowlands basin, 
to the Arctic and to the Volgian basins. The way 
to the Lowlands basin led from the north via the 
North Sea, through a narrow straits of northern Den
mark, which has been confirmed by the fauna found 
in Danish boreholes, i. e.: Pavlovia  sp. and Aucella  

sp. (A. Gregersen and T. Sorgenfrei, 1961; T. Sorgen- 
frei and A. Buch, 1964).

It seems that the mediterranean fauna migrated 
to the Lowlands basin across the Dniestr area, along 
the eastern peripheries of the Świętokrzyskie Góry 
and through the southern part of the Polish-Danish 
Furrow (A. Alth, 1882; J. Lewiński, 1922; M. Książ
kiewicz, 1954, 1963). It is not known whether there 
was a similar connection on the western side of the 
Świętokrzyskie Góry. At any rate, the development 
of facies in the southern part of the Tomaszów and 
Łódź Troughs indicates that the basin extended much 
farther to the south. J. Kutek (1962a) ventures an 
opinion that in the lower part of the Portlandian
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(Volgian) up to the Zaraiskites scythicus Zone, the 
whole Świętokrzyskie Góry region was flooded by 
the sea.

There still exist such connections between the 
relict brackish basins of the West European Upper 
Portlandian and the brackish Polish Lowlands basin, 
which is proved by commonly shared species of 
ostracodes.

The specific character of the Polish Lowlands 
basin in the highest Jurassic with overlapping boreal 
and mediterranean influences, which initially shows

an explicit relationship with the Volgian basin and 
in the subsequent phase with the Portlandian basin, 
deserves establishing a separate fauna province as it 
has already been suggested by A. Zeiss (1968). He 
proposes to distinguish two provinces in Europe: Bo
real and Mediterranean. The Boreal province should 
be divided according to him into three subboreal 
provinces (p. 147 — map): Portlandian, Polish and 
Volgian, Further, while maintaining the existence of 
the Polish subprovince, it seems necessary to give 
it its own term.

DESCRIPTION OF AM M ONITES

The ammonites presented below constitute the 
basic stratigraphic material from the Lower and 
Middle Portlandian in the Polish Lowlands.

In general these fossils are poorly preserved which 
is the reason why a more detailed treatment of it 
cannot be provided. Due to the flattening of the 
specimens the branching of ribs may occur somewhat 
lower and, for the same reason, the specimen thick
ness cannot be measured. Since no well-preserved 
apertures, except for one specimen, are available, the 
maturity level of individual specimens is not given. 
It is not possible to trace the suture of the speci
mens, except for a few  cases.

More detailed description has only been used in 
those cases when specimens could not have been 
identified as the species known from the literature.

The following presentation of the fauna amounts 
in the main to a comparison with the description of 
species known from the literature, including the 
marking of synonymies (only from the publications 
which were used while labelling the specimens) and 
the occurrence range for particular species.

*
*  ♦

Family ' PERISPHINCTIDAE, Steinmann 1890 

Subfamily v ir g a t o s p h in c t in a e , Spath 
1923 

Genus Suplanites, Spath 1925 

Subplanites schaschkovae (Ilovayski et Florens
ki)

PI. I, Figs. l, 4 

For Synonyms see Polish text p. 60

Material. 5 preserved specimens of marly or silty- 
marly internal caists deformed by flattening.

Dimensions2): Fig. 1: Sr — 40; „W ” — 0.35; ,,F ’ —

2) Sr — specimen diameter in mm; „W ” — height 
of the last whorl as against the speciment diameter; 
„P ” — umbilicus width as against the speciment diam
eter; „ż” — ratio of the quantity of the secondary 
ribs to that of the primary ribs per each 1/2 whorl.

0.32; „Ż” — 2.4,
Fig. 4: Sr — 78; „W ” — ; „P” — 0.42;
„Ż” —  2.8.

Remarks. The ribbing dimensions and characteristics 
of the specimen presented in PI. I, Fig. 1, almost 
fully correspond to those given for the species by 
N. P. Mikhailov (1964). The chracteristic features 
distinguished by N. P. Mikhailov (op. cit. p. 51) in 
a specimen of 40 mm in diameter are limited con
structions preceded by a simple rib and followed by 
two, running closer at the umbilicus, trifurcate ribs 
defined by the author as the Zaraiskites branching 
type. This feature is clearly distinct in the discussed 
specimen. Nearly identical is also the ratio of the 
quantity of the secondary to primary ribs (N. P. 
Mikhailov, p. 53).

The specimen presented in PI. I Fig. 4 is deform
ed by pressing, hence it is hardly possible to de
termine on the whorl the height of the branching 
pornt for the primary ribs. It seems that in the in
ner whorl the point is situated lower than in the 
specimens presented by D. I. Ilovayski and N. P. 
Florenski (1941, PI. X IX , Fig. 37) and by N. P. M ik
hailov (1964, PI. IX, Fig. 2 and PI. X II, Fig. 2). Due 
to these differences the present author labelled the 
specimen as Subplanites cf. schaschkovae (Ilovayski 
et Florenski).

Occurrence. Subplanites schaschkovae (Ilovayski et 
Florenski) occurs in the Lower Volgian in the subzo
ne Subplanites pseudoscythicus in the Russian Plat
form between the Upper Ural and Ilek rivers and 
in Western Kazakhstan.

In Kujawy, the specimens of Subplanites scha
schkovae (Ilovayski et Florenski) occur in the Lower 
Portlandian, in its lower part, together with S u b 
planites k lim ovi (Ilovayski et Florenski) and S. 
pseudoscythicus (Ilovayski et Florenski). In the north
ern part of Kujawy they also occur with Pectinati
tes sp. Elsewhere in Poland, outside Kujawy, this 
species has not been found as yet.

The specimens presented in PI. I, Fig. 1, 4 were 
collected from the Zosin 54/52 borehole from a depth 
of 100.0—100.2 m and 100.4 m; the three poorly pre
served specimens were found in the boreholes: Bo
rów К  36 at depth of 272.7 m; Łagiewniki 70/28 —
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a depth of 88.8 m; Kąkowa Wola 54/52 — a depth 
of 120.5 m.

Subplanites klimovi (Ilovajski et Florenski) 
PI. I, Figs. 2, 5, 6

For Synonyms see Polish text p. 60

Material. 13 specimens preserved largely as marly- 
-silty internal cast with sporadically preserved inner 
layer of shells. They are deformed, flattened and 
fragmentary.

Dimensions: Fig. 2: Sr — 60; „W ” — 0.33; „P ” — 0.33;
„Ż” — 2.3,
Fig. 5: Sr — 80; „W ” — 0.35; „P ” —
0.37; „Ż” — 2.3,
Fig. 6: Sr — 100; „W” — ?0.30; „P ” —
0.42; „Ż” — 2.6.

Remarks. The specimens showed in PL I, Fig. 5 and
6 have very similar characteristics with those given 
by N. P. Mikhailov (1964) for the specimen descri
bed on p. 45 and shown in PI. II, Fig. 3. The spe
cimen from the Zosin 54/52 borehole (Fig. 6) has few 
ventral intercalatory ribs. This characteristic feature 
cannot be observed on the specimens described by 
N. P. Mikhailov but it may be found on the speci
mens of Subplanites sehlosseri (Schneid). According 
to N. P. Mikhailov this species resembles closely the 
Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Florenski) species 
and it occurs in Lower Tithonian of Southern France 
(P. Donze et R. Enay, 1961) and of Southern GFR 
(T. Schneit, 1915). Yet the specimens shown in 
PI. I differ from this species in measurement ratios.

N. P. Mikhailov does not report in his description 
(p. 45) that the ribs at the abrupt umbilical margin 
bend backward very slightly, however, the photo
graph of the specimen (PI. II, Fig. 3) shows it quite 
Clearly; the same feature can be observed on the 
specimens presented in PI. I, Fig. 5 and Fig. 2.

The specimen in PI. I, Fig. 2 bears a great re
semblance to that given by N. P. Mikhailov in PI. 
Ill, Fig. 4 but the specimen from Kujawy is some
what smaller in diameter.

Occurrence. Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Flo
renski) occurs in the Lower Volgian substage in the 
Subplanites klimovi subzone on the Russian Plat
form (between the Ilek and Upper Ural rivers and 
in the Middle Volgian Basin).

