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Lidia MALINOWSKA

Stratygrafia osadów środkowego oksfordu w Polsce
(bez Karpat)

Osady środkowego oksfordu znane są na dużym obszarze Polski po
zakarpackiej (fig. 1). Naturalne odsłonięcia obserwuje się tylko w ob
szarze Jury Krakowsko-Wieluńskiej,gdzie między innymi tworzą znane
malownicze pasmo jurajskie, oraz w obrzeżeniu Gór Swiętokrzyskich.

Utwory te budziły od dawna wielkie zainteresowanie w Polsce z uwagi
na szczególnie piękną faunę. Dowodem na to są szczegółowe opracowa
nia G. Puscha-Koreńskiego (1836), G. Bukówskiego (1887,), J . Siemiradz
kiego (1891), J. Lewińskiego (1908), S. Z. Różyckiego (1915,3) i L. Mali-
nowskiej ('19163, 19167b). . . . .

Na pozostałym obszarze Polskipozakarpackiej osady środkowego oks
fordu występują pod pokrywą utworów młodszych i są stwierdzane fau
nistycznie w licznych otworach wiertniczych. W obrębie osadów'; oma
wianego wieku wyróżnia się w Polsce dwie facje: mułoweowo-margli

stą i węglanową. Pierwsza znana jest Vi północnej -i północno-zachodniej

Polsce, .druga natomiast dominuje ',Npozostałejczęś~ip. Dembowska,
19621) . •.. .. . ' . .. ' " 0 .' • •• • ' . ' •

Z uwagi na niejednolite , wyksitałc~nie osadów ;~ . iw~ąż.ane z tym od
mienne ,k ryteria faunistyczne, opracowanie Jednolitego profilu straty-
graficznego stało się koniecznością, " '. . ,.

Stratygrafię osadów środkowego oksfordu. wykształconych w facji
mułoweowe-margliste] opracowałam już wcześniej I~L. ' Malinowska,
196'6); Stwierdziłam wtedy, że w obrębie tej facji możliwe jest wydzie
lenie poziomów głównie w oparciu o Cardioceratidae, tj. dolnego - Car
dioceras tenuiserratum 1 i górnego Amoeboc,eras alternans. Omówiłam

również przerwę kardiocerasową, w której okresie stwierdziłam amoni
ty z rodzajów Perisphinctes i Ochetoceras, liczne ułamki skorup małżów,

dość liczne Serpula sp. i dość częste zwęglone 'szczątki roślin. Równocześ

nie zaznaczyłam, że istnieje możliwość iprzeprowadzenia korelacji fau
nistycznej między osadami facji mułowcowo-marglistej i węglanowej.

W niniejszym artykule bliżej zajmę się stratygrafią osadów środko

wego oksfordu facji węglanowej, przyjmując za podstawę faunę głowo-

l 'S łuszność wydzielenia tego poziomu w obrębte vś rodkowego oksfordu została potwler
dzona w pracach :El. Carlou (19'66a , 19166b) i IR. Enaya , H. Tlntana i :El. Cardou (19611), dotyczących

jury fran cusklej.

Kwartaln'lk Geologic7,ny, ,t. 12, nr 1, 1'968 r.
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Fig. 1. Zasięg facji środkowego oksfordu w Polsce pozakarpackiej we
dług J. Dembowskie] (1964)
Extent ot the Middle Oxfordlan facies in the area of Poland
(except for the Carpathiansj, according to J. Dembowska (1004)
l - osady fa.C'ji mwowcowo-marglistej; ~ - wapienie płytowe. skatiste
i d'etrYltycm,e; 3 - osady waptenne, podrzędJnie margllsJte, 'biohet1l1lY gllb
kowe i osady przybioherma!lne, niekiedy dolomityczne; , - cokół pa
leozoiczny Gór Swi~tokrzysklch;5 - dbs%ary /poZbawione obecnie o~ad6w;
• - IIUlllun!ęcle kar/packle; 7 - otwory wiermicze, w których stw'ierd~on.
faunisty'cznle osady irook,owego oksfordu pod utwONlmi młodszymi: 11 
'Piekary, 2 - ,Sroda, 3 - Rzadka Wola, 4 - 'Ką'kowaWola, • - Augusto
pol TiK ll, 6 - Wierbka nad PiUcą