In Poland Subplanites k lim ovi (Ilovayski et . Flo
renski) occurrs in the lower part of Lower Portlan
dian (? Subplanites klimovi Zone) together with S ub 
planites schaschkovae (Ilovayski et Florenski) and 
with S. pseudoscythicus (Ilovayski et Florenski) whi
le in some boreholes (Borów К  26, Zosin 54/52 and 
Nidzica IG 1) it occurs together with representatives 
of genus Pectinatites.

The specimens presented in PI. I were collected 
from Kujawy from the two boreholes: Zosin 54/52 at 
a depth of 101.4 m (Fig. 5) and 101.2 m (Fig. 6), and 
Łagiewniki 70/28 at a depth of 91.5 m (Fig. 2). Be
sides, a number of poorly preserved specimens was

found in Kujawy and two specimens in the Warsaw 
Trough.

Subyanites sp. (cf. klimovi Ilovayski et Flo
renski)

PI. I, Fig. 3

Material. Five specimens poorly preserved. They are 
internal casts of shell fargments.

Dimensions: Sr — 30; „W ” — 0.43; „P” — 0.33; „Ż” —
2.4.

Remarks. The characteristic feature that accounts for 
including the specimens to the species of Subplani
tes k lim ovi (Ilovayski et Florenski) is the presence 
of bifurcate and trifurcate straight ribs branching 
a little above the middle of the whorl’s side. N. P. 
Mikhailov (1964) does not report specimens so small 
in diameter, therefore, it is difficult to compare them, 
although a mention is due that size proportions are 
approximately the same, and a particular correspond
ence is observed in the number of ribs on the 
whorls.

Occurrence. Subplanites sp. (cf. klim ovi Ilovayski et 
Florenski) occurs in the lower part of the Lower 
Portlandian in Kujawy and in the Mazury region. 
The specimen shown in PI. I, Fig. 3 was collected 
from the Zosin 54/52 borehole from a depth of 102.6 
m.

Subplanites kokeni (Behrendsen)
PI. II, Figs. 1, 2, 5

For Synonyms see Polish text p. 61

Material. 4 specimens, of which one shows its pre
served living chamber in the gerontic stage, while 
the remaining are nothing but internal casts of shell 
fragments.

Dimensions: Fig. 1: Sr — 80; „W” — 0,35; „P” — 0.42; 
„ż” -  2.0,
Fig. 2: Sr — 70; „W ” — 0.30; „P ” — 
0.43; „Ż”
Fig. 5: Śr — ?130; „W " — ?0.27; „P ” — 
?0.46; „Ż” —.

Remarks. The specimen shown in PI. II, Fig. 1 pre
served its living chamber with aperture; the auricle 
is missing. This specimen bears features pointing to 
its great similarity with the one presented by J. In
dans (1954) on page 114, PI. 18, Fig. 4. The measure
ment ratios are approximately the same. The speci
men from Kujawy is slightly smaller than the speci
men from Argentine but it shows the same sculpture: 
trifurcate and bifurcate ribs, with the number of 
the trifurcate ones, exactly as on the specimen descri
bed by J. Indans, growing towards the aperture, 
The shape of the aperture is the same as in the A r
gentine specimen.

The specimens presented in PI. II, Fig. 2 and 
Fig. 5 show substantial similarity to the specimen 
described by J. Indans. They are only fragments of 
internal casts of shells. The specimen from the Lu-
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brańczyk 54/52 borehole has the rib branching point 
in the front part of the whorl localed above the level 
visible on the Argentine specimen. What is presented 
in PI. II, Fig. 5 is a fragment of a schell much lar
ger in diameter than that of J. Indans, however, the 
nature of ribbing, of both the inner and the exter
nal whorls, points to a substantial similarity to S ub 
planites kokeni (Behrendsen). For the above reasons 
the present writer has labelled these two specimens 
as Subplanites cf. kokeni (Behrendsen).

Occurrence. Subplanites kokeni (Behrendsen) occurs 
in the Lower Tithonian of the Argentine Cordilleras 
(O. Behrendsen, 1891; J. Indans, 1954). In Poland it 
was found in the Lower Portlandian in Kujawy (the 
Zosin 54/52 borehole at a depth of 103.1 m — Fig. 
1; at a depth of 99.1 m — Fig. 5, and in the Lubrań- 
czyk 54/52 borehole at a depth of 108.7 m — Fig. 2).

Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et 
Florenski)

PI. II, Fig. 4

For Synonyms see Polish text p. 62

Material. Several fragments of flattened specimens 
preserved as marly-silty or marly-clayey internal 
casts.

Remarks. Exact measurements cannot be provided. 
The ribbing of the last whorl shows substantial sim
ilarity to the Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilo
vayski et Florenski) species, presented by N. P. Mik
hailov (1964) in PI. V III, Fig. 4. The specimen of 
Wola Mąkolska differs from that of N. P. Nikhailov 
in having the ribs at the umbilical margin slightly 
hooked and the density of the ventral ribs somewhat 
greater.

Occurrence. Subplanites pseudoscythicus (Ilovayski 
et Florenski) occurs in the Subplanites pseudoscythi
cus Zone of the Lower Volgian substage on the Rus
sian Platform (the basin of the Ilek and the Upper 
Ural rivers and in the Middle Volgian basin). In 
Poland Subplanites pseudoscythicus was found in the 
sediments of the Lower Portlandian of the north- 
-western margin of the Świętokrzyskie Góry (J. Ku
tek, 1961a) and in the Polish Lowlands. The speci
men presented in PI. II, Fig. 4 was found in the 
vicinity of Łódź (in the southern part of the Kujawy 
Swell) in the Wola Mąkolska Ł  2 borehole at a depth 
of 122.7 m.

Subplanites sp. (a)
PI. II, Fig. 3

Material. One specimen, flattened and incomplete, 
being a silty-marly internal cast.

Dimensions: Sr — 75; „W ” — 0.32; „P ” — 0.40; „Ż” —
2.5.

Description. The specimen shown in PI. II, Fig. 3 has 
a quite wide and rather shallow umbilicus. The ex
ternal whorl displays in majority the trifurcate ribs 
with the primary rib branching points falling near

the middle of the side. The larger the shell becomes, 
the ribs on the whorl grow less dense. The front part 
of the whorl has three slightly thicker single ribs, 
and one of these is accompanied with a fascicle Off 
quadrifurcate ribs. It is possible that the single 
ribs appear together with constrictions, which are 
not very distinct. In one spot on the external whorl 
a single rib passes through the ventral side and joins 
a trifurcate fascile on the other side of the whorl. 
On the external whorl, particularly in the front part, 
the ribs have, a slightly sinusoidal bent. The inner 
whorl shows bifurcate and trifurcate ribs.

The specimen under consideration shows sculpture 
and dimensions similar to those of the Subplanites 
pseudoscythicus (Ilovayski et Florenski) specimen from 
Vyetlanka (the Russian Platform) presented by N. P. 
Mikhailov (1964) PI. II, Fig. 2, but it differs from the 
latter in having a markedly larger number of trifur
cate ribs. There is also some similarity of sculpture 
and accordance in dimensions between Subplanites sp. 
(a) and Subplanites pseudocontinguus Donze et Enay 
from the Lower Tithonian from Saint-Concors (1961, 
p. 110, PI. XVI, Fig. 1), however, Subplanites sp. (a) 
differs from the latter in the presence of trifurcate 
ribs outside the living chamber and in the lack 
of the quadrifurcate fasciles.
Occurrence. Subplanites sp. (a ) was found in the Ła
giewniki 70/28 borehole at a depth of 90.2 m in Ku
jawy in the Subplanites klimovi Zone of the Lower 
Portlandian.

Subplanites sp. (b)

PI. IV, Figs. 3, 4

Material. Two specimens of flattened internal casts 
of fragments of external and inner whorls. The inner 
(Fig. 3) whorl retained a trace of suture.

Description. The bifurcate ribs branching almost at 
the mid-height of the whorl appear both on the in
ner and the external whorls. Near constrictions a sin
gle rib shows, and in the inner whorl next to the 
single rib there is one fascicle of trifurcate ribs. The 
specimen from the Borów К 36 borehole retained 
its suture, which bears features characteristic of 
Subplanites (N. P. Mikhailov, 1964).

Remarks. The described specimen somewhat resem
bles the specimen of Subplanites pseudoscythicus 
reported by DŁ I. Ilovayski and K. P. Florenski (1941) 
PI. XVI, Fig. 31, differing from the latter, however, 
in the lack of trifurcate ribs on the inner whorl.

Occurrence. Subplanites sp. (b) was found in Kujawy 
near Łęczyca in the upper part of the Lower Port
landian in the Borów К 36 borehole — 247.6 m (Fig.
3) and in the Zosin 54/52 borehole at a depth of
94,6 m (Kg. 4).

Genus Pectinatites, Buckman 1922 
Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini (Loriol)

PI. Ill, Figs. 1, 2, 3, 4 

For Synonyms see Polish text p. 62
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Material. Eight specimens preserved as flattened in
ternal casts.

Dimensions: The specimen from the Lubrańczyk 54/ 
/24 borehole (PI. Ill, Fig. 1).

Sr — 48; „W ” — 0.31; „P ” — 0.37; „Ż” — 2.

Remarks. The specimen shown on PI. Ill, Fig. 1 is 
relatively best preserved. The external and the in
ternal whorls are visible. Generally speaking, the 
specimen is very similar to that described by N. P. 
Mikhailov (1964 — p. 62, PL X, Fig. 4) collected from 
the eastern slope of the northern Urals. It shows 
relatively insignificant differences in dimensions 
which can partly be due to the flattening of the 
specimen. It shows also, a substantial similarity to 
the specimen described by L. F. Spath (1936, PI. 
X III, Fig. 2) from Greenland. The dimensions of the 
specimen differ from those of the specimen descri
bed by J. Lewiński (1922) from Brzost6wka neai 
Tomaszów Mazowiecki (Lewiński Zone II above or 
within the lower part of the Middle Portlandian).

The specimen presented on PI. Ill, Fig. 4, is very 
poorly preserved. Its diameter is smaller than in the 
remaining specimens. Perhaps this specimen is a pre
served fragment of the inner whorl of the discussed 
species. It has straight, bifurcate ribs close in char
acter to the ribs of pectinatites cf. boidini (Loriol).

Occurrence. Pectinatites cf. boidini (Loriol) occurs in 
the north-eastern part of the Urals in the upper part 
of the Lower Volgian substage in the Pectinatites 
lideri Zone (N. P. Mikhailov, 1964); it occurs in the 
lower part of the Middle Portlandian of France 
(Boulonnais) (P. Pruvost, 1924; A. P. Dutertre, 1927), 
in the Pectinatites pectinatus Beds of the lower part 
of the Upper Kimmeridgian (s. anglico) of Greenland 
(Milne Land) — L. F. Spath (1936). In Poland, it was 
found in Kujawy, the Mazowsze region and in the 
Mazury region in sediments of the Lower Portlan
dian.

The specimens shown on PI. I l l  were found in 
the following boreholes: Lubrańczyk 54/24 at a depth 
of 108.9 m (Fig. 1); Władysławów 18/12 at a depth 
of 108.2 m — 108.5 m (Fig. 2); Pasłęk IG 1 at a depth 
of 594.3 — 594.8 m (Fig. 3) and Władysławów 18/12 
at a depth of 105.6 m — 105.9 m (Fig. 4).

Pectinatites tenuicostatus Mikhailov 
PI. Ill, Figs. 5, 6

For Synonyms see Polish text p. 63

Material. 3 specimens and several small fragments 
of whorls, preserved as flattened internal casts or 
moulds in marly silts. The specimens are incomplete 
and they could not be measured.

Remarks. The character of the whorls and their rib
bing point to a great similarity to the species de
scribed for the first time N. P. Mikhailov (1964, 
p. 67). The specimen from Kcynia presented in PI. 
Ill, Fig. 5 is the most similar to the N. P. Mik
hailov’s specimen (op. cit. — PI. Ill, Fig. 3), being

only slightly bigger (its diameter averages 50 mm). 
The Kcynia specimen presented in Fig. 6 is a frag
ment of the internal and external whorls and shows 
almost absolute similarity to the N. P. Mikhailov’s 
specimen included in PI. X, Fig. 1 and 3 except that, 
due to damage, the furcation spots of the primary 
ribs at the umbilical margin are not visible on the 
specimen from Kcynia. The specimen presented in 
PI. Ill, Fig. 5 shows also a certain similarity to the 
species Pectinatites pyriticus Neaverson (E. Neaver
son, 1925, p. 17, PI. I, Fig. 4) quoted as occurring in 
the Pectinatites pectinatus Zone of England. Howev
er, it is not similar to the P. aff. pyriticus speci
mens described by N. P. Mikhailov (1964) and dif
fers from Pectinatites pectinatus of England in hav
ing a somewhat shallower umbilicus and generally 
lower furcation point of the primary ribs. Besides, 
the primary ribs at the umbilical margin in the E. 
Neaverson’s specimen do not show coarsening which 
equally applies to the specimens of N. P. Mikhailov 
(1964) and to the specimens from the Polish Low
lands.
Occurrence. Pectinatites tenuicostatus Mikhailov oc
curs in the Lower Volgian Stage in the Subplanites 
pseudoscythicus Subzone on the Russian Platform 
in the basin of Ilek and Ural rivers near Vyetlanka 
(N. P. Mikhailov, 1964). In Poland Pectinatites tenui
costatus Mikhailov was found in Eastern Pomerania 
and in the Mazowsze region in the upper part of 
Lower Portlandian.

The specimens presented in PI. Ill, Fig. 5 and 6 
were collected from Kcynia in Eastern Pomerania 
from the Kcynia IG 1 borehole at a depth of 291.3 —
293.2 m and 295.8 m. This specdes was also found in 
the Mazowsze region in the Cieszkowo 1 borehole 
at a depth of 1196.2 m.

Pectinatites sp. (a)
PI. Ill, Fig. 7

Material. 1 specimen which is a fragment of the ex
ternal whorl in the form of a flattened internal cast.

Description. A  relatively dense ribbing can be observ
ed on the preserved fragment of the whorl. The ribs 
are slightly bent and run somewhat chaotically; they 
are mostly bifurcate. Single, somewhat thicker, ribs 
occur also here along with two primary ribs which 
come together at the umbilical margin. One of them 
is bifurcate and the other trifurcate. The first furca
tion occur close to the umbilical margin, and the sec
ond furcation, as it is the case with biturcate ribs in 
general, occur at the mid-height of the whorl. The tri- 
furcation resembles, apparently, in all likelihod, the 
virgatite branching.

Remarks. This specimen shows a certain similarity 
with Pectinatites tenuicostatus specimens of N. P. 
Mikhailov, but specimens of this size described by N. 
P. Mikhailov (1964) have a denser ribbing and the 
ribs are straight. The similarity to the species Pecti
natites aulacophorus Buckman (E. Neaverson, 1925, p.
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15, PI. I, Fig. 5) is more pronounced, but the descri
bed specimen differs from the latter in somewhat 
lower density of ribbing.

Occurrence. Pectinatites sp (a) was found in Kujawy 
in the Nowy Antoniew K T  47 borehole, at a depth 
of 81.6 m in the sediments of the upper part of Low 
er Portlandian together with Subplanites sp. speci
mens.

Pectinatites sp. (b)
PI. I ll, Figs. 8, 9, 10

Material. 3 fragments of whorls preserved as inter
nal casts.

Description. The ribs are thin, straight and quite 
dense. The rib branching point is quite variable. It 
seems that it occurs at the mid-height of the whorl 
but it also can be observed above and below this 
level. The ribs are bi — and trifurcate; at times, 
two main ribs join together at the umbilical margin. 
Some of the ribs are slightly bent at the umbilical 
margin. ,

Remarks. Despite the fact that the specimens from 
Zosin 54/52 borehole approximate slightly to the 
Pectinatites tenuicostatus Mikhailov species, in terms 
of, density of ribbing, they, however, differ largely 
because of the somewhat chaotic character of the 
rib branching.

Occurrence. Pectinatites sp. (b) was found in Kuja
wy in the Zosin 54/52 borehole at a depth of 99.3 m.

Subfamily VIRGATITINAE, Spath 1923 

Genus Zaraiskites, Semenów 1897 

Zaraiskites quenstedti (Rouillier)
PI. IV, Figs. 1, 2; PI. V, Figs. 1, 3

For Synonyms see Polish text pt 64

Material. A  dozen or so of specimens preserved as 
internal casts or moulds, which were used in making 
their latex casts; they are fragments of whorls de
formed by flattening.