1 - deposlśs od' siltstone-marly ractes- 2 - opIaty, Il'ocky and detrita! li
mestones: 3 - cadcareous, sU'bord~nateiy marły deposits; sponge btoherans
and near-btohermat deposits, locaUy dolormtic: 4 - iPalaeozoic sockte of
the ·Swiętokrzys'kle Mts.; ,5 - a're8Js deprived od' deposi'ts at rpres'en,t; 6 
Car;pathian overenrustj 7 - bore holes that Ip'ierced rauntsttc deposits of
!MlJddie Oxfo~dian age under the younger ones: ,1 - !Piekary. 2 - Broda,
3 - !Rzadka mola, 4 - Kąkowa Wola, '5 - Augustopol TK, 6 - Wierb'ka
on !Pilica

nogów oraz omówię ogólny podział środkowego oksfordu w Polsce po
zakarpackiej.

Jak widać z fig. 1, osady węglanowe zajmują wschodnią i centralną

Polskę, W obrębie tej facji wyróżnić można dwa typy skał: wapienie
płytowe z krzemieniami i wapienie skaliste z gąbkami, wapienie detry
tyczne, bioherrny gąbkowe lub osady przybiohermalne, niekiedy dolomi
tyczne (J. Dembowska - fide R. Dadlez, K. Calikowska, J. Dembowska
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19164). Zazębianie się tych dwóch typów skał obserwuje się w obrębie

Wału Kujawsko-Pomorskiego (J. Dembowska, 19~612).

Szczegółowa stratygrafia środkowego 'Oksfordu facji węglanowej mo
że być ustalona głównie na podstawie fauny uzyskanej z odsłonięć

w obrębie Jury Krakowsko.....Wieluńsklej i obrzeżenia Gór Świętokrzys

kich. Na pozostałym obszarze osady tego wieku stwierdza się w otworach
wiertniczych 2: Rzadka 'Wola, Kąkowa Wola, Augustopol TK 5, Wierbka
nad IPi'licą, Piekary, Środa. Tylko w dwóch profilach wiertniczych: Pie
kary i Środa określono głowonogi pozwalające na korelację poziomów
środkowego oksfordu między osadami facji węglanowej i mułowcowej

(L. Malinowska, 1'96'0, 1966). Natomiast fauna z pozostałych 'otw orów
dawała podstawy do określenia wieku, bez możliwości jednak ściślej-

szego rozpoziomowania. _
W obszarze Jury Krakowsko-Wieluńsklej i obrzeżenia Gór Świ ęto

krzyskich oksford 'środkowy wykształcony jest jako wapienie płytowe

z coraz liczniejszymi ku górze biohermami gąjbkowymi, niekiedy dolomi
tyczne. W Jurze Krakowsko-Wieluńskie]osady te zostały nazwane przez
S. Z. Różyckiego (194'8, 19153, 1960) warstwami zawodziańskimi i czę

ściowo przędzichowskimi. Stratygraficzne dane o osadach środkowego

oksfordu w obszarze odsłonięć znajdujemy w pracach J. Premika (1933),
J. Lewińskiego V191,2J), H. Świdzińskiego (i1931), J. Samsonowicza (193 '4),
J . Znoski {1:952, 19513, 19591), S. Bukowego i A. Siewniak (01963).

Wśród osadów węglanowych środkowego oksfordu w !Polsce pozakar
packiej wydzielano dotychczas dwa poziomy, dobrze scharakteryzowane
przez liczne gatunki rodzaju Perisphinctes I~S. :Z. Różycki, 19'53). Ze
względu jednak na nowsze dane faunistyczne, poziomy te zostały uzu
pełnione \V niniejszej pracy w oparciu o przewodnie gatunki z rodziny
Cardivcenztidae, co dało możność ścisłego nawiązania do poziomów wy
różnianych w środkowym oksfordzie facji mułowcowo-marglistej.

W poziomie dolnym obserwuje się głównie wapienie cienkopłytowe

z licznymi perisfinktami (tab, 1): Perisphinctes (Perisphinctes) chloro
olithicus (G fi m b.), P. (Kranaosphinctes) promiscuus B u k., P. (Dicho·'
tomosphinctes) antecedens L o r., P. d . marcoui L o r., P. (Liosphinctes)
d. btTlieri L o r. Ponadto spotyka się często Ochetoceras canaliculatum
(B u c h) i O. hipsidum i(O p p.). Rzadziej występuje Proscaphites anar
~O iP p.), Bardzo ważnym gatunkiem dla dolnego poziomu środkowego

oksfordu jest Cardioceras tenuiserratum (O p p.), znany 1lik z facji węgla

nowej, jak i mułoweowo-marglistej, Obserwacje poczynione na materiale
z wierceń potwierdzają, że gatunek Cardioceras tenuiserratum 'CO p p .)
jest typowy dla dolnego poziomu środkowegookstordu i! łącznie z gatun
kiem Perisphinctes (P.) chloroolithicus {IG li m ob.l) może być uznany za
przewodni dla 'te go poziomu.

Powyżej omówionego poziomu, w obrębie gruboławicowych wapieni,
wydziela się poziom, w k tórym dominują amonity dużych rozmiarów,
przede wszystkim z rodzaju Perisphinctes. Z poziomu tego można wy
mienić: Perisphinctes (Perisphinctes) martelli (O p p. :), P. (P.) parandieri
L o r., P. (P.) uptonensis Ark ell, P. (Arisphinctes) maximus Y. et B.,

. P . (Discosphinctes) lucingensis F a v re, P . (Dichotomosphinctes) dybow-
2 W niniejszym op ra cowaniu uwzględniono tylko te otwory wier t n'icze , w któ r yc h stra

tygranę u stalono na podstawie typowych ga tunków.
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' ... -t-, ~'t:l 1 II 1; ~ ~ ~ r:l : Amoeboceras altemans

:~ e, ~ ~ ~ : Amoeboceras lorioli
: ~ ~ ~ ? ~ : I Amoeboceras ovale

1- - - - - - ' -- ~ - - - - - - - - Cardioceras tenuiserratum
Epipeltoceras ef. uhligi
Euaspidoceras babeaui
Euaspidoceras ef. nikitini
Euaspidoceras oegir

, " Glochiceras cornutum

I----------!------'------- - ·, Glochiceras distortum
Glochiceras subclausum

'Lissoceratoides sp. sp.
'Ochetoceras canaliculatum
Ochetoceras hispidum
Perisphinctes antecedens
Perisphinctes berlieri ,,'

1 -'-_' , 0, . Perisphinctes chloroolithicus ..
Perisphinctes dybowski; " ,:".- ;"I' perisPh,inctes elisabethae ; : : . ~

, Perisphinctes-lucingensis '
I -.,.-'-_-'----~__ j' Perisphinctes martelli , .

Perlsphinctes, maximus "
Perisphinctes cf'; mareoui "
Perisphinctes microbiplex

1- - - - - - - - - - · Perisphinctes er. obliqueradiatus
Perisphinctes parandieri
Perisphinctes er. paturattensis
Perisphinctes rataides
Perisphinctes trifidus
Perisphinctes promiscuus
Perisphinctes uptonensis
Perisphinctes wartae
Perisphinctes er. virgulatus
Perisphinctes er. richei

1 --0.' 1 Proscaphites anar
Sowerbyceras tortisulcatum
Taramelliceras callicerum
Taramelliceras externnodosum
Tarame/liceras lorioli
Taramelliceras nimbatum
Taramelliceras sarasini
Taramelliceras szainochat
Taramelliceras różyckii

'B-}{SMOUH'BW 'B!pn OZI
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Aucella bronni
_ _ _ Aucella bronni var. lata

Ctenostreon proboscideum

----- - - 1-- - --- - -1 - - - .." Entolium demissum
Goniomya ef. matheyi
Goniomya ef. literata
Gervillia sp.

1 1 1 •." Gryphaea dilatata

.." _ Modiola cancellata
Nanogyra nana
Ostrea (Liostrea) quadrangularis
Opis sp.

1- - - - - - --1-- - - - .." Pholadomya prorei
.." Pholadomya canaliculata

.." Pholadomya laeviscula
Pholadomya er. paucicosta
Pleuromya tellina

.." Plllna cf, l~nceola(a

I -t-r- 1- - - - - - - 1- - - .." Trigania perlara
.." .." Trigenia signato

Lacll1lośel/a aro/ica ,: .
. . . .. Lacunosella arolica var. . .

I ..;.· . '"';:_~ I . . " 0 Lacunosel/ablanovicensis :y .

Lacunosella kozlowskii
Lacunosella, monsalvensis

'. Lacunosella selliformis
'. . Lacunose/la siemiradzkil

_ _ _ Laćunosella trilobataeformls .