Remarks. Specimens found by the present author 
fully correspond to the picture and the description 
of the specimen presented by A. Michalski (1890) in 
PI. IX, Fig. 6, despite the fact that author’s speci
mens could not be measured. They have a character
istic dense ribbing, mostly bidichotomic, with the 
first branching on the umbilical side showing a small 
coarsening. It can be clearly seen on fragments of 
larger whorls that the ribs gradually grow smaller 
in number as it was also accounted by A. Michalski 
(op. cit.) in the description on page 157. Because of 
denser ribs, the specimens found in the Polish Low
lands differ from Provirgatites  aff. quenstedti de
scribed by J. Lewiński (1922), and found in the v i
cinity of Tomaszów Mazowiecki.

Occurrence. The Zaraiskites quenstedti (Rouillier) 
species occurs in the Russian Platform in the vicin

ity of Moscow and in the Central Volga area in the 
middle part of the Volgian Stage in the Dorsoplani- 
tes panderi Zone (P. A. Gerasimov, N. P. Mikhailov, 
1966).

In Poland, Zaraiskites quenstedti (Rouillier) is 
found in the Middle Portlandian in Eastern Pomera
nia (Kcynia). Its occurrence is reported from West
ern Pomerania by M. Schmidt in his work of 1905, 
p. 205, from Swiętoszewo (Schwanteshagen), in the 
Mogilno Trough, in Kujawy and the Mazowsze re
gion together with Zaraiskites cf. scythicus. Single 
specimens were found together with Virgatites cf. 
pusillus (Michalski).

The specimens shown in PI. IV  and V were 
found in the Mazowsze region — in the vicinity of 
Łódź in the Wola Mąkolska Ł  2 borehole at a depth 
of 122.3 m (PI. IV, Fig. 1), in Kujawy in the follo
wing two boreholes: Borów К  36 at a depth of 199.8 
m (PI. IV, Fig. 3) and Józefów K T  11 at a depth of
49.6 m (PI. V, Fig. 1), as well as in Eastern Pomera
nia in the Kcynia IG 1 borehole at a depth 260.8 —
261.4 m (PI. V, Fig. 3). Besides, numerous fragments 
of whorls were found in the Kcynia IG 2 borehole, 
and in the boreholes of Recz, Marzenin and Strzel
no, in the Mogilno Trough, and in the Ossówka TK  
15 borehole near Ciechocinek in Kujawy.

Zaraiskites scythicus (Vischniakoff)
PI. V, Figs. 2, 4, 5, 6

For Synonyms see Polish text pi 64

Material. Several score of poorly preserved specimens 
were found; they are mostly internal casts or exter
nal moulds in marly-silty sediments or marly shales. 
Remarks. The condition of the specimens at the pre
sent author’s disposal does not permit to carry out 
measurements. The nature of ribbing corresponds 
fully to the descriptions given for this species by 
A. Michalski (1890), J. Lewiński (1922) and J. Kutek 
(1961).

Quite dense, thin, bifurcate ribs occur in the spe
cimen presented in PI. V, Fig. 5. The ribs branch 
above the mid-height of the whorl and particularly 
the posterior ribs is evidently, lightly, sinusoidally 
bent backwards, and at the ventral margin it is 
bent forwards. The diameter of the flattened speci
men averages 3J5 mm. J. Lewiński reports (1922, p. 102) 
that he observed the dichotomic stage in specimens 
up to 50 mm in diameter although tri — and quadri- 
furcate fascicles occur already earlier in some of the 
specimens. The described occur already earlier in 
some of the specimens. The described specimen is 
a fragment of a juvenile whorl. We cannot exclude 
the possibility that on the base of one fragment of 
the base of one fragment of the juvenile whorl, the 
specimen has been erroneously classified as Zarais- 
kites scythicus species, since it may be, according 
to J. Kutek (1961, p. 149) the juvenile stadium of 
Z. pilicensis or of Z. zarajskensis.

The condition of the specimens collected in the 
Polish Lowlands does not allow to follow the various
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development stages of the ammonite. The present 
author has at her disposal only fragments of whorls, 
and for this reason she has labelled the specimen 
from Górki Łubnickie as Zaraiskites cf. scythicus 

(Vischniakoff). The best definable stages are virgato- 
tomic (PI. V, Fig. 2 and 6). The ribs then quite thick 
and the intervals between the main ribs are wide. 
Fig. 6 shows visible intercalatory ventral ribs. Fig. 2 
shows single ribs at the place of construction, as 
well as a clear backward bent of the ribs in fasci
cles, and the greatest bent of the posterior rib. The 
branching point of the ribs falls above the mid- 
-height of the whorl but some ribs branch below 
that level.

The specimen from Borów К  36 borehole (Fig. 4) 
is a fragment of a big whorl on which, according to 
Michalski’s (1890, PI. VII, Fig. 5) description of mature 
whorls, occur bifurcate ribs (on the specimen from 
Borów there is one more trifurcate fascicle), and 
also single ribs at the constriction points. The ribs 
are denser than in the whorls of the virgatotomic 
stadium. A  frontwards inclination of the ribs at the 
passage through the ventral side of the whorl can be 
clearly observed on this specimen. The branching 
point of the ribs falls below the mid-height of the 
whorl.

The whorl of the specimen from Borów is about 
50 mm in height. J. Kutek (1961, p. 148) observed 
such ribbings on whorls of a height above 60 mm. 
The present writer has labbelled this specimen as 
Zaraiskites cf. scythicus (Vischniakoff).

Occurrence. Zaraiskites scythicus (Vischniakoff) occurs 
in the Middle Volgian Stage in the Dorsoplanites 
panderi Zone of the Russian Platform (N. P. M ik
hailov, 1966 and P. A. Gerasimov and N. P. Mik
hailov, 1966). The tabulations given by N. P. Mik
hailov (1966) imply that Zaraiskites scythicus does 
not occur outside the Russian Platform and Poland. 
It is reported, however, from Spitsbergen by S. Z. 
Różycki (1959). In Poland, Zaraiskites scythicus (Vis
chniakoff) occurs mainly in the lower part of the 
Middle Portlandian in Zaraiskites scythicus Zone over 
the whole area where sediments of this age occur. 
Single specimens can be also found in beds with 
Virgatites pusillus.

Specimens presented in PI. V were collected from 
Kujawy from the following boreholes: Kcynia IG 1 at 
a depth of 246.3 m, from Eastern Pomerania (Fig. 6)
— borehole Józefów K T  11 at a depth of 62.7 m (Fig. 
2), Górki Łubnickie K T  24 borehole at a depth of 42.0 
m (Fig. 5), and from Borów К 36 borehole at a depth 
of 197.6 m (Fig. 4).

Zaraiskites pilicensis (MichaMti)
PI. VI, Figs. l, 2

For Synonyms see Polish text p. 65

Material. 4 fragments of specimens preserved as flat
tened internal casts in marles and marly shales.

Remarks. A ll the specimens show their ribbing to be 
in accord with the picture and description by A. Mi

chalski (1890, p. 117, PI. VI, Fig. 10). They correspond 
also to the textural description by J. Lewiński (1922 
p. 98) although showing some differences when com
pared with the specimens given by this author in 
Fig. 12 (in the text) and in PI. X, Fig. 4. In Fig. 12 
in the text the author shows a specimen much lar
ger than the specimens from Kujawy and from the ( 
Mogilno Trough; consequently, these specimens can
not be compared. The specimen presented by J. Le
wiński in PI. X, Fig. 4 has finer and slightly less 
dense ribs. A. Wilczyński (1962) does not report spe
cimens displaying quadrifurcate ribs while they 
frequently apper in fascicles on the speciments from 
Borów and from Recz.

Occurrence. Zaraiskites pilicensis (Michalski) occurs 
infrequently in the Middle Volgian near Moscow, 
according to A. Michalski (1890), and in Poland. P. 
A. GeTasimov and N. P. Mikhailov (1966) do not, 
however, report this species from the Russian Plat
form.

In Poland, Zaraiskites pilicensis (Michalski) oc
curs in the Middle Portlandian in the Zaraiskites 
scythicus Zone of the northwestern margin of the 
Świętokrzyskie Góry (Stobnica and the Tomaszów 
Trough), of Kujawy, the Mogilno Trough, and of 
Pomerania. It is likely that the species was also 
found in the Łódź Trough (in Bełchatów, С. Pa- 
chucki, 1963). The specimens were collected from 
Kujawy (the Borów К  36 borehole at a depth of 
151.5 m, PI. VI, Fig. 1, and at a depth of 198.8 m; 
and the Otłoczyn TK  14 borehole at a depth of 81.1 
m), and one specimen from the Mogilno Trough from 
the Recz borehole at a depth of 1020.3 m (PI. VI, 
Fig. 2).

Zaraiskites cf. zarajskensis Michalski 
PI. VI, Figs. 3, 4, 5

For Synonyms see Polish text p. 66

Material. Several specimens preserved as deformed 
flattened internal casts of fragments of wohrls; one 
mould was used for making a latex cast.

Description. The specimens in Fig. 4 and 5 show 
substantial convergence with the holotype (A. M i
chalski, PI. VI, Fig. 1), whereas the specimen in 
Fig. 3 is closer to the variety from Brzostówka (PI.
VI, Fig. 5) described by Michalski. The specimens 4 
and 5 display a quite rapid change in the ribbing. 
The primary ribs which branch very gradually but 
insignificantly, after constriction accompanied by a 
single thicker rib, change rapidly; they become thick
er and hooked at the umbilical margin with wide 
intervals between them. The rib branching point is 
also shifted. The branching point on the part of the 
whorl with numerous ribs falls near the umbilical 
margin and, at times, just next to it. The branching 
is frequently bidichotomic but trifurcate fascicles 
are also visible. As the umbilical ribs gradually 
branch off, they become somewhat thicker and the 
branching point moves away from the umbilical
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margin, the fascicles become trifurcate and, at times, 
a fourth intercalatory rib appears. Also, an initial 
dichotomic branching as well as a constriction with 
one thicker single rib can be observed close to the 
umbilicus. The branching point is positioned even 
higher on the whorl section with less danse ribs (due 
to damage of the specimen, the height of the whorl 
is unknown); the fascicles include 5 ribs and, besides, 
two short, intercalatory ribs can also be seen.

Remarks. The specimen presented in PI. VI, fig. 3, 
despite its poor condition, compares quite well with 
A. Michalski’s specimen from Brzostówka near To
maszów Mazowiecki given in PI. VI, Fig. 5. Similar 
specimens were presented by J. Lewiński (1922, PI.
XI, Fig. 2) and J. Kutek (1967, PI. I), also from the 
same area. This specimen differs from the holotype, 
inter alia, by a less dense ribbing on the inner 
whorls and by a higher and earlier branching point 
of the ribs. The specimens on Fig. 4 and 5 with den
se ribbing show in this respect a similarity to. A. M i
chalski’s holotype (PI. VI, Fig. 1), but they differ 
from it in a higher density of ribs on whorls which 
correspond in size, and also in a generally somewhat 
higher branching point of the ribs. It should be point
ed out, however, that in the description A. Michal
ski reports (p. 98) the variability of the branching 
point of the ribs on the whorl, which is not clearly 
enough indicated in the picture (PI. VI, Fig. 1). 
Occurrence. Zaraiskites zarajskensis (Michalski) oc
curs on the Russian Platform in the Dorsoplenites 
panderi Zone of the Middle Volgian Stage (N. P. 
Mikhailov, 1966; P. A. Gerasimov and N. P. Mik
hailov, 1966). M. Książkiewicz (1963) suggests the pre
sence of the species in the Jurassic limestone cliff 
of the Tithonian embedded in the Cretaceous sedi
ments at Woźniki near Wadowice. Recently, A. Zeiss 
(1968) has reported the presence of the species in 
the upper part of the Lower Tithonian in Southern 
GFR.

In Poland Zaraiskites zarajskensis occurs in the 
north-western margin of the Świętokrzyskie Góry, in 
the Mazury region (the Pasłęk IG 1 borehole at a 
depth of 591.3 m — PI. VI, Fig. 4), in the Mazowsze 
region (Biesiekierz — Gorzewo 20/14 at a depth of
87.4 — 87.8 m — PI. VI, Fig. 3), in Kujawy and in 
the Mogilno Trough (Wągrowiec IG 1 at a depth of
542,8 m — PI. VI, Fig. 5).

Zaraiskites cf. sauvagei (Lewiński)
PI. VII, Fig. 4

For Synonyms see Polish text p. 66

Material. 2 specimens preserved as internal casts in 
marly shale and sandy marl.

Remarks. The specimen from Cedrowice is a frag
ment of a large whorl strongly flattened. It dis
plays quite thick bifurcate ribs; the primary ribs 
are thicker than the ventral ones and the distance 
between them averages 15 mm. One or two intercala
tory ribs occur between the ventral ribs and they

pass beyond the ventral side remaining intercalatory. 
This characteristic is consistent with the description 
by Lewiński (1922, p. 99, PI. VIII, Fig. 3) of large 
whorls 90— 100 mm and even 120 mm in diameter.

Occurrence. J. Lewiński (1922) found Provirgatites  

sauvagei in the F Bed near Tomaszów Mazowiecki, 
that is in the uppermost part of his zone I corres
ponding, according to the same author, to the Peri- 
sphinctes panderi and Provirgatites scythicus Zones. 
According to J. Kutek (1962) it is not the uppermost 
part of the Zaraiskites scythicus Zone. The speci
mens found in the Polish Lowlands were collected 
from the Mazowsze region (Cedrowice T 62 at a 
depth of 38.0 m — PI. VII, Fig. 4) and from Western 
Pomerania (Kłodzino) from the Middle Portlandian 
beds containing Zaraiskites scythicus.

Zaraiskites sp. (a)
PI. VII, Fig. 3

Material. Two specimens (strongly flattend and dam
aged internal moulds of fragments of the external 
and internal whorls in silty marles).
Description. The inner whorls are covered with a 
very danse ribbing. Multi-rib fascicles branching 
immediately at the umbilical margin and displaying 
a hook-like thickening can be seen on the specimen 
from Wola Mąkolska. The ribs are straight and point
ing frontwards. There is one constriction with an 
adjacent, slightly thicker rib.

The external whorl shows much less dense tri — 
and bifurcate ribs branching at least at the mid- 
-height of the whorl. At the constriction there is 
a rib branching dichotomically just at the umbilicus; 
next, one rib divides into two, and the second rib — 
into three ventral ones. The main ribs on this whorl 
also show hook-like thickenings at the umbilical 
margin.
Remarks. The inner whorls show some resemblance 
to the inner whorls of Zaraiskites zarajskensis (M i
chalski) but the external whorls of the latter, in this 
size group of specimens, are definitely different. A l
so, the inner whorls reveal a ribbing similar to that 
of Z. quenstedti (Rouillier). It is possible that we 
have here a fragment of a mature specimen of this 
species. A. Michalski (1890, p. 157) reports that he 
had not found mature whorls. A. Michalski’s large 
specimens averaged 80 mm in dia and the observed 
sometimes a change in sculpture into comparatively 
sparse virgatotomic and bifurcate fascicles on whorls 
of this size. The specimen from Wola Mąkolska is 
a fragment of much larger in diameter whorls. 
Occurrence. These specimens in both boreholes occur 
together with Zaraiskites quenstedti (Rouillier), and 
Z. scythicus (Vischniakoff), that is in the Middle 
Portlandian beds with Zaraiskites scythicus.

The described species occurs in Eastern Pomera
nia (Kcynia IG 2 at a depth of 503.2 — 517.4 m) and 
in the Mazowsze region (Wola Mąkolska Ł 2 at a 
depth of 112.9 m — PI. VII, Fig. 3).
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Zaraiskites sp. (b)
PI. V III, Fig. 5

Material. One specimen. It is an internal cast of a 
fragment of a large specimen in silty, shaly marl. 
Description. On the inner whorl there are straight 
primary ribs slightly hooked backwards immediate
ly at the umbilical margin. They branch virgatoto- 
mically into three ventral ribs most likely slightly 
above the mid-height of the whorl. The ventral ribs 
are thinner than the main ribs. The distance between 
the main ribs increases towards the furcation point, 
from 2 mm at the umbilical margin to 5 mm at the 
branching point. Thick, weaker ribs can be obser
ved on the inner whorl, of which only a fragment 
without the ventral side has been preserved, at a 
distance of about 3 cm (2.3 cm on the other side); 
also, a fragment of the suture has been preserved. 
Remarks. This specimen shows a certain similarity 
to Provirgatites sauvagei Lewiński (J. Lewiński, 1922), 
but differs from the latter in having larger inter
vals between the ribs on the external whorl, and in 
the lack of intercalatory ventral ribs on the internal 
whorl as well as in having only three ribs at the 
most at the fascicle.
Occurrence. The described specimen was found in 
the Middle Portlandian sediments in layers with 
Zaraiskites scythicus in the Mazowsze (Wola Mąkol
ska Ł 2 at the depth of 121.6 m — PI. VIII, fig. 5).