Lacunosella visulica
Monticlarella rollieri

.." Monticlarella strioplicata ,
1 1 •." Monticlarel/a triloboides '

1- - - - - - - -1- - - - - - - - 1- --- - - .." Nucleata n~eleata I
.." Septaliphoria astieriana

1------ - -1------ .." Terebratula ef. bisuffarcinata
.." Terebratula ef. insignis

.." Terebratel/a loricata
.." Zeil/eria bucculenta

.." Zeil/eria ef. delmontana
1 1_ Pleurotomaria marginacensis

• Pseudomelania sp.
Dorsoserpula crispocristata
Cyclaserpula ef. gordialis
Tetraserpula tricarinata
Plegiocidaris omata
Holectypus sp.
Prosopon sp.
Pentacrinus subteres
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Po dział środkowego oksfordu w Polsce pozakarpackiej
Subdivision of the Middle Oxfordian in Poland (except for the Carpathians)

Tabela 3

I
Podział

Facja węglanowa Facja mułoweowo-marglista

Subdivision Carbonate facies Marly - siltstone facies

(S. Z. Różycki , fauna charakt e- fauna charakte-
1948, 1953; rystyczna Pe risphinctidae rystyczna

L. Malinowska cha racteristic i inne Cardioc erat idae characteristic
1963, 1966) fauna

,
fauna

P. martelli , A. alternans,
P. wartae, Ai ovale,

P. upton ensis, A. subcordatum,
P . maximus, A . reichenba-

A . altemans, chense
poziom (zone) Ai ovale , P. parandieri, Amoeboceras P . wartae ,

sp. A. P. cf, tnierobi-

A. /orio/i P . dybowskii, Amoeboceras p/ex,
Amoeboceras sp. B Perisphinctes

altemans P. elisabethae, Amoeboceras sp. sp.
i T. externnodosum, sp. sp.

Perisphinctes ------ - - T. callicerum,
wartae przerwa T. rćźyckii, przerwa

kardiocerasowa T. szajnochai, kardiocerasowa
( Cardioceras P. chloroolithicus, (Cardioceras O. canalicukl-

gap)
P. promiscuus,

gap) tum,------- - -
P. antecedens, C. tenuiserratum O. hispidum,

poziom (zone) P. ef. marcoui, C. tenuiserratum P. (Perisphinc-
Perisphinctes P. ef. berlieri, var . trinodosa tes} sp.
ch/oroo/ithicus O. canaliculatum, C. schellwieni Perisphinctes

i C. tenuiserra- O. hispidum, C. kokeni sp. sp.
Cardioceras tum P. anar C. sieteni

tenuiserratum Cardioceras
sp. A i B

skii S i e m., P. (D.) wartae B u k., i P. (D.) elisabethae R i a z. Występują
także: Taramelliceras różyckii IM: a l i n., T. externnodosum (D o r 1Il),
T. callicerum (O p p.) i T. szajnochai L e w. .

Mniej liczne, ale bardzo ważne dla korelacji stratygraficznej są ga-
tunki rodzaju Amoeboceras (A. ovale, A. alternans, A. lorioli) występują

'ce w górnej części tego poziomu. Szczególnie Amoeboceras alternans
(H u c h) jest tutaj licznie reprezentowany. O występowaniu gatunku
Amoeboceras ovale (Q u.) raczej w górnej części poziomu Peltoceras trans
versarium wspomina J. Znosleo (195,2) rprzy omawianiu fauny borealnej
w Jurze Krakowsko-Częstochowskie].

Po przeanalizowaniu całej fauny amonitowej można przyjąć, że górny
poziom środkowego oksfordu określić należy jako poziom Amoeboceras
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alternans i Perisphinctes wartae. W tym miejscu trzeba z całym nacis
kiem podkreślić, że gatunek Perisphinctes (D.) wartae B u k. jest prze
wodni dla górnego poziomu środkowego okslfordu, a nie dla górnego
oksfordu, jak to przyjmował H. Salfeld ;(1'914), a następnie inni badacze
jury.

Charakterystykęśrodkowego oksfordu facji węglanowej uzupełnia fa
una towarzysząca (tab. 2), wśród której ciekawe są brachiopody (Lacuno
sella, Septaliphoria, Nucłeata, Terebratula, Zeilleria] oraz małże (Aucel
la, Goniomya, Gryphaea, Modiola, Nanogyra, Ostrea, Pholadomya, Pinna).
Ze ślimaków reprezentowany jest rodzaj Pleurotomaria i Pseiuiomelasiia,
a ponadto występują serpule, jeżowce i prosopony.