Zaraiskites sp. (c)
PI. VII, Figs. 1, 2

Material. Two specimens preserved as strongly flat
tened internal casts with a preserved inner layer of 
the shell.
Dimensions: Fig. 1: Sr — ca 80; „W ” — 0.31; „P ” — 

0.24; „Ż” — 1.7.

Description. The whorls are covered with bifurcate 
stright ribs slightly inclined frontwards and insig
nificantly hooked at the umbilical margin. The ventral 
ribs have the same thickness as the main ribs. At 
the constrictions we can observe the following: 
thicker single ribs, slightly bent single ribs and 
thicker bifurcate ribs. The umbilicus is rather 
narrow. On the inner whorl the ribbing is the same 
as on the external whorl. The specimen presented in 
Fig. 2 shows a single rib and a trifurcate rib at the 
constrictions.
Occurrence. The specimen from the Krzyszkowice 
borehole from a depth of 28.3 m (Fig. 2), occurs to
gether with Virgatites cf. pusillus Michalski, and the 
specimen from the Radwan borehole from a depth 
of 45.5 m (Fig. 1) occurs in the beds with Zaraiski- 
tes scythicus in the Middle Portlandian. Both speci
mens were found in Kujawy.

Zaraiskites sp. (d)
PI. V III, Fig. 3

For Synonyms see Polish text p. 68

Material. One specimen preserved as a strongly flat
tened internal cast.

Description. The condition of the specimen does not 
permit measurements. The external whorl and a frag
ment of the inner whorl can be seen here. Very 
dense ribbing occurs on the inner whorl. On the 
external whorl the ribbing is initially very dense 
and somewhat sparser towards the aperture, which 
is not preserved on the specimen. The ribs are 
slightly inclined towards the aperture. At the um
bilical margin quite pronounced thickenings of the 
main ribs can be seen. Two ribs often branch of 
the thickenings and they, once again, furcate into 
two below the mid-height of the whorl (due to the 
poor condition of the specimen the data are not 
exact); sometimes, only one rib branches into two 
while the other one remains single and somewhat 
thicker. Besides, there occur few slihtly thicker ribs 
of a single type which remain unbranched at the 
umbilical margin.

Remarks. The specimen shown in PI. VIII, Fig. 3 
shows a rather substantial similarity to the species 
described by J. Lewiński (1922) p. 99 PI. VIII, Fig. 5 
(not Fig. 4); it differs, however, from the latter in 
having more pronounced thickenings of the ribs at 
the umbilical margin, and a larger number of ribs 
branching just at the margin. These features make 
the specimen similar to the Zaraiskites quenstedti 
(Rouillier) species from which it differs, however, by 
a somewhat lower density of ribbing. D. I. Ilovayski 
and K. P. Florenski (1944, p. 117) include the J. L e 
wińskie species (1922) of Provirgatites aff. quenstedti 
(PI. VIII, Fig. 4) in the species of Virgatites (P r o v ir 
gatites) scythicus diprosopa Ilovayski et Florenski, 
while as to the specimen presented by J. Lewiński 
in PI. VIII, Fig. 5 they expressed reservations whe
ther it could be includer in the same species as the 
specimen on Fig. 4.

Occurrence. Zaraiskites sp. (d) was found in Kujawy 
in the Zleszyn1 Kt 7 borehole at a depth of 53.0 m 
together with Z. quenstedti (Rouillier) and Z. scythi
cus (Vischniakoff) in the Middle Portlandian.

Zaraiskites sp. (e)
PI. V III, Fig. 4

Material. 1 specimen poorly preserved (internal cast).

Description. A fragment of a large external whorl 
with a poorly visible, internal whorl. The ribs display 
a rather high branching point but since the 
height of the whorl is unknown, it is not possible to 
report in what section of the height the branching 
takes place. The main ribs are rather sparse and 
quite thick. Trifurcate ribs are the most numerous 
but quadrifurcate ribs occur also, usually at the con
striction limited by one thicker single rib. Sometimes 
one intercalatory rib occurs at the quadrifurcate fas
cicle. The fascicles are of Zaraiskites type, the ribs 
are sinusoidally bent distinctly backward at the vent
ral side.
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Remarks. The specimen from Kcynia differs from the 
species of genus Zaraiskites described by A. Michal
ski; it shows a certain resemblance to the specimen 
of Zaraiskites scythicus described as Virgatites (P r o -  
virgatites) cf. scythicus (Vischniahoff) by D. I. Ilo 
vayski and K. P. Florenski PI. XXV, Fig. 46, d iffe
ring from the latter, however, by the presence of 
quadrifurcate fascicles and a somewhat larger thick
ness of the ribs.

Occurrence. Zaraiskites sp. (e) was found at the 
boundary line between Kujawy and Pomerania in 
the Kcynia IG 1 borehole at a depth of 263.0 m in 
the lower part of the Middle Portlandian.

Zaraiskites sp. (/)
PI. VI, Fig. 6

Material. One specimen preserved as an internal 
cast.

Dimensions: Sr — 67; „W ” — 0.34; „P ” — 0.27; „ż”
— 3.0.

Description. The specimen under discussion has well- 
-preserved inner and external whorls. The umbilicus 
is rather narrow, widening in the course of growth. 
The inner whorl ribbing is dense. The ribs are thin 
and sharp, delicate, bi- and trifurcate, sometimes 
bidichotomically joined at the umbilical margin. The 
bifurcate ribs gradually disappear towards the aper
ture on the external whorl, and the intervals between 
main ribs increase; the number of ribs in fascicles 
increases to four with the fourth rib being at times 
intercalatory in character. They continue as rather 
thin, sharp and delicate.

Remarks. The specimen shown on Fig. 6 displays so
me similarity as for the inner whorl, to the specimen 
of Zaraiskites zarajskensis of A. Michalski (1890, PI.
VI, Fig. 1), being, however, different from the latter 
by a finer ribbing and a smaller number of ribs in 
fascicles. It differs from Zaraiskites pilicensis (M i
chalski), above all, by much denser ribbing on the 
inner whorls, and by a finer character of the ribs. 
Occurrence. Zaraiskites sp. ( f ) was found in the Ma
zury region in the Żuromin 1 borehole, depth 1323.4 
m in the upper part of the Middle Portlandian.

Zaraiskites sp. (g)
PI. VI, Fig. 7)

Material. 1 specimen, a fragment of a large whorl 
preserved as a mould, of which a latex cast was 
made.

Description. On the large whorl of which only the 
umbilical margin, but not the ventral side, has been 
preserved there are substantially thickened, widening, 
primary ribs branching into from four to seven 
ventral ribs. There are also single, sinusoidally bent 
ribs, thinner than the remaining main ribs. Also, in
tercalatory ventral ribs occur there. The ribs con
verge in fascicles.

Occurrence. Zaraiskites sp. (g ) was found in the Ma
zowsze region in the Sierpc 1 borehole at a depth 
of 1342.0 in the upper part of the Middle Portlandian.

Genus Michalskia Ilovayski et Florenski, 1941 

Michalskia miatschkoviensis (Vischniakoff)
PI. VII, Fig. 5

For Synonyms see Polish text p. 69

Material. Two specimens preserved in fragments as 
internal casts.

Remarks. Both specimens closely correspond to the 
description and pictures of this species by A. M i
chalski (1890). The specimen presented in PI. VII, 
Fig. 5 is a fragment of an external whorl with vis
ible fragments of inner whorls. The specimen is 
similar to the one shown in Fig. 10 in Table IX  of 
A. Michalski (op. cit.), differing from it only by 
a larger number of trifurcate ribs at the correspond
ingly big whorl (taking into account the flattening 
of the specimen from Kcynia).

Occurrence. A. Michalski (1890) reports rather scarce 
occurrence of this species in the vicinity of Moscow. 
J. Lewiński (1922) did not find the species near To
maszów Mazowiecki, but J. Kutek (1962a) reports 
from Zarzęcin and Stobnica (southern part of the 
Tomaszów Trough) the occurrence of ammonites sim
ilar to Michalskia miaschkoviensis in the Zaraiski
tes scythicus Zone. The specimen presented in PI.
VII, Fig. 5 was found at the boundary between Po
merania and Kujawy in the lower part of the Z. 
scythicus Zone in the Kcynia borehole at a depth 
of 286.5—286.6 m. The second specimen comes from 
Mazowsze and it was found at the same depth.