Amonitowa fauna zawarta zarówno w osadach mułowcowo-marglis

tych, jak i węglanowych pozwala w konsekwencji na ustalenie .jednolite
go profilu faunistycznego dla środkowego oksfordu Polski pozakarpac
kiej. Duże znaczenie ma tutaj wspólne występowanie w osadach obu
facji przedstawicieli rodzin Cardioceratidae i Perisphinctidae 1(ltab . 3), jak
kolwiek w odmiennych proporcjach.

O ile w 'osadach mułowcowo-marglistychprzewagę stanowią Cardioce
ratidae przy znacznie mniejszym udziale Perisphinctidae, to w osadach
węglanowychsytuacja przedstawia 'się odwrotnie. Niemniej w obu typach
osadów występują gatunki wspólne jak: Perisphinctes (Dichotomosphin
ctes)wartae B u 'k., Ochetoceras canaliculatum '@3 u c h), Ochetoceras his
pidum (O p p.), Amoeboceras alternans (Q u.), Cardioceras tenuiserratum
~O p p.I), które dają podstawy dla ustalenia jednolitego podziału środko

wego oksfordu.

Amoeboceras alternans
i

Perisphinctes wartae

Perisphinctes chloroolithicus
i

Cardioceras tenuiserratum

tPrzedstawiony na tab. 3 podział środkowego oksfordu w Polsce POZ/l

karpackiej pozwala na prześledzenie tych zależności.

Osobne omówienie należy się tzw. przerwie kardiocerasowej stwier
dzonej w osadach niułowcowo-marglistychśrodkowego oksfordu (L. Ma
linowska, 1916'6) i możliwości jej istnienia w osadach tego wieku w facji
węglanowej. Dotychczas przerwa ta została zaobserwowana tylko
w dwóch profilach - Środa i Plekary I~L. Malinowska, 19'60).

W naturalnych odsłonięciach trudno jest prześledzić tę przerwę ze
względu na fragmentarycznośćodsłonięć z jednej strony, jak i trudności

przy profilowaniu wysokich ścian kamieniołomów.Stwierdzenie jednakże

przerwy kardiocerasowe] chociażby w jednym profilu daje już podsta
wy do twierdzenia, że [estońa możliwa w obrębie osadów węglanowych,

a dalsze wiercenia pozwolą tylko na jej dokładniejszeomówienie.

Zakład StratygraflJi
Instytutu Geologicznego
'Warszawa, ul. 'Rakowiecka 4
Nadesłano dnia 4 kwietnia -1~7 r .
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JlH,!lliH MAJIl1HOBCKA ~ .

CfPATHrPAc1'IDł CPE,lJ;HEOKCc1'OP,ZJ;CIatX OTJIOiKEłłJłA nOJILIDlf
(KPOME KAPllAT)

.. Pe3lOMe

Cpe,I:(HeOKC<pOPACKHe OTJIOlKeHIDI H3BeCTlIl>1 Ha 60JIhmojj: TeppaTOpHH.I10JIhilla (KpoMe Kap

nar). ECTeCTBCHIIl>1e06Ha:lKeHl!lH npocnesasaiorca TOJIhKO Ha TepPHToPHH .KpljfKOBCl\o-BenWHC!<Oj;[
lOpLI H 06paMJleHIDI CBeHTOKillHcKHX rop. B ,ripyrnx paaonax Ifonsnra OTJlO);KeHIDI aroro B03

paera saneraser rron noxpososr 60Jiee Mono.ąJ>IX nopon H' 6bIJlli .060CHOBaIii.x.<paYHHCrUlfCCIO!

BO MHOmx 6ypOBLlX cxaaacmax. B cperraeoxcęoprrcsax oTnolKeBIDIX ITOJIhmH BLl,l{enHlOTCH ABe

<pa~: aneBpOnHTO-MepreJIHCTaH H ·Kap60HaTHaH. ITPHHHMaR .BO.BIrnMaHHe,HeO,lIHOpo,I:(HOC' paa

BHTHe ornoaeaaa H CDH3aHIll>1e c 3TBM zrpyrae <paYHHCllI'Iecme ~aTepWr, He06xo~(M cran

nonpoc cocrasneaaa enaaoro.' crpararpaóaxecxoro rrpb'<PHM.

Crpararpaóax cpeAHCOKC<POPACKHX OTnOlKeHHfi, pa3BHThIX B aneaparo-sreprenacroa <pawm

6bma aBTopOM asyseaa pausurę (JI. MaJIHHOBCKa, 1966). B aacroanrea erarsc aeroposr 06CylK

naerca crpararpaęasH 06ll.{ee nonpaaneneaae OTJlOlKeHHfi cpenaero oxcęopna ITOJIhllIH (KpOMe

Kapnar), pa3BHTbIXB xapóoaaraoż <pa~H. lCap60HaTHble nopozrsrpacnpocrpaaeasr B BOCTO'lHOJ1:

H uearpamaoa 'laCTHX Ilonsma. B npenenax 3TOil:.<pa~ MOryr 6bITb BLl,!{eneHLl nna THIIa nopon:

rrmrrsariae H3BeCTHHKH c KpeMHHMH, MaCCHBHble H3BCCTHm<H c ry6KaMH H nerparossre H3BCCTHlI1<H,

ry6KoBLIe 6HOrepMbI HJ1H rrpH6HOrepMaJIhHble, aaoma ,l{OJlOMHTH3HpOBa~Ie ~OPOALI. AeTaJIh

Hall crparnrpaóaa cpeAHCOKC<pOPACKHX OTJlOlKeHHfi, pa3BHThIX B KaIl60Hanroil: .<pamrn, .MOlKeT

6bITb H3yqe'Ha rJIllBHb(M 06Pa30M Ha ocaosaaaa <payHJ,I, orofipannotł H3 06HalKeHllli Ha TeppH

TOpHH KpaKOBCKo-BenlOHCKoJ1: lOpLI H 06paMJleHIDI CBeHTOKIlIHCKHX rop. B . ,n;Pyrnx paaouax

Iforrsnra OTJlOlKeHIDI aroro B03paCTa 6LlJIH BCKpbIThI 6ypOBbIMH CKBalKRHaMH )l(aAl'a BOJlH,

KOHKOBa BOM, Ayrycrorrons ,TK-5, ' Bep6Ka-Ha~I1HJ:mne, ITeKaIlbI, Cspona. Ho :TOJIhKO B nsyx

paspesax 6ypOBbIX CKBą)KHH Cspona H Flesapsr 6LlJIH BbIHBJle)ThI ronoaoaorae; II03BOJl1!lO~e

KOPPCJIHPOBaTL cpenaeoxcóopnczae 30HbI OTJlOlKeHHfi xap6oHamojj: li anesponaro-xrepresmcroa
<pa~ (JI, .ManHHOBCxa,.1960, 1966). ' . . .
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B p esynsrare aror o aMMOHHTOBall 4JayHa, conepx anraaca KaK B aneBpOJIlI.TO-MepreJIllCThIX,
TaK li Kap60HaTHbIX noponax, rr03BOJIlleT COCTaBliTb e,!(HHLtil: 4JaYJillClWIeCKHlinp04JliJlb l1,JIlI cpen

HeoKc4JoPACKHX OTJIOiKeHHli Ilonsura (KpOMe Kaprrar ). OOJIbmOe anaxeaae HMeeT COBMeCTHoe

pacnpocrpaneaae B rroponax JTHX 4JaI.(Illi , XOTlI B paJHbIX COOTHOmeHH'lIX, npencraaar enea ce

MeliCTB Cardioceratidae n Perisphinc tidae (4Jur. 1). Ecna B aJIABPOJIllTO-MepreJlHCThIX noponax

npe06JIa.n;aIOT Cardioceratidae, npa auasnr ensuo MeHbmeM y'laCTHH Perisphinctidae, TO B' Kap

60HaTHbIX noponax Ha6JIIO.n;aeTClI ofiparrroe asneaae. TeM He MeHee B 060HX THOax nopon BCTpe

xaiorca TaKHe o óuiae BRAh! KaK Perisphinctes (Dichotomosphinctes) wartae Bu k., Ochetoceras
canaliculatum (Buch), O. hispidum (Opp.), Amoeboceras alternans (Qu.), Cardioceras tenuiserra
tum (O p p.), xoropsre Mor YT nOCJIYiKHTb AJIlI enanoro nonpasneneuaa cpep;HeoK4JoPACKHX OTlIO

iKeHHH.