Genus Virgatites Pavlow, 1891 

Virgatites puńllus (Michalski)
PI. V III, Fig. 2

For Synonyms see Polish text p. 69
Material. 5 specimens badly preserved as flattened
internal casts in - calcareous silt and silty shales.

Dimensions: Fig. 5: Sr — ca 50; „W ” — ; „P ” —
0.30; „Ż” — .

(due to the flattening and damage of the specimen 
the measurements are approximate and incomplete).

Description. All obtained specimens have rather small 
diameter, a narrower umbilicus than specimens of 
the genus Zaraiskites, and bi- and trifurcate ribbing 
with the branching point falling at the mid-height 
of the whorl; the ribs are thin with the ventral ribs 
showing the same thickness as that of the main ribs. 
At the umbilicus the ribs are slightly bent backwards 
(somewhat hooked). Some of the main ribs join at 
the umbilical margin, in the course of growth the 
ribs from more and more regular trifurcate fasci
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cles and, at times, even quadrifurcate fascicles ap
pear there.

Remarks. The type of whorls and of the ribbing co- 
responds to the description of the species by A. M i
chalski (1890, p. 34) and to the specimens presented 
by him in PI. II, Fig. 2 and 3. The difference is, 
however, that in Michalski’s specimen on Fig. 2 
a part of the living chamber is visible (without its 
part with aperture), and in the specimens from the 
Polish Lowlands the living chamber is most prob
ably absent; the nature of ribbing of the specimen 
presented in PI. VIII, Fig. 2 exactly corresponds to 
the part of the whorl before the living chamber of 
the specimen presented in Fig. 2 by A. Michalski 
(op. cit.).

Occurrence. A. Michalski reports the occurrence of 
Olcostephanus pusillus in the phosphorite beds of the 
Olcostephanus virgatus (Virgatites virgatus) Zone from 
Mnyevniki near Moscow, and from sections of the 
Lower Volga river near the village of Polivno. N. P. 
Mikhailov reports the occurrence of this species 
near Moscow (1957), and it occurs also in the middle 
Volga region (stratotype near the Gorodishche v il
lage on the Volga; P. A. Gerasimov, N. P. Mikhai
lov, 1966).

In Poland, the species is known from Kujawy at 
the boundary between Kujawy and Pomerania and 
it was reported also by K. Pawłowska (1958) from 
the Zagłoba borehole in the north-eastern limb of 
the Łódź Trough (at the boundary with the southern 
part of the Kujawy Swell). The collected specimens 
were found in the Kcynia IG 2 borehole — depth
495.4 m and 486.3 m, Józefów K T  11 — depth 61.4 m 
and Krzyszkowice KT 30 — 28.1 and 28.4 m (PL V III, 
Fig. 2).

Virgatites (?) sp. ind.
Pl. V III, Fig. l

Material. One specimen partially preserved as mould 
and partially as a flattened internal cast in grey-olive 
marly-silty shales. Figure 1 represents a photograph 
of the latex cast of the specimen.

Dimensions: Sr — 60; „W ” — 0.41; ,,F ’ — 0.28; „Ż” — 
4.7.

Description. The ribbing is very dense, and the ribs 
are thin. On the poorly preserved inner whorls there 
are very dense minute ribbings. The ribs branch near 
the umbilical margin (the state of preservation of the 
specimens makes it difficult to determine the char
acter of branching, it seems, however, that in the 
inner whorls multi-rib fascicles apper). On the exter
nal whorl, the main rib is thicker and slightly hooked

д
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backwards. It branches at 2 do 4 mm from the umbi
lical margin into 4—5 rib virgatotomic fascicles. On 
the external whorl, the distances between the pri
mary ribs average 1.5 mm in its front part and these 
ribs are somewhat thicker. This can be observed 
beginning from the constriction occurring on the 
external whorl, which is accopanied by one single 
thicker rib, and a fascicle of 7 ventral ribs. The sec
ond constriction is accompanied by a single thicker 
rib joining a somewhat thicker bifurcate rib at the 
umbilical margin. The primary ribs are thicker only 
in the part next to the umbilicus; above, on the 
whorl, all ribs in the fascicle are of equal thickness 
and the intervals between the fascicles do not ap
pear.

Remarks. The present author in her previous work 
the Upper Jurassic of Kujawy (J;. Dembowska, 1965, 
PI. I, Fig. 1) has mistakenly included this specimen 
into the Virgatites virgatus (Buch) species. The speci
men differs from the latter by a higher density of 
the rib fascicles, small intervals existing only at the 
umbilical margin and by their complete absence on 
sides and on the ventral part of the whorl. Sharing 
the same diameter, Virgatites virgatus (Buch) has 
a narrower umbilicus (0.21 mm) while on this speci
men it equals 0.28 mm, and a larger number of ribs 
in fascicles, up to eight in total, can be observed. 
The type of fascicles is also distincly different: in 
Virgatites virgatus the number of ribs increases grad
ually and their virgatotomic character is more pro
nounced while on this specimen the multi-rib fas
cicle developed low, closer to the umbilicus.

The specimens differ from Zaraiskites zarajskensis 

in the location of the rib branching point which in 
Zaraiskites zarajskensis falls higher at about 1/4 to 
1/3 of the whorl height. With corresponding diame
ter of the specimen the ribs at the umbilical margin 
are thinner in this species than in the discussed spe
cimen.

According to N. P. Mikhailov, the specimen 
may possibly be a representative of a species or a 
variety of species which is an intermediate link 
between genus Zaraiskites and genus Virgatites. Due 
to the clearly virgatite character of the fascicles with 
a low virgatite branching point, it seems, however, 
that the specimen from Kujawy represents genus 
Virgatites. It does not belong to V. virgatus, differing 
from it primarily in a markedly higher density of 
umbilical ribs and an lower fascicle branching. 
Occurrence. Virgatites (?) sp. ind. was found in Ku
jawy in the Krzyszkowice K T  30 borehole at a depth 
of. 26.0 m together with the species Virgatites cf. 
pusillus (Michalski), and in the Józefów K T  11 bore
hole at a depth of 49.5 m PL V III, Fig. 1). Similar 
specimens were also found in the Zagłoba borehole.

Translated by  Bogusław  Law endow ski



TABLICA I

Fig. 1. Subplanites schaschkovae (Ilovayski et Florenski). Ośrodka. Kujawy, otwór 
Zosin 54/52, głębokość 100,4 m. Portland dolny. 1 X. IG 1222l II. 38

Fig. 2. Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Florenski). Ośrodka. Kujawy, otwór Ła
giewniki 70/28, głębokość 91,5 m. Portland dolny. 1 X. IG 1223. II. 37

Fig. 3. Subplanites sp. (cf. klim ovi Ilovayski et Florenski). Ośródka. Kujawy, otwór 
Zosin 54/52, głębokość 102,6 m. Portland dolny. 1 X. IG 1222. II. 44

Fig. 4. Subplanites cf. schaschkovae (Ilovayski et Florenski). Ośródka. Kujawy, 
otwór Zosin 54/52, głębokość 100,0—100,2 m. Portland dolny. 1 X. IG 1222.

Fig. 5. Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Florenski). Ośródka. Kujawy, otwór Zo
sin 54/52, głębokość 101,4 m. Portland dolny. 1 X. IG 1222. II. 40

Fig. 6. Subplanites k lim ovi (Ilovayski et Florenski). Ośródka. Kujawy, otwór Zosin 
54/52, głębokość 101,2 m. Portland dolny. 1 X. IG 1222. II. 39
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TABLICA II

Fig. 1. Subplanites kokeni (Behrendsen). Ośródka. Kujawy, otwór Zosin 54/52, głę
bokość 103,1 m. Portland dolny. 1 X. IG 1222. II. 45

Fig. 2. Subplanites cf. kokeni (Behrendsen). Ośródka. Kujawy, otwór Lubrańczyk 
54/24, głębokość 108,7 m. Portland dolny. 1 X. IG 1224. II. 20

Fig. 3. Subplanites sp. (a). Ośródka. Kujawy, otwór Łagiewniki 70/28, głębokość
90,2 m. Portland dolny. 1 X. IG 1223. II. 35

Fig. 4. Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovayski et Florenski). Ośródka. Mazow
sze (okolice Łodzi), otwór Wola Mąkolska Ł 2, głębokość 122,7 m. Portland 
dolny. 1 X. IG 929. II. 45

Fig. 5. Subplanites cf. kokeni (Behrendsen). Ośródka. Kujawy, otwór Zosin 54/52, 
głębokość 99,1 m. Portland dolny. 1 X. IG 1222. II. 25
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TABLICA III

Fig. 1. Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini (Loriol). Ośródka. Kujawy, otwór Lu
brańczyk 54/24, głębokość 108,9 m. Portland dolny. 1 X. IG 1224. II. 21

Fig. 2. Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini (Loriol). Ośródka. Mazowsze (okolice 
Ozorków—Rogoźno), otwór Władysławów 18/12, głębokość 108,2—108,5 m. 
Portland dolny. 1 X. IG 888. II. 23

Fig. 3. Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini (Loriol). Ośródka. Mazury, otwór Pa
słęk, głębokość 594,3—594,8 m. Portland dolny. 1 X. IG 506. II. 1182

Fig. 4. Pectinatites (Pectinatitets) sp. (cf. boidini Loriol). Ośródka. Mazowsze, otwór 
Władysławów 18/12, głębokość 105,6— 105,9 m. Portland dolny. 1 X. IG 
888. II. 19

Fig. 5. Pectinatites tenuicostatus Mikhailov (odlew lateksowy). Pogranicze Kujaw 
i Pomorza, otwór Kcynia IG 1, głębokość 295,8 m. Portland dolny.. 1 X. 
IG 465. II. 396

Fig. 6. Pectinatites tenuicostatus Mikhailov. Ośródka. Pogranicze Kujaw i Pomo- 
morza, otwór Kcynia IG 1, głębokość 291,3—293,2 m. Portland dolny. 1 X. 
IG 465. II. 395

Fig. 7. Pectinatites sp. (a). Ośródka. Kujawy, otwór Nowy Antoniew KT 47, 
głębokość 81,6 m. Portland dolny. 1 X. IG 925. II. 102

Fig. 8. Pectinatites sp. (b). Ośródka. Kujawy, otwór Zosin 54/52, głębokość 99,3 m. 
Portland dolny. 1 X. IG 1222. II. 26

Fig. 9. Pectinatites sp. (b). Ośródka. Kujawy, otwór Zosin 54/52, głębokość 99,3 m. 
Portland dolny. 1 X. IG 1222. II. 26

Fig. 10. Pectinatites sp. (b). Ośródka. Kujawy, otwór Zosin 54/52, głębokość 99,3 m. 
Portland dolny. 1 X. IG 1222. II. 26
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TABLICA  IV

Fig. 1. Zaraiskites quenstedti (Rouillier). Odlew lateksowy. Mazowsze, Wola Mą
kolska Ł 2, głębokość 122,3 m. Portland środkowy, część dolna. 1 X. IG 
929. II. 43

Fig. 2. Zaraiskites quenstedti (Rouillier). Ośródka. Kujawy, otwór Borów К 36, 
głębokość 199,8 m. Portland środkowy. 1 X. IG 821. II. 25

Fig. 3. Subplanites sp. (b). Ośródka. Kujawy, otwór Borów К  36, głębokość 247,6 m. 
Portland dolny. 1 X. IG 821. II. 27

Fig. 4. Subplanites sp. (b). Ośródka. Kujawy, otwór Zosin 54/52, głębokość 94,6 m. 
Portland dolny. 1 X. IG 1222. II. 18
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TABLICA  V

Fi& 1. Zaraiskites quenstedti (Rouillier). Ośródka. Kujawy, otwór Józefów KT 11, 
głębokość 49,6 m. Portland środkowy. 1 X. IG 925. II. 356

Fig. 2. Zaraiskites scythicus (Vischniakoff). Ośródka. Kujawy, otwór Józefów KT
11, głębokość 62,7 m. Portland środkowy. 1 X. IG 925. II. 33

Fig. 3. Zaraiskites quenstedti (Rouillier). Ośródka. Pogranicze Kujaw i Pomorza, 
otwór Kcynia 1, głębokość 260,8—261,4 m. Portland środkowy. 1 X. IG 
465. II. 236

Fig. 4. Zaraiskites cf. scythicus (Vischniakoff). Ośródka. Kujawy, otwór Borów 
К 36, głębokość 197,6 m. Portland środkowy. 1 X. IG 821. II. 18

Fig. 5. Zaraiskites cf. scythicus (Vischniakoff). Ośródka. Kujawy, otwór Górki 
Łubnickie KT 24, głębokość 42,0 m. Portland środkowy. 1 X. IG 925. II. 72

Fig. 6. Zaraiskites scythicus (Vischniakoff). Ośródka i częściowo odcisk. Pograni
cze Kujaw i Pomorza, otwór Kcynia IG 1, głębokość 246,3 m. Portland 
środkowy. 1 X. IG 465. II. 185
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TABLICA  VI

Fig. 1. Zaraiskites pilicensis (Michalski). Ośródka. Kujawy, otwór Borów К  36, 
głębokość 151,4 m. Portland środkowy. 1 X. IG 821. II. 3

Fig. 2. Zaraiskites pilicensis (Michalski). Ośródka. Niecka mogileńska, otwór Recz
I, głębokość 1020,3 m. Portland środkowy. 1 X. IG 975. II. 15

Fig. 3. Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski). Ośródka. Mazowsze, Biesiekierz— 
Gorzewo 20/14, głębokość 87,4-—87,8 m. Portland środkowy. 1 X. IG 1219.
II. 6

Fig. 4. Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski). Ośródka. Mazury, otwór Pasłęk IG 1, 
głębokość 591,3 m. Portland środkowy. 1 X. IG 506. II. 1217

Fig. 5. Zaraiskites cf. zarajskensis (Michalski). Odlew lateksowy. Niecka mogileń
ska, otwór Wągrowiec IG 1, głębokość 542,8 m. Portland środkowy. 1 X. IG
II. 18

Fig. 6. Zaraiskites sp. (f ). Ośródka. Mazury, otwór Żuromin 1, głębokość 1323,4 m. 
Portland środkowy. 1 X. IG 979. II. 18

Fig. 7. Zaraiskites sp. (g). Ośródka. Mazowsze, otwór Sierpc 1, głębokość 1342,0 m. 
Portland środkowy. 1 X. IG 984. II. 7
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TABLICA  VII

Fig. 1. Zaraiskites sp. (с). Ośródka. Kujawy, otwór Radwan KT 67, głębokość 45,5 m. 
Portland środkowy. 1 X. IG 925. II. 115

Fig. 2. Zaraiskites sp. (c). Ośródka. Kujawy, otwór Krzyszkowice KT 30, głębokość
28,3 m. Portland środkowy. 1 X. IG 925. II. 90

Fig. 3. Zaraiskites sp. (a). Ośródka. Mazowsze, otwór Wola Mąkolska Ł  2, głębokość
112,9 m. Portland środkowy, a) strona lewa, b) strona prawa. 1 X. IG 929.
II. 18

Fig. 4. Zaraiskites sauvagei (Lewiński). Ośródka. Mazowsze, otwór Cedrowice 
T 62, głębokość 38,0 m. Portland środkowy. 1 X. IG 798. II. 5

Fig. 5. Michalskia cf. miatschkoviensis (Vischniakoff). Ośródka. Pogranicze Kujaw 
i Pomorza, otwór Kcynia IG 1, głębokość 286,5—286,6 m. Portland środkowy. 
1 X. IG 465. II. 365
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TABLICA VIII

Fig. 1. Virgatites (?) sp. ind. Odlew lateksowy. Kujawy, otwór Józefów KT 11, 
głębokość 49,5 m. Portland środkowy. 1 X. IG 925. II. 355

Fig. 2. Virgatites pusillus (Michalski). Ośródka. Kujawy, otwór Krzeszkowice 
KT 30, głębokość 28,4 m. Portland środkowy. 1 X. IG 925. II. 91

Fig. 3. Zaraiskites sp. (d). Ośródka. Kujawy, otwór Zleszyn KT 7, głębokość 53,0 m. 
Portland środkowy. 1 X. IG 925. II. 4

Fig. 4. Zaraiskites sp. (e). Ośródka. Pogranicze Kujaw i Pomorza, otwór Kcynia 
IG 1, głębokość 263,0 m. 1 X. IG 465. II. 244

Fig. 5. Zaraiskites sp. (b). Ośródka. Mazowsze, otwór Wola Mąkolska Ł  2, głębo
kość 121,6 m. Portland środkowy. 1 X. IG 929. II. 40
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