B ar ore asropora npenrraraiorca crrenyronrae 30HbI AJIH cp enaeoxcóopncxax OTJIOiKeHHli

IIoJlbIIDł (xp oxse Kapnar ): HHiKHHH - Perisphinctes chloroolithicus li Cardioceras tenuiserratum,
BepXIDUI- Amoboceras altemans H Perisphinc tes wartae. AB TOp, KOHe'l:HO, yaH3btBaeTClI K 30HaM,

Bbrp;eJIeHHbIM C. 3. PyiKHWillM (1953), a TaKiKe AOnOlIHJleT HX 4JaYHoli Cardioceratidae.

Lidia MALINOWSKA

STRATlGRAPBY OF THE MlDDLE OXFORDIAN DEiPOSJ.'I1S IN POLAND
(EXCEPT FOR THE CA.RPiATmAN A!IłiEA)

Summ ary

The Middle Oxfordian deposits are known to occur within a v ast extra-Car
pathian area of Poland. Natural exposures are found only in the Cracow Wieluń

Jura Belt, and within the rnarginal area of the ŚwiętokrzyskieMts. In the remaining
partof the extra-Carpathian area of Poland, deposits of this age occur under
acover of younger formations and are freuently evidenced faunistically in numerous
bore holes. Two facies have been distinguished in Poland within the Middle Ox
fordian deposits : siltstone-marly and cerbonate facies. On account of a di!ferent
development of the deposits and, conceąuently, of different faun istic cr ite ria, the
elaboration of a uniform stratigraphical section appeared to be necessary.

Stratigraphy or. the M~ddle Omordian deposilts developed in a siltstone-marły

facies was already earlier elaborated by the present author I(L. Malinowska, '1966).
This article deals with the stratigraphy of the Middle Oxfordian deposits of car
bonate faoies, and the author discusses a generał sUlbdivi!sion of the MidkiIe Oxfordtan
of the extra-Carpathian area of Poland. Carbonate deposits occupy the eastern and
central areas of the country. Within this fa cies two rock types ma y be distinguished:
platy limestones w ith flin ts and rocky limestones with sponges, as well as detrital
limest ones, sponge bioherms or near-biohermal deposits, dolomitic at places. A de
tailed stratigraphy of the Middle Oxfordian deposit s of carbonate facies may be
determined roa inly on the basis of the fauna gathered at ,the ex,posures in the
area of the Cracow-Wieluń Jura Bełt, and in the marginal areaof the Świętokrzy

skie Mts . In the remaining regions, deposits of this age were found in the following
bore holes : Rzadka Wola, Kąkowa Wola, Augustopol TH 5, Wierbka on Pilica,
Piekary and Środa. However ,{lnly in the sections at iPiekary and Sroda were
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determined cephalopods Itha t allow <to correlate the Middle Oxfordlań horizons
be tween the deposits ot carbonate and sil ts ton e-m ar ly facies I(L . Malinowska 1960,
1'966). In consequence, the ammonite fauna found in both siltstone-marły and
carbonate deposits permits ,to establish a uniform faunistic seotdon for the Middle
Oxfordian of the extra-Carpathian area of Poland. A common occurrence of the
representatives of ith e famHies Cardioceratidae and Perisphinctidae (Tab!. 1) in
the deposits of both faoies is here, although in different propontions, of considerable
Im por tan ce. In the si ltstone-m arly deposits Cardioceratidae prevaH,and Perisphin
ctidae are less frequently found , whereas in the oarbonate deposits t~e situation
changes diametrally. Nevertheless, in both types of deposita common specleś occur
such as Perisphinctes (Dichotomosphinctes) wartae B u k., Ochetoceras canalicula
tum '(B u c h), O hispidum (O p p.), Amoeboceras alternans (Q u.), Cardioceras
tenuiserratum CO p ,p.) Ithat are a basis f'ores't~bliJshiJng the uniform subdivlsion of
the Middle Oxfordłan.

The fcllowing are horizons proposed by the present author for the Middle
Oxfordian deposits of the extra-Carpathian area of Poland: lower horizon 
Perisphinctes chloroolithicus and Cardioceras tenuiserratum, and upper horizon 
Amoeboceras alternans and Perisphinctes wartae. Itshould be stressed here that
the species P. (Dichot.) wartae B u 'k. is ,a characteristic form of the upper horizon
of the Middle Oxfordian, and notof the Upper Oxfordtan as it was suggested by
H . Salfeld (191114) and by other resarch workers.

Evidently, the author refers to the horizons distinguished by S. Z. Różycki

(1953) and completes them with the fauna of Cardioceratidae.
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